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Inledning 

Att klassificera är mänskligt. Även i våra privata liv, både på det materiella och 
det mentala planet, ägnar vi mycket tid åt att klassificera. Oftast tänker vi inte 
ens på att det är det vi gör då vi skiljer underbyxor från strumpor i byrån, 
böcker från DVD-filmer i hyllorna, eller lägger våra musikfiler i mappar efter 
genre i datorn. Men icke desto mindre har vi placerat mycket i våra hem i 
kategorier, och detsamma gäller otvivelaktigt för vårt tänkande och vårt språk. 

Klassifikationens mänskliga faktor försvinner inte då vi stiger in på 
biblioteket, där en mer formell variant förekommer. Bakom hyllplaceringar och 
ämnesord finns system skapade av människor, och som därför präglats av 
kompromisser och beslut bakom kulisserna. Även om klassifikationssystemen 
är nödvändiga för att informationsåtervinning ska fungera, så är det viktigt att 
inte låta sig luras av deras till synes objektiva natur, utan hålla i minnet att de 
speglar en sociokulturell kontext – att klassifikationen är mänsklig.1  

En viktig del i detta är de identiteter som skapas åt olika mänskliga 
grupperingar i olika former av klassifikation. Ålder, ras, sexualitet och inte 
minst kön, är faktorer som ofta är problematiska för systemen att representera. 
Detta på grund av att systemen speglar en samhällelig norm där dessa faktorer 
ofta innebär någon form av undantag.2 (Olson, s. 143) Gång på gång har man 
visat att bibliotekens klassifikationssystem är grundade i en manlig norm, där 
kvinnor ständigt framstår som ”de andra”, vilka beskrivs genom avvikande från 
denna manliga norm.3  

Med utgångspunkt i detta faktum anser jag det inte nödvändigt att återigen 
undersöka huruvida normen finns, utan att det snarare vore intressant att 
studera denna manliga norm närmare i sig, för att se om det går att säga hur 
                                                 
1 Bowker, Geoffrey C.; Star, Susan Leigh, 1999, Sorting things out: classifikation and its consequences, 
s. 1 ff. 
2 Olson, Hope A., 2002 , The power to name: Locating the limits of subject representation in libraries, s. 
143. 
3 Se bland annat Olson, 2002, s. 155, Pettersson, Karin, 2003, Den manliga heterosexuella normen: En 
analys av SAB-systemet utifrån ett feministiskt och queerteoretiskt perspektiv, 2001, s. 34 ff, och 
Gustafson, Emma, Den särskilda kvinnan: En feministisk analys av Universella decimalklassifikationen, 
s. 34. 

 3



den egentligen ser ut och hur den är uppbyggd. Eftersom kvinnor konstant 
tycks definieras som avvikande från denna norm, så kan det finnas ett behov av 
att fastslå vilken denna norm egentligen är, även i den sortens mer begränsade 
kontext som ett klassifikationssystem utgör. Om det är möjligt att avslöja dess 
konstruktion mer i detalj, kanske det blir lättare att genomskåda dess existens, 
och i förlängningen att förändra den.  

Man kan misstänka att normen emellertid redan har förändrats tidigare, och 
därför torde det vara intressant att jämföra två utgåvor av SAB, för att se hur 
dessa förändringar har sett ut hittills. Möjligen skulle det också kunna säga 
något om hur den här lokala normen är kopplad till en vidare, samhällelig 
norm. Om systemen präglas av samhället, så borde de spegla det. Eftersom de 
dessutom troligen påverkar samhället i sin tur, genom att hjälpa oss ordna och 
definiera vår kunskap om världen, är det önskvärt att förändra dem efter den 
syn på världen som vi har idag. 

Klassifikationen kan aldrig bli helt objektiv, och att studera den helt 
objektivt är förmodligen inte heller möjligt. Men vi bör vara medvetna om dess 
mänskliga natur, och ta reda på hur den egentligen fungerar, och vad den säger 
om världen. 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att utföra en analys av den manliga normen i SAB, 
dels för att se på normens konstruktion, och dels för att se om och i så fall hur 
denna norm förändrats med tiden. 

Jag avser att göra en historisk jämförelse av den manliga normen i två 
utgåvor av SAB-systemet. Min förhoppning är att studiet av förändringar ska 
göra det lättare att synliggöra konstruktionen eller formen av den manliga 
normen. Det kan möjligen också säga något om hur synen på densamma 
förändrats i det svenska samhället, då tidigare forskning tycks enas om att det 
finns en koppling mellan den sociokulturella kontext där 
klassifikationssystemen skrivs och hur de verkar.4 Det är emellertid inte en del 
av mitt syfte att föreslå tänkbara förändringar av systemet utifrån mina resultat. 

Utifrån detta har jag formulerat följande frågeställningar att försöka 
besvara under arbetets gång: 

                                                 
4 Olson, 2002, s. 12, Hansson, Joacim, 1999, Klassifikation, bibliotek och samhälle: En kritisk 
hermeneutisk studie av "Klassifikationssystem för svenska bibliotek", 1999, s. 12, och Bowker & Star, s. 
64. 
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Hur ser den manliga normen i SAB ut?  

Hur är normen konstruerad inom systemet? 

Förändras normen över tid, och i så fall hur? 

Om de finns, kan dessa förändringar spegla en mer generell förändring i 
normen? 

Disposition 
Uppsatsens inledning presenterar mitt syfte och de frågeställningar jag hoppas 
kunna besvara under arbetets gång. Därefter följer en forskningsöversikt, med 
en genomgång av litteratur och uppsatser som tar upp undersökningar som 
berör klassifikation och des konsekvenser. 

Nästa kapitel presenterar mina teoretiska utgångspunkter, där jag först går 
igenom begreppet genus, och sedan diskuterar Yvonne Hirdmans genussystem 
och den kritik som riktats mot denna teori. Vidare innehåller kapitlet en 
genomgång av diskursteori och dess koppling till mitt arbete.  

Därefter följer ett kapitel där jag går igenom mitt val av 
undersökningsmaterial och metod. Här beskriver jag hur jag rent konkret gått 
till väga i min undersökning, och hur jag valt att presentera mina resultat i 
undersökningsdelen, som följer därpå. 

Uppsatsen avslutas med en käll- och litteraturförteckning, och har 
dessutom en bilaga i form av en översikt över de ämnesord min undersökning 
utgått ifrån. 
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Forskningsöversikt 

Då denna uppsats inte kommer att beröra konstruktion och användning av 
klassifikationssystem i en praktisk kontext, har jag valt att inte presentera 
tidigare forskning kring denna aspekt. Här ligger istället fokus på litteratur som 
behandlar konsekvenserna av klassifikationen och systemens konstruktion. 

Geoffrey C. Bowker och Susan Leigh Star har studerat flera olika typer av 
klassifikation, bland annat sådana som rör sjukdomar, rasism, och 
sjuksköterskeyrket. De menar att klassifikationssystem för med sig en egen 
kontext. Systemen kan ses som en stabiliserande kraft mellan natur och kultur, 
eftersom de hjälper oss att se den naturliga världen som stabil och objektiv, och 
samhället som nära förknippat med naturen. Bowker och Star visar till exempel 
hur införandet av termer som ”laglig” och ”olaglig” i klassifikationen av 
aborter gör denna indelning självklar i systemets egen kontext.5 Detta gör 
också att det kan finnas en risk att systemen i sig själva ses som naturgivna och 
objektiva. Klassifikationen av en abort som olaglig kan tyckas enkel och 
objektiv, men grundas i själva verket i komplicerade moraliska och juridiska 
ställningstaganden. 

Bowker och Star påpekar att alla klassifikationssystem utvecklas inom en 
praktisk kontext, där faktorer såsom ekonomi, utrymme, ordning och 
användbarhet påverkar deras utformning. Klassifikationssystem speglar den 
sociala miljö där de uppstod, samt vilka motiv och tänkta användningsområden 
som låg bakom att det skapades till att börja med. De finner alltså en tydlig 
prägling av den omgivande kontexten på det färdiga systemet, och att det i sin 
tur påverkar den omgivande kontexten genom att bara tillåta vissa 
beskrivningar av verkligheten. Till exempel kan ett system vara begränsat till 
ett visst antal kategorier, av praktiska orsaker, vilket gör att nyare företeelser 
inte kan klassificeras och därmed ”försvinner”.6  

                                                 
5 Bowker & Star, 1999, s. 86 f. 
6 Bowker & Star, 1999, s. 64 ff. 
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Hope A. Olson har studerat Melvil Deweys introduktionsavsnitt till den 
första och den sista upplagan av hans decimalklassifikation, samt Charles 
Cutters regler för katalogisering. Dessa verk utgör en grund för stora dela av 
världens biblioteksklassifikation, och Olson menar att de satt stora spår i 
dagens system, trots att de båda männen hade mycket olika inställning till hur 
systemen skulle utvecklas. 

Dewey fokuserade på systemets uppbyggnad och talade för en indelning 
med arabiska siffror i grupper om nio. Han såg detta som ett ekonomiskt och 
universellt system, vilket emellertid ledde till att stora grupper av ämnen ofta 
samlats ihop i ”övrigt”-kategorier.7 På grund av detta har systemet svårt att 
hantera allt som faller utanför en norm. Till exempel upptar kristendomen hela 
avdelningen för religion, medan alla andra hamnar som ”övrigt”.8

Cutter talade istället för en klassifikation som byggde på vad som passade 
bibliotekets användare. Han såg emellertid användarna som en enda homogen 
grupp, med exakt samma behov och beteenden.9 Genom att man på detta sätt 
låter majoriteten styra val av ämnesord, återkommer samma problem med att 
grupper utanför normen blir uteslutna. 

Utifrån denna bakgrund har Olson sedan studerat Library of Congress 
Subject Headings (LCSH), dess uppbyggnad, och hur dessa problem syns där. 
Man har uttryckt en oro för att det finns en marginalisering av grupper i LCSH, 
baserat på till exempel kön, sexualitet, ras och nationalitet, under minst 25 år 
innan Olson utkom med sin bok. Hon menar dock att problemet ännu inte 
åtgärdats fullt ut, även om vissa förbättringar gjorts. Orsaken till detta 
uteslutande av grupper menar hon finns att söka i den föreställning om behovet 
av kontrollerat språk som både Dewey och Cutter skapat.10 Ett exempel hon tar 
upp för detta, och som faktiskt har förändrats, är användandet av ordet ”Man” i 
betydelsen ”människa”. Eftersom detta blir tämligen tvetydigt, ändrades 
ämnesordet 1996 till ”Human beings”, med en betydligt klarare betydelse.11

Olson studerar också representationen av dokument som rör ämnen utanför 
det kontrollerade språkets normer. Hon finner att det kan både vara svårt att 
korrekt placera dessa dokument, samt att finna det dokument man söker om det 
på något sätt avviker från systemets norm.12

                                                 
7 Olson, 2002, s. 26 ff. 
8 Olson, 2002, s. 30. 
9 Olson, 2002, s. 41. 
10 Olson, 2002, s. 143. 
11 Olson, 2002, s. 149 ff. 
12 Olson, 2002, s. 212 ff. 
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Joacim Hansson har studerat den första utgåvan av SAB, från 1921, och 
dess plats i biblioteksverksamheten och samhället. Han menar att 
folkbiblioteket som institution är utsatt för en ideologisk påverkan utifrån, men 
det kan även forma en egen diskurs som förmedlar olika värden och normer. 
Klassifikationssystem fungerar som en del i detta, genom att visa en bild av 
samhället och bibliotekens roll i det, eftersom systemen har en ”förmåga att på 
samma gång spegla och konstruera en bild av det omgivande samhället”.13

Hansson gör en analys av hur SAB-systemet speglar tidens dominerande 
politiska och ideologiska diskurs. Han menar att den tidigare forskning han 
utgår ifrån har konstaterat att klassifikationssystem gör detta, men inte visat 
hur det egentligen syns i systemen i sig. Han kommer fram till att systemet 
tycks ha en förmåga att berätta om den tid då det skrevs, som går vida utöver 
dess praktiska användningsområde. Han utgår från den politiska diskursen 
kring SAB:s tillblivelse, det vill säga vid början av 1900-talet, och tar även 
hänsyn till folkbibliotekens utveckling. Han studerar systemet som en 
berättande text snarare än som ett system, för att finna spår av denna diskurs.14

Bland annat finner Hansson att SAB använder en strategi som han kallar 
”inkludering genom särskiljning”, som ”går ut på att inkludera oppositionella 
ideologiska anspråk inom ramen för en dominerande ideologisk diskurs och 
dess praktik”.15 Hansson ser verkan av denna strategi under flera olika teman i 
systemet, bland annat religion och nationalism, men även i formandet av en 
bild av kvinnan. 

Medan mannen […] framstår som implicit i själva systemet inte bara genom det faktum 
att explicita referenser till någon form av manlighet nästan helt saknas, utan också genom 
själva det hierarkiska system som texten är, så framstår kvinnan som något som bidrar till 
att definiera innebörder i vissa reproduktionsorienterande klasser, som t.ex. Qc. Huslig 
ekonomi.16

Genomgående är det mannen som styr systemet och påtar sig att klassificera 
världen, och även kvinnan.17

Karin Pettersson gör i sin magisteruppsats en analys av SAB-systemet som 
liknar den jag ämnar göra. Hon utgår från ett feministiskt och queerteoretiskt 
perspektiv och vill undersöka hur väl SAB fungerar för att representera 

                                                 
13 Hansson, 1999, s. 11 f. 
14 Hansson, 1999, s. 14, 229 f. 
15 Hansson, 1999, s. 209. 
16 Hansson, 1999, s. 224. 
17 Hansson, 1999, s. 225. 
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litteratur om dessa teorier, hur sexualitet representeras, hur män och kvinnor 
ses i systemet, och dessutom hur denna syn är kopplad till en vidare 
samhällssyn. Hon vill också visa att klassifikationssystem kan läsas som texter 
som förmedlar en vittnesbörd om den tid då de skapades, och inte bara som 
neutrala redskap för ordnande av dokument.18

Metoden Pettersson utgår ifrån är baserad på hermeneutik. Hon vill 
jämföra den genusstruktur som finns i SAB med den gällande i samhället, och 
framför allt ur ett styrande perspektiv. Hon menar att Sverige följer en officiell 
ideologi som bygger på jämställdhet, och att SAB inte speglar detta. Hon 
studerar hur dokument konkret placeras utifrån SAB-system, och om det 
verkligen är så att utformningen av systemet är förankrad i den befintliga 
litteraturen. Det finns även en jämförelse med tesaurer som utformats utifrån 
ett genusperspektiv.19

Redan i sin analys av huvudavdelningarna i SAB finner Pettersson det 
signifikant att avdelningar som Idrott, lek och spel och Militärväsen utgör 
huvudavdelningar, medan feminism och kvinnofrågor enbart utgör en 
underavdelning i en underavdelning. I sin vidare analys av systemet 
identifierar hon en manlig norm, som är osynlig tills kvinnan avskiljs som ett 
undantag från normen. Om och om igen finner hon områden där det finns 
många ämnesord för kvinnor, men mycket få för män.20

Lotta Borgström menar i sin magisteruppsats att klassifikationssystemen, 
trots sin ”strävan efter universalism”, inte kan representera allt.21 Hon har låtit 
sig inspireras av Hope A. Olson, och gjort en analys av SAB utifrån 
poststrukturalistisk feminism som hon hoppas ska kunna visa på möjliga 
förändringar av systemet, för att skapa en vidare representation.22

Det visar sig att analysmodellen, som från början applicerats på DDC, inte 
är optimal för SAB. Bland annat lyckas Borgström inte med att göra en 
jämförelse av hierarkierna på det sätt som Olson gjort, eftersom SAB inte är 
hierarkiskt uppbyggd på samma sätt som DDC.23 Däremot finner hon en 
överrepresentation av ämnesord för kvinnor och allt som rör dem.24 Hon visar 
också på en svårighet för systemet att klassificera feministisk litteratur, genom 

                                                 
18 Pettersson, 2001, s. 3. 
19 Pettersson, 2001, s. 26 ff, 56 f. 
20 Pettersson, 2001, s. 34 ff. 
21 Borgström, Lotta, 2002, Att splittra en hierarki: Applicering av poststrukturalistisk feministisk teori på 
SAB-systemet, s. 5. 
22 Borgström, 2002, s. 5 ff. 
23 Borgström, 2002, s. 28. 
24 Borgström, 2002, s. 24 ff. 
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att studera hur två böcker om feminism, könsfrågor och rasism placeras och 
beskrivs. Borgström menar att en förbättring skulle kunna nås genom en 
breddning av ämnesord, där hon använt KVINNSAM25 som exempel, även om 
hon anser att även detta system är för begränsat. Hon menar att genus antingen 
både betonas både för män och kvinnor, eller att man skulle arbeta mot att i 
möjligaste mån införa neutrala ämnesord.26

Också Emma Gustafson har valt att studera ett klassifikationssystem med 
fokus på genus. Hon har emellertid valt att titta på Universella 
decimalklassifikationen (UDK) istället för det svenska systemet. Hon utgår 
ifrån en misstanke om att UDK har ett sexistiskt drag i sitt sätt att representera 
kvinnor.27 Uppsatsens titel, Den särskilda kvinnan, visar också tydligt att 
hennes resultat liknar Petterssons och Borgströms. Mycket riktigt visar det sig 
att hon funnit vad hon kallar en ”asymmetrisk behandling av könen” i UDK.28 
Mängden genusspecifika termer och ingångar skiljer sig både i systemet i stort, 
och i särskilda ämnen. Gustafson finner att mannen står som norm även i detta 
system, medan kvinnan genomgående är det påpekade undantaget. Kvinnan 
blir också markerad som undantag genom att hon genomgående ställs efter 
mannen, även i de fall då ämnesorden är parallella.29

Detta är den tidigare forskning jag utgår ifrån och stödjer mig på i min 
undersökning. I mitt arbete vill jag däremot framför allt fokusera på den 
manliga normen i sig, hur den är konstruerad och förändras, snarare än att 
undersöka om den finns eller hur kvinnor representeras i denna norm. I nästa 
avsnitt följer en genomgång av de teorier jag själv valt att basera min analys 
på, för att besvara dessa frågor. 

