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I have done a comparative gender study of �������� �	� 
������

�����	������� from 1900 and 2001. I have also used a hermeneutic
method and ideological critics to find out what picture of women the both
systems shows.

In my comparative study of the both systems I have found low update of
classes which relates to women in the new classification system. Men
seam to be a norm in the system, because men are not defined in classes
related to both men and women. But many classes related to women are
named Women as… and Women in….

The study also shows that women are more related to subjects about
family and marriage than men are. In classes for work and studies women
are defined as another society group than the norm, the man. The old
system from 1900 follows the historical context from the time of 1900.
The new system follows a gender hierarchy where the man has the
dominated role, according to Yvonne Hirdman’s theory about the gender
system.
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” (Class are) a number  of individuals (persons  or things) possessing a common attribute and grouped
together under a general or ’class’ name; a kind, sort, division.” (Rowley, 1992, s. 176)
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��������!��	�


Mitt arbete kommer att behandla det nordamerikanska klassifikationssystemet Library
of Congress Classification. Klassifikationssystemet används främst av den amerikanska
kongressens bibliotek, Library of Congress i Washington, men används även av andra
bibliotek, exempelvis Chalmers högskolebibliotek i Göteborg. Jag har valt att göra en
studie om vilken bild av kvinnan systemet förmedlar och har förmedlat vid två
sekelskiften. Jag kommer att inrikta mig på de första upplagorna från början av 1900-
talet och den senaste utgåvan från 2000 som finns att hämta från Library of Congress
webbplats. Det som först slog mig var att det verkar ha skett få förändringar i systemet
från den första till den senaste upplagan när det gäller placeringen av ämnen som
feminism, kvinnofrågor och kvinnovetenskapliga ämnen. Dessa samsas med
ämnesområdet familj i avdelningen HQ.

Man kan fråga sig varför det till synes har skett så små förändringar av systemet och
varför denna könsrepresentation fortfarande finns 100 år efter systemets tillblivelse trots
att det har skett framsteg i jämställdhetsfrågan. Å ena sidan finns det praktiska problem
med att göra stora förändringar i ett så omfattande klassifikationssystem, detta skäl har
tagits upp i några av de tidigare studierna som jag fördjupat mig i. Ett problem anses
vara det stora arbetet med att uppdatera kortkataloger. Men idag är de flesta bibliotek
datoriserade, vilket borde vara billigare och effektivare än att använda kortkataloger.
Library of Congress ger dessutom ständigt ut uppdaterade versioner av de individuella
klasserna av klassifikationssystemet på sin webbplats. I dag är det mycket lättare att
göra och publicera ändringar än till exempel för 10 år sedan. Men även att systemet
bygger på utbudet och hylluppställningen på Library of Congress kan försvåra stora
förändringar. Dock har sådana förändringar skett på biblioteket. Klasserna för juridik
blev inte klara förrän i mitten av 1900-talet. Innan dess hade juridisk litteratur klassats
som en aspekt till närliggande ämnesområde och ämnet juridik var utspritt i hela
systemet. Det krävdes ganska stora resurser för en sådan omorganisation av litteraturen
som måste flyttas till andra hyllor, men det genomfördes. Därför borde man också
kunna göra en liknande revidering när det gäller kvinnorelaterad litteratur.

Jag skulle vilja söka en annan förklaring till varför så lite revideringar har gjorts när det
gäller en rättvis könsfördelning i systemet. Förklaringen kan ligga inom den ideologiska
och kulturella kontexten som systemet verkar inom.

Mitt syfte med arbetet är att uttolka och kontextualisera den bild Library of Congress
Classification framställer av kvinnan genom att visa idékopplingar till dess samtid och
även jämföra skillnader och likheter mellan den första och senaste upplagan av Library
of Congress Classification.
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Library of Congress grundades omkring 1800 i syftet att vara den amerikanska
kongressens bibliotek. Det första klassifikationssystemet som användes var baserat på
böckernas storlek och format. 1812 började man klassificera böckerna efter
ämnesområden. Klassifikationssystemet baserades på ett system som användes av
Franklin´s Library Company of Philadelphia 1789. Detta system var i sin tur baserat på
Francis Bacons och den franske encyklopedisten Jean Le Rond d´Alemberts två
klassifikationssystem.

1814 brände brittiska soldater ner Library of Congress. Den amerikanska kongressen
beslöt då, 1815, att köpa in Thomas Jeffersons privata samlingar som en grund till ett
nytt Library of Congress. Böckerna var klassificerade efter Jeffersson eget system som
också var inspirerat av Bacons och d´Alemberts system. Systemet användes ända fram
till 1900, då storleken på samlingarna hade ökat drastiskt.

På 1890-talet stod det klart att Jeffersons system var inaktuellt och vid 1897-års flytt  till
nya lokaler blev problemet akut. Chefen för katalogdivisionen, James C.M Hanson, och
chefen för klassifikationen, Charles Martel, fick då i uppdrag att undersöka möjligheten
att använda ett annat klassifikationssystem. Man ansåg att Library of Congress borde bli
USA´s nationalbibliotek och därför ställdes det krav på att klassifikationssystemet
skulle fungera korrekt. Hanson och Martel undersökte tre klassifikationssystem: Dewey
Decimal Classification, Cutter´s Expansive Classification och det tyska Halle schemat.
Dewey vägrade att göra de ändringar som Library of Congress krävde. Anledningen var
att Dewey systemet var vida spritt till många bibliotek i USA och därför ansåg Dewey
det orättvist om Library of Congress fick göra ändringar medan andra bibliotek inte fick
det. Dessutom ansåg Martel att Deweys system var anpassat till notationen och inte
notationen anpassad till klassifikationen. Halle schemat ansågs ha en för stark
anknytning till traditionell tysk filosofi och var därför inte anpassat till Library of
Congress förhållanden. Charles Cutter var däremot villig att gå med på de ändringar
Library of Congress krävde för att kunna använda hans system. Lotten föll därför på
Cutter´s Expansive Classification. (Immroth, 1971, s. 13-18)

Cutters system bygger på en blandad notation, han kombinerade bokstäver med siffror,
där huvudklasserna markerades med bokstäver och underavdelningarna med siffror.
Library of Congress modifierade Cutters system och gjorde många ändringar. Det som
är gemensamt med Cutter´s system är användningen av den blandade notationen.
(www.wesleyan.edu/libr/cutter.htm 2001-02-14) Även vissa avdelningar som till
exempel Z, bibliografi och biblioteksvetenskap, har kvar grundstrukturen från Cutters
system. Det var James C. Hanson som gjorde det första utkastet till Library of Congress
Classification. Hanson hade tidigare arbetat med Cutter´s Expansive Classification vid
Universety of Wisconsin Library. (Immroth, 1971, s. 20) Ämnesspecialister utvecklade
sedan varje individuell del av Library of Congress Classification. De första
avdelningarna publicerades 1901 och var delar av geografiavdelningarna, klass E och F.
Klass K, juridik, blev inte publicerad förrän under mitten av 1900- talet. (Immroth,
1971, s. 23-25) Library of Congress Classification var från början utformat för Library
of Congress egna samlingar och inte ett universellt system för olika bibliotek som till
exempel Dewey Decimal Classification eller det svenska SAB-systemet. Library of
Congress Classification anses inte heller vara baserat på något filosofiskt system för att
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klassificera kunskap, utan följer Library of Congress eget bokutbud och möjlighet att
kunna expandera systemet efter samlingarnas tillväxt. (Immroth, 1971, s. 31-32)

Idag används Library of Congress Classification av många bibliotek runt om i världen,
främst vid stora forskningsbibliotek. (Rowley, 1992, s. 210) Bland annat används
systemet av Chalmers i Göteborg.

Library of Congress Classification innehåller 21 klasser som ges ut i 47 separata
volymer. Huvudbibliotekarien för Library of Congress under perioden 1899-1939,
Herbert Putnam, hade huvudansvaret för det detaljerade arbetet med
klassifikationssystemet. (Rowley, 1992, s. 210)

Informations- och biblioteksforskaren Jennifer Rowley beskriver de fem principer som
hon anser Library of Congress Classification baseras på:

1. Systemet baseras på det litterära utbudet i Library of Congress och inte på
kunskapsteoretiska aspekter.

2. Systemets tyngd ligger på samhällsvetenskaperna och reflekterar därför USA´s
kongress intressen.

3. Den detaljerade klassifikationen passar väl ihop med en expansiv samling.

4. Schemats syfte är att hänvisa till hylluppställningen av litteraturen på Library of
Congress.

5. Schemats intention är att täcka alla kunskapsområden, trots dess specifika syfte.
(Rowley, 1992, s.210-211)

��(�)
	�������
�

I Hjörlands Informationsvidenskablige grundbegreper (1995) finner man en definition
på ett klassifikationssystem som ett system i ett givet ämnesuniversum där man
klassificerar olika ämnesområden i en hierarkisk struktur. Klassifikationen kan ske
utifrån ett heltäckande ämnesuniversum eller inom ett specifikt ämnesområde.
Klassifikation används både när man skall placera fysiska dokument på hyllor och till
dokumentrepresentationer i ett klassifikationssystem inom tryckta kataloger eller i en
online databas. Hjörland menar att en viktig biprodukt av klassificering är att man
tvingas till att definiera sina klasser, klassifikationstermerna kräver klara definitioner.

Klassifikationssystem kan uppdelas efter form eller innehåll. Med form kan man dela
upp klassifikationssystem efter om de är enumerativa eller facetterande. (Hjörland,
1995, s. 251-252)  I enumerativa system finns varje ämne representerat i schemat, både
enkla och sammansatta ämnen. I facetterande system finns ett antal kategorier av enkla
ämnen. Ämnena i dokumenten analyseras utifrån att de enkla ämneskategorierna sätts
samman först vid klassificeringen med hjälp av olika facetter. (Benito, 2000, s.104)
Library of Congress Classification är till största delen ett enumerativt system med
färdiga klassifikationskoder för de flesta ämnesområdena. (Foskett, 1996, s. 254) Med
innehåll menas att man kan skilja på universella klassifikationssystem och
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klassifikationssystem inom ett visst ämnesområde. Hjörland menar att ett  universellt
klassifikationssystem har den fördelen att varje ämne är värderat utifrån en
helhetsbedömning. Resultatet blir att man alltid måste göra en kompromiss mellan olika
ämnesintressen och grupper. (Hjörland, 1995, s. 252-253) Jag har också funnit något
bredare definitioner av klassifikationssystem, här är några av dem:

Enligt Rowley kan man definiera ett klassifikationssystem som ett strukturerat
arrangemang av termer och klasser. Klasser definierar Rowley som ett antal individer
(personer eller ting) med ett gemensamt attribut som är grupperade under en gemensam
term. Man skall kunna dela in dokument i grupper/klasser efter deras ämnesspecifika
innehåll. Alla dokument inom samma ämnesområde skall kunnas delas in under samma
klass. (Rowley, 1992, s. 176-177)

Benito definierar klassifikation som ting eller företeelser vilka är indelade i klasser efter
en princip. Den vanligaste principen för ett klassifikationssystem är att dela in tingen
efter likhet. (Benito, 2000, s. 95)

Både Rowley och Benito (Benito delvis) definierar ett klassifikationssystem efter något
som ställs i relation till varandra efter likhet. I denna definition borde man kunna läsa in
att även olika ämnesordslistor är en form av klassifikationssystem eftersom dessa också
innehåller termer som är satta i relation till varandra. Hjörland skiljer däremot på
ämnesordslistor och klassifikationssystem, han menar att klassifikationssystem har en
hierarkisk struktur nedåt – där man börjar med den bredaste  termen först och sedan
specificerar termerna ju längre ned i strukturen man kommer. Inom en ämnesordslista
ställs termerna i en ”bottom up” struktur istället. Med en sådan struktur menas att man
utgår från ett enkelt ämnesord, som baserats på empiriska analyser av konkreta
dokument, därefter relateras ordet till närliggande termer och synonymer. Detta kan
också ses som en form av klassificering, men är inget klassifikationssystem. (Hjörland,
1995, s. 252)

I mitt fall är det nödvändigt att ta med den hierarkiska aspekten av ett
klassifikationssystem eftersom det är i de hierarkiska relationerna man kan utläsa vissa
mönster i systemet – vad som anses vara prioriterat högt och lågt. Ett exempel kan vara
om man gör en klass med en yrkeskategori, låt oss säga ingenjör. Jag sätter ordet
ingenjör som huvudklass och har sedan kvinnliga ingenjörer som underkategori. Nu har
jag genom att sätta orden i en hierarkisk struktur visat på en syn  av kvinnliga ingenjörer
som ett undantag från en norm, dels genom att placera ämnet lägre ned i systemet och
dels genom att inte formulera en liknande kategori för manliga ingenjörer. Manliga
ingenjörer finns redan definierade i begreppet ingenjör eftersom de inte nämns som en
undergrupp.

Även Rowleys definition är användbar, teorin om en princip att placera människor och
ämnesgrupper efter likhet och gemensam term är i sig inget konstigt, om  inte denna
definition fanns skulle nog hela principen med ett klassifikationssystem gå förlorad.
Men om vi går ett steg längre så är uppfattningen om vilka ämnesområden som skall
relateras till varandra en värdering av den person som beslutar om denna relation. Jag
menar om man placerar kvinnorelaterade ämnen i relation till området familj så kan
detta förmedla en bild av kvinnor som bättre lämpade för hushållsarbete och
barnpassning än män. Som jag nämnde tidigare så ansåg Hjörland att man i ett
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universellt system måste ta hänsyn till flera olika intressen och inte bara ett intresse som
ett system inom ett visst fackområde. Ett universellt system måste vara så neutralt som
möjligt i sina värderingar. Detta väcker en tanke hos mig; om ett universellt system
såsom Library of Congress Classification anses ha universella värderingar och
systemets representation av minoriteter och samhällsgrupper kan anses bristfällig, visar
inte bristerna på specifika värderingar i den tidsperiod då systemet konstruerades?

För att göra min undersökning måste jag också definiera vad ett ämne är. Rowley
definierar ämne så här:

•  Ett intresseområde
•  Ett område en forskare eller professionell arbetar inom
•  Ett område en individ skriver inom
•  Ett specifikt område av kunskap som granskas

Vad som begränsar ett ämnesområde kan vara en stridsfråga.
Man kan ha olika perspektiv på ett ämnesområde, Rowley sammanfattar detta så här:

•  Olika beskrivningar används
•  Olika perspektiv och associationer med andra ämnen kan vara relevanta

Därför menar Rowley att det uppstår problem när man skall identifiera ett ämne. Man
kan välja många olika tolkningar för att identifiera ett ämne. Hos bibliotek väljer man
oftast ämnesord efter det litterära utbud som finns på biblioteket. Detta därför att
biblioteken i första hand ser sig som organisatörer av litteratur. Många
klassifikationssystems ämnesord bygger därför på den litteratur som finns. Det stora
problemet är att utbudet ständigt förändras och därför måste också
klassifikationssystemet kunna följa med i förändringarna. Det finns dock alternativa
metoder där man istället utgår ifrån en viss teoretisk vy, som till exempel synen på
kunskap eller naturen. (Rowley, 1992, s.159-160)

I fallet Library of Congress, som anser sitt system byggt utifrån utbudet på biblioteket,
kan man klart se problemet med en inaktuell syn på olika ämnesområden kanske just för
att det är svårt att revidera. Jag skall återkomma till detta längre fram. Inte heller skulle
en kunskapssyn som manifesterades i början av 1900- talet vara så aktuell år 2001.  Jag
kommer dock att ansluta mig till Rowleys syn på ämnesbegreppet just för att detta ger
en kontextuell syn på ett ämne, man kan utläsa vilken sfär ämnet definieras ifrån trots att
det skall spegla ett fysiskt utbud av böcker. Jag anser att finns en värdering i var man
placerar vissa medier och hur dessa definieras.

��+�,������
�	��������

1977 gav Joan K. Marshall ut en tesaurus som hette On Equal Terms- a Non-sexist
Thesaurus. Boken var ett förslag till ändringar och en kritik till Library of Congress
ämnesordslista: Library of Congress Subject Headings (LCSH). Kritiken bestod i att
LCSH hade stora problem med sin diskriminerande vokabulär. Särbehandlade termer
användes för att beskriva ämnen om kvinnor samt för etniska och sociala
samhällsgrupper. Under 1974 hade en grupp kvinnliga bibliotekarier bildat en kommitté
för att komma till rätta med problemen: Committe on Sexsism in Subject Headings.
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Kommitténs första uppgift blev att dokumentera förekomsten av sexism och
särbehandling i LCSH. Marshall konstaterade dock att kommitténs kritik mottogs svalt
av Library of Congress. Kommittén satte upp sex principer för hur ändringar skulle ske i
LCSH, det är dessa principer On Equal Terms bygger på. (Marshall, 1977, s. vii-viii)

Principerna var:

1. Det autentiska namnet för etniska, nationella, religiösa, sexuella och religiösa
minoriteter skall användas. Om inte ett sådant namn finns skall det namn som
förespråkas av den nämnda gruppen användas.

2. Etablera ämnesord för alla människogrupper inom de speciella ämnesområdet.
Undvik variationer i representationen av samhällsgrupper i de undergrupper som
finns. Undvik amerikansk/västeuropeisk etnocentrism. Undvik värdeladdade ord.

3. Vokabulären och strukturen av ämnesord för minoriteter eller andra grupper skall inte
skilja sig från ämnesorden för majoriteten. Ett exempel är ämnesordet "delinguent
women" som motsvarar det "manliga" begreppet "criminals".

4. Var noggrann, använd inte gamla etablerade termer för att täcka nya ämnen.

5. Använd inte inordnad terminologi. Etablera inte ämnesord för några, men inte alla,
klasser av människor. Som exempel på detta tar Marshall upp orden "Firemen" och
"Pilgrim fathers".

