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Sammanfattning
Det  har  länge  funnits  ett  behov  av  kunskapsorganisatoriska  redskap  för  att  underlätta 
informationsåtervinning av den barn- och ungdomsskönlitteratur vars innehåll på olika sätt bryter 
mot  traditionella  könsroller  och  genusnormer.  Inte  minst  kommer  efterfrågan  från  skola  och 
förskola. I ämnesordslistan för barn- och ungdomslitteratur finns tre ämnesord som har formulerats 
för att möta detta behov: ”Starka flickor”, ”Självständiga barn” och ”Känsliga barn”. Denna uppsats 
utvärderar dessa ämnesord samt kommer med konkreta förslag på förbättringar. Utöver uppsatsens 
utvärderande aspekt  har även den idémässiga  och teoretiska  grunden till  ämnesorden satts  i  en 
bredare  kontext,  både  i  relation  till  ämnesordssystemet  och  i  förhållande  till  bibliotekens 
verksamhet, förutsättningar och större politiska sammanhang.
   Metodologiskt sett utgår uppsatsen från ett hermeneutiskt angreppssätt, där flera metoder och 
teorier  har  använts  –  däribland  kulturanalys,  bibliometri,  feministisk  analys,  genus-  och 
könsrollsteori,  diskursteori  (Essex-skolan),  kommunikationsteori  och  litteraturanalys.  Både 
kvantitativ och kvalitativ analys har utförts. Det kvantitativa materialet har hämtats från databasen 
BURK. Den kvalitativa analysen bearbetar ett flertal sammanhang som har relevans för ämnesorden 
och  arbetet  med  dem.  Materialmässigt  inbegriper  detta  bland  annat  narrativa  och  skönlitterära 
exempel,  en  diskussion  om  de  berörda  ämnesorden  från  mejllistan  Biblist,  facktext  om 
indexeringspraktik samt texter som rör ämnesordens politiska kontext. Tre bedömningskriterier har 
utformats utifrån Riktlinjer för indexering med Svenska ämnesord: 1) Tillgänglighet 2) Precision 
och specificitet 3) Hållbarhet. Till tillgänglighetskriteriet hör även det särskilda barnperspektiv som 
ingår i arbetet med listan för barn- och ungdomsämnesord – den ämnesordlista som uppsatsen i 
första hand behandlar.
   Uppsatsen  visar  att  arbetet  med  denna  typ  av  kunskapsorganisation  kompliceras  av  en  rad 
faktorer. Vissa av dessa faktorer är sprungna ur antaganden och förhållningssätt till ämnesområdet 
och den politiska kontexten, medan andra kommer ur antaganden som finns kring vad ett ämnesord 
är, vilka kriterier ett ämnesord ska uppfylla och vilka ord som är möjliga att använda. En sådan 
faktor är att det, i relation till den höga abstraktionsgraden i ämnesområdet, används en alltför snäv 
definition av tillgänglighetskriteriet, i synnerhet av barnperspektivet. Större hänsyn behöver tas till 
de ord och begrepp som används inom ämnesområdet som ska indexeras. Dagens ämnesord är i 
alltför hög grad beroende av de begränsande normer och strukturer som de ska indexera alternativa 
berättelser i förhållande till. Den bibliometriska undersökningen visar att det i indexeringspraktiken 
finns en stor osäkerhet kring de tre undersökta ämnesordens innebörd. Indexeringen kompliceras 
ytterligare  av  att  denna  typ  av  ämnesord  är  analytiska,  det  vill  säga  att  en  relativt  djup  och 
ämneskompetenskrävande  analys  av  skönlitteraturen  som  ska  indexeras  är  nödvändig  för  att 
ämnesorden ska fungera. 
   Det  resonemang  som förs  kring  dessa  komplicerande  faktorer  mynnar  även  ut  i  förslag  på 
praktiska  och  konkreta  lösningar,  både  inom  ämnesordssystemets  ramar  och  utanför  det.  Den 
problematik som uppsatsen behandlar visar även på att det finns anledning att på ett mer generellt 
plan  forska  vidare  kring  bibliotekens  relation  till  politiska  perspektiv  som  kritiserar 
maktförhållanden och diskriminerande strukturer, samt till vidare forskning kring biblioteken som 
organisation och aktör ur ett politiskt perspektiv. 
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1. Inledning
Kunskapsorganisationssystemet  i  Sverige  idag  består  av  tre  delar.  Organisationen  är  till  en  del 

formmässig, och till två delar innehållsmässig. Den formmässiga organisationen sker genom en rent 

faktamässig  katalogisering  av  mediers  titel,  upphovsperson,  -plats,  förlag  etc.  Innehållsmässigt 

organiseras  medierna  dels  genom  ett  klassifikationssystem1 och  dels  genom  indexering  via 

kontrollerade ämnesord.2 Att ämnesorden är kontrollerade innebär att det finns en begränsad och 

standardiserad lista av ämnesord att välja från. Det finns flera separata listor för ämnesord som 

biblioteken i Sverige använder sig av, beroende på medieutbud och målgrupp. Till exempel kan 

folkbibliotek  rymma  flera  parallella  ämnesordlistor  medan  medicinska  bibliotek  har  en  egen 

ämnesordlista som täcker det medicinska områdets specifika terminologi. Syftet med ämnesord är 

att ge ytterligare en sökingång till materialet, en sökingång som inte tar hänsyn till materialets yttre 

form, samt att  göra materialet  lättare att hitta och mer tillgängligt för användaren och även för  

bibliotekspersonalen. Ämnesorden jag undersöker i denna uppsats hör till ämnesordlistan för barn- 

och  ungdomslitteratur  vilken  faller  under  ansvarsområdet  för  Svensk  biblioteksförenings 

redaktionskommitté för indexering av skönlitteratur: Arbetsgruppen för barn- och ungdomslitteratur 

(hädanefter kallad ”Arbetsgruppen för barn- och ungdomslitteratur”). 

   I skriften Att indexera skönlitteratur: Barn- och ungdomslitteratur (Svensk Biblioteksförening 

2004) motiveras vikten av ett aktivt arbete med ämnesord för skönlitteratur med att andra former av 

kunskapsorganisation, till skillnad från facklitteratur, inte täcker upp innehållet i skönlitteraturen. 

Skönlitteraturen klassificeras till skillnad från facklitteraturen inte utifrån ämne, istället ligger fokus 

på språktillhörighet, form och målgrupp. Titeln på en skönlitterär bok syftar oftast till att locka till  

läsning snarare än till att beskriva bokens innehåll. Ett eventuellt index säger sällan tillräckligt om 

böckernas teman. 

   Ämnesord tematiserar medieposternas innehåll ”på tvären”, så att det ska vara möjligt att hitta 

medier med ett gemensamt tema trots att medierna kan vara klassificerade på olika avdelningar. De 

gör det även möjligt att hitta och sortera ut mindre grupper av medier inom större samlingar i fall 

där ämnet är efterfrågat men inte passar in i klassifikationssystemets hierarkier.  Ibland är dessa 

ämnesord relativt uppenbara, till exempel ”Hästar” eller ”Runor” för böcker som handlar om just 

1  I  ett  klassifikationssystem  sorteras  informationen  hierarkiskt  utifrån  vissa  kriterier.  Ibland  är  kriterierna 
innehållsmässiga,  till  exempel  samlas  böcker  om geografi  under  bokstaven  N i  SAB-systemet.  I  andra  fall  är  
kriterierna formella, som till  exempel inom skönlitteraturen (klassifikationskod H i SAB-systemet) där böckerna 
organiseras dels utifrån språk och dels utifrån ursprungsland. För närvarande är det nationella, bokstavsbaserade 
SAB-systemet dominerande i Sverige, men allt fler bibliotek arbetar med att ställa om sig till det internationella, 
sifferbaserade Dewey Decimal System. Ämnesorden kommer inte att påverkas av denna övergång.

2 ”Media” inkluderar alla typer av material som biblioteket tillhandahåller i sina kataloger. Förutom böcker kan det till 
exempel vara film, musik, datorspel mm. 
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det. Det händer ibland att extra eftersökta ämnesord också påverkar böckernas fysiska placering i 

biblioteket. Till exempel så är det inte ovanligt med en särskild hylla för hästböcker på barn- och 

ungdomsavdelningarna på folkbiblioteken. Men som Arbetsgruppen för barn- och ungdomslitteratur 

skriver så anses innehållet i skönlitteratur vara ”[…] mångtydig och subjektiv, vilket ger möjlighet 

till  olika  tolkningar  hos  läsaren”  (Svensk  Biblioteksförening  2004,  s.  5).  När  tolkningen  styr 

uppfattningen om ämnesinnehållet i böckerna så blir valen av ämnesord mer komplicerade och de 

kan även ge en normerande effekt för hur boken, och i sin tur andra böcker, uppfattas. 

   Det är till exempel möjligt att tolka samlingen av media indexerade under ”Modig” som en slags 

bild av vad mod är, en definition. Om vissa typer av mod syns och premieras mer än andra finns där 

en risk för att andra sätt att vara modig på blir osynliggjorda och borträknade. Ett annat exempel i  

ämnesordlistan för barn- och ungdomslitteratur är ”Förklädd till motsatt kön”, vilket skickar andra 

signaler än vad till exempel ett ämnesord som ”Klädd som motsatt kön” skulle göra. En förklädnad 

är något en person tar på sig för att dölja sitt sanna jag, något som tas av för att avslöja sanningen. 

Ett ämnesord som ”Förklädd till motsatt kön” signalerar att akten att klä sig som motsatt kön är att  

förklä sig. Det alternativa ämnesordet ”Klädd som motsatt kön” skulle vara mer neutralt eftersom 

det både kan innefatta företeelsen att förklä sig som motsatt kön och att klä sig som motsatt kön för 

att det känns sannare och mer rätt än att klä sig i enlighet med det som förväntas av en utifrån den  

biologiska könstillhörigheten – därigenom skulle även transvestism inkluderas. Å andra sidan är 

förklädnadsgreppet ett specifikt och återkommande berättarknep, men genom att endast erbjuda ett 

så snävt begrepp (och genom att endast göra en ”se vidare”- hänvisning till ämnesordet ”klä ut sig – 

barn och ungdomslitteratur”) bidrar strukturen och valen av ämnesord till ett osynliggörande av de 

berättelser och av de barn och ungdomar som inte klär sig som motsatt kön för att förklä sig eller  

klä  ut  sig,  utan  för  att  det  känns  mer  rätt  och  äkta.  På  så  vis  är  alltså  ämnesorden  inte  bara 

beskrivande utan i sin tur även definierande och normskapande. 

   Det kan även hända att en bok som visserligen innehåller hästar men som inte blivit tilldelad  

”Hästar” som ämnesord blir ”osynlig” och inte syns på en söklista när böcker om hästar efterfrågas.  

