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Inledning 

Bibliotekssystem har sedan länge haft ambitionen att vara objektiva när det kom-
mer till att klassificera och indexera material. Det har motiverats med att det för-
enklar för biblioteksanvändares informationssökning och ökar informationsåter-
vinningen. I sin strävan efter att vara objektiva och universella kan kontrollerade 
vokabulär och klassifikationssystem anta normerande förhållningssätt1, vilket i sin 
tur innebär att normerna upprätthålls och ämnen som kan kallas marginaliserade 
fortsätter att vara det. Sedan en tid tillbaka har kritisk forskning inom kunskapsor-
ganisation fokuserat på användarstyrda system som social taggning som ett alter-
nativ till de kontrollerade bibliotekssystemen. De är lättmanövrerade, kan bidra 
med andra perspektiv än de kontrollerade klassifikations- och indexeringssystem 
ofta förmedlar och bjuder in till användarpåverkan. De utmanar dessutom den 
tidigare föreställningen att kunskap kan vara objektiv och att bibliotekskataloger 
är den bästa vägen att nå information. Men i och med att forskningen har breddats 
har det också framkommit problematiska aspekter av social taggning. Frågan om 
vilka system som är mest till användares fördel – både ur påverkanssynpunkt och 
sett till informationsåtervinning – blir aktuell. Om användare själva indexerar 
material har de möjlighet att påverka vilka termer som används och hegemoniska2 
strukturer utmanas. Samtidigt finns det en risk att de icke-kontrollerade systemen 
gör detsamma som de kontrollerade: anpassar sig till normen. 

En identitetskategori som står utanför normen är transpersoner. Trans är ett 
paraplybegrepp som bland annat innefattar transsexuella, transvestiter, intersexu-
ella, dragkings/dragqueens och transgenderister – personer som genom sitt köns-
uttryck eller sin könsidentitet avviker från vad som kan sägas vara normen (RFSL, 
Begreppslista).  

Den här studien fokuserar på hur transmaterial indexeras i ämnesordssystem 
och den öppna webbkatalogen LibraryThing samt hur möjligheterna till använ-
darpåverkan ser ut. Genom intervjuer med redaktionerna för ämnesordssystemen 
Svenska ämnesord och KvinnSam samt LibraryThing-användare har jag under-

                                                
1 Studier av bland andra Berman (1993), Olson (2002), Knowlton (2005) och Drabinski (2013) belyser detta 
och kommer att presenteras mer utförligt i avsnittet Kunskapsorganisatorisk kritik – en forskningsöversikt. 
2 Hegemoni är ett begrepp som används för att beskriva maktrelationer och påvisa maktstrukturer i samhället, 
något jag återkommer till längre ner i teoriavsnittet. Jag förhåller mig i likhet med queerteorin till begreppet 
”makt” som något som konstant utövas på alla nivåer i samhället (Ambjörnsson, 2006: 150). 
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sökt synen på användarpåverkan och hur kontrollerade och icke-kontrollerade 
ämnesordssystem förhåller sig till varandra. Valet av material grundar sig bland 
annat i uppfattningen om att det finns ett stort behov av translitteratur, bland annat 
kopplat till en identitetsprocess hos transpersoner, där informationssökning har 
stor betydelse. I och med att trans är ett begrepp bortom normer kring identitet 
och könsuttryck blir transmaterial både mer stigmatiserat och av större vikt. Inter-
vjuer som metod har varit ett sätt att låta användare och representanter för indexe-
ringssystemen få tala för sig själva. Studien kan ses som ett komplement till och 
en förlängning av de många studier inom kunskapsorganisation som jämför meta-
data hos de olika systemen, men sällan eller aldrig låter dem som använder sig av 
eller arbetar med systemen komma till tals.  

I min undersökning utgår jag från en socialkonstruktivistisk syn på identitet 
och genus som något föränderligt och performativt som skapas genom represen-
tation och diskurs. Utifrån det är det av vikt att granska hur en individ själv har 
möjlighet att benämna det material som är nödvändigt i skapandet av denna per-
sons identitet. 

Ämnesordsindexering 
I och med denna uppsats fokus på användares påverkansmöjligheter på ämnes-
ordsindexering ämnar jag här att ge en mer övergripande förklaring till vad som 
menas med ämnesordsindexering och i och med det skapa en djupare förståelse. 
Ämnesordsindexering är en form av kunskapsorganisation som används för att 
beskriva vad en bok, en artikel eller någon annan form av dokument handlar om. 
Ett dokument kan i sin tur beskrivas som en förteckning över kunskap, informat-
ion eller data. Det kan också ses som ett kreativt uttryck. Vanligtvis är ett doku-
ment textbaserat, men det kan också handla om andra uttryck än text (Rowley & 
Hartley, 2009: 33–34). När användare söker information är det ofta med ett speci-
fikt ämne i åtanke och av den anledningen märks dokument upp med det ämne det 
berör: det indexeras. Detta kan se olika ut i olika ämnesordsindexeringssystem 
som kan vara både kontrollerade och icke-kontrollerade. Vad ett ämne är och vad 
ett dokument handlar om är upp till den indexerande parten att avgöra, men gene-
rellt kan sägas att det finns en tanke bakom indexering som utgår ifrån att den är 
mer eller mindre objektiv i sin ämnesbeskrivning (till skillnad från exempelvis 
beskrivningen av vad ett dokument har för betydelse, vilket är interaktivt och i 
och med det även subjektivt) (Rowley & Hartley, 2009: 126).  
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Att det är möjligt att utföra objektiva ämnesbeskrivningar är dock omstritt. I 
Hope A. Olsons The Power to Name redogör hen3 för begreppet ämnesrepresen-
tation: det som utgörs av ämnesord och klassifikation. Detta kallas också ”na-
ming” eller ”benämnande” på svenska (2002: 3–4). Att benämna, menar Olson, är 
att tilldela något ett namn, skapa en identitet, strukturera verkligheten. Olson skri-
ver: ”Vi benämner alla vår verklighet enligt vår egen bild av världen, byggd av 
betydelser utifrån våra erfarenheter.” (2002: 4, min övers.) I den här uppsatsen 
fokuserar jag på den ena halvan av ämnesrepresentation/benämnande: den som 
berör indexering/ämnesord. 

Kontrollerade termer: kunskapsorganisation med ämnesordsindexe-
ring 
Kontrollerade ämnesordssystem kan ses som ett verktyg för bibliotekarien att be-
nämna ämnen. Dessa kan utgöras av en ämnesordslista eller tesaurus. Ämnesords-
system, eller kontrollerade vokabulär, utgår från en begränsad lista av termer. Till 
skillnad från icke-kontrollerade ämnesordssystem ska det i indexering med äm-
nesord bara finnas ett ämnesord per ämne och om det exempelvis finns synony-
mer eller andra alternativ till termen görs hänvisningar. I ett kontrollerat ämnes-
ordssystem påvisas relationerna mellan termerna för att underlätta i sökprocessen 
(Nauri & Svanberg, 2009; Olson, 2002).  

Indexering med hjälp av ämnesord har för- och nackdelar. Det faktum att sy-
stemen är precisa och koncisa hjälper ofta till vid ämnesåtervinning, medan de 
generellt är mindre flexibla och mer tidskrävande för dem som utför katalogise-
ringen (Nauri & Svanberg, 2009). Tanken med generella kontrollerade ämnes-
ordssystem – till skillnad från mer specifika ämnesordssystem som inte har 
samma ambition – är att de ska kunna benämna vad som helst och på så sätt vara 
universella. Men i och med systemens begränsningar finns det snedvridningar och 
ämnen som kan kallas marginaliserade hamnar ofta i skymundan. Det här är något 
som utgår ifrån de maktstrukturer som ligger bakom systemen såväl som i alla 
områden i samhället (Olson, 2002: 6).  

LCSH 
Library of Congress Subject Headings, LCSH, publicerades för första gången 
1909 (då som Subject Headings Used in the Dictionary Catalogues of the Library 
of Congress) och blev den huvudsakliga, ofta enda, utgångspunkten för ämnes-
ordskatalogisering i USA (Berman, 1993: 15; Knowlton, 2005: 124). Systemet är 
                                                
3 Genomgående i min uppsats använder jag pronomenet ”hen” om inte en informant som jag har haft möjlig-
het att fråga föredrar något annat. Användandet av hen är för att undvika att göra några felaktiga antaganden 
om individers genus och föredragna tilltalspronomen. Jag är medveten om att användandet av hen för vissa 
kan uppfattas som felaktigt, men vill med detta sagt poängtera att jag gör det genomgående och av praktiska 
skäl då det inte finns möjlighet att fråga alla omnämnda individer. 
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en standard som påverkar många andra länders bibliotekssystem, däribland 
Svenska ämnesord. LCSH skapades och hålls uppdaterad av Library of Congress, 
USA:s nationalbibliotek tillika världens största. Olson menar att LCSH hänger 
kvar vid en föreställning om behovet av ett universellt språk (vilket också var 
Charles Cutters idé när hen formulerade Rules for a Dictionary Catalog 1876) och 
ett system som kan innefatta allt (Olson, 2002: 143). Detta blir också drivkraften 
bakom systemet. Stephen A. Knowlton hänvisar till den praktiska guide till äm-
nesord som David J. Haykins, chef för Library of Congress katalogiseringsenhet, 
skrev 1951 där hen påpekar att ämnesorden var tänkta att vara det en specifik sorts 
användare troligtvis skulle söka efter i en bibliotekskatalog (2005: 124). 

I Melodie J. Fox och Hope A. Olsons text ”Gayatri Chakravorty Spivak: 
Deconstructionist, Marxist, Feminist, Postcolonialist” kallar de LCSH, tillsam-
mans med DDC och LCC, ”The great male texts of American librarianship” 
(2010: 300). Längre fram påpekar de att standarder som ämnesord har möjlighet 
att kolonisera genom definitioner och ordval som reflekterar normativa värdering-
ar (2010: 303). 

LCSH utgår ifrån något som kallas ”literary warrant” vilket innebär att äm-
nesorden är litteraturbaserade. För att ett ämnesord ska godkännas som sådant 
måste det finnas minst ett verk i ämnet (Nauri & Svanberg, 2009: 16). Rent teore-
tiskt, menar Hope A. Olson, borde därför alla ämnen som representeras i det 
material som har katalogiserats av Library of Congress finnas med som ämnesord 
i LCSH och tvärtom (Olson, 2002: 144). 

Ämnesord inom LCSH kan innehålla referenser, så kallade se-hänvisningar. 
Detta gäller exempelvis om termen har en synonym eller en variant, eller om ter-
men inte används av något skäl. Referenserna kan vara antingen ekvivalenta eller 
relationella. Ekvivalenta referenser hänvisar användaren från den termen som inte 
används till auktoritetsposten, som är det utvalda ämnesordet. Relationella refe-
renser kopplar istället ihop auktoritetsposter med varandra, för att underlätta vid 
en sökning (Olson, 2002: 145). 

Svenska ämnesord 
Svenska ämnesord, SAO, är ett relativt ungt ämnesordssystem. Databasen skapa-
des 1999 och år 2000 påbörjades något som kallades ”LCSH-projektet” mellan 
Kungliga biblioteket, Stockholms universitetsbibliotek och Uppsala universitets-
bibliotek där syftet var att anpassa ämnesorden i de olika systemen, LCSH och 
SAO, till varandra (Nauri & Svanberg, 2009).  

Svenska ämnesord har fram till nu framför allt varit ett ämnesordssystem för 
indexering av facklitteratur (Nauri & Svanberg, 2009), men från och med i år 
(2015) ska ämnesorden utarbetas för att även passa skönlitteratur. Med hjälp från 
folkbiblioteken integreras Svensk biblioteksförenings listor för indexering av 
skönlitteratur i Svenska ämnesord (Svensk biblioteksförening, 2004). 
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En av de huvudsakliga sökklienterna som använder Svenska ämnesord är Li-
bris. Libris är en nationell söktjänst som samlar katalogposter från ett stort antal 
svenska bibliotek. På Libris webbsida beskrivs den som ”de svenska bibliotekens 
gemensamma katalog” (Libris, Om LIBRIS), även om det främst är forskningsbib-
liotek som är delaktiga och många folkbibliotek inte finns representerade. I skri-
vande stund finns sju miljoner titlar i databasen (Libris, Om LIBRIS). De bibliotek 
som katalogiserar i Libris och använder Svenska ämnesord hjälps åt att katalogi-
sera titlarna. Generellt katalogiseras en titel av det första biblioteket som lägger 
till den, och följande brukar normalt acceptera de ämnesord som har valts av detta 
bibliotek. I Svenska ämnesord påpekar dock Nauri och Svanberg att det är möjligt 
för katalogisatörerna att komplettera med ytterligare ämnesord ”om man bedömer 
att det finns mer i verkets innehåll som bör lyftas fram och korrigera ämnesorden 
om man upptäcker felaktigheter.” (Nauri & Svanberg, 2009: 32) 

Vilka ämnesord som finns inom Svenska ämnesord påverkas mycket av vad 
katalogisatörer som använder dem anser behöver finnas. Om en term saknas kan 
katalogisatören skicka ett ämnesordsförslag till redaktionen som sen utreder och 
fattar beslut (Nauri & Svanberg, 2009: 16).  

Inom Svenska ämnesord (såväl som inom LCSH) finns en 20 procents-regel 
som tillämpas vid indexering: ett verk ska handla om ett ämne till minst 20 pro-
cent för att det ska tilldelas det ämnesord som beskriver detta ämne. Gränsen på 
20 procent är godtycklig och för facklitteratur kan det antas vara lite enklare än 
för skönlitteratur. Mer djuplodande indexering görs lokalt på en del bibliotek för 
att öka sökresultat och träffbarhet. Poängen med att sätta gränsen till 20 procent är 
att en då utesluter verk som bara behandlar ämnet till en mycket liten del, och på 
så vis underlättar för användaren att hitta det den söker (Kungliga biblioteket, 
2014: 13). Antalet ämnesord som är lämpligt att indexera ett verk med varierar 
och det finns ingen egentlig begränsning, men i Svenska ämnesord: en introdukt-
ion påpekas att ”normalt bör inte fler än sex ämnesord (enkla ämnesord eller äm-
nesordssträngar) användas.” (Nauri & Svanberg, 2009: 27) 

Inom Svenska ämnesord används se-hänvisningar för ekvivalenta relationer 
och se även-hänvisningar för relationella referenser, både för över- och underord-
nade termer och för andra relationer (Nauri & Svanberg, 2009: 21). 

För att som användare lägga till ett nytt ämnesord finns det ett formulär på 
Kungliga bibliotekets hemsida. Här kan förslag på nya ord lämnas, dock ska några 
kriterier uppfyllas för att de ska godkännas. Orden ska vara litteraturbaserade, det 
vill säga det måste finnas material om ämnet i någon databas där SAO används, 
det ska gå att belägga i uppslagsverk, lexikon eller databaser och det ska inte fin-
nas något annat ord sen tidigare som beskriver samma ämne (Kungliga biblio-
teket, 2012a). 
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KvinnSam 
KvinnSam är en del av Göteborgs universitetsbibliotek och det nationella biblio-
teket för genusforskning. De har varit verksamma sen år 1958 och verksamheten 
som bedrivs av KvinnSam ”består i att bevaka och förteckna litteratur om genus-
frågor, att samla, ordna och förteckna kvinnohistoriskt arkivmaterial samt ge refe-
rensservice.” (KvinnSam, www.ub.gu.se/kvinn/) KvinnSam producerar flera da-
tabaser varav den största är databasen KVINNSAM som är en del av Libris och är 
en tvärvetenskaplig litteraturdatabas. Biblioteket KvinnSam har en egen ämnes-
ordslista som används för att indexera allt material i databasen KVINNSAM. På 
KvinnSam utmanar de rådande könsnormer och har exempelvis istället för den 
underordnade varianten ”kvinnliga akademiker” vid ämnesordet ”akademiker” 
underkategorin ”män” (medan kvinnliga akademiker alltså är det ämnesordet 
”akademiker” implicit betecknar). I sin ämnesordslista har de också infört en del 
termer som skiljer sig från Svenska ämnesord och som vittnar om en feministisk 
grundtanke, till exempel ”hegemonisk manlighet” (medan SAO endast har ”he-
gemoni”) och ett antal relationella referenser till ”feminism”: ”antifeminism”, 
”ekofeminism”, ”nyfeminism”, ”postfeminism”, ”profeminism” och ”radikal-
feminism” (KvinnSam, Ämnesord, KVINNSAM). SAO har istället ett antal under-
ordnade termer, bland annat queer- och radikalfeminism, men utöver det även 
”feminism och litteratur”, ”feminism och teater” och så vidare (Kungliga biblio-
teket, 2012b). 

Icke-kontrollerade termer: kunskapsorganisation med social taggning 
Social taggning är ett alternativt sätt att organisera och indexera information, där 
nyckelord, eller taggar, används för att beskriva ett dokuments innehåll. Taggarna 
består av naturligt språk, det vill säga det språk vi informellt talar och skriver, och 
är oftast tänkta för användare eller besökare av en webbsida att använda sig av. 
De kräver ingen tidigare eller professionell kunskap inom det ämne de kan tänkas 
beröra, själva idén är att vem som helst ska kunna tagga. I och med den stora 
mängden information som står till allmänhetens förfogande ökar taggningen hela 
tiden i omfång och popularitet, och så även biblioteks- och informationsveten-
skapliga studier om fenomenet. 

Ett kluster med taggar skapar så kallade folksonomier. Folksonomier kan be-
skrivas som ”taxonomier uppbyggda av vanligt folk” (Ornelas, 2011: 229, min 
övers.) och kan exempelvis representeras genom taggmoln. Dessa moln består av 
de nyckelord som materialet har taggats med inom webbsidan och ordens typsnitt 
och storlek vittnar ofta om hur ofta de har använts. 

I många kritiska texter om kunskapsorganisation tas icke-kontrollerade äm-
nesordssystem upp som ett alternativ till eller en protest mot de kontrollerade sy-
stemens hegemoniska och hierarkiska uppbyggnad. Dessutom är det inom inform-
ationssökning vanligare med nyckelordssökningar än ämnessökningar. En åter-
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kommande uppfattning bland biblioteks- och informationsvetare som studerar 
social taggning är att taggar skulle kunna användas för att bredda och utöka de 
kontrollerade bibliotekssystemen (Rolla, 2009). Tom Steele påpekar i ”The New 
Cooperative Cataloging” fördelarna med att bibliotek använder sig av taggning: i 
takt med att samhället förändras förändras även användarna och förväntar sig att i 
allt större utsträckning kunna delta och interagera i katalogiseringen (2008: 70). 
Samtidigt lyfter Steele några praktiska svårigheter med social taggning: dess brist 
på hierarki, vilket kan försvåra för användaren, samt problemen med exempelvis 
synonymi (när två eller flera ord betyder samma eller nästan samma sak) och ho-
monymi (när två eller flera ord stavas och uttalas på samma sätt men betyder olika 
saker) (2008: 71). Steele menar att ett utbrett deltagande är nyckeln, och att det är 
upp till biblioteken att uppmana till och tillgängliggöra användarpåverkan. En 
kombination av olika bibliotekssystem ses ofta som den mest eftersträvansvärda 
utvecklingen (2008: 77). 

Social taggning kan utöver att utöka katalogerna ses som en biblioteksstrategi 
som utmanar en normerande världssyn. Melodie J. Fox och Hope A. Olson skriver 
att tekniker som social taggning kan bidra till användares möjlighet till själviden-
tifikation och samtidigt ”skapa ett dynamiskt och användarstyrt system” (Fox & 
Olson, 2010: 299). Genom självbestämmande är det möjligt att undvika kategorier 
som annars kanske tillskrivs på ett oönskat sätt. 

Clay Shirky, aktiv förespråkare för icke-kontrollerade system, påpekar i sin 
text ”Ontology is Overrated” (baserad på två tal hållna 2005) att taggning och 
folksonomier är det som är allra bäst lämpat för att organisera dokument som 
finns på internet (Shirky, 2005). I de virtuella systemen finns det ingen hylla som 
begränsar en bok till en plats eller ett enda ämne. Shirky menar att de olika klassi-
ficeringssystemen återskapar hyllorna: kategorier med underkategorier där vi för-
väntar oss att en bok ska passa in – och ingen annanstans. Framgången med stora 
sökmotorer på nätet, anser Shirky, är att de har insett att hyllan inte finns: använ-
daren är istället den som i efterhand styr vad som hänger ihop och hur (Shirky, 
2005).  

Samtidigt finns det kritik mot de icke-kontrollerade termerna och systemen 
som menar att de är godtyckliga och amatörmässiga och som påpekar att använ-
darstyrning innebär en alltför stor mängd taggar, vilket inte underlättar informat-
ions-återvinningen utan tvärtom. Analisa Ornelas beskriver i sin text ”Queer as 
Folksonomies” hur debatten kring folksonomier har sett ut: det faktum att använ-
dare har möjlighet att tagga material utifrån sin egen uppfattning kan betyda att 
det är den metod som är bäst lämpad för att organisera information på internet 
(Ornelas, 2011: 230). 

Ofta landar forskare och textförfattare i att den bästa strategin för ett välfun-
gerande bibliotekssystem är ett kontrollerat system som samtidigt ger utrymme för 
påverkan, där expertis från flera olika håll premieras och där samarbete är en 
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nyckel till hur ämnesorden uppdateras. Systemen kan på så vis ses som komplette-
rande, snarare än att det ena skulle utesluta det andra (Ornelas, 2011: 230). 

Det finns också exempel på att biblioteken ofta i sitt arbete tar intryck av den 
kunskap som finns inom folksonomier. Till exempel visar Peter J. Rolla i artikeln 
”User Tags versus Subject Headings” att Library of Congress önskar infoga an-
vändargenererade data i onlinekatalogerna och också rekommenderar detta för 
andra bibliotek för att göra dem mer relevanta och möjliggöra för en högre in-
formationsåtervinning. Samma artikel visar att skillnaderna i hur användare och 
biblioteken indexerar material kan samverka för att skapa en högre informationså-
tervinning (Rolla, 2009).  

Taggning kan också vara ett sätt för användare att påverka bibliotekskatalo-
gen och ge återkoppling (Ornelas, 2011: 231). I Jennifer Erica Swedas artikel ”Dr 
Strangecataloger: Or, How I Learned to Stop Worrying and Love the Tag” beskri-
ver hen hur en vid det tillfället (2008) ny programvara vid namn PennTags utöka-
des till att inte bara lägga till sociala taggar på de webbsidor de används utan även 
inom biblioteks lokala kataloger, OPAC:er. Trots att Sweda till en början var 
skeptisk mot den okontrollerade indexeringen blev hen sedermera varse vilken 
betydelse denna användarpåverkan kunde innebära, och beskriver PennTags som 
ett experiment i taggningsbeteende och användar-/biblioteksinteraktion (Sweda 
2008: 247). Sweda påpekar att användare som redan har kunskap i ett ämne har ett 
visst övertag gentemot katalogisatörer vid indexeringen av dokument som berör 
just detta område. Hen påpekar att de inte heller behöver förhålla sig till de regler 
som kontrollerade ämnesordssystem har, såsom 20 procents-regeln, eller till om 
termen är prekoordinerad, det vill säga redan existerar (2008: 248). Även Sweda 
påpekar att en kombination av de två systemen, i det här fallet LCSH och taggar, 
”förstärker arkitekturer och skapar en horisontell, istället för vertikal, struktur.” 
(2008: 248, min övers.) 

LibraryThing 
LibraryThing är en webbsida där användare kan göra egna bokkataloger. Det är 
bland annat möjligt att organisera sina titlar med hjälp av taggar vilket gör böck-
erna mer sökbara och binder samman dem med andra titlar inom LibraryThing 
med samma taggar. LibraryThing fungerar också som ett socialt nätverk: medan 
vissa användare bara listar böcker, använder andra nätverket som en kontaktplatt-
form. I skrivande stund har LibraryThing cirka 1 900 000 användare (Lib-
raryThing, Home). Hur ett användarkonto ser ut varierar och såväl enskilda indi-
vider som en grupp vänner som ett hbtq-center eller lokalt bibliotek kan ha sidor 
på LibraryThing. Ett gratiskonto tillåter upp till tvåhundra katalogiserade titlar, 
medan ett betalkonto tillåter ett oändligt antal. Själva hävdar LibraryThing att de 
inte har ”användare” utan att de som använder sig av tjänsten och databasen sna-
rare är kunder, eller medlemmar. (LibraryThing, 2013) Min uppfattning är dock 
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att de som innehar konton i LibraryThing är användare, och uppfattar sig själva 
som sådana, och jag kommer i den här uppsatsen fortsätta att omnämna dem som 
sådana.  

LibraryThing startades 2005 i ett led att kunna erbjuda ”vanliga människor en 
egen bibliotekskatalog av professionell kvalitet” (LibraryThing, 2005, min 
övers.). Utöver författarnamn och boktitlar finns taggar, recensioner, publikations-
information som format och sidantal samt kataloginformation som Dewey-koder i 
databasen för de flesta böcker som listas (LibraryThing, 2013). 