6. Tillåt inte att vitt spridda titelkort inom olika discipliner hamnar under ett ämnesord.
Detta var ett mycket förekommande problem med kortkataloger. Till exempel kunde
olika sorters litteraturreferenser om kvinnor hamna på ett enda ställe i kortkatalogen
vilket gjorde litteraturen svår att finna. Dessutom tog dessa referenser avsevärt stor
plats under just det specifika ämnesordet som även pekade ganska dåligt på vad
litteraturen handlade om. (Marshall, 1977, s. 7-10)

Rogers gör (1993) en studie i förändringarna LCSH som skett sedan Marshall´s On
Equal Terms kom ut. Undersökningen (precis som i Marshalls fall) omfattar Library of
Congress ämnesordslista (LCSH). Rogers finner förbättringar men också att det
fortfarande finns vissa problem. Oklarheterna som uppstår anser hon bero på vissa
praktiska och materiella orsaker. Ett praktiskt problem har varit att ämnesordslistan
bygger på beståndet på Library of Congress; om det saknas litteratur om ämnet så finns
inte heller ämnesordet i LCSH. Rogers hänvisar även till administrativa problem; det
krävs en stor ommöblering i boksamlingarna och ändringar i kortkatalogen. (Rogers,
1993, s. 184)

Rogers konstaterar även att Marshalls arbete har haft stor betydelse av
förbättringsarbetet av Library of Congress ämnesordslista. För att göra sin undersökning
använder sig Rogers av Marshalls arbete och några ordlistor med förslag på
ickesexisistiska termer. Ordböckerna och ämnesordslistorna jämförs sedan med LCSH´s
vokabulär. (Rogers, 1993, s.183) Rogers finner att medicin- och psykologitermerna har
blivit mer jämlika; från att först presentera en kvinnosyn där kvinnan blir degraderad till
ett undantag från en norm (den vita heterosexuella mannen) har nu termer som
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representerar både män och kvinnor upprättats. (Rogers, 1993, s. 184)  Problem finns
fortfarande speciellt med termerna som representerar olika yrkesgrupper. Ett exempel är
termen "Engineers" med underkategorin "Women engineers". Kvinnan blir formad som
ett undantag från yrkeskategorin- en exotisk företeelse såsom "Vita elefanter" eller
"Flygande fiskar". (Rogers, 1993, s.190) Rogers konstaterar att problemet är
genomgående i ämnesordslistan. Termen "Women librarians" är ett exempel på samma
problem. Eftersom bibliotekarieyrket är kvinnodominerat är detta ännu underligare
eftersom termen “Male librarians” inte finns men däremot den bredare termen
"Librarians". Rogers föreslår att problemet skulle kunna lösas med termerna "Librarian,
Women" och "Librarian". Men eftersom Library of Congress försöker undvika att
använda inverterade ämnesord går inte detta. Rogers tar även här upp problemet med
kortkatalogerna. (Rogers, 1993, s. 190-191) Ett annat problem med inverterade
ämnesord hävdar hon vara att böcker som finns inom de kvinnovetenskapliga
disciplinerna blir svårare att hitta, eftersom litteraturen spänner över många olika
ämnesområden. Rogers föreslår därför termerna “Women librarians” och "Male
librarians" som en möjlig lösning. (Rogers, 1993, s.191) Hon uppmärksammar även att
det finns ämnesord för olika yrkeskategoriers fruar, men inte för yrkeskategoriernas
män. (Rogers, 1993, s. 192)

Det är intressant att Rogers funderar över om systemet kanske skulle bli för politiskt
vinklat om man reviderar det för mycket. Hon anser att det skall kunna användas av
både liberaler och konservativa. Rogers tycker dock ändå att det är viktigt att revidera
systemet. (Rogers, 1993, s. 195-196)

Berman har i sin studie från 1971, här i omarbetad version från 1993, bland annat gjort
en  analys i hur LSCH behandlar könsroller. Bland annat uppmärksammar han hur man i
olika yrkeskategorier sätter "Women as ..." framför yrkeskategorin men gör inte detta
med män. (Berman, 1993, s. 145) Detta är något som både Marshall och Rogers också
nämnt.  Han uppmärksammar även att ämnesordet abort förknippas med brottsliga
handlingar.  Bermans studie liknar i mångt och mycket Marshalls arbete, just för han ger
förslag till ändringar inom LSCH.  Även ämnen som behandlar religion dras med
samma problematik som yrkesgrupperna. Berman visar på exemplet "Monastic and
Religious Life" som är huvudkategori och tillägget "...of Women" som undergrupp. Han
konstaterar att det har funnits "Monaistic Orders" både för män och kvinnor i
århundraden men ändå manifesteras kvinnor som ett undantag i dessa ordnar hos LSCH.
(Berman, 1993, s.152-153)  Berman visar även på andra exempel i LSCH där han får
fram samma resultat.

Inter och Futas (1996) har gjort en studie i hur Library of Congress Classification
fungerar i samband med kvinnovetenskaplig litteratur. Det stora problemet Inter och
Futas pekar på är att klassifikationskoderna som refererar till kvinnovetenskaplig
litteratur är spridd över hela systemet. Detta skapar problem om man vill upprätta en
kvinnovetenskaplig samling av litteratur. Inter och Futas uppmärksammar att klassen
familj, HQ, har en nära koppling till kvinnan, mannen är inte lika relaterad till klassen
HQ. De konstaterar att mannen är norm i Library of Congress Classification och
kvinnan blir ett undantag från normen genom att hon definieras i de olika klasserna.
"Man" däremot definieras inte lika frekvent utan ses som den självklara gruppen.
Dessutom påvisar fragmenteringen av litteraturen inom kvinnovetenskapen att kvinnor



13

är undantaget i Library of Congress Classification´s kunskapsuniversum. (Inter & Futas,
1996, s. 270)

Olson (1998) försöker skapa en teori som bygger på att tolka ett klassifikationssystem
utifrån postkoloniala perspektiv. Därigenom vill hon kunna tolka ut de samhällsgrupper
och minoriteter som blir marginaliserade – vilka som hamnar i centrum och i periferin
av ett klassifikationssystem.
Metoden applicerar hon på Dewey Decimal Classification för att exemplifiera sitt
tillvägagångssätt. Hon utgår från att ett klassifikationssystem är en social konstruktion
som bygger på samma värderingar som den kultur det skapas i. (Olson, 1998, s. 233)
Detta påvisar hon genom att exemplifiera med det forna sovjetiska
klassifikationssystemet som tillkom inom en leninistisk diskurs. Hon visar också att
Dewey´s system bygger på Francis Bacon´s klassifikationssystem. Detta märks tydligt i
Dewey´s religionsavdelning som nästan uteslutande behandlar den västerländska
kristendomen och hon anser även att Library of Congress Classification har en liknande
diskurs. (Olson, 1998, S. 234-235) Detta kan man sätta i relation till Rogers (1993, s.
195) som anser Library of Congress Subject Headings vara politiskt och idémässigt
neutralt.

Istället för att tolka en vit kristen heterosexuell västerländsk man som en norm i
systemet, menar Olson att alla dessa aspekter är dominerande och kan vara det var för
sig. Hon anser att de rör sig flytande inom en cirkel med ett centrum och en periferi.
Olson menar till exempel att man kan vara en vit kristen man men inte heterosexuell.
Det är ytterst få människor som stämmer in i alla normer – majoriteten är i själva verket
en liten minoritet. (Olson, 1998, s. 197-198) Olson menar att ett klassifikationssystem
precis som en karta har gränser och ett centrum som utgår från den geografiska kontext
där systemet eller kartan bildades. (Olson, 1998, s. 239)

Foskett (1971) fann att kvinnor i de klassifikationssystem han undersökte nästan
uteslutande blev definierad som en samhällsgrupp medan männen inte blev det. I
Library of Congress Classification hamnade kvinnan i gruppen H (sociologi) under
definitionen social groups HQ-HT. Där fick kvinnan sällskap med kriminella, hemliga
sällskap, anarkister och socialister. (Foskett, 1971, s. 119)

10  år senare (1982) gör Foskett en ny studie för se vilka förändringar som skett. Han
konstaterar bland annat att i den nionde upplagan av Library of Congress Subject
Headings förmedlas en syn av att pojkar får en kristen utbildning medan flickor i
samma ålder blir gravida och mödrar. (Foskett, 1982, s.348-349) Han finner även att
Library of Congress Classification klass Z delar in ”kvinna Z7961-65” mellan ”Z7951
Wine” och ”Z7971-75 Wool”. (Foskett, 1982, s. 350)

Wold-Karlsen (1989) gör en genusundersökning av SAB´s klassifikationssystem. Hon
uppmärksammar problemet med att ”feminism” finns i en klass ”Ohja kvinnofrågor”
och att klassen innehåller de flesta ämnena som behandlar kvinnofrågor, bland annat
kvinnoförtryck, kvinnopolitik, kvinnolön, kvinnohus med mera. Marxism till exempel
klassas däremot som en filosofisk riktning, Dbceaa, ekonomisk teori, Qaaabba, med
mera. Kvinnofrågorna samsas med de sociala frågorna, Oh, tillsammans med ”alkohol-
och narkotikafrågor (Ohi)” och ”fritidsverksamhet (Ohk)”. Även mansfrågor har dock
fått en egen kategori, Ohjb, som klassificeras bredvid  kvinnofrågor under
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könsrollsfrågor, Ohj. Hon pekar på att det trots förbättringen med tillägget av klassen
”mansfrågor” fortfarande finns en manlig snedfördelning i systemet, där kvinnor ses
som ett socialt problem som måste åtgärdas. Detta syns tydligt i klassen ”arbete och
arbetsmarknad” där kvinna samsas med invandrare, handikappade, äldre, barn och
ungdom och hemarbete men inte med män. Kvinnor, invandrare, äldre med mera
reduceras till forskningsobjekt eller problem som skall åtgärdas. (Wold-Karlsen, 1989,
s.11-14)

Hansson (1999) har i sin studie av 1921 års SAB-system bland annat visat på den
kvinnobild klassifikationssystemet representerar. Kvinnan ses här som underställd
mannen och hänvisad till hemmet. Hansson pekar också på att bibliotekens personal
redan då till stor del bestod av kvinnor. Kvinnor inom biblioteken hade ett arbete
utanför hemmet medan deras arbetsredskap, klassifikationssystemet, hänvisade dem till
hemmets regioner.

Hansson ser en ideologisk konflikt i systemet; den tidsanda som representeras i systemet
är äldre, sekelskiftet 1900, samtidigt som biblioteken tillsynes ville manifestera
jämställdhet mellan könen genom att anställa kvinnor. Hansson förklarar bland annat
denna ideologiska konflikt med att lönenivåerna för bibliotekarier var låga. Biblioteken
behövde utbildad personal till en så låg lönekostnad som möjligt. Kvinnor sågs därför
som ett alternativ, vilket var vanligt förekommande även inom andra branscher där
lönenivåerna var låga. Utformningen av klassifikationssystemet beror också på att de
ledande positionerna inom biblioteken mest bestod av män, så också inom SAB´s
klassifikationskommitté. Hanson menar dock inte att männen i kommittén var speciellt
chauvinistiska, diskursen inom SAB formades snarare av evolutionistisk grundtanke.
Hansson menar att det finns tydliga kopplingar till arvs- och rashygienen, vilket skapade
en biologistisk samhällsbild. Kvinnan blir, på grund av hennes yttre, formulerad som ett
alternativ till normaliteten (mannen/människa). Detta kan man se, menar Hansson,
genom att referenser med ordet man eller män i stor utsträckning saknas och kvinnor
definieras inom reproduktionsorienterade klasser.

Ett exempel på den biologistiska diskursen visar Hansson på i den medicinska
avdelningen av SAB. Där klassas kvinnokroppen och ”kvinnosjukdomarna” in i en egen
avdelning, Vg gynekologi och obstetik, med formuleringen: ”de för kvinnorna
egendomliga sjukdomarna”. Hansson ser detta som en mentalitet som färgas av
sekelskiftets borgerliga syn på den svaga kvinnan med oförmåga att föda barn. Synsättet
fanns inte under den period när SAB´s första upplaga kom ut, då manifesterade  istället
tidsandan en syn på kvinnor som fruktbara och starka. SAB visar på en tidigare diskurs.
Det beror bland annat på, enligt Hansson, att många av SAB´s ledamöter stod för en
konservativ ideologi. (Hansson, 1999, s. 222-226)

När det gäller de olika studierna ansluter jag mig till Hanssons och Olsons studier, mest
för att jag själv kommer att göra en liknande studie med liknande metoder. Jag anser att
en handling har en given kontext i relation till sin samtid. Men jag kommer även att
använda mig av de andra undersökningarna som referens och samtalspartner i min
undersökning. Den största anledningen är att de flesta har behandlat problematiken hos
Library of Congress och att dessa ger en viss bakgrund till min undersökning. De visar
också på att det finns kritik mot Library of Congress - både mot ämnesordslistan och
mot klassifikationssystemet. För att genomföra min studie måste jag förklara min syn på
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vad kunskap är. Jag anser att kunskap är något man både medvetet kan ta till sig genom
aktiv inlärning, intryck mm. och omedvetet genom kulturella normer. Till exempel  så
manifesterar Library of Congress Classification en viss syn på kvinnan, denna syn
skulle jag omedvetet se som självklar om jag inte hade den förförståelse av att kvinnor
blir orättvist behandlade av samhället. Kunskap är inte något medfött utan omvärderas
och förändras genom tid och rum; var tid har sin kunskapssfär. Denna syn är min grund
för att kunna använda mig av en hermeneutisk metod.
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Jag kommer i min undersökning att använda mig främst av Yvonne Hirdmans ansatser
till en metod att tolka könshierarkier inom en samhällelig kontext. Hennes metod är
bland annat färgad av Habermas idéologikritik. Jag kommer även att ha en hermeneutisk
ansats i min undersökning, därför tyckte jag att det kunde vara användbart att gå igenom
Ricouers teoriansats till en kritisk hermeneutik. Ricouer använder sig också av
Habermas idéologikritik i sin ansats till en kritiskt färgad hermeneutik. Således kan man
säga att jag försöker gå in i min undersökning med kritisk hermeneutiskt färgad metod
med inriktning på tolkningar av könshierarkier.

En hermeneutisk metod består i att tolka meningsfulla fenomen. Med meningsfulla
fenomen menas att man tolkar en mänsklig handling för att förstå den. Man tolkar
handlingen utifrån sin egen kulturella bakgrund och erfarenhet. Problem uppstår när en
handling eller ett uttryck från en annan kultur eller kontext skall förstås. Då måste man
ha ett speciellt angreppsätt för att förstå handlingen eller uttrycket, vi måste först skaffa
oss kunskaper om kulturen eller exempelvis en historisk epok, det vill säga; förstå
kontexten där handlingen eller uttrycket utförs/utfördes. (Gilje & Grimen, 1992, s 175 f)
Inom hermeneutik finns det något som heter den hermeneutiska cirkeln som pekar på
det som skall tolkas och sammanhanget det skall tolkas i (kontexten). Den
hermeneutiska cirkeln är det viktigaste begreppet inom hermeneutiken.
Forskningsprocessen består i rörelser mellan objektet som skall undersökas och dess
kontext, en ständig rörelse mellan del och helhet. Tolkningarna av del och helhet är
beroende av varandra. För att till exempel kunna genomföra en tolkning av en text, så
måste man dels tolka dess enskilda delar (enskilda ord och begrepp i texten utifrån
textens samtida kontext) och dels hela texten (hela texten i relation till de enskilda
begreppen, uttrycken och samtidens kontext). Man måste även finna andra tolkningar
(tidigare studier av en text) av texten och de centrala begrepp som används i texten. Allt
sker i en ständig rörelse inom den hermeneutiska cirkeln. (Gilje & Grimen, 1992, s.
190-193)

Ricoeur (1993) talar om begreppet ”kritisk hermeneutik”. Han vill inte blanda samman
traditionshermeneutik och ideologikritik, eftersom de används inom två olika kontexter,
de appliceras på olika objekt. Hermeneutiken används mest inom humaniora och
ideologikritiken inom samhällsvetenskaperna. Hermeneutiken handlar om att förstå
fenomen. (Ricoeur, 1993, s. 144-145) Ideologikritiken är däremot förklarande och utgår
ifrån att analysera arbete, makt och språk. (Ricoeur, 1993, s. 158) Ricoeur försöker dock
att få någon slags syntes mellan ideologikritik och hermeneutik, eller kanske skapa en
ideologikritiskt inspirerad hermeneutik. Ricoeur menar att hermeneutiken gör anspråk
på att vara universell genom att universaliteten bestäms utifrån en grundläggande
erfarenhet hos uttolkaren. Detta medför ett avvisande från den ”alienerade
distanseringen”(att man kan ha svårighet att förstå ett främmande kulturellt uttryck,
utifrån egna erfarenheter). Han kritiserar Gadamer för hans syn på en text från en kultur,
att denna text i sig själv har en betydelse – ”textens sak” vänder sig till oss. Ricoeur
frågar sig hur man kan låta ”textens sak” tala utan att ha ett kritiskt förhållningssätt -  att
uppmärksamma förhållandet mellan förståelse och fördom. Han ser att Gadamers
hermeneutik hindras från att följa denna väg. Hermeneutiken i sig är inte kritisk.
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(Ricoeur, 1993, s. 148) Ricoeur vill se dialektik mellan upplevelsen av tillhörighet och
den ”alienerade distansen” som en drivkraft för den hermeneutiska metoden. (Ricoeur,
1993, s. 145) Ricoeur ser detta som en möjlighet till en kritik mot subjektets,
uttolkarens, illusioner. Han ser detta som outvecklat inom traditionshermeneutiken.
Kritiken av det faktiska medvetandet vill Ricoeur se som en integrerad del av
hermeneutiken. (Ricoeur, 1993, s. 156)

Vad är då ideologikritik för något? Enligt Ricoeurs tolkning av Habermas så är det en
teori om det mänskliga intresset som ligger till grund för ideologikritiken. Det finns tre
intresseområden som har rötter i människans historia – tekniskt, praktiskt och
emacipatoriskt  (frigörande) intresse. Dessa intressen tar sin form inom arbetets,
maktens och språkets områden. Kunskap och intresse är samma sak i individens
självreflektion, människors intressen formas genom deras erfarenheter och uppfostran
samtidigt som intresset styr människors kunskapstörst. Kunskapen och intresset
bekräftas i den dialektik som urskiljer de historiska spåren från det undertryckta
samtalet. Med detta menas skillnaden mellan den kulturella strukturen i samhället och
människors vilja och medvetenhet till frigörelse och självständighet. Genom detta
återbildas det som förtrycks. (Ricoeur, 1993, s. 157)  Ricoeur menar att ideologikritiken
delvis granskar förbindelserna mellan fördomar och ideologier. (Ricoeur, 1993, s. 158)

Det krävs en ideologi som kan legitimera den auktoritet som säkrar systemets
verksamhet. I dagens samhälle är denna ideologi vetenskap och teknik. (Ricoeur, 1993,
s. 162) I tidigare samhällen och diskurser har legitimeringarna bestått av traditionalism
och trosuppfattningar. Den moderna statens uppgift är dock inte att företräda en
härskande klass intressen såsom det varit tidigare, utan att eliminera de funktionsfel som
finns i de industriella systemen. Men det är inte mervärdet, som hos Marx, som skall
uppnås längre, utan rationalitetens produktivitet – systemets innehåll och tillväxt.
Förtryck och ojämlikhet legitimeras för att det industriella systemet skall fungera.
(Ricoeur, 1993, s. 161-162) Enligt Ricoeurs tolkning av Habermas skulle ideologin idag
försöka att dölja skillnaden mellan det ”kommunikativa handlandet” och den
byråkratiska ordningen. Ricoeur ser ett problem med Habermas ideologikritik eftersom
det emancipatoriska handlandet endast blir en önskan som skapar ett återuppväckande
av det av ”kommunikativa handlandet”. Detta skapar en kreativ förnyelse av kulturarvet,
men inte några större samhällsförändringar. (Ricoeur, 1993, s. 163-164) Enligt min
tolkning av Ricoeur så menar han att ideologikritikens syfte med att uppnå förändringar
i de kulturella system som granskas inte sker i den utsträckning som syftet med
ideologikritiken är. Detta för att han anser att ideologikritiken saknar den kulturella och
historiska förståelse som hermeneutiken har.