Hur  stor  del  av  boken  som bör  behandla  ett  visst  ämnesområde  för  att  bli  tilldelad  områdets 

ämnesord är en bedömningsfråga. Både bibliotekarien och låntagaren kan se dessa ämnesord, och 

de används bland annat i arbetet med att tipsa biblioteksbesökare om böcker. Enligt Riktlinjer för 

indexering med Svenska ämnesord (2013, s. 10-11) som finns på KBs hemsida ser rutinerna för 

ämnesordindexering ut så att det bibliotek som först får in och katalogiserar verket blir också det 

bibliotek som står för den grundläggande indexeringen. Det är alltså relativt slumpartat vem som 

ämnesordsindexerar  vilka böcker  och sedan förväntas  denna indexering  accepteras  av de andra 
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biblioteken,  som dock  har  möjlighet  att  göra  vissa  lokala  justeringar.  Andra  indexerare  kan  i 

efterhand gå in och justera eller lägga till i de generella ämnesorden, men ändringar av de generella 

ämnesorden ska helst undvikas annat än för att rätta felaktigheter.

   Den här uppsatsen kommer att utvärdera tre svenska ämnesord som speciellt riktar in sig mot 

barn- och ungdomsmedia vars innehåll  bryter mot traditionella genusroller. De kom till  som ett 

hjälpmedel  för  att  biblioteken enkelt  skulle  kunna erbjuda  böcker  som innehåller  mönster  som 

bryter mot invanda genusroller.3 Det första försöket till ett passande ämnesord var ”Starka flickor”. 

Det  blev  dock  kritiserat,  något  som jag  tar  upp  exempel  på  under  rubriken  'Debatten  ”Starka 

flickor”'. Att kritiken har funnits där är inte underligt: Det är ett ämnesord som vill få plats med ett  

brett  och  abstrakt  begrepp  i  en  liten  och  semantiskt  begränsad kostym.  ”Starka  flickor”  är  ett 

värderande ordval som endast inkluderar flickor som är starka, när behovet är ett ämnesord som 

lyfter fram flickor och pojkar som bryter traditionella könsmönster. I samband med en debatt på den 

mejlbaserade diskussionslistan Biblist, som föregicks av diskussioner inom Arbetsgruppen för barn- 

och  ungdomslitteratur  tillkom  ämnesorden  ”Självständiga  barn”  och  ”Känsliga  barn”.  ”Starka 

flickor”  är  fortfarande  i  bruk.  Hädanefter  kommer  jag  även  att  referera  till  ”Starka  flickor”, 

”Självständiga barn” och ”Känsliga barn” med ”de tre ämnesorden”, för att underlätta textens flöde.

   Min förhoppning är även att resonemangen jag för utifrån dessa tre ämnesord kan användas som 

grund för vidare tänkande kring analyserande ämnesord, ämnesord som berör maktförhållanden och 

politik  samt  i  förhållande  till  bibliotekspolitik,  biblioteket  som politisk  aktör  samt  bibliotekets 

uppdrag.

Varför genus?

Under arbetet med uppsatsen har jag fått frågan: ”Varför genus och könsroller?” Varför väljer jag att 

fokusera  min  utvärdering  på  ämnesord  som  är  ämnade  att  arbeta  mot  ojämställdhet  och 

maktobalanser  utifrån  kön?  Varför  inte  fokusera  på  till  exempel  klass,  etnicitet,  ålder, 

region/geografi som också kan ligga till grund för diskriminering? Det finns flera orsaker till detta:

1) De tre ämnesorden är sprungna ur en längre tids efterfrågan från besökare, inte minst från 

pedagoger.  Biblioteket  uppfyller  ett  uttryckt  användarbehov genom att  arbeta  med dessa 

frågor i relation till barn- och ungdomslitteratur. Det finns också goda forskningsbaserade 

anledningar att arbeta med dessa frågor, några av vilka jag kommer att ta upp vidare under 

uppsatsens gång.

3  För definition av ”Genusroller” se kapitlet ”Bilaga 1”
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2) Arbetet med ämnesord för litteratur och media inom barn- och ungdomsavdelningarna som 

bryter mot traditionella könsroller och genusroller är redan initierat. Det finns grund för en 

utvärderande  undersökning,  men  arbetet  med  dessa  ämnesord  kan  även  användas 

intersektionellt – erfarenheterna kan användas som resonansgrund i arbetet med andra typer 

av ämnesord där maktstrukturer,  identitet  och normer står i centrum. I  ljuset av höstens 

debatter  om  hur  etnicitet  och  hudfärg  porträtteras  i  böcker  på  bibliotekens  barn-  och 

ungdomsavdelningar har dessa frågor aktualiserats i biblioteksvärlden och gjort det tydligt 

att  det  finns  behov av att  utveckla  sätt  att  arbeta  med bibliotekets  medier  utifrån  dessa 

perspektiv.  Till  exempel går det att  tänka sig en ökad efterfrågan efter ett  ämnesord för 

berättelser som ställer fördomar om etnicitet i fråga, där böcker som Dogge Doggelitos Izzy 

och gänget – en positivt laddad skildring av livet i en invandrartät förort, något som innebär 

ett normbrott i förhållande till de alltför vanliga berättelserna om dessa platser som farliga 

och fyllda av misär – kan lyftas fram. Eller för den delen fantasylitteratur som bryter mot 

den ”color coding” som många sådana böcker dras med,4 skulle kunna samlas för att ge barn 

och unga alternativa berättelser  om vad deras etnicitet  innebär  för dem själva och deras 

omgivning.

3) Att det finns fler perspektiv och grunder för orättvisor och diskriminering gör inte på något 

sätt att dessa grunder tar ut varandra. Det är inte ovanligt att människor som arbetar med 

liknande frågor blir ifrågasatta i sitt arbete, som om det endast är tillåtet att göra något åt den 

diskrimineringsgrund som är värst och som om det inte är tillåtet att göra något alls förrän 

denna diskrimineringsgrund är identifierad. Detta sätt att tänka på är helt ofruktbart då en 

sådan ”sanning” aldrig lär framträda och då det måste finnas utrymme att arbeta fokuserat, 
4 ”Color coding” är ett litteraturvetenskapligt begrepp för  att karaktärer ”kodas” utifrån sin hudfärg. Lisbeth Gant-

Britton skriver "color coding and racism (in the sense of privileging whiteness or lightness, between races and even 
among the same ones)" (1997, s. 35) och beskriver därmed begreppets koppling till  rasism i en parantes. Rent 
praktiskt är det till exempel vanligt att karaktärer som tillskrivs egenskaper som godhet, rättrådighet, civilisation,  
hjältestatus  etc.  även  är  vita  eller  ljusa  och  att  karaktärer  med  egenskaper  som  ondska,  illojalitet,  förräderi, 
primitivitet, skurkstatus etc. även skrivs som svarta eller mörka till utseendet eller ett de på andra sätt markeras som 
icke-vita. Bland annat har Sagan om ringen-trilogin av J.R.R. Tolkien kritiserats för detta. Ursula Le Guin är en av 
de författare som har arbetat medvetet mot color coding i sina böcker, vars bokserie om Övärlden skulle kunna passa  
in under ett sådant ämnesord. I artikeln ”Whitewashing Earthsea: How the Sci Fi Channel Wrecked my Books” 
skriver hon att: 

My color scheme was conscious and deliberate from the start. [...] I didn't see why everybody in heroic  
fantasy had to be white (and why all the leading women had "violet eyes"). It didn't even make sense.  
Whites are a minority on Earth now—why wouldn't they still be either a minority, or just swallowed up in  
the  larger  colored  gene  pool,  in  the  future?  
The fantasy tradition I was writing in came from Northern Europe, which is why it was about white  
people.
[---]
I have heard, not often, but very memorably, from readers of color who told me that the Earthsea books  
were  the  only  books  in  the  genre  that  they  felt  included  in—and  how  much  this  meant  to  them,  
particularly as adolescents, when they'd found nothing to read in fantasy and science fiction except the  
adventures of white people in white worlds.  (Le Guin, 2004)
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analytiskt  och på djupet,  något  som blir  omöjligt  om de grundläggande premisserna  för 

arbetet hela tiden sätts i fråga. Om kravet för få att arbeta mot ojämn maktfördelning är att 

alla diskriminationsgrunder måste arbetas med lika mycket av varje enskild person vid varje 

enskilt tillfälle så kommer det inte bli mycket arbete gjort. Men samtidigt är det viktigt att 

komma ihåg att det finns fler grunder för orättvisor än den som ligger som främsta fokus i 

det egna arbetet; att arbeta intersektionellt och göra analyser utifrån att maktförhållanden 

sprungna  ur  olika  strukturer  samverkar;  att  en  människa  som gynnas  ur  ett  perspektiv 

samtidigt kan missgynnas ur ett annat. Detta gäller förstås även för den som arbetar med 

andra perspektiv än genus och könsroller. 

1. 1 Syfte

Syftet med den här uppsatsen är: 

att utvärdera och analysera tre ämnesord från ämnesordlistan för barn- och ungdomsmedia, närmare 

bestämt; ”Starka flickor”; ”Självständiga barn”; ”Känsliga barn”. 

att diskutera  och  föreslå  en  hållbar  väg  framåt  när  det  kommer  till  utformandet  och  arbetet 

ämnesord  för  skönlitterära  böcker  med  berättelser  och  karaktärer  som  expanderar  och  ibland 

ogiltigförklarar de köns- och/eller genusnormer som de ur ett samhällsperspektiv förväntas uppfylla.

att bidra till utvecklingsarbete rörande bibliotekens tjänster och ämnesordens funktion.

1. 2 Frågeställningar

Huvudfrågeställning:

Är dessa tre ämnesord en hållbar lösning på behovet av ämnesord för litteratur med innehåll som 

bryter mot begränsande normer rörande genus och könsroller?

Underfrågeställningar:

Teori  

• Vilka  implikationer  gällande  världsbild,  människosyn  och kunskapssyn innehåller  de tre 

nuvarande ämnesorden?

• Var befinner sig de tre ämnesorden sig i en social, kulturell och politisk kontext?
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Praktik

• Vilken media är indexerad under de tre ämnesorden?

• Vilken är de tre ämnesordens målgrupp och hur korresponderar utformandet och bruket av 

de tre ämnesorden med den tänkta målgruppens behov? 

• Hur väl stämmer de tre ämnesorden överens med riktlinjerna för konstruktion av ämnesord?

• Vad kan det innebära att ta hänsyn till barnperspektivet när det kommer till ämnesord? Finns 

det flera sätt att göra det på?