I sin artikel från 2009 tittar Peter J. Rolla närmare på LibraryThing och menar 
att det är ett bra exempel på hur ”bibliografiska poster skulle kunna se ut om bib-
liotekskataloger öppnades för användarpåverkan” (2009: 176). Hen skriver vidare 
att en del bibliotek har börjat experimentera med hur taggar och annat användar-
genererat data kan inkorporeras i bibliotekskataloger där bland annat taggmoln 
erbjuds, men menar att taggar fortfarande (det vill säga 2009) är relativt ovanliga i 
en bibliotekskontext. Det finns exempel på svenska bibliotek som har inkorporerat 
användargenererat data i form av taggmoln i sina kataloger, men förekomsten är 
relativt låg och tycks än så länge inte användas i någon högre utsträckning.4 Jo 
Bates och Jennifer Rowley nämner i sin artikel från 2010 att en LibraryThing-
folksonomi kan integreras i en lokal bibliotekskatalog mot en kostnad.  

Exempel på taggning respektive 
ämnesordsindexering av en trans-
titel 
För att illustrera hur en titel med trans-
innehåll kan indexeras i de olika syste-
men har jag tagit Leslie Feinbergs 
Transgender Warriors som ett exem-
pel. Vid en titelsökning i Libris dyker 
katalogposten upp där möjligheten 
finns att se ämnesorden som titeln in-
dexerats med. Eftersom flera system 
används inom Libris och möjligheten 
finns för katalogisatörer som lägger in 
titeln att sätta egna ämnesord finns det 
vissa dubbletter. Listan syns här bred-
vid. De ämnesord från LCSH som har 

                                                
4 För exempel på lokala bibliotekskataloger med taggmoln och användargenererat data se bland annat Hyltes 
bibliotek: http://hylte.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-tags.pl och Botkyrka: http://bibliotek.botkyrka.se/databaser 

Ämnesord i Libris för Transgender Warriors 
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lagts till är ”Transsexualism”, ”Transvestism” och ”Gender Identity”. De från 
Svenska ämnesord (sao) är ”Transvestism” och ”Könsidentitet – historia”. Dessu-
tom har ämnesordet ”Transsexualism” lagts till.  

För motsvarande titel finns i LibraryThing ett taggmoln som alltså genererats 
av de användare som lagt till boken i sin profil. I detta taggmoln kan vi se taggar-
na ”gender”, ”transgender”, ”trans”, ”queer” och ”lgbt”, samt ”non-fiction” och 
”history” bland de största, och alltså mest använda indexeringstermerna, tätt följda 
av ”gender identity” och ”gender studies. Det här materialet kommer inte att ana-
lyseras i den här studien utan ska endast ses som ett illustrerande exempel på hur 
samma titel kan indexeras olika inom kontrollerade och icke-kontrollerade äm-
nesordssystem. 

 

 Kunskapsorganisatorisk kritik – en forskningsöversikt 
Sedan Library of Congress Subject Headings, LCSH, först publicerades 1909 har 
innehållet kritiserats och granskats många gånger om (Knowlton, 2005). Ändå 
fortsätter bibliotek att använda sig av dessa ämnesord världen över, dock efter att 
en del ändringar har implementerats. Hope A. Olson påpekar i The Power to 
Name från 2002 att det finns många bevis på förutfattade meningar och en norme-
rande världssyn inom ämnesorden och att detta påverkar representation och 
bibliotekens tillgänglighet: ”Exempel på bias5 i relation till genus, sexualitet, ras, 
ålder, funktion, etnicitet, språk och religion har beskrivits som något som begrän-
sar representationen av mångfald och effektiv biblioteksservice för en varierad 
befolkning.” (2002: 7, min övers.) Steven A. Knowlton menar i sin artikel ”Three 
Decades Since Prejudices and Antipathies” (2005) att problemet med bias i äm-
nesorden grundar sig i LCSH:s grundläggande principer. I dessa principer är det 
nämligen formulerat att ämnesordet ska vara det en läsare skulle använda för sin 
sökning, om det läsaren letar efter är känt eller kan antas. Det är alltså den mest 
sannolika sökvägen som ska utgöra sökordet. Knowlton påpekar att det utgår ifrån 

                                                
5 Ungefär ”snedvridning”, ”fördom” eller ”partiskhet”, ordet har dock ingen självklar översättning till svens-
kan och är inte ovanligt förekommande i svensk text, varför jag har låtit det stå kvar. 

Taggar i LibraryThing för Transgender Warriors 
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en läsare som antas vara en vit, västerländsk, heterosexuell man (2005: 125), vil-
ket medför att material blir svårt att hitta för dem som inte passar in i mallen. 
Dessutom innebär det en stigmatisering av vissa grupper när de stämplas med 
inkorrekta eller förminskande termer och ett normerande perspektiv fastslås.  

Enligt Steven Shubert (i Knowlton, 2005: 125) var Sanford Berman, upp-
hovspersonen bakom Prejudices and Antipathies, en pionjär och den centrala fö-
respråkaren av uppdateringen av LCSH. När Prejudices and Antipathies gavs ut 
1971 lyftes en lista av ämnesord som behövde åtgärdas fram i ljuset. Avsikten var 
att erbjuda tillägg, strykningar av och alternativ till de problematiska ämnesord 
som fanns – och fortfarande finns – inom LCSH. Berman ansåg systemet vara 
otillfredsställande, särskilt ifråga om de ämnesord som rörde individer och kultur. 
Istället, menade Berman, tilltalade listan med ämnesord endast 

trångsynta, chauvinistiska européer och nordamerikaner, med ljus hy, kristen tro, åtminstone 
på pappret (och helst protestantiska), bekvämt situerade i medelklassen eller de högre in-
komstklasserna, i stort hemmahörande i välmående förorter, fundamentalt lojala till den be-
stående ordningen och helt övertygade om den västerländska civilisationens överlägsna, 
ojämförliga ära. (Berman, 1993: 15, min övers.) 

Dessutom, skrev Berman, var systemet arrogant och oförstående ifråga om ”unga 
och kvinnor”, och de ”sexuellt oortodoxa eller ’avant-garde’.” (1993: 15, min 
övers.) Trots att Berman fick en del kritik och mötte motstånd från många håll har 
flera av hens förslag sedan dess konkretiserats (Knowlton, 2005). Berman väckte 
med Prejudices and Antipathies en medvetenhet som sedan dess har präglat 
mycket av den kritiska forskningen kring kunskapsorganisation.  

Samtidigt lyftes och problematiserades snedvriden ämnesrepresentation av 
The Task Force on Gay Liberation, TFGL, det som idag kallas GLBT Round 
Table och är en del av American Library Association, ALA. Under ett panelsamtal 
med rubriken ”Sex and the Single Cataloger” 1971, det vill säga samma år som 
Prejudices and Antipathies gavs ut, lyfte Joan Marshall och Steve Wolf problemet 
med att LCSH såväl som DDC och LCC var genomsyrat av bias och att det fanns 
ett stort behov av förändring (Adler, 2013a; Johnson, 2010). 

Hope Olson skriver i The Power to Name att behovet av ett universellt språk 
är vanskligt på så vis att det ”marginaliserar och exkluderar Andra – de koncept 
som står utanför en vit, manlig, eurocentrisk, kristocentrisk, heterosexuell, arbets-
för, medelklassnorm.” (2002: 142, min övers., kurs. i orig.) En av Olsons grundte-
ser är att tillgängligheten av information som står utanför det konventionella eller 
tillgängligheten för marginaliserade grupper påverkas av de förutfattade meningar 
och antaganden som ligger bakom ämnesrepresentationen (2002: 15). 

I sin artikel ”The Power to Name: Representation in Library Catalogs” som 
kom ut året innan boken med samma namn påpekar Olson att sökningar efter 
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marginaliserade ämnen i bibliotekskataloger kräver större påhittighet och serendi-
pitet6 än sökning av material inom normativa ämnen. Antagandet att universella 
språk är nödvändiga för att hitta information ifrågasätts och istället föreslås lokala, 
dynamiska tekniker för att nå förbättring, ”för att utveckla ett etiskt förhållnings-
sätt till den andra7 genom tekniker som gör de gränser som finns i våra existerande 
informationssystem genomträngliga.” (2001b: 659, min övers.) 

I ”Difference, Culture and Change” från 2000 sammanfattar Olson bland an-
nat sina resonemang kring hur LCSH kan användas för att öppna upp en norme-
rande och uteslutande patriarkal, Västcentrerad kultur:  

[F]ör bibliotekarier och bibliotek i allmänhet är det oetiskt att lägga över ansvaret för ämnes-
åtkomst på en ”universell” standard. Professionella bibliotekarier delar gemensamt ansvaret 
för Jesse Shera’s jakt på ”det rikast möjliga livet” för alla biblioteksanvändare. På så vis är 
varje individuell bibliotekarie ansvarig för LCSH i sin standardform och, i förlängningen, i 
sin tillämpning. (Olson, 2000: 69–70, min översättning) 

Olson hänvisar till Drucilla Cornell när hen säger att det är nödvändigt att Den 
Andra får tala för sig själv (2001b: 659). Hen menar att även om det kan kännas 
obekvämt för bibliotekarier och informationsspecialister att lämna över det namn-
givande ansvaret på Den Andra, är det nödvändigt att ge upp en del av den makten 
för att genom katalogerna namnge, konstruera och definiera, och därigenom utöka 
system som LCSH. Olson lyfter hur vi genom teknologin har haft och kontinuer-
ligt har möjlighet att göra sökbarheten bättre i bibliotekssystemen, även för dem 
som står utanför normen. Dessutom, menar hen, är det också nödvändigt att göra 
systemen mer dynamiska och på så vis öka sökbarheten från ett feministiskt per-
spektiv (2001b). För att kunna förbättra systemen krävs ett engagemang både från 
biblioteksarbetare och -användare. Olson påpekar att bibliotekarieyrket har ett 
samarbetsvilligt förflutet vad gäller katalogisering och menar att även om omfat-
tande ändringar är både tidskrävande och kostsamma så sparas tid samtidigt in för 
användarna. Dessutom har ett billigare system ett högt pris: ”det våldsamma om-
formandet av objekt för att passa in i det vetande subjektets förutfattade mening-
ar.” (2001b: 663, min övers.) 

I ”Queering the Catalog: Queer Theory and the Politics of Correction” från 
2013 utgår Emily Drabinski från ett användarperspektiv. I artikeln menar hen att 
det främsta ansvaret ligger på bibliotekarier i yttre tjänst som ska lära ut och in-
formera användare om katalogers komplexa och vinklade innehåll. Drabinski me-
nar att i och med att kataloger och system aldrig kan vara objektiva är det felaktigt 

                                                
6 Ett begrepp som används inom informationsvetenskapen för en informationssökning som resulterar i positiv 
men oavsiktlig upptäckt.  
7 Begreppet ”the Other” på engelska översätts ofta med ”Den Andre” på svenska. Jag framhåller dock att 
maskulinumändelsen -e är missvisande och inkorrekt och använder därför istället begreppet ”Den Andra” i 
min text. En fördjupning av begreppet återfinns under rubriken Den Andra i kapitlet Teoretiska utgångspunk-
ter och begrepp.  
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att anta att ändringar i de nuvarande systemen skulle vara tillräckligt för att und-
vika bias eller för den delen skulle inkludera alla variationer av ett ord i samma 
takt som ordets betydelse förändras eller utvecklas. Med hjälp av queerteori före-
slår hen istället att bibliotekarier i dialog med användaren ska göra katalogerna 
genomträngliga och lätta att använda, och att fokus på så vis går från LCC och 
LCSH i det här fallet till referensdisken och biblioteksutbildningar (Drabinski, 
2013: 95–96). I och med att queerteori betraktar identitet som något föränderligt 
och beroende av sin kontext fokuserar den på diskurser och vad som sker i det 
sociala8. Drabinski påpekar att ”[q]ueerteori har sina rötter i upplösningen av sna-
rare än assimileringen till identitetsnormer” (2013: 100, min övers.). Drabinski 
menar att problemet med kritiken av bibliotekssystemen ligger i det implicita an-
tagandet att det över huvud taget skulle vara möjligt med ett universellt system. 
Hen menar att det inte finns någon enkel lösning på problemet: 

När vi från ett queerperspektiv definierar problemet med klassifikation och katalogisering 
måste också lösningarna vara queera: konstruerade för att framhäva och exploatera bristerna i 
våra klassifikationsstrukturer och ämnesvokabulärer, och bjuda in till motstånd av snarare än 
att utgöra en förlängning av de sammanhängande bibliotekssystemen, vilket en kritisk katalo-
giseringsrörelse byggd på rättelser upprätthåller. (Drabinski, 2013: 96–97, min övers.) 

Istället för att försöka rätta bibliotekssystemen ska vi alltså, enligt Drabinski, läsa 
och se själva katalogen med kritisk blick. Det ska inte bara göras i teorin, utan i 
den dagliga bibliotekspraktiken, i mötet med användaren. På så vis, menar Dra-
binski, kommer användarens engagemang med och förståelse för katalogen att 
öka.  

I Isto Huvilas och Kristin Johannessons paper ”Critical about clustering of 
tags: An intersectional perspective on folksonomies" påpekar de att trots att soci-
ala taggningssystem från flera håll har föreslagits som en lösning på marginali-
seringen som sker inom universella system har folksonomier stora begränsningar 
(2011: 2). Trots att folksonomier är öppna för en mer mångfacetterad bild av indi-
vider och grupper och har utrymme för representation och olika perspektiv syns 
fortfarande majoritetens åsikter och synvinklar mest, medan andra marginaliseras. 
Huvila och Johannesson menar att ett kritiskt perspektiv på folksonomier behövs 
och att användare bör vara medvetna om de hegemoniska strukturer som också 
upprätthålls av dessa. Som ett led i ett sådant medvetandegörande föreslår de åt-
gärder i utformandet av systemen för att motverka detta. Systemen skulle kunna 
se annorlunda ut än många gör idag, där majoritetens röst framhävs. Istället skulle 
det kunna ligga på systemen att betona mer marginaliserade synvinklar för att 
kunna ge ett ur ett intersektionellt perspektiv mer representativt urval (2011: 4). 

I Jo Bates och Jennifer Rowleys artikel ”Social reproduction and exclusion in 
subject indexing” (2010) jämför de folkbibliotekskataloger, OPAC:er, med folk-
                                                
8 Se en fördjupning av queerteori under rubriken Queerteori i kapitlet Teoretiska utgångspunkter och begrepp. 
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sonomier inom LibraryThing. De upptäcker att trots att LibraryThing ger en högre 
återvinningsgrad och representation av material med hbtq-tema är det snedvridet 
vad gäller material som representerar etniska minoriteter. I likhet med Johannes-
son och Huvila menar de att folksonomier, medan de utgör ett alternativ till 
bibliotekens normerande så kallade objektivitet, uppvisar egna bias vad gäller 
världsåskådning.  

I texten hänvisar författarna till Judith Butler som menar att identitet inte kon-
strueras i nuet och kan rekonstrueras efter behag, utan snarare att identitetskatego-
rier ”konstitueras” (Butler, 2007). Det här, skriver Bates och Rowley, är centralt i 
en analys av kataloger som bjuder in användare. De påpekar att för att få till en 
inkluderande indexering måste vi röra oss bortom traditionella metoder, ”utan att 
låta idén om kategorisering upplösas i den högst individualiserade, radikala post-
modernitetens tomma fluiditet.” (2010: 433, min övers.) 

Trans i katalogerna och på biblioteket 
I sin artikel ”Transcending Library Catalogs” från 2009 talar Melissa Adler för en 
kombination av användarstyrda och kontrollerade system för bästa möjliga biblio-
tekskatalog när det gäller marginaliserade ämnen och/eller personer. Med fokus 
på titlar med transtema analyserar och jämför Adler kontrollerade ämnesord som 
återfinns i WorldCat, en samlingsdatabas för över 10 000 bibliotek världen över, 
med taggarna i LibraryThing. Hen fann att det fanns ett stort glapp mellan de ter-
mer som användes av böckernas läsare och de ämnesord som tillskrivits av the 
Library of Congress, det vill säga LCSH. De taggar som används flitigast inom 
LibraryThing är ovanliga eller till och med icke-existerande i WorldCat.  

Adler menar att trots att folksonomier är demokratiska och dynamiska verktyg 
innebär det ofta samtidigt att de är ofullständiga och kan utgöra ett hinder för in-
formationssökning istället för tvärtom. Samtidigt visar hens resultat att de kontrol-
lerade systemen inte har utrymme för alternativa benämningar och är långsamma i 
sin anpassning. Detta, menar Adler, talar för en kombination av de olika syste-
men: katalogernas kontrollerade vokabulär men med utrymmet för användares 
påverkan (Adler, 2009: 328). 

I Matt Johnsons ”Transgender Subject Access: History and Current Access” 
från 2010 beskriver hen kontrollerade vokabulär som är särskilt utformade för att 
hantera hbtq-material och hittar strategier för hur bibliotek kan bidra till att trans 
blir mer synligt och tillgängligt i bibliotekskatalogerna. Johnson skriver att i köl-
vattnet av arbetet LCSH gjorde som en respons på kritiken från Berman, Marshall 
och Wolf började också vissa hbtq-samlingar utveckla egna informationsåtervin-
ningssystem i form av ”kontextuellt relevanta” listor (Johnson, 2010: 664). Dock 
har dessa listor inte använts särskilt flitigt inom hbtq-samlingar. Johnson motive-
rar sin undersökning av dessa tesaurer med att en jämförelse kan bidra med kun-
skap som ger förbättrad precision och informationsåtervinning och dessutom kan 
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belysa kvarstående problem med LCSH när det kommer till marginaliserade äm-
nen. Efter att ha fått kritik har Library of Congress visserligen tagit hjälp av andra 
institutioner för att uppdatera sina kunskaper och sina ämnesord. Samtidigt, påpe-
kar Johnson, har LCSH använts mer och mindre tesaurer har många gånger ham-
nat i skymundan, och ämnesbeskrivningarna överlag har blivit mindre precisa och 
i vissa fall rentav inkorrekta (2010). 

Johnson fastslår att alternativa ämnesord behövs inom vissa kontexter. Dessu-
tom påpekar hen att ”nya webbteknologier, såsom social taggning” kan tillgäng-
liggöra användargenererade ämnesord och länka dem till kontrollerade termer. 
Trots att LCSH växer blir behovet av termer hela tiden större och Johnson sam-
manfattar sin text med att konstatera att utökning och bättre precision måste vara 
en del av bibliotekens planer för framtiden (2010: 675). 

K.R. Roberto granskar i sin artikel ”Inflexible Bodies: Metadata for Trans-
gender Identities” (2011) traditionella bibliotekskataloger och konstaterar att de är 
oförmögna att se människors identiteter som flytande och föränderliga. Hen me-
nar att felaktigt språkbruk inom exempelvis LCSH ”skapar biblioteksmiljöer som 
är passivt fientliga mot användare som är trans” (s. 57). I likhet med Adler anser 
Roberto att vi, utöver att se ämnesord som subjektiva och identiteter som förän-
derliga och ibland överlappande, behöver få in användarnas perspektiv och verk-
ligheter i katalogerna. Genom att föreslå ändringar i språkbruk och hur ämnesord 
används kan bibliotekskataloger, liksom individer, bli produkter av ”continual 
remaking” (Judith Butlers uttryck för de ständiga kulturella förändringarna vi ge-
nomgår (Butler, 2004: 10)) och på så sätt få en bättre förankring i verkligheten 
(Roberto, 2011: 63). 

I Michael Waldmans text ”Libraries and the Transgender Community” i Ser-
ving LGBTQ Library and Archives Users från 2011 får vi läsa att det finns stora 
brister i ämnesord som rör trans (2011: 37). Det påpekas att många transpersoner 
är självmordsbenägna och att information om andra i samma sits skulle kunna 
förbättra situationen för många. (Waldman, 2011: 26).  

Waldman skriver att ordet ”Transgender” inte lades till i LCSH förrän 2007, 
och innan låg det som en se-hänvisning under ”Transsexuality”, tillsammans med 
”Trangender people”, ”Transgendered people” och ”Trangenders” (Waldman, 
2011: 37; Greenblatt, 2011: 217; Johnson, 2010: 667). Begreppet transgender är 
visserligen inte så gammalt, men kan ändå i en viss betydelse härledas till 1980-
talet, cirka tjugo år innan Library of Congress valde att infoga termen.9 Waldman 
poängterar att material som katalogiseras under vidare akronymer som LGBTIQ10 

                                                
9 För närmare beskrivning av begreppen trans och trangender se avsnittet Trans i kapitlet Teoretiska ut-
gångspunkter och begrepp. 
10 LGBTIQ står för lesbian, gay, bisexual, transgender, intersex and questioning – en engelsk version att 
jämföra med hbtq eller hbtqi på svenska. Det kan även skrivas LGBTQ, d.v.s. utan att inkludera ”intersex”, 
samt i annan ordning, exempelvis GLBT eller GLBTQ.  
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innebär problem för de användare som letar specifikt efter information om trans. 
Dessutom har katalogisatörer ofta brister i sin kunskap om hbtq-terminologi och -
ämnen, vilket kan innebära felindexering och som följd att information inte åter-
finns (2011: 37). Därför är det av stor betydelse att kunniga användare som har 
inblick i transfrågor gör sin röst hörd och påverkar de indexeringssystem som 
finns på biblioteken för att tillgängliggöra information. Waldman skriver att kon-
trollerade ämnesordssystem är problematiska av den anledningen att de ger sken 
av att det finns en stabilitet och kontinuitet som i själva verket inte finns, särskilt 
inte i relativt nya sammanhang. Här påpekar hen vikten av att ta reda på vilka 
termer som används av individerna eller sammanhangen själva (2011: 37). 

I Melissa Adlers kapitel ”Meeting the Needs of LGBTIQ Library Users and 
Their Librarians” (2011) i samma antologi beskrivs också betydelsen av tillgäng-
ligt transmaterial. Adler skriver om möjligheten engagerade bibliotekarier har att 
utöva påverkan i sitt yrke. Genom att utgå ifrån användares behov och arbeta ak-
tivt för att möta dessa visar Adlers studie att biblioteket kan förbättra biblioteks-
upplevelsen och informationsåtervinningen för hbtq-användare (2011). 

2013 publicerade Melissa Adler ett paper med fokus på hur transmaterial 
taggas i LibraryThing. Adler utgår bland annat från Elfreda Chatmans begrepp 
”small world” och undersöker om det är applicerbart på ett community av använ-
dare som taggar titlar med transtema. Detta paper har särskild relevans för den här 
studien då det fokuserar på vilka användarna bakom trans- och genderqueer-
taggarna på LibraryThing är. Hens studie påvisar att en stor del av de som taggar 
trans identifierar sig som queer och/eller trans och/eller andra identitetskategorier 
som kan utläsas som trans eller genderqueera. Men Adler problematiserar inde-
landet av identitetskategorier inom detta community i och med att queera identite-
ter och uttryck går ut på att just utmana och tänja på gränserna för hur identitets-
kategorier formas. Adler menar ändå att studien förutsätter en metod för identifie-
ring av en användargrupp för att det ska bli tydligt hur kontrollerade vokabulär 
fungerar. I sin slutsats kommer Adler fram till att ”ett community av personer som 
taggar böcker med transgendertema i LibraryThing ändå kan anses tillhöra en 
’small world’.” (2013b: 7) 

Teoretiska utgångspunkter och begrepp 
För att från flera håll kunna lägga fokus på hur ämnesordssystem fungerar när det 
kommer till användarpåverkan samt behålla detta konvergerande synsätt i ana-
lysen har jag valt att utgå ifrån de relaterade teoretiska utgångspunkterna postkol-
onial teori och queerteori. Detta för att inringa problematiken med uppifrån- och 
ner-styrningen som återfinns i samhället såväl som inom kontrollerade system och 
för att belysa existerande strukturer och erbjuda alternativ till dessa.  



 21 

Det postkoloniala synsättet är relevant för att lyfta vikten av maktstrukturer 
och vems röst som får höras. Genom queerteori betraktar jag genus och identitet 
som något performativt och kontextuellt bundet, och så även begreppet trans. Min 
syn på kunskapsorganisation och bibliotekssystem kommer att utgå ifrån dessa 
teorier i min uppfattning att de utgörs av samma hegemoniska maktstrukturer som 
finns i samhället och för att belysa det material och de användare som ofta kallas 
marginaliserade och kan beskrivas som De/-n Andra. Jag har valt att fokusera på 
en identitetskategori, trans, men liksom andra identitetskategorier kan denna sam-
tidigt vara en del av andra och resultaten kan på flera sätt vara relevanta för andra 
informationssökande användare, särskilt andra som kan beskrivas som marginali-
serade i förhållande till samhällets normerande mittfåra. Det här påpekas också i 
Huvila och Johannessons text om taggar som en av de grundläggande tankarna 
inom intersektionalitet: istället för att se kategorier som exklusiva, anses de korsa 
varandra, intersect på engelska, och vara ”flytande och socialt konstruerade” (Hu-
vila & Johannesson, 2011: 2, min övers.). 