Ricoeur ser att hermeneutiken försöker uppnå ett samförstånd mellan den tolkande och
det tolkade, medan ideologikritiken står för en tanke om en framtida frigörelse – ett
ideal om en kommunikation utan begränsningar och hinder. (Ricoeur, 1993, s. 164)
Hermeneutik försöker göra omtolkningar av kulturarvet, medan ideologikritik är en teori
om förtryck och institutioner – en analys av alienation (främmandegörande) och
reifikation (uppfattande av människor, begrepp om ting, förtingligande). (Ricoeur, 1993,
s. 165) Ricoeur menar att dessa två motsättningar/skillnader är skenbara eftersom han
anser att båda ändå utgår från en slags ideologisk ståndpunkt. Gadamers hermeneutik
härstammar från en romantisk tradition och Habermas ideologikritik från ”de befriande
handlingarnas historia” – exodus och uppståndelsen. (Ricoeur, 1993, s. 164-165) Om
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hermeneutikens och ideologikritikens intressen åtskiljs, menar Ricoeur att dessa två
enbart blir ideologier och inga kritiskt vetenskapliga metoder. Därför vill han se en
sammansmältning i sin kritiska hermeneutik, och därmed en användbar metod.
(Ricoeur, 1993, s. 166)

Hirdman (1993) försöker genom att mynta begreppet genussystem definiera varför
kvinnans roll i samhället har blivit den underordnades. Begreppet genus hos Hirdman är
en översättning av det anglosaxiska begreppet gender. Gender kan översättas till socialt
kön på svenska, det vill säga man gör en skillnad på socialt och biologiskt kön. Man
föds med ett manligt eller kvinnligt biologiskt kön, men fostras in i mans- och
kvinnoroller (socialt kön) efter de förväntningar som ställs av samhället – man skiljer
kultur från biologi. (Hirdman, 1993, s. 146-147) Hirdman anser att begreppet ”socialt
kön” inte problematiseras, det blir ett ”klädesplagg” som träs på en biologisk kropp.
Därför föredrar hon begreppet genus som hon definierar så här:

Jag förstår att vi med genus sätter namn på den alltmer komplicerade kunskap vi har om manligt
och kvinnligt, vår allt större förståelse av hur manligt och kvinnligt görs.

...genus kan förstås som förändliga tankefigurer ”män” och ”kvinnor” (där den biologiska
skillnaden alltid utnyttjas) vilka ger upphov till/skapar föreställningar och sociala praktiker, vilka
får till följd att också biologin också kan påverkas/ändras – med andra ord, det är en mer symbolisk
kategori än ”roll” och socialt ”kön”. (Hirdman, 1993, s.149)

Begreppet genussystem definierar Hirdman som en dynamisk figur, ett nätverk med
"processer, fenomen, föreställningar och förväntningar" som genom relationerna med
varandra skapar mönster och regelbundenheter. Genussystemet är en könsstruktur som
skapar förutsättningar för övriga sociala  ordningar såsom de sociala, ekonomiska och
politiska. Genussystemet har två strukturer/lagar:

1. Dikotomin, isärhållandet, manligt och kvinnligt bör inte blandas.

2. Den hierarkiska strukturen, mannen är norm. Männen är definierade som människor
och räknas som det normala och allmängiltiga.

Grunden till dikotomin finner Hirdman i arbetsdelningen mellan könen. Genom detta
kan genuset bli definierat. Hirdman förklarar denna definition med att sort ett gör sak ett
på plats ett och sort två gör sak två på plats två. Genom detta blir sort ett definierad som
sort ett och två som sort två. Genus blir genom detta meningsskapande och
maktskapande, det uppstår en genusformering. Två generella drag finns i
genusformeringen, dels exploaterar den biologiska olikheter hos könen och dels bygger
den på motsatstänkande. Den identitetsskapande processen för genuset bygger på
tankefigurers makt – vi legitimerar oss i världen genom att legitimera den andra. För att
förklara detta använder sig Hirdman av Habermas tre reproduktionsprocesser som
verkar inom ett socialt system:

1. Kulturell överlagring, tankefigurer. Synen på kön, till exempel den Aristoteliska
bilden av man/kultur och kvinna/natur.

2. Social integration, institutioner, förebilder och arbetsdelning mellan könen.
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3. Socialisering, inlärning, till exempel en replik som: ”inte skall väl du som är pojke
gråta”.

(Hirdman, 1993, s.150-152)

Hirdman menar också att det finns ett genuskontrakt mellan könen. Hur det ser ut beror
på rådande samhällen och tidsperiod. Kontraktet bygger på att ena parten definierar den
andre parten. Det är dock inget konkret köpslående mellan två parter utan verkar
osynligt mellan könen. Kontrakt utspelas på alla Habermas tre reproduktionsprocesser.
Genuskontrakten är alla de föreställningar som finns förknippade med könen.
Kontrakten ärvs också av generationer, från föräldrar till barn, och relateras till olika
samhällsklasser, tider och samhällen. (Hirdman, 1993, s.152-153)

Man kan säga att Hirdman gör en ansats till en ideologikritisk metod. Men istället för att
analysera arbetets, maktens och språkets områden utifrån Habermas och Ricoeurs
tolkning, som bygger en bredare granskning utifrån en icke könsbunden grupp, så är
grunden för Hirdmans ideologikritik att blottlägga genusstrukturen i arbetets, maktens
och språkets områden. Ricoeur och Habermas verkar vilja blottlägga de dolda
klasskillnader som undertrycks i de olika systemen. Hirdmans perspektiv är däremot
könstrukturerna, hur det dominerande könet definierar sig i relation till det andra könet -
Habermas och Ricouer kanske skulle säga hur den härskande klassen definierar sig i
relation till den underkuvade klassen.

Det finns dock tyvärr oklarheter med Ricoeur; han ger aldrig ett recept på en klar och
färdig metod. Ricoeurs resonemang handlar mer om att kritisera olika teoretiker och
finna någon slags syntes och en berikande relationen mellan de olika metoderna inom
syntesen. Därför tänker jag att använda mig av Ricoeur med största försiktighet och
lägga min tyngdpunkt på Hirdmans metodologiska funderingar. Men jag anser ändå att
Ricoeurs kritiska funderingar om en berikande syntes mellan ideologikritik och
hermeneutik är viktigt för mitt arbete. Den största orsaken är att jag gör en analys av ett
system som tillkommit under tidigare historisk epok. Att då bara göra en genusanalys av
en annan tids dokument utan en hermeneutisk hållning kan bli en anakronistisk
handling.

Med en hermeneutisk hållning menar jag att man sätter sig in i epokens kontext och får
en förståelse om  dess samtid. Utifrån denna grund kan man senare göra en
ideologikritisk analys. Därför behövs Ricoeurs tankar för att komplettera Hirdmans
teoretiska funderingar. Det är nödvändigt eftersom om man utgår från Ricoeur skulle
kunna säga att Hirdmans ideologikritik inte enbart skall bli en ideologisk ståndpunkt,
utan även att jag får en historisk och kulturell förståelse av systemet – en kontextuell
tolkning. Detta blir grunden till min genuskritiska hermeneutik som jag tänker använda
mig av; jag kommer att blottlägga genusstrukturen i Library of Congress Classification
med hermeneutisk tolkningsmetodik.

Jag kommer att utgå ifrån Hirdmans tre reproduktionsprocesser när jag tolkar mitt
material. Jag kommer att särskilt använda mig av den första reproduktionsprocessen;
tankefiguren. Jag tänker använda mig av sociologen Johan Asplunds (1979) definition
av tankefigur. En tankefigur är ett begrepp som genomsyrar ett samhälle och tänkande.
Jag kan exemplifiera detta genom att ta upp begreppet kön. Tankefiguren kön har
speciella innebörder, en tankefigur är ett verktyg för oss att strukturera upp verkligheten.
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Utan begreppet kön skulle många områden få konsekvenser, till exempel förställningen
av familj och sexualitet skulle inte få samma innehåll. Tankefiguren har även två andra
funktioner; diskursen, en någorlunda systematiserad tankegång (en ideologi till
exempel), återgår på minst en bakomliggande tankefigur. En diskurs uppstår genom en
relation mellan en tankegång och en tankefigur. Diskursen hör hemma i Marxs
definitioner av överbyggnaden i ett samhälle som återgår i den materiella grundvalen
(basen), på egendomsförhållanden och sociala förhållanden. Växelspelet med basen och
överbyggnaden förmedlas av tankefiguren.

Ett exempel på detta är om vi tar upp diskursen familj. Om ett samhälles materiella
villkor bygger på att kvinnan är i hemmet och tar hand om barnen är kvinnans
tankefigur kanske mor och hemmafru. Under en annan tidsepok eller ett annat samhälle
är kvinnan ute i arbetslivet och inte bunden till hemmet och familjen. Detta gör att
tankefiguren får ett annat innehåll. Den nya tankefiguren påverkar sedan också
diskursen som också förändras. Påverkan på en tankefigur kan också gå i motsatt
riktning. Nya teorier om till exempel kvinnans roll och situation som utvecklas på en
diskursnivå, förändrar bilden av kvinnan i tankefiguren och kan på så sätt också
förändra basen i samhället. Tankefiguren ”kvinna” förändras i olika tider och kulturer,
innehållet är inte alltid detsamma. Men figurerna kan förändras långsamt i relation till
faktiska samhälliga förändringar; tankefigurer har en tröghet. Detta beror på att
tankefiguren har sin grund i basen där förändringar kan gå långsamt. Under sekellånga
processer kan också tankefigurerna överleva hastiga förändringar i basen. Även en
förändring från diskursnivån kan hejdas av en trög tankefigur.  En ny teori, till exempel
om att upplysa att ett klassifikationssystem  diskriminerar kvinnor genom sin vokabulär,
kan genom sin omtolkning påverka diskursen (klassifikationssystemet). Om
omtolkningen kolliderar med tankefiguren kan den nya teorin ha svårt att få fotfäste och
klassifikationssystemet kanske inte revideras i lika stor utsträckning. (Asplund, 1979,
s.146-170)
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Varför har det gått så trögt att göra långtgående förändringar i klassifikationssystemet,
trots att det har kritiserats, (åtminstone från 1971 och framåt) ? Det tydligaste exemplet
med Library of Congress Classification är klassen HQ där aspekter som rör kvinnor,
vare sig det handlar om politik eller privata frågor, samsas med klasser för
familjeaktiviteter och sexuella preferenser. Att det dessutom verkar ha varit mer eller
mindre oförändrat sedan början av 1900-talet väcker intressanta frågor. Det kräver en
djupare granskning av systemets struktur och de förändringar som kan ha gjorts. Genom
att använda mig av Hirdmans metod med Habermas tre reproduktionsprocesser färgad
av en kritisk hermeneutisk metod, kommer jag fram till följande frågeställningar och
därifrån fyra olika tolkningsteman som jag kommer att använda i min studie. Följande
frågeställningar är:

•  Vilka idéströmningar om kvinnoidealet som finns i dess samtid kan man uttolka i de
två upplagorna?

•  Vilken bild av kvinnan förmedlar Library of Congress Classification – i dåtid och
nutid?
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•  Vad har förändrats i framställningen av kvinnobilden från den första till den senaste
upplagan?

Eftersom systemet är så stort har jag bestämt mig att göra nedslag i vissa avdelningar av
klassifikationssystemet. Dessa avdelningar ser jag representera grundläggande strukturer
i samhället; familj, maktapparaten, arbete och utbildning. De avdelningar jag tänkte
granska närmare är: Avdelning H - samhällsvetenskaper, L –utbildning och J - politik.
Utifrån mina frågeställningar tänkte jag utgå ifrån fyra teman som jag kommer att följa i
undersökningen. Dessa teman är:

1. Bilden av kvinnan i utbildningsväsendet.

2. Bilden av kvinnan på arbetsmarknaden.

3. Bilden av kvinnan i politiken.

4. Bilden av kvinnan i familjen.
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Library of Congress Classification består av 22- huvudklasser:

A General Works. Polygraphy

B-BJ      Philosophy

BL- BX Religion

C  History. Auxiliary Sciences

D History. Universal & Old World

E History: America and US

F  History: (local) Canada, Latin America

G Geograhpy . Anthropology. Folklore. Manners & Customs. Sports and Games

H Social Sciences. H-HA General Works. Statistics. HB-HJ Economics. HM-HX
Sociology.

J Political Science

K Law (finns inte med i första upplagan)

L  Education

M  Music

N  Fine Arts

P  Language and Litterature

Q  Science. General, Mathematics, Astronomy, Physics, Chemistry, Geology, Natural
History, Botany, Zoology

R  Medicine

S- Agriculture

T- Technology
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U- Military Sience

V- Naval Science

Z- Bibliography - Library Science

(Library of Congress, 1909)

Varje klass finns i var sitt enskilt band, hela klassifikationssystemet finns alltså inte i en
enda volym såsom SAB eller Dewey. Utgivningen varierar också, varje klass har sitt
eget utgivningsår. Något komplett system har alltså inte släppts under ett och samma år.
I denna bemärkelse kan man säga att klassifikationssystemet liknar en encyklopedi i sitt
utförande och utgivning. På volymernas omslag står det att läsa: "Printed as a
manuscript, subject to revision". Detta visar på att klassifikationssystemet ständigt
revideras. Klasserna är först indelade efter ämnesspecificerade undergrupper, sedan
delas dessa undergrupper in geografiskt efter land. Detta mönster är genomgående i
klassifikationssystemet.
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I början av 1900-talet hade republikanerna kommit till makten. De flesta kvinnor hade
lämnat sitt tidigare engagemang i partipolitiken, ett engagemang som varit en vanlig
företeelse under 1800-talet. Det fanns gott om reaktionära tendenser i det amerikanska
samhället och det hade lett till stora motgångar i kampen för kvinnors rättigheter.
Kvinnorna valde att påverka opinionen från opolitiskt håll. Synen på suffragettrörelsen,
som tidigare haft en bra ställning inom den amerikanska politiken hade förskjutits till att
ses som en rörelse förknippad med socialistiska idéer. Idéer som att mannen skulle
skydda hem, familj, sin goda kristna hustru och moder utövade ett starkt inflytande på
den amerikanska politiken och sammanföll med republikanernas retorik. Doktrinen att
skydda hemmet och inte se kvinnans jämlikhet  som något eftersträvansvärt satte
villkoren för de politiska idéerna under 1900-talets första årtionde.

Demokraternas retoriska grepp från tidigare valrörelser om att skydda den vita kvinnan
från den svarte mannens sexualitet blev också ett högre nationellt mål. Maskulin styrka
blev ett retoriskt begrepp för både demokrater och republikaner. När USA drogs in i ett
krig på Kuba mot spanjorerna för att ”befria” kubanerna fördes en aggressiv
krigspropaganda mot de spanska soldaterna. Bland annat hävdades det att de
”mörkhyade” spanska soldaterna förgrep sig på de mer ”ljushyade” kubanska kvinnorna,
och att spanska sjöbefäl bordade passagerarfartyg för att blotta vita amerikanska
kvinnor.  Många svarta amerikaner gick frivilligt med i kriget i hopp om att bli
accepterade av den vita amerikanska befolkningen. Detta misslyckades dock, bland
annat på grund av retoriken om att ”skydda” den vita amerikanska kvinnan från den
svarta mannen vilket ökade segregationen i det amerikanska samhället.

Den republikanske presidenten, Theodore Roosevelt, förde sin politik med en aggressivt
maskulin retorik. Han ansåg att alla män skulle skydda sin egen och nationens ära och
att unga män skulle ”sprida sin säd” för att säkra rasens fortlevnad. Kvinnans roll ansåg
han vara moderskapet och hennes plikt var att fostra friska och sunda barn. I ett politiskt
tal från 1899 sa bland annat Roosevelt att kvinnan skulle vara en hemmafru och
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hjälpreda.  Segregationspolitiken att ”skydda” vita kvinnor ledde bland annat till att
kvinnor fick resa i speciella kupéer i tåg och på båt. De vita männen kunde däremot resa
tillsammans med de svarta i rökkupéerna. Renhet blev de republikanska politikernas
ledord - både sexuell renhet inom äktenskapet och mot blandäktenskap. Det
nykonservativa klimatet inom partipolitiken gjorde att många politiskt aktiva kvinnor
lämnade politiken och sökte sig utanför partipolitiken. Å andra sidan var det många
kvinnor, främst inom det republikanska partiet, som exempelvis stöttade det kubanska
kriget  och ställde upp som sjuksköterskor åt den amerikanska armén.