                                                 
25 KVINNSAM är en litteraturdatabas med tillhörande ämnesordlista som behandlar litteratur om genus 
och kvinnor. Den är skapad vid Göteborgs universitet, och mer information kan sökas på 
http://www.ub.gu.se/kvinn/kvinnsam/ (25 april 2007). 
26 Borgström, 2002, s. 30 ff, 37. 
27 Gustafson, 2003, s. 4. 
28 Gustafson, 2003, s. 29 ff. 
29 Gustafson, 2003, s. 34 f. 
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Teoretiska utgångspunkter 

Detta kapitel börjar med en redogörelse för genusbegreppet i sig, som är 
grundläggande för mitt arbete. Därefter följer en genomgång av Yvonne 
Hirdmans genussystem och dess uppbyggnad. Jag diskuterar även kring denna 
teori, hur den är relaterad till den undersökning jag vill göra, samt kritik mot 
den och hur jag ställer mig till denna. 

Kapitlets andra del behandlar den diskursteori, som ligger till grund både 
för uppsatsens teoretiska och empiriska del. Olika skolor och inriktningar inom 
diskursanalys presenteras, liksom vilken kritik de fått. Jag utreder de 
kopplingar mellan språk, makt och identitet som är av intresse för min 
undersökning. 

Genusbegreppet 
Yvonne Hirdman vill att genus ska vara ”ett ord som gör att vi ser det vi inte 
såg tidigare”.30 Det är även så jag hoppas kunna använda genusbegreppet och 
genusteori i detta arbete – som en lins att syna mitt valda material genom. 

Hirdman påpekar att ”att göra genus är att göra skillnad, där skillnad inte 
finns”. Det rör sig alltså om ett både konkret och abstrakt isärhållande.31 Från 
antikens indelande av begrepp som värme och kyla, till Tornedalens 
”knapsu”32, där allt från klädesplagg till sysslor var tydligt indelade i manligt 
eller kvinnligt. 

Ordet genus är latin, med den ursprungliga betydelsen slag, sort, släkte, 
kön. Man hämtade begreppet från lingvistiken till det som då kallades 
kvinnoforskningen, som en översättning av engelskans gender, vilket både 
betyder slag eller sort, och kön. Man valde att ta över genusbegreppet, 
eftersom det var tomt på betydelse inom fältet, och inte var förknippat med alla 

                                                 
30 Hirdman, Yvonne, 2003, Genus: Om det stabilas föränderliga former, s. 11. 
31 Hirdman, 2003, s. 65. 
32 Ordet ”knapsu” är tornedalsfinska (meänkieli), och bär den ungefärliga betydelsen av kärringaktig eller 
fjollig. http://susning.nu/Knapsu (31 maj 2007) 

 11

http://susning.nu/Knapsu


de komplicerade betydelser och associationer som hör ihop med ord som kön 
och könsroll.33 Genus kunde alltså fyllas med nya betydelser. Men mycket av 
kön har nog följt med in i den nya formen. 

Kön – eller snarare könet – har varit ett annat ord för kvinnan, bland annat 
i uttryck som ”det täcka” och ”det svaga”.34 Mycket tyder på att detsamma 
kommit att gälla genus – att tala om genus är att tala om kvinnor. Att ta in den 
nya termen har alltså inte motverkat problemen med betydelser och 
associationer, utan termen har helt enkelts fyllts med mycket liknande innehåll. 

David Tjeder påpekar att många tycks se män som ”könlösa representanter 
av arten människa”.35 Att vara man är alltså detsamma som att vara människa, 
och som sådan behöver mannen inte definieras vidare. Då man ändå gjort 
försök att beskriva manlighet, så har det inte sällan skett utifrån beskrivningar 
av det som anses omanligt. Tjeder menar att genus över huvud taget inte tycks 
ha att göra med män, utan att genus är detsamma som kvinna då det tas upp i 
olika undersökningar.36

Hirdman har också lagt märke till att detta förhållande tydligen även gäller 
för det engelska uttrycket ”gender” på samma sätt som det svenska ”genus”. 
Hon menar att det ofta används som en synonym för kön, eller snarare 
kvinnokön, och allt sådant som har med kvinnor att göra.37  

Även Maud Eduards har noterat att kvinnan är den som markeras, den som 
är avvikande, medan män istället framstår som helt könlösa. Hon menar 
dessutom att män, genom att ha makten att både ”innesluta och utesluta”, inte 
bara kan definiera andra, utan även har möjligheten att inte definiera sig själva, 
och därigenom se sig som en avgränsad grupp.38 Detta är något som Hirdman 
instämmer i. Hon påpekar att mannen inte är fångad i stereotyper på samma 
sätt som kvinnan, utan att han har privilegiet att vara den ”mångfacetterade 
människan”, medan hon är kvinnan.39

Enbart denna översikt över genusbegreppet tycks tydliggöra att det finns 
ett behov av att studera den manliga normen och vad den egentligen innebär, 
såväl i en mindre kontext som i en större. 

                                                 
33 Hirdman, 2003, s. 11 f. 
34 Hirdman, 2003, s. 15. 
35 Tjeder, David, 2004, ”Maskulinum som problem. Genusforskningen om män”, s. 239. 
36 Tjeder, 2004, s. 241 ff. 
37 Hirdman, Yvonne, 2004,”Genussystemet: Reflexioner kring kvinnors sociala underordning”, s. 114. 
Refererande Joan Scott. 
38 Eduards, Maud, ”Män – finns de?”, 1998, s. 77, 82. 
39 Hirdman, 2003, s. 47. 
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Genussystemet 
Hirdman har utifrån begreppet genussystem, som inom antropologi används för 
att beskriva könens olika förhållanden, format en egen teori om genus.40

Denna teori bygger i grunden på vad hon kallar maskulinitetens två lagar. 
Den första av dessa lagar säger att vara man är att inte vara kvinna. Att inte 
vara kvinna innebär att mannen kan och gör, att han är stark och förståndig. 
Detta är de stereotypa maskulina egenskaper som Hirdman spårat genom 
historien, och som hon menar kvarstår genom förändrade tider och 
manlighetsnormer.41

Enligt den andra lagen är att vara man också att vara normbärare. Mannen 
är detsamma som människa, i förhållande till det kvinnan är eller inte är. Det 
faktum att han sålunda är en slags mänsklig norm är något som män måste 
välja att förhålla sig till, vare sig de vill eller inte, menar Hirdman. Hon 
påpekar att det inte rör sig om förtryck från den enskilde mannen, på grund av 
någon slags inneboende ondska, utan att det är en relation som är inbyggd både 
i våra abstrakta och konkreta samhällsinstitutioner, och verkar på alla plan.42

Även Pettersson har valt att stödja sig på Hirdmans teori om 
genussystemet.  Hennes resultat tyder på att det finns ett isärhållande i SAB, 
där manligt och kvinnligt hålls åtskilda, och som är grundat i en manlig norm, 
där kvinnan är den avvikande. Detta talar för att det är möjligt att synliggöra 
genussystemet i SAB.43

Genusformlerna 
Hirdman har formulerat några renodlade, närmast matematiska formler för att 
beskriva ”det stereotypa tänkandet kring könen”, och formandet av en bild av 
Kvinnan.44 Eftersom jag främst är intresserad av att studera den manliga 
normen, så fokuserar jag på vad dessa formler betyder för denna norm, snarare 
än att dela Hirdmans fokus på betydelsen för den stereotypa bilden av kvinnan. 

A – icke A 
I denna så kallade grundformel är kvinnan helt enkelt det som mannen inte är. 
Hon är inte närvarande i diskussionen över huvud taget, som om hon inte 
fanns, eller inte vore en människa. Hirdman ger som ett exempel ”det klassiska 

                                                 
40 Hirdman, 2004, s. 113. 
41 Hirdman, 2003, s. 51. 
42 Hirdman, 2003, s. 62 ff. 
43 Pettersson, 2001, s. 6 ff, 61. 
44 Hirdman, 2003, s. 26. 
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utropet från en man som tittar in i det kvinnofyllda kafferummet: men det är ju 
ingen här!”.45

Denna formel har en tydlig koppling till maskulinums andra lag, så till vida 
att mannen är människan och kvinnan på sätt och vis försvinner in i detta 
begrepp.46

A – a 
Denna formel visar mannen och den lilla, defekta, inte kompletta mannen, det 
vill säga kvinnan. Hon är helt enkelt en ofullgången man – och i förlängningen 
en ofullgången människa, eftersom man är detsamma som människa. Detta är 
jämförelsens formel, där man både i filosofiska och senare medicinskt 
vetenskapliga sammanhang kommer fram till skillnader mellan könen där 
kvinnan alltid har lite mindre av det mannen har – hennes hjärna är mindre och 
inte lika komplex, hon saknar ansiktsbehåring, och så vidare. 

Man kan se det som att det endast finns ett kön i denna formel, nämligen 
mannen. Dels som den fullkomlige mannen, dels som en ofullgången variant 
av samma kön. Kvinnan kan alltså sägas vara nära att inte finnas alls även i 
denna modell, eftersom hon inte är ett slag för sig som räknas i sin egen rätt, 
utan bara en underlägsen människovariant. Den antika medicinen såg också 
kvinnokönet som detsamma som mannens könsorgan, vänt ut och in. Detta har 
kallats enkönsmodellen. 

Detta innebär vidare att manlighet är något av en glidande skala. Män kan 
alltså vara närmare a, och kvinnor kan i sin tur vara närmare A. Det skapar sin 
egen speciella nervositet hos mannen, eftersom han kan halka ner på skalan 
genom att bete sig ”kvinnligt”. Kvinnan kan i sin tur ta sig upp närmare 
fullkomlighet genom att vara ”manlig”, även om väl detta sällan setts med 
blida ögon genom historien. Att födas till man var inte nog för att faktiskt vara 
det, utan manlighet var något man måste jobba på för att hela tiden uppfylla 
och underhålla. Att sysselsätta sig med kvinnliga sysslor var därför ett säkert 
sätt att närma sig a i skalan, och bryta mot maskulinums första lag – att vara 
man är att inte vara kvinna.47

A – B  
Enligt denna, den normativa, formeln är Man och Kvinna ett absolut 
motsatspar, en dikotomi, och i denna kan även abstrakta begrepp indelas. 
                                                 
45 Hirdman, 2003, s. 28. 
46 Hirdman, 2003, s. 27 f. 
47 Hirdman, 2003, s. 28 ff, 53. Termen ”enkönsmodell” har Hirdman hämtat från Thomas Laqueur. 
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Enligt antikens sätt att se var mannen form, hetta och struktur, medan kvinnan 
var formlöshet, kyla, fukt och ickestruktur. Hirdman återkommer också om och 
om igen till motsatserna kropp och ande, där kvinnan ständigt kopplas till 
kroppen, köttet, medan mannen kopplas ihop med anden, förnuftet. Mannens 
kropp är materialiserad ande, medan kvinnans kropp drar ner hennes ande och 
förminskar den. Kvinnan definieras också oftare utifrån sin kropp, och hur 
denna skiljer sig från mannens, medan mannen beskrivs utifrån inre 
egenskaper. Egenskaper som inte kvinnan delar, så som förnuft och 
tillförlitlighet. 

Om A – a var en enkönsmodell, så är detta en tvåkönsmodell, och den 
legitimeras främst av en biologisk världsåskådning som kom att ersätta den 
kristna skapelsemyten, där kvinnan var en del av mannen som fått eget liv. Nu 
gjorde man vetenskapliga undersökningar för att visa skillnaden mellan könen, 
och förklaringen var alltså att män och kvinnor var olika av naturen. Deras 
kroppar var olika, liksom deras hjärnor, vilket förklarade att de skulle vara 
olika och göra olika saker i livet. Då man i A – a gjorde vetenskapliga 
jämförelser och såg kvinnan som sämre än mannen, ser man här istället 
kvinnan som helt annorlunda, med andra förutsättningar. 

Darwins forskning bidrog också till denna bild, genom att han ansåg 
mannen ha utvecklats i kamp mot andra män för att vinna kvinnorna och få 
fortplanta sig, medan kvinnan lockat mannen till sig genom sitt utseende och 
därför inte behövt utvecklas till kropp och förnuft på samma sätt. 

Även i denna formel syns maskulinums första lag mycket tydligt, där att 
vara man är att inte vara kvinna. Nu är inte skalan glidande mellan mannen och 
den lilla mannen, utan här handlar det istället om att förhålla sig till dessa två 
modeller av den perfekte Mannen och den perfekta Kvinnan, som står bredvid 
men ändå motsatta varandra. Här innebär utmaningen för mannen att lyckas så 
väl som möjligt med att inte vara kvinna, och genom detta vara man. 

Genom dessa tre formler står A tämligen oförändrad, normen som ”den 
andra” ständigt mäts och jämförs med, även om konsekvenserna för honom 
ändras en aning.48

A – A  
Det finns emellertid ännu en formel för skapandet av A där kvinnan över 
huvud taget inte ingår. Denna kan kallas den homosociala formeln. Här möter 
mannen andra män, och formas utifrån det. Kvinnor är inte det manlighet mäts 
                                                 
48 Hirdman, 2003, s. 35 ff, 54 ff. Även termen ”tvåkönsmodell” är hämtad från Thomas Laqueur. 
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mot, på samma sätt som kvinnor jämförs med den manliga normen. Istället är 
det andra män som bedömer och bekräftar hur väl han lyckats med att bli A. 
Hirdman menar att det är i dessa relationer, män emellan, som maskuliniteten 
och dess sanna mångfald kan studeras. 

Detta visar också på en tydlig skillnad mellan könen – män gör kvinnor, 
och de gör också män. Viktigt är också att notera skillnaden i verbformen – 
kvinnor görs av män, män gör sig själva, eller snarare varandra. Mannen 
arbetar ständigt på att förhålla sig till maskulinums lag och inte vara kvinna, 
medan kvinnan skolas in i sin roll av mannen.49

Genuskontraktet  
Hirdman talar utifrån dessa formler och stereotyper om ett genuskontrakt, som 
män och kvinnor ingått. Detta kontrakt bygger på omhändertagande – mannens 
omhändertagande av kvinnan. Egentligen finns det sammanfattat i 
äktenskapslöftena, där han lovar att sörja för henne, och hon att lyda honom. 
Han står för ansvar, beskydd och försörjning, och hon för födande, uppfödande 
och beroende. 

Genom begreppet genuskontrakt vill Hirdman forma en teoretisk grund 
som är fast, och som kan beskriva orörligheten i könens historiska förhållande. 
Detta kan hjälpa till att visa förändringar, och även ge en förklaring till det 
rådande förhållandet som inte fördummar kvinnor eller förvandlar män till 
ondskefulla förtryckare. 