Vid resonemang kring kunskapsproduktion blir både queerteori och postkol-
onial teori relevanta ingångar. Det finns en koppling mellan kunskap och makt 
som går igen i båda fält: Vems kunskap är det som förmedlas? Vad är egentligen 
kunskap? Att utveckla alternativa epistemologier har varit en av den postkoloniala 
teorins intentioner, där kön, ras, klass och sexualitet uppmärksammas som ut-
gångspunkter för hur kunskapsproduktionen ser ut (de los Reyes, 2011: 238). 
Detta är jämförbart med den kunskapsorganisatoriska kritiken av ämnesrepresen-
tation, från Berman på 1970-talet och framåt: Det är problematiskt att hävda att 
kunskap som genom indexering och katalogisering produceras utifrån ett specifikt 
subjekt är objektiv.  

Min analys kommer att präglas av en intersektionell uppfattning att fler än en 
maktordning påverkar oss och de system – såväl kunskapsorganisatoriska som 
samhälleliga – som vi inom biblioteks- och informationsvetenskapen måste för-
hålla oss till.  

Queerteori 
Queerteori är en socialkonstruktivistisk teori som fötts ur bland annat feministisk 
teori, gaystudier, poststrukturalism, Derridas dekonstruktionsteorier och Michel 
Foucaults analyser kring kunskapsproduktion och makt (Rosenberg, 2002; Am-
björnsson, 2006; Drabinski, 2013). Enligt Foucault är kunskap inte något som 
finns där och väntar på att bli upptäckt, utan något som produceras genom diskur-
ser och är beroende av sin kontext (Drabinski, 2013: 103). Själva utgångspunkten, 
socialkonstruktivismen, innebär bland annat att det som ofta kallas ”naturligt” i 
själva verket bör ses som en social konstruktion (Rosenberg, 2002: 24). Centralt 
för queerteori är uppfattningen att identitetskategorier är beroende av varandra 
och av det diskursiva fältet. Enligt Foucault går det varken att skilja identitet eller 
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kunskap från den plats eller tid där de skapades eller från varandra. Varje ny kate-
gori medför dessutom en annan, som inte är det den nya kategorin är: en kategori 
för sexuell identitet är beroende av det som står utanför kategorin för att finnas. 
Det innebär inte att en kategori nödvändigtvis är helt frånskild en annan, men de 
är villkorliga, beroende av varandras existens.  

I linje med Foucaults teorier går Jacques Derridas begrepp dekonstruktion. 
Dekonstruktion är en teori som baseras på binära oppositioner, där de två elemen-
ten har en hierarkisk relation. Med hjälp av läsning av de texter som fokuserar på 
den underordnade parten i denna relation kan elementen kastas om och på så vis 
dekonstrueras den binära oppositionen (Fox & Olson, 2010). Genom dekonstrukt-
ion synliggörs skillnaderna i meningsproduktionen (Deodato, 2010).  

I läsningen av de texter som fokuserar på den underordnade handlar det om 
att se vad som döljs. Denna läsning ger insikten att skillnaden mellan subjektet 
och Den Andra inte är fast, inte måste finnas där, utan är konstruerad. Med hjälp 
av konceptet différance – att betydelsen av något hänger på dess relation till vad 
det inte är – synliggörs den instabila gränsen mellan subjektet och Den Andra, och 
idén om att språk skulle kunna användas för att uttrycka absoluta sanningar un-
dermineras. Istället innehåller språket en mängd associationer utöver både sända-
ren och situationen (Deodato, 2010). Detta är förenligt med queerteori såväl som 
kunskapsorganisatorisk kritik.  

Som nämnts menar Butler (2007) att identitetskategorier ”konstitueras”, vil-
ket Bates och Rowley beskriver som ”socialt konstruerade och institutionaliserade 
genom historisk reproduktion så att de framstår och uppfattas av allmänheten som 
stabila, eller ’verkliga’, i nuet.” (2010: 433, min övers.) Det här kan dels jämföras 
med hur vi ser på kataloger och användarpåverkan, men är även relevant för hur 
vi ser på identitet, identitetskategorier och användargrupper i en studie som denna. 
Adler påpekar att ”transgender- och genderqueer-identiteter och -uttryck utmanar 
identitetskategoriers gränser” (2013b: 6) och därför blir det problematiskt att av 
bekvämlighet kategorisera olika sociala identiteter. 

I Vad är queer? menar Fanny Ambjörnsson att istället för att fokusera på dis-
kriminering på grund av kön eller sexualitet, problematiserar queer hur normer 
kring kön, genus och sexualitet uppstår och fungerar (2006). Det är Den Andra 
som får ta plats och tala istället för tvärtom.  

En grundläggande uppgift queerteorin har är att den bryter upp kategorier. Ti-
ina Rosenberg menar att queer av den anledningen inte bör ges en enda definition 
(2002). Inom biblioteks- och informationsvetenskapen kan queerteorin utmana 
bibliotekens kunskapsorganisatoriska principer. Utifrån uppfattningen att det inte 
finns en universell kunskap och att ett system inte kan vara objektivt kommer för-
ståelsen att det inte är möjligt att indexera material utan att applicera föreställ-
ningar som blir förankrade i tid och rum. Med en queerteoretisk utgångspunkt 
hävdar Emily Drabinski att hela det politiska arbetet med att ”rätta” klassifikat-
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ionsstrukturer och ämnesord helt enkelt cementerar idén att klassifikationsstruk-
turer är objektiva och kan sitta på sanningen, något som i själva verket bara åter-
skapar de existerande hegemoniska strukturerna i ett universellt bibliotekssystem 
(2013: 104).  

Den Andra 
Uttrycket ”Den Andra”11 har använts av flertalet teoretiker och själva idén kom-
mer ursprungligen från Hegels teorier om dialektiken mellan ”herre och slav”. Det 
har framför allt använts för att beskriva förhållandet mellan ett subjekt och den 
som kan ses som ”Den Andra”. Denna Andra är avvikande, marginaliserad och 
kan aldrig utgöra subjektet. Simone de Beauvoir var en av dem som anammade 
begreppet och utvecklade det för att beskriva kvinnans förhållande till mannen, 
subjektet, i Det andra könet från 1949. Här definieras kvinnan utifrån mannen, 
Subjektet: ”hon särskiljs i förhållande till mannen, inte han i förhållande till 
henne; hon är det oväsentliga gentemot det väsentliga. Han är Subjektet, han är 
det Absoluta, hon är den Andre.” Vidare poängterar Beauvoir att Den Andra är 
”lika ursprungligt som själva medvetandet.” (2006: 26) Kvinnans tillstånd som 
Den Andra är något som Beauvoir menar tjänar männens, det vill säga maktens, 
intresse. Människans liv, skriver Beauvoir, är ”brist, rörelse och kamp.” (2006: 
193) Även om det finns Andra än kvinnan förblir kvinnan alltid Den Andra, och 
Beauvoir går vidare till att tala om gott och ont: det finns en ”oupphörlig över-
gång” hos Den Andra, ”mellan hopp och misslyckande, mellan hat och kärlek, 
mellan gott och ont, mellan ont och gott.” (2006: 197) Oavsett vem Den Andra är 
bör det poängteras att hen inte bör ses som vare sig god eller ond till sin natur. 

Jacques Derrida byggde också många av sina idéer på begreppet Den Andra. 
Bland annat kritiserade hen västerländska teorier som byggde på centrering och 
essenser i och med dess tendens att förtrycka och marginalisera andra – De/-n 
Andra (Deodato, 2010: 78). Den Andra är också ett begrepp som förekommer 
inom postkolonial teori, för att beskriva den förfrämligade, kolonialiserade. 

Hope Olson använder sig av begreppet inom biblioteks- och informationsve-
tenskapen för att belysa problematiken med att denna Andra inom de flesta biblio-
tekssystem inte har möjlighet att tala för sig själv. Vidare menar hen att det finns 
två uppenbara Andra inom biblioteken: författare och informationssökare (2002: 
226–227).  

Performativitet 
Judith Butler utgår bland annat från två centrala begrepp: genealogi och performa-
tivitet. Genealogi innebär att kategorierna kön/genus inte kan härledas till någon 
”naturlig” skillnad mellan kvinnor och män och problematiserar dikotomin som 

                                                
11 Från franskans ”l’Autre” eller ”the Other” på engelska. 
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den binära könsuppdelningen innebär. Butler skriver själv att ”[p]ostulatet om ett 
binärt genussystem tjänar implicit till att bevara tron att genus förhåller sig mime-
tiskt till könet, det vill säga speglar det eller på annat sätt begränsas av det.” 
(2007: 56) Performativitet kan förstås som att kön/genus i första hand inte är nå-
got en är utan något en gör (Butler, 1990; Rosenberg, 2002: 70). Också Simone de 
Beauvoir formulerade idén om performativitet med sin berömda fras ”Man föds 
inte till kvinna, man blir det.” Vidare skriver Beauvoir att det endast är ”via andra 
som en individ kan konstitueras som den Andre” och menar att kroppen är ett ”ut-
tryck för subjektivitet” (2006: 325). 

Performativitet kan härledas till socialkonstruktivismen på så vis att kön och 
genus kan ses som sociala konstruktioner, men det är inte för den skull något som 
sker automatiskt. I Genus ogjort skriver Butler att det är ”en praktik av improvi-
sationer inom en scen av tvång.” (2006: 23) Det är inte heller något en gör ensam, 
utan tillsammans med eller för någon annan, något som sker i det sociala. Vidare 
skriver Butler att begreppen ”maskulin” och ”feminin” ska förstås inom deras 
sociala historia, som föränderliga beroende på var, hur, av vem och varför de före-
ställs. ”Begrepp som betecknar genus är således aldrig slutligt avgjorda, utan om-
skapas hela tiden.” (2006: 30) Dessutom kan den ”substantiella effekten av genus” 
ses som ”performativt skapad” (Butler, 2007: 77). Butler fortsätter och menar att 
genom att se genus som performativt är det ”alltid en handling” (2007: 77). Per-
formativitet kan härledas till språket: genom att betrakta uttalanden som aktiva 
handlingar skapas vår bild av verkligheten av det vi säger och processer sätts 
igång (Ambjörnsson, 2006: 136–137). Butler sammanfattar: ”Det finns ingen ge-
nusidentitet bakom uttrycken för genus; denna identitet är performativt skapad 
genom just de ’uttryck’ som sägs vara dess effekter.” (2007: 78) 

Trans 
Transgender är ett begrepp som troligtvis myntades av Virginia Prince under 
1960-talet i The Transvestite and his Wife och How to Be a Woman though Male. 
Från början tillskrevs termen personer som levde enligt en social roll som inte var 
traditionellt förknippad med det biologiska könet, men som valde att inte ge-
nomgå könskorrigerande operationer. Att vara transgenderperson innebar alltså att 
göra ett medvetet och bestående byte av sitt sociala genus, utan att för den skull ta 
hjälp av operationer (glbtq, 2004). Senare utvecklades begreppet till att innefatta 
alla individer med genusvariationer. Detta var en politisk handling som framför 
allt genomfördes med hjälp av transaktivisten Leslie Feinberg. Målet var att skapa 
en allians mellan alla med icke-normativa genusvariationer mot det förtryck som 
utövades och fortfarande utövas mot transpersoner (glbtq, 2004; Johnson, 2010).  

Leslie Feinberg, författare till ett antal viktiga transtitlar, utgår i sin Trans Li-
beration: Beyond Pink or Blue från könskodade färger på barnkläder och de köns-
kategorier som kopplas samman med dessa färger när hen skriver: ”Varje individ 
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borde ha rätten att välja mellan rosa- eller blåfärgade könskategorier, såväl som 
alla andra nyanser på paletten. I nuläget nekas vi den rätten.” (2007: 1, min övers.) 
Längre fram påpekar Feinberg att våra liv är ett bevis på att kön och genus är mer 
komplext än vad som möter ögat i ett förlossningsrum. Hen menar att alla som 
inte passar in i dessa begränsade sociala normer förtrycks (2007: 5). Feinbergs 
poäng är att alla, transpersoner eller ej, har att vinna på en transkamp: våra val i 
livet begränsas av den binära könsnormen. Som individ idag har du bara två vägar 
att välja på och dessa vägar bestämmer hur du ska vara. Om transrörelsen säger 
Feinberg: ”Den här rörelsen ger dig mer andrum – mer utrymme att vara dig 
själv.”  (2007: 6, min övers.) 

National Center for Transgender Equality definierar begreppet transgender 
som ”ett begrepp för personer vars könsidentitet, -uttryck eller -beteende är an-
norlunda än dem som vanligtvis associeras med det kön de blivit tilldelade vid 
födseln.” (2014, min övers.) Enligt V.K. Namaste i Invisible Lives är ”transgender 
people” ett paraplybegrepp för dem som lever utanför normativa köns-
/genusrelationer och vars presentation av jaget (genom kläder, manér och fysio-
logi) inte korresponderar med beteenden som vanligtvis associeras med personer 
av samma biologiska kön (Namaste, 2000: 1). David Valentine (2003) menar att 
transgender inkluderar, men inte är begränsat till, transsexuella, transvestiter, 
dragkings, dragqueens och intersexuella (2003:28) medan termen transsexual, 
enligt Julie Greenberg i Intersexuality and the law: Why sex matters (2012) oftast 
används för icke-intersexuella personer vars genusidentitet inte stämmer överens 
med vad som förväntas utifrån det vid födseln tilldelade könet.  

Transgender används alltså som en paraplyterm för individer som överskrider 
köns- eller genusgränser (Greenberg 2012: 2). Judith Butler menar att transgender 
syftar på ”personer som har en tväridentifikation med eller lever som ett annat 
genus, och som har eller inte har genomgått hormonbehandling eller könskor-
rigeringsoperation.” (2006: 27) Vidare menar Butler att det finns de som identifie-
rar sig som män, de som identifierar sig som kvinnor och de som identifierar sig 
som trans. 

I Transgender Terminology utgiven av National Center for Transgender Equa-
lity (2014) påpekas det att trans är en förkortning av transgender. På svenska fö-
rekommer såväl begreppen trans och transpersoner som transgenderpersoner. Or-
det trans – både på svenska och på engelska – kan ses som synonymt med trans-
gender och används även det som en paraplyterm som innefattar personer som 
genom sitt könsuttryck eller sin könsidentitet avviker från normen (RFSL, Be-
greppslista). 

I linje med Leslie Feinbergs vision av en transallians beskriver David Valen-
tine betydelsen av ett transcommunity för att nå politiskt erkännande och social 
rättvisa. Men Valentine påpekar också att:  
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det kollektiva begreppet ”transgender” bara kan förstås som ett ”community” vad gäller 
dessa aktivisters föreställning av en delad identitet och ett delat community baserat på köns-
variationer, medan det utesluter andra sociala skillnader: ras, klass, ålder m.m. (Valentine, 
2003: 44, min övers.)  

Adler definierar i sin tur ett community som något ”situerat inom en kontext 
av delade intressen, vilka influeras eller kommer av en delad världsåskådning och 
kan utmanas av konkurrerande uppfattningar.” (2013b: 1, min övers.) Valentine 
problematiserar uppfattningen av en delad identitet endast baserat på variationer i 
köns- och genusuttryck i och med det oemotsagda inkluderandet av många trans-
personer. Det krävs en försiktighet kring generaliseringar av transerfarenheter. På 
samma vis vill jag poängtera att medan jag utgår ifrån att information om trans är 
av vikt för transpersoner är detta en generalisering, och den påverkan/aktivism jag 
beskriver bör också ses som subjektiv för de individer som jag har fått intervjua 
och får stå som exempel på hur behov kan se ut. Trots den förenande kraften som 
det kan innebära att dela erfarenheten av att vara trans i ett samhälle som utgår 
ifrån en binär könsnorm ska denna inte tas för given. 

Ytterligare en viktig sak att poängtera när det kommer till begreppen trans och 
transgender, särskilt när det handlar om att placera in dessa i ämnesrepresente-
rande system, är att det rör sig om genusidentitet och inte sexuell identitet (såsom 
exempelvis termen lesbisk). En transpersons sexuella identitet är skild från dess 
genusidentitet och bör inte sammanblandas (Johnson, 2010: 667–668). 

Relationen mellan queer och trans 
En relevant fråga som bland annat tas upp av Judith Butler är hur queerteori fun-
gerar ihop med transbegreppet. Det kan nämligen uppstå en konflikt mellan trans-
aktivismen och queerrörelsen om vi väljer att förstå queerteori som att den ”be-
kämpar alla identitetsanspråk, inklusive stabil könstilldelning” (2006: 28). Butler 
vill dock hävda att det viktigaste med queerteorin är dess ”anspråk på att vara 
motståndare till alla oönskade identitetsbaserade bestämmelser.” Vidare skriver 
hen:  

Det är således inte så att queerteori skulle motsätta sig alla genustilldelningar, eller ifrågasätta 
begäret hos dem som önskar säkerställa sådana tilldelningar för till exempel intersexbarn som 
mycket väl kan behöva dem för att fungera socialt även om de så småningom ändrar den se-
nare i livet, medvetna om riskerna med detta. Det fullkomligt rimliga bakomliggande reso-
nemanget är att barn inte skall behöva ta på sig bördan av att vara hjältar för en rörelse utan 
att först ha samtyckt till denna roll. (2006:29) 

Genus och kön som något performativt kompliceras ytterligare i frågan om inter-
sexualism och i kapitlet ”Att göra rättvisa åt någon: Könskorrigering och trans-
sexualismens allegorier” fördjupar sig Butler i dessa frågor. Hen hänvisar till Che-
ryl Chase (grundaren av Intersex Society of North America) och Anne Fausto-
Sterling när hen skriver att ”även om ett barn bör tilldelas ett kön för att skapa en 
stabil social identitet, så innebär detta inte att samhället bör tvinga fram operat-
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ioner som omformar kroppen så att den överensstämmer med den sociala bilden 
av genuset.” (2006: 78) Det är inte ovanligt att läkare förklarar och ursäktar tidiga 
könsingrepp med invändningen att barnet ska få se ”normalt” ut, att barnet annars 
kommer att skämmas, detta trots att det kan beröva individen både sexuell funkt-
ion och njutning i framtiden. Butler ställer sig frågan: ”underkastas dessa kroppar, 
just av den anledningen att de är ’otänkbara’ (…)?” Hen menar att istället skulle 
vi kunna föreställa oss en värld där det inte krävs helt enhetliga eller normativa 
genitala attribut för att vi ska kunna bli accepterade och älskade (2006: 79). 

Kate Bornstein är en av dem som har visat på att det finns något mellan, eller 
snarare utöver, det binära könssystemet. Att gå från ett kön till ett annat innebär 
inte nödvändigtvis att en stannar inom den binära genusstrukturen. Istället görs 
själva förvandlingen till genusets innebörd (Bornstein & Bergman, 2010). Butler 
påpekar att detta visar att det finns de som ”lever och andas i ett mellanrum i 
denna binära relation, och som visar att den inte är fullkomlig; att den inte är nöd-
vändig.” (2006: 80) 

I en rapport av Folkhälsomyndigheten, ”Vem får man vara i vårt samhälle? 
Om transpersoners psykosociala situation och psykiska hälsa” från 2008, påpekas 
att queerteori är relevant för förståelsen av transpersoner då den tillsammans med 
Butlers argument kan ”utgöra en detaljerad socialkonstruktivistiskt inspirerad ana-
lys med fokus på sexuella identiteter eller transidentiteter.” (2008: 72–73) Där 
påpekas också att det socialkonstruktivistiska perspektivet hos Butler har utökats 
såtillvida att uppfattningen inte längre är den att individen endast formas av sin 
sociala kontext, utan också kan överskrida befintliga könsnormer (2008: 73). 

Genom att se på taggning och ämnesordsindexering av transmaterial ur ett 
queerperspektiv är det möjligt att granska kunskapsorganisation som en av de 
mekanismer som skapar vårt genus. 

Postkolonial teori och hegemoniska maktstrukturer  
Den grundläggande anledningen till postkolonial teori kan sägas vara att vår sam-
tid präglas av ett kolonialt arv. Det är av vikt att granska vem i vårt samhälle som 
får komma till tals – vilkas röst hörs, vilka lyssnas på? Vilken verklighet anses 
vara den riktiga? Den postkoloniala teorin granskar den bakomliggande orsaken 
till varför vår samtid ser ut som den gör. Mikela Lundahl skriver: ”Postkoloniala 
studier handlar i hög grad om det svåra i att skapa rättvisa bilder och framställ-
ningar.”  

Att jag skriver postkolonial teori snarare än postkolonialism har jag hämtat 
från bland andra Mikela Lundahl, som problematiserar termen i sitt förord till 
Postkoloniala studier:  

Det postkoloniala fältet är ingen ”ism”, det saknar egentligen programförklaring, det är sna-
rare ett fält till vilket en rad kritiska frågor ställs. Ett fält som belyser hur samtiden är fångad 
i, och präglad av det koloniala arvet och av den antikoloniala kampen. Hur man skall beskriva 
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effekterna av denna historiska erfarenhet är ett av dess centrala undersökningsområden. 
(2002: 15)  

Även Gayatri Chakravorty Spivak undviker den engelska termen postcolonialism 
och använder istället termen postcoloniality (ungefär postkolonialitet) hellre, ef-
tersom hen ser en utveckling av termen postkolonialism till något som elitistiska 
akademiker ägnar sig åt och är dem själva till gagn, istället för dem det borde be-
röra (Spivak, 1999: 358).  

I ovannämnda förord ställer Mikela Lundahl en rad relevanta frågor angående 
postkolonial teori och dess strävan efter – och svårigheter med – att skapa rättvisa 
bilder: ”Hur kan man avgöra vilka bilder och framställningar som är rättvisa eller 
orättvisa? Vem har makten att avgöra det? Vem har tolkningsföreträde?” (2002: 
10) Dessa frågor ringar in vad postkolonial teori bland annat är fokuserat kring. 
Lundahl fortsätter med att problematisera och konstatera att konstnärer och förfat-
tare från ”tredje världen” automatiskt får en stämpel som är beroende av ur-
sprunget. Ursprunget innebär i sin tur en marginalisering och verken som skapas 
anses därmed beskriva ett utanförskap. Ursprunget ligger som ett tolkningsraster 
över betraktarens blick. Omvänt krävs samma raster av dig som användare för att 
hitta information: samma utanförskap, samma marginalisering, finns i biblio-
tekens kataloger. Avviker du som informationssökare från normer vad gäller kön, 
identitet eller ursprung kommer det inte att vara din verklighet materialet är kata-
logiserat utifrån. Det finns inga garantier att en användarstyrd katalog skulle fun-
gera på något annat sätt, då en katalog med en intersektionell utgångspunkt auto-
matiskt blir motsägelsefull och i vissa fall självmotsägande – det ligger i själva 
den hegemoniska kampen. Men att katalogerna i nuläget skulle vara objektiva är 
något som måste problematiseras. Också Den Andras perspektiv har rätt att finnas 
med.  

Några viktiga teoretiker inom postkolonial teori med fokus på feminism är 
Paulina de los Reyes och Diana Mulinari som har skrivit om intersektionalitet 
samt Gayatri Spivak, María Lugones och Sara Ahmed, för att nämna några. Enligt 
Ahmed har den postkoloniala teorin inneburit att förståelsen för samtidens historia 
och kulturstudier har ökat, och så även användningsområdet för begreppet koloni-
alisering (de los Reyes, 2011: 20). I Ahmeds teorier om ”främlingar” utgår hen 
från begreppet Den Andra. Det blir centralt för att belysa hur makt kan utövas 
genom att objektifiera andra och på så sätt göra sig till subjekt: skillnaden blir det 
som skapar avstånd, även om det sker genom begär (Ahmed, 2011). Genom främ-
liggörandet reproduceras normer om Den Andra. Detta händer också inom biblio-
tekskataloger, vilket inte bara innebär att det krävs ett tolkningsraster för att hitta 
information utan där det här positionerandet samtidigt objektifierar Den Andra. 

I likhet med queerteorin konstateras det inom den postkoloniala teorin att uni-
versalism är en konstruktion, men inom det postkoloniala betonas att detta är nå-
got som har skett till följd av kolonialiseringen (de los Reyes, 2011: 45). Konsta-
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terandet har stor betydelse för hur vi ser på diskurs och kontext i relation till kun-
skap och kategorier. Vidare fastslås det av den postkoloniala feminismen att Den 
Andra har konstruerats av flera samverkande maktstrukturer (de los Reyes, 2011: 
49). 