På grund av kvinnornas utträde från partipolitiken bildades "women clubs" som förde
fram olika kvinnofrågor. Men kvinnofrågorna försköts till familjen och hemmet. Man
fokuserade sig även på vissa andra frågor, bland annat så engagerade sig en kvinna vid
namn J Ellen i Filippinska kvinnor och barns situation. Även utbildning var en viktig
fråga. Klimatet ledde till att suffragetterna började föra sin rösträttskamp utifrån
retoriken att kvinnans plats var i hemmet. Kvinnan skulle rösta som en kvinna ifall hon
fick rösträtt – kvinnor skulle i egenskap av goda kvinnor och mödrar ”rena politiken".
Demokraternas idé om att se kvinnor som konsumenter hade också slagit igenom.
Kvinnorättsrörelsens argument kom därför utifrån identifikationen av kvinnor som
mödrar, hustrur, goda kristna, konsumenter och industriarbetare som krävde beskydd.
Först 1920, tack vare kvinnornas engagemang i första världskriget och pressen från
suffragetterna, fick kvinnor fulla demokratiska rättigheter. (Edwards, 1997, s. 150-166)

När kvinnor kom ut i det amerikanska arbetslivet runt 1870- talet berodde det inte på
några förändringar av de sociala strukturerna i samhället. Det var snarare tvärtom,
kvinnorna sågs inte som konkurrenter om männens arbeten, utan synen på kvinnornas
"sociala renhet" och "omhändertagande" roll gjorde att de ansågs platsa väl inom vissa
yrken. Legitimeringen av kvinnorättsrörelsen kunde till exempel handla om att föra fram
en bild av samhället som en större form av familjens struktur. Kvinnor ansågs som
fredliga och känslosamma och kunde därför platsa i samhället. Vissa yrken som lärare,
sköterskor, socialarbetare och bibliotekarier,  blev därför ansedda som "feminiserade
yrken".

Bibliotekarieyrket inom de publika biblioteken ansågs ha många gemensamma nämnare
med socialt arbete. Bibliotekarien skulle bilda de fattiga och svaga i samhället. Kvinnor
ansågs ha rätt kvalifikationer för socialt arbete eftersom det ansågs att hon hade ett gott
hjärta och var klok. Därför sågs de väl lämpade för att jobba med kvinnliga klienter och
barn, vilka var de vanligaste besökarna vid de publika biblioteken. Runt 1900 kom
tankarna kring välgörenhet att förskjutas till att stödja idén om kärnfamiljen både
utanför och inom familjen och att arbeta för en god moral i samhället. Fattigdom
skylldes på dålig moral och familjen sågs nu som den moraliska mätaren i samhället.

De välutbildade medelklasskvinnorna såg sitt yrke som ett glamoröst alternativ som
dock inte kunde kombineras med familjeliv. Library of Congress huvudbibliotekarie,
Herbert Putnam,  gjorde ett uttalande 1912 om kvinnliga bibliotekarier som han såg
saknade "manlighet" och "sinne för proportioner". Han trodde dock att kvinnor kunde
utveckla dessa egenskaper. Han tyckte också att kvinnor saknade initiativ, hakade upp
sig på detaljer  och var gnälliga. Men ansåg ändå att kvinnor kunde arbeta som
bibliotekarier eftersom han tyckte att de var lojala, hade tilltro och satte sina egna
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intressen sist. Det intressanta var att de flesta bibliotekarier var kvinnor när han uttalade
sig i frågan. (Garrison, 1979, s. 196-228)

American Library Association (ALA), den kring sekelskiftet nybildade amerikanska
nationella biblioteksorganisationen, hade nästan enbart manliga, vita, kristna ledamöter
från övre medelklassen och överklassen. Denna struktur bestod till efter första
världskriget. Herbert Putnam, Library of Congress huvudbibliotekarie mellan 1899 -
1939, fick sin tjänst på grund av bland annat Mevil Dewey och det allt mäktigare ALA´s
rekommendationer. Den dåvarande republikanske presidenten, McKinley, tillsatte efter
många turer också Putman. Putman blev den förste utbildade bibliotekarie som fått
denna tjänst. Tidigare hade den dåvarande presidenten ensam bestämt vem skulle få
tjänsten. Chefsbibliotekarien stod då direkt under de rådande politiska strukturerna och
var oftast inte utbildad till bibliotekarie. Detta ändrades nu, Putnam delade dock den
republikanska ideologin och hade en nära relation till den dåvarande republikanske
presidenten Theodore Roosevelt som var Mc Kinleys efterträdare. Putnams första vision
var att skapa ett nationalbibliotek och tjänster för allmänheten. Library of Congress hade
tidigare varit ett referensbibliotek för den amerikanska kongressen. Inspirationen kom
från de europeiska stormakterna och passar väl ihop med samtidens nationalistiska
strömningar. USA hade i och med Kuba-kriget blivit en mäktig nation, och ett
nationalbibliotek var en viktig del i stormaktsplanerna.

När det gällde kvinnliga bibliotekarier nämnde jag tidigare att Putnam uttalade sig
negativt om dessa. Han ville inte anställa kvinnor på ledande poster inom Library of
Congress och ansåg att de bara kunde utföra lättare uppgifter. Exempelvis anställdes
många kvinnor på klassifikations- och katalogiseringsavdelningen. Vid den här tiden var
2/3-delar av de utbildade bibliotekarierna kvinnor. (Rosenberg, 1993, s. 13-35)
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Klass HQ börjar med temat sexuella relationer. Sexuella relationer klassas först in efter
historiska epoker fram till 1900. Sedan följer en geografisk indelning efter länder.

Klassifikationskoder för allmänna arbeten om sexuella relationer följer efter den
historiska och geografiska indelningen. Där kan man bland annat se klassen för kuriosa,
HQ 25, som ger en hänvisning till RC 881 och RG 121, praktisk medicin respektive
gynekologi. Sedan följer speciella tillämpningar inom allmänna arbeten, vilka är klasser
för tonåringar, praktiska arbeten, etik med mera.

Efter denna allmänna del hittar man klassifikationskoder för speciella arbeten för män,
pojkar, kvinnor, flickor inriktat på sexualundervisning med hänvisning till klasserna QP
251 och QH 471, fysiologi respektive naturalhistoria. Ämnesgruppen avslutas med en
klass för kärlek och religion. (Library of Congress 1 , 1910, s. 365)

Sedan följer grupper för abnormala sexrelationer. Först kan man titta på klassen HQ 73
– ”Abnormal sexrelations. Special. Women”. (Library of Congress 1 , 1910, s. 365-375)
Mönstret här är intressant eftersom HQ 73 är en specifik klass för kvinnor och att det
inte finns någon motsvarande klass för män. Däremot samsas HQ 73 med klasser för
psychopatia sexualis, homosexualitet, sadism, masochism och fetischism. (Library of
Congress 1 , 1910, s. 366) Dessa klasser tolkar jag som en definition av olika abnormala
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sexrelationer för män eftersom kvinnan definieras i en specifik grupp. Men varför
definieras kvinnor i en specifik grupp och inte män? Det kan finnas olika förklaringar,
dels kan man se på den då rådande synen på kvinnors sexualitet och äktenskapet.
Kvinnors samliv kan ansetts ha en stark koppling till familj och äktenskap. Det kan
också vara en syn på kvinnan som en moraliskt högre varelse än mannen eller att
kvinnans sexualitet skulle skyddas. Kopplingen familj/äktenskap och kvinnor finns
representerat i klassifikationssystemet i och med placeringen av ”kvinnorelaterade”
ämnen (längst ned i HQ) i samma avdelning som sexualitet, äktenskap och familj.

Följande ämnesområde behandlar prostitution, vilket är en undergrupp till abnormala
sexrelationer. Först indelas prostitutionen efter historiska epoker, följt av klasser för
lagar och regler, vilka därefter indelas geografiskt. Sedan kommer ämnena ”Traffic in
girls”, ”Social purity”, ”the White cross” och ”Rescue Work”.  Sista klassen i abnormala
sexrelationer är masturbation med en hänvisning till RC 881 - praktisk medicin. Det
finns dock ingen klass för den kvinnliga motsvarigheten - eftersom en hänvisning till
gynekologiavdelningen saknas. (Library of Congress 1 , 1910, s. 366-367) En möjlig
tolkning är en syn på en aktiv manlig part och passiv kvinnlig part inom sexualiteten.
Mannen har ett aktivt sexualliv utanför familjens väggar; han onanerar, går till
prostituerade och ägnar sig åt specificerade aktiviteter. Kvinnor däremot är den passiva
parten med en passiv sexualitet. Kvinnor onanerar inte och finns definierade i den del
som tar upp sexuella avvikelser, men under formuleringen ”speciell” utan en indelning
efter avvikelse. Den enda utomäktenskapliga sexuella aktivitet där kvinnor definieras är
inom prostitution. I prostitutionsdelen finns dessutom en klass som heter HQ 23 –
”Social purity. General special. Prophylaxis.” med  förklaringen: ”eg. Morrow, social
diseases and  marriage”. (Library of Congress 1 , 1910, s. 366-367) Sexualiteten verkar
därför ligga nära familjelivet. Sista grupperingen inom sexuella relationer är Erotik som
mynnar ut i klasserna Pornografi och obscen litteratur. (Library of Congress 1 , 1910, s.
366-367)

Avdelningen "The Family. Marriage. Home" följer. Den börjar med att indelas efter
historiska epoker och sedan efter geografisk placering. Därefter kommer ämnen kring
seder, först efter en vetenskaplig aspekt för att sedan delas in i allmänna skrifter. Klasser
för Engelska, Franska, Tyska och Italienska seder följer därefter. Resten av världen
hamnar under rubriken Other. Sedan följer klasser för bröllopsceremonier,
brudgåvoböcker och familje register.

Därefter kommer ännu en underavdelning; "Eugenics. Child culture, study, etc". Enligt
min engelska uppslagsbok fick jag fram att Eugenics betydde rashygien. Här blandas
rashygien med barnkultur. Denna underavdelning inleds med rashygieniska aspekter,
bland annat med ämnet "Limitation of offspring" med en hänvisning till Neo-
Malthusianism. Här finns även en klass för abort med en hänvisning till klass HV 6537,
Infanticide (sv. Övers. Barnamord). Sedan följer grupper med klassifikationskoder för
barn och ungdom med regler, skötsel mm. för dessa. Det finns alltså en biologistisk
tankefigur i systemet, samtidigt som en syn på abort som likställs med mord förmedlas.
Jag kommer dock inte fördjupa mig mer i denna reflektion eftersom det skulle krävas
mer utrymme.

Längre ner behandlas ämnet skilsmässa. Den börjar med en historisk indelning och följs
av en geografisk indelning. Sedan kommer ett avsnitt för skilsmässolagar som
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kompletteras med två avdelningar för kyrkans och bibelns syn på skilsmässa. Delen
avslutas med en geografisk indelning av skilsmässoämnet.

Avdelningen "free love" som sedan följer delas in i historiska aspekter och efter
samhällen och kulturer.

Avdelningen "Polygami" därefter börjar också med en historisk aspekt och övergår
sedan i litteratur samt bibelns syn på polygami. Avdelningen avslutas med olika sekter
där polygami förekommer, mormonerna nämns här mer specifikt.

Sedan följer gruppen "Illegitimacy" som bara har två undergrupper; en allmän och en
indelning efter land.

I följande del, ”The state and marriage”, finns olika klasser för lagar och förordningar
kring äktenskapet. Bland annat finns klasser för ”Marriage with deceased wife´s sister”
och ” HQ1031- Mixed marriages ” med en hänvisning till avdelningen antropologi
”GN237- Racial Crossing” och dessutom en hänvisning till klassen HQ750 som tillhör
avdelningen rashygien och barnstudier. (Library of Congress 1 , 1910, s. 367-372) Detta
är ett exempel på synsättet på blandäktenskap under sekelskiftet. Om man jämför med
kontexten under samtiden går detta väl ihop med den politiska retorik som fanns. Den
svarta mannens sexualitet sågs som något den vita kvinnan skulle skyddas ifrån
(Edwards, 1997, s.150-156), och blandäktenskapet verkar jämställas med incestuösa
förhållanden i Library of  Congress Classification. Detta kan man se på den rubrik som
finns över klassifikationskoden. Men den heter också ”The state and marriage” vilket
tyder på en syn som samhället i stort hade. Här ser vi också ett exempel på ett
biologistiskt synsätt vilket även delen efter, ”Marriage of defectives”, visar. Där finns
det hänvisningar till klasserna HM111 - Social historia och sociala grupper och GN245 -
Antropologi. Därefter definieras också de defekta med ord som blinda, döva och
svagsinta.

Sista delen av ”Family. Marriage” är gruppen ”the Church and marriage”. Den är inte så
omfattande och innehåller endast ett fåtal klasser. (Library of Congress 1 , 1910, s. 372)

I de klasser jag hittills tagit upp får man fram en bild av dels biologism eller snarare
socialdarwinism, och den västerländska kristendomen, som en aspekt på familjen. Dels
sexualiteten som ett manligt område där kvinnan antingen är definierad som ”speciell”
eller prostituerad. Samt en sexualitet som sker inom äktenskapets ramar.

Längst ned i den omfattande guppen HQ hittar man ämnet: ”Women. Feminism”. Först
kommer en mer generell del med tidskrifter som följs av historiska klasser. Under
modern historia kan man bland annat finna klassen HQ1150 - ”emancipation of women”
med hänvisningar till klasserna HQ1423-26 och HQ1451-1870- reformlitteratur. Efter
följer klasser med formuleringarna ”Occidential and Oriental women” och ”Christian
and Pagian”. Klasserna nedanför handlar om generella skrifter, bland annat finns här
klasser för litteratur med vetenskapliga och psykologiska aspekter på kvinnor med
hänvisning till klassen HV6046 – Criminal antropology. The criminal type. The female
offender.



28

Sist i den mer allmänna gruppen följer ”pratical ethics”  med klasser ”for young women
and girls”. ”Women. Feminism” ger också hänvisningar till andra klasser  utanför HQ
som är relaterade till området. Det är ämnen såsom GN – ”Antrophology”, HD –
”Econimic history”, HV – ”Social pathology, Philanthropy, Charities and corrections”, J
– ”Politics” och LC – ”Applications of education”. I dessa avdelningar finns det klasser
för kvinnliga aktiviteter inom de olika ämnesgrupperna. (Library of Congress 1 , 1910,
s. 372) Jag skall senare gå  in lite närmare på dessa men vi kan konstatera att kvinnor
anses verka inom dessa offentliga områden, vilket för övrigt inte framgår tydligt i
avdelningen Women. Feminism.  I första avdelningen finns till exempel bara en klass
som hänvisar till ämnen som behandlar samhälleliga rättigheter; det är klassen ”HQ
1154 – Emancipation of women”.

Under efterföljande rubrik, ”Treatises”, finns klassen ”HQ1206-1233 Scientific.
Psychology, etc.” med hänvisningen cf. HV6046. Denna klass heter ”Criminal
anthropology. The criminal type. The female offender”. Man kan fråga sig varför det
finns en sådan koppling till psykologi och kvinnliga brottslingar i anslutning till
”Emancipation of women”. Strukturen är intressant; avdelningen skall handla om
feminism men ägnas sist åt psykologiska behandlingar av kvinnliga brottslingar.

Nästa grupp heter ”Women and the state”. Där finns det klasser för (jag visar dessa i
kronologisk ordning) ”Women and Econimics”, ”Women in Litterature”, Women in
art”, ”Women and religion”, ”Women and christianity”, ”Women and the bible” och
”Women in civilization”.

Andra delen av ”Women. Feminism”: ”Women and the state”, innehåller som jag
tidigare nämnde så vitt skilda aspekter som ekonomi, litteratur, konst, religion,
kristendom, bibeln och civilisation. (Library of Congress 1 , 1910, s. 373-374)
Formuleringarna ”Women and” och ”Women in” används här för att visa kvinnors
relation till de olika företeelserna. Detta är något som har påpekats även i andra studier.
Till exempel Berman uppmärksammar hur Library of Congress Subject Headings i
olika yrkeskategorier sätter "Women as ..." framför yrkeskategorin men gör inte detta
med män. (Berman, 1993, s. 145) Kvinnor blir genom detta ett undantag från den
manliga normen eftersom inte männen får samma behandling av ���������	�
������

�����	�������. Det visar också på en syn på kvinnor som även passiva objekt som finns
i konst och litteratur, något som skall betraktas. ”Women and economics” (Library of
Congress 1 , 1910, s. 374) talar om att det finns olika aspekter på hur relationen kvinnor
och ekonomi skall betraktas. Den mest intressanta klassen är ändå ”Women and
Civilization”(Library of Congress 1 , 1910, s. 374), kvinnors relation till civilisationen.
Klasserna delas sedan in geografiskt och behandlar först USA. Här finns en klass som
heter HQ 1423 – ”Reform litterature, ”Emancipation”, etc.” Klassen följs av ”Women in
litterature” (Library of Congress 1 , 1910, s. 374) kanske skall klassen vara en
kvinnohistorisk aspekt på kvinnliga karaktärer inom litteraturen. Men det är intressant
med en först aktiv del som handlar om kvinnlig frigörelse som senare övergår i en mer
passiv klass som kvinnor i litteraturen.