Hirdman menar att mycket av kvinnors kamp mot kontraktet förstärker det, 
eftersom de arbetar inom det för en ny position inom samma ramar. För att 
förändra det måste de istället fly det helt, och få fram ett nytt kontrakt. 
Ansvaret ligger på kvinnan, men mannen skapar förutsättningarna genom att 
inte sköta sin del av kontraktet och ”tvinga” henne till att fly.50

Kanske finns det dock en risk att Hirdman här själv präglats av det system 
hon beskriver, och karaktäriserar kvinnan som bristande i handlingskraft och 
förmåga. Det torde ej heller vara omöjligt att män i många fall är lika villiga att 
bryta och förändra genuskontraktet som kvinnorna, eftersom det trots allt 
innebär en tämligen bunden roll även för dem. 

                                                 
49 Hirdman, 2003, s. 57 f, 65. 
50 Hirdman, 2003, s. 77 ff. 
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Kritik mot genussystemet 
I den första delen av Genus presenterar Hirdman sin teori om genussystemet 
och genuskontraktet, och i den andra delen synar hon hur de olika formlerna 
syns i en historisk diskurs från början av 1700-talet till 2000-talet, med fokus 
på Sverige, och hur genuskontraktet förändras i densamma. 

Hon är däremot inte intresserad av hur detta system uppkommit. 
Ursprunget är inte intressant i hennes mening, och hon anser att just frågan om 
”varför” har ställt till ”mycket elände inom kvinnoforskningen”.51 Hon går 
dock inte närmare in på vilket slags elände, men det är utan tvekan logiskt att 
tro att det är en fråga som aldrig kan bli slutgiltigt besvarad, och som det nog 
är klokast att lämna där hän. Det ligger heller inte inom ramen för min 
undersökning att studera hur normen uppkommit, utan endast hur den 
konstruerats i SAB:s kontext, och hur den faktiskt ser ut där. 

Även om ursprunget är okänt, så tillskriver Hirdman ändå genussystemet 
stor betydelse. Hon kallar det för ”en ordningsstruktur av kön” som ”är 
förutsättningen för andra sociala ordningar”.52 Detta kritiseras emellertid av 
Gro Hagemann, eftersom hon anser att kön inte nödvändigtvis är mer 
grundläggande än något annat för att skapa en social/kulturell ordning – även 
om det är möjligt att argumentera för en sådan åsikt. Dessutom menar hon att 
denna observation av element i vår kultur, beskriven av sentida feminister, inte 
är något som bör ses som universellt.53

Jag instämmer med Hagemann i denna kritik. De källor Hirdman stödjer 
sig på i Genus – om det stabilas föränderliga former, från Bibeln till sentida 
forskare, är samtliga hämtade ur en kristen, västerländsk kontext, och det är 
svårt att säga hur hennes genussystem skulle stå sig i analysen av ett helt annat 
slags samhälle. Som generaliserande teori på makronivå förlorar genussystemet 
i analytiskt värde, då det som sagt kräver att genus ges en mycket stor roll på 
bekostnad av andra faktorer. Därför väljer jag också här att se den som grund 
för frågor till en betydligt mindre kontext än samhället som helhet. 

Det finns också en risk med genussystemets teori att den ses som 
oundviklig, oföränderlig och rent av naturgiven, något som Hirdman själv 
påpekar flertalet gånger i Genus, vilket tyder på att hon är medveten om det.54 
                                                 
51 Hirdman, 2004, s. 117. 
52 Hirdman, 2004, s. 116. 
53 Hagemann, Gro, 2004, ”Postmodernismen: en användbar men opålitlig bundsförvant”, s. 165. 
54 Bland annat påpekar Hirdman att det finns en risk att biologiska argument kan ses som en grund till att 
kvinnlig underordning och en manlig norm är naturlig och självklar och inte går att komma ifrån. Hon 
påpekar dock att så inte är fallet, även om sådant som barnafödande givit grund till tankar om könens 
grundläggande olikhet. Hirdman, 2003, s. 80 ff. 
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Det är viktigt att hålla i tankarna att hon oftast skriver om mycket stora, 
svepande konstruktioner i mindre ordalag, som till exempel med 
genusformlerna, och att mycket mer ligger bakom systemet än vad som syns. 

Är det då möjligt att med utgångspunkt från genussystemets teoretiska ram 
studera den manliga normen i sig, och inte bara avslöja dess existens, vilket 
alltså redan gjorts? Risken är stor att öppna, allmänna definitioner av män och 
manlighet saknas. Normen är så självklar att den smälter in i bakgrunden och 
blir osynlig. Men om kvinnor definieras utifrån sitt avvikande från den manliga 
normen, torde det vara möjligt att studera den manliga normen även om den 
inte syns i sig. 

Diskursteori – språk, makt och identitet 
En viktig teoretisk och metodologisk utgångspunkt för detta arbete är 
diskursteori, då det empiriska arbetet kommer att grundas i ett diskursivt 
tänkande. 

Diskursanalys hänger ihop med ett intresse för frågor som rör makt och 
identitet, samt studium av samhällsfenomen där språket står i fokus. Språket 
anses dock inte bara återge verkligheten, utan bidrar till att forma den. 
Eftersom det språkliga mönstret sätter gränser för hur vi tänker och handlar, så 
kan diskursanalys relateras till olika slags maktordningar.55 Kopplingen till 
makt, och framför allt identitet, är viktiga för mitt empiriska arbete. 
Klassifikationssystem kan dessutom kallas för samhällsfenomen med språket i 
fokus, och jag anser att det är mycket sannolikt att de både speglar verkligheten 
och formar den genom sina försök att dela in den. 

Vad som anses vara en diskurs är skiftande. Dels kan det vara enbart sjok 
av tal eller text, utan koppling till ett vidare sammanhang, dels kan det röra sig 
om en vidare syn som även studerar en samhällskoppling, produktion, 
distribution och konsumtion.56 Min egen inställning till det diskursiva arbetet 
med SAB har snarast en eklektisk framtoning, med drag av båda dessa synsätt. 
Jag kommer enbart att studera texten i sig, inte dess produktion, distribution 
och konsumtion, däremot kopplas diskursen till något större, genom en grund i 
genusteori. 

                                                 
55 Textens mening och makt: Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, 2005, red. Göran 
Bergström & Kristina Boréus, s. 305 f. 
56 Textens mening och makt, 2005, s. 307 f, 315. 
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När det gäller frågan om SAB är en diskurs i sig själv, är jag en aning 
kluven. Dels anser jag den vara en diskurs, som för med sig sin egen kontext, 
men jag anser också att den ingår i biblioteksvärldens, och i vidare mening 
samhällets, större diskurs. Då klassifikationssystemens förmåga att både 
präglas av och prägla sin omgivning redan konstaterats, behöver det nog inte 
finnas någon motsättning mellan dessa synsätt i mitt arbete. Vare sig SAB är 
en egen diskurs eller inte, så finns det en tydlig koppling till andra diskurser 
genom systemets natur. 

Språk och makt är hur som helst grundläggande begrepp i diskursen, och 
framför allt makt genom språket. Maktperspektivet är främst grundläggande 
för Foucaults syn på diskurser. Men det man bör minnas är att ”[m]akt är inget 
som utövas av ett subjekt eller mot ett visst subjekt, utan utvecklas i relation 
mellan människor och innebär begränsningar för vissa, möjligheter för 
andra”.57 För Foucault innebär makt dessutom alltid möjlighet till en 
förändring.58

Intressant att notera här anser jag vara den stora likheten mellan denna syn 
på makt, och Hirdmans teori om genuskontraktet. Även hon ser 
maktförhållanden som något som utvecklas i en relation mellan aktörer. En 
maktrelation är alltså aldrig naturgiven, utan skapad av de som är inblandade, 
bland annat med hjälp av språket. 

Diskurser utövar makt eftersom de innehåller vissa försanthållanden om 
hur vi ser världen, och de kontrollerar också människor, genom vad Foucault 
kallar utestängningsprocedurer. Den vanligaste av dessa är förbudet, vilket 
innebär ”att man inte får säga allt, att man inte kan tala om vad som helst när 
som helst och, slutligen, att inte vem som helst får tala om vad som helst”.59 De 
områden där detta märks allra tydligast menar han vara sexualitet och politik, 
som är omgivna av tabun och förbud. Den tredje proceduren menar han vara 
det som anses sant och falskt, vilket naturligtvis är i ständig rörelse.60

Dessa procedurer drivs av ”etablerad kunskap”, som är nära förknippad 
med makt.61 Det är denna kunskap som styr utestängningen, och avgör vad som 
kan sägas och hur. Diskurser gör alltså anspråk på att säga något sant och 

                                                 
57 Textens mening och makt, 2005, s. 311. 
58 Textens mening och makt, 2005, 311 f. 
59 Foucault, Michel, 1993, Diskursens ordning, s. 7. 
60 Foucault, 1993, s. 7 ff. 
61 Textens mening och makt, 2005, s. 312. 
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verkligt inom ett visst ämne. Däremot finns det alltid förändringar i diskursen, 
en rörelse i det som hålls för sant.62

Eftersom SAB är ett system som påtagit sig att ordna vad man kan kalla 
etablerad kunskap, så är det mycket troligt att det också kan ses som ett försök 
att säga något sant om en stor mängd ämnen. Delvis därför tror jag att det kan 
vara motiverat att söka efter en manlig norm just i detta och system som liknar 
det. 

Även identitet är något som konstrueras genom språket, och därför blir 
instabilt då diskursen förändras.63 Sammanfattningsvis kan de mönster som 
diskursanalysen synliggör alltså ses som en spegel för de gällande 
värderingarna då diskursen skapats. Detta gör det möjligt att avslöja 
ojämlikheter i maktförhållanden, och i förlängningen att arbeta för en 
förändring.64

Kritik mot diskursanalys 
Det finns ett antal svårigheter med att använda ett diskursanalytiskt synsätt, 
som jag här avser att behandla kortfattat. Man har bland annat menat att det 
finns en risk för att analysen blir alltför teoristyrd, att man enbart ser de 
maktstrukturer teorin man arbetar utifrån beskriver och inte det som talar emot 
den. Dessutom anses den ha för stort fokus på texternas bevarande kraft, 
istället för att studera hur de kan bidra till förändring.65

Andra problem som är viktiga att ta med sig när man arbetar med diskurser 
är bland annat att ett problem uppstår om man anser att språket präglar allt, och 
att hur man benämner saker är det avgörande för hur det tolkas. I så fall är det 
svårt att avgöra vad som är sant och falskt i diskursen. Det finns också en risk 
att makt blir ett så vitt begrepp, som genomsyrar allt, att det nästan förlorar sin 
betydelse. Diskursanalys säger heller inget om individer i sig, och inte heller 
något om grupper av individer, utan speglar enbart vad som sägs om dem, och 
vilken identitet de ges i diskursen. Eftersom diskursanalysen genomförs i steg, 
finns dessutom en risk för att man inte visar hur man konkret gått till väga i ett 
visst steg av analysen.66 Allt detta avser jag att ta ställning till i det härpå 

                                                 
62 Textens mening och makt, 2005, s. 312 ff. 
63 Textens mening och makt, 2005, s. 318 ff. 
64 Sveningsson, Malin; Lövheim, Mia & Berquist, Magnus, 2003, Att fånga nätet: Kvalitativa metoder 
för Internetforskning, s. 140 f. 
65 Sveningsson, Lövheim & Bergquist, 2003, s. 141. 
66 Textens mening och makt, 2005, s. 349 ff. 
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följande metodkapitlet, för att därigenom utarbeta min egen analysmetod. Där 
presenteras även urval och begränsning av undersökningsmaterial. 
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Material och metod 

I början av detta kapitel redovisas först i detalj hur valet av analysens 
källmaterial genomförts, och hur jag har gått till väga för att begränsa det till 
en praktiskt hanterlig omfattning. 

Därefter redovisas hur jag har formulerat en metod för undersökningen, 
med grund i de teoretiska utgångspunkterna och även kritiken mot dem. 
Undersökningsmetoden presenteras sedan rent konkret, för att göra det möjligt 
att se hur jag har förhållit mig till materialet i den empiriska delen av arbetet. 
Slutligen följer också en kortare redogörelse för hur jag valt att presentera 
resultaten. 

Val och begränsning av källmaterial 
Det källmaterial jag valt för denna komparativa undersökning är två upplagor 
av SAB-systemet. Det rör sig om den sjätte upplagan av systemet från 1985, 
samt den åttonde upplagan från 2006.67

Min ursprungliga avsikt var att göra en jämförelse av den första upplagan 
från 1921, och den åttonde. Omfattningen av dessa båda upplagor är emellertid 
så olika att en verklig jämförelse inte är möjlig. Jag valde därför den sjätte 
upplagan för min undersökning istället, eftersom den tidsmässigt ligger på ett 
visst avstånd från den senaste upplagan, men ändå är tillräckligt utbyggd för att 
erbjuda relevant material för analysen. 

På grund av den begränsade tid som finns för analysen anser jag det inte 
vara görligt att analysera de båda upplagorna i sin helhet, vilket torde vara 
önskvärt. Det är emellertid inte troligt att alla delar av systemet är av lika stort 
intresse för en undersökning av den art som är tänkt att utföras här. 
Följaktligen har jag valt att utgå ifrån ett urval av huvudavdelningar i de båda 
systemen, nämligen följande (namn på avdelningen 1985 / namn 2006, om 
avvikande): 
                                                 
67 Klassifikationssystem för svenska bibliotek: Systematisk del, 1985; Klassifikationssystem för svenska 
bibliotek: Systematisk del, 2006. I följande referenser benämns dessa som SAB, 1985, och SAB, 2006. 
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D Filosofi och psykologi 

G Litteraturvetenskap 

I Konst, musik teater och film / Konst, musik, teater, film och fotokonst 

L Biografi med genealogi 

O Samhälls- och rättsvetenskap 

R Idrott, lek och spel 

S Militärväsen 

V Medicin 

I stora drag kan sägas att jag valt de flesta av de huvudavdelningar där olika 
former av mänskliga aktiviteter beskrivs, samt de avdelningar som beskriver 
både människans inre och yttre (D och V). Jag tror att detta kan ge ett material 
som är användbart och relevant i undersökningen. 

Avdelningarna R och S valde jag dessutom att ta upp i min analys, 
eftersom Pettersson i sin uppsats utpekat dem som särskilt ”manliga” 
huvudavdelningar.68 Jag är intresserad av att se om så är fallet, och om det är 
möjligt att förklara detta utifrån min teori. 

Klassifikationssystem för svenska bibliotek 
Det svenska klassifikationssystemet, med den egentliga titeln 
Klassifikationssystem för svenska bibliotek, kallas ofta för SAB-systemet. 
Detta beror på att det var Sveriges Allmänna Biblioteksförening som fattade 
beslutet om att systemet skulle utarbetas. Till skillnad från Norge och 
Danmark, där man valde att använda anpassade versioner av Deweys system, 
utvecklade man alltså i Sverige ett nytt system från grunden.69

Berntsson påpekar att ursprungligen utformades systemet för folk- och 
skolbiblioteken. Men då den fjärde upplagan som utkom 1956 innehöll 
omfattande utbyggnader och moderniseringar, kunde SAB-systemet även 
införas vid universitetsbibliotek. För tillfället finns heller inga planer på att 
frångå det nationella klassifikationssystemet, då detta skulle innebära en 
mycket omfattande omorganisation av biblioteksverksamheten. 

                                                 
68 Pettersson, 2001, s. 34 
69 Hansson, Joacim, 1995, Tillblivelsen av ”Klassifikationssystem för svenska bibliotek.”, s. 78 f. I denna 
uppsats finns även mer att läsa om varför Sverige valde att utarbeta ett eget system, och hur det gick till. 
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SAB-systemet ändras och uppdateras kontinuerligt, och bakom detta arbete 
står en fast kommitté. Denna kommitté tar ställning till de förslag till 
förändringar som kan lämnas av allmänheten, och kommer även själva med 
förslag till omarbetningar. Besluten som fattas vid kommitténs möten, 
offentliggörs fyra gånger per år i KKS-meddelanden: Information om 
katalogiserings- och klassifikationsfrågor från SAB:s kommitté för 
katalogisering och klassifikation. Som helhet avser man att ge ut systemet i en 
ny utgåva med ungefär tio års mellanrum.70

Metod 
En stor del av kritiken mot diskursanalysen anser jag vara viktig att ta fasta på i 
utformandet av metoden för mitt arbete. Risken för teoristyrning kan till 
exempel vara ett möjligt problem. Eftersom jag utgår ifrån en teori och tidigare 
forskning som säger att den norm jag vill undersöka faktiskt finns, finns risken 
att allt som talar emot detta kommer att försvinna i resultaten. Jag hoppas 
kunna motverka detta genom att så gott det går distansera mig från min egen 
teori och metod, och se sådant som talar emot den eller inte stämmer in i 
mönstret. Vikten av att koppla samman teorin och det analyserade materialet 
menar man också vara stor, vilket gör det svårt att hålla denna distans. Ett 
möjligt sätt att förhålla sig till detta problem är att arbeta in det i metoden, och 
aktivt söka efter sådant som talar emot teorin likaväl som efter sådant som 
stödjer den. 