Maria Lugones fokuserar sitt kapitel ”Heterosexualism och det kolonial-
a/moderna könssystemet” i antologin Postkolonial feminism på heterosexualism 
som ett resultat av koloniala maktutövningar över kön och ras. Hen påpekar att 
heterosexualiteten är en ordning som inte bara är normativ utan också ”genomgå-
ende pervers när den utövas med våld över hela det koloniala moderna könssy-
stemet”. Lugones använder sig av exempel från den Nordamerikanska kolonise-
ringen för att påvisa hur den heterosexualistiska maktutövningen har sett ut. Hen 
citerar bland annat Julie Greenberg som fastslår:  

Kön förutsätts fortfarande vara binärt och enkelt att fastställa genom en analys av biologiska 
faktorer. Trots att antropologiska och medicinska studier visar på motsatsen, förutsätter sam-
hället ett entydigt binärt könsparadigm där alla individer behändigt kan klassificeras som an-
tingen manliga eller kvinnliga. (Greenberg, 2002: 112, övers. ur Postkolonial feminism)  

Greenberg menar vidare att den amerikanska historien har gjort skillnad på perso-
ner beroende på ras och kön och att rättigheter traditionellt sett har varit något vita 
män har haft äganderätt på (2002: 102). Även Lugones påpekar att kolonial-
iseringen ligger bakom flera intersektioner av förtryck, däribland könsförtrycket. 
”Ras är inte mera mytiskt eller fiktivt än vad kön är”, skriver Lugones och lägger 
till: ”båda är kraftfulla fiktioner.” (2011: 220) 

Någon som ofta förknippas med postkolonial teori är Gayatri Chakravorty 
Spivak, som bland annat har gjort sig känd för att ha beskrivit subalternitet i essän 
Kan den subalterna tala? Även om transpersoner inte kan beskrivas som subal-
terna enligt Spivaks definition12 har hens teorier om subalternitet betydelse för hur 
relationer och kunskapsöverföring mellan grupper kan se ut, exempelvis de som 
kan beskrivas som marginaliserade eller De Andra. Bland annat talar Spivak om 
ett lärande ”underifrån” för att möjliggöra verklig skillnad. Hen fokuserar främst 
på maktskillnader mellan vita och icke-vita/bruna (där dessa termer ska förstås 
som en position snarare än egentlig hudfärg). Problem uppstår när vi ”lägger oss 
i”, som Mikela Lundahl beskriver det i förordet till Subalternisering och den glo-
bala utopin (2014: 16). I och med detta upprätthålls föreställningen om att det 

                                                
12 Spivak beskriver bland annat subalterna som ”skilda från den sociala rörlighetens filer.” (2012: 25) och 
”långt ifrån alla vägar till social rörlighet” (2014: 137). Hen skriver även om en ”kretsgångs utkanter (man 
kan lika gärna säga det tysta, tystade centret) som markeras av detta epistemiska våld, män och kvinnor bland 
de illitterata småbönderna, stammarna, de lägsta skikten av det urbana subproletariatet.” (Spivak, 2002: 98) I 
en intervju med Spivak görs det klart att subaltern inte bara är ett tjusigt namn för förtryckta, marginaliserade 
eller De Andra (de Kock, 1992: 45) och Spivak skriver även att den, subalterniteten, inte kan ”generaliseras 
enligt den hegemoniska logiken.” (2014: 138)  
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finns de som behöver räddas, och att detta bara kan göras med vissas hjälp: här 
pågår ett problematiskt osynliggörande. Lundahl skriver:  

Den postkoloniala kritiken, och försöken att tala om subalternitet, syftar inte främst till att 
göra sig till talespersoner för de allra svagaste. Istället handlar det om något svårare, och 
kanske mindre tacksamt: att undanröja hindren så att de själva ska kunna föra sin egen talan – 
och höras. (2014: 16)  

Det är av dem vi vill ”hjälpa” vi kan lära oss hur en meningsfull hjälp ser ut: en 
hjälp ”anpassad till deras kunskap och behov.” (Lundahl, 2014: 21) Genom detta 
kan nya subjektspositioner skapas.  

I ”Gayatri Chakravorty Spivak: Deconstructionist, Marxist, Feminist, Postco-
lonialist” tar Melodie J. Fox och Hope A. Olson upp hur Spivaks teorier kan ap-
pliceras på biblioteks- och informationsvetenskapen. De framhåller att vi dagligen 
inom detta fält applicerar ”ett kollektivt medvetande på en grupp, marginaliserad 
eller ej (…) i och med att standarder och tjänster skapas utifrån en kollektiv an-
vändare.” (2010: 303, min övers.)  

Fox och Olson påpekar att även om katalogisatörer har möjlighet till påverkan 
och att föreslå ändringar av felaktiga termer och begrepp i bibliotekssystemen, så 
skulle Spivak anse att detta är ett försök att tala för en subaltern grupp, och i och 
med det alltså cementera dess status (2010: 303). I Isaac Juliens och Kobena Mer-
cers ”Marginal och Centrum” från 1988 som finns översatt i Postkoloniala studier 
problematiseras förespråkare för en marginaliserad grupp: ”om bara en röst tillde-
las ’rätten att tala’ kommer den rösten av majoritetskulturen att uppfattas som att 
den ’talar för’ de många som har uteslutits eller marginaliserats bort från tillgång 
till representationsmedlen.” (2002: 154) Att en person eller ett uttryck skulle 
kunna tala för en hel grupp menar de ”förstärker intrycket av att denna är sekun-
där.” Julien och Mercer använder sig också av dekonstruktion för att bryta upp 
den binära relationen mellan subjekt och marginaliserad. (2002: 156) 

Hegemoni 
Hegemoni är ett begrepp som kan härledas till grekiskans hegemonia vilket bety-
der ledarskap. Det används ofta för att beskriva maktrelationer inom ett samhälle 
och bland annat av den tyska filosofen Friedrich Hegel och den italienska politi-
kern och filosofen Antonio Gramsci belyste genom begreppet kapitalismens 
grundfunktioner. Begreppet blir, med Ernesto Laclaus och Chantal Mouffes ord: 
”nyckeln till att förstå själva den enhet som finns i en konkret social formering.” 
(2008: 42). I Maktens (o)lika förklädnader kan vi i Diana Mulinaris bidrag ”Om 
det behövs blir vi uppkäftiga …” läsa att hegemonibegreppet ”syftar till att besk-
riva och förstå hur den ideologiska statsapparaten i ett modernt demokratiskt sam-
hälle, i vilket den härskande klassen härskar genom konsensus, fungerar.” (Muli-
nari, 2006: 95) Det handlar om makt över andra klasser, ”genom ideologisk domi-
nans” (2006: 95). Här påpekas också att heteronormativitet är ett begrepp som 
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utgår ifrån teorier om hegemoni: här blir heterosexualiteten en hegemonisk prak-
tik som skapar samband ”mellan det hegemoniska och det normala.” (2006: 96) 

I förordet till den svenska utgåvan av Ernesto Laclaus och Chantal Mouffes 
Hegemonin och den socialistiska strategin beskriver Klas Gustavsson i en paren-
tes Gramscis bild av begreppet hegemoni som ”det samtycke som först måste eta-
bleras inom det civila samhället och som därigenom ger en bestämd klass ett ideo-
logiskt och kulturellt ledarskap.” (2008: 10) Detta begrepp utvecklade Laclau och 
Mouffe ”för att uppenbara en logik som handlar om kontingens och politisk arti-
kulering av olika subjektpositioner [sic.].” (2008: 11) De menar att hegemoni är 
den centrala kategorin för politisk analys och skriver att logiken bakom hegemo-
nin ”har kommit att bestämma själva identiteten hos de hegemoniska subjekten.” 
(2008: 25) Medan Gustavsson i sitt förord skriver att Laclau och Mouffe inte ses 
som några föregångare till intersektionalitetsteorin, menar hen att de troligtvis har 
stått för ”viktig teoretisk inspiration”. Att olika maktordningar inte är isolerade 
från utan snarare beroende av varandra påminner om Laclaus och Mouffes idéer 
(2008: 19). Bland annat kan vi i deras skrivelser om ”de nya sociala rörelserna” 
läsa att den socialistiska politiska praktiken är beroende av en ”kollektiv vilja” 
och därmed att: ”Den politiska betydelsen hos ett lokalt samhälles rörelse, hos en 
ekologisk kamp, hos en sexuell minoritetsrörelse är inte given från början: den är 
på ett avgörande sätt beroende av sin hegemoniska artikulering med andra strider 
och krav.” (2008: 141) De hävdar vidare att trots att mycket av det de skriver 
skulle kunna tyda på att hegemoni bör ifrågasättas är ”spänningarna som är in-
byggda i hegemonibegreppet också (…) inbyggda i all politisk praktik och, strängt 
taget, i all social praktik.” (2008: 142) 

Joacim Hansson menar att denna omtolkning där antagonistiska subjektsposit-
ioner introducerades som drivkrafter bakom demokratisk kreativitet och det poli-
tiska betonades som grund till sociala identiteter möjliggjorde en mer utbredd 
politisk teori (Hansson 2010: 250). 

Begreppet hegemoni används inom postkolonial teori, bland annat av den fe-
ministiska teoretikern Sara Ahmed i Vithetens hegemoni från 2011, för att påvisa 
hur diskriminerande maktordningar samverkar.  

Intersektionalitet 
Ett perspektiv som har växt fram ur bland annat postkolonial teori, feminism och 
queerteori är intersektionalitet som också nämnts ovan. Syftet med denna teori 
menar Paulina de los Reyes och Diana Mulinari i Intersektionalitet. Kritiska re-
flektioner över (o)jämlikhetens landskap är ”att problematisera och synliggöra hur 
relationer av över- och underordning artikuleras i skilda historiska och rumsliga 
sammanhang.” Det är framför allt den samlade effekten av olika maktstrukturer 
såsom kön, klass och etnicitet eller ”ras” som ses som central (2005: 7). Författar-
na menar att intersektionalitet behövs för att öppna upp för en dialog mellan olika 
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teoretiska perspektiv och att intersektionalitet kan ses som ”ett teoretiskt perspek-
tiv som kopplar makt och ojämlikhet till individens möjligheter att agera som sub-
jekt inom ramen för samhällets strukturer, institutionella praktiker och rådande 
ideologier.” (2005: 16) Det är inte en enskild struktur som utgör den hegemoniska 
makten, utan flera ”diskursiva och materiella intersektioner” (2005: 8). Vidare 
menar de således att maktanalyser inte bör handla bara om kön, klass eller ”ras” 
(2005: 14).  

de los Reyes och Mulinari lyfter intersektionen mellan kunskap och politik, 
och påpekar att normativitet styr kunskapsinnehåll och kunskapsproduktion. Detta 
kan relateras till bibliotekssystem och problematiserar vem det är som sitter på 
makten över kunskapsproduktionen. Utifrån fastställandet att den akademiska 
praktiken är en del av både det sociala och det politiska ser de los Reyes och Mu-
linari den här praktiken och framför allt kunskapsproduktionen ”som ett fält för 
maktutövande men också som ett fält där hegemoniska berättelser kan utmanas.” 
(2005: 10) Det innebär att om det är möjligt att tränga igenom de barriärer som 
finns till följd av maktstrukturer utgör ett fält som biblioteksvetenskapen en ut-
märkt grogrund för förändring och motstånd. 

Syfte och frågeställningar 
Bibliotekssystemens strävan efter objektivitet och universalitet kan innebära en 
marginalisering av ämnen som står utanför normen. Social taggning har tagits upp 
som ett alternativ till indexering av kontrollerade bibliotekssystem, eller som en 
kvalitetshöjande åtgärd för kataloger och databaser (Ornelas, 2011: 230). Kritiken 
av de kontrollerade bibliotekssystemen har många gånger landat i slutsatsen att 
den mest framgångsrika strategin för en fungerande och inkluderande katalog är 
en kombination av de olika vägarna. Användarstyrda system i samverkan med 
kontrollerade bibliotekssystem skulle kunna skapa en mer tillgänglig bibliotekska-
talog. 

Med fokus på trans och utifrån uppfattningen att det är av vikt att en individ 
själv har möjlighet att benämna det material som är nödvändigt i formandet av 
dennas identitet har jag analyserat hur olika indexeringssystem fungerar och ser 
på användarpåverkan. Vidare har jag undersökt möjliga strategier för att tillgäng-
liggöra bibliotekssystem via queera, intersektionella vägar som utmanar den kun-
skapsorganisatoriska hegemonin. Jag har utgått från intervjuer med LibraryThing-
användare som taggar transmaterial samt med representanter för kontrollerade 
ämnesordssystem för att försöka få reda på vilka möjligheter till användarpåver-
kan det finns och hur de olika representanterna förhåller sig till detta. Jag använ-
der ett normkritiskt perspektiv i min undersökning där jag ställer följande frågor: 
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1. Vilken relation har kontrollerade och icke-kontrollerade indexeringssy-
stem till varandra?  

2. Hur ser möjligheterna till användarpåverkan ut i de kontrollerade äm-
nesordssystemen och hur ställer sig personerna som står bakom dem till 
denna påverkan?  

3. Vad är betydelsen av användarpåverkan vad gäller transmaterial och 
vad är LibraryThing-användarnas egen uppfattning om betydelsen av 
sitt engagemang?  

4. Hur skulle ett fungerande bibliotekssystem som i bästa mån tillgänglig-
gör transmaterial kunna se ut? 

 
Min hypotes är att användarpåverkan är nödvändig för att de kontrollerade biblio-
tekssystemen ska kunna undvika normerande perspektiv och att social taggning 
skulle kunna vara en möjlig strategi för att utmana hegemoniska maktstrukturer. 
Jag utgår från att bibliotekssystem är nödvändiga för att skapa ordning i ett annars 
svårsimmat hav av tillgänglig och otillgänglig information, men att de kräver nya 
ingångar och ny teknik för att representera fler än de gör idag och undvika margi-
nalisering av individer och ämnen som står utanför normen. 

Metod och material 
Med inriktning på translitteratur har jag tittat närmare på i vilken utsträckning 
användare kan påverka ämnesordsindexeringen. Jag har utgått ifrån såväl kontrol-
lerade vokabulär, som Svenska ämnesord och databasen KvinnSams egen ämnes-
ordslista, som social taggning på den användarstyrda databasen LibraryThing. 
Genom intervjuer med användare som väljer att tagga på LibraryThing och med 
representanter ur ämnesordsredaktionerna har jag fått en bild av hur påverkan av 
både icke-kontrollerade och kontrollerade termer ser ut, samt om det finns en re-
lation dem emellan. Jag har valt att analysera detta utifrån uppfattningen att Den 
Andras röst är nödvändig för att bryta upp hegemoniska strukturer och för att fler 
röster än de normativa ska få höras. Jag har undersökt ämnesordsredaktionernas 
förhållningssätt till användarpåverkan och hur de ser sin egen roll och utifrån detta 
arbetar för en tillgänglig katalog.  

Jag utgår ifrån queerteori och postkolonial teori i min granskning av de olika 
systemens förmåga att benämna och vara dynamiska ifråga om identitet. Dessa 
teorier tillsammans med intervjusvaren är utgångspunkten i min ansats att finna 
möjliga strategier för ett bibliotekssystem som öppnar upp för omformulering och 
hegemonisk kamp, förenligt med en värld i ständig förändring. Mitt intresse har 
varit att nå både biblioteksanvändare och de personer som är ansvariga för syste-
men, de med vad Hope A. Olson kallar ”makten att benämna” (2002).  
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Metod för materialinsamling 
Intervjuerna med användare av LibraryThing och KvinnSam skedde genom mejl-
kontakt, medan intervjun med SAO var ett fysiskt möte. En del av intervjuerna 
var semistrukturerade, vilket innebär att jag utgick från frågeområden snarare än 
exakta frågeställningar. Ett antal fasta frågeställningar förbereddes, men som det 
påpekas av Ahrne och Eriksson-Zetterquist i Handbok i kvalitativa metoder är det 
inte nödvändigt att på förhand bestämma precis hur fasta frågeställningarna i en 
kvalitativ intervju kommer att vara (2011: 40). Mina frågor anpassades i viss mån 
efter situationen och kompletterades efter hand för att få största möjliga utdelning 
av intervjusituationen. Intervjun med Svenska ämnesord spelades in med hjälp av 
en telefon som placerades mitt på bordet under intervjun. Inspelningen transkribe-
rades sedan och det är det materialet som ligger till grund för analysen tillsam-
mans med de andra intervjusvaren som redan var i skriftlig form.  

I mitt urval av intervjupersoner på LibraryThing utgick jag ifrån vilka använ-
dare som på webbsidan taggat transmaterial i hög utsträckning och kontaktade 
dessa via privata meddelanden på deras användarsidor. Mitt urval inkluderade 
både enskilda användare såväl som föreningar och mindre bibliotek med sidor på 
LibraryThing. I och med att många föreningar, hbtq-center och bibliotek har onli-
nekataloger inom LibraryThing är även deras taggning relevant i undersökningen 
av hur material indexeras och hur större kontrollerade ämnesordssystem kan på-
verkas.  

Jag kontaktade 55 användare med samma korta meddelande där jag presente-
rade mig och mitt uppdrag (se bilaga 1). Jag fick svar från åtta av dessa. Av de 
åtta var en för att påtala att denna användares tagg ”trans” stod för translated, det 
vill säga översatt litteratur. En annan hänvisade till sin partner, då denna använ-
dare ansåg att partnern skulle ha mer att bidra med. Partnern återkom dock aldrig 
med något svar. Ytterligare en användare på ett hbtq-center hänvisade till en an-
nan användare av kontot. Denna användare hann inte heller återkoppla inom 
undersökningens tidsram, trots upprepade försök från mitt håll. En fjärde använ-
dare svarade för att meddela att det bibliotek som hade användarkontot inte längre 
använde sig av LibraryThing. Trots detta inkom några värdefulla svar från denna 
användare vad gällde taggning och organisering av transmaterial som därför 
kommer att finnas med i analysen. En femte användare svarade positivt till att 
medverka i studien, men dessvärre för sent för att jag skulle ha möjlighet att in-
kludera dennas svar i undersökningen. Det resulterade alltså i tre användare som 
använder transgender-relaterade taggar på sina LibraryThing-konton samt en som 
tidigare har taggat på LibraryThing.  

Taggar och ämnesord (transmaterial) 
För att hitta användare som taggat transmaterial gick jag tillväga på två olika sätt. 
Till att börja med sökte jag i LibraryThing titlar som fokuserar på transfrågor 
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och/eller transpersoner. Bland dessa titlar fanns Leslie Feinbergs Transgender 
Warriors, Susan Strykers Transgender History och Kate Bornsteins Gender Out-
law: On Men, Women and the Rest of Us samt Gender Outlaws: The Next Gene-
ration. Jag utgick från vilka användare som hade dessa i sin samling och under-
sökte därefter om användaren använde sig av taggar i någorlunda hög utsträck-
ning. Inom LibraryThing finns ett stort antal taggar som beskriver material med 
transinnehåll. För att användarna skulle vara relevanta för den här studien såg jag 
det som nödvändigt att de hade använt taggarna ”trans”, ”transgender”, ”gender-
queer” eller liknande13. 

Den andra metoden för att söka efter användare var genom att utgå ifrån tag-
gen och se vilka som använt transtaggar i stor omfattning. LibraryThing är utfor-
mat så att det är möjligt att utifrån en specifik tagg få en lista över de användare 
som har indexerat med denna i hög utsträckning (LibraryThing, Tag: trans). 
Dessa användare kunde jag sedan kontakta via deras profilsidor.  

Det faktum att gratiskonton tillåter som mest tvåhundra katalogiserade titlar 
innebär att användare i liten skala sannolikt inte kom med i mitt urval. En del an-
vändare som jag kontaktade hade taggat hundra eller tvåhundra titlar med trans-
taggar, vilket innebär att de som inte har fler titlar än så totalt sannolikt faller ut-
anför de som exempelvis syns under ”Using the tag trans” (LibraryThing, Tag: 
trans). Detta medförde med andra ord att de flesta som kontaktades var betalande 
användare, många gånger utbildningscenter, föreningar och små bibliotek, ef-
tersom de har många fler titlar och därmed många fler transtaggar än en privat, 
icke-betalande medlem.  

Inom Svenska ämnesord finns ämnesordet ”Transpersoner”, samt en se-
hänvisning från ”Transgenderpersoner” till ”Transpersoner”. Utöver det finns äm-
nesordet ”HBTQ-personer”, samt se-hänvisningar från ”Queera personer” och 
”Queerpersoner” till ”HBTQ-personer”. KvinnSam har ingen motsvarighet till 
transgender-/transpersoner, utan endast ”transsexualism” och ”transvestism”. Inte 
heller någon kollektiv hbtq-variant finns, utan bara ”homosexualitet”, ”bisexuali-
tet” och ”queerteori”. Det bör tilläggas att KvinnSam är en mycket mindre äm-
nesordslista än Svenska ämnesord och att antalet ämnesord är färre.  

Bearbetning av material 
Till en början lades det empiriska materialet upp utifrån källa så att svaren var 
uppdelade under Svenska ämnesord, KvinnSam respektive LibraryThing. Efter en 
översikt av materialet framträdde tre teman: ett gällande de olika systemen, med 
utgångspunkt i kritiken av de kontrollerade ämnesordens anspråk på objektivitet; 
ett gällande användarpåverkan och vems röst som räknas och hörs; ett gällande 

                                                
13 Några förekommande taggar utöver dessa var trans*, transgender people, trans people, Transgender, 
Trans, Transgender & Gender Variance, TRANS/GENDER VARIANT/GENDER NON-CONFORMING 
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hur transmaterial bäst ska indexeras för att nås i informationssökningar. Dessa tre 
teman utvecklades med utgångspunkt i queerteori och postkolonial teori och det 
material jag hade fått in från såväl LibraryThing-användare som ämnesordsredakt-
ionerna för Svenska ämnesord och KvinnSam analyserades och jämfördes. 
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Undersökning och analys 

De LibraryThing-användare jag har intervjuat är alla representanter från olika 
hbtq-center som i sin tur har egna bibliotek och en profil på LibraryThing. De fyra 
informanterna taggar och skriver på engelska och våra konversationer och inter-
vjuer har därför också skett på engelska. Intervjusvaren återges på svenska i min 
egen översättning. Jag omnämner en LibraryThing-informant med förnamn då 
detta har godkänts, och annars med bokstäver utifrån i vilken ordning deras svar 
kom in. Alla utom ett bibliotek omnämns också med sina rätta namn. 

Informant A jobbar på University of Wisconsin Oshkosh LGBTQ Resource 
Center i Oshkosh, Wisconsin, USA. De har vad informanten kallar en ”modest 
samling böcker” som inte uppgår till fler än 1 000 titlar varav alla katalogiseras av 
studenter och volontärer (Informant A, intervju). 

Nästa informant, Toni, arbetar som volontär på biblioteket Kendall Clawson 
Library vid ett hbtq-center vid namn QCenter, i Portland, Oregon, USA. Centret 
arbetar med att synliggöra och skapa kontakter inom stadens hbtq-community. 
Toni har ensamt ansvar över biblioteket; innan hon började där togs det inte om 
hand av någon specifik. Bibliotekets användarprofil på LibraryThing fanns dock 
sedan tidigare, och denna byggdes på ”efter bästa förmåga” (Toni, intervju).  

Informant C är anställd student (”student employee”) vid ett servicecenter, 
GLBT Student Services at Auraria, som arbetar utifrån tre institutioner: Metropo-
litan State University of Denver, Community College of Denver och University of 
Colorado, alla tre i Denver, Colorado, USA. Servicecentret fungerar som ett re-
surscenter för studenter som behöver stöd eller har frågor kring sexuell läggning 
och könsidentitet. Centret har ett bibliotek, GLBTSS Library, som innehåller över 
1 600 titlar. De använder LibraryThing som sin katalog (Informant C, intervju).  

Informant D arbetar för ett hbtq-bibliotek i norra USA, som drivs helt och hål-
let av volontärer. Hen meddelade tidigt under vår kontakt att de inte längre an-
vände sig av LibraryThing i sitt katalogiseringsarbete, utan har gått över till att 
istället använda LibraryWorld, en webbaserad bibliotekstjänst som av informant 
D beskrivs som ”mer robust” (Informant D, intervju). Jag valde trots det att ha 
med svaren från D då min uppfattning är att hen har en del värdefulla synpunkter 
på taggning och användarinflytande.  

Intervjun med Svenska ämnesordsredaktionen hölls i Kungliga bibliotekets 
personalcafeteria. Närvarande förutom jag själv var de som arbetar för redaktion-



 38 

en: Ingrid Berg och Viktoria Lundborg. Inför intervjun hade jag haft kontakt med 
båda representanter genom personliga möten och per mail. På begäran skickade 
jag i förväg mina intervjufrågor så att de hade möjlighet att förbereda sig inför 
intervjun (se bilaga 3).  

Då KvinnSam har sitt kontor i Göteborg skedde intervjun med dem per mail. 
Min kontaktperson var Anna Sjödahl Hayman, men frågorna besvarades kollektivt 
av personal på KvinnSam. Efter att ha fastställt att intervjun skulle genomföras 
skickade jag intervjufrågorna (med viss variation på frågorna, se bilaga 4) till 
Anna Sjödahl Hayman och mottog även svar på detta sätt. 