Efter behandlas ämnet ”Women. Feminism” ur en historisk aspekt. Först finns där
klassifikationskoder för historik om feminismen inom USA. Sedan följer klasser för
litteratur om reformer och kvinnlig rösträtt. (Library of Congress 1 , 1910, s. 375)
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Sista gruppen i klasserna för ämnen om kvinnor är gruppen ”Women´s clubs” som
börjar med periodikor och följs sedan av ”History”. Efter följer klassen ”Parliamentary
law for women´s clubs”  med hänvisningen ”see JF515” - ”Constitutional history, and
administration, general”. Koder för ”Womens clubs” i olika länder följer. De delas
sedan också in efter typ av sällskap med hänvisningar till klasserna: H10 - 19, HM9,
HN55. ”Civic service reform” har en hänvisning till klassen JK674 och ”Civic reform
associations” hänvisas till JS302-3. (Library of Congress 1 , 1910, s. 375)

”Womens Club´s” var utomparlamentariska sällskap för kvinnor. När de reaktionära
strömningarna i början av 1900-talet gjorde att kvinnor fick svårare att hävda sig inom
partipolitiken sökte sig många kvinnor till utomparlamentariska aktiviteter istället.
Bland dessa aktiviteter fanns ”Womens Club´s” som var mer inriktade på välgörenhet
och för att förbättra kvinnors rättigheter inom hemmets väggar. Det var alltså ingen
rörelse som propagerade för kvinnors lika värde gentemot männen. (Edwards, 1997, s.
150-166)

Gruppen om kvinnor verkar mer handla om kvinnor i vitt skilda områden än om
feminism och kvinnokamp. Den enda formuleringen jag kan hitta här är
”emancipation”. Men i och med placeringen i avdelningen HQ verkar feminismen mer
ha en direkt koppling till familjesituationen, än till yrkesliv och offentliga aspekter.
Detta kan man också se i klassen antropologi GN 481- ”Women” som ligger bredvid
klassen GN 480 – ”Marriage and family”.

(�+��)������&�����������8�9�-:

”HD 3423 Cooperative distribution. Women´s cooperative gilds. Cooperation and
socialism, see HX 519” (Library of Congress 1, 1910, s.78)
Den här klassen visar synen på kvinnor och kooperativa organisationer. Det finns ingen
liknade klass för män och kooperation. Dessutom finns det ingen klass för kvinnor och
andra företagsorganisationer. Kooperationen bygger ofta på en ideell basis. Vilket ger en
bild av kvinnor som icke lönearbetande och självförsörjande, utan som utför sitt arbete
på ideell basis och för ett engagemang inom någon slags välgörande verksamhet, i det
här fallet kanske för en stabil hushållsekonomi. Idén om kvinnors frivilliga engagemang
och arbete kan man utläsa i klasserna om arbetsvillkor. Där finns det ingen hänvisning
klassifikationskoder för kvinnor under klasserna för löner. Däremot finns det en
hänvisning under reglering av arbetstid:

”HD 5106-520 Labor. Hours”. Med hänvisningen: ”Women labor, see HD 6064”
(Library of Congress 1, 1910, s.84-85)
Kvinnan ses som ett undantag på arbetsmarknaden där arbetstiden verkar viktigare att
reglera än lönesättningen.  Detta ser man också i den speciella klass för kvinnlig
arbetskraft som finns i systemet: ”HD 6053-6220 Classes of Labor. Woman labor”.
(Library of Congress 1, 1910, s.86-87) En liknade klass finns där också för barnarbete
men inte för män. Männen måste därför tillhöra  de generella termer som finns i
systemet eftersom de inte anses vara en speciell klass av arbetskraft. Inom klassen för
kvinnlig arbetskraft finns även en klass för lönesättning. Men det finns som sagt ingen
hänvisning till denna klass från den mer generella klassen för löner. Därför anser jag att
man kan dra slutsatsen att lönebildningen var mindre prioriterat för kvinnor än
arbetstider som kanske var viktigare att reglera. Detta stämmer väl överens med
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samtidens kontext där kvinnligt arbete inte var fullt ut accepterat och prioriterat.
Dessutom var det vanligt att många kvinnor arbetade på ideell basis utan någon lön.
(Edwards, 1997, s.150-166) Man kanske också kan tänka sig att Herbert Putnams tankar
kring kvinnor och arbete (Garrison, 1979, s.228) & (Rosenberg, 1993, s.35) genomsyrar
den första upplagan.

Den sista klassen som behandlar kvinnlig arbetskraft är:
”HD 7268 Labor hygiene; welfare institutions. Women” (Library of Congress 1, 1910,
s.96)
Det finns ingen klass som specifikt definierar män, men det finns mer allmänna klasser i
ämnet. Kvinnor manifesteras här än en gång som ett undantag på arbetsmarknaden. I
alla klasser som representerar kvinnlig arbetskraft finns en beskyddande aspekt.
Kvinnor behandlas i samma ämnesgrupp som barn och som en klass av arbetare.
Arbetstiden verkar vara en viktigare aspekt än lönen. Vilket också kan ses som att
kvinnorna skall skyddas mot obekväma arbetstider. Dessa slutsatser kanske inte är
speciellt unika i relation till att många kvinnor inte var ute i arbetslivet och att de
dessutom inte hade fulla medborgerliga rättigheter under den tid då systemet kom till.
Men exemplet visar ändå på att Library of Congress Classification  inte står fritt från
värderingar och ideologier. Särskilt det markanta avståndstagandet från marxism och
framför allt idéerna om kvinnors plats på arbetsmarknaden. Avståndstagandet från
marxismen visas genom att klasserna för marxistiska idéer ligger längs ned i
avdelningen H. De finns inte i början av H där de ekonomiska teorierna finns utan
tillhör ämnet sociologi (överskriften för nedre delen av avdelning H heter ”sociology”
övre delen heter ”economics”). (Library of Congress, 1909, s.11)
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I klassen ”HV  541 Social welfere. Women and charity” (Library of Congress 1, 1910,
s. 409) kommer bilden åter fram om kvinnor och välgörenhet. Det finns ingen liknade
klass för män och inte heller en mer allmän klass där männen kunde passas in i.
Däremot finns det klasser för olika organisationer och välgörenhet såsom kyrkan till
exempel. Vilket manifesterar synen att kvinnligt arbete sker på frivillig basis.

I avdelningen för kriminal-antropologi hittar vi klassen ”HV 6046 Criminal
anthropology. The criminal type. The female offender. Cf. HQ 1206-16” (Library of
Congress 1, 1910, s. 442) En liknande klass för män finns inte vilket tyder på en syn på
den kvinnliga brottslingen som ett undantag från normen. Kvinnliga brottslingar ses
som forskningsobjekt inom antropologins område, ett fenomen värt att studera. Kanske
synen på kvinnan som moraliskt högre stående än mannen lyser igenom. Om man tittar
på klasserna om kvinnlig välgörenhet och kooperation kan man tänka sig att ett sådant
synsätt fanns under sekelskiftet 1900. Detta är något som jag även tagit upp i min
kontextbeskrivning där kvinnan verkar ha fått denna roll. Några klasser längre ner
beskrivs kvinnor som utför brottsliga handlingar som ej vid sina sinnens fulla bruk.
Detta kan man se eftersom klassen ”HV 8735 Penology. Prisons. Penientiaries.
Punushment and reform. Forms of punishment. Modern. Inprisonment. Penal servitude.
Prisons for Women” efterföljs av ”HV 8738 Prisons for insane” (Library of Congress 1,
1910, s. 471) Kvinnor och galna nämns bredvid varandra. Kanske ansågs kvinnors
brottsliga handlingar ske under påverkan av något slag, av psykiska problem snarare än
en medveten brottslig handling. Att kvinnor inte hade fullständiga rättigheter under
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samtiden kan styrka denna tankegång, och en sådan syn på kvinnliga brottslingar kan
tänkas möjlig. Det kan tyckas motsägelsefullt att kvinnor sågs som moraliskt överlägsna
samtidigt som de inte ansågs vara berättigade fulla medborgerliga rättigheter. Men det
kanske handlade om en syn på moralisk oskuld hos kvinnan, vilket retoriken att ”vita”
amerikanska kvinnor skulle skyddas från den ”svarta mannens” sexualitet kan ge en
förklaring till.

(�"�������!��/������8�9�-:

I antropologiavdelningen hittar jag en av de få klasser där både en kvinnlig och manlig
aspekt finns. I klasserna ”GN 480.4 Family life. Marriage and family. Matriarchate” och
”GN 480.9 Patriarchate” (Library of Congress 3, 1910, s. 65) uppmärksammas både
matriarkat och patriarkat. Detta sker dock inom tankefiguren äktenskap/familj och
genom en antropologisk aspekt på ämnet. Det verkar vara inom familjen som kvinnan
ses ha en maktställning.

Detta syns även i klassen  ”GN 481 Family life. Women” (Library of Congress 3, 1910,
s. 65) Här uppmärksammas ämnesområdet familjeliv och kvinnans plats i familjelivet
men det finns ingen liknande klass för män och familjeliv. Mäns aktiviteter inom
familjen uppmärksammas inte här, men däremot i den tidigare ovan nämnda klassen
med formuleringen patriarkat. Mannen kan ha en maktställning inom familjen samtidigt
som han inte är nämnd i familjelivet. Det ger en bild av att männen står utanför
familjesfären medan kvinnorna verkade inom familjesfären. Detta stämmer väl ihop
med samtidens kontext och med bilden av kvinnan som den goda modern och barn
uppfostraren.

(�'�=��%������0���������������8�9�-:

”JF 847-851  Political rights and guaranties. Suffrage. Qualifications and conditions of
suffrage. Sex. Women suffrage, etc.” (Library of Congress 2, 1910, s. 73-74)
I den här klassen behandlas frågan om kvinnlig rösträtt, ett ämne som var omdebatterat
under samtiden. På framsidan av den första utgåvan till avdelning J – Political Science
står utgivningsåret 1910. 10 år senare får kvinnan rösträtt i USA, (Edwards, 1997, s.150-
166). Ur den aspekten är det intressant att ämnet är placerat under området
konstitutionell historia. Men varför som en historisk och inte som en dagspolitisk
aspekt? Vad jag fann var att klimatet från att tidigare varit liberalt blev mer konservativt
under 1900-talets första år, frågan om kvinnors rättigheter hade fått ta ett steg tillbaka.
Många kvinnor hade lämnat politiken och slutit sig till opolitiska intresseorganisationer
och familjefrågor hade kommit mer i fokus. (Edwards, 1997, s.150-166) Kanske detta är
ett svar på varför ämnet är placerat där det är.

(�*�$%��//�����������	���0�������8�9��:

Sista avdelningen jag granskat är utbildning. Där fann jag en intressant klass;
”LC 1401-2580 Education of special classes of persons. Education of women.”
Den efterföljs sedan av klasser för ”Negroes”, ”Orientals”, ”Defective children”,
””Upper class” education”, ”Middle class education” och ”Working class education”.
(Library of Congress, 1911, s. 82-87) Kvinnor delas in i en klass för sig medan
utbildning för män delas in i överklass, medelklass och arbetarklass. Kvinnorna
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behandlas som en grupp tillsammans med olika nationaliteter och samhällsklasser. Detta
för fram en bild av att kvinnan var i behov av en särskild utbildning skild från mannens
utbildning. Kanske är detta ett uttryck för att kvinnornas utbildning mer skulle anpassas
till hemarbete och männens till sysslor ute i samhället. Detta är i så fall en föga
överraskande bild med tanke på kontexten och det övriga mönstret i systemet.
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Under utbildning sätts kvinnor in under aspekten utbildning för särskilda klasser av
personer. Kvinnor blir särbehandlade och får en egen form av undervisning enligt LCC.
Det träder fram en bild av kvinnor som något ovanligt i utbildningsväsendet.
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Den tankefigur kopplad till kvinna/arbete ser ut så här:

Kooperation, klassen för kvinna/kooperation gör att kvinnor blir förknippade med
kooperativ verksamhet. Kooperativa sammanslutningar bygger på ideellt arbete.

Arbetstidsreglering, den allmänna klassen för arbetstider, ger en hänvisning till den
specifika avdelningen för kvinnor och arbete. Det finns ingen liknade hänvisning från
den allmänna klassen för löner. Dock finns det en klass för löner under klassen för
kvinnlig arbetsklass. Men att det saknas hänvisning från den mer allmänna klassen kan
tolkas som om att lönerna för kvinnliga arbetare inte var lika högt prioriterade.

Kvinnan ses som en speciell klass av arbetstagare som likställs med till exempel barn,
ett undantag på arbetsmarknaden. Kvinnliga arbetare hamnar inom ämnesområdet för
arbetskraft som på något sätt har speciella restriktioner eller funktionshinder. Detta för
fram en syn på kvinnor och arbete som en udda företeelse eller som ett problem;
kvinnor räknades inte till den arbetsföra, friska, vita, manliga befolkningen.

Inom välgörenhet finns den aspekt av kvinnlig verksamhet som verkar ha ett perspektiv
utanför familjen. Detta kan man se på klassen ”HV 51” som behandlar kvinnor och
välgörenhet. Det finns ingen liknande klass som heter män och välgörenhet, men
däremot klasser för olika organisationers relation till välgörenhet som till exempel
kyrkan. Man kan kanske tolka detta som att kvinnor och välgörenhet har en stark
koppling till varandra i LCC. Välgörenhet är också en aspekt på ideellt arbete dit även
kooperation kan räknas. Här ser vi klassen ”HD 3423” som behandlar kvinnor och
kooperation, men det finns ingen klass för män och kooperation.
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I avdelningen J finns en klass som behandlar kvinnor och politik, det är under ”JF-
Constitutional History”. Klasserna JF- 847-851 behandlar rösträttsfrågan; bland annat
genom ett könsperspektiv där kvinnans rösträtt tas upp. Det intressanta är att den
kvinnliga rösträttsfrågan behandlas utifrån ett historiskt perspektiv som namnet på
avdelning JF visar.

I avdelning HQ verkar feminism ha en stark koppling till familjeliv, vilket annars kunde
anses vara en politisk aspekt.
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Tankefiguren kvinna/familj kan tydas ut genom att ämnet kvinna ligger som en
underavdelning till avdelningen HQ som behandlar sexualiteten, äktenskapet och
familjen. De finns ingen klass för män i denna avdelning vilket tyder på en koppling
mellan kvinna och familjeliv. Även inom antropologiavdelningen finns kopplingen
kvinna/familj, exemplet ”GN 481-Family life. Women” visar på denna koppling.

Inom klassen för abnormala sexrelationer finns en speciell klass för kvinnor, men ingen
för män. Däremot finns det klasser för olika sexuella läggningar där männen borde
klassas in, eftersom kvinnor definieras för sig. Klassen ”HQ 73 Abnormal sex relations.
Special. Women”  har inga djupare definitioner av sexuella aktiviteter som
avdelningarna innan. Detta för fram en bild av att de kvinnliga sexuella aktiviteterna ses
som något ovanligt och kanske mer är relaterade till äktenskapet än mäns aktiviteter
eftersom avdelningarna innan definierar utomäktenskapliga aktiviteter som bland annat
homosexualitet. Den enda utomäktenskapliga sexuella aktivitet för kvinnor som
definieras mer i detalj är prostitution. Tankefiguren kvinnlig sexualitet i relation till
äktenskap och motsatsen prostitution ser jag som en möjlig slutsats. Detta förstärks med
sista avdelningen inom prostitutionen som heter ”HQ 23 – Social purity. General
special. Prophylaxis.”. Förklaringen till denna avdelning lyder ”eg. Morrow, social
diseases and marriage”.
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Jag skall nu försöka att sätta in mina tolkningar i Hirdmans (1993, s. 150-152)
definitioner om genussystemets grundläggande struktur.
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Detta framkommer genom placeringen av kvinnliga ämnen som företrädelsevis hamnar
inom gruppen familj. Även på andra avdelningar i systemet finns denna struktur;
kvinnor hålls skiljda från normen genom att placeras i egna klasser. Kvinnans plats
definieras på så sätt i klassifikationssystemet, medan männen inte definieras men ändå
utgör den universella normen.
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Man definieras nästan aldrig, kvinna definieras däremot i de ämnesområden som hon
anses vara förknippad med. Män blir förknippade med människa, medan kvinnor blir en
speciell klass av människa. Mannen blir därför normen i Library of Congress
Classification.
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Om man skall följa Ricoeurs (1993, s.161-162) teorier om ideologi, så skulle, enligt den
kontext som första upplagan härstammar ifrån, ideologin styras av legitimeringar av den
auktoritet som styr samhället. I detta fall skulle det vara mannen som själv hade rösträtt
och fulla medborgliga rättigheter. Arbeten och löner kunde ses som hotade om också
kvinnor fick fulla rättigheter. Ideologin som legitimerar styrdes, enligt Ricouer, av
traditionalism och trosuppfattningar i äldre tider. I detta fall kan familjen och kvinnans
roll i familjen vara en del i denna traditionalism, vilket också visar på bilden av kvinnan
som ovanlig på arbetsmarknaden. Synen på ideellt arbete gör också att männens löner
inte blir hotade. Som jag visade på i min kontextbeskrivning var det just sådana här
idéer som fanns i den samtid då LCC tillkom. Min tolkning av klassifikationssystemet
stämmer bra överens med samtidens kontext. Herbert Putnam, som basade över arbetet
med klassifikationssystemet, verkade också själv stå för sådana tankar. (Rosenberg,
1993, s. 40)

(��#��0�����0�����

Den första upplagan visar på sin samtids kontext. Detta syns på många sätt; bilden som
framträder i klassifikationssystemet är kvinnor som goda familjemödrar och om kvinnor
hade någon aktivitet utanför familjelivet ägnade de sig åt ideellt arbete. Kontexten visar
att inom det politiska området hade kvinnor ännu inte hunnit få rösträtt, och hade därför
inte fulla medborgerliga rättigheter. Inom arbetsmarknaden sågs kvinnor som en billig
arbetskraft, eftersom deras löner inte var lika höga som männens.

