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�������� The aim of this Master’s thesis is to conduct an analysis of the Swedish
classification system (the SAB-system) from a feminist and queer
theoretical perspective.

The theoretical framework of the study is feminist and queer theory as
well as theories from Library and Information Science, mainly
classification theory. The study takes its departure from the idea of
classification systems as social constructs, reflecting their time, place and
society.  Paul Ricoeur’s critical hermeneutics is used as methodological
guidance. This gives room for a critical perspective in the interpretation.
The method also emphasizes the importance of viewing the system in its
social context.

The study reveals a male bias, or a male norm, in the system. Women are
treated as a special group whereas men are seen as the norm against
which women, as ‘the other’, are defined. I have also identified a
heterosexual norm in the system. The study indicates that several
subjects might be placed and labeled differently from a feminist and
queer theoretical perspective. The analysis shows a lack of feminist and
gender related terms and concepts in the system. It also shows that the
system scatters concepts, which are related within feminist theory,
throughout the system. This is due to the system’s inability to adequately
represent the interdisciplinary nature of feminist and gender studies.

In relating my results to a social context I show that the treatment of the
sexes in the system can be said to correspond to a gender system in
society. However, the system does not correspond to the ideology of the
dominating political agenda (represented by the government’s policy)
and the strive for equality between men and women.
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Ett av biblioteks- och informationsvetenskapens centrala områden är ämnes-
representation som handlar om olika sätt att beskriva och representera innehållet i
dokument på ett så tillfredsställande sätt som möjligt för att underlätta och förbättra
dokumentens återvinning. De verktyg vi använder vid ämnesrepresentation är bl.a.
klassifikationssystem och ämnesordslistor1. Min uppsats kommer att behandla
���

��������	

$
���� �&�� 
�	
��� ��������� (SAB-systemet) samt dess ämnesordslista.
Ett klassifikationssystems grundläggande uppgift kan sägas vara att på ett systematiskt
sätt indela och organisera vår samlade kunskap så som den finns representerad i
litteraturen. Denna indelning och systematisering innebär samtidigt en prioritering och
ett urval. Detta sker utifrån bakomliggande klassifikationsteorier samt kunskaps-
teoretiska och pragmatiska överväganden. De stora universella klassifikationssystemen
skapades under slutet av 1800-talet fram till 1900-talets början. Då fanns en utbredd
föreställning om att klassifikationssystemens struktur korresponderade mot ett slags
’kunskapsuniversum’ vars struktur var naturgiven och objektiv. Senare forskning har
ifrågasatt denna syn och istället hävdat att klassifikationssystem är produkter av sin tid
och speglar därmed den dominerande samhällsideologin. Detta får konsekvenser för hur
representationen i systemen ser ut.

Inom den västerländska biblioteksvärlden har man länge uppmärksammat att de
universella klassifikationssystemen har varit, och i mångt och mycket fortfarande är,
diskriminerande och marginaliserande vad gäller t.ex. etnicitet, religion, sexualitet och
kön. Jag har valt att koncentrera mig på en av dessa aspekter, kön eller genus. Jag tittar
även på behandlingen av sexualitet. Diskrimineringen i systemen är inte enbart
problematisk ur etisk/moralisk synvinkel utan även ur återvinningssynpunkt. Dokument
som är otillfredsställt representerade gör dessa svåra att lokalisera och återvinna.

Flera av de internationella universella klassifikationssystemen har analyserats och
kritiserats utifrån ett genusperspektiv2 men än så länge har ingen gjort en mer
djupgående analys av det svenska SAB-systemet utifrån detta perspektiv. Flera har dock
pekat på att SAB-systemet är uppbyggt kring en manlig norm där kvinnan och det
kvinnliga blir definierat som ett ämne medan mannen och det manliga får stå för det
allmängiltigt mänskliga. Man har också påpekat att det finns problem med att
klassificera och återvinna genusvetenskaplig litteratur med hjälp av SAB-systemets
klassifikationskoder och dess ämnesord.3 Kritiken av SAB-systemet har dock endast
gjorts med hänvisning till enstaka nedslag i delar av systemet. Jag anser att det är dags
för en mer heltäckande analys av både SAB-systemet samt dess ämnesordslista utifrån
ett feministiskt orienterat genusperspektiv.4

                                                          
1 Ämnesordslistor och tesaurer är två typer av auktoritetslistor. De innehåller s. k. kontrollerad vokabulär.
Man kan även indexera dokument med hjälp av fri vokabulär som inte är kontrollerad.
2 Se t.ex. Olson 1996a, Rogers 1993 och Lochhead 1985.
3 Anledningarna till svårigheterna är flera. Bristen på feministisk och genusvetenskaplig terminologi i
systemet samt utelämnandet av områden som traditionellt sett varit särskilt relevanta för kvinnor är några.
Ett annat problem är att feministisk och genusvetenskaplig litteratur till sin natur är tvärvetenskaplig och
därmed skär över de disciplinära gränserna i de traditionella klassifikationssystemen. Se t.ex. Eriksson
1997, Brännström & Modin 1996, Klasson 1996 samt Wold-Karlsen 1989.
4 Detta är också något som efterlyses i en del av den litteratur jag tagit del av bl.a. i Eriksson 1997 samt i
Brännström & Modin 1996, s. 109. Jag vill påpeka att även den queerteoretiska utgångspunkten ryms
inom detta perspektiv.
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Syftet med denna uppsats är att analysera SAB-systemet och dess ämnesord utifrån ett
feministiskt och queerteoretiskt perspektiv. Detta övergripande syfte kan delas upp i tre
frågeställningar:

1. Vad kan sägas om SAB-systemets utformning och uppbyggnad utifrån ett
feministiskt och queerteoretiskt perspektiv?
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2. Vilken syn på kvinnor respektive män finns idag explicit eller implicit i SAB-
systemet respektive ämnesordsregistret?

1�����	������� !���%���	�����%����������	�
�����������������$ �2

3. Hur förhåller sig SAB-systemet och ämnesordens syn på könen till den kontext de är
tänkta att fungera inom?
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Syftet med uppsatsen är inte att vara normativ eller skapa ett alternativ till SAB-
systemet, utan snarare att granska och kritiskt analysera det rådande systemet, så som
det ser ut idag, utifrån ett feministiskt och queerteoretiskt perspektiv. Jag vill dock
påpeka att fokus ligger på feministisk teori. Syftet är även att visa att
klassifikationssystem inte enbart kan ses som neutrala arbetsredskap utan även som
texter som förmedlar en bild av den tid och det samhälle i vilka de fungerar.

�	
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När det gäller SAB-systemet kommer jag att analysera den senaste utgåvan av
���
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$
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������������, dvs. den 7:e från 1997. Jag har läst systemet
i sin helhet men endast de kategorier som är relevanta ur ett genusperspektiv kommer
att analyseras närmare. Jag kommer bl.a. att titta på var kvinnor och män befinner sig i
systemet, inom vilka klasser det finns en könsmarkering. Jag kommer även att
undersöka hur sexualitet behandlas i systemet, vilken sexualitet är det t.ex. som
namnges? Vidare kommer jag att undersöka var, i vilken kontext, som feministisk och
genusvetenskaplig litteratur placeras. Jag kommer även att undersöka hur systemet som
helhet fungerar vad gäller synen på genus samt möjligheten att representera
genusvetenskaplig och feministisk litteratur.

Ämnesorden hämtar jag också från den senaste upplagan av ���

��������	

$
���� �&�
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��� ���������. 6�	�
��%
����
���. Den alfabetiska delen är från 1997 och den
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systematiska från 1998. Eftersom ämnesord är något som ständigt tillförs och ändras
kommer jag även kontrollera att inga ändringar eller tillägg har gjorts genom en
genomgång av de nummer av ��,0��%%���	%�	 som utkommit fr.o.m. nr 1 1998 t.o.m.
nr 3/4 2000. Inom ramen för detta arbete kan av praktiska skäl inte en fullständig
genomgång av samtliga ämnesord ske utan det kommer att röra sig om ett urval. Jag
kommer främst att titta på hur ofta könstillhörighet definieras och huruvida det skiljer
sig mellan hur ofta kvinnor respektive män definieras som sitt kön.

SAB-systemet utgör min primärkälla. När det gäller litteraturstudierna har jag dels tagit
del av biblioteks- och informationsvetenskaplig litteratur och dels av genusvetenskaplig
och feministisk litteratur. Vidare avgränsningar och urval kommer att presenteras i
samband med varje avsnitt.

�	���#(%!%)%*!#-�12�3#&-#44

Klassifikationssystem används synonymt med bibliografiska universella klassifikations-
system om inget annat explicit uttrycks.

Beteckningarna SAB-systemet och ���

��������	

$
�����&��
�	
������������ används
synonymt.

Genusforskning används idag ofta som ett samlingsbegrepp för kvinno- och
mansforskning, feministisk forskning, jämställdhetsforskning, queerteori och
homosexualitetsforskning (eller gay and lesbian studies).5 Jag använder i det följande
begreppen genusforskning och feministisk forskning synonymt. Genusvetenskap
används som beteckning på den akademiska disciplinen. I begreppen genusforskning
och genusvetenskap inbegrips både feministisk teori och queerteori.

Queerteori har vuxit fram ur feministisk forskning och homosexualitetsforskning. Den
tar sin utgångspunkt i en problematisering av begrepp som kön, sexualitet och identitet.
Queerteori inbegriper bl.a. en kritik av heteronormativiteten, dvs. synen på
heterosexualitet som norm och homosexualitet som avvikelse.

Genus används för att beskriva de föreställningar, normer och värderingar som finns
kring kvinnor och män, kring vad som ses som ’kvinnligt’ och ’manligt’. Genus ses som
socialt och kulturellt konstruerat. Genus är ett relationellt begrepp, det fokuserar alltså
på relationen mellan könen. Genus används även som beteckning på system eller
strukturer som ordnar samhället utefter kön, exempelvis genussystem och genus-
strukturer.

När jag använder begreppet kön syftar det på fysiska kvinnor och män, alltså deras
biologiska tillhörighet. Men även det biologiska könet kan naturligtvis tolkas kulturellt
vilket innebär att det finns vissa biologiska skillnader mellan kvinnor och män men att
��	
���	
��	� av dessa skillnader är kulturellt bundna.

                                                          
5 Höglund 2000. Se även Eduards 1995 för en diskussion om och definition av begreppen
kvinnoforskning, jämställdhetsforskning, genusforskning och feministisk forskning.



5

�	���%/4*/%)%*!

Kapitel två behandlar mina teoretiska och metodologiska utgångspunkter. Min
teoretiska ram består dels av feministisk och queerteori och dels av teori från biblioteks-
och informationsvetenskapen. I avsnittet om feministisk teori kommer jag även att
redogöra för de centrala tankegångarna inom queerteorin. Den biblioteks- och
informationsvetenskapliga referensramen består av klassifikationsteori samt Birger
Hjørlands teori om ämnesbegreppet. Kapitlet innehåller även en genomgång av tidigare
forskning som behandlar klassifikationssystem samt ämnesord utifrån dels ett mer
generellt kritiskt/ideologiskt perspektiv och dels ett mer specifikt feministiskt
perspektiv. Detta följs av ett avsnitt som diskuterar problematiken kring de universella
klassifikationssystemens behandling av tvärvetenskapliga ämnen.

Härpå följer en redogörelse av mina metodologiska utgångspunkter. Denna inleds med
ett generellt avsnitt om hermeneutik följt av en genomgång av Paul Ricoeurs kritiska
hermeneutik. Kapitlet avslutas med ett avsnitt som behandlar analysens metodologiska
genomförande.

Kapitel tre utgörs av min analys av SAB-systemet. Analysen är uppdelad i en textuell
och en kontextuell del men dessa kommer även, i viss mån, att gå in i och överlappa
varandra. Resultat och slutsatser är invävda i analysen. Jag presenterar även ett avsnitt
med sammanfattning och slutsatser efter analysens två delar. Kapitlet avslutas med
några avslutande reflektioner.

Kapitel fyra innehåller en sammanfattning av uppsatsen.
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Feministisk teori är inte en enskild metod eller en enhetlig teori, den är heterogen och
tvärvetenskaplig och hämtar därmed teorier och metoder från en rad olika ämnen.6

Feministisk teori är ett kritiskt perspektiv som strävar efter att identifiera och blottlägga
de maktstrukturer som är knutna till kön. I feministisk teori gör man ofta en distinktion
mellan kön och genus, mellan det biologiska könet och det socialt/kulturellt skapade.
Distinktionen mellan kön och genus började användas i kvinnovetenskapliga
sammanhang på 1980-talet för att, skriver Eva Gothlin, ”begreppsliggöra att relationen
mellan könen, liksom mäns och kvinnors beteenden, sysslor och vad som anses
’manligt’ eller ’kvinnligt’, inte är biologiskt givet, utan socialt och kulturellt
konstruerat”.7 Simone de Beauvoirs klassiska formulering om att kvinna inte är något
man föds till utan något man blir8 genomsyrar all feministisk teori. Betoningen på det
sociala och kulturella innebär även att kvinnors historiska underordning inte ses som
naturgiven utan som förändringsbar. Genus ska inte ses som en fast identitet utan skiftar
över tid och rum, mellan kulturer och samhällen.

Feministisk teori betonar att genus fokuserar på relationen mellan könen. Genus blir då
också, som Gothlin skriver, ”en analytisk kategori, ett analytiskt verktyg med hjälp av
vilket man kan belysa och beskriva relationer mellan könen i olika historiska kontexter,
på sociala, språkliga och individuella nivåer”.9 Feministisk teori ifrågasätter det
traditionella synsättet där kvinnan definierats som sitt kön, hon har ofta till och med
betecknats som Könet, medan mannen har fått stå för det allmängiltigt mänskliga. Man
betonar att även mannen har ett kön och att manlighet är lika historiskt och kulturellt
konstruerat som kvinnlighet.

En viktig teoretisk utgångspunkt i min analys utgörs av historikern Yvonne Hirdmans
teori om genussystemet. Hirdman menar att hela vårt samhälle är uppbyggt efter ett
genussystem10. Genussystemet ska förstås som:

en dynamisk struktur (system); en beteckning på ett ’nätverk’ av processer, fenomen,
föreställningar och förväntningar, vilka genom sin interrelation ger upphov till ett slags
mönstereffekter och regelbundenheter. Genussystemet är således en ordningsstruktur av

                                                          
6 Härav titeln ����	�
��� i plural i en antologi från 1996 i redaktion av Lisbeth Larsson.
7 Gothlin 1999, s. 4. Gothlin är fil. dr. i idé- och lärdomshistoria. Skriften som jag citerar ur, �&	������
��	�
2, bygger på en föreläsning av Gothlin vid konferensen ”Könsperspektiv i forskning och
undervisning” som hölls i Göteborg den 26-27 augusti 1999. Skriften kan beställas från Nationella
sekretariatet för genusforskning. http://www.genus.gu.se
8 ”One is not born, but rather becomes, a woman.” Beauvoir, 1974, s. 301. Detsamma gäller naturligtvis
män.
9 Gothlin 1999, s. 7.
10 Begreppet genussystem kan jämföras med begreppet patriarkat som är ett centralt begrepp inom
feministisk teori. Patriarkat definieras i 7����	���	 $�����%�	 som en: ”allmänt samhällsvetenskaplig
benämning på sociala system inom vilka kvinnor är underordnade män. Patriarkatet är en djupt liggande
samhällsstruktur som kan manifesteras på många sätt: män har t.ex. ofta högre lön än kvinnor för samma
arbete, och arbetsdelning i hemmet leder till att kvinnor utför obetalt arbete. Även våldtäkt, pornografi,
kvinnlig prostitution o.d. kan ses som former av manligt förtryck och effekter av en patriarkalisk
struktur.” Patriarkat, 2001. Både genussystem och patriarkat innehåller en maktaspekt där gruppen män är
överordnade gruppen kvinnor.  För en genomgång av olika patriarkatsteorier se Anna G. Jónasdóttir och
Gunnela Björks �����������������������.�/��$%��
��(������	
	�	����� !���� ���	�
��	8�� från 1994.



7

kön. Denna grundläggande ordning är förutsättningen för andra sociala ordningar.
Ordningen av människor i genus har blivit basen för de sociala, ekonomiska och politiska
ordningarna.11

Systemet bygger på två logiker: %�������� (isärhållning) och !������� (rangordning).
Isärhållningen innebär att vi ser kvinnligt och manligt som en dikotomi, en tudelning.
Hirdman menar att: ”Isärhållningens grunduttryck finns i arbetsdelningen mellan könen
och i föreställningar om det manliga och det kvinnliga.”12 Rangordningen bygger på en
hierarki, mannen är norm och utgör normen för det allmängiltiga. Det män är och gör
värderas högre än det kvinnor är och gör. Genusskapandet, skriver Hirdman, ”utmärks
av sin hierarkiserande olikhetsproduktion: genom att göra, skapa och forma olikhet
mellan könen, skapas, görs och formas kvinnlig underlägsenhet och manlig
överlägsenhet”.13 Genussystemet lyfter alltså fram maktrelationer mellan könen.
Systemet verkar på och reproduceras på tre nivåer: en symbolisk abstrakt, en
samhällelig/institutionell och en individuell nivå14. Genussystemet ska alltså ses, dels
som en symbolisk ordning, dels som en konkret ordning som är historiskt överförd
genom förståelse och som levd praktik. På alla de tre nivåerna ”verkar genussystemets
strukturer och binder könen till sysslor, platser, egenskaper”.15 Genussystemet
genomsyrar alltså hela samhället, från maktens boningar ner till den enskilde individen.
Trots att enskilda kvinnor och män kan överskrida könsbarriärerna kvarstår en kulturellt
nedärvd samhällsstruktur som vilar på könsåtskiljande grund. Även ting, handlingar,
institutioner och yrken har blivit bekönade. Trots sitt logiska mönster uppvisar
genussystemet stora variationer över tid och rum. Hirdman pekar även på att en
förändring av systemet är möjlig. Hon menar att ju mindre/svagare isärhållandet mellan
könen verkar/fungerar, ju mer ifrågasätts den manliga normens primat och ju mer
illegitim blir den manliga överordningen. Detta kan t.ex. ske när isärhållandets tabu
bryts, när kvinnor tillåts göra det män gör och vise versa. Men, påpekar Hirdman:

Vi kan, med viss empiri i ryggen också forma hypotesen att den manliga normen
sofistikeras eller ’flyttar’ sig till ett nytt okänt terra inkognita. Detta gränsöverskridande kan
nästan ses som en historiens ’drivkraft’, så att där kvinnor kommer in på tidigare manliga
platser, gör manliga sysslor och excellerar i manliga egenskaper, försvinner mannen ut mot
nya områden.16

Ett sätt att försvaga genussystemet är att istället för att betona skillnaderna mellan könen
lyfta fram likheterna och betona kvinnors och mäns gemensamma mänsklighet. Då
skulle skillnaderna snarare bli individuella än könsbaserade.

Om Hirdmans teori om att genussystemet genomsyrar hela samhället är korrekt borde
det också vara synligt i ett av samhället skapat klassifikationssystem. Jag kommer att
undersöka huruvida Hirdmans genussystem reflekteras i SAB-systemet.

                                                          
11 Hirdman 1988, s. 51.
12 Ibid., s. 52.
13 Hirdman 1990, s. 76.
14 Se Carin Holmbergs avhandling 9��������
�������.�:	�
� ����
$������
��
��%��������		��

�	%����%	�	��� !���	
�&����%	�	�����	%��	���8��
����%����� från 1993 för ett exempel på hur
genussystemet verkar på en individuell nivå.
15 Hirdman 1988, s. 57.
16 Ibid., s. 58.
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Både Hirdmans genussystem och distinktionen kön/genus har under de senaste åren
utsatts för kritik.17 Genussystemet har bl.a. fått kritik för att cementera den manliga
överordningen och den kvinnliga underordningen.

Att i tolkningsarbetet mera aktivt dra in andra metaforer än ’samhället som könsförtryck’
kunde också bidra till ett mera reflektivt förhållningssätt. Problemet är det som all
forskning drabbas av – håller man hårt fast vid en viss metafor kan denna spåra ur och
’befalla över världen’ (Asplund 1989). […] Det moderna samhället kan t ex ses som ett
som överskrider rigida sociala gränser, inklusive könsmässiga dylika.18

Jag tycker att det ligger något i detta. Det finns ett problem med att bara se sådant som
befäster det rådande genussystemet. Det är naturligtvis även viktigt att lyfta fram sådant
som går emot gängse genussystem, i den mån sådana tendenser finns. Att peka på detta
ger, förutom en mer nyanserad bild av verkligheten, även incitament till emancipatorisk
förändring.19 Man ska också komma ihåg att även om genussystemet är historiskt
överförd och verkar normerande är det inte det i deterministisk mening. Hirdman visar
även på hur det kan brytas. Jag tycker trots kritiken att Hirdmans genussystem är ett
användbart analysverktyg då det visar på en verklighet som fortfarande existerar och
som fortsätter att reproduceras.

Statsvetaren Maud Eduards förklarar det problematiska i uppdelningen kön/genus:20

Att särskilja genus från kön är i huvudsak en snillrik idé, men konserverar samtidigt
traditionella uppfattningar, som att det går en obönhörlig gräns mellan (föränderlig) kultur
och (oföränderlig) natur. Kritiken som anförts är att det ligger en falsk klarhet i
distinktionen. Vissa forskare låter därför genus få en symbiotisk betydelse, där sociala och
biologiska aspekter vävs ihop.21

Frågan är hur det biologiska könet förhåller sig till det sociala. Vad som ytterst hör till
biologin är omöjligt att fastslå eftersom vi inte kan eliminera den sociala påverkan på en
individ.

Den amerikanska queerteoretikern och postfeministen Judith Butler kullkastar i sin bok
;�	%����������.�����	�
���	%��!��
����
��	�����%�	���$ uppdelningen i ett biologiskt
kön och ett kulturellt skapat genus. Butler menar att kön, sexualitet, identitet, biologi
och kropp är lika mycket sociala och kulturella konstruktioner som genus.22 Queerteorin
är starkt influerad av postmodernistisk och dekonstruktivistisk teori och metod och står
för ett dekonstruerande av såväl identitetskategorier som normerande strukturer. Den
uppstod i gränslandet mellan feministisk forskning och homosexualitetsforskning (gay

                                                          
17 För kritik mot Hirdmans genussystem se Carlsson Wetterberg 1992. Se även Hirdmans svar på kritiken
i Hirdman 1993.
18 Alvesson & Sköldberg 1994, s. 298.
19 Ett exempel på detta är Manuel Castells som i andra bandet av sitt trebandsverk <	��������	
3�%��	.
:��	���(�
��!������ !������� från 2000 ägnar ett kapitel åt tendenser över hela världen, som han anser
tyder på patriarkatets slut. Även Hirdman uppmärksammar detta problem. Hon menar att forskaren
”måste ställa frågan om hur isärhållningen [mellan könen] fungerar och när den kan upphävas, för att
undvika att reproducera dikotomin mellan manligt och kvinnligt i den egna teorin”. Hirdman 1988, s. 49.
20 För en mer uttömmande analys av distinktionen mellan kön/genus se Toril Mois essä ”Vad är en
kvinna?: Kön och genus i feministisk teori” från 1997. Även Sara Danius essä ”Själen är kroppens
fängelse: Om den vanskliga distinktionen mellan kön och genus” från 1995 ger en bra genomgång av det
problematiska i denna uppdelning.
21 Eduards 1995, s. 61.
22 Butler 1990.
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and lesbian studies) i Amerika på 80-talet och nådde Sverige under mitten av 90-talet.23

Queerteorin uppfattar inte heterosexualiteten som naturgiven eller essentiell utan den
analyseras som socialt konstruerad och som en maktstruktur. Queerteorin öppnar
därmed för möjligheten att ifrågasätta heterosexualiteten som norm och synen på
homosexualitet som avvikelse. Det innebär att queerteorin granskar och kritiserar det
heteronormativa.24 Tiina Rosenberg, teatervetare och queerteoretiker, förklarar
begreppet:

Heteronormativitet betyder strukturer, relationer, organisationer, alltså hela den
samhällsapparatur, men också mänskliga handlingar, som ser till att heterosexualiteten
framstår som enhetlig, som att den inte har några sprickor, att den är önskvärd och att den
är naturlig för alla.25

Det är, poängterar Rosenberg, dock inte ”heterosexualiteten i sig som är problemet, utan
dess ideologisera(n)de roll som institutionaliserad normalitet”.26 Homo- och
heterosexualitet har traditionellt setts som två hierarkiskt ordnade oppositioner, eller
dikotomier, där den ena, heterosexualiteten, har fått alla privilegier, har värderats högre
och har fått stå för normen.27

Det går inte att tala om en enhetlig queerteori, utan queerteori ska snarare ses som ett
flertal teorier och perspektiv som tar sin utgångspunkt i en problematisering av kön,
sexualitet och identitet.

Jag kommer att använda queerteorins begrepp heteronormativitet i min läsning av SAB-
systemet för att se om den heterosexuella normen är synlig i klassifikationssystemet och
i så fall hur den gestaltar sig.

Feministisk teori har under de senaste decennierna influerats av de postmoderna
strömningarna. Postmodern feminism har riktat kritik mot en del av den feministiska
teoribildningen för en alltför enhetlig och essentialistisk syn på kollektivet kvinnor.
Målet har varit dekonstruerandet av genuskategorier, dvs. föreställningar om kvinnligt
och manligt, men även av begrepp som kvinnor och män, för att istället visa på
begreppens mångsidighet och pluralitet. Men de postmoderna tankarna har även skapat
nya problem. ”Långt ifrån alla feministiska forskare är entusiastiska över
postmodernismen. Upplösningen, diffrentieringen och dekonstruktionen av begrepp
ledde till �������
�, hävdade många.”28 Frågan är hur man ska kunna prata om ett
strukturellt kvinnoförtryck eller ett genussystem om man inte kan prata om kvinnor och
män som grupper. Uppgörelsen med identiteter och kategorier behöver dock inte ses
som ett bakslag. Butler menar att det går att använda beteckningar som idag behövs av

                                                          
23 I och med tidskriften =���%��	��%� �
 temanummer nr 3/4 1996 ”Queer Theory” lanserades ordet
’queer’ som ett akademiskt begrepp för en svensk läsekrets. Numret fungerar som en bra introduktion till
queerteori.
24 Heteronormativiteten har uppmärksammats tidigare men då under andra beteckningar. Lesbiska
feminister har länge påpekat att mycket av den feministiska teoribildningen inte problematiserar
konstruktionen av heterosexualitet och att den därmed osynliggör lesbiska kvinnor. Under 80-talet
pratades det om tvångsheterosexualitet eller obligatorisk heterosexualitet. Diskussionen initierades av den
amerikanska feministen Adrienne Rich och hennes artikel ”Compulsory heterosexuality and lesbian
existence”, publicerad i tidskriften ,��	
 1980.
25 Rosenberg intervjuad i Höglund 2000, s. 64-65.
26 Rosenberg 1996, s. 55.
27 Jfr med dikotomin man/kvinna som också förutsätter och definierar varandra.
28 Ljung 1998, s. 255.
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politiska skäl, utan att stänga dörren för att beteckningarna i framtiden kommer att
kunna ha andra betydelser.29


	�	���#6%!%/)%/5�2#)#!/514/)#*-%

Redan 1949 skrev den franska filosofen Simone de Beauvoir i sitt verk �!��
� �	%�
�-
(=��%��-�>���
�-�) om den androcentriska vetenskapen: ”Representation of the world,
like the world itself, is the work of men; they describe it from their own point of view,
which they confuse with absolute truth.”30

Feministisk vetenskapsteori har med hjälp av genus som begrepp ifrågasatt och
analyserat den ontologiska31 och epistemologiska32 grunden för kunskap och vetenskap.
En viktig utgångspunkt är att vetenskapen, lika lite som den sociala verkligheten, är
könsneutral. Genusforskningen har visat att kön inte bara är en kategori som kan läggas
till traditionell forskning/kunskap, s.k. ’add women and stir’.33 När maktrelationerna
mellan könen undersöks genererar detta nya frågeställningar, vilka i sin tur utmynnar i
ny forskning som leder till ny kunskap. Genusforskningen har därmed en kritisk
potential som innebär att den traditionella forskningen utmanas och vitaliseras.