Frågan om bevarande och förändring spelar till viss del in i mitt arbete. I 
mitt sökande efter förändringar i SAB-systemet har jag tagit ställning till att 
diskurser kan förändras. Det finns emellertid en möjlighet att det visar sig att 
förändringarna i diskursen inte finns, eller är mycket små. Vilket resultatet än 
blir, är avsikten med detta arbete som sagt inte att lägga fram förslag på 
framtida förändringar av systemet. 

Vad gäller risken för ett fjärmande från den materiella verkligheten, så har 
den troligen inte särskilt stor betydelse för detta arbete. Det faktum att 
diskursen inte säger något om män och kvinnor i verkligheten är inte ett 
problem i min analys, eftersom det är just den manliga normens identitet och 
konstruktion i SAB som är fokus för analysen, inte män i sig. 

                                                 
70 Berntsson, Göran, 1997, Klassifikation enligt SAB-systemet: ett läromedel, s. 2 f. 

 24



Det jag främst tagit fasta på i utarbetandet av metoden, är det faktum att 
det är viktigt att koppla den teoretiska ansatsen till det som analyseras. Teorin 
bör också anpassas till det utvalda objektet, och det är viktigt att visa hur 
slutsatserna är kopplade till empirin. 

Genomförande och presentation 
Med utgångspunkt i detta har jag valt att konstruera en metod för analysen av 
SAB-systemet som utgår ifrån de fyra genusformler som Hirdman formulerat: 
A – Icke A, A – a, A – B och A – A. Dessa formler är den del av teorin som är 
mest konkret och därför lämpar sig bäst för en undersökning av det här slaget. 
Genom en närläsning av systemet utifrån dessa formler hoppas jag kunna 
studera hur den manliga normen ser ut och hur den är konstruerad. Det kan 
också vara av intresse att se om formlerna inte alls är användbara för att 
beskriva den manliga normen i SAB. 

Analysmetoden består av fyra steg. Det första steget består av en 
närläsning av de valda avdelningarna för att finna signum som är aktuella för 
analysen. Detta innebär att de på något vis berör beskrivningar av män och 
kvinnor. Ingen analys förekommer på detta stadium, utan det innebär endast en 
insamling av relevant material för analys i senare steg.  

Denna närläsning har rent praktiskt gått till så att jag term för term läst 
igenom de aktuella avdelningarna i systemet, och valt ut de som jag ansett vara 
av värde för undersökningen, genom att de berör män, kvinnor eller könsroller 
på något sätt. Urvalet har alltså varit tämligen subjektivt, och en annan läsare 
skulle mycket väl kunna finna andra termer av värde, vilket är värt att tänka på. 

I det andra steget påbörjas själva analysen med en övergripande 
sammanfattning av vad jag funnit i det första steget. Här handlar det främst om 
en mer eller mindre statistisk sammanställning av hur många termer av intresse 
avdelningen innehåller och hur de är fördelade. 

Det tredje steget innehåller en grundligare analys av hur man kan tolka 
fördelningen och formuleringen av termerna. Här gör jag en jämförelse mellan 
de aktuella termerna och Hirdmans genusformler. Jag undersöker vad som 
passar in i formlerna, men även vad som faller utanför dem. 

Det fjärde steget innebär en jämförelse mellan resultaten för avdelningen. 
Genom att på detta sätt redovisa hur jag praktiskt gått till väga, hoppas jag 

att det ska bli tydligt hur mina slutsatser förhåller sig till det empiriska arbetet. 
För att göra texten löpande och översiktlig har jag emellertid valt att presentera 
mina resultat på ett annat sätt. Undersökningsavsnittet är därför uppdelat i tre 
delar, Statistik, Analys och Jämförelse, och avslutas sedan med en 
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sammanfattande slutdiskussion. En mer detaljerad genomgång av denna 
disposition följer i inledningen av undersökningsnittet nedan. 

För att det ska vara möjligt att studera min utgångspunkt rent konkret, 
finns det vid närläsningen insamlade materialet i en bilaga i slutet av 
uppsatsen. Detta kan vara av intresse eftersom jag i analysen inte berör 
samtliga fynd från närläsningsstadiet, utan har valt att enbart analysera och 
diskutera mer framträdande mönster och anmärkningsvärda förhållanden. 
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Undersökning 

Undersökningsavsnittet är som sagt indelat i tre avsnitt, där det första innebär 
en översiktlig genomgång av antalet ämnesord och deras fördelning. Den andra 
delen innebär en mer djupgående analys av mina fynd under närläsningen av 
systemet, och här tar jag också löpande upp de förändringar som skett i varje 
avdelning mellan de båda upplagorna. Behandlingen av varje avdelning 
avslutas med en kortare sammanfattning av vad som framkommit om den 
manliga normen i denna del av undersökningen. 

Kapitlet avslutas med ett mer sammanfattande genomgång av 
förändringarna i systemet, och slutligen en slutdiskussion där mina resultat 
kopplas till en vidare kontext. 

Statistik 
I detta inledande avsnitt presenterar jag en mer översiktlig och statistisk 
genomgång av fördelningen av ämnesord mellan män och kvinnor, och hur 
denna har förändrats mellan de båda upplagorna. 

Av de åtta avdelningar jag studerat har fem stycken en majoritet av 
ämnesord som beskriver kvinnor, eller direkt syftar på kvinnor, i båda 
upplagorna. Skillnaden i antal termer kan dock vara mycket stor. Ett exempel 
på en sådan skillnad är avdelning S, som i båda upplagorna endast har ett 
ämnesord för kvinnor och inga för män, och avdelning O som i båda fallen har 
20 fler termer för kvinnor än för män, trots att det totala antalet ämnesord som 
rör män eller kvinnor ökat från 27 till 62 till den senare upplagan. 

De tre kvarvarande avdelningarna hade samtliga en jämn fördelning av 
ämnesord för män och kvinnor i den äldre upplagan, även om orden aldrig var 
helt motsvarande för båda könen. I den senare upplagan har emellertid även 
dessa tre en majoritet av ämnesord som berör kvinnor. 

I stort sett genomgående har alltså utökningen av systemet inneburit ett 
större tillägg av termer som beskriver eller berör kvinnor. Det har visserligen 
tillkommit ett flertal ämnesord för män också, men inte alls i samma 
omfattning. 

 27



Detta stämmer väl överens med vad man kommit fram till i den 
forskningslitteratur jag utgått ifrån i min undersökning. Olson finner redan vid 
en första genomgång av LCSH att det även där finns en övervikt för ämnesord 
för kvinnor. Trots att det finns 33 motsvarande termer under ”Men” och 
”Women”, är det totala antalet ändå 46 respektive 77. Hon har också hittat över 
80 termer som kan användas med ett särskiljande tillägg för kvinnor, varav de 
flesta saknar en manlig motsvarighet.71 Mycket ofta finner Olson att dessa 
skillnader drar uppmärksamheten till skillnaden mellan män och kvinnor, och 
att mannen är normen och kvinnan undantaget.72

En del av detta problem menar Olson har uppstått då böcker skrivits om 
män, men man underlåtit att påpeka detta så att de istället framstår som om de 
handlar om ämnet i stort istället för om män inom ett visst område. Då 
klassifikationen kommit att spegla detta, blir resultatet att även följande 
dokument som endast berör män, felaktigt klassas som allmänna för ämnet.73 
Detta blir naturligtvis inte bara en skev framställning av verkligheten, speglad i 
systemets uppbyggnad, utan försvårar dessutom avsevärt arbetet för den 
biblioteksanvändare som vill få tag i litteratur som specifikt rör män i vissa 
situationer. Eftersom alla verk som inte berör kvinnor ser ut att vara allmänna, 
kommer sökningar efter sådan litteratur troligen att missa mängder av relevanta 
arbeten. 

Borgström inleder sitt arbete med en liknande statistisk genomgång av 
SAB. Hon finner att det, förutom Män och Mannen, som har tre respektive två 
underkategorier, inte finns särskilt många ämnesord för män i jämförelse med 
kvinnor. 

Utöver dessa två existerar 11 huvudkategorier samt 14 undergrupper med begrepp 
relaterade till män och mannen. När jag söker efter kvinnan finner jag 51 huvudkategorier 
och 50 undergrupper. Under Kvinnor finns 10 huvudtermer och under kvinnan finns 41 
huvudtermer med tillhörande 41 underkategorier.74

Skillnaderna i antal termer blir i denna genomgång av systemet som helhet 
mycket tydlig. 

I sammanfattningen av sin uppsats konstaterar Pettersson att det mönster 
som framstår tydligast även i hennes analys av SAB är särskiljandet av kvinnor 

                                                 
71 Olson, 2002, s. 152. 
72 Olson, 2002, s. 155. 
73 Olson, 2002, s. 155 f. 
74 Borgström, 2002, s. 24. 
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från den manliga normen, medan män praktiskt taget aldrig utpekas som 
särskilda grupper. Männen står istället i bakgrunden och smälter in i den, 
genom att vara grunden för jämförelsen av kvinnorna. Hon ser också att detta 
förhållande inte förändrats sedan Hanssons analys av den första upplagan av 
systemet.75

Gustafson, som är den enda uppsatsförfattaren som valt att inte studera 
SAB, finner en liknande övervikt för ämnesord som särskiljer kvinnor och 
kvinnlighet från en manlig norm i UDK. I en jämförelse mellan två olika 
upplagor noterar hon emellertid att assymetrin mellan könen har minskat till 
den senare av de båda.76 Detta till skillnad från SAB, där skillnaderna i 
framställningen av män och kvinnor bara tycks bli större med åren. 

Hirdman påpekar också att när det gäller genusformlerna, så är mannen 
den som står i bakgrunden och knappt syns, men som ändå fungerar som ett 
stöd för framställningen av kvinnan. Utan den manliga normen att stötta sig på 
kan kvinnoschablonen inte finnas.77 Att studera den manliga normen handlar 
alltså om att söka studera de tomma områdena i systemet, att läsa mellan 
raderna av kvinnlig framställning. Detta är vad jag syftar till att göra i det 
följande analysavsnittet. 

Analys 
Detta avsnitt fokuserar på en analys av de ämnesord jag funnit i de båda 
upplagorna, utifrån Hirdmans genusformler. Jag har valt att disponera den så 
att huvudavdelningarna presenteras i tur och ordning, och analysen har 
dessutom delats upp under rubriker utifrån vilken formel den passar in under. I 
de fall då mina resultat inte passar in under någon av formlerna, har den delen 
av analysen istället fått rubriken ”Övrigt”. 

Analysen av varje avdelning avslutas med en kort sammanfattning av vad 
dessa resultat innebär för den manliga normen. Dessa sammanfattningar ligger 
sedan till grund för den slutdiskussion som avslutar undersökningskapitlet. 

                                                 
75 Pettersson, 2001, s. 61. 
76 Gustafson, 2003, s. 29 f. 
77 Hirdman, 2003, s. 47. 
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Avdelning D Filosofi och psykologi 

A – a 
Underavdelning Db i den åttonde upplagan passar mycket väl in under denna 
formel. 

Db 
Filosofi – historia 
Kvinnliga filosofer 
Västerländsk filosofi – historia78

Här nämns kvinnor endast som ett undantag, och kontexten i sig känns inte 
heller särskilt logiskt, eftersom Kvinnliga filosofer saknar en historisk markör. 

De övriga 62 signum som finns under Db är samtliga ägnade åt olika 
filosofiska inriktningar, och särskilda filosofer under Dbz. Tillsammans ger 
detta ett intryck av filosofin som ett männens område. Kvinnornas bidrag är så 
pass undantaget normen att det endast får ett litet, ologiskt placerat 
omnämnande. Här är kvinnan uppenbart en mindre framgångsrik upplaga av 
mannen, som är inne på hans område. 

Detta stämmer väl överens med den manliga norm som Hirdman målar 
upp. Hon påpekar att medan kvinnan kopplas till kroppen och därmed i 
förlängningen naturen, så hör mannen ihop med andre, själ, förnuft och hur 
detta förkroppsligas som kultur.79 Kulturen, och då kanske särskilt filosofin 
som dessutom är förknippad med tanke och förnuft, blir ett manligt område där 
kvinnan är en inträngling och ett undantag. 

A – B 
Kvinnopsykologi är ett ämnesord som saknar en exakt manlig motsvarighet. 
Det finns ingen ”manspsykologi”, utan istället finns termen Mannen – 
psykologi. Mannen framstår i detta ord som ett helt enskilt ämnesord, helt 
obundet av relationer till andra, vilket kvinnan aldrig gör i avdelning D. 
”Kvinnan” som ämnesord finns inte med här. Hon är genomgående dotter, 
syster, mor och änka. 

Mannen – psykologi ger också ett annat intryck än Kvinnopsykologi. 
Genom denna beskrivning förefaller kvinnan mer styrd av och intimare 
kopplad till sin psykologi. Mannen är först och främst en man, som har en 

                                                 
78 SAB, 2006, s. 43. 
79 Hirdman, 2003, s. 48. 
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psykologi. Kvinnan identifieras med sin kvinnopsykologi på ett helt annat sätt. 
Tillägget psykologi för mannen framstår också som mer neutralt, medan 
skapandet av en term som Kvinnopsykologi gör det till ett särskilt område, helt 
skilt från psykologi i allmänhet. 

Även Könsskillnader – psykologi hör hemma under denna formel. Att den 
finns talar ju om uppfattningen om män och kvinnor som psykologiskt olika. 

I den åttonde upplagan framstår också vad som tycks vara en skillnad 
mellan mannen och kvinnan som föräldrar. Eftersom dessa termer rör de båda 
könen i en mycket likartad position torde orden kunna vara mer eller mindre 
motsvarande, men det finns faktiskt ganska stora skillnader. Medan kvinnan 
som förälder beskrivs med orden Moderskap och Moderskärlek, förknippade 
med något intimt och känslomässigt, har mannen fått Fäder och Fadersrollen 
som beskrivande termer på detta område. Han axlar alltså snarare en roll som 
far än att vara det, medan kvinnan mer naturligt faller in i att helt enkelt vara 
mor. 

Båda termerna för kvinnan kopplar henne dessutom tydligare till ett barn 
och antyder en relation, medan Fäder tycks stå för sig självt och Fadersrollen 
antyder en viss distans även den. De samlingstermer orden kopplats till visar 
också på en viss skillnad i ämnesorden. Mannens roll som far är 
könspsykologi, att vara far är psykologi, medan moderskap är 
kvinnopsykologi. Även detta tyder på att moderskapet är något som är mer 
kopplat till kvinnan än faderskapet är kopplat till mannen, och att kvinnligt 
föräldraskap tillhör en annan kategori än det manliga. 

Övrigt 
Förutom de termer som består av motsvarande par för båda könen, så återstår 
ett antal ord som inte passat in i formlerna. Det är termer som beskriver 
kvinnor, och som saknar motsvarighet för män. För att uttrycka detta i enlighet 
med genusformlerna, skulle man kunna säga att B står ensam, och genom detta 
visar vad A inte är. Ett exempel på detta är ett utdrag ur signum Doff i den 
åttonde upplagan: 

Doff 
Ensamstående – vuxenpsykologi 
Ensamstående föräldrar - vuxenpsykologi 
Ensamstående kvinnor – vuxenpsykologi 
Ensamstående mödrar – vuxenpsykologi80

                                                 
80 SAB, 2006, s. 50. 

 31



I denna avdelning handlar flera av dessa termer framför allt om moderskap och 
förhållande till barnen. I SAB:s kontext tycks det dessutom som om bröder inte 
har några syskonrelationer, det finns inga misshandlade män vars barn 
påverkas av detta, tonårspojkar existerar inte eller är i alla fall inte intressanta 
ur ett psykologiskt perspektiv, och det finns varken ensamstående män eller 
fäder. 