1. 3 Bedömningskriterier 

I riktlinjerna för ämnesordlistan Svenska Ämnesord (SAO) finns rekommendationer för tre olika 

hänsyn som skall tas i arbetet med att ta fram ämnesord. Även arbetet med ämnesord för barn- och 

ungdomslitteratur utgår från dessa riktlinjer. I dokumentet  Riktlinjer för indexering med Svenska  

ämnesord (2012) finns tre principer för konstruktion av ämnesord som jag har valt att ta fasta på i 

utformningen av bedömningskriterier för uppsatsen. Dessa tre kriterier balanseras mot varandra i 

arbetet med ämnesorden och kommer, i egenskap av bedömningskriterier, att vägas mot varandra 

även inom ramen för uppsatsen: 

1. Tillgänglighet

Svenska ämnesord har en bred målgrupp och vi försöker därför undvika specifika facktermer.  

I många fall har dock facktermer en mer allmän spridning, och i många fall är de mer precisa  

än ord i allmänspråket som kan ha en relativt  vag betydelse. I de fallen kan en fackterm  

föredras framför ett mer allmänt ord. (s. 76)

De ämnesord jag arbetar med tillhör listan för barn- och ungdomsämnesord vilket tillför ytterligare 

en  dimension  till  ordens  tillgänglighet:  Målgruppen.  Barnperspektivet  lyfts  starkt  fram som ett 

fokus i arbetet med denna ämnesordslista: ”Barnlistans ord utgår i största möjliga mån ifrån barns 

intressen  och  barns  sätt  att  fråga”  (Svensk  Biblioteksförening  2004,  s.  6  och  Att  indexera 

skönlitteratur  s. 7). Detta innebär att Arbetsgruppen för barn- och ungdomslitteratur i första hand 

försöker välja de termer och ord som barnen och ungdomarna själva använder när de frågar och 

söker. Detta är en viktig aspekt att arbeta gentemot och att förhålla sig till, och jag kommer därför 

även  att  diskutera  vad  ett  barn-  och  ungdomsperspektiv  kan  innebära  i  förhållande  till  de  tre 

ämnesorden.
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2. Precision och specificitet: 

En  viktig  princip  för  ämnesord  är  att  de  ska  erbjuda  en  specifik  och  direkt  ingång  till  

innehållet i verken. När man ämnesordsindexerar ska man alltid välja så specifika ämnesord  

som möjligt,  men när  man godkänner  nya ämnesord måste  man väga denna princip mot  

andra faktorer. Graden av specificitet bör stå i relation till den dokumentsamling som ska  

ämnesordsindexeras och till användarnas behov. (s. 75)

3. Hållbarhet

Som  ämnesord  väljs  termer  som  är  i  allmänt  bruk  och  som  förekommer  i  lexikon  och  

uppslagsverk. Nationalencyklopedin är den källa Svenska ämnesord använder i första hand.  

Termerna bör vara aktuella, men rena modeord undviks. Ämnesordslistan ska vara stabil, och  

därför bör man inte i onödan ändra på kontrollerade ämnesord. Dock bör föråldrade termer  

bytas ut. Vaga och mångtydiga termer undviks som ämnesord. (s. 76)

Själva ordet hållbarhet har blivit något av ett modeord i dagens samhälle (inte minst när det kommer 

till miljöpolitik) och därför också fått något diffust över sig. I den här uppsatsen har jag utgått från 

definitionen i Svenska Akademiens ordbok (SAOB) där ”hållbar” betyder ”[...] som kan bibehållas 

[...]”  eller  ”[...]  som håller  l.  står  sig  l.  varar  länge;  stark,  motståndskraftig,  hållfast;  slitstark, 

varaktig [...]”. När jag använder hållbarhet som bedömningskriterium i min uppsats utgår jag från 

önskemålet om att ämnesordlistan ska vara stabil och att det bör ändras så lite som möjligt på de 

kontrollerade  ämnesorden  när  de  väl  är  formulerade.  Ett  hållbart  ämnesord  kan förväntas  vara 

aktuellt på lång sikt, trots förändringar i samhället. 

   Hur svårt  det är  att  uppfylla  dessa hållbarhetskriterier  beror på typen av ämnesord.  När det 

kommer till mer komplicerade och föränderliga begrepp vars innehåll påverkas av politiska eller 

kulturella skeenden och företeelser så blir hållbarheten svårare att bedöma. För att vara hållbart 

måste ämnesordet vara tydligt samt ha tillräckligt stark bäring och koppling till nuet för att vara 

direkt och omedelbart användbart. Samtidigt måste de instanser som formulerar ämnesord anstränga 

sig för att sikta framåt för att försöka förutse utvecklingen som berör ämnesorden. Det räcker inte  

att se till vad ordet har betytt och hur behoven har sett ut. Ju mer blicken riktas mot vad ordet har 

betytt,  desto  mindre  fokus  läggs  på  utvecklingen,  desto  mindre  försprång  får  ordet  mot  de 

förändringar som sker med dess betydelse.
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1. 4 Metod

Min undersökningsmetod är text/kontextanalys med ett hermeneutisk angreppssätt. Texten i det här 

fallet är i primärt ämnesorden ”Starka flickor”, ”Självständiga barn” och ”Känsliga barn”, sekundärt 

andra relevanta och relaterade texter. För att utröna ämnesordens innebörd och implikationer har jag 

undersökt deras kontext, både vad orden säger om och gör med kontexten och vad kontexten säger 

om och gör med ordens innebörd. Utifrån detta för jag sedan en diskussion om ordens lämplighet, 

om olika sätt att se på arbetet med denna typ av ämnen och ämnesord samt om hur detta arbete och 

strukturen kring det kan förändras och förbättras.

   Det hermeneutiska elementet innebär att jag omväxlande undersöker delar av helheten ur olika 

vinklar, med hjälp av olika teorier och analysmetoder, för att bygga en bild och ett resonemang om 

helheten.  Jag  gör  inga  anspråk på  att  framföra  en  objektiv  sanning,  eftersom ämnesorden som 

undersöks i uppsatsen är grundade på värderingar, politik och tolkningar som i sig är föränderliga. 

Däremot  vill  jag  genom min  undersökning  analysera  och  utveckla  resonemanget  kring  de  tre 

ämnesorden, men även sättet  att  tänka kring ämnesordval i  allmänhet.  En undersökning av just 

dessa tre ämnesord lämpar sig väl att använda som exempel vid fortsatta diskussioner om arbete 

med ämnesord som rör politik och värderingar.

   Det här är en kvalitativ uppsats, med kvantitativa inslag. Redskap, teorier och metoder som jag 

har använt innefattar kvalitativ innehållsanalys/textanalys; genusteori och -analys; könsrollsteori; 

kommunikationsteori;  diskursanalys;  bibliometri,  kulturanalys.  Uppsatsens  främsta 

undersökningsfokus är de tre ämnesorden. För att utvärdera och diskutera dem använder jag mig av 

flera ingångar: 

• De  tre  ämnesordens  praktiska  användning.  Litteraturen  som  är  indexerad  under  de  tre 

ämnesorden undersöks kvantitativt, genom bibliometri. Delar av litteraturen analyseras även 

kvalitativt  under  uppsatsens  gång  för  att  problematisera  förhållandet  mellan  ämnesord, 

indexering  och  det  faktiska  verket  (främst  boken).  Jag  tar  även  upp  barn-  och 

ungdomslitteratur  som inte  är  indexerad  under  de  tre  ämnesorden  i  min  analys  för  att 

ytterligare belysa dem. 

• De tre ämnesorden som text. Genom att analysera de tre ämnesorden semantiskt och föra en 

diskussion om de implikationer denna betydelsebärande laddning för med sig. Jag tittar även 

närmare  på  Biblist-diskussionen  med  rubriken  ”Starka  flickor?”  från  maj  2009,  där 

resonemang fördes om både ”Starka flickor” och ”Självständiga barn”.

• Ämnesordssystemets förutsättningar. Systemets grundantaganden och premisser undersöks 
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för att visa på ämnesordstankens kommunikativa villkor. Riktlinjerna för ämnesorden har 

använts i formuleringen av bedömningskriterier, vilka jag aktivt förhåller mig till.

• De tre ämnesordens kontext är hela tiden närvarande i olika nivåer. Det är viktigt att komma 

ihåg att dessa ämnesord rör sig och ska fungera i ett större samhälleligt sammanhang – de är 

inte  isolerade  enheter  utan  marineras  i  omgivningens  värderingar  och  omständigheter. 

Därför  tas  den  sociala  och  politiska  kontext  som  ämnesorden  och  de  därtill  hörande 

böckerna existerar i kontinuerligt in i resonemanget, med särskilt stor vikt vid den politiska 

inramningen, ur historiskt-, nutida- och framtidsperspektiv.

2. Könsroller och genussystem
”Könsroll” och ”genus” är begrepp som ibland kan vara förvillande lika i användning, men som inte 

för den skull ska ses som synonymer. Eftersom både genus och könsroller ligger tungt i grunden för  

uppsatsen – de är återkommande i den feministiska diskurs som innefattar de tre ämnesorden – och 

eftersom jag använder båda begreppen frekvent i texten har jag valt att ägna det här kapitlet åt en 

fördjupning av begreppen och deras politiska bakgrund.

   Ett  av feminismens grundantaganden är  att  män som grupp befinner  sig  i  en kulturellt  och 

strukturellt överordnad position i förhållande till  gruppen kvinnor samt att detta är  ett problem. 

Både könsrollsbegreppet och genusbegreppet har sin grund i detta antagande och är verktyg för att 

hantera och göra något åt  problemet:  Den ojämställda maktstrukturen och de snäva möjligheter 

strukturen för med sig för människor.

2. 1 Könsroller

Könsrollsbegreppet  har  sina  rötter  i  Simone  de  Beauvoirs  verk  Det  andra  könet,  en  bok  vars 

budskap Katrine Kielos sammanfattar med att 

Det  är  mannen som kommer först.  Det  är  mannen som räknas.  Han definierar  världen och 
kvinnan är >>det andra<<, allt det som han inte är men som han är beroende av, för att kunna 
vara den han är.

För att kunna vara det som räknas  (Kielos 2012 s. 24-25). 

Könsrollstanken baseras på uppfattningen om att  män och kvinnor  tillhör  två skiljda,  motsatta, 

relativt  fasta,  jämförbara  grupper  –  dikotomier  –  som  utforskas  och  vars  förutsättningar  och 

situation vägs mot varandra.
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   Könsrollsanalysen  dominerade  den  andra  vågens  feminism  och  det  politiska  samtalet  om 

jämställdhet fram till 1980-talet, men har hamnat i bakgrunden i och med att genusbegreppet vuxit. 