Den feministiska vetenskapsteorin problematiserar konstruktionen av vetenskap i sig
och lyfter fram att vetenskap är producerat kring en manlig norm. Utmärkande för den
manliga normen är att den inte uttalas, istället ses den som ’neutral’ och allmängiltig.
Kvinnors erfarenheter däremot har setts som privata, avvikande och specifika och har
därför haft problem med att uppnå vetenskaplig legitimitet. 34

Verkligheten formas bl.a. av hur den beskrivs och det är därför väsentligt att titta på
vilka det är som har haft tolkningsföreträde, vems historia, vems verklighet och vems
syn på kunskap det är som har fått dominera. Lorraine Code menar att den feministiska
vetenskapsteorin har visat att:

in late twentieth century western philosophy, the circumstances of mature white men
continue to generate prevailing ideals and norms of ‘human nature’, while the ideals of
reason, objectivity and value-neutrality around which most mainstream theories of
knowledge are constructed, like the knowledge they legitimate, tacitly validate affluent
male experiences and values.35

En central fråga för feministisk vetenskapsteori har därför varit att kontextualisera
kunskapsbegreppet:

The impact of feminism on epistemology has been to move the question ‘Whose
knowledge are we talking about?’ to a central place in epistemological inquiry. Hence

                                                          
29 Butler 1991, s. 19.
30 Beauvoir 1974, s. 161.
31 ”Ontologi avser läran om varandets väsen. Teori om verklighetens beskaffenhet, t.ex. om det finns en
av subjektet oberoende verklighet eller inte.” Svensson 1997, fotnot 134, s. 75.
32 ”Med epistemologi menas kunskapsteori, vilket innebär teori om kunskapens uppkomst, om relationen
mellan kunskapen och dess objekt samt teori om kunskapen giltighet.” Ibid., fotnot 135, s. 75.
33 Denna s.k. tilläggsforskning var dock nödvändig som en första fas i kvinnoforskningen. Det handlade
om att fylla i stora kunskapsluckor eftersom kvinnor ofta hade varit osynliga i forskningen. Utan denna
forskning hade det varit omöjligt att gå vidare med att problematisera den traditionella forskningen.
34 Eliasson 1999.
35 Code 1998, s. 597.
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feminist epistemologists are producing conceptions of knowledge that are quite specifically
contextualized and situated, and of socially responsible epistemic agency.36

Det finns en föreställning om att forskning ska hållas fri från ideologi och utgå från
forskarens påstådda objektivitet. Genusforskningen har bidragit till att visa att all
forskning i själva verket styrs av paradigm och olika bakomliggande antaganden. Som
bland andra vetenskapsteoretikern Donna J. Haraway hävdar är all kunskap ”situated”,
positionerad, eller kontextuell, dvs. beroende av den enskilde forskarens position i tid
och rum.37 Litteraturvetaren Birgitta Holm menar att: ”Syftet med en ’ideologiserande’
vetenskap är att bringa de dolda förutsättningarna i dagen. Så tillvida blir den
’ideologiserande’ vetenskapen mer vetenskaplig än en skenbart neutral eller opartisk.”38

Att med tyst samtycke utgå från ett outtalat androcentriskt perspektiv kan därmed inte
vara mer vetenskapligt än att öppet redovisa ett genusperspektiv.


	
��%3"%*)#5/8�*+,�%!(*-61)%*!/2#)#!/514"%&�-#(#-#!/-16

Jag kommer här att sätta in min uppsats i en biblioteks- och informationsvetenskaplig
kontext. Jag kommer att ta upp klassifikationsteori och diskutera vilka grundläggande
principer det finns för klassifikationssystem och vilka huvudsakliga typer av system det
finns. Här kommer även diskuteras vilka begränsningar/ramar det finns för de olika
systemen. Detta är en ganska allmänt hållen diskussion, mer specifikt om SAB-
systemet, dess historia och grundläggande principer, kommer att tas upp under avsnitt
3.1. Vidare kommer jag att diskutera teorier om ämnesbegreppet. Hur har man sett på
begreppet ämne inom biblioteks- och informationsvetenskapen? Jag kommer även att
visa vilken ämnessyn jag ser som mest fruktbar för min uppsats. Detta följs av en
genomgång av tidigare forskning inom biblioteks- och informationsvetenskap vad gäller
klassifikationssystem och ämnesord, dels ur ett mer allmänt ideologiskt perspektiv och
dels ur ett mer specifikt feministiskt perspektiv. Slutligen kommer jag att ta upp en del
av de problem som finns med att representera tvärvetenskapliga ämnen i universella
klassifikationssystem.


	
	���"1//%(%51)%*!/)#*-%

Ett av biblioteks- och informationsvetenskapens centrala områden är ämnes-
representation som handlar om olika sätt att beskriva och representera innehållet i
dokument på ett så tillfredsställande sätt som möjligt för att underlätta och förbättra
dokumentens återvinning. Man brukar skilja på två typer av ämnesrepresentation:
klassifikation och indexering. Representationens karaktär i ett klassifikationssystem är i
grunden deduktiv, det finns redan en fast struktur i vilket dokumentet ska placeras.39

Detta till skillnad från ett indexeringssystem vars representation kan sägas vara induktiv
eftersom systemet hela tiden kan utvecklas. Detta innebär alltså att det inte finns någon
”bestämd yttre gräns för ett indexeringssystem på samma sätt som för ett
klassifikationssystem”.40 Syftet med klassifikation och indexering är dock det samma,
att möjliggöra lagring samt återvinning av dokument utifrån de ämnen dokumenten
behandlar.41 Ett centralt problem, både vad gäller klassifikation och indexering, gäller
                                                          
36 Code 1998., s. 597.
37 Haraway 1991.
38 Holm 1996, s. 42.
39 Hansson 1999, s. 31.
40 Ibid., fotnot 75, s. 263.
41 Berntsson 1997, s. 6.



12

naturligtvis vad ett ämne egentligen är, vad det är som klassificeras och indexeras. En
diskussion om ämnesbegreppet kommer att föras under avsnitt 2.2.2.

Klassifikation definieras av Jennifer Rowley som: ”The arrangement of things in logical
order according to their degree of likeness”42 och klassifikationssystem blir då ”an
orderly arrangements of terms or classes”.43

Rowley menar att det finns två principer bakom skapandet av klassifikationssystem.
Den första kallar hon ”�������$�?����	�”, vilket innebär att systemet speglar de ämnen
(och relationen mellan ämnen) som finns i den litteratur (eller de dokument) som
systemet ska klassificera.44 Detta är en pragmatisk hållning. Problemet med denna
princip är naturligtvis att samlingen av dokument ändras över tid och systemet måste då
kontinuerligt uppdateras. Alternativet är system som baseras på någon bakomliggande
����� rörande kunskapens natur och organisation.45 Vi kommer att återkomma till
bakomliggande teorier för klassifikationssystem senare. Vanligt är även att dessa två
principer blandas.

SAB-systemet är ett bibliografiskt klassifikationssystem. Birger Hjørland definierar i
sitt facklexikon <	��������	
�%�	
�������� ���	%�������� bibliografiska
klassifikationssystem som: ”en systematisering af et givet emne-univers i klasser og
subklasser udfra en ’top-down’ behandling af det pågældande emne-univers (fra en
helhedsbetragtning af emneuniverset til det enskelte begreb)”.46 Bibliografiska
klassifikationssystem kan delas in i två huvudgrupper:

1)���	�
����	
�%�����

��������	

$
��� eller specialsystem, som tar sin utgångspunkt i
ett preciserat och avgränsat antal ämnesområden, t.ex. en eller några vetenskapliga
discipliner. Oftast används sådana system vid vetenskapliga specialbibliotek, där det finns
ett behov av en mycket preciserad och djupgående klassifikation.

2)� �	���
����� ���

��������	
$
���, som tar sin utgångspunkt i ett holistiskt formulerat
’ämnesuniversum’ eller ’kunskapsuniversum’ som i princip inte har någon yttre gräns för
det antal ämnen som kan struktureras inom det.47

Hansson menar att: ”De universella klassifikationssystemen strävar efter att på ett
objektivt sätt spegla hela det mänskliga kunskapsuniversat.”48 Problem med systemens
påstådda objektivitet kommer vi att återkomma till. SAB-systemet är ett exempel på ett
universellt klassifikationssystem, andra är Dewey Decimal Classification Scheme
(DDC) och Universal Decimal Classification Scheme (UDC). Det ligger i de universella
systemens natur att de inte kan behandla ett enskilt ämnesområde lika utförligt som ett
specialsystem kan, detta ska vi ha i åtanke längre fram. De universella systemen kan
vidareindelas i två huvudkategorier, enumerativa och facetterade system:

1) �	��������, eller analytiska system, är uppbyggda av ett antal grundläggande
discipliner (huvudklasser) som i sin tur delas in i ett antal underklasser. Systemen är

                                                          
42 Rowley 1992, s. 485.
43 Ibid., s. 176.
44 Ett klassifikationssystem som fullt ut bygger på principen om ’literary warrant’ är det amerikanska
Library of Congress Classification Scheme (LCC).
45 Rowley 1992, s. 160.
46 Hjørland 1995, s. 252.
47 Hansson 1999, s. 15.
48 Hansson 1995a, s. 21.



13

alltså hierarkiskt uppbyggda. Systemen är uppräknande (härav enumerativa), varje
ämne listas och alla ämnen, både enkla och sammansatta, har sin bestämda plats i
systemet. Systemen kallas analytiska därför att man med hjälp av ett antal
indelningskriterier analyserar ett ämnesområde.49 Rowley menar att det analytiska i
systemen ligger i att:

The enumeration in such schemes reflects an analytical approach to knowledge, with
subjects subdivided into their component subfields. The subdivision of a subject defines the
categories in that area of the scheme. Such schemes are essentially analytical in nature, but
do not permit any synthesis or joining together of concepts that have been divided from
another.50

2) �� ������%�, eller syntetiska system, utgår från olika aspekter (facetter) på ett ämne
där klassifikationskoderna bildas genom att sammanföra dessa aspekter.51

Ursprungligen kommer det facetterade systemet av behovet att kunna hantera
komplexa och sammansatta ämnen. Termen facett introducerades av S. R.
Ranganathan och användes för första gången i hans eget klassifikationssystem
Colon Classification från 1933. Ranganathans PMEST-teori består av fem facetter
och dess inbördes ordning (Personality, Matter, Energy, Space och Time).52

Principerna för facetterade klassifikationssystem har fått stort inflytandet på
skapandet av olika specialsystem.53

De flesta av de stora universella klassifikationssystemen skapades enligt den
enumerativa principen. Men även de system som från början var enbart enumerativa har
utvecklats till att även integrera facetter. Deweysystemet är det klassifikationssystem
som i högsta grad har behållit sin enumerativa prägel, även SAB-systemet har en
huvudsaklig enumerativ uppbyggnad. Facetterade system ses idag som ett mer
systematiskt sätt att skapa klassifikationssystem som motsvarar dagens snabba
utveckling och expansion av kunskap och litteratur. Erfarenhet har visat att de
enumerativa systemen är relativt oflexibla och att de har svårt att på ett tillfredsställande
sätt rymma alla ämnen som krävs. Det sker alltid ett urval av ämnen annars skulle
systemen bli alldeles för omfattande och komplexa.54 Ett grundläggande problem med
enumerativa system är svårigheten att hantera sammansatta ämnen och då särskilt de
nya tvärvetenskapliga ämnen som uppkommit under de senaste decennierna. Mer om
problematiken kring tvärvetenskapliga ämnen, som t.ex. genusvetenskap, och
klassifikationssystem kommer att diskuteras under 2.3.1.

Miguel Benito tar upp ett antal kriterier för ett bra klassifikationssystem:

a. Systemet måste inkludera alla förekommande ämnen i litteraturen.  Systemet måste
också vara så konstruerat att även ämnen som ännu inte finns kan föras in.

b. Systemet måste vara systematiskt, d.v.s. alla ämnen som hör ihop bör finnas inom
samma disciplin eller vara så nära varandra som möjligt.

c. Systemet måste vara flexibelt och utbyggbart. Man ska inte behöva göra om hela
systemet varje gång vi behöver lägga in ett nytt ämne. Nya relationer mellan ämnena
ska kunna skapas.

                                                          
49 Benito 2000, s. 104.
50 Rowley 1992, s. 180.
51 Berntsson 1997, s. 10.
52 Rowley 1992, s. 223.
53 Hansson 1995, s. 23.
54 Rowley 1992, s. 179-182.
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d. Systemet måste använda sig av en terminologi som är tydlig och inte föråldrad. Både
användaren och klassifikatören ska kunna finna litteraturen efter samma kriterier.

e. Systemet bör vara balanserat. Det utrymme som lämnas för olika discipliner och
underavdelningar ska återspegla litteraturens mängd inom områdena.55

Dessa kriterier kommer jag att återkomma till i min analys av SAB-systemet.

Något som är viktig att poängtera är att de universella klassifikationssystemens s.k.
universalitet inte är oproblematisk. Hjørland menar att:

Universelle klassifikationssystemer har som fordel, at ethvert emne er vurderet og
prioriteret udfra en helhedsvurdering. Detta indbærer samtidig den ulempe, at et universelt
klassifikationssystem altid må indebærer en prioritering, en fagpolitisk stillingtagen og et
kompromis mellem forskellige fags erkendelsesintresser.56

Min analys av SAB-systemet kommer bland annat att undersöka hur dessa
prioriteringar, ställningstaganden samt kompromisser ter sig ur ett genusperspektiv. Kan
de avläsas i det nuvarande systemet och, i så fall, hur ser de ut?

Rowley menar att en analys av de stora universella klassifikationssystemen visar ett
stort gap mellan teori och praktik. Systemen ”observe few of the theoretical bases for
sound classification”.57 Rowley påpekar även att ”whatever the basis for the major
enumerative schemes, they must be judged for their suitability for application in current
libraries and information centres”.58 Detta är något som jag tycker är viktigt att komma
ihåg och som jag kommer att ta med mig i min analys av SAB-systemet.
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Jag kommer inte att gå in på den praktiska sidan av ämnesanalys och indexering utan
kommer i det följande att hålla mig till de olika teorier om ämnesbegreppet som
presenteras av Birger Hjørland i hans avhandling :�	�
����@
�	�����	� ��
�	��������	

A�	�	�.�/�%���������	��������3���	%
���
�������
�����	%����från 1993.59 I
denna formulerar Hjørland utifrån en kunskapsteoretisk grund en ämnesteori. Hjørland
menar att ämnesbegreppet är dåligt belyst inom biblioteks- och informations-
vetenskapen och att begreppet dessutom är så pass tvetydigt att det nästan är
oanvändbart.60 Hjørlands ambition är således att bena ut begreppen samt att lansera sin
egen ämnesteori. De nuvarande teorierna kring ämnesbegreppet presenteras och
kritiseras utifrån två grundläggande kunskapssyner, den tredje utgör Hjørlands egen
ståndpunkt:

1. �����	���
��� !���8������%����
�.
Ser kunskap som permanenta kunskapsstrukturer som existerar innan individuella,
subjektiva uppfattningar och som bäst kan studeras med hjälp av rationalistiska

                                                          
55 Benito 2000, s. 107-108.
56 Hjørland 1995, s. 253.
57 Rowley 1992, s. 200.
58 Ibid.
59 I <	��������	�
����	���	%�
��8� �������
�	�����	.�#	�� ����$0�!������ ��������� !�����	��������	

 ��	 � från 1997 utvecklar Hjørland sin ämnesteori, den tredje kunskapssynen, här definierad som
�����
�(���������
��� !����������
��delas upp i två kategorier: ��
����
��� !���������
� samt
#�������
������� !������
� (se kap. 4, s. 55-103). Jag anser dock att framställningen av ämnesbegreppet i
Hjørland 1993 är tillräckligt för min uppsats.
60 Hjørland 1993, s. 45.
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metoder. Denna syn på kunskap och ämne medför, enligt Hjørland, att man
överbetonar den teoretiska, rationella analysen, dvs. tron på att ett dokument kan
analyseras på ett absolut och allmängiltigt sätt, utan hänsyn till dess sammanhang
eller användning.61 Ranganathans och Langridges62 ämnessyn är ett exempel på
detta. De universella klassifikationssystemen baseras på denna kunskapssyn (se 2.3).

��� ���

�
��������
�
��� !�
��8������%����
�.
Ser kunskap och begrepp som individuella, subjektiva konstruktioner som bäst
studeras med hjälp av empiriska, psykologiska metoder. Denna ämnessyn, menar
Hjørland, medför att ämnen analyseras utifrån ett psykologiskt/individualistiskt
perspektiv, dvs. med utgångspunkt i användarens, författarens eller förmedlarens
kognitiva strukturer.63 Ett exempel på detta är det kognitiva synsättet som menar att
informationsförmedlingens primära uppgift är att bringa olika individers kognitiva
strukturer i harmoni.64

3. �����
�(���������
��� !����������
�.
Ser kunskap som utvecklad ur historiska och kulturella strukturer. Det är inte
möjligt att formulera objektiva principer för att nå kunskap. Dessa teorier ses, av
Hjørland, som realistiska i motsats till de andra teoriernas idealism. Begrepp är
alltid historiskt och kulturellt betingade, även ämnesbegreppet och ämnesanalysen.
Här hör Hjørlands egen definition av ämnesbegreppet hemma. Han menar att ett
ämne kan definieras som ett dokuments ��	
���
��

��������	������.65

Hjørlands ämnesbegrepp är användarorienterat, användaren har ett informationsbehov
och för att ämnesrepresentationen ska bli meningsfull måste användarens behov
tillmötesgås. Hjørland menar att man vid ämnesanalysen bör betrakta vilka potentiella
frågor ett dokument kan ge svar på. Ett ämne är inte något i förväg givet utan ett
dokument innehåller ett oändligt antal potentiella ämnen. Ämnesanalysen blir härmed
ett ställningstagande över vilka aspekter hos dokumentet som ska synliggöras. Det sker
alltså en prioritering av vissa aspekter framför andra. Olika discipliner har olika
kunskapsintressen och kommer därför kommer en kvinnoforskare, en historiker och en
psykolog att framhäva olika aspekter av ett dokument.66 Ett dokuments objektiva ämne,
menar Hjørland, skulle kunna sägas vara summan av de subjektiva kunskapsintressen
som dokumentet kan användas till och biblioteksväsendets överordnade syfte blir
därmed att synliggöra så många av dessa kunskapsintressen som möjligt. De olika
informationstjänsterna måste däremot prioritera en ämnesanalys utifrån sina speciella
intressen.67

Hjørlands ämnesbegrepp innebär även att ämnesanalysen i princip aldrig är avslutad,
allteftersom discipliner och ämnen utvecklas behöver ämnesbeskrivningen kontinuerligt

                                                          
61 Hjørland 1993, s. 52.
62 Langridge uttrycker sin kunskaps- och ämnessyn i ,��8� ���	��$
�
.�*��	 ����
��	%���� �%���
: ”the
disciplines that constitute specializations may be unstable, but the fundamental disciplines, or forms of
knowledge, are not. The specializations are a practical convenience for sharing the world’s intellectual
labours: the forms are permanent, inherent characteristics of knowledge”. 1989, s. 32, citerat från
Hjørland 1993, s. 52-53.
63 Hjørland 1993, s. 68.
64 Se t.ex. Peter Ingwersen och Irene Wormells bok <	��������	
�����%��	�����������������
�
 från 1990.
65 ”%�����	���
�����	%��
��@

��������	������” Hjørland 1993, s. 71.
66 Ibid., s. 71-72.
67 Ibid., s. 74-75.
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uppdateras.68 Hjørland anser att de vetenskapliga disciplinerna bör vara utgångspunkten
för ämnesanalysen men han påpekar samtidigt att även dessa är sociala produkter och
därmed föränderliga och att de naturligtvis bör analyseras och kritiseras.69

I ett senare verk skriver han angående ämnesbegreppet: ”it �
 possible to define subjects
(which, however, is 	�� the same as to give an objective statement concerning the
subject of a document)”.70 Detta tycker jag är viktigt att ta fasta på. Vi måste helt enkelt
acceptera att det inte finns någon objektiv ämnesrepresentation. Därmed inte sagt att
ämnesrepresentationen, eller klassifikationssystemen, inte kan vara mer eller mindre
objektiva eller sträva efter en så objektiv representation som möjligt.

Hjørlands ämnessyn kan vara svår att praktisk tillämpa, speciellt i ett folkbibliotek där
användargruppen och dess informationsbehov är mycket heterogen. I ett specialsystem
eller en specialdatabas med en relativt homogen användargrupp är det lättare att
förutsäga vad ett dokument kan tänkas användas till. En konsekvens av Hjørlands
ämnessyn, som Brännström och Modin tar upp, är att den skulle tillåta att olika
teoretiska utgångspunkter på ett ämne eller ett problem kan lyftas fram i
ämnesanalysen.71 Hjørland menar att ämnesdatan skulle fungera bättre om den visade
dokumentens synliga eller osynliga teoretiska positioner, samtidigt som han är
medveten om svårigheterna och osäkerheten i detta. Detta kan ses som en ovan tanke ur
ett allmänt biblioteksperspektiv men kan lätt appliceras på kvinno- och
genusvetenskaplig litteratur. Denna litteratur har en tendens att antingen klumpas ihop
under B!8��&	
����
��3��� eller helt försvinna under könsneutrala klassifikationskoder.
Genusaspekten, eller den feministiska aspekten, är ju ett perspektiv som kan läggas på
alla ämnen och genom att göra det möjligt att söka just på detta teoretiska perspektiv
skulle återvinningen för denna typ av litteratur avsevärt förbättras.

Sammanfattningsvis kan vi säga att Hjørlands ämnessyn är kontextuell, med en
historisk och social förankring. Både det kulturellt betingade samt det individuella och
kollektiva kunskapsintresset är faktorer som påverkar ämnesbegreppet. Jag anser detta
vara en rimlig och användbar ämnessyn. Denna ämnessyn implicerar även en syn på
klassifikationssystem som socialt och kulturellt betingade vilket ligger väl i linje med
den syn som min analys av SAB-systemet grundar sig på.


	���%$%&1-#�(*-/5!%!&�%!*6�3%3"%*)#5/8�*+,�%!(*-61)%*!/2#)#!/514

Jag kommer här att diskutera en del av den forskning som är relevant för min studie, det
handlar om forskning om klassifikationssystem och ämnesord ur ett kritiskt/ideologiskt
perspektiv och/eller feministiskt perspektiv. Jag kommer att referera till studier som
behandlar såväl klassifikationssystemens praktiska som teoretiska sidor. Jag vill dock
inte bara använda mig av renodlad forskning utan kommer även att presentera studier
som har en mer praktisk prägel och som bygger på erfarenheter baserade på praktiskt
biblioteksarbete. En presentation även av denna typ av material ligger i linje med min
ambition att förena den mer teoretiskt inriktade analysen av SAB-systemet med vilka
följder systemets utformning kan få rent praktiskt. Det ska dock påpekas att de praktiska
konsekvenserna av systemets utformning inte står i fokus i detta arbete.
                                                          
68 Hjørland 1993, s. 78.
69 Ibid., s. 105-110.
70 Hjørland 1997, s. 58.
71 Brännström & Modin 1996, s. 18.
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En hel del har skrivits om klassifikationssystem och ämnesord utifrån ett ideologiskt
och/eller genusperspektiv inom den engelskspråkiga världen. Svensk forskning inom
ämnet är det dock sämre ställt med. Den enda avhandlingen inom ämnesområdet är
Joacim Hanssons doktorsavhandling ���

��������	(� ���������� � !� 
��!����.�:	� �����
�
!����	����
�� 
��%��� �� C���

��������	

$
���� �&�� 
�	
��� ���������C� från 1999 som
behandlar första utgåvan av SAB-systemet från 1921 och förhållandet mellan
klassifikationssystem och samhällsideologi. Hansson läser SAB-systemet som text med
hjälp av Paul Ricoeur och hans mimesisbegrepp, hämtat från litteraturvetenskapen. Vad
gäller tidigare forskning om klassifikationssystem och deras ideologiska uttryck skriver
Hansson:

Inom biblioteks- och informationsvetenskapen finns det idag en viss grundläggande
förståelse för hur politiska och ideologiska förhållanden påverkar och färgar utformningen
av de klassifikationssystem som används inom folkbiblioteken men mer omfattande
analyser av hur denna påverkan tar sitt eller sina uttryck saknas ännu till stora delar.72

En stor del av den tidigare forskningen kring klassifikationssystem har valt att bortse
från systemens ideologiska betydelse och istället fokuserat på systemets logiska struktur
och dess funktion i det praktiska biblioteksarbetet. Hansson gör det motsatta, han
studerar inte SAB-systemet som ett arbetsverktyg utan koncentrerar sig helt på
”klassifikationssystemets förmåga att på samma gång spegla och konstruera en bild av
det omgivande samhället”.73 Jag hoppas kunna åstadkomma en syntes mellan dessa två
synsätt. Siv Wold-Karlsen skriver i en recension av Hanssons avhandling att:

Det är just i det praktiska biblioteksarbetet klassifikationssystemet speglar och konstruerar
en bild av samhället. Den ideologi som finns i SAB-systemet reproduceras i den dagliga
biblioteksverksamheten […] Klassifikationssystemet är ett ideologiskt verktyg som
fungerar ideologiskt tack vare att det också fungerar praktiskt, som ett verktyg vi tvingas
använda.74

Jag har haft stor hjälp av Hanssons avhandling där han på ett övertygande sätt visar hur
förhållandet mellan klassifikationssystem och samhällsideologi tar sig uttryck. Men jag
vill även visa vilken betydelse detta ideologiska uttryck får när det gäller att rent
praktiskt representera, i mitt fall, genusvetenskaplig och feministisk litteratur.