Ett av paren av motsvarande ord är också intressant, nämligen Far-
dotterförhållande och Mor-dotterförhållande. Trots att det här finns samma 
term för båda könen, så saknas en annan manlig motsvarighet, nämligen i form 
av Far/Mor-sonförhållande. Det närmaste är Far/Mor-barnförhållande, vilket 
dock återfinns under ett annat signum. Inga föräldrar tycks alltså ha ett särskilt 
förhållande till sina söner, i SAB:s kontext. Detta framstår som särskilt 
märkligt eftersom Söner finns som ämnesord, vilket döttrar inte gör. 

Den manliga normen 
Den bild av mannen som framträder i denna avdelning är dels den av en filosof 
i sin egen rätt, medan kvinnan inkräktar på hans område, dels den av en 
tämligen distanserad person i alla slags familjesammanhang. Den intimitet och 
känslosamhet som omger kvinnan i dessa sammanhang saknas, och både från 
mannen som förälder och som barn saknas i stort sett tydliga kopplingar. 
Mannen framstår som obunden av sitt kön i filosofiska sammanhang, och även 
i sin funktion som far där han axlar en roll istället för att påta sig samma slags 
identitet av förälder som kvinnan gör. 

På det hela taget passar detta in på Hirdmans bild av en normman som är 
mer kopplad till ande, förnuft och kultur. Han står för förnuftskulturens norm, 
och blir dessutom mindre ”köttsligt” kopplad till sin avkomma och familj än 
kvinnan. 

Mannen blir dessutom en psykologisk norm, genom att kvinnan har en 
egen ”kvinnopsykologi”.81

Avdelning G Litteraturvetenskap 

A – a 
Under denna formel passar både Kvinnliga författare och Kvinnolitteratur in, 
båda med tillägget litteraturhistoria. Att det finns manliga författare behöver 
inte ens påpekas, och de kvinnliga som historiskt sett funnits blir därför värda 

                                                 
81 SAB, 1985, s. 23-30; SAB, 2006, s. 42-51. 

 32



att pekas ut. Genom detta framstår de som en mindre betydelsefull undergrupp 
till författarna, vilka som regel tycks vara män. 

Kvinnolitteratur skapar också intrycket av litteraturen över lag som manlig, 
medan det vid sidan av detta funnits kvinnolitteratur. Men man kan även tänka 
sig att placera Kvinnolitteratur under A – B, då det tyder på att det skulle 
finnas en tydlig skillnad i vad som är kvinnlig och vad som är manlig litteratur. 

Övrigt 
Kvinnan – motiv i skönlitteraturen står utanför formlerna i båda upplagorna, 
och i den åttonde har dessutom denna skillnad ökat genom att även flickor, 
mödrar och styvmödrar kan vara motiv i litteraturen, medan män helt saknar 
omnämnande som motiv. Genom att framstå som den som är objekt för 
litteraturen, och bara i sällan är författare själv, hamnar kvinnan som något av 
ett undantag i avdelning G. 

Detta har också en koppling till det som Hirdman om och om igen 
framhåller, nämligen skillnaden mellan att göra och att göras. Kvinnor är 
ständigt de som görs, som formas till kvinnor av sin omgivning och av 
männen, medan de gör sig själva, eller varandra.82 Från detta är inte steget 
långt till att kvinnan blir ett objekt, och det tycks som om hon tagit detta steg i 
avdelning G. 

Den manliga normen 
Genom att kvinnan och litteraturen som är förknippad med henne ställs som 
undantag, formas en manlig norm inom litteraturvetenskapen. Den självklara 
författaren är alltså en man, och den typiska boken är riktad till en manlig 
publik. 

Däremot tycks litteratur inte handla om män och manlighet, eftersom det 
enbart är kvinnan som framhålls som motiv i olika egenskaper. Detta känns 
mycket verklighetsfrämmande, eftersom mängden litteratur som behandlar män 
troligen är mycket omfattande. Bilden som skapas av mannen är ändå den av 
ett aktivt subjekt, som aldrig blir ett skildrat objekt. Troligen gör detta det 
mycket svårt för personer som söker efter litteratur om män och manlighet.83

                                                 
82 Hirdman, 2003, s. 65. 
83 SAB, 1985, s. 49-54; SAB, 2006, s. 79-87. 
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Avdelning I Konst, musik teater och film / Konst, musik, teater, film 
och fotokonst 

A – Icke a 
Mannen – motiv i filmen är det intressantaste tillägget i den åttonde upplagan 
under denna huvudavdelning, eftersom det är första och enda gången mannen 
dyker upp som motiv i undersökningen. Som motiv i filmen saknar han 
dessutom en kvinnlig motsvarighet, då kvinnan istället endast finns som motiv 
i litteratur och bildkonst. 

Skillnaden mellan dessa olika slags motiv är värd att notera. I litteraturen, 
men kanske främst i bildkonsten, handlar det om ett passivt avbildat objekt, 
medan filmen snarare visar ett aktivt, handlande subjekt. Trots att mannen 
finns med som motiv i SAB, så blir han ändå aldrig ett objekt på samma sätt 
som kvinnan. Det är fortfarande mannen som gör och kvinnan som görs. 

En mer djupgående analys av detta följer under formel A – a nedan. 

A – a 
Det finns tre termer i avdelningen där kvinnor framstår som en sämre upplaga 
av männen. Den första av dessa är Kvinnliga konstnärer. Här hamnar kvinnan 
återigen som ett undantag från den manliga normen genom att särskilt påpekas. 
Det faktum att mannen aldrig nämns för sig, medan kvinnan både särskiljs som 
kvinna och benämns som en enhet med mannen i ämnesordet Konstnärspar, 
gör att hon framstår som om hon inkräktar på mannens självklara område. 
Kvinnliga fotografer är ännu ett exempel på samma uteslutande genom 
särskiljande. 

På ett mer grundläggande fysiskt plan framgår också kvinnan som en 
sämre upplaga av mannen i avdelning I. Här finns nämligen Kvinnokroppen 
som motiv i konsten, tillsammans med Människokroppen, men manskroppen 
finns inte som ämnesord för motiv i konsten. 

Ibvz 
Kvinnan – motiv i konsten 
Kvinnokroppen – motiv i konsten 
Människokroppen – motiv i konsten84

                                                 
84 SAB, 2006, s. 96. 
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Detta skapar intrycket av att det finns en människa, och en kvinna, vilket gör 
det till en outtalad slutledning att det är mannen som är människan, och 
kvinnan är en slags avart av denna. 

Kvinnan är sålunda ensam om att vara motiv i bildkonsten, och det är 
också bara hon som direkt framstår som ett rent kroppsligt motiv. Detta är 
något som även Pettersson reagerat på i sin undersökning. Hon undrar om 
litteratur som berör mannen som motiv hamnar under Ikz Människokroppen, 
eller om det helt enkelt inte finns litteratur som rör mannen som motiv i 
konsten och detta är skälet till att ämnesordet inte finns. Hon finner emellertid 
att inget av detta är sanningen. Det finns litteratur som behandlar mannen som 
motiv i konsten, men istället för att använda termer som Människokroppen, har 
man konstruerat ämnesord som ”Manlighet i konsten” och ”Mannen i 
konsten”, trots att dessa inte finns i SAB. Utifrån detta konstaterar Pettersson 
att det tydligen finns ett behov av ord som särskiljer även mannen, och att detta 
behov helt konkret finns i litteraturen systemet är till för att klassificera.85

A – B 
Signum Ikz utmärker sig under denna formel. 

Ikz 
Biografier – särsk sceniska konstnärer 
Bondkomiker – särsk 
Cirkusartister – särsk  
Clowner – särsk 
Dansare – särsk 
Filmregissörer – särsk 
Filmskådespelare – särsk 
Filmskådespelerska – särsk 
Gycklare – särsk 
Illusionister – särsk 
Komiker – särsk 
Koreografer - särsk 
Regissörer – särsk 
Sceniska konstnärer – särsk 
Skådespelare – särsk  
Skådespelerska – särsk86

Här finns nämligen ämnesorden Filmskådespelare/Filmskådespelerska, och 
Skådespelare/Skådespelerska, vilket markerar en skillnad på män och kvinnor i 
dessa yrken. Mest intressant är däremot att det enbart är skådespelaryrkena 
                                                 
85 Pettersson, 2001, s. 39. 
86 SAB, 2006, 124 f. 
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som könsmarkeras på detta sätt. Resten av yrkestitlarna står endast i denna 
enkla form, utan särskilt könsindelning. Visserligen skulle det vara möjligt att 
se samtliga av dessa yrken som manliga, men just exemplet dansare framstår 
snarare som om det handlar om en grupp där kvinnor är i majoritet, varför den 
analysen inte känns korrekt. 

Värt att notera är också att denna skillnad mellan män och kvinnor i 
skådespelaryrkena inte markeras i den sjätte upplagan av SAB, utan att det är 
ett tillägg som kommit senare. I den sjätte upplagan såg detta signum ut som 
följer: 

Ikz 
Biografier – särsk sceniska konstnärer 
Clowner – särsk 
Danskonstnärer – särsk 
Filmregissörer – särsk 
Filmskådespelare – särsk 
Gycklare – särsk 
Regissörer – särsk 
Sceniska konstnärer – särsk 
Skådespelare – särsk87

Detta är ett exempel på en plats i systemet där könsneutraliteten försvunnit. Ett 
tydligare exempel på samma sak, som också särskiljer kvinnan i högre grad, 
följer under analysen av avdelning L nedan. 

Den manliga normen 
Även under avdelning I återkommer samma särskiljande av kvinnor i olika 
yrkesgrupper som gör mannen till en självklar norm. Detta är dessutom något 
som utökats en hel del till den senare upplagan. 

Mannen finns nu för första och enda gången med som motiv, men eftersom 
det är som motiv i filmen blir han aldrig ett lika passivt skildrat objekt som 
kvinnan. 

Till skillnad från kvinnan kopplas han heller aldrig direkt till sin kropp i 
avbildande sammanhang, utan försvinner in under den mer neutrala termen 
Människokroppen. Här blir det mycket tydligt att det är mannen som är 
människan, medan kvinnan fortfarande ses som en variant av honom. Även här 
finns emellertid ett problem då det gäller att ordna och finna litteratur, eftersom 
dessa ämnesord uppenbarligen inte svarar mot den litteratur som finns.88

                                                 
87 SAB, 1985, s. 75. 
88 SAB, 1985, s. 58-76; SAB, 2006, s. 93-126. 
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Avdelning L Biografi med genealogi 
Liksom under Ikz skulle det vara möjligt att anse alla ämnesord under Lz som 
manliga, så som exempelvis Advokater, Läkare och Uppfinnare, men jag har 
valt att se dem som neutrala och bara som yrkestitlar. 

A – a 
Till den åttonde upplagan har hela sex ämnesord som särskiljer kvinnor 
tillkommit till underavdelning Lz. De yrkestitlar som i den äldre upplagan 
framstod som helt neutrala har här istället delats upp i två kategorier, där de 
flesta fortfarande står kvar i enkel form, medan dessa sex alltså dessutom har 
fått dubbletter med tillägget ”kvinnliga” framför sig. 

Lz 
Kvinnliga idrottsledare – särsk 
Kvinnliga matematiker – särsk 
Kvinnliga professorer – särsk 
Kvinnliga resenärer – särsk 
Kvinnliga upptäcksresande – särsk 
Kvinnliga vetenskapsmän – särsk89

Detta blir då lätt att tolka som om det inte direkt handlar om matematiker eller 
upptäcksresande egentligen, utan om kvinnliga sådana, vilket inte riktigt är 
samma sak. Kvinnor blir på detta sätt en mänsklig undergrupp till männen, som 
är utgångspunkt och norm. När det gäller det sista ämnesordet – Kvinnliga 
vetenskapsmän – blir effekten dessutom närmast komisk på grund av den 
maskulina formen på yrkestiteln. Hur kan en vetenskapsman vara kvinnlig? 
Beslutet att införa ett ämnesord som ”vetenskapsmän” tycks oövertänkt med 
tanke på detta. Troligen hade det varit klokare att använda en mer neutral term 
istället, som till exempel forskare. 

Man kan fråga sig var nödvändigheten ligger i att skilja mellan män och 
kvinnor i en avdelning som ändå är till för att ta upp särskilda individer. Att en 
viss matematiker eller resenär är kvinna torde alltså framgå med all önskvärd 
tydlighet ändå.  

Hirdman har också noterat att det finns en känsla av att mannen står som 
modell även för yrkesgrupper. 

Här jämförs kvinnor mot en norm, en statistiks konstruktion, en sammantagen idealtyp 
Man. Beroende på sammanhang är Han konstruerad på olika sätt, men Han representerar 

                                                 
89 SAB, 2006, s. 159. 
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liksom summa summarum: när det gäller t.ex. antalet röda blodkroppar, eller vad en 
arbetare, läkare, polis, banktjänsteman, politiker, företagsledare, m.m. är.90

Även om det handlar om sysslor som båda könen kan utföra likvärdigt, så är 
det alltid kvinnan som mäts mot mannen, och han som är den självklara 
normen för vad ett yrke är och hur det ska utföras, och av vem. 

Den manliga normen 
Här är särskiljandet mellan män och kvinnor i olika yrken särskilt tydligt, och 
blir nog bara tydligare i den följande avdelningen, O Samhälls- och 
rättsvetenskap. Trots att kvinnor idag kan hålla alla yrkespositioner en man 
kan, så finns det alltså fortfarande en bakomliggande tanke om att det är 
mannen som är normen även för detta. 

Detta märks också på benämningen på vissa kategorier, så som 
vetenskapsman, där det ingår i själva namnet att den som utför sysslan är av 
manskön. 

Även om det rent praktiskt inte är nödvändigt att dela upp män och kvinnor 
i två olika kategorier i denna del av systemet, så har man ändå tyckt att det 
fanns en mening med att bygga in denna skillnad i den senare upplagan.91

Avdelning O Samhälls- och rättsvetenskap 

A – Icke a 
Två av de manliga termerna saknar kvinnlig motsvarighet, och dessa är 
Faderskap – juridik och Manssamhället. Den första antyder att det inte finns 
någon juridik kring moderskapet, vilket skapar ett intryck av moderskapet som 
mer självklart och naturgivet än faderskapet. Ett utdrag ur detta signum visar 
termer som juridiskt berör föräldraskapet, där kvinnliga termer saknas helt. 

Oeakab 
Faderskap – juridik 
Föräldrabalken 
Föräldrar och barn – juridik 
Föräldrarätt 
Gemensam vårdnad – föräldrarätt 
Vårdnadsfrågor - föräldrarätt92

                                                 
90 Hirdman, 2003, s. 59. 
91 SAB, 1985, s. 95-97; SAB, 2006, s. 155-160. 
92 SAB, 2006, s. 223. 
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Den andra termen – Manssamhället – står ensam på mer självklara grunder. Vi 
lever i ett samhälle präglat av en manlig norm, men det finns inget sådant som 
ett ”kvinnosamhälle”. 

Fadersrollen förekommer både under familjesociologi och mansfrågor, 
men det finns inget ämnesord för modersrollen. Liksom under avdelning D 
tycks det enbart vara män som iklär sig en ”roll” som förälder, medan kvinnan 
”är” en förälder. Här finns dock inget enkelt ämnesord för mödrar heller, trots 
att det finns ett för Fäder. Pappaledighet är också en unikt manlig term. Det 
närmaste som finns för kvinnor är det mer neutrala Föräldraledighet under 
samma signum. 

Den enda termen i undersökningen som särskiljer män i yrkessammanhang 
finns också i denna avdelning, nämligen Manliga vårdbiträden. Detta tyder på 
ett område där den manliga normen inte gäller, utan där det istället är den 
manliga närvaron som måste pekas ut som särskild och anmärkningsvärd. 

Termen Ungkarlshotell, som också förekommer med tillägget ”frivillig 
hjälpverksamhet” saknar också en kvinnlig motsvarighet. Det närmaste som 
finns för kvinnor är Kvinnohus, vilket enligt en ordbok innebär en ”(offentlig) 
lokal för kvinnor med olika aktiveringsprogram och kurser”.93 Ett 
ungkarlshotell beskrivs i sin tur som ett ”mycket enkelt kommunalt drivet 
hotell för bostadslösa män som ofta har sociala problem”.94 Det är också 
intressant att se hur detta skiljer sig från förklaringen av termen ungkarl, som 
sägs vara en ”man som inte ingått äktenskap el. lever i samboförh.; ofta med 
tanke på (föregiven) inriktning på ytliga nöjen”.95

De offentliga lokalerna för kvinnor är alltså till för sociala aktiviteter och 
bildning av olika slag, medan män främst tas om hand då de inte har någon 
kvinna i sitt liv. Steget tycks också kort mellan ”ytliga nöjen” och att få sociala 
problem. 