Universalism och normerande perspektiv 
I mina frågor till användare av LibraryThing och ansvariga för ämnesordssyste-
men Svenska ämnesord och KvinnSam fokuserade jag bland annat på hur relat-
ionen mellan de olika systemen, kontrollerade och icke-kontrollerade, ser ut och 
om de har något att lära av varandra. En stor del av den kritiska forskningen inom 
kunskapsorganisation fokuserar på ett jämförande av de olika typerna av system, 
och då ofta LibraryThing och Library of Congress Subject Headings. Många lan-
dar i slutsatsen att en kombination av kontrollerade och icke-kontrollerade system 
vore att föredra för största möjliga tillgänglighet vad gäller biblioteksmaterial 
(Adler 2009; Ornelas 2011; Rolla 2009; Steele 2008; Sweda 2008). En grundläg-
gande problematik som lyfts i den tidigare forskningen är den om de kontrollerade 
systemens antagna universalism och försök till objektivitet. Jag frågade ämnes-
ordsredaktionerna hur de ställer sig till detta.  

Frågan är svår att besvara, tycker både Ingrid Berg och Viktoria Lundborg på 
Svenska ämnesord. ”Vi försöker verkligen vara objektiva”, säger Ingrid Berg, och 
menar att de i den mån det går undviker att ålägga ämnesorden med värderingar. 
Samtidigt menar hon att språket och allt i ett samhälle är subjektivt. Det här är 
ingenting som är specifikt för ämnesordssystemen, menar Ingrid Berg, och det går 
inte att komma ifrån. Viktoria Lundborg menar att visst påverkas systemet av 
vilka som jobbar med det, men att lyfta in användares röster kanske inte löser så 
mycket, i och med att Svenska ämnesords användare14 vanligtvis inte är slutan-
vändare utan katalogisatörer som sannolikt ofta är ”vita medelklassbibliotekarier”, 
påpekar Lundborg (Berg & Lundborg, intervju). Samtidigt säger Ingrid Berg att 
det är svårt att tänka sig ett bibliotekssystem som inte utgår ifrån de termer som 
används i samhället och ser det som begränsande att bli alltför fast i kategorier: 
”Då kan man inte göra någonting” (Berg & Lundborg, intervju).  

                                                
14 En mer ingående diskussion om begreppet användare följer i nästa del: Användarens röst. 
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Även KvinnSam påpekar att det är svårt att låta bli att anta ett normerande 
perspektiv ”även om man har de bästa intentioner” och att en ämnesordslista speg-
lar detta. Utöver det avstår de från att kommentera problematiken med ett system 
som utgår ifrån en antagen universalism.  

Det finns en uppenbar konflikt mellan ansatsen till objektivitet och medve-
tenheten om den subjektivitet indexeringsarbetet innebär. Både Ingrid Berg och 
Viktoria Lundborg är överens om att det antagligen finns normerande perspektiv 
som präglar Svenska ämnesord. ”Det är ju bara så det är”, säger Lundborg, och 
båda medger att det är något de inte är särskilt insatta i (Berg & Lundborg, inter-
vju).  

Paulina de los Reyes påpekar att postkolonial teori i likhet med queerteorin 
ser universalism som en konstruktion, vilket också får betydelse för hur vi ser på 
kunskap och kategorier i relation till diskurs och kontext (2011: 49). När Viktoria 
Lundborg säger ”vita medelklassbibliotekarier” får vi en bild av vilka det är som 
får sätta sin prägel på de kontrollerade ämnesordssystemen. Det här är inget nytt 
och snedvridningen vad gäller kön, etnicitet och klass i bibliotekssystemen lyftes 
redan av Sanford Berman i Prejudices and Antipathies 1971. Frågan om det finns 
en möjlighet att undvika att ålägga ämnesorden med subjektiva värderingar är 
förstås svår att besvara, men med utgångspunkten i att universalism är en kon-
struktion och att sann objektivitet inte finns kan vi anta att kontrollerade ämnesord 
inte utgår ifrån Den Andra och att de hegemoniska strukturerna inom biblioteks-
systemen finns kvar.  

Det finns många starka normer i vårt samhälle kring identitet, sexualitet och 
genus, vilket också syns inom bibliotekssystemen. Det faktum att mannen (fortfa-
rande) är norm inom Svenska ämnesord och att innehåll med en kvinnlig aktör 
markeras som avvikande med tillägget ”kvinnliga” som underordnad term är bara 
ett av många exempel på könsmaktsordningen. Viktoria Lundborg och Ingrid 
Berg spekulerar i hur det hade sett ut om alla bibliotekarier sedan hundra år till-
baka var svarta, lesbiska kvinnor. Då hade allt varit annorlunda, menar de, inte 
bara ämnesorden: Vi hade haft ett annat samhälle (Berg & Lundborg, intervju). 
Även om det kan tyckas långsökt ger det här tankeexperimentet oss en möjlighet 
att lyfta blicken från nuvarande läge: Om allt hade sett annorlunda ut om det var 
andra individer som stod för benämnandet betyder det också att allt påverkas av 
hur det ser ut idag. Frågan som den postkoloniala teorin upprepar är: Vem är det 
egentligen som får höras? Följdfrågan blir: Hur påverkar det samhället vi lever i? 

Med avstamp i queerteorin kan arbetet med att korrigera klassifikationsstruk-
turer och ämnesord stärka bilden att klassifikationsstrukturer skulle kunna vara 
objektiva. Detta tas upp av Emily Drabinski som menar att ”rättandet” rekonstrue-
rar existerande hegemoniska strukturer och bör undvikas. Också Rosenberg 
(2002) påpekar att queerteorin bryter upp kategorier och att definiera dem är en 
motsägelse. Istället för att rätta och på så vis fortsätta definiera kategorier menar 
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Drabinski att biblioteken bör undervisa användarna och kontinuerligt förklara 
varför systemen ser ut som de gör (2013). Trots att Viktoria Lundborg och Ingrid 
Berg på Svenska ämnesord ser detta som ett intressant perspektiv bemöter de det 
med skepsis: ”Jag kan bara känna såhär: Det går inte”, säger Lundborg. Att biblio-
tekskatalogerna skulle leva kvar i något slags tidskapsel bara för att en ändring 
aldrig är nog är inget de köper. De vill inte ha med problematiska termer och fel-
aktiga benämningar bland ämnesorden (Berg & Lundborg, intervju). 

Relationen mellan olika ämnesordssystem 
Icke-kontrollerade ämnesord har av vissa setts som svaret på de kontrollerade äm-
nesordens problematik. Men, som bland andra Kristin Johannesson och Isto Hu-
vila har påpekat har de i sin tur också en tendens att anta normerande perspektiv 
och upprätthålla hegemoniska maktstrukturer (2011). Jo Bates och Jennifer Row-
ley har också kommit fram till att social taggning på LibraryThing är snedvridet 
när det kommer till världsåskådning och representation. Även om social taggning 
har inverkat positivt på återvinningen av hbtq-material har material om etniska 
minoriteter påverkats negativt. Detta, menar de, är en följd av att det huvudsaklig-
en är användare från USA som står för taggarna. Dock påpekar de att folkso-
nomier som sådana kan fungera inkluderande för bibliotekskataloger, och att det 
inte nödvändigtvis måste vara via program som LibraryThing (Bates och Rowley, 
2010). I den här studien ville jag bland annat undersöka hur olika kunskapsorgani-
satoriska system skulle kunna ta lärdom av varandra för att bredda perspektiven 
och eventuellt undvika bias.  

Viktoria Lundborg menar att jämförandet av systemen kan bli missvisande: 
”Det är så lätt att det blir en dikotomi mellan folksonomier och kontrollerade äm-
nesordssystem, och det är lätt att som ämnesordsansvarig hamna lite i försvarspo-
sition.” Lundborg utvecklar och påpekar att i och med att ämnesordssystemen 
kostar pengar, jämfört med de användarstyrda systemen, är det mycket som ska 
tala för att ämnesordssystemen behövs för att de ska fortsätta finnas. Ställs de 
kontrollerade och icke-kontrollerade systemen i relation till varandra och jämförs 
alltför hårdraget är det lätt att dra slutsatsen att det är det ena eller andra systemet 
som är svaret. Det kan dock för alla bibliotek och deras system vara användbart 
och värdefullt med andra metoder och kunskapskällor – däribland användare – för 
att i förlängningen uppnå så hög informationsåtervinning som möjligt.  

LibraryThing-användaren A berättar att de på det centret där hen arbetar tar 
hjälp av OCLC, WorldCat och Library of Congress för att indexera sitt material. 
Utifrån befintliga ämnesord anpassar de dock ämnesorden för att passa sina an-
vändare. Toni vid Kendall Clawson Library berättar att de ofta använder sig av de 
av LibraryThing föreslagna taggarna för att beskriva ett ämne. Detta för att spara 
tid och för att, som Toni säger, ”boosta” sin begränsade kunskap i ett ämne. Toni 
använder sig dock inte, som A, av andra bibliotekssystem i indexerandet av sitt 
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material, utan går till Amazon och Wikipedia om hon behöver ytterligare inform-
ation om en bok. Informant D menar att de använder Library of Congress för sin 
klassifikation, men tolkat på sitt eget sätt: i och med att biblioteket bara har hbtq-
material ser de inget behov av att klassificera det som sådant, utan endast den 
subkategori materialet tillhör. Eftersom deras bibliotek är helt volontärdrivet på-
pekar D att bara att få till något som liknar konsistens i arbetet innebär en utma-
ning. Det handlar framför allt om att få upp böckerna på hyllorna så att användar-
na ska kunna få tag på dem. De hinner inte tagga i någon större utsträckning, trots 
att möjligheten finns även i LibraryWorld och det framgår inte om de använder 
någon typ av indexering för att organisera sitt material (Informant D, intervju).  

Informanterna i denna studie använder alltså inte LCSH i någon hög grad, 
trots att det i Bates och Rowleys artikel (2010) påpekas att de flesta små bibliotek 
(i USA) helt enkelt importerar sina ämnesord från LCSH. Det är sannolikt att de 
här bibliotekens specifika fokus påverkar valen av influenser och är värt att på-
peka: har ett bibliotek en icke-normerande ingång pekar de här intervjuerna på att 
det kanske också kommer att välja ett system annat än det huvudsakliga – norme-
rande – bibliotekssystemet som influens.  

Informanterna har inte i någon vidare utsträckning velat uttala sig om biblio-
tekskataloger mer än det som förekommer här ovan. Tre av intervjupersonerna 
påpekar dessutom uttryckligen, utan att jag har ställt frågan, att de inte är profess-
ionella bibliotekarier. Detta trots att jag varit tydlig med att jag är intresserad av 
ett användarperspektiv i frågan och av hur de som LibraryThing-användare väljer 
att tagga sitt material. Det här kan ställas mot de postkoloniala frågeställningarna 
om vilkas röster som räknas – vilka har rätt att vara subjekt? Informanternas 
kommentar kan läsas som ett slags osäkerhet kring huruvida deras åsikter och 
kunskaper inom indexering är relevanta i och med att de inte är professionella 
bibliotekarier. Detta trots det faktum att informanterna sannolikt har kunskap i 
hbtq-terminologi, vilket katalogisatörer själva ofta har brister i, något som kan 
medföra att information inte återfinns (Waldman, 2011: 37). För synlighet vad 
gäller transmaterial är det av vikt att kunniga användare med inblick i transfrågor 
lyfter den kunskapen för att kunna påverka indexeringssystemen på biblioteken. 
Att informanterna antar att deras kompetenser inte är önskade eller inte har så stor 
betydelse, trots att deras andra svar – till exempel att de skapar egna taggar för att 
i bästa mån kunna indexera det transmaterial de har – tyder på motsatsen pekar på 
att de inte värderar sin egen kunskap särskilt högt. Inom queerteorin betonas vik-
ten av att Den Andras röst ska höras och så även inom dekonstruktion som foku-
serar på en läsning av de ”underordnades” texter. Genom att höra Den Andra eller 
läsa Andra texter kan insikten att skillnaden mellan subjektet och Den Andra inte 
är fast utan konstruerad lyftas och den instabila gränsen mellan subjektet och Den 
Andra synliggöras för att därefter kunna överskridas. I och med informanternas 
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insyn i hur behoven ser ut hos dem som söker efter transmaterial har informanter-
na mer att bidra med än de verkar tro. 

Inom intersektionalitetsteorin lyfts intersektionen mellan kunskap och politik. 
de los Reyes och Mulinari påpekar att normativitet styr kunskapsinnehåll och 
kunskapsproduktion (2005), vilket också får betydelse för indexeringen av biblio-
teksmaterial. Den som befinner sig i en position att benämna sitter på makten över 
kunskapsproduktionen. LibraryThing-användarna som intervjuas i den här studien 
skulle kunna ha möjlighet att påverka hur transmaterial indexeras även i de kon-
trollerade ämnesordssystemen, men för att tränga igenom de hegemoniska barriä-
rer som bibliotekssystemen utgörs av krävs att användare själva tror på att det är 
möjligt att påverka och – framför allt – tillgängliga och öppna ämnesordssystem. 

Hope A. Olson påpekar i The Power to Name (2002) att teknologi kan använ-
das för att göra plats för exkluderade Andras röster samt göra sökbarheten bättre i 
bibliotekssystemen. Exempelvis kan social taggning vara ett sätt att låta använ-
dare komma in i bibliotekssystemen. Olson menar att det är nödvändigt att biblio-
tekarier och informationsspecialister ger upp en del av den makt de besitter för att 
utöka bibliotekssystemen även om det kan kännas obekvämt. På så vis läggs en 
del av det namngivande ansvaret på Den Andra. Olson menar även att det är nöd-
vändigt att göra systemen mer dynamiska för att på så vis öka sökbarheten 
(2001b). 

Svenska ämnesordsredaktionen är positiv till folksonomier och social tagg-
ning som system, men ser dem som bärare av kompletterande ämnesinformation, 
inte ersättare av kontrollerade ämnesord. De välkomnar användargenererade tagg-
ningssystem, men är tveksamma till i vilken utsträckning användare skulle välja 
att påverka katalogerna. Ingrid Berg jämför med OPAC:er som har öppnat upp för 
användarpåverkan, men påpekar att det inte används i den utsträckning det skulle 
krävas för att det skulle göra någon skillnad (Berg & Lundborg, intervju). Det här 
har dock visat sig vara en annan historia i USA där en produkt som integrerar so-
ciala taggar direkt i bibliotekens OPAC:er har blivit populär (Sweda, 2008). 
Huruvida detta också har en ackumulativ effekt kan jag bara spekulera i, men det 
är möjligt att föreställa sig att om användargenererade metadata var en självklar 
del av våra bibliotekskataloger skulle vi också vara mer benägna att bidra till dem.  

Viktoria Lundborg menar att taggning tjänar ett annat syfte än ämnesorden. 
Som nämnts anser hon inte att det ena systemet utgör ett alternativ till det andra. 
Berg och Lundborg är överens om att folksonomier och ämnesordssystem är två 
separata system ”som fungerar på olika sätt, men bra tillsammans” (Berg & 
Lundborg, intervju). Svenska ämnesord, påpekar Ingrid Berg, har en institution 
bakom sig som fungerar som ett slags garanti, inte minst vad gäller finansiering, 
och detta är ännu en anledning till att de är viktiga och betydelsefulla för använda-
ren. 
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KvinnSam berättar att även om de säkert har mycket att hämta från användar-
styrda system som folksonomier behöver de vara försiktiga så att de inte tar in för 
många nya ord, detta för att listan inte ska bli alltför stor. Utöver att uttala sig po-
sitivt har KvinnSam inte mycket att tillägga om användarstyrda system och har 
inga tydligt formulerade åsikter om dem eller vad de skulle kunna bidra med som 
jag har fått ta del av. De ger heller inga förslag på hur ämnesordens utformning 
skulle kunna ta intryck av hur användare väljer att tagga exempelvis transmaterial.  

En förhoppning om att LibraryThing-taggar skulle kunna hjälpa användare att 
hitta rätt material, oavsett var de söker, uttrycks av Toni vid Kendall Clawson-
biblioteket. Det skulle kunna vara möjligt om taggar eller ämnesord importerades 
av webbsidor eller bibliotekskataloger. Toni tror dock inte att LibraryThing an-
vänds så mycket som skulle kunna vara möjligt, utan att användare främst söker 
efter transmaterial på biblioteken eller i nätbokhandeln. 

Det faktum att ämnesord ska sammanfatta ett verk och inte kan indexera alla 
delar av det gör det relevant att i viss mån jämföra de kontrollerade ämnesordssy-
stemen med de icke-kontrollerade. Som nämnts tidigare har Svenska ämnesord en 
20 procents-regel vad gäller innehållet i val av ämnesord: för att ett verk ska in-
dexeras med ett ämnesord ska det handla om detta ämne till åtminstone 20 pro-
cent. Det kan jämföras med taggning där en titel kan beskrivas med ett oändligt 
antal taggar, som i sin tur kan utgå ifrån en detalj i boken, om den som taggar väl-
jer att göra det på det viset (även om det också inom social taggning oftast är de 
mer generella ämnena som indexeras (Bates & Rowley, 2010)). Viktoria Lund-
borg påpekar samtidigt att det är mer än bara 20 procents-regeln som spelar in i 
vilka ämnesord som sätts. Medan en bok som handlar om homosexualitet till mer 
än 20 procent skulle kunna komma att få ämnesordet ”Homosexualitet”, indexeras 
heterosexualitet sällan. Vårt samhälle är heteronormativt och om ingenting sägs 
förväntas kärlek, biblioteksmaterial, vi, vara heterosexuell/-t/-a.  

För indexering med Svenska ämnesord väljs det mest specifika ämnesordet 
för ett ämne ut och används. Om verket samtidigt handlar om något mer övergri-
pande relaterat ämne kommer detta inte att synas i en sökning av det mer specifika 
ämnesordet. Lundborg tar upp ett exempel med Commodore-datorer: om en bok 
handlar om Commodore 64 indexeras den med ämnesordet ”Commodore 64” och 
kommer inte att återfinnas vid en sökning av ämnesordet ”Commodore-datorer”. 
Det kan jämföras med en sökning av ämnesordet ”HBTQ-personer”: verk som har 
indexerats med ”Transpersoner” kommer då inte att återfinnas. Det finns en öns-
kan från Svenska ämnesords håll att så kallade ”exploderande” sökningar ska vara 
möjliga. Det innebär att en sökning på en snävare term också skulle kunna vidgas 
till att omfatta överordnade termer. ”Vi kan bara hoppas”, svarar Viktoria Lund-
borg på frågan om huruvida det här, tillsammans med möjligheten att som sö-
kande få förslag på en mer omfattande term, är något som kommer att komma 
med nya versioner av systemet. Berg och Lundborg menar att det är på det viset 
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Svenska ämnesord är tänkt att fungera och så är systemet uppbyggt, men i Libris, 
som är den främsta sökklienten för Svenska ämnesord, är det inte möjligt i dags-
läget (Berg & Lundborg).  

Som nämns i teoriavsnittet utgår queerteorin från uppfattningen att en kate-
gori alltid medför en annan, som inte är den nya kategorin: den är beroende av det 
som står utanför för att finnas. Kategorier är inte nödvändigtvis frånskilda 
varandra, men beroende av varandras existens. Den tanken, att de inte är helt sär-
skilda, utmanar principerna för att ett ämnesord ska beskriva ett ämne och inte 
lämna utrymme för ett annat (Drabinski, 2013). Det här kan jämföras med tagg-
ning som ju som nämnts kan ge utrymme åt flera kategorier på samma gång, i och 
med att det inte finns någon gräns för hur många taggar, hur många ämnen, ett 
verk kan beskrivas med. Informant C beskriver dock sina taggar som något de 
använder för att motsvara hyllplaceringen på deras bibliotek. Indexeringen mots-
varar organiseringen av det fysiska materialet och dess avsikt är inte egentligen att 
synliggöra materialet på elektronisk väg (även om det blir sökbart med denna 
tagg) (Informant C, intervju). Det kan jämföras med Clay Shirkys iakttagelse att 
ämnesordssystemen ofta återskapar hyllan, trots att det inte är nödvändigt för en 
användare som bara letar efter materialet på nätet (Shirky, 2005). Hur många an-
vändare som besöker det fysiska biblioteket som C ansvarar för och hur många 
som finner det de söker via deras profilsida på LibraryThing kan jag dock inte 
redogöra för.  

Också informant D beskriver att hyllan är betydelsefull för dem och för att 
böckerna ska nås: ”Vårt huvudsakliga fokus är att få upp böcker på hyllan så att 
de kan kollas in så snart som möjligt” (Informant D, intervju). Biblioteket som D 
ansvarar för är det som har slutat att använda LibraryThing och istället för att 
tagga i dagsläget främst fokuserar på den fysiska samlingen och deras besökare. 
De olika biblioteken har med andra ord varierande fokus beroende på var de flesta 
av deras användare söker efter på materialet. Dessutom kan möjlighet och ut-
rymme att indexera som ett led i ett större påverkansarbete vara något som styr 
hur de använder sig av social taggning.  

Utöver relationerna mellan folksonomier och ämnesordssystem är det möjligt 
att se på hur de kontrollerade ämnesorden tar intryck av och arbetar mot andra 
ämnesordssystem. Exempelvis mappas Svenska ämnesord mot Library of Con-
gress Subject Headings, vilket betyder att ämnesord i Svenska ämnesord som har 
en motsvarighet i LCSH länkas samman med detta. Trots mycket av den kritik 
som LCSH har fått genom åren och som Svenska ämnesordsredaktionen också i 
viss mån är bekanta med anser de att Library of Congress system är bra. Dessu-
tom, påpekar Viktoria Lundborg, har de genom en användarundersökning fått reda 
på att många användare anser det vara viktigt med just mappning till LCSH. 
Grunden till Svenska ämnesord är indexet till SAB:s klassifikationssystem, men 
efter något år, när det var dags att utöka listorna och skapa nya ämnesord, började 
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Svenska ämnesord titta närmare på LCSH. Det finns en ambition att fungera som 
ett spegelsystem till LCSH, samtidigt som allt som finns med i LCSH inte kvalar 
in som ett ämnesord i Svenska ämnesord (Berg & Lundborg, intervju). 

KvinnSams ämnesordslista diskuteras och omarbetas kontinuerligt. En gång i 
veckan förs ett samtal om ämnesorden: ”Där tar vi upp ’konstigheter’ som vi stött 
på när vi indexerar. Det kan handla om engelska översättningar som vi inte tycker 
stämmer, ord som blivit föråldrade, ord som saknas eller ämnesord vi ser ett be-
hov av att lägga till” (KvinnSam, intervju). Innan de lägger upp nya termer tittar 
de på Svenska ämnesord och LCSH och jämför: ofta väljer de samma begrepp, 
men inte alltid. Innehållet i KvinnSams ämnesordslista påminner alltså en hel del 
om Svenska ämnesord, men även om de liknar SAO och LCSH i mycket arbetar 
de hela tiden för en ämnesordslista som utmanar könsnormer, till skillnad från i 
exempelvis Svenska ämnesord där den manliga könsnormen är rådande. 

Trots att KvinnSam menar att de helst skulle vilja komma bort från könsnor-
mer fungerar omkastningen av manligt till kvinnligt som outtalad norm som en 
förlängning av det binära könssystemet. Fortfarande definieras och klassificeras 
innehåll som antingen manligt eller kvinnligt. Det kan förklaras eller försvaras 
med att det är betydelsefullt att genom en sådan vändning synliggöra hur vår verk-
lighet utgår och har utgått ifrån mansnormen. Ändå blir det normerande. I Maria 
Lugones text om heterosexualismen påpekas att kolonialiseringen även har legat 
bakom ett könsförtryck och kallar kön, liksom ras, för en ”kraftfull fiktion” (2011: 
220). Hen citerar Julie Greenberg som påpekar det absurda i att kön fortsätter att 
förutsättas vara binärt, ”trots att antropologiska och medicinska studier visar på 
motsatsen” (2002: 112, övers. ur Postkolonial feminism). Även inom KvinnSams 
ämnesord kan vi alltså se hur normer upprätthålls. Det här är dock något de är 
medvetna om och påpekar att de i dagsläget utgår ifrån ”en kvinnlig norm”, något 
som de i en idealisk framtid ser sig komma bort från (KvinnSam, intervju). 

När jag ställer frågan till Svenska ämnesord om vilka eventuella problem de 
ser i kontrollerade ämnesordssystem förväntar jag mig att det ska beröra univers-
alism, objektivitet eller normerande perspektiv. Istället menar Ingrid Berg att det 
största problemet är att de inte når fram till användarna: användarna ser dem inte 
och de vet inte hur eller vad de ska söka efter. Det som står i vägen här är bland 
annat teknologin: söktjänsterna är inte så välutvecklade att de hänvisar till andra 
liknande termer eller synonymer, och det kommer heller inte upp förslag eller 
vilka ämnesord som finns när en användare börjar söka. Det kan jämföras med 
webbtjänster som tillhandahåller taggning som ett sätt att organisera sin informat-
ion och som ofta har kommit längre. Jennifer Erica Sweda har arbetat med att in-
tegrera folksonomier i lokala bibliotekskataloger och påpekar att katalogerna ofta 
brister i sin tillgänglighet: ”Det finns ett enormt antal förbättringar som skulle 
kunna göras (och görs), och många av dessa förbättringar kommer från Web 2.0-
världen.” (Sweda, 2008: 247, min övers.) 
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En ny webbsöksklient för Libris har påbörjats, men det dröjer nog innan den 
är i bruk, tror Viktoria Lundborg. I skrivande stund utvecklas det nya sökverkty-
get ”Cherry” och på Librisbloggen kallar de det ”en hypotes, ett litet experiment”, 
där själva namnet ska stå för vad det är: ett körsbär på den större bakelsen (Libris-
bloggen, 2015). Hypotesen de skriver om formuleras på följande vis: ”Vi tror att 
lustläsaren blir inspirerad och hittar nästa bok att läsa genom att se omslagsbilder, 
skumma relevanta recensioner, få smakprov och hitta liknande titlar genom att få 
tips om inspirerande termer och titlar.” (Librisbloggen, 2015) Planen är att lägga 
till metadata och ägna sig åt ”databerikning” för att skapa mer inspirerande poster. 
Cherry tycks alltså ha en annan ingång än den tillgänglighetsfokuserade utökning-
en som den här uppsatsen framför allt inriktar sig på. Att fokusera på just ”lustlä-
saren” är ett val som kanske inte innebär att marginaliserade röster får vara med 
och påverka, men utvecklingen är något som ändå kan komma att påverka hur 
ämnesordssystemen och dess söksystem fungerar och förhoppningsvis utöka dess 
funktioner. 