Genom en närläsning av systemets alla avdelningar ser Hansson ett generellt mönster i
form av en rörelse i de olika avdelningarna som går från centrum till periferi.
Företeelser och ämnen som representerar etablerade normer i samhället återfinns överst
i hierarkierna och marginaliserade och mer alternativa ämnen återfinns längre ner i
hierarkierna. Centrum är normaliteten och periferin blir då olika brott mot denna
normalitet. Det tydligaste exemplet på detta är kanske, menar Hansson, ”hur kvinnan
och det kvinnliga på ett explicit sätt ställs mot något annat, outtalat, men underförstått
manligt. Mannen utgör en självskriven norm i SAB-systemet”.75 Hansson kallar denna
behandling av kvinnan och andra marginaliserade grupper och företeelser för
”�	���%���	�� ��	��� 
��
���8	�	�”.76 Jag kommer att undersöka om det fortfarande
förhåller sig så i 1997 års upplaga av systemet att mannen är norm och kvinnan den
avvikande andra.

                                                          
72 Hansson 1999, s. 12.
73 Ibid.
74 Wold-Karlsen 2000, s. 15.
75 Hansson 1999, s. 185.
76 Ibid., s. 209.
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Hansson menar att synen på klassifikation är beroende av vilken epistemologisk grund
som ligger bakom. Förutom att klassifikationssystemet korresponderar mot innehållet i
de dokument som klassificeras sägs det även korrespondera mot något som sträcker sig
utöver innehållet i dessa dokument. ”Det är här problemen börjar”, menar Hansson.
”Inom biblioteks- och informationsvetenskapen saknas ännu någon konsensus om vad
detta skulle vara. Det går att urskilja tre grundhållningar som cirkulerar i diskussionen
om detta problem.”:77

- Ett klassifikationssystem korresponderar mot ett ’kunskapsuniversum’, vars struktur
existerar objektivt och evigt. Klassifikationssystemets uppgift är att spegla denna
universella kunskapsstruktur.

- Ett klassifikationssystem korresponderar mot det samlade vetandet i världen. Denna syn
implicerar en kognitionsorienterad syn på klassifikation där systemet fungerar som en
intermediär mellan ett antal sätt att tänka om och formulera ett dokuments meningsbärande
innehåll, som dem hos dess författare, klassifikatören och användaren.

- Ett klassifikationssystem korresponderar mot det samhälle i vilket det tillkommer och
fungerar. Utgångspunkten är i detta synsätt materialistiskt så till vida att det ses som
omöjligt att konstruera ett universellt klassifikationssystem som inte samtidigt är en spegel
av den tid och det samhälle i vilken det har att fylla sin funktion.78

Jag kommer nu, utifrån Hanssons avhandling, kort diskutera de tre hållningarna samt
några namn under varje. Idén om ett självständigt, objektivt kunskapsuniversum hör
samman med en idealistisk världsbild och kunskapssyn och går tillbaka ända till
antiken. Tidiga klassifikationsteoretiker som Melvil Dewey och S. R. Ranganathan hör
till dem som försökt skapa strukturer som motsvarar det ’naturgivna’ sätt som ett
kunskapsuniversum anger för indelningen av kunskap.79 Härav följer att det som är
naturgivet även ses som legitimt.

Den andra hållningen som ser klassifikationssystem som korresponderande mot det
samlade vetandet har en modernare historia. Den har influerats mycket av olika
riktningar inom psykologi och lingvistik. Inom biblioteks- och informationsvetenskapen
brukar man tala om det kognitiva synsättet. Denna hållning har varit stark inom
klassifikationsforskningen under de senaste femton åren. Clare Beghtol är ett exempel
på en forskare som arbetat utifrån detta perspektiv. Hon har bl.a. använt teoretiska
modeller från lingvistik och applicerat dessa på klassifikationssystem och
klassificering.80 Klassifikationssystemet ses alltså, utifrån detta synsätt, som i första
hand en intermediär mellan olika individers kognitiva strukturer som ska mötas och
förstå varandras behov för att ett informationsutbyte ska kunna äga rum. Forskningen är
oftast empiriskt inriktad och syftet är att ta fram och utveckla effektiva
informationsåtervinningssystem.81

Jag kommer i det följande att helt uppehålla mig vid den tredje hållningen eftersom den
ligger närmast den teoretiska utgångspunkt jag valt till min uppsats. Det som skiljer den
sista grundhållningen från de två andra är att den betonar att såväl ämnesanalys som
studier av befintliga klassifikationssystem och deras utveckling ska ses som komplexa
                                                          
77 Hansson 1999, s. 31. Dessa tre grundhållningar kan med fördel jämföras med Hjørlands diskussion om
ämnesbegreppet som fördes under 2.2.2. Tankar och bakomliggande kunskapsteoretiska synsätt går igen.
78 Ibid., s. 31-32.
79 Ibid., s. 32-33.
80 Beghtol 1986.
81 Hansson 1999, s. 33-34.
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ting som måste studeras ur ett holistiskt perspektiv där man tar hänsyn både till
individuella samt kontextuella förutsättningar.82 Utifrån detta synsätt har de andra
perspektiven kritiserats, eftersom inget av de två förstnämnda tar någon större hänsyn
till kontexten. Den objektivistiska hållningen har, som jag diskuterade tidigare, även
kritiserats starkt från feministiskt håll. Det kognitiva synsättet har fått kritik för att inte
ta hänsyn till kontextuella förhållanden, både de som rådde då systemet skapades, samt
de som omger klassifikatören/indexeraren.

Hjørland hör till de forskare som betonar den kontextuella betydelsen både vid
utformandet och analyser av klassifikationssystem samt vid ämnesanalysen. Hjørland
och Albrechtsen efterlyser ett paradigmskifte inom klassifikationsforskningen. Centrala
bitar i detta skifte är tendenser mot en mer historisk, kulturell och social förståelse av
kunskap, dess produktion, organisation och användning.83 De är starkt kritiska till den
objektivistiska synen på kunskapsproduktion och representation:

Information systems cannot be designed to serve each and all individual user’s many
different projects and purposes. We agree that classification should reflect new
developments both regarding interdisciplinary areas and regarding the identities in and
relations between disciplines. Disciplines are not static or homogeneous. There is no neutral
way to do this��#� ��
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������.84 [min kursivering]

Att klassifikationssystem inte kan vara neutrala eller objektiva innebär inte att systemen
inte kan analyseras och förbättras. Hjørland och Albrechtsen menar vidare att det är
klassifikationsforskarnas uppgift att försöka belysa de metodologiska och teoretiska
antagandena som ligger bakom de olika systemen och att peka på för- och nackdelar
med olika metoder och teorier.85

Brian Quinn ger en översikt av de senaste decenniernas forskning inom klassifikations-
och indexeringsteori. Quinn visar bl.a. på de problem som finns vad gäller att utveckla
ett ”absolute, general, universally valid classification scheme”:86

- Huvudklasser som är uppbyggda utefter de vetenskapliga disciplinerna tenderar att
’frysa’ kunskapsstrukturen. Detta blir problematiskt då kunskap är något
föränderligt genom att nya upptäckter ständigt görs och gamla föreställningar
ersätts.

- Förutom att vår samlade kunskap ökar konstant sker även en förskjutning mellan
olika ämnen. Tvärvetenskapliga ämnen blir allt viktigare och dessa är svåra att passa
in i ett system som baseras på traditionella discipliner.

- Klassifikationssystem med sina huvudklasser och underklasser är baserade på en
social konsensus vad gäller kunskap. Men denna konsensus ser olika ut i olika
samhällen, i olika historiska perioder och i olika discipliner.

- Det är inte bara ämnenas inbördes hierarki som är socialt influerad utan även valet
av vilka ämnen som blir inkluderade i systemet.87

                                                          
82 Hansson 1995a, s. 24.
83 Hjørland & Albrechtsen 1999, s. 137.
84 Ibid., s. 134.
85 Ibid., s. 133.
86 Quinn 1994, s. 142.
87 Ibid., s. 142-143.
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Quinn skriver:

Given this social basis of classification, it becomes difficult to create a universal
classification system that is free of nationalistic or ideological biases. Often in such a
system, socially acceptable concepts are given prominence in a hierarchy, while socially
unacceptable ideas or terms are not. What was intended to be a universal scheme thus turns
out to be a socially stratified hierarchy of knowledge that is permeated by ideological bias.
Classifications are mirrors that reflect their time, place and society.88

Under de senaste decennierna har flera studier inom klassifikationsforskningen, skriver
Hansson ”syftat till att blottlägga ideologiska och politiska tendenser i befintliga system
utifrån ett antal ideologikritiska perspektiv”.89 Denna gren inom klassifikations-
forskningen kallas ofta �����
�� ���

��������	��Den kan, enligt Bruhns och Heyerdahl-
Jensen, definieras som: ”det at forholde sig kritisk til den underligende ideologi i
klassifikationssystemers opbygning og anvendelse”.90

Det finns olika metodologiska utgångspunkter för att analysera klassifikationssystem ur
ett ideologiskt perspektiv. Kanadensaren Bernd Frohmann använder sig av ett
socialkonstruktivistiskt perspektiv i sin analys av det amerikanska DDC. Frohmann
menar att:

A social constructivist approach to SKOs [systems of knowledge organization] shows that
their final form derives from solutions to social, not epistemological, problems. Their social
character is not the result of  ‘influences’ that can be avoided by appeals to an external,
objective reality, since they are no more socially constructed than ‘objective reality’ itself.
The social constructivist approach to knowledge organization does not, therefore, offer
alternatives to specific systems, but shows the social character of any SKO.91

Frohmann betonar vikten av att studera klassifikationssystem utifrån dess sociala och
kontextuella sammanhang. Han förespråkar diskursanalys92 som en fruktbar metod för
att analysera klassifikationssystemens sociala och ideologiska natur.93

A. C. Foskett ägnar sig också åt kritisk klassifikation. Redan 1971 publicerade han en
kritik av DDC och dess behandling av kvinnan. Kvinnan klassades i äldre upplagor av
DDC under 390 ”D�
���
��	%���������” mellan ”:��4�����” och ”;$�
��
”.94 I ett senare
arbete studerar Foskett både DDC, UDC och LCSH95, särskilt deras behandling av

                                                          
88 Quinn 1994, s. 143.
89 Hansson 1999, s. 37.
90 Bruhns & Heyerdahl-Jensen 1989, s. 167.
91 Frohmann 1994a, s. 116.
92 ”discourse analysis is the study of the way in which an object or idea, any object or idea, is taken up by
various institutions and epistemological positions, and of the way in which those institutions and
positions treat it. Discourse analysis studies �!��?�$��	�?!� ! objects or ideas are spoken about”. Finlay
1987, s. 2, citerat från Hjørland 1995, s. 65. Hansson menar att: ”Diskursbegreppet kan översättas med
begreppet 
��3�
���. En diskursanalys problematiserar det språkspel som försiggår i samhället, dvs
relationen mellan olika sätt att tala om en företeelse i olika sammanhang eller ur olika perspektiv. Det
kopplas i många fall samman med makt. En diskursanalys kan därför sägas fokusera maktrelationer i ett
samhälle.” Hansson 1999, fotnot 95, s. 265. Ett exempel på detta är Joacim Hansson som i B�
��������������	
��%������
����%�	�����.�:	�%�
���

��%�� från 1998 gör en diskursanalys av de svenska
folkbibliotekens ideologiska identitet.
93 Frohmann 1994b.
94 Foskett 1971.
95 Library of Congress Subject Headings (LCSH).
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kvinnan samt av sexualitet.96 Foskett antyder att klassifikationssystem bör ses som en
kulturell konstruktion. Han skriver:

Classification theorists have always emphasized the importance of the objective approach
in the construction of classification schemes; the scheme should not reflect the prejudices
of its maker, but should represent some kind of eternal and external truth. However, when
one begins to examine almost any scheme it quickly becomes clear that, far from being
objective, it is likely to reflect both the prejudices of its time and those of its author.97

Foskett presenterar dock ingen explicit metodologisk eller teoretisk förankring i sina
analyser.

Ett sätt att studera klassifikationssystems ideologiska och politiska tendenser är att
jämföra olika system med varandra, detta har gjorts av Allan Wilson98 och Maj
Klasson99.  Wilson analyserar huvudavdelningarna i de två amerikanska systemen DDC
och LCC samt det sovjetiska BBK utifrån ett ideologiskt perspektiv. Genom att jämföra
huvudavdelningarna med varandra visar Wilson tydliga skillnader mellan de
amerikanska och det sovjetiska systemen. De tidigare har filosofi och religion som
inledande avdelningar (tillsammans med ”generalities”) medan det senare har marxism-
leninism och naturvetenskap.

In all these classifications, the dominant ideology is assumed to represent the society in
which it was born. That is, in DDC and LC the principal Weltanschauung [världsåskådning,
ideologi] is white, Protestant, English, capitalist male unless otherwise indicated. (Pacey,
1989). In the BBK, the equivalent is assumed to be white, atheist, Russian (ie European),
Party member.100

Klasson har gjort en liknande jämförande studie av SAB, DDC och
klassifikationssystem från Polen, f.d. Östtyskland och Kina. Hon jämför, liksom
Wilson, icke-marxistiska klassifikationssystem med klassifikationssystem från länder
som har eller har haft en öppen marxistisk-leninistisk samhällsstruktur. Genom att ställa
systemens huvudavdelningar mot varandra blir deras ideologiska skillnader mycket
tydliga. Detta kan ge en indikation på att även system som vid en ytlig betraktelse kan te
sig samtida och oideologiska kanske på ett mer implicit sätt ändå uppvisar en
bakomliggande ideologi.

I Danmark har man också ägnat sig åt kritisk klassifikation. Bruhns och Heyerdahl-
Jensen har identifierat tre teoretiska ’fel’ i klassifikationssystem:

- E	%�����

��������	. Systemkonstruktörerna underlåter att skapa klasser i systemet
till oönskade ämnen.

- *��������	
�&���	�	�	�. Systemet kan förvränga världsbilden genom att prioritera
upp samhällsmässigt obetydliga ämnen.

- �&�%��
����� ���� �	�	�� ������ ��	��-�. Användandet av fördomsfulla uttryck som
ämnesord. Placeringen av ett ämne i en viss kontext kan vara fördomsfull och
nedvärderande.101

                                                          
96 Foskett 1984.
97 Foskett 1971, s. 117.
98 Wilson 1992.
99 Klasson 1995 & 1996.
100 Wilson 1992, s. 395.
101 Bruhns & Heyerdahl-Jensen 1989, s. 168.
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Jag kommer i min analys av SAB-systemet att undersöka huruvida något eller några av
dessa tre problem återfinns.

Den forskare som kanske tydligast har utgått från ett feministiskt perspektiv i analyser
av både klassifikationssystem och ämnesordslistor är kanadensaren Hope A. Olson.102

Hennes teoretiska utgångspunkter är feministisk, poststrukturell och postkolonial teori
och hennes metod dekonstruktivistisk. Olson lanserar feministisk dekonstruktion som
en kritisk metod för biblioteks- och informationsvetenskapen. Olson menar att:

Deconstruction is a methodology with potential for library and information studies (LIS)
for identifying and questioning underlying theoretical assumptions. Such assumptions may
hinder both formal investigation and professional practice through their tacit acceptance
and application. Deconstruction grows out of poststructuralism, a critical approach that
accepts the existence of multiple truths and realities and, thus, rejects universal
explanations.103

Olson undersöker klassifikationsteorier och klassifikationssystem och dess kulturellt
konstruerade natur. Utifrån sitt poststrukturalistiska perspektiv kritiserar hon teorier och
system som baseras på föreställningen om ett objektivt, universellt kunskapsuniversum,
bl.a. kritiseras Melvil Dewey och S. R. Ranganathans kunskapsteoretiska grund. Olson
menar att det inte kan finnas något universellt system för kunskap, alla system måste per
definition utesluta något/någon. Olson skriver:

From a poststructural perspective, any concept is defined by what it is not; any class or
structure includes what it does not exclude. The distinctions between concepts, and the
inclusions and exclusions of classes and structures are constructed by their historical and
contemporary contexts.104

Alltså, genom att vissa termer inkluderas exkluderas per automatik andra. ”Thus, our
organization of knowledge is an act of power.”105 Olson menar att ett universellt,
objektivt och neutralt system är en omöjlighet att skapa men detta betyder inte att det
inte är av yttersta vikt att analysera och förbättra de existerande systemen. Ett sätt att
göra detta är att ”make the systems permeable, create spaces through which the voice of
the B�!�� outside of the limit has the opportunity to be heard inside it”.106

Olson har intresserat sig för faktorer som gör att de universella klassifikationssystemen
marginaliserar vissa av samhället underpriviligierade grupper. Hon visar att både Melvil
Dewey och följaktligen DDC är formade utifrån en cartesiansk epistemologi. Detta får
som konsekvens att en normbildning äger rum i utformandet av DDC. Normbildningen
sker utifrån den kontext som Dewey befann sig i; en amerikansk, universitetsrelaterad,
manscentrerad, medelsklassdiskurs som var dominerande i det amerikanska samhället
under slutet av 1800-talet. Detta resulterar i att de som inte passar in i denna diskurs

                                                          
102 Olson undervisar på School of Library and Information Studies på University of Alberta där hon håller
kurser i bl.a. Kunskapsorganisation, Klassifikation, Globalisering, mångfald och information samt
Feminism och biblioteks- och informationsvetenskap. Det finns inte plats här att gå in på all den litteratur
Olson producerat, den är mycket omfattande, här kommer endast det som är av särskild vikt för min
studie tas upp. För er som är intresserade kan jag rekommendera Olsons hemsida där hon bl.a. presenterar
de forskningsprojekt hon medverkat i samt en fullständig litteraturförteckning över publicerat material.
Här finns även användbara länkar. http://www.ualberta.ca/~holson/
103 Olson 1997, s. 181.
104 Olson 1994, s. 77.
105 Ibid., s. 72.
106 Olson 1996a, s. 303.
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placeras långt ner i DDCs hierarki och därmed marginaliseras. De klumpas dessutom
ihop i breda och opreciserade kategorier. Exempel på marginaliserade grupper är: icke-
kristna religioner, icke-europeiska språk och områden och länder med lite geopolitiskt
inflytande. Även kvinnan marginaliseras.107 Ända fram till DDC 17 (1965) placerades
kvinnan i klassen ”F���	G
���
����	��	%��������	�”. Denna klass placerades lång ner i
avdelningen ”D�
���
� *������� ����” mellan ”:��4���” och ”;��
��
� 7���%
� B�� �
�
�� �
”. DDC bygger, liksom andra klassifikationssystem, på principen att närbesläktade
ämnen ska placeras bredvid varandra. Olson menar att placeringen bredvid etikett
trivialiserar kvinnofrågan och placeringen bredvid Zigenare, Nomader och andra
’utstötta raser’ visar att även kvinnan ses som en marginaliserad grupp.108

Olson håller för närvarande på med ett forskningsprojekt där feministisk vokabulär
(hämtad från #�?���	G
��!�
����
�) har länkats med DDC. Projektet går under namnet
femDDC.  Detta är ett sätt att öppna upp ett traditionellt system och lyfta fram tidigare
marginaliserade grupper eller ämnen. Det visar även hur väl DDC uttrycker ämnen som
är centrala i ”women’s studies”. Projektet har fått en praktisk användning genom
skapandet av ett elektroniskt ”women’s studies” index till DDC vilket har ökat
tillgängligheten för kvinnovetenskapligt och feministiskt material. Detta lindrar
problemet med att kvinnovetenskaplig litteratur sprids över en stor del av DDC. På ett
mer teoretiskt plan har projektet skapat en metod som kan appliceras på andra
ämnesområden och kanske även på andra klassifikationssystem.109

Jag skrev i inledningen till detta avsnitt att jag, förutom renodlad vetenskaplig
forskning, även kommer att använda mig av material som är baserat på praktisk
erfarenhet och egna observationer ute på fältet. Det mest framstående namnet här är
kanske amerikanen Sanford Berman och hans verk *��8�%� �
��	%��	�����!��
.�#���� �
�	��!��=D�
��8� ��!��%
� �	 ��	�	�������� från 1971.110 Sedan början av 70-talet har
Berman och hans arbetskamrater vid folkbiblioteket i Minnesota (Hennepin County
Library) analyserat, kritiserat och ändrat i Library of Congress ämnesordslista. Bermans
mål är att göra bibliotekskataloger till lättillgängliga och fördomsfria sökverktyg för en
bred allmänhet. Berman var även en av pionjärerna med att använda ämnesord till
skönlitteratur.111 I *��8�%� �
��	%��	�����!��
 agiterar han för en ändring av LCSH med
avseende på bl.a. könsaspekter eftersom han menar att systemet diskriminerar kvinnor.
Han kritiserar även systemet vad gäller aspekter som etnicitet, religion och sexualitet.
Berman har bl.a. fått LC att ändra dussintals ”?���	��
…” ämnesord, t.ex. ”?���	��

�  ��	��	�
” till det mer neutrala ”?���	��  ��	��	�
”. I introduktionen visar Berman
att han har en historisk, social och kontextuell syn på klassifikationssystem, han hävdar
med emfas att:

Just because the scheme germinated, historically, within a Western framework of late
Victorianism, rampant industrial expansion, and feverish empire-building (with its ‘White
Man’s Burden’ rationale) – just because, in short, we were ‘brought up that way’ is no valid
reason for perpetuating, either in our crania or catalogues, the humanity-degrading,
intellect-constricting rubbish that litters the LC list.112

                                                          
107 Olson 1996a.
108 Olson 1994, s. 77-78.
109 Projektet finns dokumenterat i Olson 1998 samt i Olson & Ward 1997, 2001.
110 Boken kom i en andra upplaga med ett nytt förord 1993.
111 Wettmark 1999.
112 Berman 1971, s. x.
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Margaret N. Rogers undersöker ämnesord i LCSH mellan 1975-1991 som rör
kvinnor.113 Rogers finner att många förbättringar skett under perioden men att det
fortfarande kvarstår mer subtila former av genus bias. Det mest genomgripande
problemet är föreställningen av mannen som norm inom de flesta områden, speciellt
inom arbetslivet. Termer som används för män används även för människor i allmänhet.
T.ex. finns ämnesorden ”��������	
” och ”?���	� ��������	
”, däremot finns inte
manliga bibliotekarier som ämnesord. Även här är alltså mannen norm trots att fältet
domineras av kvinnor. Rogers påpekar även, mycket riktigt, att problemet med
diskriminerande ämnesord går utöver de individuella systemens utformning och
användning. Andra faktorer som påverkar är urvalet av litteratur, fördomar som finns i
litteraturen och till sist den bias som finns inbyggd i språket. Hur ska man t.ex.
representera dokument som har en sexistisk eller fördomsfull syn, frågar sig Rogers.

Ett annat sätt att studera klassifikationssystem och ämnesord utifrån ett genusperspektiv
är att se på hur systemen behandlar kvinno- och genusvetenskapens litteratur. Några
som gjort detta är Sheila S. Intner och Elizabeth Futas.114 De studerar LCC och vilken
roll och betydelse deras klassifikationssystem har haft vad gäller tillgängligheten till
kvinnovetenskapens samlingar. De visar att LCC sprider kvinnovetenskapens litteratur
bland de traditionella disciplinerna vilket gör det svårt att få en överblick över
samlingarna. En strategi som de nämner för att överkomma detta problem är skapandet
av egna bibliografier, helst tillgängliga över Internet. Även Lochhead och Olson
uppmärksammar detta problem.115

Som vi ser är all litteratur jag hänvisat till hittills, förutom Hansson och Klasson,
engelskspråkig eller dansk, detta beror helt enkelt på att det finns mycket lite skrivet om
klassifikationssystem och ämnesord utifrån ett genusperspektiv eller ett feministiskt
perspektiv på svenska.116 Vad gäller forskning inom ämnet finns som sagt endast
Hanssons avhandling. Utöver detta har bibliotekarien Siv Wold-Karlsen i artikelform
behandlat 6:e upplagan av SAB-systemet.117 Hon utgår i sin analys av systemet från
olika genusteorier som strukturerar samhället. Wold-Karlsen menar att SAB-systemet
har en manlig snedvridning eller bias. Hon exemplifierar med klassen #������ � !
�����
����	�%, där mannen ses som norm och kvinnor, tillsammans med barn och
ungdomar, hemarbetare, handikappade, äldre och invandrare blir förpassade till
,��
���%�����������������
������. Uppställningen ser likadan ut i den nya upplagan av
systemet. Även maktrelationer i systemet tas upp med hjälp av historikern Joan Scotts
teorier. I ämnesordslistan återfinns kvinnan som motiv i bl.a. konst och litteratur medan
mannen endast återfinns som aktivt utövande konstnär. Kvinnan ses här endast som
objekt och mannen som  subjekt. Wold-Karlsens artikel har varit användbar, nu återstår
att se om hennes observationer som grundar sig på enstaka nedslag i systemet kan
bekräftas genom en mer heltäckande studie av hela systemet.


	�	���"1//%(%51)%*!�12�)20-2#)#!/514"%&1�06!#!

Grunden för indelning av klasser i de universella klassifikationssystemen har baserats
på de vetenskapliga, eller akademiska, disciplinernas indelning och organisation av
                                                          
113 Rogers 1993.
114 Intner & Futas 1996.
115 Lochhead 1985 samt Olson 1992.
116 Vad gäller litteratur som utgår från ett queerteoretiskt perspektiv finns ännu inget skrivet på svenska
inom detta område.
117 Wold-Karlsen 1989.
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kunskap. Clare Beghtol menar att denna struktureringsprincip inte längre är adekvat
eftersom mång- och tvärvetenskapliga ämnen blivit allt vanligare och det är svårt att
rymma deras dokument i den monodisciplinära strukturen.118

Beghtol använder termen mångvetenskaplig, hon skriver: ” ‘multidisciplinarity’ is taken
as the broad term that encompasses any method of combining any number of existing or
emerging subject domains”.119 Andra benämningar på denna typ av forskning är
tvärvetenskaplig eller interdisciplinär forskning. Hjørlands definition av tvär-
vetenskaplig, eller interdisciplinär forskning lyder:

Interdisciplinær eller �@������� forskning er forskning, der forsøger at integrere forskellige
disciplinære tilgange til et problemområde. Interdisciplinær er ikke synonymt med
�����%�
 ���	@� (pluridisciplinær), idet sidstnævnte betegner additive, ikke integrative
bestræbelser.120

Han påpekar alltså vikten av att hålla isär tvärvetenskaplig respektive fler- eller
mångvetenskaplig forskning. Som förespråkare för facetterade klassifikationssystem har
påpekat finns det ingen logisk gräns för det potentiella antalet eller typen av
kombinationer av ämnen. Även de enumerativa klassifikationssystemen måste kunna
möta denna nya kunskapsproduktion.

En teoretisk grund hos klassifikationssystemen är att svara mot den litteratur som finns.
Om denna ska levas upp till är systemen tvungna att hantera även mång- och
tvärvetenskapliga dokument. Ett sätt som de traditionella klassifikationssystemen har
löst detta är genom dubbelklassificering.121 Problemet med denna metod är att de mång-
och tvärvetenskapliga ämnenas litteratur då sprids på olika platser i systemet. En annan
metod är att länka det traditionella klassifikationssystemet med ett nytt system (Beghtol
tar här Olson och hennes femDDC som exempel, se s. 23).