A – a 
Det finns ett antal termer under avdelning O som visar kvinnor som en sämre 
upplaga av männen och vad de har. Till skillnad från vanlig lön finns alltså 
Kvinnolön, vid sidan av präster finns Kvinnliga präster, och vanlig arbetskraft 
kompletteras av Kvinnlig arbetskraft. Kvinnlig polis står dessutom att finna 
tillsammans med en samling av beteckningar på olika slags poliser och väktare, 

                                                 
93 Norstedts svenska ordbok: En ordbok för alla, 2003, s. 608. 
94 Norstedts svenska ordbok, 2003, s. 1238. 
95 Norstedts svenska ordbok, 2003, s. 1238. 
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vilket gör att denna grupp framstår mer som en undergrupp inom yrket än 
jämställd med den manliga polis som outtalat blir normen för gruppen. 

Termen Kvinnorösträtt, som till den åttonde upplagan ändrats till Kvinnlig 
rösträtt, har ett visst berättigande att skilja sig från övriga, eftersom den 
kvinnliga rösträttens historia skiljer sig från den manliga. Här framgår det 
emellertid inte tydligt att det rör sig om en historisk kontext, utan kvinnors 
rösträtt behandlas som om den fortfarande är skild från männens. 

Kvinnliga präster är ett annat ämnesord som förändrats i den nyare 
upplagan. Här handlar det om att det förlorat tillägget om kvinnofrågor. Mest 
troligt beror detta på att frågan om kvinnliga prästers vara eller icke vara inte 
längre är aktuell på samma sätt, och att det nu är mer självklart att de finns. 
Däremot gör deras omnämnande här det tydligt att de fortfarande inte ses som 
jämlika med manliga präster. 

Kvinnopolitik blir också en problematisk term i avdelningen. Det troliga är 
att man syftat på politik som på något sätt berör kvinnor och deras situation, 
men det är en term som lätt kan tolkas som politik som förs av kvinnor. Även i 
den första betydelsen skiljer den emellertid ut kvinnor som en grupp som 
behöver särskild behandling, och det troliga är väl att de ska få den av männen. 

A – B 
För den formel som visar män och kvinnor som i grunden olika finns också ett 
antal termer under huvudavdelning O. Att något sådant som Kvinnorörelsen 
saknar en manlig motsvarighet är tydligt, och det finns enligt SAB också en 
Kvinnohistoria som uppenbarligen skiljer sig från männens. 

Om män och kvinnor var lika skulle det säkert heller inte behöva finnas 
något sådant som Kvinnoforskning. Här är det än mer självklart än under A – a 
att det inte finns några motsvarande termer för männen. Något sådant som en 
mansrörelse finns inte, och manshistoria blir med nödvändighet allt i historien 
som inte direkt rör kvinnor, eftersom de redan är uteslutna som en särskilt 
grupp. Mansforskning är något som börjat formas, men som inte hade någon 
större spridning under denna tid.96

Här finns också Feminism som en påminnelse om könens olikheter och 
skilda villkor. Att villkoren verkligen är skilda framhävs också av den bild av 
kvinnor som SAB tecknar med hjälp av termer som Kvinnomisshandel, 
Kvinnoförtryck, Kvinnohus, Kvinnofrigörelse och även Hemmafruar. Det är 

                                                 
96 David Tjeder påpekar att forskningen kring manlighet började komma igång först för ungefär 15-20 år 
sedan, men att den utvecklats mycket kraftigt sedan dess. Tjeder, 2004, s. 239. 
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knappast en positiv bild av kvinnan och hennes position som formas av 
ämnesord som dessa när man ser dem tillsammans. 

Kvinnliga fångar är ett av ett antal nya termer i avdelningen för att 
särskilja kvinnor. Detta formar en manlig norm för ännu en tidigare icke 
omnämnd miljö, nämligen fängelset. Att frihetsberövas är tydligen något som 
är mer typiskt manligt än kvinnligt, varför det alltså skiljer könen åt. Ännu ett 
liknande tillägg är Kvinnor och alkohol. Medan alkoholproblem annars 
beskrivs i könsneutrala termer, så står denna ensam utan en manlig 
motsvarighet. Detta tyder på att kvinnors relation till alkohol skulle skilja sig 
på ett uppenbart sätt från mäns. 

Tjeder påpekar att det har setts som att särskilt våldsutövning är något som 
kopplats till män då man börjat se könen som grundläggande olika.97 Att dessa 
ämnesord hör hemma under denna formel är alltså uppenbart. 

Kvinnoyrken är kanske ett av de mer anmärkningsvärda tilläggen under 
avdelningen i den senare upplagan, eftersom man kanske snarare hade väntat 
sig att det skulle vara en term som tidigare funnits men sedan tagits bort. 
Sanningen är alltså det motsatta. Kontexten kring ordet är också 
anmärkningsvärd. Hela det signum som rör kvinnor på arbetsmarknaden utgörs 
av fem ämnesord: 

 Ohafb 
Hembiträden 
Kvinnlig arbetskraft – arbetsmarknad 
Kvinnor – på arbetsmarknaden 
Kvinnoyrken 
Sömmerskor – på arbetsmarknaden98

Detta ger det mycket starka intrycket av att kvinnor på arbetsmarknaden enbart 
finns inom kvinnoyrken, och att detta innebär att de arbetar som hembiträden 
eller sömmerskor. För männen ser bilden mycket annorlunda ut. Några 
mansyrken finns det inte, och Män – på arbetsmarknaden står under Ohaf 
tillsammans med omkring 45 olika yrken eller andra slags grupperingar på 
arbetsmarknaden. Mannen är alltså ett självklart inslag på arbetsmarknaden 
som helhet, medan kvinnan tilldelas en liten, verklighetsfrämmande 
underavdelning. 

                                                 
97 Tjeder, 2004, s. 242. 
98 SAB, 2006, s. 230. 
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Kvinnorätt är även det ett nytillkommet ämnesord som saknar en manlig 
motsvarighet och som framstår som tämligen märkligt. Det tycks säga att män 
och kvinnor inte ens har samma rättigheter och skyldigheter i ett juridiskt 
sammanhang, vilket torde vara något av det mest grundläggande i vårt 
samhälle. 

Övrigt 
Trots att det som nämnt inte finns någon enkel term för mödrar på samma sätt 
som för Fäder, så finns det istället en mängd ämnesord som särskiljer specifika 
typer av mödrar. Ett utdrag ur signum Oac visar den stora skillnaden i detta 
sammanhang. 

Oac 
Ensamstående kvinnor – familjesociologi 
Ensamstående män – familjesociologi 
Ensamstående mödrar – familjesociologi 
Fadersrollen – familjesociologi 
Frånskilda kvinnor – sociologi 
Fäder 
Ogifta mödrar – familjesociologi 
Styvfäder 
Styvmödrar 
Tonårsmödrar 
Unga mödrar99

Endast Styvmödrar har en manlig motsvarighet, i övrigt tycks det bara vara 
mödrarna som delas in i särskilda grupper. Detta är en spegling av hur 
förhållandena är under avdelning D Filiosofi och psykologi, det mödrar också 
särskiljs från fäder, även om termerna här i avdelning O är betydligt fler. 

I övrigt är det också kvinnorna som främst delas in i särskilda grupper och 
märks ut med sitt kön. Handikappade kvinnor är ett sådant exempel, liksom 
Tonårsflickor, Frånskilda kvinnor – familjesociologi, Invandrarflickor och 
Invandrarkvinnor. 

Den manliga normen 
Precis som under avdelning L skapas här en tydlig bild av mannen som norm 
på arbetsmarknaden. Även om Män – på arbetsmarknaden finns som ämnesord 
vid sidan av kvinnor, så är kontexten orden placerats i så totalt olika att 
mannen ändå framstår som den självklara normen, och den som kan uppfylla 

                                                 
99 SAB, 2006, s. 203 f. 
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flest positioner i olika yrken. Att det dessutom finns ämnesord som särskiljer 
kvinnor till exempel som poliser och präster ökar dessutom detta intryck. 

Att mannen endast markeras som ett undantag i yrkessammanhang en gång 
i denna undersökning bidrar också till att den manliga normen förstärks. Det 
område som på detta visa framstår som att ha en kvinnlig norm, nämligen yrket 
som vårdbiträde, blir nämligen mycket ensamt och isolerat i en värld av i 
övrigt mansdominerade yrken. 

I en social kontrast till kvinnan framstår också mannen som betydligt mer 
fri och obunden. Kvinnan tycks kategoriseras som förtryckt, med andra 
rättigheter till och med inför lagen. Även ett av de ytterst få särskiljande 
ämnesorden för mannen gör faderskapet till en juridisk fråga som saknar 
motsvarighet för kvinnan. 

Liksom under D Filosofi och psykolog, får mannen även under avdelning 
O en distanserad position som familjefar. Fäder blir heller aldrig indelade i 
underkategorier på samma sätt som mödrar, och det framstår därför som om en 
man som blir far alltid tillhör en normkategori som inte är tonåring, 
ensamstående eller ogift.100

Avdelning R Idrott, lek och spel 

A – Icke a 
Biografier – särsk idrottsmän saknar en kvinnlig motsvarighet, vilket kan 
tyckas märkligt eftersom det finns termer för både särskilda idrottsmän och -
kvinnor. Man har också med den neutrala termen ”idrottsutövare”, vilket skulle 
ha kunnat ersätta idrottsmän här för att biografierna skulle innefatta både män 
och kvinnor. 

Idrottskvinnor och Idrottsmän är också skilda åt under Rbz. Som redan 
nämnt är detta inte helt nödvändigt med tanke på den könsneutrala termen 
”utövare” som också finns med, men uppenbarligen har den ändå upplevts som 
nödvändigt att skilja männen och kvinnorna åt. 

A – a 
Kvinnoidrott visar tydligt på den manliga normen inom detta ämne, där 
avdelningen annars främst består av en uppräkning av alla upptänkliga sporter 
och lekar. Det faktum att männen och kvinnorna tävlar i samma idrotter, lekar 
och spel tycks inte vara lika viktigt som att även här föra in kvinnorna i en 

                                                 
100 SAB, 1985, s. 121-46; SAB, 2006, s. 202-239. 
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särskild, underordnad grupp. Men detta gäller inte bara kvinnor, vilket detta 
utdrag ur signum Rb visar. 

Rb 
Barn och idrott 
Kvinnoidrott 
Ungdomsidrott101

Det finns alltså ämnesord som särskiljer även barn och ungdomar inom 
idrotten, vilket förstärker den vuxne mannen som norm på området. 

I den åttonde upplagan har dessutom ämnesordet Kvinnliga idrottsledare – 
allm tillkommit, vilket också särskiljer kvinnorna på denna nivå i idrotten. 

Den manliga normen 
Genom de mycket isolerade omnämnanden kvinnor får skapas en stark manlig 
norm inom avdelning R, en norm som inte skulle ha funnits där som inte 
kvinnor nämnts som en särskild grupp. Denna norm förstärks också av att 
andra grupper särskiljs, inte bara kvinnor, så att män blir den enda grupp inom 
idrotten som aldrig nämns. På så vis faller de in i bakgrunden och bildar en 
osynlig norm i systemet.102

Avdelning S Militärväsen 

A – a 
Genom att kvinnor endast nämns en enda gång som ett undantag i denna 
avdelning, med ämnesordet Kvinnor i försvaret, blir det mycket tydligt att de 
inte alls hör hemma där. Här har det heller inte skett någon förändring i den 
nya upplagan. 

Avdelningarna R och S pekades ju också ut av Pettersson som särskilt 
manliga avdelningar, och jag är böjd att hålla med henne om den saken, särskilt 
när det gäller S.103 Just genom det faktum att kvinnan så tydligt är 
marginaliserad i denna avdelning blir det ännu tydligare att hon är ett undantag 
från normen än då det finns många särskiljande ord för kvinnan. 

Här är hon istället så avlägsen normen att hon knappt syns alls, och det 
lilla påpekandet om att hon bara har en plats i utkanten av militärväsendet gör 
det tydligare och påtagligare än om hon inte nämnts över huvud taget. Denna 

                                                 
101 SAB, 2006, s. 304. 
102 SAB, 1985, s. 187-190; SAB, 2006, s. 303-309. 
103 Pettersson, 2001, s. 34. 
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avdelning hade kunnat framstå som helt könsneutral, om inte ämnesordet som 
särskiljer kvinnor hade funnits och markerat den manliga normens totala 
dominans på detta område. För avdelning R är fördelningen jämnare, men även 
där skulle en neutralitet vara tämligen enkel att uppnå. 

Den manliga normen 
Ännu tydligare än i avdelning R Idrott, lek och spel finns kvinnan bara med 
som ett marginellt undantag. Detta skapar en mycket stark manlig norm i 
avdelning S, som faktiskt saknar motsvarighet i övriga undersökta avdelningar. 
Genom det enda, isolerade omnämnandet av kvinnan som undantag skapas ett 
intryck av att allt annat i avdelningen är enbart förknippat med män och 
manlighet.104

Avdelning V Medicin 
Under denna avdelning valde jag att inte räkna med alla de ämnesord som 
rörde graviditet och barnafödande, eftersom detta av självklara skäl är ett 
område där mannen saknar motsvarande ämnesord. Att ta med dessa ord ansåg 
jag skulle ha skapat en övervikt av kvinnliga ämnesord som egentligen inte var 
relevanta för undersökningen. 

A – a 
Den enda nytillkomna ordet i den senare upplagan är Kvinnliga läkare, och 
detta faller in under denna formel. Här har nu kvinnan alltså även särskiljts på 
det medicinska yrkesområdet. Detta är intressant att jämföra med Ohf Manliga 
vårdbiträden – social omsorg. Vårdbiträden framstår som typiskt kvinnliga, 
medan läkare framstår som typiskt manliga. 

Pettersson finner framför allt två problem med att använda ämnesord med 
denna utformning. Dels ser hon att man får ett fokus på könstillhörigheten 
snarare än yrket – det blir viktigare att det handlar om en kvinna än att kvinnan 
i fråga är läkare. Hon menar också att orden kvinnliga/manliga skapar andra 
associationer än ren könstillhörighet, och istället förknippas med vad som ”är” 
manligt eller kvinnligt.105

A – B 
Impotens framstår också som det enda sexuella problemet för män, medan 
kvinnan uppenbarligen är behäftad med betydligt fler och djupgående problem. 
                                                 
104 SAB, 1985, s. 190-192; SAB, 2006, s. 309-312. 
105 Pettersson, 2001, s. 38. 
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Under denna formel om mannen och kvinnan som olika, kan man också 
placera Impotens, tillsammans med de problem som tydligen rör kvinnan och 
hennes sexualitet. Till att börja med framstår ämnesordet Kvinnosjukdomar 
som en mycket särskiljande term. Detta tyder på att det finns en samling 
åkommor som enbart drabbar kvinnor. Män har inga specifika 
”manssjukdomar”. 

Pettersson påpekar att detta inte är realistiskt, eftersom det finns 
”sjukdomar som är direkt kopplade till och specifika för respektive kön”.106

Även Hansson lägger märke till samma åtskiljande i den första upplagan 
av SAB, där man under Vg ska placera ”de för kvinnan egendomliga 
sjukdomarna”.107 Betydelsen av ordet ”egendomliga” kan i detta fall vara flera, 
som märklig, utmärkande eller speciell. Hansson menar dock att samtliga 
betydelser tyder på en distans till kvinnan och det kvinnliga.108

Frigiditet och Nymfomani är också ord som saknar motsvarighet för män, 
vilka tillsammans skapar en bild av att kvinnans sexualitet och dess problem 
oftare än mäns är psykiska. Visserligen kan det vara så att frigiditet saknar en 
manlig motsvarighet även utanför SAB:s kontext, men så är inte fallet vad 
gäller nymfomani. Det hade varit mer logiskt att också inkludera ämnesordet 
satyriasis, vilket är termen för en onormalt stark könsdrift hos män.109

Övrigt 
Ett ämnesord som står ut men inte passar in under någon av formlerna är 
Lesbianism. Under signum Vndh står det tillsammans med Bisexualitet och 
Homosexualitet, vilket skapar ett intryck av även sexuell läggning som manligt 
normativ. 