I  Skandinavien  var  Harriet  Holter  och  Rita  Liljeström  två  av  de  starkaste  förespråkarna  för 

könsrollsanalyser  av  samhället.  Könsrollsbegreppet  är  bland  annat  användbart  för  att  göra 

strukturella analyser på makronivå av kvinnors levnadsvillkor i relation till mäns dito. 

Figur 1: Könsroller

De traditionella könsrollerna

   Både skolans läroplaner och det inledande mejlet ”Starka flickor?” i den diskussion på Biblist,  

som handlar  om ämnesorden som uppsatsen  fokuserar  på  (se  kapitel  5.  De tre  ämnesorden på 

Biblist), refererar till begreppet ”de traditionella könsrollerna”. Målet i båda fallen är att motverka 

dessa  ”traditionella  könsroller”  men  frågan  är  vad  det  egentligen  innebär.  Det  är  viktigt  att 

identifiera  vad det  ganska  svepande begreppet  ”de  traditionella  könsrollerna”  innehåller  för  att 

kunna identifiera  litteratur  som avviker  från  mönstret.  Trots  att  ”De traditionella  könsrollerna” 

skrivs  i  bestämd  form  och  används  som  ett  begrepp  så  är  begreppets  definition  kulturellt 

föränderligt. Det innebär att innebörden och/eller viktningen av begreppets innehåll kan skilja sig 

mellan olika tidpunkter, kulturer, platser, ålder m.m. En människa född 1980 och en människa född 

1940 kan delvis ha olika associationer när de hör begreppet – inte minst eftersom deras erfarenheter 

av  vad begreppet  har  betytt  under  deras  livstid  har  skiftat  vilket  för  med sig  att  de  gör  olika 

kognitiva prioriteringar mellan de element som ingår i begreppet. Kanske är det mer rättvisande att 

säga  att  ”De traditionella  könsrollerna”  är  ett  övergripande samlingsbegrepp som innehåller  så 

många små delar och variationer att det är svårt att sätta fingret på en exakt betydelse. Men det finns 

generella antaganden som associeras till ”traditionella könsroller”. Ofta betraktas de traditionella 

könsrollerna som dikotomier, där män och kvinnor tillskrivs motsatta egenskaper i förhållande till 
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varandra.  Till  exempel  ses  det  som manligt  att  arbeta  resultatinriktat  och  kvinnligt  att  arbeta 

relationellt. Detta motsatsförhållande kan ses inom en mängd egenskaper som könas och ställs emot 

varandra på grund av föreställningar om kvinnlighet och manlighet:  

Traditionellt icke-kvinnlig könsroll Traditionellt icke-manlig könsroll

Resultat Relation 

Aktivitet Passivitet  

Makt Manipulation 

Fakta och förnuft Känsla 

Riskbenägen Försiktig 

Dominant Omsorgsfull

Kåt Kär

Borta Hemma

Krävande Kravlös, självutplånande

Självhävdande Beroende

Våldsam Fredlig 

Framåt Blyg 

Försörjare Förälder 

Handlingskraft Empati

Handling Språk/Samtal

Fysiskt stark Fysiskt svag
   Men det räcker inte med listor över egenskaper för att  få grepp om begreppet ”traditionella 

könsroller”. Vissa egenskaper och beteenden som på det stora hela tolkas som kvinnliga kan i vissa 

avgränsade  sammanhang  uppfattas  som  utpräglat  manligt  beteende,  till  exempel  uppmuntras 

känslosamhet hos män i sportsammanhang. Dessa listor är inte heller listor av hur det ”är” eller hur 

kvinnor och män faktiskt beter sig, de är listor av hur män och kvinnor förväntas bete sig under ett 

specifikt skede i historien. Dessa förväntningar kan leda till att samma beteende tolkas på olika sätt 

beroende på vem som uppvisar det. När en man som säger ifrån på skarpen tolkas som auktoritär 

och en kvinna som gör samma sak tolkas som hysterisk så är det ett uttryck för dessa ”traditionella  

könsroller”.  Ofta  används  dessa  föreställningar  för  att  bevara  ett  ojämställt  maktförhållande. 

Kvinnor  tillskrivs traditionellt  övervägande passiva och omvårdande egenskaper vilka dessutom 

tolkas i förminskande ordalag och kodas som underordnade. När kvinnor väl opponerar sig, säger 

ifrån eller försöker utvidga sin agens möts de av hårdare reprimander än vad män skulle göra i  

samma situation  eftersom en sådan  aktiv  och  konfrontativ  handling  går  emot  den traditionella 

könsrollen som kvinnan förväntas uppfylla. En man i samma situation kanske också skulle stöta på 
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patrull  men hans reaktion skulle  i  högre grad tolkas som något  värt  att  ta  på allvar.  På så vis 

konserveras  den  relativa  maktlösheten  som  kvinnor  som  grupp  har  gentemot  män.  I  gengäld 

förväntas män bete sig aktivt och på ett sätt som fastställer deras maktposition. Dessa låsta, motsatta 

roller ger både problem på makronivå vad gäller jämställdhet och kompetens och på mikronivå när 

det gäller rätten att uppfattas som den hela och komplexa personer vi är. 

Kritik

Könsrollsbegreppet  har  sedermera  fått  mycket  kritik  för  att  kvinnor  och feminister  i  en relativ 

maktposition har gjort generaliseringar utifrån sina egna förutsättningar om kvinnors erfarenheter i 

allmänhet – trots att dessa erfarenheter inte har varit representativa för alla kvinnor. I själva verket 

har  dessa  antaganden  varit  baserade  på  kombinationer  av  fler  faktorer  än  kön,  till  exempel 

sexualitet, klass, etnicitet, plats (stad/land) etc. Detta har lett till hårt arbete i alla kvinnors namn för 

att  göra framsteg  i  frågor  som ibland endast  har  berört  en relativt  priviligerad,  verbal  kategori 

kvinnor med tillgång till medieutrymme – oftast vita, heterosexuella medelklasskvinnor – medan 

levnadsvillkor  hos  kvinnor  i  svagare  positioner  och  de  politiska  frågor  och  motsättningar  som 

kommit ur deras förutsättningar har förblivit osynliga. Genusbegreppet var något av en motreaktion 

mot  könsrollsbegreppet  som,  enligt  Yvonne  Hirdman,  förlorade  i  kraft  i  mitten  av  1980-talet. 

Hirdman skriver  i  sin  bok  Genus – om det  stabilas  föränderliga former (2003)  att  Holter  och 

Liljeström, med sina analyser av de sociala processer som ledde fram till könsrollsstrukturerna, 

använde begreppet på ett sätt som analytiskt låg nära genusbegreppet, men att könsrollsbegreppet 

[…] hade sugits upp av den radikala 1960-talsintelligentian och snabbt blivit ett vapen i den 
radikalt reformistiska familjepolitiken. I den omgivningen reducerades det analytiska begreppet 
till tvetydig enkelhet. (Hirdman 2003, s. 12)

   Det har också funnits kritik då fokuset på två – inom sig själva homogena och gentemot varandra  

separerade – grupper som ställs mot varandra å ena sidan är ett tacksamt sätt att tänka på för att göra 

jämförelser, så innebär det å andra sidan även att en hel del generaliseringar behöver göras för att 

bilda dessa grupper. Risken är att viktiga variationer döljs av själva grundantagandet om att två 

såpass homogena grupper existerar. Generaliseringarna kan också leda till en omedvetenhet de egna 

fördomarna om människorna inom grupperna. Det finns också en risk för att dessa generaliseringar 

ger upphov till fördomar om människorna som tillhör grupperna, samt att människor med annan 

könsidentitet kan hamna i kläm då alla antas tillhöra antingen gruppen kvinnor eller gruppen män.
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2. 2 Genus

Genusbegreppet kan ses som en reaktion på den dikotoma uppdelningen mellan kvinnor som grupp 

och män som grupp och tar avstamp i insikten om att denna tudelning innebar ett osynliggörande av 

stora problem och av olika grupper människor. Det fick ett brett genomslag i och med Judith Butlers 

bok Gender trouble (svensk titel: Genustrubbel). I genusteori och -analys betonas performativiteten 

i den samhälleliga föreställningen om kön – att kön till stor del är något vi agerar, något som vi gör  

genom vårt sätt att möta världen vilket i sin tur påverkar hur vi uppfattar densamma. Ofta brukar 

skillnaden mellan  könsroll  och  genus förklaras  med att  medan kön och könsroll  utgår  från  en 

biologisk uppdelning, hanterar genus psykologiskt kön och sociala könsuttryck – icke-biologiskt 

kön. Yvonne Hirdman har förklarat skillnaden med att ” Kön är något man föds med, men genus är 

något man formas till” (Genus och genusteori – Vad är jämställdhet - Jämställd skola och förskola 

[2012-06-06]). 

   Oftast används genusbegreppet för att tala om uttryck för kön på social, psykologisk och kulturell  

nivå. Var och en konstruerar konstant sitt genus genom sitt agerande och genom sina – mer eller 

mindre medvetna – val. De val som är möjliga för var och en att göra begränsas av den samhälleliga 

och  kulturella  kontext  som  personen  finns  i.  Där  finns  förväntningar  på  hur  var  och  en  ska 

konstruera genus baserat på yttre kriterier och den som bryter för mycket mot dessa förväntningar 

riskerar att drabbas av sanktioner. Vad som tolereras och vad som är ”för mycket” är en flytande 

gräns, liksom vilka yttringar som i samhällets blick kodas som till exempel manligt eller kvinnligt. 

Exempel på yttringar som har skiftat från extremerna manligt och kvinnligt är färgen rosa, som nu 

ses som starkt kvinnligt kodat, men som Fanny Ambjörnsson skriver i boken  Rosa: Den farliga  

färgen är det ”[...] först runt 1950-talet som rosa börjar användas som en kvinnomarkör. Innan dess 

var  färgen  snarast  manligt  kodad,  den  betraktades  som  en  variant  av  rött,  som  i  sin  tur 

symboliserade  styrka,  blod  och  krigiskhet.”  (Ambjörnsson,  2011  s.  10).  Penetrerande 

homosexualitet  mellan  män  sågs  som en  maskulinitetsyttring  i  antika  Grekland  där  äldre  män 

konstruerade  sin  pondus  och  maktstatus  genom  att  ha  sex  med  yngre  män.  Nu  hör  däremot 

heterosexualitet  till  normen  för  både  kvinnor  och  män  och  avvikelser  från  den  heterosexuella 

normen kan leda till sanktioner från omgivningen. 