Klassifikationsteorin hävdar att klasser ska vara &�
�
�%���� ���
����	%�, dvs. inte
överlappa varandra, och att klasserna ska vara ����	
�������&���	%�, dvs. klasserna
ska uttömma ämnet. Detta innebär i praktiken att varje dokument ska tillhöra exakt en
klass. Problemet med denna utgångspunkt, menar Beghtol, är att discipliner inte är
ömsesidigt uteslutande utan överlappande. Inte heller är de gemensamt uttömmande.

Research on human categorizing behaviour and the development of fuzzy set theory
suggest that true mutual exclusivity and the joint exhaustivity may not be possible or
desirable. […] It is doubtful whether joint exhaustivity can be fully attained in a world of
rapidly changing knowledge and increased knowledge-making activity.122

                                                          
118 Beghtol 1998.
119 Ibid., s. 3.
120 Hjørland 1995, s. 240.
121 SAB-systemets behandling av tvärvetenskapliga ämnen går att utläsa i inledningen till
���

��������	

$
�����&��
�	
������������: ”Ofta behandlar ett arbete mer än ett ämnesområde. Detta
gäller särskilt tvärvetenskapliga arbeten. I första hand bör sådana arbeten klassificeras på det ämne som
kan anses dominera, med dubbelklassificering på övriga aktuella ämnen. I de fall när inget ämne kan
sägas dominera placeras verket på det först behandlade ämnet om ej särskilda instruktioner ges på de
aktuella avd. När verket är av så allmän art att det inte kan placeras in någonstans i schemat
rekommenderas avdelning B. Normalt används höst 3 signaturer för att beskriva ett arbete. I särskilda fall
kan dock denna gräns överskridas.” 1997, s. 10.
122 Beghtol 1998, s. 7-8.



26

Beghtol visar således att den tvärvetenskapliga kunskapsproduktionen går stick i stäv
med de klassifikationsteoretiska principerna. Hon menar att gästfrihet och flexibilitet
idag är viktigare som teoretisk grund för klassifikationssystem än både ömsesidigt
uteslutande och gemensamt uttömmande.

Vidare påpekar Beghtol att samtigt som det utvecklas metoder inom klassifikations-
forskningen för att rymma mång- och tvärvetenskapliga ämnen måste det utvecklas
metoder som identifierar den adekvata terminologin hos dessa nya fält.

Trots en utbredd diskussion inom den biblioteks- och informationsvetenskapliga
forskningen har ingen konsensus nåtts om hur man ska ersätta eller modifiera de
disciplinbaserade klassifikationssystemen för att de ska kunna ta emot tvärvetenskapliga
dokument.

Hansson menar att det finns tre typer av ämnesområden, de kan även betecknas som tre
mognadsgrader:

1. Utveklade områden med etablerade priciper och välorganiserad litteratur. De egna
gränserna är relativt klara liksom relationerna till andra ämnesområden.
Naturvetenskapliga ämnen är ett exempel. Thomas Kuhn kallar dessa ämnen för
mogen vetenskap.

2. Breda områden med en mindre välorganiserad litteratur och med mindre definierade
gränser. De flesta samhällsvetenskapliga ämnen, inklusive biblioteks- och
informationsvetenskap, hör hemma här.

3. Områden bestående av många delämnen som överlappar varandra, ofta med riklig
men bristfälligt organiserad litteratur. Genusvetenskap är ett exempel. Denna grupp
är svår att placera in i klasifikationssystemen eftersom ämnestillhörigheten är svår
att definiera på ett entydigt sätt.123

Syftet med detta avsnitt har varit att visa att det finns ett inbyggt problem i SAB-
systemet, som vilar på en struktur med tydliga disciplinavgränsningar, vad gäller att
representera ett tvärvetenskapligt ämne som genusvetenskap.
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Metod kan förklaras som det sätt på vilket du använder de verktyg du har. Rent
generellt brukar man tala om metoder som kvantitativa eller kvalitativa. Det finns dock
ingen knivskarp gräns mellan dessa två. Skillnaden mellan de båda, menar Barbosa da
Silva och Wahlberg, ligger i olika vetenskapsteoretiska grunder. Det handlar om
skillnader i grundläggande antaganden vad gäller synen på kunskap, människan,
verkligheten och vetenskapen.124 Det finns här inte utrymme att gå in närmare på detta
men kort kan sägas att kvantitativa metoder ofta förknippas med positivism och
naturvetenskapliga ämnen. Det finns en syn på att kunskap och därmed vetenskap är det
som är empiriskt prövbart och alltså mätbart. Forskaren antas kunna inta en objektiv roll
i förhållande till studieobjektet. Kvalitativa metoder däremot menar att det inte finns en
enda objektiv sanning om verkligheten. Istället tittar man på hur världen förefaller se ut
utifrån en viss metod eller teori. Det är viktigt att så noggrant som möjligt redovisa och

                                                          
123 Hansson 2000.
124 För en mer noggrann genomgång av detta se Barbosa da Silva & Wahlberg 1994.
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beskriva hur forskaren tolkar världen och varför den tolkas som den gör. Detta är
naturligtvis en förenklad och skissartad bild. Inställningen till hur världen kan förklaras,
även i positivistiska kretsar, har blivit mer ödmjuk och man erkänner numera att allt inte
kan förklaras med hjälp av kvantitativa metoder. Som jag hoppas framgått av min
teoretiska presentation känner jag mig mest hemma i den kvalitativa fåran.

Det har inom den biblioteks- och informationsvetenskapliga världen, och även inom den
akademiska världen i stort, uttryckts en viss skepticism till huruvida man egentligen bör
definiera sitt metodval utifrån parametrarna kvantitativa/kvalitativa. Man brukar säga att
problemställningen bör avgöra vilka metoder som ska användas.125 Detta uttrycks bl.a.
av Olson:

the focus on method should not drive research. Rather, the ontological and epistemological
stances of researchers assessed on a spectrum from subjective to objective are more
indicative of the perspectives represented in library and information science research.126

Enligt Olsons spektrum befinner jag mig på den subjektiva delen, med den innebörden
att jag avvisar en objektiv syn på världen och betonar att jag ser de begrepp som jag
arbetar med i denna studie, genus, klassifikationssystem och i grunden synen på
kunskap, som i huvudsak, sociala och kulturella konstruktioner. Denna utgångspunkt
leder in mig mot en hermeneutisk metodologi.
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Hermeneutik är en inriktning inom den kvalitativa metodologin. Hansson skriver:

Begreppet hermeneutik har sitt ursprung i grekiskans hermeneuein, att tolka, och har som
vetenskaplig metod utvecklats i olika faser sedan början av 1500-talet då regler för tolkning
av bibliska, teologiska och klassiskt humanistiska texter sattes upp i syfte att nå den sanna
meningen i deras innehåll.127

Senare utvecklades metoden till att innefatta även andra typer av texter och företeelser
men det handlar fortfarande om att tolka och förklara verkligheten.

En central tanke inom hermeneutiken är att vår förståelse och därmed tolkning alltid
sker mot bakgrund av vissa förutsättningar. Den tyske filosofen Hans-Georg Gadamer
myntade begreppet förförståelse för att uttrycka detta. Förförståelsen inkluderar bl.a.
språk, begrepp, trosuppfattningar och föreställningar samt individuella personliga
erfarenheter. Förförståelsen kan vara mer eller mindre medveten.128 Forskarens
förförståelse och bakgrund är därför viktigt. Jag kommer från en humanistisk bakgrund
och har bl.a. läst engelska, litteraturvetenskap och genusvetenskap. Inom dessa ämnen
har det varit naturligt med olika typer av hermeneutiska textanalytiska metoder. I mina
tidigare uppsatser har genus varit en viktig analyskategori. Jag anser att ett
genusperspektiv i forskningen ger en mer fullständig representation av verkligheten.
Eller som historikern Anne Marie Berggren uttrycker det: ”forskningen blir kvalitativt
bättre om man använder ett genusperspektiv på relevanta områden”.129 Hermeneutiken

                                                          
125 Se t.ex. Eva-Maria Svenssons avhandling ;�	�
�� !�����.�:	�����������
���	�����&��
����	�	��	���
�����	. 1997, s. 30.
126 Olson 1995.
127 Hansson 1999, s. 65.
128 Gilje & Grimen 1992, s. 183-188.
129 Berggren 1998, s. 34.
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betonar även vikten av att forskaren/författaren visar en öppenhet och tydligt redovisar
vad de olika tolkningarna baseras på. Min analys av SAB-systemet baserar sig på
feministisk och queerteori och på synen på vårt samhälle som ett genussystem. Det
innebär att jag har ett uttalat kritiskt perspektiv i min läsning och tolkning av systemet.

Kontexten är central inom hermeneutiken, det är viktigt att sätta in texter och företeelser
i sitt sammanhang, i sin tid och i sin kultur. Jag kommer att tolka SAB-systemet och
dess ämnesords syn på kvinnor och män utifrån den kontext där de verkar. Kontexten
utgörs %��
 av feministisk och queerteori och %��
�av det omgivande samhället. På den
samhälleliga nivån kommer jag att studera huruvida SAB-systemet och ämnesordens
syn på könen motsvarar den dominerande synen på könen som finns i samhället idag.
Jag kommer här att använda mig av t.ex. utredningar och lagar som uttrycker statens
hållning i jämställdhetsfrågor.

Ett centralt begrepp inom hermeneutiken är den hermeneutiska cirkeln. Den uttrycker
den grundläggande uppfattningen att meningen i en text bara kan förstås genom en
dialektisk process där delen endast kan förstås ur helheten och helheten endast ur
delarna och vice versa. Detta cirkulära närmande av texten syftar till att leda fram till en
djupare förståelse av texten. Det innebär alltså att jag kommer att pendla från en
tolkning av de enskilda avdelningarna i SAB-systemet till en analys av helheten. Med
utgångspunkt i de resultat jag får fram kan jag återigen tolka och analysera
avdelningarna i ljuset av den helhet i vilken de ingår. Här sammanförs alltså
närläsningen av SAB-systemet med dess kontextuella sammanhang.

En hermeneutisk förståelse innebär att tolkningar inte ses som ’sanna’ eller ’falska’.
Men, skriver Alvesson och Sköldberg, ”däremot kan argument lämnas för att en viss
tolkning är rimlig, kanske rentav den för närvarande rimligaste med utgångspunkt i den
tid vi lever i och de frågeställningar som vi har till förfogande”.130

Inom humanvetenskaperna har hermeneutiken en lång tradition, särskilt inom
litteraturvetenskapen, men inom samhällsvetenskaperna är den en nyare företeelse.
Inom biblioteks- och informationsvetenskapen är den isländska forskaren Daniel
Benediktsson den förste som internationellt på allvar diskuterar hermeneutikens
betydelse och användbarhet inom vår disciplin.131 I Sverige berörde dock Maj Klasson
detta redan i mitten av 80-talet.132 Benediktsson menar att:

hermeneutics has considered all the basic questions that are essential within the LIS
[Library and Information Science] domain, such as communication, language, text theory,
knowledge, understanding, and interpretation. (The only exception is information).133

Benediktsson ser Paul Ricoeur som en lämplig förebild för hermeneutiska studier inom
biblioteks- och informationsvetenskap. Även jag har blivit inspirerad av Ricoeur och
kommer att använda mig av hans kritiska hermeneutik som en metodologisk
utgångspunkt i min analys. Först vill jag dock presentera Ricoeurs syn på hur en text
bör läsas för att mening ska uppstå.

                                                          
130 Alvesson & Sköldberg 1994, s. 168.
131 Benediktsson 1989. Från Hansson 1998, s 14.
132 Se Maj Klassons avhandling �&�
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�������������%	�	��� från
1984. Från Hansson 1998, s. 14.
133 Benediktsson 1989, s. 229.
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Inom hermeneutiken finns olika sätt att se på förhållandet mellan författaren, texten och
läsaren (eller uttolkaren av texten). Ett sätt att läsa en text kan vara att försöka fånga
författarens intention med texten. Ett annat är att se texten som en autonom enhet.
Strukturalismen ser språket som ett slutet system som talar om sig själv och inte
refererar till en verklighet utanför språket.134 Hansson påpekar att: ”Detta reducerar
hermeneutiken till att omfatta en inomspråklig tolkningsakt, där textens relation till
yttervärlden spelar en mycket begränsad roll.”135 Ricoeur går en tredje väg. Han tar sin
utgångspunkt i mötet mellan texten och läsaren. Han menar att tolkningen även måste ta
hänsyn till de kontextuella förhållandena, både de som rådde när texten skrevs samt de
som råder då den tolkas. Ricoeur skriver: ”Texten är, som vi kommer att se, inte utan
referens. Det blir läsningens uppgift att i sin egenskap av tolkning göra referensen
verklig.”136 Vidare menar han: ”Att läsningen är möjlig beror på att texten inte stänger
sig om sig själv, utan är öppen mot något annat. Att läsa är, enligt denna hypotes, att
sammanlänka en ny diskurs med textens diskurs.”137 Hansson skriver:

I och med att den diskursiva situationen inte är gemensam för författaren till texten och
läsaren, så skapas förutsättningen för det som Ricoeur kallar ��-��	
� ���%. Det är denna
som framträder i den distanserande hermeneutiken genom att textens referens snarare tar
sin utgångspunkt i mötet mellan text och läsare än i den ursprungliga relationen mellan
författaren och texten.138

Texten utgör alltså hos Ricoeur en autonom helhet och textens funktion för
läsaren/uttolkaren fokuseras.

Jag anser detta vara ett användbart sätt att se på den hermeneutiska tolkningen. Ricoeurs
syn att tolkningen måste ta hänsyn till de kontextuella förhållandena, både de som rådde
när textens skrevs samt de som råder då den tolkas, passar min analys av SAB-systemet.
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Ricoeurs hermeneutik avser texttolkning och syftar i första hand på skönlitterära verk,
men i sin kritiska teori vidgar Ricoeur textbegreppet till att omfatta alla typer av
textformer vilket gör att dess tillämpning även kan appliceras på ett
klassifikationssystem.

Ricoeurs kritiska hermeneutik utvecklas genom att finna en syntes mellan Hans-Georg
Gadamers traditionshermeneutik och Jürgen Habermas ideologikritik. Ricoeur kopplar
alltså samman ett hermeneutiskt perspektiv med ett ideologikritiskt vilket stämmer väl
överens med de teoretiska och metodologiska utgångspunkterna som jag valt för min
analys av SAB-systemet. Ricoeur tar i essän �����	������ � !� �%������������ upp fyra
teman där den kritiska teorin kan möta och komplettera hermeneutiken:139

1. Distanseringen till texten. Ricoeur menar att texten äger en trefaldig autonomi (dvs.
distanseringen gestaltar sig på tre sätt): gentemot författarens intention, gentemot
den kulturella och sociala kontexten vid textens skapande och gentemot den

                                                          
134 Ett exempel på detta synsätt är Derrida som förespråkar en dekonstruktivistisk metod som innebär ett
nedbrytande av texten i dess minsta meningsbärande delar.
135 Hansson 1999, s. 67.
136 Ricoeur 1993, s. 37.
137 Ibid., s. 53-54.
138 Hansson 1999, s. 69.
139 Ricoeur 1993, s. 150-156.
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ursprungligt avsedda mottagaren. Den hermeneutiska läsningen av texten utgör då
en rekontextualisering av texten och detta är ett grundläggande villkor för ett kritiskt
moment i tolkningen.

2. Rekontextualiseringen gör även att samma text ständigt kan läsas på nytt av olika
uttolkare och i olika kontexter.

3. Ricoeur menar att det inte finns någon dold intention att söka bakom texten, utan en
värld som öppnar sig framför texten. Han menar att ”denna textens förmåga att
öppna en verklighetsdimension medför i sig själv en kritik mot all given verklighet
och därmed erbjuder den en möjlighet till kritik av det verkliga”.140 Den värld som
öppnar sig framför texten är dubbel, dels öppnas den värld som texten i sig är, dels
öppnas nya perspektiv hos uttolkaren. Detta möjliggör således en kritisk hållning
vid varje ny läsning.

4. Den sista punkten där hermeneutiken och ideologikritiken möts gäller
subjektivitetens status i tolkningen. Textens autonomi gör att forskarens
subjektivitet ändras i tolkningen. Ricoeur menar att: ”Förhållandet till textens värld
ersätter förhållandet till författarens subjektivitet. På samma sätt förskjuts samtidigt
problemet med läsarens subjektivitet. Att förstå är inte att låta sig speglas i texten,
utan att utsätta sig för texten.”141

Ricoeurs kritiska hermeneutik ger inte någon generell metodmall som jag kan följa i
min analys utan ska ses som ett förhållningssätt till det textmaterial jag arbetar med. Ett
av mina syften är ju att undersöka vilka värderingar och normer vad gäller kön/genus
som finns outsagda i systemet. Det är här det som Ricoeur kallar� ��

��	�
��!���	

!����	������kommer in. Den syftar till att gå bortom texten och författarens intentioner
för att försöka lyfta fram det som finns latent i texten, detta sammanfaller inte alltid med
det som finns manifest i texten. Den praktiska tillämpningen av Ricoeurs metodologi
kan te sig på en mängd olika sätt, det blir därför frågeställningarna och
undersökningsobjektet som får styra tillämpningen.

Ricoeurs kritiska hermeneutik är ett sätt att se på texten i dess samhälleliga kontext.
Metoden inbegriper rum för ett kritiskt perspektiv genom att låta de förfördelade
komma till tals i texten, genom att lyfta fram de marginaliserade. Jag använder mig av
ett explicit kritiskt perspektiv, det feministiska och queerteoretiska perspektivet, i min
läsning och tolkning av SAB-systemet.
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Min analys av SAB-systemet kan delas upp i två delar: en textuell och en kontextuell.
Jag vill dock påpeka att dessa till viss del kommer att överlappa varandra. Den textuella
delen kommer att bestå av en närläsning av SAB-systemet och dess ämnesord utifrån ett
feministiskt och queerteoretiskt perspektiv. Läsningen görs utifrån den teoretiska grund
som presenterats, alltså synen på samhället som ett genussystem samt synen på
klassifikationssystem som en kulturellt skapad text.

                                                          
140 Ricoeur 1993, s. 154.
141 Ibid., s. 155.
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Jag läser dock inte enbart systemet som en fristående text, avhängt litteraturen det är
tänkt att representera, utan kommer även att undersöka huruvida det vanliga argumentet
att systemets utformning enbart bygger på litteraturen kan sägas stämma. Detta görs
med hjälp av sökningar i den svenska nationella biblioteksdatabasen LIBRIS.142

Det metodologiska genomförandet baserar sig på egna observationer och
litteraturstudier men även jämförelser med andra system som är utformade utifrån
kvinno- och genusvetenskapens specifika behov. Jämförelsen med dessa specialsystem
visar på ett tydligt sätt att olika prioriteringar skapar olika system.

Det finns inget klassifikationssystem som är utformat utifrån ett kvinno- eller
genusperspektiv men däremot har det utvecklats flera tesaurer. Tesaurerna har
uppkommit ur behovet att förbättra den kvinno- och genusvetenskapliga forskningens
kunskapsorganisation då man menat att de universella klassifikationssystemen varit
bristfälliga.143 Det har även utvecklats en rad specialdatabaser för kvinno-, mans- och
genusforskningens informationsbehov.144 I jämförelsen mellan SAB-systemet och
specialsystemen använder jag mig främst av KVINNSAMs ämnesordsregister145,
bibliografin 7$�����������������		����� samt :������	�?���	G
��!�
����
���.

Även denna första del är alltså kontextberoende då jag relaterar systemets utformning
till feministisk och queerteori. Man kan säga att den feministiska och
genusvetenskapliga forskningen utgör den kontext som jag ställer systemet emot.

Den andra delen består av en vidare kontextuell tolkning av systemet. Här relaterar jag
systemets syn på könen, genusrelationer och sexualitet till en samhällelig kontext.

                                                          
142 LIBRary Information System. LIBRIS innehåller beståndet på framförallt de svenska universitets-,
högskole- och specialbiblioteken men även många folkbibliotek. Kungliga biblioteket (KB) svarar för
drift, förvaltning och utveckling av systemet.
143 Bland de engelskspråkiga tesaurerna finns bl.a. Joan K. Marshalls B	��4��������
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145 KVINNSAM är en databas som är utformad av Kvinnohistoriska samlingarna på Göteborgs
universitetsbibliotek. Kvinnohistoriska samlingarna är ansvarsbibliotek för kvinno-, mans- och
genusforskningen. Ämnesorden i KVINNSAMs ämnesordsregister utgår från ett kvinnoperspektiv.
Ämnesordsregistret finns tillgänglig på webben.
146 7$�����������������		�� utkommer med fyra nummer per år och produceras av Kvinnohistoriska
samlingarna. Bibliografin finns numera på webben.
147 :������	�?���	G
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�(EWT) är resultatet av ett samarbete mellan kvinnoforskningens
dokumentationscentra i Europa. Ämnesområdet för EWT är kvinno- och könsforskning. Modin 1999.
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Jag kommer i det följande genomföra en närläsning av SAB-systemet och dess
ämnesordsregister utifrån ett feministiskt och queerteoretiskt perspektiv. Inspirerad av
Ricoeurs hermeneutik ser jag SAB-systemet som en autonom text som har något att
berätta om sin samtid. Min läsning av SAB-systemet kommer att relateras till sin
samhälleliga kontext under avsnitt 3.4. En viktig samtalspartner är Hanssons analys av
första upplagan av SAB-systemet från 1921. Jag kommer att undersöka vad som har
ändrats och vad som eventuellt kvarstår vad gäller synen på könen och andra
genusaspekter i systemet. Andra samtalspartners är de texter som presenterades under
avsnittet tidigare forskning inom biblioteks- och informationsvetenskap. Diskussionen
förs hela tiden med utgångspunkt i feministisk teori. Man kan säga att jag strävar efter
en dialog mellan SAB-systemet och feministisk teori och i viss mån även queerteori.
Jag kommer även att göra jämförelser med andra system för kunskapsorganisation som
har utvecklats specifikt för att tillvarata kvinno- och genusaspekter. Innan jag börjar
med analysen kommer jag först att presentera en kort historik och några grundläggande
principer för SAB-systemet. Analysen inleds med en kommenterad presentation av
huvudavdelningarna följt av en genomgång av resten av systemet och tillhörande
ämnesord.

�	���*-)�,%/)*-%5�*+,�&-7!$"0&&1!$#�4-%!+%4#-�(9-����8/'/)#6#)

SAB-systemet utkom första gången 1921. Medan våra grannländer Norge och Danmark
valde anpassade och omarbetade versioner av Deweysystemet gick Sverige sin egen väg
och utvecklade ett eget nationellt klassifikationssystem.148 Systemet skapades
ursprungligen  för folk- och skolbiblioteken men i och med fjärde upplagan från 1956
som innehöll omfattande utbyggnader och moderniseringar infördes SAB-systemet även
vid universitetsbiblioteken.149 1954 infördes de allmänna och speciella tilläggstalen i
SAB-systemet, inspirerade av UDC som utvecklat ett sådant tänkande på basis av DDC.
Detta möjliggör användandet av facetter även i SAB-systemet som från början var ett
renodlat enumerativt system.150

Det finns, som Berntsson skriver, ”för närvarande inga planer på att överge vårt eget
klassifikationssystem. Det är alltför väl etablerat i  bibliotekskataloger och bibliografier
för att kunna bytas ut”.151

Ändring och uppdatering av SAB-systemet pågår kontinuerligt och förslag till ändringar
kan lämnas av vem som helst. SAB-systemet har en fast kommitté bakom sig som tar
ställning till de förslag som kommer in samt även själva initierar förändringar. Besluten
offentliggörs fyra gånger per år i ��,0��%%���	%�	.� <	��������	������������
���	�
0
� !� ���

��������	
��3���� ��3	� ,#/.
� �������H� �&�� ��������
���	�� � !� ���

��������	.
Systemet är planerat att ges ut i en ny tryckt upplaga ungefär vart tionde år.152

                                                          
148 Se Hansson 1995a & 1995b för en genomgång om varför Sverige valde att utveckla ett eget
klassifikationssystem.
149 Berntsson 1997, s. 3.
150 Hansson 1999, not 314, s. 284.
151 Berntsson 1997, s. 2.
152 Ibid., s. 3.
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SAB-systemet är uppbyggt av 25 huvudavdelningar. Dessa är sedan finindelade enligt
en hierarkisk princip. ”Ordet ’hierarki’ antyder något över- respektive underordnat.”153

Hur denna över- respektive underordning ser ut utifrån ett genusperspektiv är något jag
kommer att titta särskilt på.

�	
��727$12$#"!%!&1-!1

���8/'/)#6#)/�,727$12$#"!%!&1-154

�:
�155 �:: 156

A Bok- och biblioteksväsen A Bok- och biblioteksväsen
B Skrifter av allmänt och blandat innehåll B Allmänt och blandat
C Religion C Religion
D Filosofi D Filosofi och psykologi
E Uppfostran och undervisning E Uppfostran och undervisning
F Språkvetenskap F Språkvetenskap
G Litteraturvetenskap G Litteraturvetenskap
H Skönlitteratur H Skönlitteratur
I Skön konst (med musik och teater) I Konst, musik, teater och film
J Arkeologi J Arkeologi
K Historia K Historia
L Biografi (med genealogi) L Biografi med genealogi
M Antropologi och folkkunskap M Etnografi, socialantropologi

och etnologi
N Geografi N Geografi
O Samhälls- och rättsvetenskap (med O Samhälls- och rättsvetenskap

nationalekonomi och statistik)
P Teknologi P Teknik, industri och

kommunikationer
Q Ekonomi (med industri, handel och Q Ekonomi och näringsväsen

kommunikationer)
R Gymnastik, sport, spel och lek R Idrott, lek och spel
S Krigsväsen S Militärväsen
T Matematik T Matematik
U Naturvetenskap U Naturvetenskap
V Medicin V Medicin

 X Musikalier

                                                          
153 Berntsson 1997, s. 9.
154 7$�����������������		�� är indelad i huvudgrupper som skulle kunna jämföras med SAB-systemets
huvudavdelningar för att få en indikation på hur en annan indelning, ur ett specifikt kvinno- eller
genusperspektiv, skulle kunna te sig. Detta med reservationen att avdelningarna i 7$�����������������		��
inte används i något klassifikationssystem då Kvinnohistoriska samlingarna inte använder sig av något
sådant utan endast av sitt eget ämnesordsregister. Huvudgrupperna, 25 stycken, är: Allmänt, Arbete och
ekonomi, Biografi, Filosofi, Forskning, Historia, Konst, musik och teater, Kvinnorörelsen och feminism,
Könsroller och jämställdhet, Litteratur, Massmedia, Medicin och hälsa, Politik, Psykologi och psykiatri,
Regionala studier, Religion, Rättsvetenskap, Samhällsfrågor, Samlevnad, Sexualitet, Socialantropologi
och etnologi, Sport och fritid, Språk, Teknik, naturvetenskap och matematik samt Undervisning och
utbildning.
155 Från Hansson 1999, s. 143.
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Y Musikinspelningar
Ä Tidningar

Det första vi kan konstatera är att huvudavdelningarna endast genomgått mycket små
förändringar under de 76 år som gått mellan SAB-systemets första upplaga och den
senaste. Nya ämnen har alltså till övervägande del givits plats i den rådande
indelningen.