Det finns en del kvar att önska för det svenska ämnesordssystemet och Libris 
och de tekniska lösningarna skulle i viss mån kunna hämtas från söktjänster som 
baserar sig på social taggning och folksonomier. Både Ingrid Berg och Viktoria 
Lundborg påpekar att i utvecklandet av Libris nya gränssnitt för användarna har 
de idéer och önskar vara delaktiga. Lundborg menar att alla data, och ”alla möj-
ligheter finns”, det gäller bara att systemen blir sökbara (Berg & Lundborg, inter-
vju).  

Återkommande konstateras det att kontrollerade och icke-kontrollerade äm-
nesordssystem har skilda funktioner och inte bör jämföras i alltför hög grad. Ändå 
görs det ofta, och så även här. I strävan efter ett bibliotekssystem med högsta möj-
liga tillgänglighet och användarvänlighet ställs existerande system mot varandra. 
Dessutom, i och med att den tekniska utvecklingen som skett de senaste åren på-
verkar hur sökbeteenden ser ut, kan även våra bibliotekssystem förväntas föränd-
ras. Peter J. Rolla tar i sin artikel ”User Tags versus Subject Headings” (2009) upp 
en studie som visar att studenter utför nyckelordssökningar fjorton gånger oftare 
än ämnessökningar. Det är förståeligt att studier som söker efter det ultimata sök-
verktyget jämför de system som existerar: de med påverkansmöjlighet jämfört 
med system som inte är lika genomträngliga; icke-kontrollerade jämfört med kon-
trollerade. Men att systemen skulle vara utbytbara är svårt att försvara. Dock kan 
det vara relevant med ett kunskapsutbyte. Exempelvis används ett system som 
LibraryThing av nästan två miljoner användare. I denna massa finns en hel del 
information och kunskap som skulle kunna förbättra informationsåtervinningen 
hos bibliotekssystemen, inte minst kunskap om marginaliserade ämnen som trans. 
Samtidigt är det viktigt att poängtera att folksonomier inom LibraryThing och den 
kunskap som återfinns där också är normativ och, som har påpekats av Huvila och 
Johannesson, ”representerar majoritetens syn på samma sätt som andra KO-
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system” (2011: 2, min övers.). Även om taggning kan medföra att hbtq-material 
indexeras tydligare lyfts inte nödvändigtvis andra världsåskådningar bara genom 
att användare får komma till tals (Bates och Rowley, 2010). Även om De Andra 
får möjligheten att påverka finns det inga garantier för vem som väljer att göra det 
och vems världssyn som på så vis blir synlig. Vidare bör det poängteras att det 
inte är alla som har möjlighet att påverka eller ens vet att det går. Det blir biblio-
tekens och de kontrollerade systemens ansvar att lyfta denna möjlighet och göra 
den tillgänglig. Det här påpekas även av Tom Steele som menar att det är upp till 
biblioteken att uppmana till och tillgängliggöra användarpåverkan (2008: 77). 
Biblioteken blir de som måste ”undanröja hindren” som Mikela Lundahl skriver 
och menar att det är en nödvändighet för att De Andra ska få möjlighet att göra sin 
röst hörd (2014: 16). 

Om taggning ska ses som ett sätt att ges möjligheten att komma till tals är det 
viktigt att inte anta att alla röster i och med det automatiskt kommer att höras. Det 
handlar om vilka som nås och ser – har vanan att se – att det finns en möjlighet att 
påverka. Vad gäller de bibliotekskatalogerna tycks det finnas en barriär mellan 
användarna och systemen. Ingrid Berg på Svenska ämnesord menar att medan 
användare gärna taggar material i LibraryThing och Goodreads så undviker de 
katalogerna (Berg & Lundborg, intervju). Det finns exempel på amerikanska 
bibliotek som har börjat integrera icke-kontrollerade system i de lokala kataloger-
na (Sweda, 2008), men det har också börjat ske på en svensk arena. Bland annat 
ges biblioteksanvändaren i Botkyrka kommun möjligheten att tagga beståndet och 
recensera sina lån. I den här katalogen är det ännu inte så välanvänt och det är inte 
någon stor mängd taggar som presenteras på hemsidan (Bibliotek Botkyrka, Da-
tabaser). Hur utspritt det är och hur väl det fungerar överlag och över landet har 
jag dock inte haft möjlighet att undersöka inom ramen för den här studien. 

Användarens röst 
I föregående del undersöker jag hur representanter ur de olika systemen – kontrol-
lerade och icke-kontrollerade – ser på varandra och indexering, utifrån problema-
tiserandet av antagandet att något system kan vara universellt och/eller objektivt. 
Ett möjligt sätt att komma ifrån den universella ansatsen kan vara genom använ-
darens inblandning för en dynamisk och mer subjektiv katalog. Ett sätt för använ-
dare att påverka kan vara genom social taggning. Men vilka svårigheter finns det? 
Tillåter de kontrollerade systemen att användare tar plats? Och vem är egentligen 
användaren?  

Intervjun med Svenska ämnesord inleddes med ett klargörande från deras håll 
kring begreppet användare. De påpekar att de i sitt arbete framför allt är i kontakt 
med andra användare än vilka de kallar ”slutanvändare”. Det kan exempelvis vara 
bibliotekarier som arbetar som katalogisatörer. Beroende på vilken användare vi 
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pratar om menar Ingrid Berg att vi antar olika perspektiv. På Svenska ämnesord 
jobbar de inte direkt mot slutanvändare i de fall användaren själv inte hör av sig 
till dem, utan istället mot dem som katalogiserar. Viktoria Lundborg tillägger att 
det nästan kan begränsas helt till katalogisatörer på Librisbiblioteken, eftersom det 
är mot Libris Svenska ämnesord arbetar (Berg & Lundborg, intervju). 

Det faktum att det finns flera lager av användare är relevant både i fallet med 
kontrollerade och icke-kontrollerade ämnesord. Lundborg konstaterar: ”Det vi 
vill, det är ju att de som är kunniga inom ett ämne kan påpeka för oss när ämnes-
orden skevar”. Sen lägger hon till: ”Det som är viktigt för oss är ju att få feedback 
från våra användare.” (Berg & Lundborg, intervju) Med ”våra användare” menar 
Lundborg katalogisatörer. Det är katalogisatörerna som får svara på och avgöra 
om ämnesorden är uppdaterade och om de fungerar. Det är inte så ofta slutanvän-
dare hör av sig eller kontaktas.  

Utifrån diskussionen om vem användaren är går Lundborg vidare till att säga 
att om katalogisatören också kan ses som användare så är Svenska ämnesord näst-
an helt användargenererat: det är först när en katalogisatör påtalar något som en 
ändring kommer till stånd. För nya ämnesord gäller samma sak: det är först och 
främst när förslaget kommer in från en ämnesordskatalogisatör som ordet tas in. 
Samtidigt är det väldigt sällan som andra än bibliotekarier påverkar systemet. Det 
händer vid enstaka tillfällen att ”intressepersoner” påpekar att någon term inte är 
aktuell, varpå redaktionen kollar upp begreppet och reder ut vad det korrekta äm-
nesordet bör vara. Det här förfarandet, att undersöka vilken som är den rätta ter-
men för ett ämne, är något Svenska ämnesord främst gör om behovet har påtalats 
från något håll, något som framför allt är en resursfråga (Berg & Lundborg, inter-
vju). Det finns inte tid och personal att sitta och gå igenom alla existerande äm-
nesord och först när någon uppmärksammat dem tittar de närmare på begreppet.  

Det ska klargöras att en ändring av ett ämnesord i Svenska ämnesord innebär 
mer än bara en enda ändring: för att ändringen ska implementeras i katalogens alla 
hörn måste varje bibliografisk post ändras manuellt. Det finns ingen ”sök och 
ändra”-funktion i Svenska ämnesord som täcker alla termerna. En idealsituation 
för Svenska ämnesord menar Viktoria Lundborg skulle vara om de hade möjlighet 
att kontinuerligt uppdatera ämnesorden utifrån användarnas önskemål och även 
kunna genomföra alla ändringar. På så vis skulle inte bara termen ändras utan ti-
digare material skulle också bli sökbart med en och samma term. Men det är inte 
heller så enkelt att det räcker med en användares förslag för att Svenska ämnesord 
ska vilja ändra en term. Lundborg och Berg har erfarenheten av att enskilda upp-
gifter kan vara felaktiga och de vill helst att flera källor, gärna auktoriserade, står 
bakom ett begrepp innan ämnesordet ändras eller läggs till. Dessutom, påpekar de, 
ska det helst gå lite tid innan ett ord förs in för att det verkligen ska fastna i språk-
bruket och i samhället (Berg & Lundborg, intervju).  
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Med den arbetsbördan det innebär att ändra eller införa ett nytt ämnesord är 
det förståeligt att Svenska ämnesord vill ha lite att stå på innan de genomför änd-
ringen, för att försäkra sig om att arbetet inte kommer att utföras förgäves. Det blir 
tydligt att de kontrollerade ämnesordssystemen omöjligt kan vara lika dynamiska 
som våra identiteter. Hur vi namnger oss själva – och har möjlighet att namnge 
oss – är relevant för hur vi uppfattas i samhället, men det är också av vikt att vi 
har möjlighet att kontinuerligt förändras, och att de ord vi använder för att be-
nämna oss förändras med oss. Men de kontrollerade bibliotekssystemen kan inte – 
så länge de ser ut som Svenska ämnesord gör idag – anpassas till de ständiga kul-
turella förändringar som Butler (2004) menar att vi genomgår i samma utsträck-
ning som vi själva gör det. Vad gäller (den icke-uteslutande) identitetskategorin 
trans kan det innebära att information inte går att återfinna på grund av att det är 
indexerat med termer som inte längre används, eller att den information som hittas 
uppfattas ha benämnts felaktigt eller i värsta fall kränkande. Om användarper-
spektivet fanns med i högre utsträckning och förslag på ändringar togs emot kon-
tinuerligt skulle katalogerna eventuellt kunna förankras bättre i verkligheten (Ro-
berto, 2011). Men det kan vara så att detta inte är eftersträvansvärt för systemen – 
det finns flera argument för fördelarna med ett mer stabilt system som exempelvis 
lyfts av Lundborg och Berg. Bland annat menar de att terminologin ska ha fått 
rötter i samhället innan användare ska förväntas veta vad de ska söka efter. Om ett 
begrepp är alltför nytt tjänar det ingenting till att indexera material med det: om få 
känner till ordets betydelse kommer det heller inte att användas till att generera 
några sökträffar. Det här hänger i sin tur ihop med det faktum att en ändring av ett 
ämnesord inte innebär att ändringar automatiskt sker i alla katalogposter med 
denna term. Ett nytt ämnesord, exempelvis ”trans”, skulle med andra ord utesluta 
verk som sedan tidigare hade indexerats med ”transpersoner” eller ”transsexuali-
tet” i en sökning och bara generera sökträffar av verk med det specifika – nya – 
ämnesordet. 

Vad gäller användarinflytande menar Viktoria Lundborg att om katalogisatö-
rer och bibliotekarier kan ses som ”användare” av Svenska ämnesord ”då använ-
der vi oss av dem jättemycket”, medan om en med användare menar slutanvän-
dare: ”lite mindre.” (Berg & Lundborg, intervju) När det kommer till hbtq-frågor 
och -terminologi påpekas att dialogen mellan Svenska ämnesord och användare – 
såväl slutanvändare som andra bibliotekarier vid tänkbara bibliotek där det finns 
specialkunskap – inte är så utbredd, utan framför allt sker mellan ämnesordsred-
aktionen och katalogisatörer. Trots att användare av Svenska ämnesord, det vill 
säga katalogisatörer, har inflytande över hur ämnesorden ser ut är det inte huvud-
sakligen de användare det berör, De Andra, som får höras. Kan bibliotekarier som 
arbetar med katalogisering ses som marginaliserade även om de har makt? Olson 
och Fox har påpekat att Spivaks teorier leder till slutsatsen att katalogisatörer som 
har möjlighet till påverkan ändå talar för en subaltern grupp. Genom att föra deras 
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talan får gruppen inte själv komma till tals och dess status som subaltern bibehålls 
(2010: 303). Men en transperson är en transperson även om hen är katalogisatör, 
och hens könsidentitet blir inte automatiskt norm i och med att hen får makt att 
benämna materialet i en bibliotekskatalog. Det här kan ses som en skillnad mellan 
en marginaliserad grupp som transpersoner och subalterna. Du är inte subaltern 
om du har ett benämningsarbete på ett bibliotek, men du kan fortfarande tillhöra 
en eller flera marginaliserade grupper eller identitetskategorier.  

Svenska ämnesordsredaktionen anser att det är viktigt att uppmuntra till ökad 
involvering av sina användare, det är inte redaktionen ensam som ska fatta beslut 
kring hur ämnesorden ska se ut. Ett öppet och transparent arbetssätt är något de 
eftersträvar. De hinder som står i vägen är samma som för ändringar av ämnesord: 
tid och resurser (Berg & Lundborg, intervju). 

För KvinnSam är användare ett brett begrepp, där såväl forskare som studen-
ter, katalogisatörer och allmänheten kan räknas in. De kontaktar ibland Svenska 
ämnesord när de har behov av expertis eller någon utomståendes åsikter, ibland 
ämnesexperter som genusvetare. Det kan handla om nya teoretiska begrepp som 
de inte är bekanta med eller frågor kring föråldrade termer. Det sker på deras ini-
tiativ och de kontaktas inte ofta av användare som själva har åsikter om hur deras 
ämnesord är utformade (KvinnSam, intervju). KvinnSam ser på så vis till att in-
volvera fler och ger röst åt andra än bara bibliotekspersonal. De gör därmed till 
viss del det som Fox och Olson menar är nödvändigt för att gå bortom maktstruk-
turer: använder sig av användargrupper eller formella rådgivare (2010). 

De LibraryThing-användare som kommer till tals i den här undersökningen 
befinner sig någonstans i gränslandet mellan användare och bibliotekarie: de har 
ansvar för ett bibliotek, men de kallar sig inte bibliotekarier och tre av de fyra 
informanterna har ingen utbildning för att katalogisera eller organisera ett biblio-
tek. Den fjärde, D, har dock en biblioteksvetenskaplig examen. D beskriver dessu-
tom sig själv som trans, något som kan ses som relevant med tanke på att det kan 
innebära en inblick i transcommunityt samt en erfarenhet av att vara trans och 
söka efter information. Informanternas utgångspunkt i sitt biblioteksarbete är 
framför allt ett personligt och ideellt engagemang. Utöver att själva försöka besk-
riva sitt material påpekar informant A att de på sitt center också välkomnar sina 
slutanvändare att delta i indexeringen, särskilt vad gäller transmaterial (Informant 
A, intervju). Informant D påpekar att alla som katalogiserar och hanterar material 
på dennas bibliotek är volontärer och del av hbtq-communityt. På så vis kan de 
även ses som användare och Andra. Samtidigt påpekar D att utöver volontärerna 
deltar den genomsnittliga användaren inte i benämnandet av materialet. De utgår i 
nuläget heller inte från någon användartaggning.  

LibraryThing-informanterna i den här studien arbetar på bibliotek som är del 
av universitet eller resurscenter. De ger röst åt personer som är marginaliserade i 
samhället och kan i viss mån också vara de Andra. Samtidigt kan informanterna 
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och deras bibliotekskataloger på samma vis som de kontrollerade bibliotekssy-
stemen ses som förespråkare för Andra. Bates och Rowley påpekar att det i en 
studie som tittar på LibraryThing är nödvändigt att komma ihåg att de som bidrar 
till en sådan folksonomi sannolikt inte är hemmahörande i vilken ekonomisk och 
därmed sociokulturell grupp som helst: ”Snarare är de individer med de ekono-
miska resurserna att äga både böcker och dator, med tillgång till internet och fritid 
att kunna lägga på att gå igenom och tagga sina boksamlingar.” (2010: 445, min 
övers.) Detsamma påpekas av Adler (2013b) som menar att även om en stor andel 
av de som använder taggar som trans och genderqueer själva identifierar sig som 
queer, trans, transgender, genderqueer eller ”allierade” med dessa identitetskate-
gorier har en majoritet av användarna (62,1 procent) akademisk bakgrund, oftast 
med fokus på queerteori eller genusvetenskap. Detta, menar Adler, kan påvisa viss 
snedfördelning i svaren, då de inte representerar snittet. ”Personer med lägre ut-
bildning och med begränsad tillgång till internet blir definitivt i lägre utsträckning 
representerade av den här studiens medverkande och deras taggningsbeteenden.” 
(2013b: 5) 

Det här är en av riskerna med social taggning: du kan inte styra över vilka det 
är som kommer till tals, så även om intentionen är sådan att De Andra ska få höras 
finns det ingen möjlighet att garantera vilka dessa Andra är. Avsikten med att låta 
transmaterial indexeras av fler än bara katalogisatörer är förstås att transpersoner 
och personer med inblick i transvärlden själva ska ha möjligheten att benämna 
materialet på det vis de anser relevant, men många kommer inte att komma till 
tals alls. Det går heller inte att utesluta möjligheten att personer som inte har några 
kunskaper inom eller erfarenheter av trans kommer att lägga till taggar som för 
ämnet kan vara irrelevanta eller missvisande.  

Mikela Lundahl menar i förordet till Subalternisering och den globala utopin 
att det kan uppstå problem när vi ”lägger oss i”. Enligt Spivak är det först genom 
ett lärande underifrån som verklig skillnad kan komma till stånd: medlen ska ”ut-
vecklas lokalt” (2014: 13). Julien och Mercer menar att en enskild individ som får 
stå som representant för en marginaliserad grupp dessutom skulle kunna förstärka 
”intrycket av att denna är sekundär” (2002: 154).  

Det går inte att förutspå från vem användarpåverkan kommer. Taggning är 
användarstyrt, men det finns en övervikt av normerande perspektiv även här. Hu-
vila och Johannesson poängterar att folksonomier snarare än att lyfta marginali-
serade synsätt kan ”upprätthålla hegemoniska kategorier” (2011: 4). Lina Nääs 
drar också en slutsats utifrån detta i sin masteruppsats Den Andre i hyllan och på 
webben – Benämnandets makt i sociala taggar och ämnesord knutna till HBTQ-
relaterad skönlitteratur: ”även om makten flyttas från katalogisatörer till taggare 
så behöver inte det leda till en upplösning av den hierarkiska relationen mellan de 
som kategoriserar och de som kategoriseras” (2012: 58). Men det fungerar åt båda 
hållen: inte heller behöver det faktum att taggare också är katalogisatörer sätta 
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stopp för deras insyn i exempelvis transvärlden. En aktivist kan samtidigt vara en 
akademiker och vice versa. Denna kan inte kallas ”subaltern”, men dess anspråk 
kan vara Den Andras. 

Kollektiv kunskap 
I Melodie J. Fox och Hope A. Olsons text om Spivak från 2010 påpekar de att när 
ändringar utförs åt någon, och talan på så vis förs åt någon annan, reproduceras 
hegemoniska strukturerna, trots att intentionen kan vara god. Bibliotekarien står i 
valet mellan subjektivitet eller det Spivak kallar ”total unrepresentability” (Fox & 
Olson, 2010: 303). Men Bates och Rowley, som bland annat utgår ifrån Butlers 
syn på identitet, tar upp en möjlig tredje väg. Bland annat citerar de Birger Hjør-
land, som föreslår en pragmatisk, subjektsbaserad kunskap, som omnämns 
”subject knowledge view of relevance” (2010: 232) där ”relevance”, ”relevans”, 
kan förstås som ”ett koncept inom kunskapsteori (epistemologi), ett paradigm, 
något som i allmänhet accepteras i ett samhälle” (Hjørland, 2010: 228, min 
övers.). Min översättning ”samhälle” är dock av originalets ”community”, som 
också kan förstås som en mindre grupp inom ett samhälle: ett community. Här 
menar Bates och Rowley att subjektiviteten har övergått från att bara handla om 
individen till en dynamisk och kollektiv kunskapsdomän (Bates & Rowley, 2010; 
Hjørland, 2010). Den här modellen menar såväl Hjørland som Bates och Rowley 
bidrar med en ”tredje väg, mellan universella antaganden om relevans å ena sidan 
och uteslutande individualistiska antaganden om relevans å den andra.” (Hjørland, 
2010: 229) Den här tredje vägen kan ses som en möjlighet utöver den subjektivitet 
och den ”unrepresentability” som Olson och Fox nämner. Förankrat i den här 
studien kan de specialiserade hbtq-biblioteken som LibraryThing-informanterna 
taggar för ses som bidragande till en kollektiv kunskap kring transterminologi.  

Det här är i sin tur jämförbart med Hope A. Olsons koncept ”kopplad kun-
skap” (”connected knowing”) som Bates och Rowley drar en parallell till (2010). 
Med detta begrepp beskrivs hur kunskap genom sin koppling till ett kunskapstätt 
community också kan komma från samverkande påverkan eller folksonomier (Ba-
tes & Rowley, 2010; Olson, 2007). Istället för universalism föreslås flera samver-
kande system, där kunskap om maktfaktorn är central. Olson skriver om olika 
sorters ”aboutness”, där det mellan den subjektiva och objektiva ”aboutness” (”S-
about” och ”O-about”) finns en ”retrieval aboutness” eller ”R-about” som är den 
som ”användargrupper som finner ett dokument relevant kommer att använda i sin 
sökprocess”. (2007: 524) Olson menar här att ”R-about” därför är den mest rele-
vanta vägen för att beskriva material, ”för att det inte är begränsat till en enda in-
divids uppfattning” (s. 524), men heller inte försöker vara objektiv. Det skulle 
också kunna vara relevant för transmaterial och hur användare med inblick i ett 
transcommunity väljer att beskriva det; en sorts kunskap kopplad till ett kunskaps-
tätt kollektiv.  
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Informant D påpekar att i och med att de alla är volontärer innebär det också 
att ”de individer som katalogiserar redan är en del av communityt” (Informant D, 
intervju). Informant A menar att i och med att hen identifierar sig som cisperson 
välkomnar hen användarinput när det handlar om att katalogisera transmaterial 
(Informant A, intervju). Det här indikerar att de små specialiserade biblioteken 
som syns på LibraryThing använder sig av den typen av kopplad kunskap som 
Olson nämner. Men det kan även tas till nästa nivå: Om större bibliotekssystem i 
sin tur kan använda sig av LibraryThing-folksonomier har de möjlighet att ta del 
av denna kunskap och genom de specialiserade bibliotekens taggar få del av deras 
kollektiva kunskap. Också de specialiserade ämnesordslistorna som Johnson 
(2010) nämner skulle kunna vara en sådan källa till kopplad kunskap. 