Den manliga normen syns i klassifikationssystemet i och med att nästan inga klasser har
definierats specifikt för män, däremot finns det mer allmänna klasser inom de flesta
ämnesområden som sedan följs av klasser för kvinnor. Mannen blir definierad som den
rådande normen, och kvinnan som ett  undantag från denna norm. Den då rådande
genusstrukturen kan ha legitimerats genom föreställningar om familjestrukturen och
äktenskapet. Även föreställningen att det amerikanska samhället byggde på familjen
som institution kan ha legitimerat denna struktur. (Edwards, 1997, s. 150-166)

Dessa idéer samstämmer väl med de rådande politiska idéerna som fanns under
samtiden, främst de då sittande republikanernas värderingar. Idéer som även Library of
Congress huvudbibliotekarie Herbert Putnam delade. (Rosenberg, 1993, s. 40) Man får
inte heller gömma att Library of Congress stod under den amerikanska kongressens
styre och främst skulle föra fram dess intressen. (Rosenberg, 1993, s.36-37)  Hansson
(1999) kostaterar att SAB´s klassifikations system från 1921 visar på ungefär samma
problem. Han kom bland annat fram till att kvinnorna till stor del förknippades med
hemarbete. Han tar även upp att kvinnlig arbetskraft anställdes till lägre lönenivåer på
bland annat biblioteken. Även problematiken med att kvinnor definieras i SAB-systemet
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men inte män uppmärksammas. Kvinnan blir genom detta, menar Hansson, formulerad
som ett undantag till normaliteten (mannen/människa). (Hansson, 1999, s.222-226)
Detta visar på vissa likheter mellan LCC och SAB.
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Library of Congress Classification Outline omfattar 21 delar i pdf-format, en del  för
varje huvudklass. Den versionen jag har hittat finns på Library of Congress hemsida
( http://www.loc.gov/catdir/cpso/lcco/lcco.html ) och varje band finns att ladda ned i
Pdf-format. Den stora förändringen som skiljer den nya upplagan från den första är att
juridikavdelningen ������har tillkommit. Annars är grundstrukturen i huvudklasserna i
stort sett samma. Eftersom denna upplaga endast är en förkortad version av
klassifikationssystemet, går den inte lite lika djupt ned i ämneshierarkierna som den
första upplagan. Men de viktigaste delklasserna är ändå med. Som ett komplement till
den förkortade versionen av systemet har jag också använt mig av den fullständiga
versionen av �

 (http://classweb.loc.gov 2001-08-20) som nyligen har lagts ut på
internet  (augusti 2001). Denna version är än så länge ett testprojekt hos Library of
Congress. Sidan är lösenordsskyddad och jag anmälde mig där som testpilot för att
komma åt sidan. Dock fungerar bara denna tjänst som en databas där man kan söka efter
enskilda klassifikationskoder, man får alltså inte se systemet i sin helhet som vore fallet
om man hade pappersversionen av systemet. Därför har jag valt att söka på de klasser
som inte finns nedskrivna i den förkortade versionen i databasen.
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Kampen för kvinnors rättigheter i USA fick en ordentlig fart mellan åren 1968-1975.
Kvinnor organiserade sig och fick igenom många lagar och förordningar mot
diskriminering på arbetsmarknaden, utbildningsväsendet och inom andra
samhällsinstitutioner. Även media uppmärksammade ojämlikheten mellan könen. Bland
annat publicerade New York Times en uppmärksammad artikel 1974 som tog upp
ojämlikheten i presentationen mellan könen i media. Budskapet i artikeln var att kvinnor
och män först och främst var människor och inte olika kön. Bland annat
uppmärksammades det ojämlika språkbruket som förekom inom media. Exemplet
yrkesgruppen ”firemen” togs upp och skribenten förespråkade namnet ”firefighter”
istället. Även företeelsen med att nämna kvinnor som mäns fruar kritiserades. (Evans,
1998, s.71)

Den då kraftigt växande kvinnorörelsen fick dock motstånd, främst från republikanskt
håll som hade kärnfamiljen som sin största valfråga. De konservativa bildade antiabort-
och antifeministiska rörelser vars huvudargument var att många kvinnor ville stanna
hemma med sina barn. De antifeministiska rörelserna vann mycket mark i slutet av 70-
talet vilket resulterade i en tillbakagång i kampen och kvinnors rättigheter. Resultatet
blev att kvinnorörelserna blev mer defensiva i sin kamp. (Evans, 1998, s.77f)

I början av 80-talet drog Reaganadministrationen kvinnokampen bakåt i tiden. Många
feminister som hade haft nyckelpositioner inom de betydande samhällsinstitutionerna
förlorade sina poster. (Evans, 1998, s.80) Synen hade också ändrats på feministerna som
av media nu sågs som okvinnliga militanta stereotyper. Den ensamstående självständiga
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kvinnan målades ut som den stora förloraren i media samtidigt som bilden av den
stereotypa machomannen hade fått ett uppsving genom filmer som till exempel Rambo.
Kvinnor fick därigenom dubbla roller; de skulle både vara hemarbetande hustrur och
samtidigt vara ute på arbetsmarknaden. Resultatet blev att många yrken fick stämpeln
feminiserade och med låga löner som resultat. Men bilden var dock inte ensidig
eftersom kvinnor nu fanns inom de flesta yrkesrollerna i samhället såsom chaufförer,
advokater, i kongressen med mera. Även de feministiska grupperna fanns kvar, dock
kämpandes i motvind eftersom Reagankommissionen hade dragit in allt ekonomiskt
stöd till dessa organisationer. Men många kvinnor hade dock fått politiska poster trots
detta.

När Gulfkriget bröt ut i början av 90-talet var 11% av soldaterna kvinnor och även
kvinnliga företagsledare blev allt vanligare. 1997 var 21,5 % av de invalda i olika
statliga institutioner kvinnor. (Evans, 1998, s.81-86) Feminismen blev även ett
institutionaliserat ämne på universiteten i slutet av 80-talet och forskarna använde sig
oftast av postmoderna genusteorier, där det sociala könet spelade störst betydelse. Men
det existerade en klyfta mellan de vetenskapliga disciplinerna och de aktivister som
fanns eftersom aktivisterna såg kvinnor som en gemensam grupp, vilket skapade en
splittring mellan den akademiska världen och kvinnorättsorganisationerna. (Evans,
1998, s. 89f)

Mot slutet av 80-talet blev motståndet mot abort ännu kraftigare. Många kvinnor såg då
att deras rättigheter hade blivit hotade och fler kvinnor började ansluta sig till
kvinnorättsrörelsen igen. (Evans, 1998, s.94)

1992 kom fler kvinnor in i senaten än tidigare. Antalet kvinnor dubblades men bestod
ändå bara av 10% av hela senaten. Från republikanskt håll kvarstod också motståndet
mot feminismen eftersom deras värderingar fortfarande byggde på normen om
kärnfamiljen. Deras argument mot kvinnorättskampen var att kvinnor som ville vara
hemmafruar blev marginaliserade. Demokraterna som hade många jämlikhetskämpar
bland sina medlemmar, ifrågasatte republikanernas motstånd i 1992 års val. (Evans,
1998, s.97)
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Man kan konstatera att klassen HQ fortfarande heter ”The family. Marriage. Women”
trots vissa förändringar. Titeln ”Abnormal sexrelations” har försvunnit. Det finns nu
klasser för bisexualitet  och homosexualitet, men även formuleringar som ”Lesbianism”
och klasser som transvitism, transexualism och sadism finns med. Dessa hamnar under
den gemensamma termen ”Sexual life” vilket tyder på en mer liberal inställning till
sexualiteten än vad den gamla termen ”Abnormal sexrelations” gör. Klassen ”Special,
women” har också försvunnit vilket tyder på att klasserna nu gäller för båda könen.
Klasser för kastrering och eunucker har tillkommit vilka inte fanns i den första
upplagan.
”Sexual life” följs sedan av ”erotica” och ”pornografi” som även fanns i det gamla
systemet.
(http://www.loc.gov/catdir/cpso/lcco/lcco.html 2001-03-06)
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En uppseendeväckande klass är HQ 998-999 ”Illegitimacy. Unmarried mothers”.
(http://www.loc.gov/catdir/cpso/lcco/lcco.html 2001-03-06) LCC värderar ogifta mödrar
som något negativt, de ogifta färderna tycks inte vara delaktiga eftersom de inte
definieras i någon klass. Möjligen bidrar detta till en syn på att den enda
familjesammansättningen som är högt värderad är äktenskapet mellan man och kvinna.

De riktigt stora förändringarna är de två nya klasserna som ligger före gruppen
”Women. Feminism”. Dessa är HQ 1075-1075.5 ”Sex role” och HQ 1088-1090.7
”Men”. (http://www.loc.gov/catdir/cpso/lcco/lcco.html 2001-03-06) Eftersom klasserna
”sexrole” och ”men” har tillkommit är det intressant att HQ fortfarande har titeln ”The
family. Marriage. Women” när de sista klasserna nu ser ut att handla om könsroller både
för män och kvinnor. Borde inte HQ heta ”The family. Marriage. Sex role” istället?
Dessutom borde kanske den första delen av HQ som behandlar sexuallivet också
definieras i HQ´s titel, eftersom de sexuella ämnesområdena inte enbart behandlar
sexualiteten inom äktenskap och familj. Man skulle kunna tolka att Library of Congress
ser sexuallivet som en företeelse som endast sker inom äktenskapet. Denna bild
stämmer illa överens med systemets nuvarande samtid, de gamla tankefigurerna om
sexuallivet tycks leva kvar trots förändringarna. Samma verkar gälla HQ´s titel i fallet
”Sex role” och ”Men” som inte definieras i HQ´s titel. Kvinnor får däremot en direkt
koppling till äktenskap och familj. Könsrollsfrågor kan på så sätt tolkas enbart som ett
kvinnligt intresse som inte (trots att ”Men” definieras) finns i männens intressesfär.

Vad jag såg i det gamla systemet var att suffragettrörelsen inte fanns med i avdelningen
”Women. Feminism” trots dess breda innehåll. Det finns klasser för kvinnlig frigörelse,
välgörenhet, psykologiska behandlingar för kvinnliga kriminella samt kvinnor som
konstnärliga objekt. Något som kan tala om kvinnosynen runt 1900. I det gamla
systemet fanns hänvisningar till de klasser som inte är i avdelningen ”Women.
Feminism” som till exempel hänvisningen till avdelningen politik, där klassen för
suffragettrörelsen finns. Inter och Futas konstaterar att samma struktur fortfarande råder.
”Kvinnofrågor” definieras inom HQ men finns också utspridda i systemet. (Inter &
Futas, 1996, s. 270) Kanske är kvinnofrågorna inom HQ definierade inom hemmets och
äktenskapets ramar, där kvinnan till stor del fortfarande anses vara enligt LCC.

Jag har även tittat på den fullständiga versionen av LCC för att granska avdelningen
”Women. Feminism” lite närmare. Avdelningen börjar med en hänvisning till klassen
”GT2520-2540 Customs relating to women” och fortsätter sedan med allmänna klasser
för kongresskrifter, uppslagsböcker och utställningar. Efter följer historiska klasser som
delas in efter folkgrupper samt tidsepoker och sedan avdelningar för kvinnor i olika
kulturer. Därefter kommer en avdelning om kommunikation och information.
(http://classweb.loc.gov 2001-08-20)

Följande del avhandlar kvinnostudier och är en omfattande avdelning.  Där finns bland
annat klasser för feministiska teorier som delas in i olika ämnesområden. Hänvisningen
till ”HV6046-6046.222 Female offenders” finns dock kvar under vetenskap och
psykologi som är en underavdelningen för feministiska teorier, vilket är intressant. I
avdelningen för feministiska teorier finns även en klass som heter ”HQ1219-1220.A-Z
Aesthetics. Beauty in women. Beauty contests” med en hänvisning till ”RA778-778.2
Hygiene for women”. Sista aspekten på feminism är ”HQ1221-1227 Practical. Ethics”.
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(http://classweb.loc.gov 2001-08-20) Tankefiguren feminism får ett innehåll av
kvinnliga brottslingar, skönhet och etik.

Avdelningen efter de feministiska teorierna heter ”HQ1236-1236.5.A.Z Women and the
state. Women´s rights. Women´s political activity” (http://classweb.loc.gov 2001-08-
20), klasserna visar på att kvinnor nu är aktiva inom politik och verkar ute i samhället.
Efter följer ”HQ1237-1237.5.A-Z Sex discrimination against women. Sexual
harassment of women. Sexism”. Det finns även en hänvisning med formuleringen ”For
sex discrimination in employment and sexual harassment in the workplace see HD6060-
6060.5”.
Efter följer ”HQ1240-1240.5.A-Z Women in development” och sen även ”HQ 1381
Women and economics”(http://classweb.loc.gov 2001-08-20)

”HQ1386 Women (i.e., the women question) in litterature” följer efter med
förklaringen; ”Class here works on the social relations and problems as affected by
litterature” vidare förklaras det också ”For anthologies, litterature biography or criticism
(women as authors, or heroines or litterature), see PN, PQ-PT”. (http://classweb.loc.gov
2001-08-20) Klassen handlar alltså om sociala frågor och problem relaterade till kvinnor
som tas upp i litteraturen.
Efter följer ”HQ1389 Women in art” (http://classweb.loc.gov 2001-08-20) utan några
förklaringar, kanske handlar det om gestaltningar av kvinnor i konsten det vill säga
kvinnan som konstnärligt objekt. Denna klass fanns också i den första upplagan och har
inte förändrats.
Efter följer klasser som heter ”Women in public services. Women in public life” som
efterföljs av ”Women and religion” och ”Women and the Bible” med hänvisningar till
religions avdelningen B. Efter följer ”Women in sience and the arts” som sedan följs av
”Women and civilization”. Denna klass markeras med en parantes, vilket tyder på att
Library of Congress planerar att flytta denna klass. Ämnesområdena som följer –
”Women in social reform” och ”Women in industry” hänvisas till klasserna HN49.W6
respektive HD6050-6232. Sedan följer klasser med historiska aspekter på ämnet
kvinnostudier, med bland annat klasser för biografier om reformister och feminister
samt klasser för reform litteratur och frigörelse.

Sist kommer avdelningen ”Women´s clubs, societies, etc.”, en oförändrad avdelning
från den första upplagan. (http://classweb.loc.gov 2001-08-20)
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Klassen ”HD 3423 Women´s cooperative guilds. Women in cooperative societies”
(http://classweb.loc.gov 2001-08-20) är oförändrad sedan första utgåvan. Ur ett
historiskt perspektiv är denna klass viktig, men fortfarande finns ingen klass för mäns
relation till kooperation vilket skulle ge en mer jämlik könsrepresentation. Bilden
kvinna/ideellt arbete verkar fortfarande förmedlas av Library of Congress. Varför det
inte finns en liknade framställning av män och ideellt arbete kan bero på olika faktorer.
Kanske finns det inte speciella mansorganisationer som  sysslat med kooperation, eller
så kanske den manliga sfären räknas till kyrkan eller någon politisk organisation. Jag
tror att det är det senare alternativet, mannen är precis som tidigare normen i systemet.
Därför finns det ingen klass för män och kooperation, utan männen inkluderas i de andra
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klasserna som behandlar olika organisationer och kooperation. Samma mönster
återkommer i klasserna  ”HD 6050-6305 Classes of labor”.

Under finns formuleringen ”Including women, children, students, middle-aged  and
older                                                              persons, minorities”.
(http://www.loc.gov/catdir/cpso/lcco/lcco.html 2001-03-06)
”Classes of labor” är oförändrad sedan den första upplagan, klassifikations koden för
kvinnor fortfarande finns med. Intressant är att kvinnor trots att de numera har fullt
tillträde till arbetsmarknaden, fortfarande särbehandlas som en problemgrupp på
arbetsmarknaden av Library of Congress. Den kvinnliga befolkningen beskrivs som en
minoritet likställd med barn, studenter, minoritetetsgrupper, medelålders och äldre
människor. Bilden av kvinnan är att hon forfarande anses vara ett undantag på
arbetsmarknaden. Wold-Karlsens iakttagelser att det svenska SAB-systemet dras med
samma problematik är intressanta. (Wold-Karlsen, 1989, s.11-14) Antingen så handlar
det om att kvinnor diskrimineras på arbetsmarknaden och att Library of Congress då
anser att detta ämne skall få en specifik klassifikationskod, eller så har inte systemet
reviderats. I Library of Congress fall kan det vara det sistnämnda. Kvinnan blir ett
undantag på arbetsmarknaden, det blir samma effekt som ”women as” formuleringarna i
systemet. Något som tidigare undersökningar har uppmärksammat vilket tillexempel
Bermans studie från 1971 visar.
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I avdelningen för kriminologi finns en ämnesgrupp för grupper i samhället som anses
behöva beskydd och hjälp. Utformningen av ämnesgruppen ser ut så här:

HV 697- 4959 Protection, assistance and relif
HV 697-1493 Special classes. By age
HV 697-700.7   Families. Mothers. Widow´s pensions
HV 701-1420.5 Children
HV 835-847         Foundings
HV 873-887         Destitute, neglected, and abandoned children
HV 888-907         Handicapped children
HV 931-941         Fresh-air funds
HV 959-1420.5    Orphanages. Orphans
HV 1421-1441  Young adults. Youth. Teenagers
HV 1442-1448  Women
HV 1449            Homosexuals
HV 1450-1493  Aged
(http://www.loc.gov/catdir/cpso/lcco/lcco.html  2001-03-06)

Även här upprepas exemplet med att kvinnor presenteras som en svag grupp i samhället.
Det kvinnliga könet presenteras som en minoritet, och även här lyser männen med sin
frånvaro. Detta tydliggör den manliga normen i systemet; den vita, heterosexuella,
medelålders, västerländska mannen blir normgivande för den mänskliga majoriteten.