Quinn menar att klassifikationssystemens indelning av ämnen i huvudklasser och
underklasser baseras på en social konsensus vad gäller kunskap, denna konsensus ser
olika ut i olika tider, länder och inom olika discipliner. Inte bara ämnenas inbördes
hierarki är socialt influerad utan även valet av vilka ämnen som inkluderas i systemet.
”Often […] socially acceptable concepts are given prominence in a hierarchy, while
socially unacceptable ideas or terms are not”, menar Quinn.157 Detta är också något som
Hansson konstaterar i sin analys av den första upplagan av SAB-systemet.158

Wilson och Klasson har båda genom jämförande analyser av huvudavdelningarna i
olika klassifikationssystem visat att valet av huvudklasser samt deras inbördes ordning
kan säga en hel del om systemens bakomliggande ideologier och preferenser. Klasson
menar att man från ett feministiskt perspektiv kan vara mycket kritisk mot
kunskapsorganisationen i SAB-systemet. Hon menar att själva den hierarkiska
ordningen korresponderar mot en patriarkal tradition som baseras på den manliga
individen som norm.159 SAB-systemets struktur kan också karaktäriseras som patriarkal
bland annat genom att ämnen som <%����(� ���� � !� 
��� och '�������
�	(� ämnen som
brukar benämnas traditionellt manliga160, tilldelas egna huvudavdelningar, medan
’kvinnofrågan’ och feminism placeras i en underavdelning till en underavdelning (B!8
�&	
����
��3���).161

Olson påpekar också hon att klassifikationssystemens hierarkiska karaktär kan sägas
vara manlig eller patriarkal.162 Hon undersöker även den kulturella grunden i
klassifikation som en patriarkalisk, grekisk/europeisk konstruktion.163

Även Hansson menar att vi redan i analysen av huvudavdelningarna i SAB-systemets
första upplaga kan konstatera att det manliga fungerar som norm genom att ämnen som
;$�	�
���(� 
����(� 
���� � !� ��� och ����
�
�	 trots sina ringa omfattningar tillskrivs
status som huvudavdelningar. Även Hansson påpekar, i likhet med Klasson, att dessa är
typiskt manliga aktiviteter.164 ”[D]et ligger inget självskrivet i att tillskriva den status

                                                          
157 Quinn 1994, s. 143.
158 Hansson 1999.
159 I motsats till de hierarkiska klassifikationssystemen ställer hon de nya datorbaserade system som
bygger på relationer och horisontella länkar mellan ämnen. Klasson skriver: ”knowledge organisation in
databases is similar to forms of information dissemination used by feminist movements and new social
movements. These movements stand for ideas of knowledge dissemination used by groups who turn
against patriarchal top-down models”. Klasson 1996, s. 11.
160 Att dessa huvudavdelningar fortfarande i SAB-systemet kan betecknas som manliga blir tydligt då vi i
ämnesordsregistret återfinner ämnesorden ��		��%���� samt ��		������&�
������Några motsvarande
ämnesord för män finns inte. Alltså är mannen en outtalad norm både inom idrott och i försvaret.
161 Klasson 1996, s. 11. Egentligen i en underavdelning till en underavdelning till en underavdelning
(B!8����		���3���).
162 Se t.ex. Olsons analys av DDC ur ett feministiskt perspektiv. Olson 1996a.
163 Olson 1999.
164 Hansson 1999, s. 198.
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som huvudavdelning i ett klassifikationssystem av det här slaget”, skriver Hansson om
avdelning ��;$�	�
���(�
����(�
����� !����.165

I detta avseendet skulle vi kunna säga att SAB-systemet begår ett, enligt Bruhns och
Heyerdahl-Jensen, teoretiskt fel, det som de kallar proportionsförvrängning. Detta
innebär att systemet förvränger bilden av verkligheten genom att prioritera ämnen som
samhällsmässigt inte har en så stor betydelse.166

En jämförelse med 7$� ����������� ��� ��		��
 huvudgrupper visar att de valt
��		��&���
�	�� !�����	�
� samt �&	
�������� !�8��
����%!�� som två huvudgrupper.
Deras utgångspunkt i val av huvudgrupper ser naturligtvis helt annorlunda ut än SAB-
systemets, men genom att peka på ett alternativ vill jag visa att även SAB-systemets val
av huvudklasser bör ses som en prioriterings- och avvägningsfråga.167

�	���0-"0/!%!&�12�/'/)#6#)

Genom att studera huvudavdelningarna har vi sett uttryck för patriarkala drag i SAB-
systemet. Är detta något som genomsyrar hela systemet? I det följande kommer jag bl.a.
att undersöka vilken syn på kvinnor respektive män som finns, explicit eller implicit, i
SAB-systemet respektive i ämnesordsregistret, dvs. vilka normer eller värderingar vad
gäller genus som kommer till uttryck. Jag kommer att undersöka hur ofta
könstillhörighet definieras och huruvida det skiljer sig mellan hur ofta kvinnor
respektive män definieras som sitt kön. Hansson visar i sin analys av 1921 års upplaga
av SAB-systemet att mannen är norm och kvinnan det avvikande andra, detta sker på ett
sätt som Hansson betecknar som ”�	���%���	����	���
��
���8	�	�”.168 Jag kommer att
undersöka huruvida detta fortfarande stämmer. Annat som jag kommer att studera är
terminologi: används en uppdaterad terminologi och hur väl överensstämmer SAB-
systemets terminologi med den som används inom feministisk teori? Vidare kommer
jag att titta på placering: var och i vilken kontext placeras de klasser och ämnesord som
jag studerar? Genom min läsning av systemet har jag kunnat identifiera vissa
återkommande mönster eller teman, dessa kommer att presenteras och exemplifieras i
min genomgång. Jag kommer även göra nedslag i texten på enskilda platser som jag
anser problematiska utifrån ett feministiskt och queerteoretiskt perspektiv. Jag kommer
även att försöka återknyta till de klassifikationsteoretiska aspekter som diskuterades
under avsnitt 2.2.1. Där det passar kommer jag även att ta upp eventuella praktiska
implikationer av systemets nuvarande utformning.

I min läsning av SAB-systemet har jag identifierat tre teman som min analys fokuseras
kring, det gäller den manliga normen, placering samt terminologi. Dessa presenteras i
tur och ordning men de kommer även, i viss mån, gå in i och överlappa varandra.

                                                          
165 Hansson 1999, s. 182.
166 Bruhns & Heyerdahl-Jensen 1989, s. 168.
167 Jämför med Hjørland som menar att: ”et universelt klassifikationssystem altid må indebærer en
prioritering, en fagpolitisk stillingtagen og et kompromis mellem forskellige fags erkendelsesintresser”.
1995, s. 253.
168 Hansson 1999, s. 209.
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Att mannen är norm och kvinnan det avvikande andra är något Hansson visar i sin
läsning av första upplagan av SAB-systemet. Vad som utmärker normen är att den inte
behöver definieras, den blir synlig genom sin frånvaro. Hansson skriver:

Det är ett generellt drag i SAB-systemet att det etablerade och traditionella inte definieras,
utan blir synligt först då det ställs mot något alternativ […] Det som för dessa alternativa
ytterligheter samman är alltså inte deras enskilda karaktärer, utan det sätt på vilket de bidrar
till att tydliggöra och formulera en tyst och underförstådd norm som ligger till grund för
SAB-systemets hierarkiska struktur.169

Terry Eagleton talar i sin bok <%�����$.� #	� �	���%� ���	� om olika strategier som
används för att legitimera en ideologi. Hansson menar att SAB-systemet karakteriseras
av vad Eagleton benämner ”the dominant ideology thesis”.170 Detta innebär att vissa
fundamentala normer inte behöver uttalas utan blir synliga genom sin frånvaro. Ett av
de tydligaste exempel på detta som Hansson pekar på är ”den manliga utgångspunkt
som tyst förutsätts systemet igenom”.171

Att mannen fortfarande ses som norm i SAB-systemet råder det ingen tvekan om. Den
manliga normen är det tydligaste och mest genomgående mönstret som jag identifierat i
min läsning av systemet. Gång på gång lyfts kvinnor ut som tillhörande särskilda
grupper medan män oftast förblir osynliga eller definieras under den allmänna
kategorin. Detta sker genomgående i hela systemet.

Jag kommer i det följande ta upp några konkreta exempel på den manliga normen. B!�
#������ � !� �����
����	�% har underavdelningen B!��� ,��
���%�� �������� �
�����
������. Härunder hittar vi: B!����/��	�� !��	�%����3������
����	�%�	(�B!���
��		��� �3� �����
����	�%�	(� B!�� � �����������(� B!��%� ��	%������%�� �3
�����
����	�%�	(� B!���� 6�%��� �3� �����
����	�%�	� samt B!���� <	�	%����� �3
�����
����	�%�	.172 Det som inte behöver definieras blir således det som utgör normen
på arbetsmarknaden, eller, som Wold-Karlsen skriver: ”En vanlig, normal arbetstagare
framstår därmed som en vuxen, fullt arbetsför, icke-invandrad och icke-hemarbetande
man i ’sina bästa år’.”173

Att mannen ses som norm på arbetsmarknaden blir även tydligt genom alla de ämnesord
som betecknar yrken/befattningar där kvinnor särskiljs. Det finns 15 yrkeskategorier
som särskiljer kvinnor174 och endast två som särskiljer män175. Detta ger en bild som

                                                          
169 Hansson 1999, s. 197.
170 Eagleton 1991, s. 56 efter Hansson 1999, s. 234.
171 Hansson 1999, s. 234.
172 I ämnesordsregistret hittar vi dock '�	�I��3������
����	�%�	�(i den överordnade klassen B!��). Trots
detta är det alltså endast kvinnorna av könen som har fått en egen klass i systemet.�Dessutom blir
grupperna i klasserna B!����I�B!��� hierarkiskt underordnade män som ingår i den överordnade allmänna
klassen.
173 Wold-Karlsen 1989, s. 14.
174 ��		��������
(���		����� !����(���		���������
����(���		��������
����(���		���������������(
��		������&��������(���		������&��������(���		������%����
��%���(���		�����8���	���
���(���		����
��	
�	����(���		�����������(���		������$
�����(���		��������������(���		����������

���� och
��		��������
���.
����'�	����������� och '�	�����3�%�����%�	.
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inte längre överensstämmer med verkligheten. 1999 förvärvsarbetade 74 % av
kvinnorna i Sverige mot 79 % av männen.176

Rogers hävdar i sin studie av LCSH att det mest genomgripande problemet med
systemets utformning är föreställningen om mannen som norm inom de flesta områden,
speciellt inom arbetslivet. Termer som används för män används även för människor i
allmänhet. ”General occupational headings such as ‘Engineers,’ for example, are also
applied to works that focus exclusively on men engineers, but ‘Women engineers’ is a
narrower term under ‘Engineers’ – as though women were a subset of men.”177 Detta är
något som flera andra studier också påpekat och som alltså även återfinns i SAB-
systemet.178

Ett annat exempel där mannen är norm och kvinnan särskiljs som tillhörande särskilda
grupper är under B!%� :��������	� � !� ����������	. Här finner vi B!%��� ,��
���%�
3�%��
0� � !� �&	
�������� �� ��$���	���� där vi kan läsa ”Hit t ex flyktingbarn,
flyktingkvinnor.”179 Samma mönster återkommer under B!%��� ,��
���%�� 3�%��
0� � !
�&	
�������� �� �	�	%����� ”Hit t ex invandrarbarn, invandrarkvinnor.”180 I
ämnesordsregistret hittar vi ämnesord för <	�	%������	(� <	�	%�����		�� och
<	�	%����	�%���� men inte för invandrarmän. Detta ger intrycket av att endast
kvinnor tillhör ”Särskilda […] könsgrupper”, det kan väl ändå inte stämma? Samma
mönster infinner sig under J����%� ��	
���	����
�	�	�. ”Hit konsumentpsykologi,
preferenser, attityder, reaktioner. Hit även särsk grupper av konsumenter, t ex kvinnor,
barn.”181

Detta att mannen ses som norm i SAB-systemet får som följd att det har upprättats en
rad ämnesord för kvinnor men relativt få för män. Det finns 50 ämnesord som börjar på
kvinn* mot 14 som börjar på man* eller män*. För en fullständig förteckning över
dessa se Bilaga 1. Vi finner t.ex. ämnesord som: ��		���������
�����, ��		������3	���,
��		����� ��
�	����, ��		����� ����� ��
��
�	%�, ��		��%����182(� ��		��� �
�� ��&��	�	�
�&���
�	(���		��� �� �&�
����( ��		��� � !� ����!�� och ��		�
��3�. Vi
hittar även :	
��
�3�	%����		��(���3	
���%����		���och ��	%������%����		��. Det
finns inga manliga motsvarigheter under någon av dessa ämnesord. Dessa ämnesord
visar därmed på kvinnor som alternativ till en manlig norm.183

En praktisk konsekvens av detta kan vara att en sökning på de allmänna termerna
handikappade eller någon av alla yrkeskategorier, t.ex. läkare, endast kommer att
återvinna information om män. Information om kvinnor osynliggörs då för den som inte
tänker på att söka på t.ex. handikappade kvinnor eller kvinnliga läkare. Förutom att
detta måste ses som problematiskt ur användarsynpunkt finns en risk att gamla
fördomar om kvinnor och män befästs och reproduceras. För att komma runt detta
problem är det nödvändigt med ’se även’ hänvisningar samt att dokumenten indexeras

                                                          
176 *3����������		���� !���	.�=��!�	%����8��
����%!���2000, s. 43.
177 Rogers 1993, s. 190.
178 Se t.ex. Olson 1992, Lochhead 1985 samt Marshall 1977.
179 ���

��������	

$
�����&��
�	
������������ 1997, s. 140.
180 Ibid.
181 Ibid., s. 164.
182 Andra ämnesord under samma klass (Rb) är /��	�� !��%���� och E	�%��
�%����.
183 Jfr med Olsons analys av LCSH där hon konstaterar dels att det finns betydligt fler ämnesord för
kvinnor än för män och dels att många av dessa ”draw attention to women as exceptions to a male norm”.
Olson 2001, s. 646.
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med både det allmänna och det könsspecifika ämnesordet. Efter sökningar i LIBRIS kan
jag konstatera att detta tycks vara praxis vid indexeringen, en sökning på t.ex. läkare
återvinner även dokument som är tilldelade ämnesordet ��		�����������.184

Ett annat problem med ämnesord som ��		����� ������ är att fokus kommer på könet
istället för på yrket som väl ändå borde vara det primära. En lösning på detta är
inverterade ämnesord, läkare, kvinnor respektive läkare, män.185

Det finns även ett problem med termer som kvinnliga och manliga. De uttrycker inte
bara könstillhörighet utan ger även andra konnotationer, man talar t.ex. om kvinnliga
och manliga egenskaper men menar då inte specifikt könsbestämda egenskaper utan de
som uppfattas som traditionellt kvinnliga respektive manliga, alltså våra �&��
����	�	���
kring vad som är kvinnligt respektive manligt. Eller som Carin Holmberg skriver:
”Termerna kvinnligt och manligt syftar på abstrakta bilder av könen och dess
egenskaper. De hänvisar till strukturer av samhälleliga normer, regler och ideologier
som uttrycker föreställningar om de två könen.” 186 Studerar vi de synonymer kvinnlig
respektive manlig fått i en synonymordbok ser vi tydligt att kvinnlig och manlig kommit
att uttrycka betydligt mer än enbart könstillhörighet: 52%!!"%& ”moderlig; veklig,
����	�	”,187 61!"%& ”� (motsats: kvinnlig) maskulin, hanlig, han-; (jur.) agnatisk
(arvsrätt) 
 (motsats: mjäkig) se %8�� 1, viril, okvinnlig, karlavulen, mannavulen,
karlaktig, kraftig, (ibl.) manhaftig, ’rakryggad’, ädel”. Här ser vi tydligt hur just
föreställningar (eller fördomar) om könen kommer in i definitionerna av kvinnlig och
manlig. Kvinnlig har t.ex. synonymerna moderlig och veklig medan manlig sägs vara
synonymt med djärv, ’rakryggad’ och ädel! Inom feministisk teori sätts begrepp som
’kvinnlig’ och ’manlig’ ofta inom citationstecken för att markera att de inte är några
fasta, klart definierade, kategorier utan kulturella konstruktioner.188

Manligt och kvinnligt brukar ses som ett motsatspar, en dikotomi.189 Det som är manligt
definieras som motsats till det som är kvinnligt och tvärtom.190 Dikotomin, dvs.
isärhållningen mellan könen och föreställningarna om vad som är manligt och kvinnligt,
är en av genussystemets två logiker. Vårt dikotoma tänkande brukar härröras till antiken
och Aristoteles. Några av de vanligaste motsatsparen är: ljus/mörker, själ/kropp,
förnuft/känsla, aktivitet/passivitet och subjekt/objekt. Samtliga dessa dikotomier är
könsimpregnerade, det första och överordnade begreppet ses som manligt medan det
andra och underordnade tolkas som kvinnligt. Föreställningen om mannen som subjekt
(den aktiva, den som betraktar) och kvinnan som objekt (den passiva, den som blir
betraktad) återfinns på två platser i SAB-systemet, under ;�=������������	
��� och <
��	
�(���
��(��������� !�����. Här återfinner vi kvinnan som motiv i skönlitteraturen och
konsten (hon kan även utöva dessa konster men då som ��		���� �&��������� eller
��		���� ��	
�	��). Mannen är konstnär och författare och återfinns inte som motiv
någonstans. I ämnesordsregistret finner vi kvinnan som motiv i konsten under <�K
��		�	 samt <�K���		�������	. Här finns även <�K�'�		�
��������	, undrar om
det är här män som motiv hamnar? En sökning i LIBRIS visar dock att det finns
                                                          
184 Se Rogers 1993 för en vidare diskussion om denna problematik.
185 För- och nackdelar med inverterade ämnesord i dessa fall diskuteras bl.a. av Rogers 1993 och Berman
1971.
186 Holmberg 1996, s. 35.
187 B�%��&����%.�7��
��%�
�
�	
���
$	�	$���%��� 1999, s. 456.
188 Larsson 1996, s. 6.
189 Se bl.a. Wendt Höjer & Åse 1999, s. 9, Olson 1997, s. 182-184 samt Hirdman 1990, s. 77.
190 Detta var något vi såg tydligt i synonymerna ovan.
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litteratur om just gestaltningen av män i konsten, av den manliga kroppen. Ämnesord
som Manlighet i konsten, Manlighet, motiv i konsten och Mannen i konsten används på
dessa poster trots att de ej godkänts av SAB-systemet.191 Även män kan alltså betraktas
som ett motiv i konsten. Det verkar alltså finnas ett behov av att även mannen definieras
som sitt kön.

Vidare finns under B������ /��	� � !� �	�%��� ämnesorden: ��	3��	��� och
��	3�
��� ��� men inte tonårspojkar.192 Under B� ������8�
� �������hittar vi ämnesord
för ��3	
���%�� ��		�� men inte frånskilda män.193 Både ��	3�
�&%��� och E	��
�&%��� finns som ämnesord men inte tonårsfäder eller unga fäder.

Medicin är ett annat område i SAB-systemet som särbehandlar kvinnor. Under 1���
;$	�������� finns ämnesordet ��		�
8��%����, motsvarande ämnesord under 1��
#	%������, dvs. manssjukdomar, finns inte trots att både män och kvinnor kan drabbas
av sjukdomar som är direkt kopplade till och specifika för respektive kön. Återigen
särskiljs kvinnan och hennes natur som något speciellt. Här kan man dra en parallell till
första upplagan av SAB-systemet. 1921 betecknades i en förtydligande kommentar 1�
;$	��������� !���
������ ”som platsen för ’de för kvinnan egendomliga sjukdomarna’.
Adjektivet ’egendomlig’ förmedlar ett tydligt främliggörande av kvinnan och hennes
kropp”194, skriver Hansson.195 Även om särskiljningens mekanismer har blivit mer
subtila med åren kvarstår den som fenomen i SAB-systemet.

Ett annat område där kvinnan särskiljs är under klassen 1	%!�����
�-�������. Här finns
ämnesorden: /�
�-�������, ����
�-������� och =�
���	�
�. Det verkar omotiverat att
endast särskilja den kvinnliga homosexualiteten. Det allmänna ämnesordet
����
�-������� står härmed underförstått för den manliga homosexualiteten, även här
syns följaktligen en manlig norm.196 Det finns litteratur som specifikt behandlar manlig
homosexualitet. Återigen ser vi att SAB-systemets utformning inte återspeglar
litteraturens innehåll.

                                                          
191 Sökning på klassifikationskoden <�K�samt valfria sökord: manlighet OR mannen. Ex. på titlar:
Kestner, Joseph A. 1995. '�
 ���	����
��	�1� �����	����	��	�. Aldershot: Scolar Press, ��		���
���%���
��	 1994. Lena Lervik red. Stockholm: Carlsson, �!����
 ���	����
4����%�.�'�
 ���	��$��	%
�����
�	�����	� 1995. Andrew Perchuk and Helaine Posner eds. Cambridge, Mass.: MIT List Visual Arts
Center: MIT Press. Sökningen utförd 2001-08-15.
192 En sökning i LIBRIS på klassifikationskoden B����� samt ämnesordet ��	3��	��� visar att det även
finns litteratur om tonårspojkar t.ex��B���	�����	.��%�	�����(��������� !���
������ 1995. Göran Bolin &
Karin Lövgren. Lund: Studentlitteratur, Nilsson, Ulf C. 1991. ������. Stockholm: LT. Ämnesorden
Tonårspojkar samt Tonåringar, Pojkar används på dessa poster trots att de ej godkänts av SAB-systemet.
Sökningen utförd 2001-08-15.
193 En sökning i LIBRIS på klassifikationskoden B�  samt ämnesordet ��3	
���%����		�� ger ingen träff.
Söker man istället på frånskilda som valfritt sökord får man en träff: Holfve, Lena 1989. E��	�&�.��	����
�����3	
���%�. Stockholm: Rabén & Sjögren. Återigen ser vi exempel på att argumentet att
klassifikationssystemet endast återspeglar litteraturen inte stämmer. Sökningen utförd 2001-08-15.
194 Hansson påpekar att adjektivet egendomliga vid denna tiden kunde ha flera betydelser, bl.a. märklig,
utmärkande eller speciell. Hansson skriver: ”Naturligtvis är det inte oväsentligt vilken av dessa betydelser
som läggs i begreppet, men den mekanism som formuleringen representerar tycks mig dock vara
densamma oavsett nyansen; distanseringen av kvinnan enligt det mönster jag tidigare vid flera tillfällen
pekat på upprätthålls.” Hansson 1999, fotnot 424, s. 296.
195 Ibid., s. 190.
196 Flera andra klassifikationssystem har ämnesord för manlig homosexualitet/homosexuella män.
KVINNSAMs ämnesordsregister har ämnesorden ��	����!���
�-������� samt !���
�-��������	. LCSH
har ämnesordet ;�$���	.
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Under L�'�
������� och M�'�
���	
���	�	��� finns också exempel på hur kvinnor och
män behandlas olika och där den manliga klassen har en högre hierarkisk nivå jämfört
med den kvinnliga. Vi ser även åter hur kvinnor och barn definieras och placeras
tillsammans. Under klassen L��NM�������
��������&�
3	����%��	
�����	���0�� !N�����
����
���� �����	8���	�� finns L���NM����9���&�� ������ ���	�&�� som vidareindelas i
L����NM����� 9���&�� och L����NM����� /��	�&�. L��%NM��%� '�	
�&�� får dock en
egen klass (på samma hierarkiska nivå som L���NM����9���&�����������	�&�). Samma
indelning återkommer under L� NM� �����
��������&�
3	���� ������.�Man kan undra
vad syftet är med att slå ihop 9���&�� � !� ���	�&� i en klass för att sedan finindela
dem, medan '�	
�&� har fått en egen klass. Detta borde ha med beståndet att göra, det
måste helt enkelt finnas betydligt mer material för manskörer. En sökning i LIBRIS
tyder på att det inte finns något belägg för detta.197

Detta att det finns ämnesord för kvinnor men inte för män är något som diskuteras i
tesauren B	� �4���� ����
. Författaren, Joan K. Marshall, ställer i inledningen upp sex
principer för hur ämnesord relaterade till människor bör upprättas. Den femte principen
lyder: ”Do not use subsuming terminology. Do not establish headings for some, but not
all, classes of people or peoples.” 198 Detta innebär t.ex., skriver Marshall, att man inte
bör använda ämnesord som ”
����
� ���� ?���	”� och ”
����
� ����  !��%��	” om inte
”
����
� ���� ��	” finns. Ämnesordet ”
����” ska endast tilldelas allmänna dokument.
Ofta används det allmänna ämnesordet även för män. Detta bryter även mot kravet på
att ämnesord och klasser ska vara specifika. Det försvårar även för användaren.199 Detta
är en princip som SAB-systemet kontinuerligt bryter mot. Just i detta fall gör SAB-
systemet precis det som B	��4��������
 varnar för, man har ämnesorden ��		��%����(
/��	�� !��%���� samt E	�%��
�%���� men ingen motsvarighet för män.

Att män ofta inte ses som sitt kön eller som en grupp utan som tillhörande den allmänna
mänskligheten är ett välkänt faktum inom feministisk teori. Feministisk och
genusvetenskaplig forskning har identifierat och analyserat den manliga normen inom i
stort sett alla områden.200 Flera statliga utredningar har sedan 80-talet bekräftat att det
finns en manlig norm i samhället. I utredningen 1���		�	�%����	�
 är utgångspunkten
”att vi lever i ett manssamhälle, ett samhälle där mäns erfarenheter och värderingar är
norm och kvinnors avvikande”.201 Hirdman ser den manliga normens primat som en av
genussystemets två lagar (se 2.1). Mannen har, skriver Hirdman, ”impregnerat tanke-
och institutionsvärldar med sin ’mänsklighet’”.202

Föreställningen om mannen som norm kan ta sig många uttryck. Tydligast är kanske
fenomenet i vårt språk. Vi talar om politiker och kvinnliga politiker, tronföljd och
kvinnlig tronföljd, forskning och kvinnoforskning, fotboll och damfotboll, sjukdomar
och kvinnosjukdomar osv.203 Man kan säga att den normativa diskursen har bestämt
språket och att språket i sin tur fungerar normerande och styr vårt sätt att förstå och

                                                          
197 L�����9���&� ger 129 träffar, L�����/��	�&� 163 träffar och L��%�'�	
�&� 121 träffar.
Motsvarande sökningar under L�  visar på liknande tendenser. Sökningen utförd 2001-08-15.
198 Marshall 1977, s. 9.
199 Ibid.
200 Här är bara några exempel på detta: historia (se ��		�!�
�����.�B����		��
����������3	��	����	�����
3���%���� 1992), juridik (se Nordborg 1995 och  Svensson 1997), statsvetenskap och politisk teori (se
Eduards 1993 och Wendt Höjer & Åse 1999) samt vetenskapsteori (se Harding 1986).
201 1���		�	�%����	�
� 1987. Utredningen om kvinnorepresentation. SOU 1987:19, s. 24.
202 Hirdman 1990, s. 78.
203 Wendt Höjer & Åse 1999( s. 8.
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tolka tillvaron. Mannens självklara status som allmängiltig, som människa,
framkommer tydligt om man jämför beskrivningen av kvinna respektive man i en
modern svensk ordbok.