  Figur  2  är  en  illustration  som  jag  har  utformat  i  syfte  att  illustrera  hur  begreppen 

kvinna/kvinnlighet/femininitet och man/manlighet/maskulinitet socialt sett kan (men inte måste) ses 

som ytterligheter (det rör sig trots allt om föränderliga sociala konstruktioner) – inte på en skala  

utan i ett mångdimensionellt system. De människor som i hög grad agerar ett socialt och kulturellt 

genus som överrensstämmer med det genus som omgivningen uppfattar att de har, samt med deras 
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biologiska kön, kallas för cis-män och cis-kvinnor5. En kvinna som ser och känner sig som kvinna, 

som andra ser som kvinna, som agerar som en kvinna förväntas agera och som biologiskt sett såvitt 

hon och andra vet är kvinna räknas alltså som en cis-kvinna. Men det finns toleransutrymme för att 

experimentera  med  sin  genuskonstruktion  utan  att  riskera  sanktioner;  detta  utrymme  har  jag 

markerat med mörkare lila. Vad som finns i det utrymmet och vad ”cis” innehåller varierar över tid 

och beroende på sammanhang. För närvarande är det till exempel inga problem att som man diska 

så att grannarna ser det (något som inte var möjligt i genuskonstruktionen av en cis-man i Mikael 

Niemis  Populärmusik från Vittula där hushållsarbete sågs som ”knapsu” (kärringaktigt)) men det 

ses  i  många  fall  som konstigt  om en  man  –  utan  skämtsamt  uppsåt  –  väljer  att  ta  på  sig  en  

volangkjol.  Ibland  till  den  grad  att  han  då  riskerar  misshandel.  Eftersom  gränsen  för 

handlingsutrymmet till stor del beror på kontextuella faktorer har jag gjort linjerna mjuka. 

Figur 2: Genus

   I  vissa sammanhang och för vissa personer är det  möjligt  att  göra betydligt mer än i  andra 

sammanhang och än andra personer innan steget tas över i det ljuslila området som får illustrera 

5 ”Cis” är ett latinskt prefix som betyder ungefär ”på samma sida som” eller ”inom”.
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begreppet  ”queer”.  Queer  i  den  här  uppsatsen  innefattar  alla  handlingar  och  uttryck  som inte 

uppfattas som cis: Det är alltså inte begränsat till sexualitet utan kan även röra genussubversiva 

handlingar som att en man faktiskt drar på sig den där volangkjolen för att det känns bra eller att en 

tonårstjej spelar hockey (något som blivit allt mer accepterat och normaliserat) eller att en kvinna 

väljer att inte raka sig under armarna. Människor med en stark och trygg cis-identitet och en hög 

grad av privilegium kan ha mer förhandlingsutrymme och kan tänja mer på gränserna innan de möts 

av reprimander, men kanske även känner att de har mycket att förlora, medan människor som redan 

befinner sig i en ifrågasatt position kanske inte kan kosta på sig lika mycket innan deras agerande 

på olika, mer eller mindre subtila, sätt sätts ifråga. Det är dock viktigt att inte hänga upp sig för  

mycket på enskilda genusmarkörer. Något som ses som utmanande idag kan vara norm imorgon och 

vice versa. För bara några decennier sedan var det helt oproblematiskt för en kvinna att ha hår under 

armarna.  Ingenting i  genussystemet  är  fast,  allt  är  performativt  och ”publiken” – den enskilde, 

samhället, vänskapsgruppen, omgivningen – är tolkarna och definierarna. 

   Dessa attityder kring vad som är ok och inte ok beteende och sätt att vara på påverkar samhället  

på många sätt, inte bara ytligt utan även på djupet. Om det anses som ”knapsu” för en man att ha  

hjälm och skydd kommer det att resultera i fler skallskador och brutna ben bland män. Om det ses 

som  omanligt  att  söka  vård  ”för  småsaker”  så  kommer  män  att  söka  vård  senare  i 

sjukdomsförloppet och som ett resultat av detta att dö tidigare än de skulle ha gjort annars. Om det 

hör till cis-kvinnligheten att vara högpresterande och ta störst ansvarsbörda på många områden ökar 

sjukskrivningarna  för  utmattningsdepression  och  andra  prestationsrelaterade  sjukdomar  bland 

kvinnor. Attityderna kring vad det innebär att vara cis kan alltså påverka människor till den grad att 

de hindrar människor från att skydda sin hälsa.

   Romben i figur 2 är tänkt att innehålla allt som uppfattas som genusmarkörer, trots att det är  

mycket  att  hålla  för  en  begränsad,  tvådimensionell  geografisk  figur.  Att  arbeta  för  ett  större 

handlingsutrymme när det kommer till genus innebär att öka toleransen så att människor ska kunna 

agera fritt, utan att behöva frukta sanktioner – alltså att hela romben ska bli en färg och att figuren 

och sådana uppdelningar som den representerar till och med ska sluta vara relevanta.

Kritik

Könrollsförespråkande  feminister  har  kritiserat  genusteorin  och  -analysen  för  att  splittra  den 

feministiska  rörelsen  eftersom det  inte  går  att  tala  för  en  stor,  sammanhållen,  generell  grupp i 

förhållande till  genus.  Genusbegreppet  har  även fått  kritik  för  att  lägga  för  stort  fokus på den 
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enskilde individen – hens identitet och komplexitet – och för att rikta fokus inåt på det egna genuset  

och därigenom minska den utåtriktade energi som krävs för politisk handling. Detta individfokus 

kan även anses försvåra möjligheterna för människor  att  organisera sig politiskt i  grupp, vilket 

också ses som något som kan försvaga den politiska rörelsen.

Både genus och könsroller

Jag vill hävda att ”genus” och ”könsroller” med fördel kan användas för att komplettera varandra, 

både politiskt och analytiskt. Eftersom den mänskliga hjärnan gärna vill generalisera, inte sällan i 

dikotomier, svepande antaganden och fördomar som vi sedan agerar utifrån – både på mikro- och på 

makronivå – så är könsrollsbegreppet fortfarande politiskt relevant för att synliggöra och undersöka 

maktobalansen mellan begreppen ”kvinna” och ”man”. Denna maktobalans bidrar bland annat till 

att forma människors uppfattning om sig själva och varandra vilket i praktiken även formar och 

begränsar människors handlingsutrymme i förhållande till genus. Men det finns också motstånd mot 

ett  vidgande  av  dessa  strukturella  och  normativa  begränsningar.  Billy  Ehn  och  Orvar  Löfgren 

skriver i Kulturanalyser att  ”När det är oklart vad ”manligt” och ”kvinnligt” står för kan människor 

få behov av att söka ny stabilitet genom att förtydliga sedan länge etablerade könsskillnader” (2001, 

s. 78). Strukturerna ger med andra ord en ”vinst”, en upplevelse av trygghet och stabilitet att hålla 

sig i. Denna återetablering kan till exempel ske genom skällsord och förolämpningar, vilket kan få 

olyckliga konsekvenser (även om Ehn och Löfgren också påpekar att det gäller att inte vara för 

snabb med att döma vad något som verkar vara en förolämpning i realiteten betyder). 

   Om ”kvinna” ses som en maktlös och icke önskvärd position – och om element som kopplas till 

”kvinna” används som nedsättande och bestraffande uttryck gentemot män (exempel  på sådana 

bestraffningar i vardagen i vårt samhälle är att ord som ”kärring” och ”gråta som en flicka” används 

som förolämpningar) – blir sanktionerna för människor med cis-manligt genus hårdare när de utför 

kvinnligt  kodade  genushandlingar.  En  kvinna  som utför  manligt  kodade  genushandlingar  i  ett 

samhälle med stark maktobalans mellan begreppen ”kvinna” och ”man” kan i sin tur uppfattas som 

ett hot, som en farlig och onaturlig ambition som ”tror att hon är något” och behöver ”sättas på 

plats” innan hon förhäver sig. Om maktbalansen mellan könsrollerna utjämnas blir det inte lika 

farligt att människor experimenterar med en sammansättning av kvinnligt, manligt och queert kodad 

performativitet i sin genuskonstruktion, eftersom det inte hotar en makthierarki längre. Ju starkare 

samhället håller fast vid ett hierarkiskt maktförhållande mellan könsrollerna kvinna och man desto 

svårare  och  mer  brännbart  blir  det  att  kliva  utanför  föreställningarna  om  cis-genus  i  sin 
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genuskonstruktion. 

   Könsrollsanalysen är nyttig för att visa på tendenser på en makrostrukturell nivå, för kvantitativa 

undersökningar och för att angripa generella problem men könsrollsanalysen är inte tillräcklig för 

att analysen ska bli fullständig. Kategoriseringen i två grupper innebär en låsning – uppdelningen 

och skillnaden måste finnas kvar, annars kan inte samtalet fortsätta. Om kategorierna töms kräver 

de  nytt  innehåll  –  ett  nytt  vi  och  de  andra.  Den  uppdelning  som  är  själva  grunden  för 

könsrollsanalysen ifrågasätts eftersom den lockar till hierarki. 

   Den tidigare nämnda kritiken om att könsrollsbegreppet osynliggör människor och grupper som 

faller utanför de dominerande normerna är också befogad. Om analysen stannar i det dikotoma och 

förenklade man/kvinna-tänket så kommer det allmängiltiga elementet i analysen ofelbart att utgå 

från den position som innehas av personen som utför analysen i förhållande till bedömningskriterier 

andra maktrelaterade kategorier. Den som gör analysen är den som har definitionsmakten - makten 

att ställa frågorna och formulera problemen. Vilka diskurser som undersöks, var deras gränser går, 

vad som ses som signifikanter för ”man” och ”kvinna”, vilka mönster som framträder, vad som ses 

som generellt respektive avvikande, alla de grundläggande förutsättningarna för tänkandet beror på 

den egna positionen. Det finns en historia av omedvetenhet om det här inom könsrollsanalysen och 

inom feminismen. Ett vanligt exempel är hur vita ”andra vågen”-feminister i medelklassen kämpade 

för kvinnors rätt att slippa vara hemmafruar, rätten till arbete och försörjning, som om det var ett 

problem  för  alla  kvinnor.  Under  samma  tid  slet  fattiga  icke-vita  arbetarkvinnor  med  flera 

lågavlönade arbeten och hade helt andra problem som aldrig kom upp på agendan.