+�"�������!��/������8#--�:
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I outlineversionen fanns inte de klasser som jag tittade på i den första upplagan. Jag gick
därför in på databasen och sökte med hjälp av de gamla klassifikationskoderna för att se
om ämnesgrupperna fanns kvar. Jag hittade  klassen ”GN 479.1 Sex roles. Women”
(http://classweb.loc.gov 2001-08-20) som är den nya klassen för GN 481 från den första
utgåvan. Det finns ingen liknade klass för män, vilket tyder på att
antropologiavdelningen fortfarande har en snedvriden könsrepresentation. Skillnaden är
dock att GN 479.7 har hänvisningar med orden; ”Age roles see GN 490.5” och
”Leadership roles see GN 492.25”.  (http://classweb.loc.gov 2001-08-20) Hänvisningarna
visar på en blygsam förbättring av kvinnobilden, kvinnor i ledande samhällspositioner
uppmärksammas. Men dock kvarstår den manliga normen.
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Delen JF har fått en ny titel, tidigare hette avdelningen ”Constitutional History” och
hade alltså en historisk aspekt. Nu har avdelningen en mer allmän titel utan den
historiska aspekten. Klassen ”JF 847-851 Women´s suffrage. Women´s right to vote”
(http://classweb.loc.gov 2001-08-20) finns dock kvar men med en mer specifik titel. I den
första upplagen gavs klassen en bredare definition med formuleringen ”Sex. Women
suffrage, etc.” . Här kan tänkas att litteratur som behandlar kvinnlig rösträtt skall
sorteras. Klassen är i sig inte så mycket att kritisera eftersom titeln på avdelningen JF
pekar på att klasserna behandlar hela världen och inte bara USA. Kvinnlig rösträtt är
tyvärr fortfarande inte en självklarhet idag.
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Klassen ”JK 721 State goverment. Special classes of employees. Women in the civil
service” delas med klasser för mentalt handikappade, homosexuella, kommunister, döva
samt olika etniska minoriteter. (http://classweb.loc.gov 2001-08-20)
Kvinnor blir här än en gång behandlade som en minoritetsgrupp, trots att det säkert
finns många kvinnor anställda inom olika politiska institutioner. Genom att kvinnor
hamnar i en klass som placeras mellan olika minoritetsgrupper och funktionshindrade,
blir också könet kvinna sett som en minoritetsgrupp eller ett funktionshinder. Mönstret
upprepas även i klassen ”JK 2482.W6 State goverment. Emloyment. Women” som är
placerad mellan andra klasser för olika minoritetsgrupper. (http://classweb.loc.gov 2001-08-
20) Det finns inga liknade klasser för män, vilket ännu en gång bevisar att det manliga
könet är normen i systemet.
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LC 189-214.53 Educational sociology
LC 212-212.863   Discrimination in education
LC 212.9-212.93   Sex differences in education
(http://www.loc.gov/catdir/cpso/lcco/lcco.html 2001-03-06)
Klasserna ovan visar att det tillkommit klasser för könsdiskriminering i undervisningen.
Det här kan ses som ett tecken att könsproblematiken tas upp, vilket är bra. Men
klasserna för Educations of special classes of persons finns kvar, med vissa ändringar:
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LC 1390-5160 Educations of special classes of persons
LC 1390               Boys
LC 1401-2572     Women
LC 2574-2576     Gays. Lesbians. Bisexuals
LC 2580-2582     Student-athletes
LC 2601-2611     Education in developing countries
LC 2630-2638     Asian Americans. Asian in the United States
LC 2667-2698     Latin Americans. Hispanic Americans
LC 2699-2913     Blacks. Afro-Americans
LC 3001-3501     Asians
LC 3503-3520     Gypsies
LC 3530-3540     Lapps
LC 3551-3593     Jews
LC 3701-3740     Immigrants or etnic and linguistic minorities. Bilingual schools and
bilingual   education
LC 3745-3747     Children of immigrants (First generation)
LC 3950-4806     Exceptional children and youth. Special education
LC 4812-5160.3  Other special classes
(http://www.loc.gov/catdir/cpso/lcco/lcco.html 2001-03-06)

Klasserna för över, medel och arbetarklass har tagits bort. I stället har klasser för bland
annat homosexuella tillkommit. Klassen för kvinnor finns kvar. Det intressanta är att det
finns en klass för pojkar men inte för män och en klass för kvinnor men inte för flickor.
Kvinnor, liksom pojkar, ses som en speciella klasser av människor. Kanske anses inte
flickor och män behöva en speciell undervisning. Genom detta blir kvinnan fortsatt sedd
som en minoritetsgrupp precis som i klasserna för arbetsmarknad. Så från att ta upp
diskriminering i undervisningen, diskriminerar LCC själv kvinnor genom att definiera
kvinnor som ett undantag i utbildningsväsendet.
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Bilden av kvinnan i utbildningen ser ungefär likadan ut som tidigare. Förbättringen
ligger i avdelningen LC 212.9-212.93 som behandlar könsskillnader i undervisningen.
Men fortfarande placeras kvinnor under klassen LC 1390-5160 som avhandlar
utbildning för speciella klasser av personer, män finns inte representerade här. Kvinnan
ses genom detta som ett undantag inom utbildningsväsendet.
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Här framställs fortfarande samma tankefigur; kvinnor anses vara en speciell klass av
arbetskraft och definieras i avdelningen ”HD 6050-6365 Classes of labor” som
innehåller bland annat barn och studenter. Även inom arbetslivet framställs kvinnan
som ett undantag, medan mannen fortfarande blir den universella normen.
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I avdelning JF finns en klass som behandlar kvinnlig rösträtt. Detta pekar på att Library
of Congress tar upp de orättvisor som finns i en grupp som behandlar politiska
rättigheter i ett större perspektiv, den innefattas alltså inte av en specifik nations kontext.
Tittar man däremot i gruppen JK, som behandlar politiska institutioner och publik
administration i USA, finner man intressanta klasser. Klasserna behandlar anställda
inom de olika institutionerna. Klasserna är indelade efter minoritetsgrupper och grupper
med olika handikapp, och där finns även en klass för kvinnliga anställda. Detta ger
bilden av kvinnliga anställda inom den politiska förvaltningen som en problemgrupp,
eller en grupp med specifika behov, vilket inte män i så fall är, eftersom en klass för
män saknas. Kvinnan blir genom detta ett undantag inom politiken och offentlig
förvaltning, trots att det finns många kvinnliga anställda. Det finns även klasser under
avdelningen ”Women, feminism.” som behandlar kvinnor och politik. Klasserna HQ
1236 och HQ 1236.5.A-Z med rubriken ”Women and the state. Women´s rights.
Women´s political activity” behandlar detta. Vilket tyder på en konfliktfylld bild
eftersom kvinnor genom klasserna i JK sågs som ett undantag och att kvinnors politiska
aktivitet erkänns genom klassen i HQ.
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Kopplingen kvinna/familj finns ännu kvar i systemet, eftersom avdelningen HQ
fortfarande heter ”The family. Marriage. Women”. Avdelningen ”Abnormal
sexrelations” har  bytt namn till ”sexual life” och klassen ”special women” har
försvunnit. Klasserna för de olika läggningarna gäller för båda könen. Så
klassifikationen av den kvinnliga sexualiteten har blivit bättre. Men däremot klassen
”HQ 998-999 Illegitimacy. Unmarried mothers” förstärker kopplingen kvinna och
familjeliv. Ogifta kvinnor ses som ett problem och för fram en bild av
familjeinstitutionen som något viktigt.

Innan feminismavdelningen har det tillkommit klasser för mansforskning. Både
feminism och mansforskning går numera under namnet ”sex role” vilket tyder på en mer
jämlik framställning. Men eftersom HQ forfarande heter ”The family. Marriage.
Women” tyder detta på att kvinnor fortfarande har en stark koppling till familjen. Även
klassen ”HV 697-700.7 Families. Mothers. Widow´s pensions” verkar tyda på detta,
eftersom det inte finns en klass för fäder och änkemän.
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Många av de gamla värderingarna verkar leva kvar inom systemet. Här kan det vara
intressant att foga in Asplunds teorier om tankefigurers inneboende tröghet. (Asplund,
1979, s. 146-170) Det har debatterats mycket om revideringar inom LCC´s kontext,
vilket jag har tagit upp i min forskningsöversikt. Kritik har förts från 1970-talet och
framåt och har genererat en ny diskurs om en medvetenhet kring
könsrollsproblematiken. Trots det verkar få förändringar skett. Det finns olika skäl till
detta. Ett skäl kan vara svårigheten med arbetet att möblera om i Library of Congress
samlingar. Ett annat skäl kan vara tankefigurens tröghet, vilket kan bero på ett motstånd
inom Library of Congress organisation. Exemplet kan belysas av Rogers funderingar
kring om det skulle vara alltför politiskt radikalt att göra för stora förändringar inom
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Library of Congress Subject Headings. Detta förklarar hon med att både liberaler och
konservativa skall kunna utnyttja systemet. (Rogers, 1993, s. 195-196)

Beror trögheten då på en stark konservativ falang inom Library och Congress? Ricoeur
skriver att i den moderna maktapparaten finns ingen bestämmande auktoritet, utan
snarare legitimeras makten genom att främja effektiviteten i de industriella systemen
och genom detta kan förtryck legitimeras. (Ricoeur, 1993, s. 161-163) I Library of
Congress fall kan det handla om att det är ekonomiskt och tidsmässigt olönsamt att
ändra om i systemet för att ge en jämlikare könsrepresentation. Sedan kan också
förklaringen vara att Library of Congress är ett system som bygger på utbudet på
biblioteket och någon ideologisk förankring ges inte.

Kanske anses placeringen av klassifikationskoderna vara den mest effektiva ur en
återvinningssynpunkt. Men då borde Inter och Futas (1996) kritik mot systemets
placeringar av de kvinnovetenskapliga ämnena vara obefogad. Dels så har de
kvinnovetenskapliga ämnena spritts ut över hela systemet, dels så är till synes ämnet
feminism och kvinnofrågor placerad i en enhetlig avdelning som är placerad under
avdelningen för familj och äktenskap. (Inter & Futas, 1996, s. 270)  Detta skapar en
motsägelsefull bild eftersom spridningen av ämnena dels borde skapa en bild av
kvinnan som verksam inom de flesta områdena i Library of Congress
kunskapsuniversum, dels kvarstår bilden av kvinnan som enbart en del av äktenskapet
och familjen. Enligt Ricoeur så är det fundamentala med en maktapparat att dölja
skillnaden mellan det kommunikativa handlandet och den byråkratiska ordningen.
(Ricouer, 1993, s. 161-163) I det här fallet skulle till exempel de nya klasserna för
könsroller och mansforskning vara ett sådant försök. Det har också tillkommit nya
klasser som skall ge kvinnan en mer rättvis bild, men de gamla bristerna har inte blivit
reviderade i särskilt stor omfattning, kvinnan anses forfarande vara ett undantag på
arbetsmarknaden och inom andra positioner i samhället.
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Isärhållandet mellan könen manifesteras fortfarande. Det finns dock vissa förbättringar;
inom avdelningen för sexualitet representeras båda könen ur en jämlik aspekt. Men
inom de flesta andra avdelningar definieras kvinnan forfarande som ett undantag från
den manliga normen genom till exempel placeringen av kvinnor inom klassen
arbetsmarknad där kvinnor jämställs med olika minoriteter, vilket inte den
heterosexuella, vite, mannen gör. Dessutom manifesteras särskillnaden i att kvinnan
fortfarande har en starkare koppling till familjen än mannen. Resultatet blir att mannen
är ute i arbetslivet medan kvinnan har sina bestämda plats inom äktenskapet och
familjen.
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Kvinnan är fortfarande ett undantag från den manliga normen i klassifikationssystemet.
Visserligen har avdelningen för sexualitet reviderats och klasserna könsroller och
mansforskning tillkommit, men fortfarande anses kvinnor vara en minoritetsgrupp inom
till exempel arbetsmarknad och utbildning.

+��(��0�����0�����

Genom att den genomgående strukturen i representationen av ämnen relaterade till
kvinnor forfarande visar på att kvinnor är ett undantag ute i samhället och har sin
starkaste koppling till familj och äktenskap, är systemet inte tillräckligt reviderat så att
man kan tala om en jämlik representation mellan könen. Förklaringarna kan vara
effektivitet och lönsamhet, eftersom debatten om jämlikhet förs i samhället.
Skillnaderna i det byråkratiska och kommunikativa handlandet är uppenbara. De
förbättringar som gjorts är dels inom gruppen för sexuella relationer dels genom de nya
klasserna könsroller och mansforskning. Båda ligger i avdelningen familj och äktenskap
precis som avdelningen för kvinnofrågor. Men avdelningen heter fortfarande ”The
family. Marriage. Women.” vilket ger en starkare koppling till kvinna/familj än
man/familj.
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I den första upplagan manifesteras synen på kön genom placeringen av ämnen som är
kvinnorelaterade till avdelningen ”HQ – The family. Marriage.”. Termerna ”women in”
och ”women as” används i stor utsträckning till de flesta klasserna i ”Women.
Feminism” dessutom för att beskriva kvinnor som passiva objekt, såsom ”women in
art”, men även relationer som ”women and the state” som skulle kunna översättas till
kvinnan och staten eller statens relation till kvinnor. Kvinnor ses inte som fullvärdiga
medborgare utan som en folkgrupp som staten har ett särskilt förhållningssätt till. Det
finns även en klass som behandlar kvinnliga brottslingar som ligger som undergrupp till
kvinnlig psykologi. Manliga brottslingar har däremot inte samma indelning.  Under den
första delen av HQ där abnormala sexrelationer behandlas finns en klass som heter
”Special. Women”. Det finns ingen liknande klass för män, däremot klasser som
behandlar olika sexuella läggningar. Detta tyder på att dessa läggningar är något som
enbart anses utföras av män, eftersom kvinnors läggningar definieras som ”Special.
Women.”. Bilden av kvinnors sexuella läggning blir därför sett som ett undantag skilt
från männens sexualliv, kvinnorna står utan sexuella preferenser. Eller så anses kanske
kvinnors sexuella preferenser vara opassande, något kvinnorna måste skyddas ifrån.
Män anses vara mer promiskusiösa än kvinnorna. I avdelningen för arbetsmarknad
framträder också en bild av en beskyddande karaktär, där kvinnor är kategoriserade
under rubriken ”Classes of Labor”. Där finns bland annat också klasser för barnarbete
men inte för män. Detta mönster upprepas också i klasserna för utbildning.

I den senaste upplagan har klasserna för de sexuella relationerna reviderats, och nu finns
det en gemensam och jämlik vokabulär för de olika sexuella preferenserna. Klassen
heter inte heller längre ”abnormal sexrelations”, utan istället ”sexual life”. Titelbytet och
revideringen av klasserna visar på en annan syn på sexualiteten än den som fanns i
början av seklet. Det är till exempel inte abnormalt att vara homosexuell inom
sexuallivet, inte heller är kvinnors sexualliv något som ses som ett undantag från
mannens sexualitet. Även synen på forskning av könsroller har förändrats genom de nya
klasserna för könsroller och mansforskning som är placerade före gruppen ”Women.
Feminism”.

Men i andra avseenden är det samma syn på kön som visas. HQ har till exempel kvar
titeln ”The family. Marriage. Women”, vilket visar på en syn att kvinnan har en närmare
relation till familjen och äktenskapet än vad mannen har. Dessutom finns fortfarande
den särskiljande vokabulären kvar i klasserna för arbetsmarknad och utbildning.
Kvinnor ses där som en minoritetsgrupp i och med placeringen tillsammans med
handikappade, invandrare, homosexuella och invandrare. Män figurerar inte i samma
klasser i egenskap av att vara födda av manligt kön. Den bild som förmedlas blir att
kvinnor ses som ett undantag på arbetsmarknaden, vilket även var fallet i den första
upplagan av klassifikationssystemet. Det enda ställe där kvinnan verkar få en jämlik
ställning med mannen är inom sexuallivet. Det enda stället där ordet ”man” finns med är
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i klassen för mansforskning. Annars definieras kvinnor i de flesta klasserna, till exempel
med formuleringen ”women as…”. Detta visar på en syn på kvinnan som ett undantag i
de flesta ämnesområden.
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I den första upplagan framträder den sociala integrationen och arbetsdelningen mellan
könen genom att kvinnan definieras inom klasserna för familj och äktenskap. Genom
definitionen av kvinnor i gruppen arbetsmarknad och utbildning blir kvinnor en
minoritetsgrupp, till exempel jämställs kvinnlig arbetskraft med barnarbete. Kvinnor
hänvisas genom detta till familj och äktenskap. Kvinnor har även en stark koppling till
välgörenhet. I början av 1900-talet var detta den vanliga bilden, kvinnorna hade inte
kommit ut på arbetsmarknaden i samma utsträckning som idag. Arbetsdelningen mellan
könen hade en mer markerad uppdelning då än nu, då det är mer socialt accepterat för
män tillexempel att vara hemma med barnen, eller att kvinnor är ute på
arbetsmarknaden.

I den senaste upplagan är bilden av arbetsdelningen lika tydlig, fortfarande definieras
kvinnlig arbetskraft som en minoritetsgrupp jämte handikappade och homosexuella.
Kvinnor definieras som en grupp med speciella behov på arbetsmarknaden av Library of
Congress Classification. Samma bild framträder även i området utbildning. Även
kopplingen till kvinnor och välgörenhet finns kvar. Detta är en bild som stämmer dåligt
ihop med nutidens kontext då de fler kvinnorna är ute på arbetsmarknaden och kvinnligt
förvärvsarbete är socialt accepterat. Kvinnors plats är fortfarande i familjen enligt
Library of Congress Classification, genom dess placeringar av det kvinnliga könet i
familjerelaterade ämnesområden.

Det finns samma problem med det svenska SAB systemet. Karlsen visar i sin studie från
1989 att det trots stora förbättringar finns en manlig snedfördelning i systemet, där
kvinnor ses som ett socialt problem som måste åtgärdas. I klassen ”arbete och
arbetsmarknad” samsas kvinnor med invandrare, handikappade, äldre, barn och ungdom
och hemarbete men inte med män. Kvinnor, invandrare, äldre med flera reduceras till
forskningsobjekt eller problem som skall åtgärdas. (Wold-Karlsen, 1989, s.11-14)
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Genom den bild som framträder i den första upplagan finns det en koppling till
dåvarande uppfattningen om hur kvinnors respektive mäns roller i livet skulle vara.
Genom definitionen av kvinnors sexualitet som något ovanligt, ger detta en bild av att
kvinnors sexualitet sågs som något olämpligt i början av 1900-talet. Områden som var
socialt accepterade för kvinnor var inom familj och välgörenhet, arbetsmarknaden sågs
som en ovanlig företeelse för kvinnor. Vilket också syns i klassifikationssystemet.