52%!!1 vuxen person av honkön, dam

61! vuxen person av hankön; (kvinnas) make: �������	; person i en trupp, ett
arbetslag e.d.: ��������
�3����������	; ����	����	 folk i allmänhet; �3
��3	� ��	� ����� ��	 från den ena till den andra; �3� ��	� ��� !�
� se !�
;
(!�	%��
�	)�����������	
���	, alla talar om …; %���
��� 8���������	��&�
det ska jag sannerligen se till; �3������	�!�	%���%�	�	 ensam med ngn;

����	���	 alla tillsammans, enhälligt; (om fartyg) �3��	%�����%���	���
���� besättning o. fartyg204

Ordförklaringarna, dvs. preciseringarna av ords betydelse och användning, skiljer sig åt
när det gäller orden kvinna respektive man. Man används även för människor i
allmänhet medan kvinna alltid betyder en person av honkön. Olaug Rekdal och Tove
Skutnabb-Kangas skriver: ”Ordet ��	 betyder det mänskliga abstraherat från det
biologiska. Ordet ��		� saknar denna betydelse – i ordböckerna, och till stor del även i
vårt medvetande.”205 I franskan och engelskan, där termerna är desamma för människa
och man (’homme’ och ’man’), framgår den manliga normen i språket ännu tydligare.
Det finns därmed ett inbyggt problem i språket att få kvinna att betyda människa och
man att användas som om det inte betydde människa.206

Dale Spender skriver i boken '�	�'�%��=�	����� om konsekvensen av den manliga
normen i språket: ”While this rule operates we are required to classify the world on the
premise that the standard or normal human being is a male one and when there is but
�	� standard, then those who are not of it are allocated to a category of deviation.”207

Detta att alla som inte tillhör normen blir definierade som avvikande är något Hansson
lyfter fram i sin analys av den första upplagan av SAB-systemet och det är något som
jag menar fortfarande lever kvar i 1997 års upplaga vad gäller behandlingen av
kvinnor.208

Statsvetaren Maud Eduards menar ”paradoxalt nog, att den manliga normen är att män
inte finns – som män. De definieras inte som en könskategori”.209 Detta är något vi kan
se som ett generellt mönster i SAB-systemet. Det finns dock tillfällen när detta mönster
bryts. Ett exempel är förekomsten av '�	
��3��� (B!8�) likväl som ��		���3���

                                                          
204 /�		���
�
�	
�����%��� 1998, s. 311, 346. Det finns betydligt fler exempel på där man används
synonymt med person, individ, t.ex. i mannaminne, överman, en man – en röst, per man. Om vårt språk
vore ’neutralt’ vad gäller kön skulle man kunna byta ut man mot kvinna med den enda skillnaden att
personen i fråga byter kön. Så är det inte. Jämför t.ex. betydelsen av frasen ’mannen på gatan’ med
’kvinnan på gatan’, eller titeln tjänsteman med tjänstekvinna. Rekdal & Skutnabb-Kangas 1979, s. 56. En
tankeställare vad gäller både vårt språk och vår genusordning är Gerd Brantenbergs roman :�����

%&����� från 1978 där genusordningen är omvänd och språket utgår från en kvinnlig norm.
205 Rekdal & Skutnabb-Kangas 1979, s. 56.
206 Ibid., s. 52-53.
207 Spender 1980, s. 3.
208 Tidigare studier av klassifikationssystem har påpekat att detta även gäller andra grupper såsom icke-
vita, icke-kristna, handikappade m.fl. Se bl.a. Berman 1971. Detta kan säkerligen även gälla SAB-
systemets behandling av dessa grupper men det är inte något min studie undersöker. Vad jag däremot har
noterat är att det förutom en manlig norm även finns en heterosexuell norm i systemet.
209 Eduards 1993, s. 104.
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(B!8�). Ytterligare ett exempel är ämnesorden '�	����� ������ och '�	����
3�%�����%�	, inom dessa två yrken uttrycker SAB-systemet en kvinnlig norm. Dessa
tillhör dock undantagen i systemet.

Generellt vill jag påpeka att detta att det finns rikligt med ämnesord för kvinnor inte är
ett problem i sig, problemet ligger i att det inte finns motsvarande ämnesord för män.
Som svar på varför SAB-systemet är utformat på detta sätt brukar ges att det endast
återspeglar litteraturen. Litteraturen behandlar alltså mycket sällan män som grupp.
Detta har säkert till stor del varit fallet tidigare men jag tycker mig nu se att detta långt
ifrån alltid kan sägas stämma.

�	�	
��"1+#-%!&

Det är även intressant att titta på var i systemet kvinno-, mans- och genusfrågor
placeras. B!8� �&	
����
��3��� som är en underavdelning till B!� ,� ����� ��3���� � !

� ���������� har varit genusfrågornas plats i systemet alltsedan första upplagan 1921.
Då placerades ��		���3��	, som den då benämndes, tillsammans med de andra sociala
frågorna som var aktuella under denna tid, bl.a. arbetarfrågan och nykterhetsfrågan.
Hansson ser det som positivt och ett uttryck för politisk medvetenhet att kvinnofrågan
tas upp som just en social fråga och inte, som t.ex. i DDC vid samma tid, enbart som en
antropologisk fråga.210 Vid revisionen av SAB-systemet 1984 bytte man namn på
��		���3��	 till �&	
����
��3���. Detta var ett viktigt steg och en perspektiv-
förskjutning från fokus enbart på kvinnor till fokus på könen, både kvinnor och män.211

Idag har vi indelningen B!8� �&	
����
��3��� med underavdelningarna B!8�
��		���3���(�B!8��'�	
��3��� samt B!8!�����
�-�����.

Förekomsten av klassen ����
�-����� under �&	
����
��3��� kan kritiseras utifrån ett
queerteoretiskt perspektiv. Att det finns en egen klass för homosexuella, men ingen
klass för heterosexuella, är kanske det tydligaste exemplet på heteronormativiteten i
SAB-systemet. Heteronormativiteten fungerar på samma sätt som den manliga normen i
systemet. Normen förutsätts tyst systemet igenom medan alternativen till normen
(homosexuella och kvinnor) definieras och särskiljs.

Tittar man på ämnesorden under klassen B!8����		���3��� ser man att den är mycket
bred, här ryms allt från ����	�
�(���		��&���$ �(���		��&���
�	 till ���������� och
6	���. Detta är ett problem som även Wold-Karlsen pekar på.212 Det finns en inbyggd
problematik i begreppet kvinnofrågor vad gäller definitionen. Kvinnofrågor är en
mycket bred och icke-specifik kategori som säger lite om den egentliga
ämnestillhörigheten. Detsamma gäller naturligtvis även begreppet mansfrågor. Av
ämnesorden att döma används begreppet kvinnofrågor i dess politiska betydelse. Wold-
Karlsen jämför även ämnesorden '��-�
� och ����	�
�, som båda kan definieras som
ideologier, för att se hur utförligt de behandlas av systemet. Under '��-�
� (ämnesord
under klassen B �%� ,� ����
�) finns hänvisningar till� '��-�
�� I� ���	���
�� �����
(J�����), '��-�
��I� ����
���
�� ����	�	� (9� ���O(�'��-�
��
���	��������� ('.%) samt
'��-�
��
��
� �������(B�.%). Wold-Karlsen undersöker 6:e upplagan av SAB-systemet,
                                                          
210 Hansson 1999, s. 176.
211 Wold-Karlsen 1989, s. 13-14. Detta speglar också en utveckling inom det akademiska fältet där man
gått från kvinno- till köns- eller genusforskning och därmed flyttat fokus från att studera kvinnor till att
studera (makt)relationerna mellan könen, samt genus, eller föreställningar om könen. Se t.ex. Höglund
2000, s. 87.
212 Wold-Karlsen 1989, s. 12.
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då fanns endast ����	�
� under B!8� ��		���3���. I den senare upplagan har man lagt
till ����	�
��
�� ����� (B!8�.%) samt ämnesordet ����	�
��������� (under klassen D��
9�������), det har alltså blivit bättre men fortfarande kvarstår faktum att klassen
��		���3��� är alldeles för oprecis och bred och att det saknas relevant feministisk
terminologi.213 Jag återkommer till detta senare. Wold-Karlsen skriver: ”Medan vi alltså
kan finna rätt noggranna preciseringar av olika aspekter av marxismen, så ramlar
feminismen ner i ett stort hål, varifrån det är ganska svårt att fiska upp den.”214

Nya ämnesord kan behövas när det börjar bli för många poster som representeras av ett
och samma ämnesord. Denna klassifikationsteoretiska princip är något Benito lyfter
fram. Han menar att: ”Systemet bör vara balanserat. Det utrymme som lämnas för olika
discipliner och underavdelningar ska återspegla litteraturens mängd inom området.”215

Det höga antalet träffar på ämnesordet feminism i LIBRIS kan vara en indikation på att
ämnesområdet feminism behöver finindelas.

Under B!8� �&	
����
��3��� finns ämnesord som P��
����%!��(� �&	

���������	 och
,�-�
�. Under B!8� finns bl.a. ����	�
� och� ��		��&���$ � och under B!8�
'�	

��!�����. Ämnesordet *��������� finns däremot under ��� #����	

� ���!�
��������, vilket alltså innebär att SAB-systemet ser patriarkatet som enbart ett
historiskt fenomen och inte en nutida företeelse. Detta är också ett belysande exempel
på hur begrepp som är relaterade till varandra inom feministisk teori sprids över flera
ämnesområden/discipliner i ett allmänt klassifikationssystem.217

Det har även framförts kritik inom feministiska kretsar över att feminism placeras under
könsrollsfrågor (och i förlängningen under sociala frågor) då den snarare är att betrakta
som en ideologi, en filosofi, en världsåskådning. Jag tycker att denna kritik är befogad
samtidigt ser jag ett problem med att bryta ut feminism från andra relaterade termer.
Begreppet feminism, dess betydelse och ämnestillhörighet diskuteras även inom det
feministiska fältet.

I ��		�!�
����
�����
���
��� menar man att begreppet feminism har gått från att, på
1970-talet, vara ett slagord för aktivitet och aktioner till att breddas så att det numera
oftast beskrivs som en ideologi, en filosofi eller en världsåskådning.218 Drude Dahlerup
ser feminismen som en ideologi, hon skriver: ”Jag föredrar en bred definition av
feminismen som en ideologi med det grundläggande målet att avlägsna diskriminering
och förnedring av kvinnor och att bryta ner den manliga dominansen i samhället.”219

Marilyn French menar att: ”Feminismen är en filosofi som är högt utvecklad och har en

                                                          
213 Feministfilosofi är ett exempel på ett begrepp som saknas. Ämnet finns att läsa på universitetet och det
finns en hel del litteratur om ämnet. Bl.a. har Ulla Holm skrivit en avhandling i ämnet.�'�%��	%��� !
���-�
.�:	�����	�
�����
���
���	%��
&�	�	�. 1993.
214 Wold-Karlsen 1989, s. 12. Detta kan även belysas genom en ämnesordssökning i LIBRIS. Ämnesordet
����	�
� ger 3.621 träffar mot '��-�
��som ger 1.056 träffar. Trots detta finns det färre hänvisningar
under feminism än marxism. Sökningen utförd 2001-08-15.
215 Benito 2000, punkt e, s. 108.
216 ”Hit allmänna översikter av samhällsklassernas och de sociala förhållandenas historia. Hit bl a
kastväsen, ståndsväsen, slaveri.” ���

��������	

$
�����&��
�	
������������ 1997, s. 113.
217 Denna observation har även studier av utländska klassifikationssystem visat på. Se t.ex. Intner & Futas
1996 som studerar LCSH. Eftersom genusvetenskapen är en tvärvetenskaplig disciplin är detta inget att
bli förvånad över, det samma gäller även andra tvärvetenskapliga discipliner som t.ex. cultural studies.
Detta behöver inte vara ett problem om litteraturen synliggörs genom t.ex. ’se även’ hänvisningar.
218 Clayhills 1992, s. 110. Denna syn delas även av Eriksson 1997, s. 22.
219 Dahlerup 1984, citerat från Clayhills 1992, s. 108.
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bred teoretisk bas.”220 Claudia Lindén och Ulrika Milles definierar i ����	�
��
�
����
�	�
	�	� den moderna feminismen som en ”politisk-teoretisk kritisk ideologi”.221

De menar att feminismen bör jämföras med t.ex. marxismen och humanismen som en
av 1900-talets stora politiska rörelser. I antologier över olika politiska ideologier brukar
ofta feminism vara med.222 Feminism är, som Eduards påpekar, ”både rörelse, ideologi
och teori”.223 Detta gör det svårt att placera begreppet feminism i ett traditionellt
utformat klassifikationssystem.

Feminismen är och har alltid varit heterogen. Det finns flera olika riktningar inom
feminismen. En indelning är utifrån samröre med olika politiska/ideologiska riktningar.
Här är den vanligaste indelningen: socialistisk feminism, marxistisk feminism,
liberalfeminism och radikalfeminism.224 Andra indelningar är fransk feminism,
anglosaxisk feminism och postmodern feminism.225 SAB-systemet visar inte fram
denna pluralistiska syn på feminismen.

Avsaknaden av feministiska begrepp är ett problem med de universella
klassifikationssystemen som även tidigare studier pekat på.226 Ett väl fungerande
klassifikationssystem bör inkludera alla ämnen som förekommer i litteraturen.227

Den praktiska implikationen av SAB-systemets nuvarande utformning är att allt som rör
feminism, genus eller kön hamnar under B!8��&	
����
��3��� med ett enda undantag
D��� 9������� � !� 
$������� med ämnesordet ����	�
��������.228 Det innebär i
förlängningen att SAB-systemet ser feminism och genusfrågor endast som ett
samhällsvetenskapligt ämnesområde. Detta stämmer dåligt överens med verkligheten då
kvinno-, mans- och genusvetenskapen är tvärvetenskaplig till sin natur. Inger Eriksson,
föreståndare för Kvinnohistoriska samlingarna, har visat att den litteratur som indexeras
på Kvinnohistoriska samlingarna spänner över alla traditionella discipliner även om
merparten hör hemma inom humaniora och samhällsvetenskap. ”Att så mycket
kvinnorelevant litteratur hamnar under Ohja har ibland lett till missuppfattningen att
kvinnoforskning till största delen är samhällsvetenskaplig” skriver Eriksson.229 Så är
alltså inte fallet.

En rapport från förprojektet ”Ett nordiskt virtuellt kvinno- och könsforskningsbibliotek”
konstaterar också att kvinno-, mans- och genusforskningens litteratur nästan enbart
klassas som humanistisk eller samhällsvetenskaplig i de nordiska biblioteken och
nationalbiografierna. Rapporten påpekar också att ämnesord som ’könsroller’,

                                                          
220 French 1987, citerat från Clayhills 1992, s. 108.
221 Lindén & Milles 1995, s. 10.
222 Se t.ex. Reidar Larssons *�����
����%�����������3����% från 1997.
223 Eduards 1995, s. 64.
224 Se t.ex. Ljung 1998 eller Wahl 1992, s. 23-32 för en genomgång av dessa.
225 Se t.ex. Ljung 1998. I ��		�!�
����
�����
���
��� används beteckningarna anarkafeminism,
antifeminism, ekofeminism, radikalfeminism samt socialistisk feminism. KVINNSAMs
ämnesordsregister använder begreppen antifeminism, ekofeminism, nyfeminism, postfeminism och
profeminism.
226 Se t.ex. Olson 1996b och Lochhead 1985.
227 Benito 2000, punkt a, s. 107.
228 D���9��������� !�
$������ är en underavdelning till kristendomen men feministteologi kan lika gärna
finnas inom andra religioner. Detta är ett problem som Brännström och Modin pekar på. 1996, s. 40.
229 Eriksson 1997, s. 22.
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’kvinnofrågor’ och ’kvinnoförtryck’ används alltför flitigt och ensidigt i de allmänna
bibliotekssystemen och katalogerna för att kunna täcka in ett helt fält.230

Inom klassifikationsteorin sägs att discipliner bör hållas ihop i ett
klassifikationssystem.231 Jag har ovan visat både på det problematiska i att
genusvetenskapen hålls ihop samtidigt som jag pekat på svårigheten med att
genusvetenskapens centrala begrepp och texter sprids över systemets olika klasser.
Detta kan tyckas paradoxalt men det belyser de svårigheter som ett universellt
klassifikationssystem möter när det ska hantera tvärvetenskapliga och mångfacetterade
discipliner som t.ex. genusvetenskapen.

B!8��'�	
��3����är ett av de få ställen i SAB-systemet där även män lyfts fram som en
grupp. Däremot hittar man inte mansforskning i SAB-systemet (kvinnoforskning och
genusforskning finns dock). Mansforskning är ett forskningsområde på stor frammarsch
och det finns en hel del litteratur inom ämnesområdet.232 Att det mesta av den tidigare
forskningen varit just mansforskning är ett missförstånd, den har behandlat män som om
de utgjorde en könsneutral mänsklighet. Mansforskning innebär att se att män och
manlighet, likväl som kvinnor och kvinnlighet, är en genuskategori och därmed socialt
konstruerad. Denna nya syn på mannen som tillhörande ett kön, ett genus, avspeglas
numera till viss del i litteraturen som SAB-systemet är satt att representera. Ämnesorden
under B!8�� '�	
��3��� är få. KVINNSAMs ämnesordsregister har betydligt fler
begrepp för att representera mansforskningen och den feministiska forskningens ökade
kunskapsproduktion om hur män och manlighet konstrueras.233

Olson tar upp en annan aspekt vad gäller genusfrågors plats i systemet, nämligen den
klassifikationsteoretiska principen om att närbesläktade ämnen ska placeras bredvid
varandra.234 I SAB-systemet är B!8� �&	
����
��3��� placerade mellan B!�� #���!��0(
	��������0�� !�	�����	��3��� samt B!�������%
���
��!��. Principen om närbesläktade
ämnens närhet är långt borta.

Man kan även studera den hierarkiska placeringen. B!8��&	
����
��3����placeras under
B ,��!���
0� � !� ����
���	
���(� B!� ,� ����� ��3���� � !� 
� ���������� på samma
hierarkiska nivå som t.ex. B! � /�
��%��, B!�� ,� ���� ��
��� och� B!�� ��������
!8������
��!��. Ett ämnes hierarkiska nivå säger också något om prioritering och
vilken vikt man lägger vid ämnesområdet.235

En annan klass som är värd att stanna till vid är J ������ !�!�
!3��. Hansson menar att
motsvarande klass i SAB-systemet från 1921 (J � ��
���� ���	��� med
                                                          
230 7<���J0������������������� 1999. NIKK – Nordiska institutet för kvinno- och könsforskning.
Q-biblioteket är ett nordiskt virtuellt kvinno- och könsforskningsbibliotek. Det är ett samarbete mellan
kvinno- och könsforskningsbibliotek och arkiv i Norden. NIKKs hemsida: http://www.nikk.uio.no
Q-bibliotekets hemsida: http://www.nikk.uio.no/qbiblioteket/index.html
231 Benito 2000, punkt b, s. 107.
232 En sökning i KVINNSAM på ämnesordet ��	
���
�	�	� (som är ett godkänt ämnesord) ger 107
träffar. Sökningen utförd 2001-08-16. Det finns en internationell bibliografi över mansforskning �!� 	�?
��	G
�
��%��
.�#�
��� ��%��	%��		�����%��	���%�
 ����	��$�����������!$ av Eugene R. August från 1994.
233 SAB-systemet har under B!8� ämnesorden: ��%��
�����	, '�	
��3���, '�	
8�����, '�	
�����	,
'�	

��!����� och 6	���	���. KVINNSAMs ämnesordsregister har bl.a. ämnesorden: !�����	�
�
��	���!��(���	
���%�	(���	
%���	���%��$���	(���	
���
�	�	�(���	
�%���(���	
������(���	
�����	(
��%��
�����	(���	
�&���
�	�och���	

��!������(se även������������
�)�
234 Olson 1994.
235 Jfr med Quinn 1994, s. 143.
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underavdelningarna J �� '�����	�	� och J �� 5����� ������� �	��� !�����) endast
inbegriper ”frågor som direkt refererar till ’kvinnliga’ aktiviteter” (som t.ex.
tjänarinnefrågan och kvinnligt handarbete).236 Hansson påpekar att DDCs motsvarande
klass vid denna tid ”)���9���
�� �� �	��$” inte har den kvinnliga slagsida som SAB-
systemet uppvisar. Här tas såväl kvinnliga som manliga tjänster inom hemmet och
hushållet upp och definieras tillsammans.237 I den nuvarande upplagan har inte mycket
ändrats. J � ���� � !� !�
!3�� fokuserar fortfarande på de traditionellt kvinnliga
sysslorna som matlagning, heminredning, tvätt, städning, handarbete, vävnad och
sömnad. Andra områden som också tillhör hemmet och hushållet som reparationer,
rörmokeri och elektricitet nämns inte. Dessa traditionellt sett manliga sysslor hittar vi
istället under�*����	��(��	%�
����� !������	������	��.238 Även om det inte finns någon
explicit könsmärkning av varken J �eller *, kan uppdelningen ifrågasättas.

�	�	���"1+#-%!&�*+,�)#-6%!*"*&%

Under huvudklassen 1� '�%� �	 finns underklassen� 1	� ,��!���
��%� �	(� !$���	(

�-�����. Här finns en del som är värt att ta upp till diskussion vad gäller placering och
benämning utifrån ett feministiskt och queerteoretiskt perspektiv. Vi börjar med 1	�
,��!���
��%� �	�� !�
� �����%� �	.

<!1 �16,0""/6#$%+%!�*+,�/*+%1"6#$%+%!
<!16 �%//,1!$#"�*+,�21!2.-$

,����������I�B���
Vnama Barnmisshandel
Vnamb Kvinnomisshandel

Kvinnomisshandel, som väl egentligen borde heta (mäns) misshandel av kvinnor, eller
(mäns) våld mot kvinnor239, skulle lika gärna kunna placeras under straffrätt eller
sociala frågor som under medicin. I :������	�?���	G
��!�
����
�placeras ämnesordet
���
� inom ämnesområdet240 
� ���� �������	
.241 I Kvinnohistoriska samlingarnas
bibliografi 7$�����������������		�� hamnar material om misshandel (kvinnomisshandel
finns inte som ämnesord eftersom kvinnor är underförstått) under huvudgruppen
,��!���
��3���. Detta tyder på att från ett feministiskt perspektiv ses misshandel som
en social- eller samhällsfråga snarare än en medicinsk fråga. Frågan här gäller kanske
snarare vad samhälls- och socialmedicin betyder.242 Enligt den definition av dessa

                                                          
236 Hansson 1999, s. 180.
237 Ibid., s. 181-182.
238 Jag menar inte att dessa sysslor �� kvinnliga eller manliga utan att de traditionellt sett har definierats
som sådana.
239 Kvinnofridsutredningen uppmärksammar denna problematik: ”Termen [kvinnomisshandel] är dock på
flera sätt olyckligt vald. Så är t.ex. den misshandel som utövas av en man mot en kvinna, när mannen och
kvinnan har eller har haft ett förhållande till varandra, ofta förenat med våldtäkt och andra sexuella
övergrepp […] Termen är också olycklig eftersom den kan misstolkas och föra tankarna till att
kvinnomisshandel avser kvinnor som utövar våld.” ��		����% 1995. Kvinnovåldskommissionen. SOU
1995:60, s. 51. Trots denna problematik har kvinnomisshandel blivit en vedertagen term och måste därför
anses lämplig i SAB-systemet.
240 Dessa ämnesområden kallas i EWT för ”categories”. De kan jämföras med ett klassifikationssystems
huvudavdelningar. EWT har 20 ”categories”.
241 :������	�?���	G
��!�
����
 1998, s. 1.
242 Samhällsmedicin - ”medicinsk verksamhet som, i syfte att förbättra folkhälsan, tar reda på hur den
fysiska och sociala miljön (arbetsmiljöfaktorer, trafikmiljö, socialt nätverk, livsstilsfaktorer etc.) påverkar
hälsotillståndet.” Samhällsmedicin 2001. 7����	���	 $�����%�	.
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ämnen som jag hittat kvarstår placeringen av kvinnomisshandel som diskutabel. Jag
saknar även ämnesordet kvinnofrid eller kvinnofridskränkning243 (under B���,���������)
som sedan 1998 är infört i brottsbalken, det finns inte som ämnesord i SAB-systemet.

Under 1	%�,�-����� klassas litteratur som behandlar ”medicinska och sociala aspekter
på sexuallivet”.244 Klassningen av olika typer av sexualiteter245 kan diskuteras med
hjälp av queerteori. Uppställningen ser ut som följer:

<!$ �#=*"*&%
Hit medicinska och sociala aspekter på sexuallivet.

<!$1 �2%!!1!�*+,�/#=71""%2#)
��		����!���
�-��������I�1	%!.

<!$3 �1!!#!�*+,�/#=71""%2#)
'�	����!���
�-��������I�1	%!.

<!$, �*6*/#=71"%)#)
Hit även bisexualitet.
����
�-�����
�
����	�	����
��!������I�B!8!(
1�������&��%����
������
����������

<!$% �1!$%51441$#�*+,�/#=71""%2#)

Den normativa heterosexualiteten är tydlig i SAB-systemet, homosexualitet definieras
men inte heterosexualitet. Med sexualitet menas som regel heterosexualitet,
underförstått att sexualiteten mellan olika kön är normen och därför inte behöver
poängteras.246 Tittar man i ämnesordsregistret finns heterosexualitet dock med och
klassas under den allmänna klassen 1	% ,�-�����. Faktum kvarstår dock att
heterosexualiteten blir norm eftersom den tillhör den allmänna klassen sexologi medan
homo- och bisexualitet blir en hierarkiskt ordnad underavdelning till heterosexualitet.
Att bisexualitet i SAB-systemet hänvisas till homosexualitet kan också ifrågasättas.
Ämnesordet ���	

�-����
� däremot hänvisas till klassen 1	%.247 Att homo- och
bisexuella inte inbegrips i de allmänna klasserna ��		�	� � !� 
�-������� respektive
'�		�	�� !�
�-������� visar också på heteronormativiteten i SAB-systemet.248

Liksom litteratur som utger sig för att behandla människor i allmänhet ofta visar sig
behandla endast män och deras erfarenheter kan även litteratur som utger sig för att
behandla sexualitet endast behandla heterosexualitet. Utifrån ett användarperspektiv kan
man tycka att ämnesbeskrivningen borde kunna visa detta.