För att biblioteken verkligen ska fungera inkluderande på det sätt det beskrivs 
här ovan är det viktigt att de får input från de här kollektiven eller användargrup-
perna. Samtidigt kan ”användargrupper” vara svåra att ringa in. Fox och Olson 
vidareutvecklar med att bland annat föreslå uppsökande och referenssamtal för att 
få reda på vad användaren önskar eller behöver (2010). Det kan jämföras med 
Emily Drabinskis förslag i ”Queering the Catalog: Queer Theory and the Politics 
of Correction” (2013) om att bibliotekarier i yttre tjänst ska lära ut och förklara 
systemen för användarna. Så även varför innehållet bitvis är snedvridet och vink-
lat. Det, snarare än ändringar i katalogerna, ska göras för att undvika att signalera 
att katalogerna skulle kunna vara objektiva. Det kräver en stor arbetsinsats och 
därmed resurser. Ett alternativ till Drabinskis förslag att biblioteken utbildar an-
vändaren skulle kunna vara att användaren utbildar bibliotekssystemen. Genom 
användarpåverkan möjliggörs en strategi för att behålla katalogerna, men en upp-
daterad, dynamisk variant, utsatt för ständig förändring. Postkolonial teori kan 
dessutom förmå oss att hela tiden ifrågasätta våra positioner och privilegier för att 
bibliotekssystemen ska kunna utgå ifrån fler än ett subjekt. Om taggning är det 
sätt vi ska bjuda in Den Andra måste biblioteken, liksom påpekas av Tom Steele 
(2008), ta sitt ansvar och uppmana till och tillgängliggöra användarpåverkan och 
deras system utvecklas. Huvila och Johannesson anser att ”tydliga åtgärder (i lik-
het med Olsons medvetandegörande) behövs i utformandet och användandet av 
taggningssystem som motvikt till deras marginaliserande tendenser.” (2011: 4) 

I och med att kunskap inom queerteorin ses som beroende av sin kontext blir 
det relevant att se på indexering som något som behöver påverkas av de informat-
ionssökande för att materialet ska bli tillgängligt. Utan användarpåverkan blir 
ämnesorden också utan förankring i den kontext där de har störst betydelse. Det är 
också möjligt att dra paralleller mellan indexering och performativitet: eftersom 
ämnesord såväl som taggning är språkliga uttryck skapas vår bild av verkligheten 
genom dessa, liksom genom språket i allmänhet (Ambjörnsson, 2006). Det blir 
väsentligt att terminologin kring identitet stämmer överens med hur vi väljer att 
beskriva oss själva. Joseph Deodato skriver i ”Deconstructing the Library with 
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Jacques Derrida: Creating Space for the ’Other’ in Bibliographic Description and 
Classification” att Derrida också menar att det är genom själva processen att sätta 
ord på verkligheten som den också konstrueras (2010: 86) – utan begreppet 
”trans” möjliggörs ingen transkategori. Vidare beskriver Deodato hur Derridas 
idéer om dekonstruktion kan ge Den Andra, annars marginaliserad eller exklude-
rad från samhällets mittfåra, en röst (2010). Hen påpekar att ”[s]narare än att bara 
ersätta en standard med en annan kan ett sant dekonstruktivistiskt synsätt innebära 
att bryta sig igenom den dominerande standardens gränser, så att andra röster kan 
höras.” (2010: 85, min övers.) Deodato menar att social taggning kan vara ett sätt 
att lämna över kontrollen av kunskapsproduktionen i händerna på användarna. 
Särskilt marginaliserade användare avses, i och med att detta medför möjligheten 
att skapa egna strukturer för kunskapsorganisation (2010: 85). 

Fox och Olson skriver att Spivak kombinerar dekonstruktion med feminism 
och postkolonialitet, ”vilket innebär ett etiskt krav på handling” (2010: 299, min 
övers.). Spivak är positiv till dekonstruktion på grund av att den enträget ifrågasät-
ter hur sanningar produceras. Spivak utvecklar Derridas teorier om dekonstruktion 
och ser dekonstruktionen som en analysmetod (2010): på så vis uppmärksammas 
Den Andra och Den Andras röst kan komma att höras. Detta kan samtidigt vara 
konfliktfyllt: alla Andra har inte samma röst, inte samma agenda. En öppning för 
De Andra i bibliotekssystemen innebär också flera motsägelsefulla röster på 
samma gång. Katalogerna blir genom användarpåverkan snarare än en plats för 
den enskilda individen en plats där den hegemoniska kampen tillåts pågå. Det som 
prioriteras är tillgängligheten, för så många som möjligt, att namnge information. 
Den kopplade kunskapen kan då ses som ett mer samlat sätt att påverka, och ett 
sätt att med mer genomslagskraft få fram kollektiva ändringsförslag.  

Indexering av transmaterial 
Mitt specifika fokus för den här uppsatsen är transmaterial och betydelsen av att 
indexera det för största möjliga tillgänglighet. Så hur fungerar indexeringen av 
transmaterial i de olika ämnesordssystemen som jag har tittat närmare på och hur 
taggas materialet? I de tidigare avsnitten har jag lyft betydelsen av att ta lärdom av 
respektive system och av användare. Här går jag närmare in på varför det är vä-
sentligt för just transmaterial. I och med att begrepp kring identitet är nästan lika 
föränderliga och dynamiska som identiteterna själva är det problematiskt om sy-
stem som ska beskriva och benämna oss blir alltför statiska. Samtidigt är det av 
vikt att materialet nås av de berörda och om ämnesord ändras alltför ofta blir det 
problem: Hur vet vi då vad vi ska söka efter?  

Performativitet är relevant för hur våra verkligheter skapas genom språket. 
Vad gäller transbegrepp är detta högst betydelsefullt, och kan bibliotekssystem 
och folksonomier erbjuda ett brett spektrum av identitetskategorier som stämmer 
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överens med hur personer benämner sig själva löper systemen mindre risk för att 
indexera material felaktigt eller kränkande. Samtidigt utgör antalet ämnesord på 
ett verk en begränsning, tillsammans med det faktum att det bara är den mest spe-
cifika termen som används. Specificitet är viktigt för att ringa in vad material fak-
tiskt handlar om och bidra till informationsåtervinningen, men blir ämnet för spe-
cifikt får användaren svårt att hitta rätt, särskilt om den inte har djupa kunskaper i 
ämnet sedan tidigare. Hur ska exempelvis en användare som söker efter trans-
material men som är ny i sammanhanget veta att det är just ”genderqueer” hen 
borde leta efter i ett specifikt fall, eller att boken hen söker handlar om intersexu-
ella snarare än transsexuella? Det här kräver kunskap om terminologin men också 
om materialets innehåll. I det ljuset tycks ett paraplybegrepp som trans eller trans-
gender vara att föredra. Det här påpekas också av Toni på Kendall Clawson Lib-
rary: en alltför snäv indexering kan medföra problem på samma sätt som en fel-
aktig (Toni, intervju).  

Frågan om specificitet togs också upp i intervjun med Svenska ämnesords-
redaktionen. Som påpekats ovan återfinns inte material som indexerats med 
”Transpersoner” i en sökning med ämnesordet ”HBTQ-personer” eftersom bara 
det mest specifika ämnesordet väljs ut. Det här blir problematiskt om användaren 
inte vet exakt vad den letar efter. Men utan den nivån av specificitet skulle det inte 
bli någon skillnad på trans- och mer allmänt hbtq-material vilket i sig blir ett 
större problem. Då blir det svårt för transmaterial att över huvud taget återfinnas. 
Valet borde inte behöva stå mellan de två termerna, särskilt med tanke på att det 
kan finnas dokument som behandlar både trans specifikt och hbtq på ett mer gene-
rellt plan. 

Informant A menar att de är noga med att anpassa språket utifrån användarna, 
särskilt vad gäller transmaterial. I och med att begränsningarna inom taggning inte 
är desamma som om det hade gällt kontrollerade ämnesord finns det till exempel 
ingen övre gräns på antalet taggar på en bok. På A:s bibliotek har de bland annat 
lagt till taggarna ”cross dresser”, “transgender”, “gender nonconforming” och 
“gender queer” för att beskriva diverse transmaterial, istället för den annars inte 
ovanligt förekommande termen ”transvestite”. Transvestite, menar A, upplevs av 
flera av centrets besökare som en problematisk term (Informant A, intervju). Ter-
men har en annan innebörd än trans/transgender och kan uppfattas stötande om 
den används synonymt och inte för material som just handlar om transvestism. 

Informant C har istället för att lägga till flera ämnesord valt att tagga allt 
transmaterial med kombinationstaggen ”Transgender and Gender Variant” för att 
göra materialet lätt att hitta. Som nämnts ovan motsvarar de här taggarna en place-
ring i hyllan på det bibliotek där C arbetar och fungerar framför allt instrumentell 
för organiseringen av det fysiska materialet. Informant C betonar vikten av att 
materialet ska vara indexerat så att användarna på biblioteket ska kunna hitta det 
de söker. Vidare påpekar informant D att det för dem framför allt handlar om att 
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få upp böcker på hyllorna så att användarna ska kunna få tag på dem. Taggning är 
något de inte hinner med i någon större utsträckning.  

Trots att KvinnSams ämnesordslista utgör ett alternativ till andra mer norma-
tiva ämnesordslistor har de inte något ämnesord för trans, trangender eller trans-
genderpersoner. De motiverar detta med att de inte har några ”person”-varianter, 
inte heller vad gäller homosexuella, men svaret innefattar ingen förklaring till 
varför det inte finns något ämnesord för trans-/transgender. Istället påpekar de att 
de har ämnesorden ”transsexualism”, ”transvestism” och ”könsidentitet”. Min 
uppfattning är att ”trans” anses vara överflödigt, detta trots att denna paraplyterm 
kan innefatta nämnda och flera icke-konforma könsidentiteter, samt har en egen 
innebörd. Även om KvinnSam alltså väljer att konsultera andra i frågor kring val 
av ämnesord tyder det här på ett arbetssätt som i liten grad släpper in användare 
och personer med särskild kunskap på transområdet. Trots att databasen 
KVINNSAM har 140 000 genusvetenskapliga referenser (KvinnSam, Databasen 
KVINNSAM) tycks ingen ha gjorts uppmärksam på bristen på indexeringsmöjlig-
heter av transmaterial. 

Att det är av vikt för informationsåtervinningen att på något sätt indexera 
transmaterial har påpekats ovan, bland annat i forskningsöversikten (Adler 2011; 
Johnson 2010; Roberto 2011; Waldman 2011) och bekräftas också av de Lib-
raryThing-användare som har intervjuats för denna studie. De tre informanterna 
som fortfarande arbetar aktivt med LibraryThing är av uppfattningen att taggning 
är av stor vikt för just transmaterial. Toni vid Kendall Clawson Library anser att 
taggning är ett bra redskap för att ge användare kunskap om material de söker och 
kanske kan komma att intressera sig för i framtiden. Det breddar de befintliga 
beskrivningarna och tillgängliggör böcker. C bekräftar och utvecklar:  

Genom att något taggas som transrelaterat blir det mycket enklare att hitta, eftersom de flesta 
kataloger annars bara har en standard-hbtq-sektion (om ens det), och en måste gå igenom allt 
det materialet för att se om det finns något transrelaterat (vilket kan vara oerhört svårt). (In-
formant C, intervju) 

Informant D, som är den som inte längre använder sig av taggar, menar att istället 
för indexering blir klassificering av transmaterial av vikt. För skönlitteratur klassi-
ficeras inte transböcker i någon större utsträckning utan endast som skönlitterärt 
(även om D påpekar att detta är inom ett hbtq-bibliotek, så det försvinner inte så 
långt), men för fakta katalogiseras all translitteratur under Library of Congress 
”call number” HQ 77.9 (Informant D, intervju). Enligt Library of Congress täcker 
HQ 77.7–77.95 in klassen ”Transsexualism” (Library of Congress, Library of 
Congress Classification Outline), och 77.9 står för tillägget ”-identity” (Library of 
Congress, 2009). Informant D påpekar att det hade varit användbart att kunna in-
dexera skönlitteratur och serier så att transmaterialet inom dessa klasser inte för-
svinner, men menar att de helt enkelt inte har resurserna att täcka in det behovet.  
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Melissa Adler ger i sitt paper från 2013 en överblick av vad som motiverar de 
59 användare hen har varit i kontakt med att tagga. Av dessa taggar 83,1 procent 
för att organisera sin egen samling medan 59, 3 procent av dem taggar för att 
andra ska hitta deras böcker och 35,6 procent vill bidra till att vokabulären utökas 
(2013b: 5–6). Även om den största andelen alltså gör det för den egna samlingen 
är det ändå en relativt stor andel som gör det för att andra ska hitta bland materi-
alet och inte heller försvinnande få som ser det de gör som bidragande till termi-
nologin. Oavsett anledning kan den sociala taggningen bidra till den kollektiva 
kunskapen om hur transbegrepp ska användas och transmaterial indexeras för 
största möjliga informationsåtervinning.  

Strategier för att tillgängliggöra transmaterial 
Utifrån informanternas vittnesmål kan det sammanfattas att indexering är betydel-
sefullt för translitteratur. Svårare är att veta vilken strategi som är den mest effek-
tiva för att så många som möjligt ska hitta det de söker. Toni jämför sitt biblio-
teksmaterial med bibliotekskataloger och säger att de försöker vara så specifika 
som möjligt för att tillgängliggöra materialet, men gissar att en alltför snäv upp-
delning kan vara kontraproduktiv. C har i sin tur en kombinationstagg för att 
samla alla titlar med transtema istället för att dela upp dem.  

Judith Butler skriver att vi är produkter av ständiga kulturella förändringar, 
och K.R. Roberto menar att även våra bibliotekskataloger behöver vara dyna-
miska och anpassningsbara för att stämma överens med verkligheten (Butler, 
2004; Roberto, 2011). På samma sätt är identitetsbegrepp, som trans, inte heller 
fixerade, utan ständigt i omdaning. De är dessutom överlappande. För att kunna 
motsvara den här föränderligheten och fluiditeten är det nödvändigt för systemen 
att öppna upp: den hegemoniska kampen behövs för att inte begreppen ska bli 
statiska och därmed oanvändbara så småningom. Även om det kommer att finnas 
motstridiga viljor i ett system som är öppet för användarpåverkan är det viktigt att 
biblioteken vågar öppna upp. Det finns inte en enda slutgiltig lösning om alla rös-
ter ska ha möjlighet att komma till tals, men att användare bjuds in till att delta i 
benämnandet kan innebära att transmaterial indexeras på så vis att det återfinns i 
högre grad. De som har kunskap om vilka ord och begrepp som används inom 
transvärlden borde ges möjligheten att bidra med denna. Social taggning är flexi-
bel: i samma takt som begrepp ändrar betydelse kan även taggningen av ett 
material ändras. Kontrollerade ämnesordssystem är inte lika dynamiska, utan vär-
derar istället stabilitet. Under intervjun med Svenska ämnesord påpekas vikten av 
detta, och det återfinns i LCSH:s grundläggande principer, som finns med över-
satta som bilaga i Svenska ämnesord – en introduktion: 

Det är ibland nödvändigt att ändra på redan godkända ämnesord för att följa principen om att 
spegla det aktuella språkbruket. Å andra sidan måste man ta hänsyn till hur förändringarna 
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påverkar befintliga bibliografiska poster och till hur mycket resurser som krävs för att ändra i 
dem. (Nauri & Svanberg, 2009: 47) 

De kontrollerade ämnesordssystemen är svåra att ändra i. Det kan ses som pro-
blematiskt i en föränderlig värld, men av citatet ovan kan snarare slutsatsen dras 
att ett system i vilket det är alltför lätt att ändra inte är önskvärt. Stabiliteten har 
ett värde i sig. Ingrid Berg på Svenska ämnesord menar att stabilitet är viktig för 
informationsåtervinningen: om terminologin ändras så blir allt som är indexerat 
med ett tidigare ämnesord osynligt, om inte ändringar görs på alla poster. Det-
samma menar hon gäller variationer på ämnesord: det är bra om det inte finns 
alltför många olika ämnesord som påminner om varandra, då materialet i så fall 
blir alltför splittrat (Berg & Lundborg, intervju). Det här är dock tekniska problem 
som inte nödvändigtvis behöver sätta krokben för hur ett ämnesordssystem ska 
fungera. Om avsikten är stabilitet är det en sak; om systemets stabilitet är en 
oundviklig produkt av systemets tillkortakommanden är det ett problem.  

Medan Svenska ämnesord nämner stabilitet som den främsta anledningen till 
att de ogärna tar in nya ord menar KvinnSam att det är storleken på ämnesordslis-
tan som sätter stopp. Samtidigt menar de att den ”seghet” som kontrollerade äm-
nesord får tampas med också kan ses som en styrka ”då orden/begreppen hinner 
stabiliseras, etableras.” Det innebär med andra ord att den här segheten är något 
som genererar något de uppfattar som en positiv stabilitet: ett alltför föränderligt 
system tycks inte vara något eftersträvansvärt för varken Svenska ämnesord eller 
KvinnSam. 

Men ur ett queerperspektiv blir uppfattningen att vi kan förvänta oss en stabi-
lisering av något som beskriver oss själva motsägelsefull, och system uppbyggda 
för att kunna hantera en snabb förändring tycks vara mer i linje med detta – om 
kategorisering över huvud taget kan ske inom ramen för något som kan kallas 
queer. Men ett föränderligt bibliotekssystem innebär ett omfattande arbete för att 
hela tiden vara à jour med terminologi samt se till att det införs genomgående i 
bibliotekens kataloger. Det här är dock något som kan ligga i den tekniska ut-
vecklingens framtid: om Svenska ämnesord utvecklas så att ändringar lättare kan 
införas samtidig som Libris utvecklas så att användare lättare kan söka och även 
genom exempelvis folksonomier påverka metadata befinner vi oss inte så långt 
ifrån ett system som inbjuder till användarpåverkan samtidigt som det dessutom 
erbjuder stabilitet och tillgängliggör information. 

På de avslutande sidorna i Olsons The Power to Name (2002) kan vi läsa om 
teknologier som kan tillgängliggöra en mer inkluderande bibliotekskatalog. Sy-
stemen som används idag utgår från en konstruerad verklighet. Men Olson menar 
att det som krävs är teknologier som är ”redemptive” (ungefär försonande) istället 
för normativa. Hen påpekar att systemen måste vara mer mindre solida och jämför 
med en flyktig kritmålning på trottoaren snarare än en skulptur i sten. För att bib-
liotekssystemen ska stämma överens med den analogin måste dess representanter 
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och utvecklare vara flexibla och redo för förändring. Olson avslutar med att lista 
tre tekniker som kan hjälpa oss att nå problemen med marginalisering och ute-
stängande. Den första tekniken handlar om att göra gränserna genomträngliga 
snarare än att hela tiden omdefiniera dem eller konstruera nya. Den andra handlar 
om att skapa utrymme, snarare än att fylla luckor: låt Den Andra fylla utrymmet 
som hen önskar och kräver. Den tredje teknologin som tillgängliggör nya system 
handlar om att vara dynamisk: teknikerna måste reagera snabbt på förändringar i 
tid och rum. Slutligen påpekar Olson att det är upp till de benämnande systemen 
att göra användbara kopplingar mellan individer och information. Teknikerna 
måste förflyttas, från mitten ut i marginalerna, för att ett inkluderande system ska 
kunna skapas (2002: 238–240). 

För att de tekniker som omtalas av Olson ska kunna implementeras är det 
nödvändigt att den teknologi som används i de svenska bibliotekssystemen i nulä-
get utvecklas, men utöver det krävs en omfattande omstrukturering av vår syn på 
indexeringssystem. Katalogisatörer och ämnesordsrepresentanter måste våga 
öppna upp bibliotekssystemen och ta steget mot en ny struktur, även om denna 
kommer att vara riskabel och medföra en hegemonisk kamp. Även om teknologin 
är ett hinder i nuläget är det måhända inte denna som kommer att bromsa in pro-
cessen vad gäller användarpåverkan, utan de ansvarigas tveksamhet.  

Det ska påpekas att Svenska ämnesordsredaktionen bara har visat på en posi-
tiv inställning till användarpåverkan och folksonomier som sådana. Det är snarare 
kombinationen av systemen – eller snarare det möjliga ersättandet av ett system 
med ett annat som har väckt tveksamma reaktioner. Även stabiliteten värnas, 
framför allt för att informationsåtervinningen inte ska äventyras. Om teknologin 
dock visar att det är möjligt att också utan stabilitet tillgängliggöra material 
kanske även synen på hur ett ämnesordssystem måste se ut kan utmanas och vid-
gas. Därefter kan påverkan ske lite i taget. Genom att betona vikten av användar-
påverkan, genom uppmuntran till ämnesordsaktivism, kan gränserna mellan an-
vändare och bibliotekssystem sakta luckras upp och göras genomträngliga. Det är 
fler än en som har kommenterat med tveksamhet på den här studien och vad social 
taggning innebär: ”Släppa in användarna i katalogerna?” Katalogisatören Jennifer 
Erica Sweda (2008) vittnar om samma motstånd från hennes håll när hen först 
hörde talas om att taggar skulle gå rakt in i lokala bibliotekskataloger utan kon-
troll. Trots det har också hen kommit till slutsatsen att användargenererat data 
behövs i katalogerna. ”Om våra biblioteksprodukter kan bli ännu mer radikala, så 
borde även vi katalogisatörer kunna bli det.” (Sweda, 2008: 250, min övers.) 

Om folksonomier kan ses som kopplad kunskap motiverar det dess inbland-
ning i de kontrollerade bibliotekssystemen. Genom att utgå ifrån en kollektiv kun-
skap vad gäller identitetsbegrepp som trans finns möjligheten till användarin-
blandning som för den skull inte blir alltför splittrad. Viktoria Lundborg och In-
grid Berg nämner att fler än en källa är nödvändig för att med säkerhet införa eller 
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ändra ett ämnesord. Den samlade rösten av folksonomier kan vara en sådan kol-
lektiv källa, vilket ökar informationsåtervinningen samtidigt som Den Andra till-
låts göra sin röst hörd.  
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Slutdiskussion 

I den här studien har jag undersökt hur två kontrollerade ämnesordssystem, tre 
användare av LibraryThing och en före detta LibraryThing-användare ser på in-
dexering av transmaterial och användarpåverkan som ett led i att tillgängliggöra 
materialet. Mina huvudsakliga frågeställningar som jag nu kommer tillbaka till 
har varit:  

 
1. Vilken relation har kontrollerade och icke-kontrollerade indexeringssy-

stem till varandra?  
2. Hur ser möjligheterna till användarpåverkan ut i de kontrollerade äm-

nesordssystemen och hur ställer sig personerna som står bakom dem till 
denna påverkan?  

3. Vad är betydelsen av användarpåverkan vad gäller transmaterial och 
vad är LibraryThing-användarnas egen uppfattning om betydelsen av 
sitt engagemang?  

4. Hur skulle ett fungerande bibliotekssystem som i bästa mån tillgänglig-
gör transmaterial kunna se ut? 

 
En utgångspunkt vad gäller den första frågeställningen har varit ett problematise-
rande av universalism som en grund för kontrollerade ämnesordssystem. Icke-
kontrollerade system har i mycket av den kritiska kunskapsorganisatoriska forsk-
ningen setts som en möjlig strategi för att inkludera fler än bara en normativ röst. 
Många har landat i att förespråka en kombination av de två typerna av system för 
att både kunna tillgängliggöra information och inkludera Den Andras röst. 
Svenska ämnesord är positiva till folksonomier som system, men ser det som pro-
blematiskt att jämföra dem i alltför hög grad. De ser dem som skilda system och 
ser inte det ena som ett alternativ som utesluter det andra.  

De användare av LibraryThing som jag har intervjuat har ingen nära relation 
till kontrollerade bibliotekssystem men påpekar att deras taggar, även om de i viss 
mån utgår från system som LCSH, är bättre anpassade efter deras användare, det 
vill säga de som söker efter hbtq- och translitteratur, än vad kontrollerade ämnes-
ord är. 

De kontrollerade ämnesordssystemen som har deltagit i den här studien är 
båda medvetna om att systemen utgår ifrån normerande perspektiv och det finns 
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en uppenbar konflikt mellan försöken till objektivitet och insikten om subjektivi-
tet: å ena sidan anstränger de sig för att undvika att ålägga ämnesorden med vär-
deringar, å andra sidan vet de om att vilka ämnesorden blir och hur kontrollerade 
system fungerar är beroende av vilka som arbetar med dem, det vill säga de själva. 
Normerande perspektiv är dock ingenting unikt för kontrollerade system. Även 
taggning har i många områden visat sig utgå ifrån majoritetens röst. I folkso-
nomier som de i LibraryThing är sannolikheten stor att bara vissa röster hörs. Men 
som bland annat har poängterats av Bates och Rowley (2010) kan kunskap via 
folksonomier komma från andra håll än LibraryThing.  

Det finns bibliotekskataloger som är öppna för användarpåverkan och då oft-
ast via social taggning. Svenska exempel visar att deltagandet än så länge är rela-
tivt lågt och det finns ännu inga data kring vilka de som taggar är eller hur taggar-
na ser ut. Dock finns det exempel från amerikanska bibliotekskataloger, där bland 
annat Adler (2013b) har visat att medan det ofta är personer som identifierar sig 
som queer, trans, genderqueer eller ”allierade” som utför taggning i LibraryThing 
har de också ofta en akademisk bakgrund.  

Både Svenska ämnesord och KvinnSam ser användare som ett ganska brett 
begrepp. Svenska ämnesord menar att det huvudsakligen är Libris-katalogisatörer 
som är deras användare, medan KvinnSam poängterar att det kan vara ”allmänhet, 
forskare, studenter, alla är slutanvändare. En katalogisatör kan givetvis vara en 
slutanvändare men behöver inte vara det.” (KvinnSam, intervju) När jag närmar 
mig begreppet användare gör jag det framför allt utifrån förståelsen av att använ-
dare är bibliotekets Andra: de som söker information (inte de som huvudsakligen 
organiserar den).  

 Varken KvinnSam eller Svenska ämnesord är främmande för att inkludera 
användare i formandet av sina ämnesord, utan poängterar vikten av inblandning. 
Men samarbetet sträcker sig oftast inte längre än till katalogisatörer och ämnesex-
perter. Det ska vara auktoriserade källor för att undvika oriktiga framställningar. 
Det här innebär att även om de inte håller hårt på sin makt att benämna, för att 
använda Hope A. Olsons begrepp, släpper de inte ifrån sig den till vem som helst.  