   Genusanalysen är viktig eftersom den lägger så stor vikt på kontext och problematisering. Det 

räcker inte med att se att flickan beter sig som en pojke för att säga att hon agerar genussubversivt  

eller att det är en berättelse som är genussubversiv – det gäller att även lägga märke till på vilka sätt 

hon gör det; varför hon gör det; vad berättelsen och/eller omgivningen säger om det; om det bara är 

på lek eller om det är på allvar; om det är tillfälligt eller permanent; om hon verkligen beter sig som 

en pojke i den kulturella och sociala kontexten hon befinner sig eller om det bara skulle ses så i den  

kulturella kontext  jag som analyserar befinner mig i. Samma sak gäller naturligtvis om det är en 

pojke eller något annat kön som är i fokus. Den som gör analysen måste alltså även ta in andra 

aspekter (t.ex etnicitet, ålder, sexualitet, region/geografi, historia etc.). Genusanalysen har fört med 

sig  ett  aktivt  arbete  där  andra  aspekter  och  grunder  för  maktojämlikhet  spelar  in  –  den  är 

intersektionell. Även inom genusanalysen så spelar positionen hos den som utför analysen roll, men 

där finns fler verktyg för att bredda analysen, se och kontrollera de egna fördomarna samt för att  

motverka de osynliggörande tendenserna som finns inom könsrollsanalysen.
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   Eftersom genusanalys och könsrollsanalys samspelar med varandra är det viktigt att båda finns 

med,  både  när  ämnesord  formuleras  och  i  den  praktiska  indexeringen  av  verk  under  dessa 

ämnesord. Därför har jag valt att använda mig av båda begreppsapparaterna i mina analyser. Den 

som vill läsa mer om hur jag använder relaterade begrepp i den här uppsatsen hänvisas till Bilaga 2.

2. 3 Genus, könsroller och de tre ämnesorden

De  tre  ämnesorden  och  deras  praktik  befinner  sig  i  en  kontext  som  är  genomvävd  både  av 

genusteori och av könsrollsteori, något som får konsekvenser för praktiken i flera led. För det första 

så påverkas verken, alltså böckerna, själva materialet som ska indexeras, av författarens relation till 

begreppen ”genus” och ”könsroller”. Eftersom relationen till dessa begrepp påverkar en människas 

sätt att uppfatta sin egen omgivning, den individuella människans kognition och tolkningsmönster, 

syns även författarens sätt att tänka kring kön och genus i den färdiga boken. Ett skönlitterärt verk 

är trots allt  ofta ett mycket personligt uttryck. Som exempel kan vi jämföra Gerd Brantenbergs  

klassiker Egalias döttrar med Anna Charlotta Gunnarssons Utan titel. 

   Egalias  döttrar står  på  en  stark  könsrollsteoretisk  grund,  där  förutsättningarna  för  kvinnor 

respektive  män  som grupp har  identifierats  och  sedan  systematiskt  inverterats.  I  stället  för  att 

kvinnor har BH får männen dra på sig en PH (Penishållare). Kvinnorna är familjeförsörjare medan 

männen tar hand om hem och barn. Kvinnorna våldtar, männen våldtas. En sådan bok skulle inte 

vara möjlig  om inte  författaren utgick ifrån ett  mer  eller  mindre dikotomt  könsrollstänkande.  I 

Gunnarssons  Utan titel finns många intersektionella karaktärer som på olika sätt  handskas med 

genussystem. Tydligast blir detta i den brådmogna, intelligenta och mycket viktiga bifiguren Mio. 

Om Brantenbergs subversiva fokus låg på att två relativt stabila kategorier byter könskaraktäristiska 

arsenaler  med varandra,  och på att  genom berättelsen om det  satiriskt  synliggöra den ojämlika 

maktordningen mellan könen, så ligger Gunnarssons subversivitet i osäkerheten. Mio låter sig inte 

definieras vid första ögonkastet, vare sig till kön eller till egenskaper – men kräver samtidigt sin 

plats och rätten att läsas som en fullständig människa. 

   Båda författarna visar på sätt att skriva och tänka som är alternativa i relation till de normer som 

råder  i  samhället  i  författarnas  nutid.  Men  eftersom  de  gör  det  på  olika  sätt  och  med  olika 

utgångspunkter är det viktigt att ta med detta i beräkningen i arbetet med ämnesord som har syftet 

att identifiera berättelser som bryter mot köns- och genusnormer. Att invertera egenskaper utifrån 

grupperna ”kvinna – man” kan fungera hjälpligt ur ett könsrollstänkande, men det blir otillräckligt i 

relation till berättelser som utformas utifrån tänkande kring genus. 
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   Även ur användarperspektiv måste hänsyn tas till  genus respektive könsrollsteorin.  Eftersom 

människors sätt att uttrycka sig när de frågar utgår från den enskilda människans kognition, och 

eftersom  människor  ta  avstamp  antingen  likväl  som  både  i  genusbegreppet  eller  i 

könsrollsbegreppet, behöver ämnesord för indexering av den berörda litteraturen utformas för att 

tillmötesgå båda utgångspunkterna så väl som möjligt. Åtminstone genom att göra ämnesordet till 

ett  logiskt  ”andra alternativ”  om den första  fråga inte  fungerar.  En ”andra vågens” feminist  är 

betydligt mer benägen att formulera en fråga som innehåller ordet ”könsroller” än en feminist i 20-

års-åldern  (2013)  för  vilken  ”genus”  lär  ligga  betydligt  närmre  att  använda.  Detta  beror  på 

begreppens historiska förankring. De ord vi använder påverkas av de system som var aktiva när vi 

lärde oss att formulera oss. Detta gäller naturligtvis även för bibliotekarierna.

   Slutligen spelar dessa två, relativt abstrakta, begreppsvärldar samt den politiska kontext i vilken 

de  ingår  roll  i  själva  indexeringsprocessen.  En  indexerare  behöver  ingående  kunskap  i  både 

genusteori och könsrollsteori för att kunna göra ett bra jobb med högkvalitativt resultat. Detta är 

inte lätt gjort, och där finns ingen allomfattande checklista att utgå från, inga enkla sätt att göra det  

på.  I  själva  verket  krävs  en  relativt  djup  analys.  Mycket  handlar  om ton,  tilltal,  om vad som 

framställs som önskvärt,  vad som bestraffas,  vem som får känna vad, på vems sida berättelsen 

upplevs stå m.m. Därmed inte sagt att slutet måste vara lyckligt eller sedelärande. Men det räcker 

inte med att en kvinnlig karaktär framstår som stark och kaxig för att en bok verkligen ska vara 

genussubversiv eller bryta mot könsrollsnormerna. För att kunna avgöra detta krävs en helhetssyn 

på  verket,  en  grundläggande teoretisk  ämneskunskap i  genus  och könsroller  samt  kunskap om 

analys av narrativ. 

   Ett narrativt knep som författaren kan ta till för att bygga en intressantare karaktär, en karaktär 

som  ger  ett  starkt  och  självständigt  intryck,  är  att  låta  karaktären  avvika  från  någon  enskild 

könsnorm (till exempel läggs det stor vikt vid att karaktären Cherry Ames (Wells, 1956 och framåt) 

har en tendens att försova sig – ett brott mot duktighetsnormen, ett liknande sådant brott kan vara att 

en flicka ogillar att städa eller laga mat etc.), utan att detta nämnvärt påverkar att karaktären i stort 

faller  in  i  ett  traditionellt  könsmönster.  Detta  avvikande  blir  ett  alias,  något  som ska  övertyga 

läsaren om att karaktären inte är konformativ och tråkig. 

   Ett  annat  exempel  är  den  klassiska  karaktären  Kulla-Gulla  (från  bokserien  av  Sandwall-

Bergström). Kulla-Gulla är duktig och genomgod men bryter mot genusnormen för ”flicka” genom 

att vara verbal och säga emot, trots att hon är ett stackars fattighjon. Det hela kompliceras av att 

detta i hennes fall även kan ses som en klassmarkör – flickan är född till att styra och ställa, men har 

hamnat på villovägar. Hon återsbördas till  sin ”rättmätiga” position när det uppdagas att hon är 
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dotterdotter till brukspatronen. Men även i den miljön är berättelsen utformad så att hon – och vi - 

hela tiden uppmärksammas på att hon genom sitt frispråkiga sätt inte uppfyller rollen av en kvinna 

och dam. Berättelsen om Kulla-Gulla innehåller en kritik av klasskillnader. Men även om Kulla-

Gulla är stark, självständig, och frispråkig, även om hon drivs av en önskan efter rättvisa, ställer jag 

mig tveksam till om hon är en i grunden könsrolls- och genusmässigt subversiv karaktär. Med tanke 

på hur berättelsen och karaktären utvecklas går det att argumentera för att den fostrar henne till att  

mer och mer hålla sig inom gränserna för det traditionellt kvinnliga. Anpassningen till könsrollen 

blir ett led i vuxenblivandet.

   Ett  annat,  mer  nutida,  exempel  är  W.I.T.C.H,  en  serietidning  som  har  växt  till  en  mängd 

produktvarianter – bland annat böcker och en tv-serie. Där är både huvudpersonen Will och hennes 

vänner starka och självständiga. De har magiska krafter och ett uppdrag att bekämpa ondskan. Men 

samtidigt uppfyller de många av de moderna kriterierna för hur en tjej ”är” och i förlängningen hur 

de ”ska vara”. Räcker det att de har starka krafter och ett äventyrligt uppdrag för att berättelserna 

och karaktärerna ska vara icke-stereotypa, när en stor del av deras vardag samtidigt cirkulerar kring 

potentiella pojkvänner och att passa in i gruppen? Flickor förväntas generellt ha en hög prioritet på 

att passa in, att ha nära, intensiva vänskaper och ett stort fokus på samspel och relationer. De har  

press på sig att vara snälla, ha många vänner, aldrig visa aggression eller avståndstagande. Rachel 

Simmons skriver i  Odd Girl Out: The Hidden Culture of Aggression in Girls om hur denna allt 

överstigande prioritering – att vara omtyckt och få vara med – leder till att konflikter kommer till 

uttryck genom dold, relationell aggression:

Within the hidden culture of aggression, girls fight with body language and relationships instead 
of fists and knives. In this world, friendship is a weapon, and the sting of a shout pales in  
comparison to a day of someones silence. There is no gesture more devastating then the back 
turning away. (Simmons, 2003, s. 3)

Det farligaste som finns är att bli utstött ur gruppen. Det innebär att det viktigaste blir att hålla sig 

lagom, inte säga emot, att vara omtyckt av alla och att inte sticka ut för mycket – att inte vara 

annorlunda. Detta innebär också att det blir farligt att vara bäst på något, att stå för sin åsikt och att 

välja  annorlunda  än  gruppen.  När  det  kommer  till  att  bedöma  litteratur  ur  genus  och 

könsrollsperspektiv  innebär  detta  att  hänsyn  behöver  tas  till  sättet  som  dynamiken  i 

vänskapsgruppen  framställs.  I  de  tidiga  serietidningarna  och  avsnitten  av  W.I.T.C.H  består 

vänskapsgruppen av fem flickor som är lika mycket olika – de skiljer sig från varandra men på sätt 

som inte provocerar och som förklaras genom att de har olika element som kompletterar varandra –  

och deras relationella problem blir aldrig riktigt farliga och därför heller aldrig riktigt relevanta. De 

är lika bra men på olika saker och därför behöver de inte konkurrera. I slutändan upplevs de som 
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aspekter av en och samma karaktär. Skillnaderna fungerar mest som identifikationsmarkörer. Det är 

en vänskapsdynamik som förstärker fokus på likriktning och komplementrelationer för flickor. Den 

som vill kan jämföra med vänskapsdynamiken i den tecknade TV-serien My Little Pony: Friendship  

is Magic, där de fem huvudkaraktärerna visserligen är sinsemellan olika på ett sätt som påminner 

om W.I.T.C.H, men där konflikter uppkommer och bearbetas på sätt som utmanar relationerna på ett 

sätt som blir brännande på riktigt. 