Under 1	%�,�-����� finns även klassen:

                                                                                                                                                                         
Socialmedicin - ”medicinsk specialitet som omfattar studiet av sjukdomars uppkomst i samhället,
sjukdomar som samhällsfenomen och samhällsförhållandenas inflytande på sjukdom och hälsa.”
Socialmedicin 2001. 7����	���	 $�����%�	.
243 Ämnesordet ��		����%�finns i KVINNSAMs ämnesordsregister.
244 ���

��������	

$
�����&��
�	
������������ 1997, s. 200.
245 Sexualiteter i plural existerar inte, varken i Microsoft Word 97s stavningsprogram eller i ,�	
��
���%����	
���%��
���&���
�	
���
��3����1998. Detta implicerar att vårt språk bara har plats för en
sexualitet.
246 Se bl.a. Borgström 1998, s. 8 och 11.
247 En alternativ indelning skulle kunna vara att ha ,�-����� som överordnad term och därunder de
hierarkiskt likställda termerna ������
�-�������(�����
�-�������, /�
�-��������och ���	

�-�������. Dessa
kunde sedan indelas i kvinnor respektive män. Jfr med KVINNSAMs ämnesordsregisters uppställning
under sexualitet.
248 Det finns fler exempel på heteronormativitet bland SAB-systemets ämnesord. Det finns ämnesordet
�&���%��� och så finns det ����
�-�������&���%��� och /�
�-�������&���%���. Föräldrar�betyder alltså
underförstått heterosexuella föräldrar.
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<!$4 �-*/)%)7)%*!;�*)75);�%!+#/);�2."$)05)
Hit även pornografi från social synpunkt.
*��	�������
�����������(���	
�	�������� ���	��
0���
���%(����-�����������!�
������I�;�Q�������
������"�"O�
,����������I�B���

Placeringen av prostitution, incest och våldtäkt under sexologi kan diskuteras utifrån ett
feministiskt perspektiv. Här blir prostitution, incest och våldtäkt ”medicinska och
sociala aspekter på sexuallivet”.249 I :������	�?���	G
��!�
����
�placeras prostitution
under ämnesområdena � �	��� 
 och 
� ���� �������	
.250 Incest och våldtäkt placeras
under !����!N�!�� ��%$ samt 
� ���� �������	
.251 Pornografi placeras under
��	�����N����������, 
� �����������	
 och �!�����
.252 I 7$�����������������		�� hamnar
prostitution, pornografi, incest och våldtäkt alla under huvudgruppen ,��!���
��3���.

En vanlig term som allt mer kommit att tas i bruk i den svenska diskursen är
sexualiserat våld.253 Sexualiserat våld används ”dels som en deskriptiv paraplyterm för
företeelserna kvinnomisshandel, våldtäkt, sexuella övergrepp mot barn, prostitution och
våldspornografi, och dels som ett analytiskt begrepp för att förstå dessa företeelser som
ett uttryck för kvinnoförtryck”.254 I SAB-systemet finns under 1	%� ämnesordet
,�-������&�������, om det istället hade fått stå som samlingsrubrik för 1	%��hade detta
signalerat något helt annat än den nuvarande uppställningen.

Kvinnofridsutredningen255 menar att olika typer av våld mot kvinnor måste förstås ur ett
könsmaktsperspektiv. De skriver:

en grundförutsättning för uppkomsten av mäns våld mot kvinnor är samhällets struktur
grundad på mäns överordning och kvinnors underordning. Våldtäkt är ett extremt exempel
på den obalans som råder i maktförhållandet mellan könen. De historiskt ojämlika
maktförhållandena utgör en grogrund för uppkomsten av våld mot kvinnor.256

Detta antyder att man utifrån ett feministiskt perspektiv ser begrepp som
kvinnomisshandel, våldtäkt, prostitution och pornografi som relaterade till eller
besläktade med begrepp som patriarkat, kvinnoförtryck, och köns- eller genussystem.257

Dessa ämnen skulle alltså placeras i närheten av varandra. I SAB-systemets nuvarande
utformning finns ingen sådan koppling mellan dessa ämnen.

Det kan även diskuteras huruvida begreppet otukt bör placeras tillsammans med
prostitution, incest och våldtäkt. Otukt har betydelsen ”sedeslöshet”258,  ”otillåtet

                                                          
249 ���

��������	

$
�����&��
�	
������������ 1997, s. 200.
250 :������	�?���	G
��!�
����
 1998, s. 82.
251 Ibid., s. 50, 84.
252 Ibid., s. 79.
253 Se Jeffner 1997, s. 24-25. Begreppet könsrelaterat våld används av regeringen. Näringsdepartementet
2001. P��
����%!��.�<	���%�����	�
254 Jeffner, 1997, s. 25.
255 Kvinnofridsutredningen är en statlig utredning som hade som uppgift att ”utifrån ett kvinnoperspektiv
göra en översyn av frågor som rör våld mot kvinnor och föreslå åtgärder för att motverka sådant våld”.
��		����%. SOU 1995:60, s. 3.
256 Ibid., s. 51.
257 Radikalfeminismen ser t.ex. utnyttjandet och exploateringen av kvinnors kroppar och sexualitet (som
t.ex. manifesterar sig i form av våldtäkt, kvinnomisshandel, prostitution och pornografi) som grunden till
den ojämlika genusordningen, eller patriarkatets bas. Se Ljung 1998, s. 228-230 och Wahl 1992, s. 27-30.
258 ,�	
���#��%����	
���%��
���&���
�	
���
��3��� 1998, s. 624.
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sexuellt umgänge, lösaktighet”259. Kvinnofridsutredningen skriver att i brotts-
beskrivningar hade otukt ursprungligen betydelsen ”utomäktenskapligt sexuellt
umgänge”260 men att begreppet idag kan sägas ha ”en mycket obestämd betydelse i
allmänt språkbruk” och därför inte är lämplig som term i lagtext.261 Ordet otukt
förekommer inte längre i brottsbalkens beskrivning av sexualbrott eftersom det anses
förlegat.262

När det gäller placeringen och behandlingen av begreppet prostitution kan det vara
intressant med en historisk tillbakablick. Hansson diskuterar hur prostitution behandlas
av SAB-systemet 1921. 1	%�,�-�����!$���	 är den enda plats som tar upp prostitution
som alltså inte ses som ett socialt problem utan som en medicinsk fråga om hygien och
smittspridning.263 Hansson skriver: ”Prostitutionen ses vid den här tiden inte som ett i
första hand socialt problem, utan som ett hygieniskt i den bemärkelsen att de
prostituerade mer än andra ansågs föra sexuellt överförbara sjukdomar vidare.”264 Trots
att 76 år gått klassas prostitution fortfarande endast under huvudklassen 1�'�%� �	 med
dess underavdelning 1	%� ,�-�����. Den hygieniska aspekten har försvunnit men den
entydigt sexuella betoningen kvarstår. Frågan är vilka aspekter av prostitutionen man
väljer att fokusera på, en placering under t.ex. sociala frågor eller samhällsproblem
fokuserar helt andra aspekter av prostitution än en placering under sexologi gör. I SAB-
systemet förekommer dessutom endast ämnesordet prostitution vilket gör att frågan
fokuseras på de prostituerade (oftast kvinnor) och inte på de som underhåller
prostitutionen, köparna (oftast män). KVINNSAMs ämnesordsregister har under
ämnesordet ���
�������	 en ’se även’ hänvisning till 
�-�&����, detta ämnesord finns
inte i SAB-systemets ämnesordsregister.265

Man kan också ställa sig frågan om litteratur om t.ex. kvinnomisshandel, prostitution
och våldtäkt alltid bör placeras under 1	�,��!���
��%� �	(�!$���	(�
�-����� oavsett hur
dessa ämnen behandlas. Litteratur om våldtäkt utifrån ett feministiskt perspektiv borde
gå att skilja från annan litteratur. Denna diskussion handlar alltså om vilken teoretisk
aspekt som läggs på ett ämne och kan följaktligen appliceras på i stort sett alla
ämnesområden. Ett ämnes teoretiska aspekt var något Hjørland lyfte fram i sin
ämnesdefinition (se 2.2.2).266

�	�	���#-6%!*"*&%

Kvinnofridsutredningen pekar på hur viktigt språket är för hur vi tolkar begrepp och
företeelser, ja för hela vår förståelse av världen omkring oss. Att klassifikationssystem

                                                          
259 /�		���
�
�	
�����%��� 1998, s. 413.
260 ��		����%. SOU 1995:60, s. 274.
261 Ibid�, s. 277.
262 /����
�����	.�:	������	��� 2000, s. 280.
263 Hansson 1999, s. 190.
264 Ibid., fotnot 425, s. 296.
265 Vi har i Sverige sedan 1 januari 1999 en lag som förbjuder köp av sexuella tjänster. /����
�����	.�:	
�����	����2000, s. 279. Detta antyder att prostitution, eller egentligen sexköpare, även borde kunna
klassas under straffrätt. Som det ser ut idag har prostitution endast en placering i systemet, under 1	%�.
Incest och våldtäkt kan däremot även klassas under B���,���������. Våldtäkt kan även klassas under B���
�����	�����.
266 Hjørlands diskussion handlade kanske dock mest om vikten av att tilldela dokument adekvata
ämnesord. Så länge den teoretiska aspekten uttrycks i ämnesorden vid indexeringstillfället föreligger
egentligen inte något problem. Denna typ av litteratur kan då återvinnas genom en ämnesordssökning på
t.ex. våldtäkt och feminism.
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ska använda sig av en terminologi som är tydlig och inte föråldrad är ett av de kriterier
Benito tar upp som utmärkande för ett väl fungerande klassifikationssystem.267 Detta är
även något Ellen Hjortsæter poängterar i sin handbok 6�	�
��%
��������
���	�. Hon
skriver att man bör ”försäkra sig om att ämnesorden används i enlighet med bruket
inom de aktuella verksamhetsområdena. […] Ämnesorden skall spegla det levande
språket som det används i dokumenten som indexeras”.268 Jag har redan diskuterat en
del problematiska termer men kommer här att lyfta fram ytterligare ett par exempel.

SAB-systemet använder termen B�
�����
�.� ��		�� istället för könsstympning.
KVINNSAMs ämnesordsregister däremot, använder termen �&	

�$��	�	�. Dessa båda
termer ger helt olika associationer. Könsstympning av kvinnor är det begrepp som
används i den allmänna debatten samt i det politiska samtalet, det är också den term
som kommit att användas i internationella sammanhang (jfr med engelskans term
’female genital mutilation’ ).269 En sökning i LIBRIS visar att i litteraturen är termen
kvinnlig könsstympning respektive ’female genital mutilation’ dominerande. Den enda
posten med termen kvinnlig omskärelse i titeln är från 1979. I detta fall kan man således
konstatera att SAB-systemet använder en föråldrad och missvisande terminologi.270

Att vårt språk är utformat efter en manlig norm är något jag diskuterat tidigare i
uppsatsen. Det finns ett problem med termer som har en manlig könsmarkering men
som egentligen ska stå för båda könen. Rosalie Maggio varnar i sin ordbok �!�����
0
����� ?��%� ��	%�� för just dessa falska samlingsnamn, dvs. ord som ska täcka både
kvinnor och män men som endast namnger män.271 I svenska språket finns flera
exempel på detta, vi har t.ex.: riksdagsman, upphovsman, gärningsman, talman och
ombudsman. Detta problem är något som finns inbyggt i vårt språk och alltså inget
SAB-systemet ensamt kan påverka, men det har börjat komma alternativ till dessa
manligt snedvridna termer. SAB-systemet använder t.ex. termen ���
%��
��%��&���
istället för riksdagsmän, vilket även KVINNSAMs ämnesordsregister gör. KVINNSAM
undviker dock mer konsekvent den manliga snedvridningen och använder t.ex.
8��
����%!��
����% istället för SAB-systemets P��
����%!��
����%
��		�	.272

Inom genusvetenskapen, liksom inom alla fält, har det utvecklats en speciell
begreppsapparat. Men begrepp är inte fasta och statiska utan kan ändras över tid och
betydelseförskjutningar kan ske. Ett exempel är SAB-systemets klass B!8

                                                          
267 Benito 2000, punkt d, s. 108.
268 Hjortsæter 1994, s. 15.
269 Se ��		����%. SOU 1995:60, s. 298: ”De gärningar som är straffbara enligt lagen bör enligt vår
mening betecknas med en term som ger uttryck för vad de kriminaliserade ingreppen innebär, nämligen
könsstympning. Denna term beskriver på ett betydligt bättre sätt än ordet ’omskärelse’ vilken karaktär
den straffbara handlingen har. […] Ordet ’omskärelse’ kan också leda tankarna till omskärelse av män, ett
ingrepp som i de flesta fall inte kan anses jämförbart med nu ifrågavarande ingrepp på kvinnor.”
Utredningens krav tillgodoses och 1998 ändras rubriceringen i brottsbalken till förbud mot
könsstympning av kvinnor. /����
�����	.�:	������	��� 2000, s. 147.
270 Sökning i LIBRIS på ämnesordet B�
�����
����		��. Sökningen utförd 2001-07-22.
271 Maggio 1992��Se kap. Writing guidelines, s. 3-26.
272 Jämställdhetsombudsmannen (JämO) är dock den korrekta beteckningen på den myndighet som
hanterar frågor som rör lagstiftning om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet. Nuvarande
JämO, Claes Borgström, är den första mannen på posten. Innan dess hade alla jämställdhetsombuds��	
varit kvinnor, trots den manliga könsmärkningen. I 7����	���	 $�����%�	 kan vi läsa att: ”Den
könsbundna titeln accepterades framför en könsneutral, t.ex. jämställdhetsombud, därför att den liknar
titlar för andra befattningshavare med övervaknade funktioner, t.ex. justitieombudsmannen.”
Jämställdhetsombudsmannen 2001.
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�&	
����
��3���. Begreppet ’könsroll’ ses idag av många genusforskare som otidsenligt,
det har blivit allt vanligare att använda begreppet genus istället.273 Hirdman frågar sig
om inte begreppen ’socialt kön’ och ’könsroll’ suggererar fram bilden av ”ett plagg, en
klänning eller ett par byxor som träs över en biologisk kropp? […] såväl ’könsroll’ som
’socialt’ blir någonting man i princip borde kunna göra sig fri från”.274 Roller är något
man fritt kan välja att gå in och ut ur, men man kan inte välja bort att bli behandlad som
’könad’.275 Idag är det få genusforskare som använder begreppet könsroller.
Könsroll(er) är dock ett begrepp som fortfarande är vanligt förekommande, särskilt i
den icke-vetenskapliga debatten.

Flera studier har, som jag tagit upp tidigare, kritiserat de universella
klassifikationssystemen för att sakna relevanta begrepp inom det feministiska och
genusvetenskapliga området. Eva-Maria Svensson, doktor i juridik, tar upp detta  att
kvinnors perspektiv ofta osynliggjorts: ”Ett exempel är konstruktioner som definitionen
av arbete, den har ju varit lika med lönearbete. Det är först under senare år som man har
börjat tala om det obetalda arbetet dvs. det typiskt kvinnliga arbetet.”276 KVINNSAMs
ämnesordsregister har en definition av arbete som specifikt utgår från ett kvinno- eller
feministiskt perspektiv. Här är ett utdrag av några av de 18 ’se även’ hänvisningar som
finns under arbete:
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I SAB-systemet finns endast två av dessa ämnesord (9����%
������ samt ���������).
Just dubbelarbete samt oavlönat arbete är något som kvinnor utför i betydligt högre grad
än män. Kvinnor och män arbetar lika mycket men kvinnor arbetar mer obetalt, män
mer betalt. Nära två tredjedelar av det obetalda arbetet utförs av kvinnor.277 Varken
dubbelarbete eller oavlönat arbete går att uttrycka i SAB-systemet. 278

Det finns, som jag visat tidigare, flera centrala begrepp inom feministisk teori eller
genusvetenskap som saknas i SAB-systemet. Några som jag redan tagit upp är
mansforskning samt olika inriktningar inom feminismen. Andra centrala begrepp som
ännu saknas är genussystem och queerteori.279 Även ett av queerteorins centrala
begrepp, heteronormativitet saknas. Patriarkat som inom feministisk teori är ett i högsta
                                                          
273 Se t.ex. Thurén 2000, s. 33, Gothlin 1999, s. 7, Hirdman 1998, s. 50-51 samt Åsberg 1998, s. 30.
274 Hirdman 1988, s. 51.
275 Jfr även könsrollbegreppet med de otänkbara begreppen klassroll eller rasroll. Hirdman 1990, s. 75.
276 Svensson intervjuad i Höglund 2000, s. 53.
277 *3����������		���� !���	.�=��!�	%����8��
����%!���2000, s. 34-35.
278 Olson 1996b visar att även LCSH saknar ämnesord för obetalt arbete. Hon skriver: ”Giving subject
access to books on women’s unpaid work is not possible. Searching for working women results in the
reference: Working women USE Women employees which assumes that only paid work is work, other
women’s work is invisible.” Olson hävdar även att: ”Even the United Nations has recognized that unpaid
work, most of it by women, is an unacknowledged source of world productivity.” Ibid.
279 I detta sammanhang kan det vara intressant att uppmärksamma att begreppet genus med betydelsen
socialt kön infördes i SAB-systemet först i och med senaste upplagan 1997. Tidigare hade genus enbart
funnits som språkvetenskaplig term. Kvinnohistoriska samlingarna införde begreppet genus i sitt
ämnesordsregister redan 1989. Brännström & Modin 1996, s. 71 samt s. 96.
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grad nutida och aktuellt begrepp finns, som jag visat tidigare, i SAB-systemet endast
som en historisk företeelse.

Syftet med denna uppsats är inte att göra en komplett genomgång över vilka termer som
kan tänkas saknas, benämnas eller placeras annorlunda sett utifrån ett feministiskt och
queerteoretiskt perspektiv eller utifrån genusforskningens behov.280 Mitt syfte är istället
att genom dessa exempel visa på vad i SAB-systemets utformning som kan te sig
problematiskt och vara värt att diskutera utifrån ett feministiskt och queerteoretiskt
perspektiv.

�	�	>��1661!(1))!%!&�*+,�/"7)/1)/#-

Syftet med denna uppsats är att analysera SAB-systemet och dess ämnesord utifrån ett
feministiskt och queerteoretiskt perspektiv. Detta övergripande syfte har delats upp i tre
frågeställningar. Den ovanstående första delen av min analys syftar till att besvara
frågeställningarna ett och två: 1�%� ��	� 
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�����2�Här följer en sammanfattning av de resultat och
slutsatser som belyser dessa frågor.

Jag har i min analys av huvudavdelningarna visat att SAB-systemets struktur kan
karakteriseras som patriarkal genom att traditionellt manliga ämnen prioriteras på
bekostnad av t.ex. genusfrågor. Detta patriarkala drag kan sägas genomsyra hela
systemet.

Det tydligaste och mest genomgående mönster som jag identifierat i min läsning av
SAB-systemet är den manliga normen. Vi ser genomgående hur kvinnor, ofta
tillsammans med barn och/eller ungdomar, åtskiljs som särskilda grupper. Detta händer
i stort sett aldrig män som överhuvudtaget inte ses som någon grupp utan som normen
som andra grupper definieras gentemot. Uttryck som ’hit t ex kvinnor och barn’ finns på
flera ställen i systemet. Motsvarande ’hit t ex män och barn’ tycks inte vara tänkbart i
SAB-systemet. Gång på gång markeras en gräns mellan en manlig normalitet och ett
könsdefinierat andra, kvinnligt. Kvinnor definieras dessutom ofta i en klass som är
hierarkiskt underordnad män som befinner sig i den allmänna klassen.

Detta innebär att mannen i första hand får vara människa, inte sitt kön. Kvinnan
däremot, är i första hand sitt kön och i andra hand människa. Den franske filosofen
Rousseau skrev 1762: ”Mannen är inte speciellt man, utom i vissa ögonblick; kvinnan
är kvinna hela sitt liv igenom”.281 Detta är fortfarande fallet i det svenska
klassifikationssystemet. Kvinnan blir reducerad till sin biologi, hon �� sitt kön medan
mannen blir individualiserad.

Min slutsats att kvinnor i mycket högre grad än män definieras som sitt kön är något
som även konstateras i studier av de internationella universella klassifikationssystemen.
Man kan även uttrycka det så att SAB-systemet uttrycker könstillhörighet uttalat när
något befinner sig utanför normen och kvinnor befinner sig i SAB-systemet oftare
utanför normen än män.

                                                          
280 För att detta ens ska vara möjligt behövs en noggrann domänanalys av det genusvetenskapliga fältet
och det är inte vad jag gör i denna uppsats.
281 Rousseau 1978, s. 152.
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I en jämförelse med Hanssons analys av den första upplagan av SAB-systemet från
1921 kan vi se att systemets behandling av könen inte har ändrats i grunden. Den
manliga normen kvarstår och kvinnan definieras fortfarande i hög grad som den
avvikande andra. SAB-systemets syn på könen baserar sig alltså på en manlig norm där
kvinnor ses som en könskategori medan män ses som könsneutrala människor.

Med hjälp av feministisk teori har jag synliggjort och analyserat den manliga normen i
SAB-systemet, inspirerad av queerteori har jag även identifierat en heteronormativitet i
systemet. Heteronormativiteten fungerar på samma sätt som den manliga normen.
Normen förutsätts tyst systemet igenom medan alternativen till normen (homosexuella
och kvinnor) definieras och särskiljs. Vi kan således dra slutsatsen att SAB-systemet är
utformat och uppbyggt utefter en manlig heterosexuell norm.

Vi kan se tydliga spår av Hirdmans genussystem i SAB-systemet. Genussystemets två
logiker; isärhållningen mellan könen samt den manliga normens primat framträder
tydligt i klassifikationssystemet.

Jag har även visat att föreställningen att SAB-systemet och dess ämnesord endast skulle
korrespondera mot litteraturen inte alltid stämmer. Det finns litteratur om män som
grupp, om män som ett specifikt kön, inom en rad områden, trots detta finns det mycket
få klassningar eller ämnesord för att uttrycka detta.

Jag har även diskuterat frågor som placering och terminologi. Vissa klassers placering,
liksom viss terminologi kan diskuteras utifrån ett feministiskt och queerteoretiskt
perspektiv. Jag har visat ett en rad ämnen skulle kunna få en annan placering och
kanske en annan benämning utifrån ett feministiskt och queerteoretiskt perspektiv. Ett
annat problem med SAB-systemet är avsaknaden av vissa begrepp som är viktiga i
feministisk och genusvetenskaplig teori. Jag har även visat att begrepp som är relaterade
till varandra inom feministisk teori sprids över systemets olika klasser. Detta är ett
generellt problem med de traditionella klassifikationssystemen, som är uppbyggda efter
en monodisciplinär syn på kunskap, som drabbar tvärvetenskapliga ämnen. Jag har
också visat att placeringen av könsrollsfrågor under samhällsvetenskap ger en alltför
ensidig bild av genusvetenskapens ämnestillhörighet. Återigen är det ämnets
tvärvetenskaplighet som gör det svårt för SAB-systemet att hantera det på ett
tillfredsställande sätt.

Då man relaterar mina resultat till klassifikationsteorin stöter vi ofta på en diskrepans
mellan de teoretiska utgångspunkterna och systemets reella utformning.
Klassifikationsteorin säger bl.a. att ämnesord och klasser ska vara specifika, denna
princip bryts mot då det allmänna ämnesordet eller klassen ofta används även för män.
Klassifikationsteorin säger även att systemet bör vara balanserat, dvs. att det utrymme
som lämnas för olika discipliner ska återspegla litteraturens mängd inom ett område. Jag
har tyckt mig se tendenser på att detta inte alltid stämmer. Utmärkande för ett väl
fungerande klassifikationssystem är att alla ämnen som förekommer i litteraturen
inkluderas samt att terminologin i systemet är uppdaterad och återspeglar de begrepp
som används i litteraturen. Inte heller dessa teoretiska utgångspunkter kan sägas
uppfyllas.

Hjørland menar att de universella klassifikationssystemen prioriterar vissa
kunskapsintressen framför andra, medvetet eller omedvetet. I skenet av det
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resonemanget kan SAB-systemet ses som ett klassifikationssystem som prioriterar en
kunskapsorganisation som utgår från en manlig heterosexuell norm.

Det jag visat på i min analys är inte något specifikt för SAB-systemet utan avspeglar en
samhällelig diskurs där mannen fortfarande är norm inom de flesta områden och där
mäns värderingar, erfarenheter och kunskaper generellt värderas högre än kvinnors. Den
manliga normen är även, som jag visat tidigare, tydlig i vårt språk. Utmärkande för
denna diskurs är även att män sällan definieras utifrån sitt kön. En annan tydlig norm i
den samhälleliga diskursen är heteronormativiteten. Min analys av SAB-systemet visar
därmed att klassifikationssystemet är en produkt som inte enbart speglar den litteratur
som systemet representerar, det speglar även det omgivande samhället. Vi ska gå vidare
med att titta på hur min analys av SAB-systemet ter sig i ett vidare kontextuellt
perspektiv. Detta avsnitt kommer att visa att relationen mellan systemet och den
samhälleliga kontexten inte är så entydig som det framstått som hittills.
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Även i det förra avsnittet (3.3) relaterade jag min närläsning av SAB-systemet till en
kontext, nämligen den feministiska, queerteoretiska och genusvetenskapliga
forskningen. I detta avsnitt är dock kontexten bredare. Jag kommer i det följande att
relatera SAB-systemets utformning till en samhällelig kontext. Jag kommer att studera
huruvida systemets syn på, och behandling av könen, motsvarar den dominerande synen
på könen som finns i samhället idag. Först kommer jag dock att stanna till vid Hanssons
analys av relationen mellan system och kontext vid tiden för systemets första upplaga.
Detta följs av min egen analys av de kontextuella perspektiv som råder idag och
förhållandet mellan dessa och 1997 års klassifikationssystem. Jag kommer även att
jämföra relationen mellan system och kontext vid systemets skapande och idag. Mitt
syfte är dels att identifiera tidens genussystem och dels den dominerande maktens
förhållningssätt vad gäller synen på könen.
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Hansson menar att relationen mellan könen i det samhälle som växte fram med
industrialismen tycks förankrad i en socialdarwinistisk grundhållning med tydliga
förankringar inom arvs- och rashygienen. Det är en i många avseenden biologistisk
samhällsbild där könen ses som olika varandra. Följden blir att: ”Kvinnan sågs då som
ett alternativ, som något som definierades ut ur normaliteten och som därmed kunde
typologiseras och placeras i relation till andra objekt eller, som i SAB-systemet,
ämnen.”282

Hansson menar att särskiljningen av kvinnan i systemet kan läsas på två sätt: ”Dels som
bekräftande en rådande ideologisk ordning, dels som emanciperande genom
synliggörandet av olika alternativ till denna.”283 Hansson tolkar dock senare denna
�	���%���	�� ��	��� 
��
���8	�	� som repressiv. Detta eftersom kvinnan, och andra
alternativ ”lyfts fram såsom varande alternativ och en distans upprättas därigenom till
den dominerande normen på ett sätt som gör dem synliga på den underliggande

                                                          
282 Hansson 1999, s. 224.
283 Ibid., s. 209.
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normalitetens villkor”.284 Slutsatsen blir att ”SAB-systemet gestaltar en bild av
relationen mellan könen som är allt annat än emanciperad”.285

Folkbibliotekens ideologiska identitet befinner sig i ett spänningsfält mellan en socialt
förankrad konservatism och en socialliberalism. Både SAB-systemet och folk-
biblioteken formas utifrån de gamla sockenbiblioteken och de akademiska biblioteken
som båda är mycket konservativa institutioner. Folkbibliotekens diskurs vid SAB-
systemets skapande kan enligt Hansson karakteriseras som ”tydligt borgerlig med en
slagsida åt socialkonservatism, en hållning som på många sätt kan representera just den
dominerande offentliga makten i samhället”.286 Arbetarrörelsen, kvinnorörelsen,
rösträttsrörelsen och demokratirörelsens inflytande har ännu inte slagit igenom vid tiden
för klassifikationssystemets skapande.