Svenska ämnesordsredaktionen visar på en vilja och öppenhet när det kommer 
till användarpåverkan, men talar framför allt om katalogisatörer som användare av 
ämnesorden och som källa till förändring. På KB:s hemsida finns möjligheten att 
föreslå ämnesord till Svenska ämnesord, men Svenska ämnesords inställning till 
att ändra bland ämnesorden är inte bara positiv och de vill gärna ha lite att stå på 
innan de genomför en ändring. Att ändra i ämnesorden är ett omfattande ingrepp 
och det här utgör ett implicit motstånd hos ämnesordsredaktionen: om det indexe-
rade materialet fortfarande ska vara möjligt att finna krävs både tid och resurser. 
Det är därmed inte konstigt att användarpåverkan inte uppmuntras i högre grad. 
Svenska ämnesord ser gärna en förbättring av sina söktjänster för att information 
ska hittas lättare och kunna kopplas ihop.  
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Som nämnts kan folksonomier kan vara ett sätt för biblioteken att inkludera 
användare i katalogerna. Svenska ämnesord uttrycker dock en oro för att använ-
darna inte ska hitta till katalogerna eller välja bort att påverka. Ingrid Berg har sett 
den tendensen och bilden av att användaren inte ser sin egen betydelse i biblio-
tekskatalogerna styrks till viss del av att LibraryThing-användarna ursäktar sig 
som icke-kunniga inom biblioteksområdet, trots att de är aktiva taggare med spe-
cifik kunskap. Möjligheten finns dock att inställningen kan ändras om det från 
bibliotekens håll betonas att spetskunskap behövs och användare tydligare bjuds 
in till påverkan. Bland annat hänger det på hur system som Libris vänder sig mot 
användaren. Libris, Svenska ämnesords främsta sökklient där även KvinnSams 
ämnesord är representerade, bjuder inte tydligt in till användarpåverkan. I skri-
vande stund arbetar Libris med en ny version där mer metadata ska finnas till-
gängligt, men användarinflytande är inte huvudfokus i den här utvecklingen. Om 
Svenska ämnesord får vara med och påverka, som de hoppas, skulle det kunna gå 
åt ett annat håll. 

Även om social taggning kan ses som ett sätt för Den Andra att få makt att 
benämna bör det problematiseras. Även om en bibliotekskatalog erbjuder använ-
daren att påverka exempelvis genom folksonomier finns det inga garantier för att 
alla kommer att påverka eller ens har möjlighet att göra det. Som Bates och Row-
ley (2010) påpekar ska en användare för att ha möjlighet att tagga material också 
ha tillgång till en dator och ha tid att lägga på taggning. Det är det inte alla som 
har. 

Utöver social taggning finns det andra former av biblioteksaktivism och på-
verkansvägar som kan vara relevant att beakta. Att kontakta ämnesordsredaktioner 
med ändringsförslag är ett sätt. För att bibliotekssystem ska kunna inkludera det 
som kan kallas marginaliserat bör biblioteken vara noga med att nå ut med att 
möjligheten till påverkan finns. För att användare ska kunna vara delaktiga i bib-
liotekskatalogerna är det avgörande att ämnesordssystemen och dess sökklienter 
är användarvänliga och tillgängliga, så att användare kan se hur material indexeras 
och når fram med sina åsikter.  

Viktigt att poängtera är dock att oavsett hur systemen ser ut, även om de är 
öppna och tillgängliga, kommer vissa Andra att komma till tals och andra inte. 
Det går inte att veta vilka Andra som kommer att välja att påverka, det går inte att 
tvinga någon, och inte heller stoppa någon, det ligger i själva öppenheten. Även 
om vissa strukturer kommer att kullkastas och marginaliserade ämnen kommer att 
få chans att bättre beskrivas kommer bibliotekskatalogen samtidigt att bli en plats 
för hegemonisk kamp. Och trots viss uppluckring av strukturerna kommer biblio-
teken också om de bjuder in användaren genom taggning fortsätta att vara en del 
av det som Spivak kallar ”the telematic society of information command” (1999), 
där risken är stor att röster från ”migranter i en postkolonial värld” inte får komma 
till tals (Fox & Olson, 2010: 307). Användarpåverkan är lika oförutsägbart som 
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individerna, men möjligheten att påverka blir ändå av vikt. Utan den har Den 
Andra ingen chans att utmana normerande värderingar eller påverka rådande he-
gemoniska strukturer. Om vi dessutom så småningom ser De Andras röster som 
en del av våra kataloger kommer vi kanske att utveckla ytterligare vägar för att 
möjliggöra än mer representation.  

För att transmaterial ska hittas av den som söker det är det av vikt att indexe-
ringen är förankrad i en transkontext och att begreppen som används är desamma 
som används av de som identifierar sig som trans. Utöver att tillgängliggöra 
material är det relevant hur transmaterial indexeras för hur vår bild av verklighet-
en ser ut. Hur vi ser på verkligheten utgår från de språkliga uttryck vi har tillgång 
till, inte minst ämnesord och taggar. Möjligheten för en användare att påverka 
bibliotekskatalogerna kan innebära att transmaterial indexeras så att det återfinns i 
högre grad.  

I min hypotes utgick jag ifrån uppfattningen att ett fungerande bibliotekssy-
stem är nödvändigt för att tillgängliggöra material. Det här är fortfarande min 
uppfattning och i synnerhet vad gäller transmaterial. Det är oundvikligt att ett bib-
liotekssystem bli avhängigt de biblioteksanställda, men det är möjligt för både 
anställda och system att låta sig inspireras och hämta kunskap utifrån i högre grad. 
En objektiv katalog är ingenting att sträva efter, då kunskap och information är 
subjektivt, men om vi istället låter bli att korrigera och uppdatera katalogerna som 
Emily Drabinski (2013) föreslår så blir material osynligt. Även om det skulle vara 
möjligt med fler referensbibliotekarier på biblioteken hjälper det inte användaren 
att hitta den stora mängden information som söks på nätet, där det blir svårare att 
guida och nå fram med en förklaring till varför systemen ser ut som de gör. Det 
som är viktigt är att materialet återfinns och att den som representeras blir repre-
senterad på sina egna villkor då felindexerat material inte bara innebär att materi-
alet blir osynligt utan även en stigmatisering.  

Att transmaterial benämns i enlighet med vilka begrepp som används av 
transcommunityt bör prioriteras. Även om det givetvis kan finnas katalogisatörer 
med insyn i transvärlden kan det konstateras att ingen som arbetar med ett ämnes-
ordssystem kan sitta inne på all kunskap. Det är viktigt att extern kunskap syste-
matiskt söks och bjuds in och det här blir ännu viktigare när det handlar om iden-
titet. Om användarpåverkan kunde bli en självklar del av bibliotekskataloger och 
ämnesordsredaktioner skulle eventuellt barriärerna som upplevs från användares 
håll dessutom upplevas som mindre. Genom att betona vikten av användarpåver-
kan kan gränserna mellan användare och bibliotekssystem sakta luckras upp och 
göras genomträngliga, med Olsons ord. Som Sweda (2008) påpekar krävs att kata-
logisatörer vågar vara lika radikala som bibliotekssystemen har möjlighet att vara.  

För att uppmuntra till användarpåverkan i bibliotekskatalogerna kan social 
taggning inom program som LibraryThing vara till hjälp, men för svenska system 
är det snarare direktkontakt med användare som bör eftersträvas. En öppenhet på 
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söksidan eller bibliotekets webbplats, information om att användarens kunskap är 
viktig och ett noggrant förvaltande av den information som kommer in är några 
grundläggande idéer som skulle kunna öppna upp de kontrollerade systemen mer 
och släppa in Den Andra. I en situation som dagens, där informationshanteringen 
på nätet blir alltmer användarstyrd, borde det tekniskt sett inte vara några pro-
blem. Användarpåverkan kan ses som ett större politiskt projekt vilket måste föras 
från flera håll samtidig.  

Att de kontrollerade ämnesordssystemen ska förändras och uppdateras konti-
nuerligt är de själva alltså positiva till. Samtidigt betonas att stabilitet är en viktig 
faktor för att användare ska veta hur och med vilka termer de ska söka. Det här är 
något som i viss mån blir självmotsägande. Om bibliotekssystem ska tillgänglig-
göra transmaterial behöver de benämna identitetskategorier i enlighet med hur 
individerna benämner sig själva. Men samtidigt betonas att det är viktigt att ter-
mer förankras i samhället innan de integreras i systemen, för att försäkra sig om 
att de inte kort därefter ersätts av en annan term. Men att det är en förutsättning att 
ämnesordssystemen är stabila för att information ska bli tillgänglig är i min upp-
fattning en vanföreställning: i själva verket är det systemet i sig som utgör hindret. 
I nuläget är det möjligt att stabilitet krävs, men om bibliotekens söktjänster och 
ämnesordssystem istället erbjöd lösningar och förslag till den sökande, och andra 
sökvägar tillgängliggjordes och poster och ämnesord kopplades ihop i större ut-
sträckning, skulle föränderliga ämnesord inte behöva innebära ett problem. Om 
materialet är lika sökbart, blir det då inte viktigare att terminologin kring identi-
tetskategorier stämmer överens med hur individer väljer att benämna sig själva? 
Självklart är det problematiskt att ändra ett ämnesord alltför ofta om alla verk in-
dexerade med ett äldre ämnesord på så vis osynliggörs. Men om en sökning auto-
matiskt skulle hänvisa informationssökaren till det materialet den söker eller det 
ämnesord som gäller skulle det inte längre behöva vara ett hinder.  

Ett queerperspektiv innebär att tänka om kring ”stabila, fixerade kategorier 
och benämningssystem” (Drabinski 2013: 96, min övers.). I och med att trans är 
en identitetskategori är begreppet under kontinuerlig förändring och det finns inte 
en bestämd väg att gå och inte heller ett slutgiltigt mål. Men där exempelvis Dra-
binski menar att vi inom biblioteken måste utbilda användaren istället för att nöja 
oss med att ändra i katalogerna, menar jag att användaren kan utbilda oss: kon-
stant användarpåverkan kan vara en strategi för en fungerande katalog under stän-
dig omdaning. 

I analysen tar jag upp det Birger Hjørland kallar den tredje vägen (2010) och 
Hope A. Olsons begrepp kopplad kunskap (2007). Det här är väl förenligt med 
hur LibraryThing-folksonomier fungerar och hur en integrerad bibliotekskatalog 
skulle kunna se ut. De informanter jag kom i kontakt med via LibraryThing har 
alla en kopplad kunskap som de utgår ifrån: via ett hbtq-bibliotek kan kunskap om 
föredragen transterminologi spridas och i sin tur påverka de kontrollerade syste-
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men. Den här typen av användarpåverkan utgör en strategi för en fungerande, in-
kluderande katalog där normbrytande ämnen inte behöver marginaliseras i samma 
utsträckning som de riskerar idag. Folksonomier kan ses som kopplad kunskap 
vilket motiverar dess inblandning i de kontrollerade bibliotekssystemen ytterli-
gare. Genom samarbeten med hbtq-bibliotek, hbtq-kunniga organisationer eller 
specialiserade ämnesordslistor kan bibliotekskatalogerna bli mer dynamiska, ut-
satta för ständig förändring i likhet med våra identiteter. En kopplad kunskap ex-
empelvis vad gäller transbegrepp ger möjligheten till användarinblandning utan 
att den blir alltför splittrad: den samlade rösten kan fungera som en kollektiv kun-
skap. Det är dock viktigt att de som når fram med sin kunskap inte enbart blir re-
presentanter för en marginaliserad grupp. Julien och Mercer påpekar problemen 
med att bara en röst får rätt att tala för många och menar att de som då inte får 
höras har marginaliserats bort. (2002: 154) Det blir därför viktigt att det är en kol-
lektiv röst som hörs, och inte en enskild representant. Som jag också nämnt tidi-
gare påpekas det ofta inom postkolonial teori att det kan uppstå problem när in-
blandning sker ovanifrån (Spivak 2014: 16). Av den anledningen bör vi upp-
muntra till användarpåverkan och anstränga oss för att inte behöva lägga oss i. 
Om vi inte vet svaret bör vi söka det hos dem som vet. 

Hope A. Olson påpekade redan 2001 att det som krävs för att överskrida de 
binära strukturerna och påvisa bristerna i våra bibliotekssystem är tekniker för att 
göra våra befintliga system genomträngliga (2001a). I The Power to Name (2002) 
påpekar hen igen att teknologi kan användas för att göra plats åt exkluderade And-
ras röster. Förändring är det som krävs, menar Olson, och att göra systemen mer 
genomträngliga är det som krävs för att åtminstone inleda ett försök att täcka flera 
behov (2002: 234–235). 

På sätt och vis utgår Svenska ämnesord redan från ett slags kopplad kunskap 
genom sina användare: katalogisatörer. En möjlighet vore att bredda så att syste-
met inkluderar ännu fler och i förlängningen når alla användare, exempelvis via 
Libris. I nuläget är det bara vid enstaka tillfällen som intressepersoner är med och 
påverkar Svenska ämnesord. Också KvinnSam kontaktar andra ämnesordsredakt-
ioner eller ämnesexperter först när de behöver råd och på deras initiativ. De an-
vänder sig alltså delvis av det Fox och Olson (2010) menar är nödvändigt för att 
komma bortom maktstrukturerna: formella rådgivare. Då återstår användargrup-
pernas inflytande.  

Det bör poängteras att även om folksonomier eller annan kopplad kunskap i 
bibliotekskatalogerna kan tillgängliggöra transmaterial ytterligare, uppmärksam-
mar ett intersektionellt perspektiv en del brister: Bates och Rowley påpekar att det 
fanns viss bias i material som representerade ”icke-dominerande” rasifierade 
grupper och litteratur. Även om translitteratur presenteras tydligare i och med 
kopplad kunskap och folksonomier i bibliotekskatalogerna finns det fortfarande 
en risk för snedvridning vad gäller övrig representation.  
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I intervjun med Svenska ämnesord uppkommer problematiken med begrän-
sade resurser, både vad gäller vad de själva har möjlighet till och hur systemen 
kan utvecklas. Om vi ser till det långsiktiga målet är det dock nödvändigt att se 
bortom resurser. Hope A. Olson påpekar att en billigare bibliotekskatalog och 
enklare väg dessutom har det höga priset av ”det våldsamma omformandet av 
objekt för att passa in i det vetande subjektets förutfattade meningar.” (2001b: 
663, min övers.) En kostsam utveckling av systemen kan troligtvis ses som en 
investering. Högre användarpåverkan innebär dessutom förhoppningsvis en bättre 
förankring av katalogerna i verkliga identitetskategorier och en utmaning av de 
hegemoniska strukturerna.  

I min studie har jag bemött de frågeställningar jag utgick från i studien samt 
utvecklat några av de svar och diskussioner som uppkom i mina intervjuer. Min 
hypotes att användarpåverkan genom social taggning skulle kunna vara en möjlig 
strategi för att de kontrollerade bibliotekssystemen i viss mån ska kunna undvika 
normerande perspektiv och utmana vissa hegemoniska maktstrukturer har pro-
blematiserats på så vis att begreppet användarpåverkan vid närmare anblick har 
komplicerats och inte kan påstås vara en enkel lösning. Ändå har min syn på an-
vändarpåverkan som nödvändig för att bryta barriärer mellan makt och Den Andra 
stärkts, bland annat med hjälp av begreppet kopplad kunskap. Det är min fortsatta 
åsikt att kontrollerade ämnesordssystem behöver användarens röst för kunna in-
dexera material som rör sig kring identitetskategorier, inte minst för en högre in-
formationsåtervinning. Jag tror dock att rätt väg att gå är den tredje vägen, där inte 
bara enskilda individer bidrar med sin kunskap utan där en kollektiv kunskap kan 
fungera som en positiv influens på bibliotekssystemen samt ge Den Andra en 
chans att höras. 

Min studie har vissa begränsningar, framför allt på grund av tidsramen. Det 
finns mer att undersöka som sannolikt talar för eller emot högre användarinbland-
ning, för eller emot mer dynamiska kataloger och kan bidra med ytterligare strate-
gier för högre informationsåtervinning. Bland annat skulle det vara intressant att 
se hur biblioteken (inte bara ämnesordsredaktionerna) ställer sig till användares 
påverkan och ämnesord i sin katalogisering. Det skulle även kunna vara relevant 
att intervjua användare i en annan kontext än LibraryThing, såsom de som taggar 
direkt i bibliotekskataloger, som har andra sätt att påverka bibliotekskataloger 
eller som inte ens känner till att möjligheten finns. Den här studien har utgått ifrån 
å ena sidan kontrollerade ämnesordssystem, å andra sidan social taggning. Jag har 
intervjuat representanter från de kontrollerade systemen och användare av de icke-
kontrollerade. Det här har gett en bild av hur Svenska ämnesord och KvinnSam 
fungerar och av hur användare bakom LibraryThing resonerar, men mötet mellan 
dessa system är i själva verket obefintligt. Hade forskningen fortsatt hade det varit 
intressant att se till länken mellan de två systemen: biblioteken, samt undersöka 
närmare hur informationssökare upplever och uppfattar möjligheten till påverkan.  
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Sammanfattning 

I den här uppsatsen har jag undersökt vilka möjligheter det finns till användarpå-
verkan av indexering i befintliga ämnesordssystem med fokus på transmaterial. 
Utgångspunkten är att det finns ett stort behov av translitteratur. Utöver att inter-
vjua representanter för två kontrollerade ämnesordssystem, KvinnSam och 
Svenska ämnesord, som har gett sin syn på kontrollerade system och användarpå-
verkan, har tre LibraryThing-användare samt en före detta LibraryThing-
användare som taggar transmaterial intervjuats. De har delat med sig av sina erfa-
renheter av taggning samt hur de ser på kontrollerade bibliotekssystem.  

I analysen har jag utgått ifrån queerteori och postkolonial teori och använt 
centrala begrepp ur dessa teorier. Undersökningen har baserats på förståelsen att 
det är av stor vikt att material som utgår ifrån en identitetskategori som trans be-
nämns i enlighet med hur individer identifierar sig själva. Utöver det har ett pro-
blematiserande av kontrollerade ämnesordssystem legat till grund för uppsatsen, i 
och med att systemen i sin objektiva ansats riskerar att anta normerande perspek-
tiv där marginaliserade ämnen förblir osynliga. Historiskt sett har kontrollerade 
ämnesordssystem utgått ifrån uppfattningen att det finns universell kunskap. Da-
gens kontrollerade ämnesordssystem befinner sig i en situation där de är medvetna 
om sin egen subjektivitet men samtidigt gör sitt bästa för att undvika att ålägga 
ämnesorden med värderingar. Situationen är problematisk och min tes har varit att 
användarinblandning kan lösa en del av problemet. Men användare har visat sig 
vara ett mångfacetterat begrepp och det finns lika många användare som indivi-
der. Ett sätt att luckra upp katalogernas universella anspråk utan att för den skull 
bara utgå ifrån ett stort antal individuella antaganden kan vara genom kopplad 
kunskap. Detta koncept bidrar med en möjlighet till användarpåverkan utan den 
splittring som subjektiv kunskap skulle kunna innebära. Genom exempelvis in-
blandning av hbtq-bibliotek och organisationer med specialiserad kunskap skulle 
ämnesordssystemen kontinuerligt kunna uppdatera transbegreppet utifrån Den 
Andras röst. Min uppfattning är att den tveksamhet som Svenska ämnesord känner 
inför en mer dynamisk katalog framför allt grundar sig i att teknologin inte är 
uppdaterad. Det är viktigt att inse att även om transrösten höjs med hjälp av kopp-
lad kunskap är det inte alla som automatiskt kommer till tals. Öppnandet innebär 
dock att rösterna blir fler och möjligheten till hegemonisk kamp blir större. 
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Bilaga 1 
 

Meddelande till LibraryThing-användare:  
 

Dear X, I am writing my masters thesis in Library and Information Science at 
Uppsala University in Sweden, focusing on indexing and tagging, specifically of 
trans material. I am interested in your thoughts, as a user and a tagger of this ma-
terial. If you have the possibility to share some of these with me, please let me 
know! It would be highly appreciated. Kind regards, Caroline Åberg 
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Bilaga 2 
 

Intervjufrågor till LibraryThing:  
 

What is your purpose with tagging books in LibraryThing? 
 

Are there certain topics/tags that you consider more important to emphasize than 
others? Why? 

 
Are you part of any other book communities/forums? If yes: Do these offer the 
possibility to tag or in other ways influence the material? If so: Do you partici-
pate? 

 
Are you part of any trans or LGBTIQ communities? If yes, which? And how (if 
so) are these communities important? 

 
Do you often search for trans/LGBTIQ material and/or information about 
trans/LGBTIQ in library catalogs? 

 
Do you often search for trans/LGBTIQ material and/or information about 
trans/LGBTIQ in LibraryThing or other forums?  

 
How available do you consider trans material to be?  

 
What is your opinion about library catalogs when it comes to finding trans materi-
al?  

 
As far as catalogues go, do you think libraries have something to learn from li-
brary users/readers? If yes, what? 

 
Is it you opinion that LibraryThing users or users who tag in other forums have 
something to learn from libraries? If yes, what? 

 
How important for making trans material accessible do you find LibraryThing and 
similar networks are or can be? 
  



 77 

Bilaga 3 
 

Intervjufrågor SAO: 
 

I vilken utsträckning använder ni er av användares expertis/åsikter i formandet av 
era ämnesord? Hur kan exempel på användarpåverkan se ut? 

 
Om användares expertis/åsikter används – är detta på ert initiativ, genom uppsö-
kande av information hos användare/andra, eller har informationen kommit till er 
från användaren? 

 
I vilken utsträckning omarbetas era ämnesord och hur ofta skulle ni säga att ni gör 
ändringar i dem? 

 
I en idealsituation: Hur skulle ni önska att formandet av ämnesordslistorna såg ut?  

 
Hur går ni tillväga om ni stöter på ett begrepp ni inte är så väl bekanta med?  
 
Vad är era åsikter om helt användarstyrda system, såsom folksonomier?  

 
Anser ni att ni har något att lära/hämta från sådana?  
 
I vilken utsträckning finns det beröringspunkter mellan de kontrollerade system ni 
arbetar med och användarstyrda system? Skulle ni önska att det fanns fler? 

 
Vilka problem med kontrollerade ämnesordssystem ser ni att det skulle kunna 
finnas? 

 
Hur ställer ni er till påståendet att kontrollerade bibliotekssystem ofta antar nor-
merande perspektiv? 

 
Det finns en uppfattning om att det inte går att uppnå ett ämnessystem som inklu-
derar alla, att ett universellt system är omöjligt. Hur går era tankar kring det? Tror 
ni att det finns strategier för att bli mer dynamiska och inkluderande? 

 
Emily Drabinski har skrivit en artikel om att ”queera” katalogerna. Utifrån ut-
gångspunkten att det inte finns någon slutgiltig lösning menar hen att det bara är i 
dialog mellan användare och bibliotekarier som bibliotekssystem kan fungera. 
Vad tycker ni om den idén? 
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Bilaga 4 
 

Intervjufrågor KvinnSam: 

Till en början vill du kanske specificera vem en "användare" kan vara för er – är 
det framför allt andra katalogisatörer, eller kan det vara s.k. slutanvändare? 

I vilken utsträckning använder ni er av användares expertis/åsikter i formandet av 
era ämnesord? Hur kan exempel på användarpåverkan se ut? 

Om användares expertis/åsikter används – är detta på ert initiativ, genom uppsö-
kande av information hos användare/andra, eller har informationen kommit till er 
från användaren? 

I vilken utsträckning omarbetas era ämnesord och hur ofta skulle ni säga att ni gör 
ändringar i dem? 

I en idealsituation: Hur skulle ni önska att formandet av ämnesordslistorna såg ut?  

Jag noterar att ni inte har ämnesorden trans, transgender eller andra varianter av 
detta (exempelvis transpersoner/transgender personer) i er ämnesordslista. Hur 
kommer det sig? 

Vad är era åsikter om helt användarstyrda system, såsom folksonomier? Anser ni 
att ni har något att lära/hämta från sådana?  

I vilken utsträckning finns det beröringspunkter mellan de kontrollerade system ni 
arbetar med och användarstyrda system? Skulle ni önska att det fanns fler?  

Vilka problem med kontrollerade ämnesordssystem ser ni att det skulle kunna 
finnas? 

Hur ställer ni er till påståendet att kontrollerade bibliotekssystem ofta antar nor-
merande perspektiv? 

Det finns en uppfattning om att det inte går att uppnå ett ämnessystem som inklu-
derar alla, att ett universellt system är omöjligt. Hur går era tankar kring det? Tror 
ni att det finns strategier för att bli mer dynamiska och inkluderande?  

Emily Drabinski har skrivit en artikel om att ”queera” katalogerna. Utifrån ut-
gångspunkten att det inte finns någon slutgiltig lösning menar hen att det bara är i 
dialog mellan användare och bibliotekarier som bibliotekssystem kan fungera. 
Vad tycker ni om den idén? 