   Några av W.I.T.C.H-böckerna finns indexerade under ”starka flickor” och olika författare (bland 

annat Lene Kaaberbøl) skriver W.I.T.C.H för Egmont, som äger franchisen i norden. Jag har inte 

läst  just  de böckerna.  Kanske har författarna lyckats  ta  grundförutsättningarna och levandegjort 

vänskapsdynamiken,  kanske ser vänskapsdynamiken olika ut  beroende på vilken författare  som 

skriver och vilken medieform berättelsen tar plats i. Men i sina grundförutsättningar är W.I.T.C.H 

ett exempel på en berättelse där flickor visserligen är starka hjältar med magiska krafter, men där 

detta inte räcker för att avgöra om berättelsen bryter mot eller förstärker traditionella förväntningar 

på hur flickor ska vara i egenskap av flickor.

3. Det exakta och det tillräckliga
Ämnesordsystemet är, liksom all informationsförmedling och alla informationsförmedlingssystem, 

en form av kommunikation. Hur kommunikation går till och hur kommunikation ska optimeras har 

länge  varit  föremål  för  undersökningar.  För  att  få  grepp  om den  tekniska  problematiken  med 

ämnesord rörande strukturer utifrån genus och könsroller för skönlitteratur jag valt att använda mig 

av en av de första kommunikationsmodellerna inom den processintriktade kommunikationsteorin. I 

Kommunikationsteorier:  En  introduktion  kallar  John  Fiske  denna  inriktning  för  ”processkolan” 

eftersom den fokuserar på kommunikation som processen att föra över meddelanden och därigenom 

påverka mottagaren (1997, s. 12). Utifrån detta sätt  att tänka går det att  tala om ”lyckad” eller 

”misslyckad” kommunikation genom att bedöma om effekten blev den önskade eller inte. Det finns 

även en annan kommunikationsteoretisk skola som fokuserar på kommunikation som att skapa och 

utbyta mening och betydelse, på texters kulturella betydelse. Fiske kallar den skolan för semiotik. 

Det  semiotiska  synsättet  ligger  som  bas  för  mina  resonemang  kring  begrepps  betydelse  och 

kulturella  position,  diskussioner  som  finns  genomgående  i  uppsatsen.  Men  eftersom 

ämnesordssystemet även är ett tekniskt och formellt system har jag valt att undersöka den aspekten i 

förhållande till de tre ämnesorden i detta kapitel.
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Shannon och Weavers kommunikationsmodell

Under 2:a världskriget arbetade Claud Shannon och Warren Weaver på Bell Telephone Laboratories 

med att utveckla sätt för att använda de tillgängliga kommunikationskanalerna på bästa sätt.  De 

utvecklade en modell  och en teori  för att  mäta kanalernas kapacitet  för informationsöverföring. 

Modellen de utformade har sedan dess gått vidare till en bred användning inom forskning om olika 

typer av kommunikation – från rent teknologisk till mellanmänsklig sådan. Shannon och Weaver 

ansåg själva att deras modell inte bara behandlade informationsteknologi utan även kommunikation 

mellan  människor  vilket  också  ledde  till  att  deras  teori  och  modell  anammades  i  bredare 

kommunikationsforskningssammanhang. Hur användbar modellen är för mänsklig kommunikation 

såsom samtal är omstritt då modellen kan anses vara alltför förenklad och enkelriktad. En del av 

kritiken riktar sig mot att modellens sändare och mottagare är helt separerade från varandra och 

placerade  hierarkiskt  gentemot  varandra  –  sändaren  är  den  primära/aktiva  och  mottagaren  den 

sekundära/passiva.  Detta  är  inte  enkelt  applicerbart  på  ett  samtal  där  kommunikationen 

kontinuerligt sker från båda sidor och genom flera olika – ofta samtidiga – kommunikationskanaler. 

   För de ändamål som modellen används i den här uppsatsen anser jag den vara fullt tillräcklig. 

Ämnesordssystemet är ett standardiserat och uppspaltat kommunikationsformulär, som – även om 

det till stor det består av människor – på många sätt fungerar som en teknologi. Varje del behöver 

fungera separat men ändå i samspel med de andra, informationen som förmedlas mellan de olika 

delarna måste vara tillräckligt redundant – innehålla tillräckligt mycket, tillräckligt förutsägbar och 

tillräckligt tydlig information – för att den betydelse varje ämnesord har i slutledet är samma som 

det var tänkt att ha i startledet. Informationen förs mellan stationerna på ett formulärbaserat vis, inte 

via  samtal,  och på  så vis  är  systemet  uppbyggt  så  att  kommunikationsmodellen  är  fruktbar  att 

använda. Nedbruten till sina allra mest grundläggande delar ser Shannon och Weavers modell ut 

såhär:
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Figur 3: Förenkling av Shannon och Weavers kommunikationsmodell



   Sändaren vill förmedla ett meddelande (pilen) till mottagaren. Men i kommunikationsprocessen 

mellan sändaren och mottagaren finns brus. Detta brus kan bestå av många olika saker. Brus kan 

vara tekniska problem – faktiskt ljud, flimmer eller glapp – men det kan även vara faktorer som 

distraktion, fördomar, bristande ordförråd, olika uppfattning om betydelsebärande ords definitioner 

eller mer information än mottagaren kan hantera. Allt som kan störa meddelandet och hindra den 

ursprungliga intentionen från att  kommuniceras  mellan  sändare  och mottagare  från att  nå  fram 

räknas  som  brus.  Detta  brus  måste  på  olika  sätt  hanteras,  till  exempel  genom  att  sändaren 

formulerar sitt meddelande på ett sådant sätt att det når mottagaren med en mening som ligger så 

nära intentionen som möjligt. Mottagaren kan i sin tur bidra till att reducera bruset, till exempel 

genom att koncentrerat anstränga sig för att ta meddelandet så väl som möjligt. Men som alla som 

har lekt viskleken vet så gäller det att vara väldigt tydlig för ett budskap i sin helhet ska nå fram till 

målet utan att förvanskas.6 I sin utbyggda form ser Shannon och Weavers modell ut såhär:

Figur 4: Shannon och Weavers kommunikationsmodell, utbyggd nivå. Begreppet ”feedback”, är ett senare tillägg  
till modellen. 

   Eftersom informationsmodellens ursprungligen skapades för att  hantera informationsflöde via 

teknik (t.ex. telefoni) skiljer Shannon och Weaver på informationskällan och sändaren, mottagaren 

och  målet.  Sändare  och  mottagare  i  deras  språkbruk  betecknar  alltså  ursprungligen 

informationsteknik  medan informationskälla  och mål  står  för  människor  – informationens källa 

respektive avsedda avläsare och slutmål. ”Feedback”-pilen är ett senare tillägg till modellen, bland 

annat i syfte att lindra dess hierarkiska uppbyggnad. Men den fyradelade modellen kan vara en bra 

påminnelse om att ett meddelande ibland behöver gå genom fler än två parter för att nå sitt mål. Vi 

kan  till  exempel,  i  det  här  fallet  utifrån  SAO,  tänka  oss  att  informationskällan är  Svensk 

Biblioteksförenings  redaktionskommitté  för  indexering;  sändaren är  hemsidan  för  Svenska 

6  Viskleken: Ett antal personer sitter i rad. Den första personen kommer på en fras eller en mening som hen sedan 
viskar till nästa person i raden. Meddelandet viskas sedan från en person till en annan till dess att det har gått genom 
alla deltagare. Den som sist fick viskningen ska då högt säga vad hen hörde vilket jämförs med budskapet som först 
skickades. Ofta stämmer inte slutresultatet med det ursprungliga meddelandet.
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ämnesord;  mottagaren, som dechiffrerar meddelandet, är den grupp av bibliotekarier som arbetar 

med ämnesordindexering; och målet är biblioteksanvändare och bibliotekarier på golvet – alltså den 

slutliga målgruppen. Informationskällan kan sedan uppsöka och/eller få feedback för att få reda på 

om kommunikationen lyckades, antingen genom direkt kommunikation med de övriga grupperna 

eller genom att indirekt producera indikatorer (t.ex användarstatistik) på huruvida meddelandet fick 

den önskade effekten. Den här uppsatsen är en form av feedback.

3. 1 Processkolan och ämnesorden

Ämnesorden existerar i mellanrummet mellan det exakta och det allmänt tillgängliga språket. De 

måste  också  utformas  med  hänsyn  till  den  mekanism  som  Shannon  och  Weavers 

kommunikationsmodell illustrerar. Med ett enda ord eller med en kort fras ska en beskrivning av 

innehållet i en bok föras mellan sändare och mottagare utan att dess innebörd försvinner i bruset. 

Detta ord måste vara tillräckligt exakt för att  betyda något för mottagaren men samtidigt också 

tillräckligt generellt och tydligt för att mottagaren ska känna igen och förstå ordet som syftet var att  

det skulle förstås. Av alla tänkbara tolkningar ska mottagaren välja en tolkning som stämmer med 

informationskällans avsikt. Ämnesordet måste vara tillräckligt redundant för att betydelsen av det 

ska vara tydligt, oavsett brus, i en mängd olika miljöer och för en mängd olika mottagare. Det ska 

dessutom  vara  tillräckligt  stabilt  för  att,  i  alla  fall  under  en  överskådlig  tid,  stå  emot  tidens 

betydelseskiftningar,  politiska  svängningar  och  ändrade  prioriteringar  i  samhället  vad  gäller 

relevans. Men samtidigt måste ämnesordet vara tillräckligt brett och tillgängligt för att budskapet 

ska nå fram till så många som möjligt – ordet och dess betydelse måste vara känt av och gångbart i 

alla delar av kommunikationssystemet. Om ordet är exakt men för okänt kommer inte budskapet att 

komma fram, oavsett hur väl uttryckt det är. Detta innebär att ordet inte måste vara perfekt, det  

behöver bara vara tillräckligt bra för att ”klara jobbet” och förmedla budskapet.