Om vi översätter detta till Hirdmans genussystem kan vi säga att genussystemets två
logiker, könens isärhållning och den manliga normens primat är mycket tydliga vid
tiden för klassifikationssystemets skapande, både i samhällets reella utformning och i
den dominerande maktens ideologi.

Hanssons slutsats blir:

Folkbibliotekens institutionella ideologi står därmed i god samklang med den dominerande
makten i samhället decennierna efter sekelskiftet 1900. Detta, menar jag, gäller i hög grad
också SAB-systemet. ,#/0
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Om SAB-systemets bild av könen anno 1921 enligt Hansson stod i samklang med den
dominerande maktens ideologi menar jag att så inte länge kan sägas vara fallet 1997.
Medan synen på könen och genusförhållandena i SAB-systemet inte har ändrats i
grunden sedan 1921 har statens, eller den dominerade maktens syn genomgått stora
förändringar. Vi ser här ett exempel på ett generellt problem med klassifikationssystem
som brukar karakteriseras som ’orörliga’, deras fasta strukturer är svåra, tidskrävande
och kostsamma att förändra. Detta blir problematiskt då samhället som systemet
korresponderar mot i sin tur kan karakteriseras som i högsta grad rörligt. Vi har alltså ett
problem som kretsar kring det orörliga klassifikationssystemet och det rörliga samhället.

I beskrivningen av den samtida kontexten är det viktigt att hålla isär två olika, och kan
tyckas, motsägelsefulla bilder. Vi har %��
� den reella verkligheten där genussystemet
verkar och %��
 statens, eller den dominerande maktens, ideologi som utmärks av
jämställdhetssträvanden och synen på könens likhet.

                                                          
284 Hansson 1999, s. 235.
285 Ibid., s. 224.
286 Ibid., s. 233.
287 Ibid.
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Existensen av ett genussystem eller patriarkat är idag relativt oemotsagd.
Maktutredningen från 1990 blev ett genombrott för en politisk medvetenhet kring
genusteoretiska frågor, här ingår Yvonne Hirdmans artikel om genussystemet.288 Det
blev officiellt antaget att det finns en manlig norm i samhället och att gruppen kvinnor
är underordnade gruppen män. Svensson skriver: ”Den officiella hållningen i Sverige är
numera uttryckligen att ’(e)n stor del av samhällets strukturer är uppbyggda efter en
manlig norm.’”289 Det konstateras även från statligt håll att: ”Trots att de formella
hindren för jämställdhet i stort sett är undanröjda präglas vårt samhälle fortfarande i stor
utsträckning av brist på jämställdhet i praktiken.”290

Vi har idag en mängd empiri och forskning som visar på genussystemets existens och
effekter. Några exempel är den könssegregerade arbetsmarknaden där kvinno-
dominerade yrken har lägre status än mansdominerade yrken. Kvinnor får fortfarande
lägre lön för samma typ av arbete som män. Vi hittar fler män på höga, ledande
positioner, speciellt inom det privata näringslivet och i bolagsstyrelser. Den statligt
tillsatta Kvinnomaktutredningen lade 1998 fram sin slutrapport. Utredningen visade att
fördelningen av ekonomisk makt och ekonomiska resurser fortfarande är mycket ojämn
mellan könen.291 Kvinnor har dessutom fortfarande huvudansvaret för hem och barn
vilket resulterar i att kvinnor dubbelarbetar i betydligt högre grad än män.

Jag har här visat på genussystemets existens. Enligt denna bild överensstämmer således
SAB-systemets bild av könen och genusrelationerna med den samhälleliga kontexten.
Tittar vi däremot på den offentliga maktens syn på könen får vi en annan bild.

Den officiella ideologi när det gäller relationerna mellan könen präglas i samhället idag
av jämställdhet.292 Sverige utmärks av vad som brukar kallas statsfeminism och
jämställdhetsprogram som tog form på 1970-talet då en rad lagar stiftades för att främja
jämställdheten. 1980 antogs den första jämställdhetslagen.293 Den samhälleliga ideologi
som växte fram under senare delen av 1900-talet bygger på att kvinnor och män ses som
lika, de ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter.294 Den svenska
jämställdhetsideologin uttrycks %��
 i konstitutionen, %��
 finns den implicit i
demokratitanken.295 Statsvetaren Maud Eduards menar att: ”Jämställdhet mellan könen
är en grundläggande statsrättslig norm i Sverige. ’Det allmänna skall tillförsäkra män
och kvinnor lika rättigheter’ heter det i regeringsformen.”296 I politiska sammanhang har
                                                          
288 9���������� !��������,����� 1990. Maktutredningen. SOU 1990:44.
289 P��
����%!��
��������	, Regeringens skrivelse 1996/97:41, s. 4. Citerat från Svensson 1997, fotnot 32,
s. 37.
290 Proposition 1993/94:147 om jämställdhetspolitiken, 9���%������%������	
��, s. 17. Citerat från
Svensson 1997, fotnot 32, s. 37.  Svensson menar att: ”Denna hållning bygger på en omfattande kunskap i
form av forskningsresultat, statistik och en offentlig diskurs som numera är så omfattande att det är svårt
att hänvisa till några särskilda källor.” Ibid.
291 �$������	����%�	.�'$��	����%��������	����������
������ !�%���8��
����%��,����� 1998. Utredningen
om fördelningen av ekonomisk makt och ekonomiska resurser mellan kvinnor och män. SOU 1998:6.
292 Holmberg 1993, s. 13. Jämställdhetsbegreppet, liksom jämställdhetspolitiken och jämställdhets-
forskningen, kan dock problematiseras, det har bl.a. fått kritik från feministiskt håll för sin könsneutralitet
samt för att det döljer att det är gruppen kvinnor som är underordnade gruppen män. Se bl.a. Eduards
1995, s. 59, Holmberg 1996, s. 151-153 samt Holmberg 1993, s. 20.
293 Jämställdhetslagen innebär förbud mot könsdiskriminering men är begränsad till arbetsmarknaden.
294 Betoningen på likhet kan dock problematiseras eftersom det oftast handlar om kvinnors likhet med
män och sällan tvärtom. Återigen blir mannen norm. Se t.ex. Berggren 1998, s. 38 samt Holmberg 1996,
s. 22-23.
295 Svensson 1997, s. 34.
296 Regeringsformen 1974, 1:2 citerad från Eduards 2001.
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termen mainstreaming blivit vanlig. Det innebär att ett könsperspektiv ska anläggas på
all politik.297

Det finns dock en diskrepans mellan den offentliga synen på kvinnor och män
(representerat av statens jämställdhetssträvanden och betonande av könens likhet) och
en annan mer populärkulturell syn som florerar i (kvälls)press, populärvetenskapliga
tidskrifter, TV, film osv. där könsskillnaderna framhävs som naturliga och något som
bör bejakas. Denna diskurs har starka drag av biologism.298

Kritiken av den manliga normen är numera stark i den samhälleliga diskursen. Däremot
accepteras fortfarande, i stor utsträckning, den heterosexuella normen. Att vårt samhälle
är organiserat och uppbyggt utefter den heterosexuella familjebilden återstår att
analysera och problematisera. Queerteorin och homosexualitetsforskningen har inte alls
haft samma genomslagskraft och förmåga att nå ut i den samhälleliga och politiska
diskursen som den feministiska teoribildningen.

En annan tendens som är tydlig i samhället idag är den tvärvetenskapliga forskningens
utbredning. Inom akademin blir tvärvetenskaplig forskning allt viktigare. Det talas om
nödvändigheten av och fördelen med tvärvetenskaplighet då komplexa fenomen inte
låter sig fångas inom de traditionella akademiska disciplinerna. Jag har tidigare i
uppsatsen visat att SAB-systemet är uppbyggt efter en monovetenskaplig syn på
kunskap och att problemen med att representera tvärvetenskapliga ämnen, som t.ex.
genusvetenskap, fortfarande kvarstår i den senaste upplagan av systemet.
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Denna andra delen av min analys syftar till att belysa min tredje frågeställning: ���
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rymmer även en jämförelse mellan system och kontext vid systemets skapande och
idag.

Om SAB-systemets bild av könen vid tiden för systemets skapande 1921 enligt Hansson
stod i samklang med den dominerande maktens ideologi menar jag att så inte länge kan
sägas vara fallet. Medan synen på könen och genusförhållandena i SAB-systemet inte
har ändrats i grunden sedan 1921 har statens, eller den dominerade maktens syn,
genomgått stora förändringar. Från statligt håll framhävs idag könens likhet.

Man kan säga att SAB-systemets syn på, och behandling av könen, där mannen utgör en
tydlig norm överensstämmer med den genusordning som finns i samhället. Även den

                                                          
297 Eduards 2001.
298 Se t.ex. Sara Arrhenius :	����������		�.�B���������
��� !��&	

����	�% från 1999. Se även Nina
Björks E	%���%�����
���� ���.�B����		���!���	
������ !�����	�
��
���
��������� från 1996, särskilt
kapitlet ”Jakten på hjärnan”, s. 36-86. Notera skillnaden mellan biologi och biologism: ”Begreppet
biologism markerar att det är ett tänkande som �	�	%�� sig av argument eller analogier från
biomedicinsk vetenskap för att förklara människans beteende. Man gör tolkningar som sträcker sig långt
över vad de vetenskapliga rönen egentligen ger utrymme för. […] I många fall kommer biologismen att
fungera som en ideologi. Med utgångspunkt i djurens eller våra förfäders påstådda livsmönster, ger man
en bild av hur ett riktigt och ’naturligt’ samhälle ska ordnas och vilka roller som kvinnan och mannen ska
spela.” Arrhenius 1999, s. 20-21.
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heterosexuella normen i systemet kan sägas överensstämma med en utbredd samhällelig
norm. Däremot överensstämmer SAB-systemets syn på könen inte med den
samhälleliga maktens jämställdhetsideologi.

�	>��2/"7)1!$#�-#("#5)%*!#-

Jag har under arbetet med denna uppsats stött på en del kritik mot min utgångspunkt.
Jag har bl.a. fått höra att SAB-systemets utformning av val av ämnesord enbart bör ses i
ett pragmatiskt ljus. Det hävdas att detta att kvinnan ständigt lyfts ut och definieras som
sitt kön har sin grund i litteraturen. Man menar att det finns litteratur om t.ex. kvinnliga
läkare men inte om manliga. Orsaken till dessa kvinnliga ämnesord är dessutom att lyfta
fram och synliggöra kvinnor. Detta kan, som även Hansson visade, tolkas på två sätt.
Att lyfta fram dessa som just kvinnor implicerar att det inte tillhör normen att kvinnor
sysslar med detta samtidigt som det lyfter fram en grupp som kanske hade varit osynlig
annars. Problemet ligger ju egentligen på ett annat plan. Varför säger vi att en bok om
kvinnliga läkare ska klassas under kvinnliga läkare medan en bok om manliga läkare
klassas under läkare? En bok som klassas under läkare bör vara en generell
framställning om läkare, män och kvinnor. Problemet är ju att män mycket sällan
behandlas/betraktas som sitt kön, de betraktas som människor i allmänhet medan
kvinnor just betraktas som människor av kvinnligt kön. Jag tycker mig dock se
tendenser på att även män definieras som en grupp, som sitt kön, i den litteratur
systemet ska representera. Än så länge har systemet mycket få klassningar och
ämnesord för att möta detta.

Jag vill återigen påpeka att mitt syfte med denna uppsats inte är att peka på ett alternativ
till SAB-systemet eller att föreslå några direkta ändringar. Syftet är att visa hur systemet
ser ut idag samt att föra en diskussion om SAB-systemet utifrån ett feministiskt och
queerteoretiskt perspektiv. Jag vill visa att kunskapsorganisation och klassifikation kan
se olika ut beroende på vilket perspektiv man har.

Mitt syfte med denna uppsats kan också sägas vara att visa på att klassifikationssystem
inte kan ses som objektiva och neutrala. Ett klassifikationssystem baseras på vissa
prioriteringar och val, på bekostnad av andra. Jag skriver härmed in mig i den gren av
klassifikationsforskningen som ser klassifikationssystem som sociala och kulturella
konstruktioner. Detta innebär dock inte att systemen inte kan eller bör analyseras,
kritiseras och förbättras. Systemet bör korrespondera mot det omgivande samhällets
utformning och normer. Detta blir, som jag visat, problematiskt då klassifikationssystem
kan karakteriseras som relativt orörliga och statiska medan samhället i högsta grad
präglas av rörlighet och förändring.

För att på bästa sätt tillvarata en disciplins kunskapsorganisation behövs specialsystem.
Ett universellt klassifikationssystem kan aldrig behandla varje enskild disciplin lika
utförligt som ett specialsystem som är särskilt utvecklat för en enda domän kan, det
ligger i de universella klassifikationssystemens natur. Jag tror att det här är viktigt att
utgå från dubbla strategier.299 Det behövs specialsystem för genusvetenskapens
kunskapsorganisation men samtidigt behöver även de universella systemen påverkas

                                                          
299 Jämför med kvinno- och genusvetenskapens dubbla strategier, att både verka som en enskild disciplin
men att även sträva efter att påverka de traditionella disciplinerna. Se t.ex. Thurén 2000, s. 41-43.
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och utvecklas utifrån ett genusperspektiv. Det verkar även finnas ett starkt stöd i den
litteratur jag tagit del av för denna ståndpunkt.300

                                                          
300 Se t.ex. 7<���J0������������������� 1999 samt Eriksson 1997.
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Syftet med denna uppsats har varit att analysera vårt svenska klassifikationssystem,
SAB-systemet, och dess ämnesord utifrån ett feministiskt och queerteoretiskt
perspektiv. Detta övergripande syfte har delats upp i tre frågeställningar:

1. Vad kan sägas om SAB-systemets utformning och uppbyggnad utifrån ett
feministiskt och queerteoretiskt perspektiv?
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2. Vilken syn på kvinnor respektive män finns idag explicit eller implicit i SAB-
systemet respektive ämnesordsregistret?

1�����	������� !���%���	�����%����������	�
�����������������$ �2

3. Hur förhåller sig SAB-systemet och ämnesordens syn på könen till den kontext de är
tänkta att fungera inom?
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Analysen baserar sig på den senaste upplagan av SAB-systemet som utkom 1997. Jag
använder mig även av systemets ämnesordsregister.

Den teoretiska ramen består dels av feministisk och queerteori och dels av teori från
biblioteks- och informationsvetenskapen. Inom den feministiska teorin har Yvonne
Hirdmans genussystem varit en central utgångspunk. Hirdman menar att vårt samhälle
är uppbyggt efter ett genussystem. Systemet bygger på två logiker: isärhållningen
mellan könen och den manliga normens primat. Jag undersöker i  min analys huruvida
genussystemet är synligt i SAB-systemet. Från queerteorin har jag hämtat begreppet
heteronormativitet som jag använder för att undersöka huruvida en heterosexuell norm
är synlig i systemet. Den biblioteks- och informationsvetenskapliga referensramen
består av klassifikationsteori samt Birger Hjørlands teori om ämnesbegreppet. I avsnittet
om klassifikationsteori diskuteras vilka grundläggande teoretiska principer det finns för
klassifikationssystem, vilka olika typer av system det finns samt vilka begränsningar det
finns för de olika systemen. Hjørlands ämnessyn är kontextuell, med en historisk och
social förankring. Denna ämnessyn implicerar även en syn på klassifikationssystem som
socialt och kulturellt betingade vilket ligger väl i linje med den syn som min analys
grundar sig på. Uppsatsen innehåller även en genomgång av tidigare forskning som
behandlar klassifikationssystem och ämnesord dels utifrån ett mer allmänt ideologiskt
perspektiv och dels utifrån ett mer specifikt feministiskt perspektiv. Jag ansluter mig här
till den gren av klassifikationsforskningen som ser klassifikationssystem som
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korresponderande mot det omgivande samhället. Jag tar även upp problemet med de
universella klassifikationssystemens hantering av tvärvetenskapliga ämnen, som t.ex.
genusvetenskap. Problemet ligger i att systemen är uppbyggda efter en
monovetenskaplig syn på kunskap.

Den metodologiska utgångspunkten tas i hermeneutiken, mer specifikt i Paul Ricoeurs
kritiska hermeneutik. Ricoeurs kritiska hermeneutik kan ses som en metod att se på
texten, här systemet, i dess samhälleliga kontext. Metoden ger utrymme för ett kritiskt
perspektiv i tolkningen. Jag använder mig av ett uttalat kritiskt perspektiv, det
feministiska och queerteoretiska perspektivet, i min analys av SAB-systemet. Analysens
praktiska metodologiska genomförande baserar sig på egna observationer och
litteraturstudier men även jämförelser med andra system utvecklade särskilt för kvinno-
och genusvetenskapens specifika behov. Jag gör även sökningar i LIBRIS för att se
huruvida systemets utformning korresponderar mot den existerande litteraturen.

Analysen är uppdelad i två delar: en textuell som består av en närläsning av systemet
och en kontextuell där jag relaterar systemet till det omgivande samhället. Analysen
inbegriper även en jämförelse med Joacim Hanssons doktorsavhandling ���
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������������C som behandlar den första upplagan av SAB-systemet från 1921 och
relationen mellan system och samhällsideologi. Analysen förs med utgångspunkt både i
queerteoretisk och feministisk teori men jag vill påpeka att fokus dock ligger på
feministisk teori. I min närläsning av systemet har jag identifierat tre områden som
framställningen koncentreras till, dessa är: %�	� ��	����� 	����	(� ��� ���	�� och
�����	�����.

Det tydligaste och mest genomgående mönster som jag identifierat i systemet är den
manliga normen. Vi ser genomgående hur kvinnor utskiljs som ’särskilda grupper’.
Detta händer i stort sett aldrig män som överhuvudtaget inte ses som någon grupp utan
som normen som andra grupper definieras gentemot. Gång på gång markeras i SAB-
systemet en gräns mellan en manlig normalitet och ett könsdefinierat andra, kvinnligt.
Kvinnor definieras dessutom ofta i en klass som är hierarkiskt underordnad män som
befinner sig i den allmänna klassen. Detta mönster noterades även av Hansson i
systemets första upplaga. Slutsatsen blir att systemet inte har ändrats i grunden vad
gäller behandlingen av könen. Med hjälp av feministisk teori har jag således synliggjort
och analyserat den manliga normen i systemet, inspirerad av queerteori har jag även
identifierat en heterosexuell norm i systemet. Vi kan således dra slutsatsen att SAB-
systemet är uppbyggt och utformat utefter en manlig heterosexuell norm.

Uppsatsen diskuterar även frågor som rör placering och terminologi och visar att vissa
ämnen skulle kunna få en annan placering och även en annan benämning utifrån ett
feministiskt och queerteoretiskt perspektiv. Ett annat problem med SAB-systemet är
avsaknaden av vissa begrepp som är centrala i den feministiska och genusvetenskapliga
teorin. Analysen visar även att begrepp som är relaterade till varandra inom feministisk
teori sprids över systemets klasser. Detta hör samman med det feministiska och
genusvetenskapliga ämnesområdets tvärvetenskaplighet. Jag menar även att placeringen
av könsrollsfrågor under samhällsvetenskap ger en alltför ensidig bild av
genusvetenskapens ämnestillhörighet. Återigen är det ämnets tvärvetenskaplighet som
blir problematisk.
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Analysen visar att systemets utformning ofta bryter mot de klassifikationsteoretiska
principerna. Analysen indikerar även att föreställningen om att SAB-systemet och dess
ämnesord enbart skulle korrespondera mot litteraturen inte alltid stämmer. Vi kan se
tydliga spår av Hirdmans genussystem i SAB-systemet. Genussystemets två logiker:
isärhållningen mellan könen samt den manliga normens primat framträder tydligt.

Det jag visat på i min analys är inte något specifikt för SAB-systemet utan avspeglar en
samhällelig diskurs där mannen fortfarande är norm inom de flesta områden. Den
manliga normen är även tydlig i vårt språk. Jag visar därmed att systemet är en produkt
som avspeglar det omgivande samhället. Den andra delen av analysen består av en
vidare kontextuell tolkning av systemet.

Den kontextuella analysen syftar till att undersöka huruvida SAB-systemets syn på
könen motsvarar den dominerande syn på könen som finns i samhället idag. Mitt syfte
är dels att identifiera tidens genussystem och dels den dominerande maktens
förhållningssätt vad gäller synen på könen. Även här gör jag en jämförelse med
Hanssons analys av relationerna mellan system och kontext vid tiden för systemets
skapande. Slutsatsen blir att genussystemets två logiker, könens isärhållning och den
manliga normens primat är mycket framträdande vid tiden för systemets skapande, både
i samhällets reella utformning samt i den dominerande maktens ideologi. Om SAB-
systemets bild av könen 1921 stod i samklang med den dominerade maktens ideologi
menar jag att så inte längre kan sägas vara fallet. Medan synen på könen och
genusordningen i systemet inte har ändrats i grunden sedan 1921 har statens, eller den
dominerande maktens, syn genomgått stora förändringar. Den officiella ideologi när det
gäller relationerna mellan könen präglas i samhället idag av jämställdhet. Detta är �	
bild av den samhälleliga kontexten. En annan, och kan tyckas motsägelsefull bild, är att
genussystemet fortfarande strukturerar vårt samhälle. Det är idag officiellt antaget att
det finns en manlig norm i samhället och att gruppen kvinnor är underordnade gruppen
män.

Jag menar att SAB-systemets syn på, och behandling av, könen där mannen utgör en
tydlig norm överensstämmer med den genusordning som finns i samhället. Även den
heterosexuella normen i systemet kan sägas korrespondera mot en utbredd samhällelig
norm. Däremot överensstämmer inte SAB-systemets syn på könen med den
samhälleliga maktens jämställdhetsideologi.

Birger Hjørland menar att de universella klassifikationssystemen prioriterar vissa
kunskapsintressen framför andra. Min analys visar att SAB-systemet prioriterar en
kunskapsorganisation som utgår från en manlig heterosexuell norm.
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- 6*)%2�%�/59!"%))#-1)7-#!�
����
Kvinnan och sexuallivet 1	%�
�2%!!"%&�1-3#)/5-1()
- arbetsmarknad B!���
- företagsekonomi J���
�2%!!"%&�4*"%/�����
�2%!!"%&�-9/)-0))������
- se även resp lands statskunskap med tillägg .07, t ex Sverige Occ.07
- se även Rösträtt
�2%!!"%&1�+,#(#-���	�
- se även Chefer
�2%!!"%&1�(%"*/*(#-���
- se även Filosofer
�2%!!"%&1�(*-/51-#���	
�2%!!"%&1�(*)*&-1(#-
- se även Fotografer
- särsk *	K
�2%!!"%&1�(.!&1-����
- se även Fångar
�2%!!"%&1�(9-#)1&1-#
- allm J��
- se även Företagare
�2%!!"%&1�(9-(1))1-#
- litteraturhistoria ;
- litteraturhistoria se även resp litteraturhistoria, t ex amerikans Geq.
�2%!!"%&1�%$-*))/"#$1-#
- allm ��
- se även Idrottsledare
- särsk =K
�2%!!"%&1�@*7-!1"%/)#-���
�2%!!"%&1�5*!/)!0-#-���
- se även Konstnärer
�2%!!"%&1�"051-#����
- se även Läkare
�2%!!"%&1�6'/)%5#-������;���	�
- se även Mystiker
�2%!!"%&1�4*"%)%5#-���
- se även Politiker
�2%!!"%&1�4-*(#//*-#-
- se även Professorer
- särsk =K
�2%!!"%&1�4-0/)#-����
- kvinnofrågor B!8�
�2%!!"%&1�-#/#!0-#-

                                                          
301 Fetstil = ingen motsvarighet under män.
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- se även Resenärer
- särsk =K
�2%!!"%&1�744)0+5)/-#/1!$#
- se även Upptäcktsresande
- särsk =K
Kvinnlighet 9���
�2%!!*3-9/)#)�/#��-9/)#)
�2%!!*#61!+%41)%*!�/#��2%!!*(-%&9-#"/#
�2%!!*(*-/5!%!&
- allm B!8�.�
�2%!!*(-%&9-#"/#�� !	
Kvinnofrågor B!8�
�2%!!*(9-)-'+5�� !	
�2%!!*,%/)*-%1�� !	"#
�2%!!*,7/�� !	
�2%!!*%$-*))�$�
Kvinnojourer B!8�
- Sverige : särsk B!8�0 K
Kvinnokläder J   � 
- konfektion *8 
- se även Dammode
- se även Kläder
�2%!!*5-*44#!
- motiv i konsten <�K���		�������	
�2%!!*"%))#-1)7-
- litteraturhistoria ;��"��
- litteraturhistoria se även resp litteraturhistoria med tillägg .0972, t ex svensk Gc.0972
- se även Kvinnliga författare
�2%!!*"9!�� !	
�2%!!*6%//,1!$#"���	��
- kriminologi B���
- straffrätt B��
�2%!!*4*"%)%5�� !	
Kvinnopräster se Kvinnliga präster
Kvinnopsykologi 9���
Kvinnor
- etnografi '$
- historia se Kvinnohistoria
- på arbetsmarknaden B!���
- /#�02#!��!/16/).#!$#�52%!!*-
- /#�02#!��-.!/5%"$1�52%!!*-
- /#�02#!��1!$%51441$#�52%!!*-
�2%!!*-�%�(1+5(9-#!%!&/-9-#"/#!�� 	�
�2%!!*-�%�(9-/21-#)�%��&
�2%!!*-�*+,�1"5*,*"�� �	
Kvinnorollen B!8�
�2%!!*-9-#"/#!�� !	
Kvinnorösträtt se Kvinnlig rösträtt
�2%!!*/@75$*61-���		
�2%!!*/4-.5
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- språkpsykologi �.%�
- språksociologi �.��
�2%!!*/'!
- allm B!8�

Damkör <8�
- musikalier : a capella L� ��
- musikalier : med ack L����
- musikinspelningar : a capella M� ��
- musikinspelningar : med ack M����

�1!"%&1�"0-1-#�'��	���

- se även Lärare
�1!"%&1�2.-$3%)-0$#!
- se även Vårdbiträden
- social omsorg B!�
Manlighet 9���
Mannen
- psykologi 9���
- se även Män
Mannen och sexuallivet 1	%�
Mansfrågor B!8�
Mansjourer B!8�
- Sverige : särsk B!8�0 K
Manskläder J   ��
- konfektion *8 
- se även Herrmode
- se även Kläder
�1!/521-)#))��!(
- musikalier L�%
- musikinspelningar M�%
Manskör <8�
- musikalier : a capella L� %
- musikalier : med ack L��%
- musikinspelningar : a capella M� %
- musikinspelningar : med ack M��%
�1!/59-#-
- Sverige : särsk orter <8�0 K
Mansrollen B!8�
�1!//16,0""#)�� !�
Män
- etnologi '$
- på arbetsmarknaden B!��
- se även Mannen

                                                          
302 Fetstil = ingen motsvarighet under kvinnor.
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