Pettersson påpekar att detta inte speglar litteraturen, eftersom det finns 
verk som rör den manliga homosexualiteten specifikt, och att andra system har 
ämnesord för just homosexuella män, i motsats till homosexualitet i 
allmänhet.110 Det framstår alltså som omotiverat, även utifrån litteraturen, att 
särskilja kvinnan i detta fall. 

                                                 
106 Pettersson, 2001, s. 39. 
107 Hansson, 1999, s. 190. 
108 Hansson, 1999, s. 296. 
109 Norstedts svenska ordbok, 2003, s. 958. 
110 Pettersson, 2001, s. 39. 
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Den manliga normen 
I den senare upplagan har särskiljandet av kvinnan i yrkeslivet även nått 
avdelning V, vilket skapar en manlig norm även inom läkaryrket. 

Även i övrigt skapas en manlig norm inom det medicinska området. 
Mannen tycks sakna sjukdomar som är specifika för honom, till skillnad från 
kvinnan. Han blir på så vis det medicinen utgår ifrån i bedömandet av 
sjukdomar. På detta vis tycks han också mer befriad från fysiska och psykiska 
problem än kvinnan. 

På sexualitetens område skapar mannen också en norm genom att vara den 
som inte nämns. Medan kvinnliga homosexuella särskiljs som en egen grupp 
faller mannen in under den allmänna termen.111

Jämförelse 
I detta avsnitt avser jag att presentera en mer sammanfattande jämförelse av de 
båda upplagorna och vad som har förändrats mellan dem. 

Över lag är de förändringar som gjorts i systemet inte särskilt stora, vilket 
man väl heller inte kan vänta sig eftersom mer djupgående förändringar av ett 
klassifikationssystem är svåra att genomföra. Antalet ämnesord har däremot 
ökat mellan de båda upplagorna, och antalet relevanta ämnesord för min 
undersökning skiljer sig ganska mycket under vissa huvudavdelningar. 

Trots detta är den bild ämnesorden tillsammans förmedlar inte särskilt 
förändrad. De nya ämnesorden saknar ofta motsvarighet för det motsatta könet, 
oavsett om de berör kvinnor eller män, och de allra flesta av de nytillkomna 
ämnesorden berör kvinnor. På många platser i systemet där den äldre upplagan 
visar en könsneutralitet, har den nyare upplagan istället fått ett antal termer 
som utmärker kvinnan, medan mannen försvinner in i de neutrala, normativa 
termerna. Tillsammans bidrar detta i de allra flesta fall till att öka särskiljandet 
av kvinnan snarare än att minska det. 

Vissa områden, som till exempel de avdelningar under O som berör män 
och kvinnor på arbetsmarknaden, har dessutom utvecklats till att bli långt mer 
verklighetsfrämmande än tidigare. Förutom att kvinnor här framställs som 
undantag från en norm framställs de dessutom som praktiskt taget icke 
existerande på arbetsmarknaden, eller hållna till ett mycket litet antal yrken. 
Männen å sin sida särskiljs i ett enda yrke, och det är som vårdbiträde.112

                                                 
111 SAB, 1985, s. 216-226; SAB, 2006, s. 343-358. 
112 SAB, 2006, s. 234. 
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På det hela taget framstår alltså den manliga normen i SAB som tämligen 
oförändrad genom tiden, även om detaljeringen i dess utformning ökat. I den 
slutdiskussion som följer nedan avser jag att diskutera denna manliga norm 
mer utförligt. 

Slutdiskussion 
Denna avslutande del av undersökningskapitlet kommer att upptas av en mer 
ingående diskussion, dels kring hur väl Hirdmans genusformler har visat sig 
fungera för undersökningen, dels kring mina resultat. De konstruktioner av den 
manliga normen där formlerna inte fungerar kommer att redovisas, liksom de 
områden där den manliga normen tycks vara särskilt stark och framträdande. 
Vilka förändringar som förekommit i normen tas också upp för analys. 
Slutligen görs dessutom ett försök till att koppla denna diskussion till en 
vidare, samhällelig kontext. 

Genusformlerna i SAB 
I slutet av avsnittet Statistik, som inleder undersökningskapitlet, konstaterade 
jag att studiet av den manliga normen främst skulle komma att handla om att 
studera de tomma områdena i systemet, och att läsa mellan raderna av kvinnlig 
framställning. Nu märks det tydligt att detta stämmer. Det faktum att kvinnor 
så ofta omnämns och män inte skapar blanka ytor som bara kan tolkas som en 
manlig norm, men som fylls med innehåll av det kvinnliga som syns runt 
omkring. Utan tvekan är detta den viktigaste logiken som ligger bakom 
konstruktionen av den manliga normen i SAB. 

Trots att just denna del av konstruktionen inte beskrivs där, har jag funnit 
att Hirdmans genusformler fungerar mycket bra som förklaring för 
konstruktionen av normen. Trots att det oftast är kvinnan som står ensam utan 
manlig motsvarighet i systemet, så finns det även flera platser där 
grundformeln, A – Icke A, kan användas för att beskriva relationerna av 
ämnesord. Dessa platser, där det finns manliga ämnesord utan kvinnlig 
motsvarighet, är inte alls lika vanliga, men de förekommer. 

A – a är en formel som återkommer genomgående i alla undersökta 
avdelningar, vilket tyder på att detta är en mycket verksam logik i systemet. 
Allra oftast används denna jämförelsens formel för att visa kvinnan som 
avvikande från normen i yrkessammanhang, där det handlar om ämnesord av 
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typen ”Kvinnliga läkare”113. Detta får kvinnan att framstå som en aningen 
sämre och inte helt fullgod upplaga av mannen i ett mycket stort antal 
yrkespositioner. Det finns emellertid även platser där denna formel får mannen 
att framstå som norm på ett mer djupgående plan, som till exempel 
förekomsten av kvinnokroppen som motiv i konsten, tillsammans med 
människokroppen. Här formar ämnesorden en bild av manskroppen som 
detsamma som människokroppen, och därmed som norm för denna, med 
kvinnan som undantag.114

Den normativa formeln A – B förekommer också så gott som 
genomgående i analysen. Allra mest djupgående skillnader mellan könen 
skildras med denna formel i avdelning D Filosofi och psykologi, där till och 
med mäns och kvinnors psykologi behandlas som helt skilda ämnen, där 
mannens psykologi är detsamma som allmän psykologi, medan 
”Kvinnopsykologi” framstår som ett tillägg.115 Där presenteras också män och 
kvinnor som helt olika i egenskap av föräldrar, och även som barn. 

Det är uppenbart att det i SAB finns en diskurs som säger att män och 
kvinnor är olika, och att mannen genomgående är norm. Eftersom jag enbart 
studerat SAB som text, och inte dess produktion och hur den faktiskt används i 
en praktisk kontext, blir det den språkliga makt systemet innehåller tydlig. 
Genom att omnämna vissa och utesluta andra skapar systemet en tydlig bild av 
både män och kvinnor, en identitet inom diskursen. 

Denna språkliga makt blir desto större eftersom det handlar om att indela 
litteratur. Det är därför inte bara i systemet i sig om bilden av könen blir tydlig, 
utan även för den som ska klassificera litteraturen, och kanske främst för den 
användare som ska återfinna den. Svårigheterna kan bli många då den identitet 
könen får i systemet skiljer sig från den vi oftast ger dem. 

En av genusformlerna saknas emellertid helt i min analys. Detta är A – A, 
den homosociala formeln. Jag har inte funnit någon konstruktion av ämnesord 
som skulle kunna placeras under denna formel, vilket tyder på att den inte 
fungerar för att förklara den manliga normen i SAB. Troligen skulle den 
fungera bättre för studiet av en diskurs som utgör någon form av dialog eller 
interaktion mellan flera deltagare på annat sätt. 

                                                 
113 SAB, 2006, s. 357. 
114 SAB, 2006, s. 96. 
115 SAB, 2006, s. 50. 
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Eftersom SAB mer innebär en framställning av män och kvinnor, och 
formeln A – A troligen förutsätter någon form av relation där män kan bekräfta 
varandra i sina roller, fungerar den inte i detta sammanhang. 

Det tydligaste mönstret som går igen i SAB:s konstruktion av den manliga 
normen, omnämnandet av kvinnan och inte av mannen, är vad man skulle 
kunna kalla ytterligare en formel, nämligen en där B står ensam. Detta är de 
platser i systemet där kvinnan har en rad ämnesord som saknas för mannen, 
vilket är mycket vanligt och förekommer i alla avdelningar. Genom att införa 
ämnesord där det kvinnliga särskiljs formas ett intryck av att det manliga är det 
självklara, utan att det ens nämns. Detta är en av de viktigaste metoderna för 
konstruktion av normen i SAB, och det är därför intressant att den inte täcks av 
Hirdmans formler. 

Visserligen skulle man kunna argumentera för att detta passar in under 
formeln A – B, och att de tillfällen då det enbart finns ämnesord för kvinnan 
visar på en könsskillnad. Jag anser dock att det faktum att det så påfallande 
ofta helt saknas manliga ämnesord snarare skapar en bakomliggande manlig 
norm, som omnämnandet av kvinnan hjälper till att forma. Att framhålla det 
som inte är representativt för kvinnor skapar alltså en bild av vad som är 
representativt för män. 

Hirdmans genusformler tycks på det hela taget fungera väl för att 
lokalisera och förklara formandet av den manliga normen, trots att de inte helt 
täcker konstruktionen som används i SAB. I vissa fall har det också varit svårt 
att bestämma under vilken formel ett visst ämnesord hör hemma, eftersom de 
ibland är nära att överlappa varandra. Till exempel kan det vara svårt att avgöra 
om sådana ämnesord som ser olika ut för män och kvinnor handlar om att visa 
dem som just olika (A – B), eller om det istället handlar om att visa kvinnan 
som en lite sämre variant av mannen (A –a). 

Den manliga normen 
En av de mest framträdande normerna jag funnit i min undersökning är den 
som rör mannen som norm i yrkeslivet. Genomgående i systemet är det 
kvinnor som utmärks i olika yrkesgrupper, medan mannen endast en gång i 
min undersökning särskiljs på arbetsmarknaden. Detta skapar en mycket tydlig 
bild av en arbetsmarknad där mannen kan arbeta med vad som helst, även om 
han är i minoritet inom ett område, medan kvinnan är ett undantag i princip 
överallt. För män finns ingen term för ”mansyrken”, och listan på grupper och 
yrken de kan tillhöra på arbetsmarknaden är mycket lång. Samtidigt menar 
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man att det finns kvinnoyrken, och kvinnor visas fram som om de enbart hade 
ett mycket litet antal självklara positioner i yrkeslivet.116

Denna manliga norm har också förstärkts mycket från den sjätte upplagan 
av systemet till den åttonde. Ett flertal platser där kvinnan tidigare inte 
markerades som ett undantag har nu blivit ifyllda. Det är möjligt att tänka sig 
att detta är tänkt att skapa en större jämlikhet i systemet, men resultatet blir 
istället det motsatta. Ju mer kvinnan särskiljs, desto starkare blir den manliga 
normen. Det faktum att mannen bara utpekas som undantag i en enda 
yrkeskategori förstärker också normen genom att göra den tydligare. 

Även på kulturella områden, från filosofi till konstnärliga uttryck, är det 
mannen som är den normative utövaren. Kvinnan markeras även här som ett 
isolerat undantag, medan mannen genom att inte nämnas formar en 
bakomliggande norm. 

Ur denna norm kommer också det faktum att mannen, till skillnad från 
kvinnan, aldrig framställs som ett avbildat objekt. Visserligen förekommer han 
som motiv i filmen, men denna gestaltning innebär en mer aktiv roll än att 
skildras i bildkonst och litteratur. Mannen försvinner alltså in i en norm både 
som avbildare och avbildad, medan kvinnan i det ena fallet framstår som ett 
undantag och i det andra som den särskilt skildrade. Detta är något som 
troligen både är verklighetsfrämmande, eftersom mannen lär finnas skildrad i 
minst lika mycket litteratur och konst som kvinnan, och dessutom innebär ett 
problem för den som söker efter litteratur om mannen som motiv. 

Särskilt det faktum att kvinnokroppen framhålls som ett särskilt motiv men 
inte manskroppen skapar en kroppslig norm. Det är tydligt att 
människokroppen är detsamma som en manlig kropp i SAB, och att den 
kvinnliga måste särskiljas.117

Även på det medicinska och psykologiska området finns mannens kropp 
och psyke som norm. I avdelning V Medicin skapar ett sådant ämnesord som 
”Kvinnosjukdomar” en norm där allt som drabbar kvinnor är annorlunda från 
en sjukdomsnorm.118 Mannen visas inte fram som om han kan drabbas av några 
särskilda tillstånd som behöver påpekas. Hur sjukdomar bedöms utgår alltså 
från mannen som en norm för vilka tillstånd som är normala. Detta får också 
mannen att framstå som om han inte drabbas av fysiska och psykiska problem i 
samma utsträckning som kvinnan. 

                                                 
116 SAB, 2006, s. 229 f. 
117 SAB, 2006, s. 96. 
118 SAB, 1985, s. 220; SAB, 2006, s. 350. 
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I avdelning D Filosofi och psykologi skapar ämnesordet 
”Kvinnopsykologi” ett intryck av att kvinnans psykologi inte bara skiljer sig på 
något avgörande vis från mannen, utan att studiet av denna kvinnopsykologi 
också utgör ett område för sig, vid sidan av psykologi som ämne.119 Även 
människans inre tycks alltså bedömas efter en manlig norm i SAB, där det som 
inte rör mannen är någon form av undantag. 

En annan tydlig tendens i beskrivningen av mannen i SAB-systemet, är att 
han alltid tycks ha en viss distans till andra, även i familjesammanhang. Medan 
kvinnan som förälder beskrivs med termer som antyder närhet och kärlek, 
tycks mannen främst representeras av termen ”Fadersrollen”.120 Han tycks stå 
på lite längre avstånd från sina barn än kvinnan, och dessutom inte vara lika 
känslomässigt involverad utan snarare ”spela” far än att vara det. Fäder tycks 
också finnas i betydligt färre avvikande slag än mödrar. Medan den senare kan 
vara mycket unga, ensamstående, ogifta eller frånskilda, tycks män aldrig vara 
annat än en typisk familjefar i kärnfamiljen. 

Avdelningarna R Idrott, lek och spel, och S Militärväsen ansågs av 
Pettersson vara avdelningar som särskilt starkt visade på en manlig norm, bara 
genom att ha fått status som huvudavdelningar.121 Även vid en närmare analys 
av avdelningarnas faktiska innehåll syns en tydlig norm. Genom de mycket 
isolerade omnämnanden kvinnor får skapas en stark manlig norm inom 
avdelningarna, en norm som inte skulle ha funnits där som inte kvinnor nämnts 
som en särskild grupp. Denna norm förstärks särskilt i avdelning R av att andra 
grupper särskiljs, inte bara kvinnor, så att män blir den t grupp inom idrotten 
som aldrig nämns. 

I avdelning S finns kvinnan bara med i systemet genom ett enda, isolerat 
omnämnande. Detta formar en tydlig bild av henne som ett undantag i 
militärväsendet, och skapar ett intryck av att allt annat i avdelningen är enbart 
förknippat med män och manlighet. 

Förändring och en vidare kontext 
När det gäller förändring över tid i systemet så har det inte förekommit särskilt 
många grundläggande sådana mellan de båda upplagor jag studerat. Trots att 
många ämnesord tillkommit, så har den bild som formas av mannen och hans 
position som norm inte egentligen förändrats. Snarare har den förstärkts om 

                                                 
119 SAB, 1985, s. 29; SAB 2006, s. 50. 
120 SAB, 2006, s. 50, 203, 237. 
121 Pettersson, 2001, s. 34. 
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något, särskilt när det gäller mannen som norm på arbetsmarknaden. Många av 
de ämnesord som lagts till har fungerat än mer särskiljande för kvinnan i de 
flesta fall, och har i många av dessa varit mycket förvånande att se. Ett särskilt 
tydligt exempel på detta är tillägget av ”Kvinnoyrken” i den åttonde 
upplagan.122

Kopplingen mellan den manliga normen i SAB och den i vårt omgivande 
samhälle är både tydlig och samtidigt otydlig. Det faktum att vi fortfarande 
lever i ett samhälle där mannen är norm är svårt att motsäga, och därför är det 
kanske inte så konstigt att samma norm lever kvar i klassifikationssystemet. 
Däremot är det förvånande att man medan samhället arbetar för att motverka 
denna norm och dess yttringar och strävar mot jämställdhet, faktiskt ökar 
klyftan mellan könen i systemet. Här har man inte gjort några ansträngningar 
för att visa män och kvinnor som jämlika på till exempel arbetsmarknaden, 
utan istället har framställningen av kvinnor blivit mycket mer marginaliserad 
och verklighetsfrämmande, medan männens norm blivit än tydligare än 
tidigare. 