I den senaste upplagan är den kvinnliga sexualiteten accepterad, men kopplingen
kvinna/familj och äktenskap finns kvar och även kopplingen till välgörenhet. Arbete och
utbildning är för kvinnor fortfarande definierad som ett undantag. Detta visar på att
klassifikationssystemet nu företräder en bild där det är socialt accepterat för kvinnor att
ha en sexualitet, vara goda hustrur och mödrar samt ägna sig åt välgörenhet det vill
säga; den omhändertagande kvinnan. Inom arbetsmarknad och utbildning definieras
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kvinnor som ett undantag, vilket framställer en bild av att detta område inte är lika
socialt accepterat för kvinnor. Är då detta en bild som är en reproduktion av kontexten
eller representerar systemet på grund av dåliga revideringar en äldre kontext? Detta är
något jag skall ta upp längre fram.
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Skillnaden mellan den kvinnobild som förmedlas i den första och senaste upplagan är
bland annat att framställningen av den kvinnliga sexualiteten har förändrats. I den första
upplagan framställs kvinnans sexualitet under klassen ”Abnormal sexrelations. Special.
Women”, medan den manliga sexualiteten skildras efter olika läggningar; till exempel
homosexualitet, sadism, masochism och fetischism. I den senaste upplagan har titeln
”Abnormal sexrelations” ändrats, gruppen heter nu ”Sexual life” istället. Även klassen
”Special. Women” har försvunnit och nu presenteras de olika sexuella läggningarna för
båda könen.

Gruppen ”Women. Feminism” samsas med en grupp för mansforskning i den senaste
upplagan vilket inte var fallet i den första upplagan. De två avdelningarna har också fått
det gemensamma namnet ”Sex role”.

Konsekvensen blir att kvinnor nu framställs som jämställda männen sexuellt och att
männen numera också klassas som en könsroll. Men kvinnor framställs fortfarande som
ett undantag i många andra klasser. Förändringarna har skett på områden som tillhör den
privata och personliga sfären och inte ämnen som behandlar offentliga roller. I den
första upplagan framställts kvinnan som en varelse utan sexualitet, definierats som en
god moder och ett kön som är ett undantag inom arbetsmarknad och utbildning. I den
senaste upplagan blir kvinnans roll definierad som att nu ha en aktiv sexualitet men
fortfarande ses hon främst som en moder och ett undantag inom arbetslivet och
utbildningsväsendet.
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Kvinnan verkar som sagt ha en stark koppling till familj och äktenskap i första upplagan
av LCC. Den kontext som fanns i början av 1900-talet visar på idéströmningar om ett
kvinnoideal som är nära förbundet med familj och äktenskap. (Edwards, 1997, s. 150-
166) I skenet av den politiska retorik som då fanns kan man tolka ut de tankar om
kvinnors beskydd och äktenskapliga plikter i klassifikationssystemet, idéer som fördes
av de sittande republikanerna och senare också delvis av den dåvarande feministiska
rörelsen. (Edwards, 1997, s. 150-166)

I ljuset av Hanssons studie av det svenska SAB systemet är detta intressant eftersom han
tolkar dess diskurs som biologistisk och konservativ. Detta trots att Hansson konstaterar
att systemet borde ha en annan diskurs eftersom det kom till runt 1920 (Hansson,1999,
s. 222-226), nästan 20 år senare än LCC. Den diskursen SAB hade kom från ett tidigare
ursprung, runt 1900, samma diskurs som LCC. Detta beroende av att ledamöterna i
SAB-kommittén stod för en konservativ ideologi. (Hansson, 1999, s.222-226) Första
upplagan av LCC verkar stå för samma diskurs och även den dåvarande
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könsfördelningen av ledamöterna i ALA verkar vara den samma. (Rosenberg, 1993, s.
13) Skillnaden med LCC verkar dock vara att medan SAB stod för en äldre diskurs så
verkar LCC´s diskurs stämma överens med sin samtid, samma diskurs som SAB visar
på, sekelskiftet 1900.

I den senaste utgåvan finns förändringar. Dock kvarstår namnet på HQ som har titeln
”The family. Marriage. Women.”. Kvinnan ges trots förändringarna en starkare
förknippning till familj och äktenskap än män, enligt LCC´s termologi. Som jag sedan
också upptäckt så finns även strukturen kvar i ämnesrepresentationen av kvinnlig
arbetskraft och i representationen av utbildning för kvinnor. I båda fallen presenteras
kvinnor som en minoritetsgrupp med särskilda behov eller kanske som ett
funktionshinder skiljt från den mänskliga ”manliga normen” i systemet.
Representationen är den samma i dessa två grupper som i den första upplagan. Men
ligger det samma ideologiska kontext bakom den senaste upplagan? Troligen inte, men
enligt Asplunds (1979) teori om tankefigurer så tar det oftast tid innan gamla
samhällsstrukturer ändras. (Asplund, 1979, s146-170)

7���"�;���
������������������	��&
��������������	�
�������
�����	��������C����.���
��!��0���?

I den första upplagan tolkar jag bilden av kvinnan som särskiljd från mannen. Dels i
fördelningen av uppgifter, kvinnan som mor, god hustru, asexuell och engagerad i de
svaga grupperna i samhället. Mannen stod däremot för den ”farliga” sexualiteten som
kvinnor måste skyddas från, hade offentliga poster ute i samhället och stod för
försörjningen av familjen. Om kvinnor var ute i arbetslivet eller inom
utbildningsväsendet så skulle de vara under beskydd eller särbehandlas som en
minoritetsgrupp.

I den senaste upplagan kvarstår bilden av kvinnan som hemmafru och god hustru men
anses nu ha en sexualitet. Bilden av kvinnan som ovanlig och en minoritet inom
arbetsmarknad och utbildningsväsende kvarstår. Kvinnor anses fortfarande behöva
särskilt beskydd ute på arbetsmarknaden och inom  utbildningsväsendet. Forfarande
består alltså uppdelningen mellan en privat och en offentligt sfär inom LCC, där
kvinnan verkar inom den privata sfären och mannen i den offentliga sfären i samhället.
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Vad jag kan konstatera är att väldigt lite har förändrats av könsrepresentationen i
klassifikationssystemet. Trots tidigare kritik, vilka flera tidigare studier har visat, verkar
fortfarande mannen vara den dominerande normen i systemet. Klassifikationssystemet
följer i många avseenden Yvonne Hirdmans (1993) genussystem där det dominerande
könet är en ”osynlig” norm. Strukturen i Library of Congress Classification liknar även
den struktur som finns i det svenska SAB-systemet, vilket Hanssons (1999) och Wold-
Karlsens (1989) studier visar.

I den första upplagan stämmer tankefigurerna väl överens med dess samtids kontext, där
kvinnor inte hade fulla samhälliga rättigheter och det politiska klimatet stod för en syn
på kvinnor som först och främst mödrar och goda hustrur. Kvinnorna hade inte kommit
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ut i arbetslivet i lika stor utsträckning som idag. Alla dessa tendenser syns i första
upplagan av klassifikationssystemet.

I den senaste upplagan kvarstår dock denna syn på kvinnor som barnuppfostrare och ett
undantag på arbetsmarknaden. Det som förändrats är synen på sexualiteten som nu
framställs med en jämlik vokabulär för båda könen. Det har även tillkommit en klass för
mansforskning, dock utan några revideringar av de äldre klasserna som främst behandlar
de kvinnliga könsrollerna.  Förklaringen till att strukturen ser ut som den gör kan bland
annat bero på att det tar längre tid att förändra diskursen i klassifikationssystemet. De
omtolkningar som har gjorts av klassifikationssystemet kanske har kolliderat med dess
tankefigur, den manliga normen, vilket gör att förändringar sker långsamt. Även
Ricoeurs teori, att förtryck och ojämlikheter kan legitimeras på grund av att det
”industriella systemet” skall fungera, kan vara värd att ge en tanke. (Ricoeur, 1993, s.
161-163) Klassifikationssystemets effektivitet kanske anses ha den mest rationella
funktionen genom den struktur det har med dess placeringar av ämnesområdena.

Ricoeurs tanke att ideologiska uttryck av idag försöker dölja skillnaden mellan det
kommunikativa handlandet och den byråkratiska ordningen, för att få det industriella
systemet att forgå utan kritik, passar också in i detta sammanhang. (Ricoeur, 1993, s.
161-163) Exempelvis så kanske tillkomsten av avdelningen för mansforskningen kan
vara ett sådant uttryck, en avdelning för att visa på en strävan om jämlikhet mellan
könen. Samtidigt som de avdelningar som behandlar kvinnor inte har reviderats i så stor
utsträckning som skulle vara önskvärt i speglingen av Hirdmans (1993) genusteori.

I speglingen av nutidskontexten ser jag vissa tendenser i klassifikationssystemet som
överensstämmer med republikanernas ideologi. Tendenser som jag skulle behöva mer
utrymme för att utreda än vad ramarna för en D-uppsats och mitt ämnesval tillåter.
Republikanerna har i viss del den heterosexuella kärnfamiljen som en ideologisk
ståndpunkt. Även de konservativa antiabort- och antifeministiska rörelserna med
ståndpunkten att värna om kvinnor som ”vill” stanna hemma, som har sin bas i det
republikanska partiet, (Evans, 1998, s. 77f) överensstämmer med bilden som Library of
Congress Classification förmedlar. Detta till motsats till demokraterna som har desto
mer krav på jämlikhet mellan könen. (Evans, 1998, s. 97) Om systemet skall
representera den amerikanska kongressen intressen så borde systemet spegla alla
politiska ideologier. Mitt antagande är dock att revideringarna i ett system, som från
början skapades av personer som stod den republikanska ideologin närmare, inte har
reviderats i tillräckligt stor utsträckning. Men den stora frågan återstår att besvara; har
det med de rådande maktstrukturerna på Library of Congress att göra. Kampen för
kvinnors och mäns lika rättigheter går trögt än i dag, kanske är det forfarande så att det
sitter personer på ledande positioner som inte ser denna fråga som högt prioriterad.
Kanske kan det ha att göra med den syn på feminismen i USA i dag, där feminism kan
ses som liktydligt med kommunsim och politisk korrekthet som det finns en utbredd
skepsis mot i det amerikanska samhället. Även ointresset mot kopplingen mellan
ideologiska uttryck och de system som används för klassificera kunskap med kan spela
in. Oftast har den amerikanska biblioteksforskningen mer handlat om den praktiska
återvinningsaspekten av ett system än om att olika grupperingar blir marginaliserade.
Ett exempel på detta är tillexempel Rogers (1993) resonemang om den politiska
korrektheten i en revidering av Library of Congress Subject Headings, vilket jag tog
upp i min genomgång av den tidigare forskning som finns inom området. Hon är rädd
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för att tillexempel en republikan skulle kunna tycka att systemet skulle bli för poliskt
färgat, vilket jag dock tycker att det verkar vara även i nuläget. Med dessa ord avslutar
jag min studie och hoppas att mina tankar kan ge inspiration till ett längre arbete om
denna problematik.   
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I mitt arbete har jag granskat det nordamerikanska klassifikationssystemet Library of
Congress Classification. Klassifikationssystemet används främst av den amerikanska
kongressens bibliotek, Library of Congress i Washington, men används även av andra
bibliotek. Jag har valt att göra en studie om vilken bild av kvinnan systemet förmedlar
och har förmedlat vid två sekelskiften. Jag har granskat de första upplagorna från början
av 1900-talet och den senaste utgåvan från 2001 som finns att hämta från Library of
Congress webbplats. Grunden till undersökningen var att det verkar ha skett få
förändringar av systemet från den första till den senaste upplagan när det gäller
placeringen av ämnen relaterade till kvinnor. Många av ämnena samsas med
ämnesområdet familj i avdelningen HQ.

Mitt syfte med arbetet var att uttolka och kontextualisera den bild ���������	�
������

�����	��������framställer av kvinnan. Detta har jag gjort genom att visa idékopplingar
till dess samtid och jämföra skillnader och likheter mellan den första och senaste
upplagan av ���������	�
�������
�����	�������. Tidigare studier visar även på att det
finns kritik mot Library of Congress - både mot ämnesordlistan och mot
klassifikationssystemet.

I min studie har jag främst använt Yvonne Hirdmans ansatser till en metod att tolka
könshierarkier inom en samhällelig kontext. Hennes metod är bland annat färgad av
Habermas idéologikritik. Jag har även haft en hermeneutisk ansats i min undersökning,
och därför ansåg jag även Ricouers teoriansats till en kritisk hermeneutik vara
användbar. Detta på grund av att Ricouer också använder sig av Habermas
idéologikritik i sin kritiskt färgade hermeneutik. Jag har därför använt mig av en kritisk
hermeneutiskt färgad metod med inriktning på tolkningar av könshierarkier.

Genom utgångspunkten i Hirdmans metod, med Habermas tre reproduktionsprocesser
färgad av Ricoeurs kritiskt hermeneutiska metod, använde jag mig av följande
frågeställningar och därifrån även fyra olika tolkningsteman i min studie. Följande
frågeställningar var:

•  Vilka idéströmningar om kvinnoidealet som finns i dess samtid kan man uttolka i de
två upplagorna?

•  Vilken bild av kvinnan förmedlar Library of Congress Classification – i dåtid och
nutid?

•  Vad har förändrats i framställningen av kvinnobilden från den första till den senaste
upplagan?

Delarna av klassifikationssystemet jag granskade var; H - samhällsvetenskaper, L –
utbildning och J - politik. Utifrån mina frågeställningar utgick jag från fyra teman som
följde undersökningen. Dessa teman var:
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1. Bilden av kvinnan i utbildningsväsendet.

2. Bilden av kvinnan på arbetsmarknaden.

3. Bilden av kvinnan i politiken.

2. Bilden av kvinnan i familjen.

Det jag fann i min studie var att den första upplagan visar på sin samtids kontext. Detta
framträder på många sätt, systemet visar en bild  av kvinnor som goda familjemödrar
och om de har någon aktivitet utanför familjelivet verkar det mest handla om ideellt
arbete. Kontexten visar att inom det politiska området hade kvinnor inte ännu fått
rösträtt och hade därför inte fulla medborgerliga rättigheter. Inom arbetsmarknaden sågs
kvinnor som en billig arbetskraft eftersom deras löner inte var lika höga som männens.
Den manliga normen syns mycket väl i klassifikationssystemet i och med att nästan inga
klasser har definierats specifikt för män. Däremot finns det mer allmänna klasser inom
de flesta ämnesområden som sedan följs av klasser för kvinnor. Mannen blir genom
detta definierad som den rådande normen och kvinna som ett ”exotiskt” undantag från
denna norm. Den då rådande genusstrukturen kan ha legitimerats genom föreställningar
om familjestrukturen och äktenskapet. Även föreställnigen att det amerikanska
samhället byggde på familjen som institution kan ha legitimerat denna struktur. Dessa
idéer samstämmer väl med de rådande politiska idéerna som fanns under samtiden,
främst de då sittande republikanernas idégods. Idéer som även Library of Congress
huvudbibliotekarie Herbert Putnam delade. Library of Congress stod under den
amerikanska kongressens styre och skulle främst föra fram dess intressen. Liknande
studier visar på samma symptom. Hansson (1999) kostaterar att SAB´s klassifikations
system från 1921 ungefär visar på samma problem. Han kom bland annat fram till att
kvinnorna till stor del förknippades med hemarbete. Han tar även upp att kvinnlig
arbetskraft anställdes till lägre lönenivåer på bland annat biblioteken. Även
problematiken med att kvinnor men inte män definieras i SAB-systemet
uppmärksammas.

I granskningen av den senaste upplagan kom jag fram till att representationen av ämnen
relaterade till kvinnor forfarande visar på en bild av att kvinnor är ett undantag ute i
samhället och har sin starkaste koppling till familj och äktenskap. Systemet är inte
tillräckligt reviderat för att det skall vara en jämlik representation mellan könen. De
förbättringar som har gjorts är dels inom gruppen för sexuella relationer och dels genom
de nya klasserna könsroller och mansforskning. Båda ligger i avdelningen familj och
äktenskap precis som avdelningen för kvinnofrågor. Men avdelningen heter fortfarande
”The family. Marriage. Women.” vilket fortfarande ger en starkare koppling till
kvinna/familj än man/familj.

Väldigt lite har förändrats av könsrepresentationen i klassifikationssystemet. Trots
tidigare kritik, vilka Marshall`s, Roger`s, Berman`s, Foskett`s, Inter och Futas studier
har visat, verkar fortfarande mannen vara den dominerande normen i systemet.
Klassifikationssystemet följer i många avseenden Yvonne Hirdman´s genussystem där
det dominerande könet är en ”osynlig” norm. Strukturen i Library of Congress
Classification liknar även den struktur som finns i det svenska SAB-systemet, vilket
Hanssons och Wold-Karlsens studier visar.  Förklaringen till att strukturen ser ut som
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den gör kan bland annat bero på att det tar längre tid att förändra diskursen i
klassifikationssystemet. De omtolkningar som har gjorts av klassifikationssystemet har
kanske kolliderat med dess tankefigur, den manliga normen, vilket gör att förändringar
sker långsamt. Även Ricoeurs teori att förtryck och ojämlikheter kan legitimeras av att
det ”industriella systemet” skall fungera. I detta fall kan det vara
klassifikationssystemets effektivitet som anses ha den mest rationella funktionen genom
den struktur det har med placeringen av ämnesområdena. Enligt Ricoeur skulle
ideologiska uttryck av idag försöka dölja skillnaden mellan det kommunikativa
handlandet och den byråkratiska ordningen. Exempelvis så kanske tillkomsten av
avdelningen för mansforskningen vara ett sådant uttryck, en avdelning för att visa på en
strävan om jämlikhet mellan könen. Samtidigt som de avdelningar som behandlar
kvinnor inte har reviderats i så stor utsträckning som skulle vara önskvärt i speglingen
av    Hirdmans genusteori.
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