Samhället och systemet delar alltså samma norm i grunden, men SAB 
speglar också en ovilja att avskaffa eller i alla fall jämna ut normen. Istället 
tycks systemet sträva bakåt och vilja förstärka normen ytterligare. 

Pettersson påpekar i sin uppsats att hon inte ser någon grundläggande 
förändring av framställningen av män och kvinnor från Hanssons analys av 
första upplagan av systemet.123 Det är alltså tydligt att systemet behållit samma 
inställning till könen ända sedan 1921, och mina resultat tyder heller inte på att 
det är på väg att förbättras, utan alltså snarare tvärt om. Särskiljandet av 
kvinnan har istället bara blivit mer och mer detaljerat. 

Som jag tidigare påpekat är det inte syftet med denna uppsats att diskutera 
en tänkbar förändring av SAB-systemet. Däremot är det svårt att inte tänka i 
sådana banor, då man studerar ett system med en utgångspunkt i genusteori. 
Jag tror att en förändring blir nödvändig för att systemet ska spegla en bild av 
könen som känns mer modern och rättvisande. 

Det har inte funnits utrymme inom ramen för denna undersökning att se på 
hur litteraturen faktiskt passar in i detta system. Pettersson beskriver att hon 
under sitt arbete mötte kritik för sitt val av område eftersom 
klassifikationssystemet var konstruerat för att representera litteraturen, och att 
förklaringen till ämnesordens konstruktion fanns att söka där. Det skulle alltså 
                                                 
122 SAB, 2006, s. 230. 
123 Pettersson, 2001, s. 61. 
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finnas litteratur om kvinnor i olika yrkesgrupper, men inte för män. Här finner 
emellertid Pettersson att problemet snarare är detsamma som Olson beskriver – 
litteratur som rör män klassificeras som att behandla ämnet i allmänhet istället 
för män mer specifikt.124 Detta är ett stort problem som man skulle behöva göra 
en mer grundläggande omstrukturering av systemet för att motarbeta. 

Pettersson finner även platser i systemet där de ämnesord som finns helt 
enkelt inte täcker in vad som behandlas i litteraturen. Till exempel finns 
litteratur om manliga homosexuella, men ett ämnesord för detta saknas. Det 
finns även litteratur som tar upp mannen som motiv i konsten, men även för 
detta saknas ett passande ämnesord.125

Det tycks alltså som om tanken att systemet ska spegla litteraturens 
ämnesområden inte fungerat då det gäller bilden av män och kvinnor i 
klassifikationen. Att undersöka detta faktum närmare skulle troligen kunna 
vara en väg för att förbättra SAB och skapa en mer rättvis bild både av män 
och kvinnor, och av litteraturen i sig. 

                                                 
124 Pettersson, 2001, s. 58, Olson, 2002, s. 155 f. 
125 Pettersson, 2001, s. 39. 

 54



Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka den manliga normen i SAB, 
för att se hur den är konstruerad och om, och i så fall hur, den förändrats med 
tiden. Detta syfte går att dela in i ett antal frågeställningar på följande vis: 

Hur ser den manliga normen i SAB ut? 

Hur är normen konstruerad inom systemet? 

Förändras normen över tid, och i så fall hur? 

Om de finns, kan dessa förändringar spegla en mer generell förändring i 
normen? 

För att realisera detta syfte inledde jag uppsatsen med en genomgång av 
litteratur som rör konsekvenserna av klassifikationsystem och deras 
konstruktion. Där visade det sig att det saknades analyser som fokuserade 
främst på den manliga normen, även om många tidigare funnit att den existerar 
inte bara i SAB, utan i flera klassifikationssystem. 

Därefter presenterades mina teoretiska utgångspunkter. Fokus låg här på 
Yvonne Hirdmans genussystem, med en genomgång av genusbegreppet, 
genussystemet, genusformlerna och genuskontraktet. Slutligen tog jag ställning 
till den kritik som Hirdman fått. Detta följdes av en kortare genomgång av 
diskursteori och dess betydelse för undersökningen. 

I det därpå följande metodkapitlet förklarades val och begränsning av 
undersökningsmaterial, liksom den metod som analysen baserats på. Denna 
utgår ifrån Hirdmans genusformler som grund för en närläsning av SAB-
systemet. Undersökningskapitlet omfattar resultaten av denna närläsning, samt 
en analys av vad de betyder för den manliga normen så som den framställs i 
systemet. 

Den manliga normen i SAB berör främst mannen som norm på 
arbetsmarknaden, där det genomgående finns en bild av kvinnan som särskild 
minoritet. Också på det kulturella området och vad gäller avbildning i 
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litteratur, bildkonst och film kommer denna norm till synes. Det finns även en 
manlig norm för både den medicinska och psykologiska synen på människan, 
och människokroppen ses som i grunden manlig med kvinnan som undantag. I 
familjesammanhang syns också en bild av mannen som mer distanserad än 
kvinnan, vilken tycks ha en mer känslomässig relation till barn, föräldrar och 
syskon. 

Konstruktionen av denna norm svarar väl mot Hirdmans genusformler, och 
de har också fungerat som metod för att studera systemet. Den mest 
grundläggande logiken i SAB – att särskilja kvinnan och underlåta att nämna 
mannen – täcks emellertid inte av formlerna. Detta är också den logik som 
byggts på mest till den senare av de båda upplagorna jag studerat, eftersom så 
många fler ämnesord tillkommit för att särskilja kvinnan. 

Den manliga normen i sig har emellertid inte ändrats i grunden mellan de 
båda studerade upplagorna, utan snarare förstärkts och detaljerats i högre grad. 
Eftersom tidigare forskning tyder på att normen inte förändrats sedan systemet 
skapades, tycks det inte troligt att det är något som kan förändras utan en 
grundläggande förändring av SAB-systemet som helhet. 

Denna brist på förändring anser jag inte spegla den omgivande 
samhällskontexten, där det snarare ligger i tiden att fokusera på jämställdhet 
och att försöka jämna ut skillnader i hur män och kvinnor behandlas. 
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Bilaga 

Undersökningsmaterial 
För att det ska bli lättare att se vilka ämnesord som berör vad vid en snabb 
överblick, har jag markerat termer som berör män med fet stil, och sådana som 
berör kvinnor med kursiv. Ämnesord som står mitt emellan är omarkerade. 
 
D Filosofi och psykologi – 6:e upplagan 
 
Dofa 
Flickor – psykologi 
Mor-dotterförhållande 
Pojkar – psykologi 
 
Doff 
Änklingar – vuxenpsykologi 
Änkor – vuxenpsykologi 
 
Dogb 
Kvinnopsykologi 
Könskillnader – psykologi 
Mannen – psykologi 
Moderskap – kvinnopsykologi 
Moderskärlek 
 

 
D Filosofi och psykologi – 8:e upplagan 
 
Db  
Kvinnliga filosofer 
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Do  
Far-dotterförhållande 
Mor-dotterförhållande 
Systrar – syskonrelationer 
 
Dofa 
Barn till misshandlade kvinnor – psykologi 
Far-barnförhållande 
Flickor – psykologi 
Mor-barnförhållande 
Pojkar – psykologi 
Söner – barnpsykologi 
 
Dofac 
Tonårsflickor – psykologi 
 
Doff 
Ensamstående kvinnor – vuxenpsykologi 
Ensamstående mödrar – vuxenpsykologi 
Änklingar – vuxenpsykologi 
Änkor – vuxenpsykologi 
 
Dogb 
Fadersrollen – könspsykologi 
Flickor – könspsykologi 
Fäder – psykologi 
Kvinnlighet 
Kvinnopsykologi 
Könsskillnader - psykologi 
Manlighet 
Mannen – psykologi 
Moderskap – kvinnopsykologi 
Moderskärlek 
Pojkar – könspsykologi 
 

 
G Litteraturvetenskap – 6:e upplagan 
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G.0972 
Kvinnan – motiv i skönlitteraturen 
Kvinnliga författare – litteraturhistoria 
Kvinnolitteratur – litteraturhistoria 
 

 
G Litteraturvetenskap – 8:e upplagan 
 
G 
Kvinnliga författare – litteraturhistoria 
 
G:dg 
Feministisk litteraturkritik 
 
G.092 
Flickböcker – litteraturhistoria 
Pojkböcker – litteraturhistoria 
 
G.096z 
Flickor – motiv i skönlitteraturen 
Mödrar – motiv i skönlitteraturen 
Styvmödrar – motiv i skönlitteraturen 
 
G.0972 
Kvinnan – motiv i skönlitteraturen 
Kvinnolitteratur – litteraturhistoria 
 

 
I Konst, musik, teater och film – 6:e upplagan 
 
Ibvz 
Kvinnan – motiv i konsten 
 
Ijb-cz 
Manskörer – Sverige : särsk orter 
 
Ijp 
Damkör 
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Manskör 
 
 
Konst, musik, teater, film och fotokonst – 8:e upplagan 
 
Ib 
Konstnärspar 
Kvinnliga konstnärer 
 
Ibvz 
Kvinnan – motiv i konsten 
Kvinnokroppen – motiv i konsten 
Människokroppen – motiv i konsten 
 
Ihk 
Damhattar – dräkthistoria 
Dammode – dräkthistoria 
Herrmode – dräkthistoria 
 
Ijb-cz 
Manskörer – Sverige : särsk orter 
 
Ijl 
Damorkestrar 
 
Ijo 
Manskvartett 
 
Ijp 
Damkör 
Manskör 
 
Ikz 
Filmskådespelare – särsk 
Filmskådespelerska – särsk 
Skådespelare – särsk 
Skådespelerska – särsk 
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Imaa 
Feministisk filmteori 
 
Imb 
Mannen – motiv i filmen 
 
Inz 
Kvinnliga fotografer – särsk 
 

 
L Biografi med genealogi – 6:e upplagan 

 
Lz 
Drottningar – biografier : icke regerande 
Furstar – icke regerande 
 

 
L Biografi med genealogi – 8:e upplagan 
 
Lz 
Biografier – särsk drottningar : icke regerande 
Biografier – särsk kungar : 1980- 
Drottningar – biografier : icke regerande 
Furstar – icke regerande 
Kejsarinnor – biografier : icke regerande 
Kvinnliga idrottsledare – särsk 
Kvinnliga matematiker – särsk 
Kvinnliga professorer – särsk 
Kvinnliga resenärer – särsk 
Kvinnliga upptäcksresande – särsk 
Kvinnliga vetenskapsmän – särsk 
 

 
O Samhälls- och rättsvetenskap – 6:e upplagan 
 
Oc.07 
Kvinnorösträtt 
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Oeakab 
Faderskap – juridik 
 
Oeb 
Kvinnomisshandel – straffrätt 
 
Oepa 
Kvinnomisshandel – kriminologi 
 
Oepb 
Kvinnlig polis 
 
Ohafb 
Kvinnlig arbetskraft – arbetsmarknad 
Kvinnor – på arbetsmarknaden 
 
Ohdib 
Invandrarkvinnor 
 
Ohja 
Feminism 
Hemmafruar 
Kvinnliga präster – kvinnofrågor 
Kvinnofrigörelse 
Kvinnofrågor 
Kvinnoförtryck 
Kvinnohus 
Kvinnolön 
Kvinnopolitik 
Kvinnorollen 
Kvinnorörelsen 
Suffragetter 
Änkor 
 
Ohja:b 
Kvinnoforskning – allm 
 
Ohja:k 
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Kvinnohistoria 
 
Ohjb 
Mansfrågor 
Mansrollen 
Manssamhället 
Änklingar 
 

 
O Samhälls- och rättsvetenskap – 8:e upplagan 
 
Oabkba 
Flickor 
Pojkar 
Tonårsflickor 
 
Oac 
Ensamstående kvinnor – familjesociologi 
Ensamstående män – familjesociologi 
Ensamstående mödrar – familjesociologi 
Fadersrollen – familjesociologi 
Frånskilda kvinnor – sociologi 
Fäder 
Ogifta mödrar – familjesociologi 
Styvfäder 
Styvmödrar 
Söner – familjesociologi 
Tonårsmödrar 
Unga mödrar 
 
Oc.07 
Kvinnlig rösträtt 
 
Oe 
Kvinnorätt 
 
Oeakab 
Faderskap – juridik 
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Oeb 
Kvinnomisshandel – straffrätt 
 
Oepa 
Kvinnomisshandel – kriminologi 
 
Oepb 
Kvinnlig polis 
 
Oeq 
Kvinnliga fångar 
 
Ohad 
Pappaledighet 
 
Ohaf 
Män – på arbetsmarknaden 
 
Ohafb 
Kvinnlig arbetskraft – arbetsmarknad 
Kvinnor – på arbetsmarknaden 
Kvinnoyrken 
 
Ohai 
Kvinnor i fackföreningsrörelsen 
 
Ohdib 
Invandrarflickor 
Invandrarkvinnor 
 
Ohf 
Manliga vårdbiträden – social omsorg 
Ungkarlshotell 
 
Ohfh 
Handikappade kvinnor 
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Ohg 
Ungkarlshotell – frivillig hjälpverksamhet 
 
Ohia 
Kvinnor och alkohol 
 
Ohja 
Feminism 
Feministisk filmteori 
Hemmafruar 
Kvinnliga präster 
Kvinnofrigörelse 
Kvinnofrågor 
Kvinnoförtryck 
Kvinnohus 
Kvinnojourer 
Kvinnolön 
Kvinnopolitik 
Kvinnorepresentation 
Kvinnorollen 
Kvinnorörelsen 
Kvinnosyn – allm 
Änkor 
 
Ohja:b 
Kvinnoforskning – allm 
 
Ohja:k 
Kvinnohistoria 
 
Ohjb 
Fadersrollen – mansfrågor 
Mansfrågor 
Mansjourer 
Mansrollen 
Manssamhället 
Änklingar 
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Okcb 
Pappaledighet 
 
 
R Idrott, lek och spel – 6:e upplagan 
 
Rb 
Kvinnoidrott 
 
Rbz 
Biografier – särsk idrottsmän 
Idrottskvinnor – särsk 
Idrottsmän – särsk 
Idrottsutövare - särsk 
 

 
R Idrott, lek och spel – 8:e upplagan 
 
Rb 
Kvinnliga idrottsledare – allm 
Kvinnoidrott 
 
Rbz 
Biografier – särsk idrottsmän 
Idrottskvinnor – särsk 
Idrottsmän – särsk 
Idrottsutövare - särsk 
 
 
S Militärväsen – 6:e upplagan 
 
S.03 
Kvinnor i försvaret 
 

 
S Militärväsen – 8:e upplagan 
 
S.03 
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Kvinnor i försvaret 
 

 
V Medicin – 6:e upplagan 
 
Vgaa 
Kastration – kvinnor 
Kvinnosjukdomar 
Omskärlse – medicin : kvinnor 
Sterilisering (födelsekontroll) – klinisk aspekt : kvinnor 
 
Vgb 
Impotens 
Kastration – män 
Omskärelse – medicin : män 
Sterilisering (födelsekontroll) – klinisk aspekt : män 
 
Vnamb 
Kvinnomisshandel 
 
Vnda 
Frigiditet 
Kvinnan och sexuallivet 
Nymfomani 
 
Vndb 
Impotens 
Mannen och sexuallivet 
 
Vndh 
Lesbianism 
 
Vo 
Faderskap – rättsmedicin 
 

 
V Medicin – 8:e upplagan  
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Vgaa 
Kastration – kvinnor 
Kvinnosjukdomar 
Omskärlse – medicin : kvinnor 
Sterilisering (födelsekontroll) – klinisk aspekt : kvinnor 
 
Vgb 
Impotens – klinisk aspekt 
Kastration – män 
Omskärelse – medicin : män 
Sterilisering (födelsekontroll) – klinisk aspekt : män 
 
Vnamb 
Kvinnomisshandel 
 
Vnda 
Frigiditet 
Kvinnan och sexuallivet 
Nymfomani 
 
Vndb 
Impotens 
Mannen och sexuallivet 
 
Vndh 
Lesbianism 
 
Vo 
Faderskap – rättsmedicin 
 
Vpd 
Kvinnliga läkare 
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