   Därför är det viktigt att hitta termer som innehåller så lite ambivalens som möjligt, men som så 

många som möjligt samtidigt kan förstå. Men ju mer avancerade företeelser som ska beskrivas och 

ju ovanligare sammanhang, desto svårare är det att hitta dessa termer. Wittgenstein skrev att: ”Bara i 

de normala fallen är ordens bruk klart bestämt.; vi vet, känner ingen osäkerhet om vad vi ska säga i  

det ena eller det andra fallet. Ju onormalare fallet är, desto tvivelaktigare blir det vad vi där ska 

säga.” (1992, s. 69). Det kan tilläggas att detsamma även gäller för vad vi kommer att höra i det 

som sägs – hur ord tolkas varierar också. Den betydelse som kommer till oss först är den betydelse 

vi förväntar oss höra, det som hör till det normala fallet (det som uppfattas som redundant). Men det 

27



kan  finnas  en  mängd  olika  potentiella  betydelser  och  i  den  mån  informationskällan  och  målet 

associerar olika betydelser till samma ord kan informationen missuppfattas även om dess yttre form 

når fram. Andra möjligheter att agera och kommunicera och ytterligare möjliga betydelser kommer i 

till oss i andra eller tredje led – i den mån vi upplever/inser att andra tolkningar behövs. 

   I en kommunikation öga mot öga eller i en text som är längre än ett ämnesord finns det utrymme 

att justera eller att förstärka den betydelse som avsågs; det går att läsa av den andres reaktioner; 

betydelsen  kan  stärkas  och  stabiliseras  med  fler  ord;  det  finns  möjlighet  till  frågor.  Men  när 

utrymmet  är  så  litet  som  något  eller  några  få  ord  måste  informationskällan  (i  det  här  fallet 

Arbetsgruppen för barn- och ungdomslitteratur) välja mellan ord som kan tyckas vara enkla, men 

som kan betyda många saker och vars budskap därför kan komma att missuppfattas och ord som är 

specifika men som kanske inte hör till vardagligt språkbruk i alla sammanhang. Detta kompliceras 

ytterligare i  arbetet  med ämnesordlistan för barn- och ungdomslitteratur  eftersom där  dessutom 

finns kriteriet att orden ska utformas ur ett barnperspektiv, så nära barns sätt att fråga som möjligt.  

Det innebär en rad hänsynstaganden:

Barnlistans ord utgår i största möjliga mån ifrån barns intressen och barns sätt att fråga (se Barn 
frågar – kan biblioteket svara, Länsbiblioteket i Stockholms län, 2000). Konkreta ord har valts  
framför abstrakta begrepp, och vardagliga sammansatta uttryck har ibland valts i stället för en 
substantivering.  Samtliga  valda  ämnesord  har  kontrollerats  mot  Nationalencyklopedin  och 
Svenska  Akademiens  ordlista  samt  jämförts  med  Svenska  ämnesord.  Så  långt  det  har  varit 
möjligt har Svenska ämnesord följts men det har ofta handlat om svåra avvägningar mellan det 
kontrollerade ämnesordet  och ett  som är vanligare i  barns miljö.  Konsekvent  har emellertid 
abstraktioner av typ cirkusmiljö valts bort.  Arbetsgruppen rekommenderar att  man väljer det 
konkreta ordet Cirkus i stället. (Svensk Biblioteksförening, 2004, s. 6)

Frågan när det gäller de tre ämnesorden är dock hur länge det går att behålla ämnesordets redundans 

och  samtidigt  utgå  från  barns  sätt  att  fråga  och  undvika  abstraktioner  när  det  handlar  om 

ämnesområden som rör politiska strukturer på det sättet som genus och könsroller gör, samt till 

vilken grad behovet av sådana ämnesord kommer ur vad barnen själva är intresserade av.  

4. Målgrupp och barnperspektiv
I  ett  mejl  till  Biblist,  en  mejjlista  för  bibliotekarier  och  andra  yrkesmänniskor  inom 

biblioteksvärlden,  gör  Svensk  Biblioteksförenings  redaktionskommitté  för  indexering  av 

skönlitteratur (barnämnesord) tydligt att införandet av de tre ämnesorden är starkt kopplat till ett 

pedagogiskt behov i skola och inte minst hos förskolan. De skriver att ”Genusfrågor har de senaste 

åren − återigen får man väl säga − blivit ett hett debattämne inom olika områden, inte minst i skola 

och förskola” (Biblist 2009-05-05) och att: 
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Som hjälp för pedagoger på olika stadier, inte minst i förskolan, ville biblioteken hjälpa till med att  
föreslå titlar där både flickor och pojkar kan få ta del av ett könsmönster som bryter mot invanda  
roller. Ämnesordet ”Starka flickor” infördes därför för några år sedan (Biblist 2009-05-05) 

Fokus ligger med andra ord tungt på att dessa ämnesord behövs för att hjälpa skola och förskola  

med att hitta litteratur som är relevant ur genus- och könsrollsperspektiv. 

Det är inte heller förvånande att det just är pedagogernas frågor som leder fram till dessa ämnesord.  

Som tidigare nämnts finns arbete med jämställdhetsfrågor inskrivet både i skolans och i förskolans 

läroplaner.  Bland  annat  står  där  att  ”Förskolan  skall  motverka  traditionella  könsmönster  och 

könsroller.” (Läroplan för förskolan, Lpfö 98, 2011 s. 5) respektive ”Skolan har ett ansvar för att 

motverka traditionella könsmönster.” (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet  

2011,  s.  8).  Dessutom  återkommer  uppdragen  att  diskutera  könsroller  och  jämställdhet  inom 

riktlinjerna  för  specifika  ämnen  även  i  gymnasieskolans  läroplan,  Läroplan,  examensmål  och 

gymnasiegemensamma  ämnen  för  gymnasieskola  2011.  Eftersom  både  förskola  och  skola  är 

frekventa användare av bibliotek – kommunala bibliotek lika väl som skolbibliotek – är det ytterst 

logiskt att biblioteken, till exempel genom arbetet med ämnesord, ska anstränga sig för att möta 

behovet av att synliggöra litteratur som är relevant för sådan undervisning.

   Men det har visat sig vara svårt att formulera dessa ämnesord. ”Starka flickor” var inte tillräckligt 

tydligt och även de nya ämnesordens innebörd är i stor utsträckning är utlämnad till betraktarens 

egen tolkning. En del av problemet ligger i målgruppsanalysen. Den allmänna principen om att 

hålla ett konsekvent barnperspektiv i sin ämnesordlista innebär i praktiken att alla ämnesord helst 

ska  utformas  utifrån  hur  barnen  själva  kan  tänkas  formulera  sig  när  de  frågar.  Trots  att 

redaktionskommittén själva lyfter fram att efterfrågan i det här fallet kommer från vuxna pedagoger 

inom skola och förskola – vilka därmed kan ses som den främsta målgruppen – så innebär detta att  

det görs en ansträngning för att formulera ämnesordet utifrån en föreställning om hur ett ungt barn 

skulle fråga.  Enligt utvecklingspsykologen Jean Piaget utvecklas det abstrakta tänkandet fullt  ut 

först under ”den formal-operationella fasen”, från det att en människa är 11-12 år och uppåt. I Child 

Psychology jämförs den tidigare, ”konkret-operationella fasen” (från 6-7 års ålder till 11-12 år) men 

den ”formal-operationella fasen”:

What the child at this stage cannot yet do at all well is deal with the hypothetical – with the  
whole world of possibility rather than immediate reality.

Formal operational thinkers show no such limitation. The distinguishing characteristic of the 
formal operational period is the capacity for  hypothetical-deductive reasoning. The formal 
operational thinker moves easily and surely through the world of what-ifs, might-bes, and if-
thens. (Vasta, Miller, Ellis 2004, s. 236)

För de flesta är det först vid 11-års-åldern som människan börjar kunna stiga utanför det som är och 
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granska det kritiskt, tänka i teorier, på en abstrakt nivå förstå och ifrågasätta normer m.m.7 Med 

tanke på detta är det inte konstigt att det är svårt att hitta ord för hur barn frågar efter böcker om 

genus och könsroller, då dessa i allra högsta grad är abstrakta begrepp – så abstrakta att många 

vuxna tycker att de är svåra. Det går inte att begära att barn ska ha ett ordförråd för en teoretisk  

struktur som ligger på en abstraktionsnivå som de inte kan verbalisera eller tänka och resonera kring 

än, även om de gott och väl kan tillgodogöra sig och resonera på en konkret nivå kring berättelser  

som innehåller element som är relaterade till en sådan abstrakt struktur. 

   Det är berömvärt att arbeta för att göra bibliotekskatalogen mer sökbar för barn och ungdomar, 

men när det gäller ord för komplicerade abstrakta analytiska företeelser uppstår en fråga om vad 

som är viktigast – att orden som används låter enkla eller att ämnesorden blir tillräckligt tydliga så 

att indexeringen blir korrekt. Om ämnesord inom området istället utformas utifrån de grupper som 

har  ett  utvecklat  abstrakt  tänkande  –  ungdomar  (som  också  är  en  prioriterad  målgrupp  för 

ämnesordlistan) och vuxna – så blir resultatet annorlunda än om utgångspunkten är från sättet en 5-

åring kan tänkas fråga på.

   Det är dessutom osannolikt att unga, fritidsläsande barn medvetet och utan vägledning skulle 

fråga efter böcker utifrån dessa kriterier – oavsett formen för ämnesordet – då deras intresse snarare 

lär ligga på att boken är spännande/rolig/tillhör en specifik genre/handlar om ett särskilt ämne. Att 

barn och ungdomar är målgrupperna för själva litteraturen behöver inte vara synonymt med att de 

alltid  bör  vara den primära målgruppen för  alla  ämnesord.  Vad gäller  ämnesord om genus och 

könsroller bör målgruppen i första hand vara pedagoger, då efterfrågan till stor del kommer från 

dem och i andra hand föräldrar och andra vuxna som kan förmedla litteraturen vidare till barn och 

unga, samt ungdomar som själva har utvecklat ett intresse i frågan. Ämnesord rörande genusnormer 

och könsroller skulle vinna på att utformas med ett vuxet språkbruk och det finns inget formellt 

hinder för detta. I skriften Att indexera skönlitteratur: Barn- och ungdomslitteratur står att:

Projektets  [ämnesordlistan  för  barn-  och  ungdomslitteratur]  huvudmålgrupp  är  vanliga 
biblioteksbesökare. För barn- och ungdomslistorna är målgrupperna såväl barn och ungdomar 
som  vuxna,  d.v.s.  föräldrar,  pedagogisk  personal,  studenter,  forskare  liksom  självfallet 
bibliotekspersonal. Tyngdpunkten är dock lagd på de icke-professionella användarnas behov och 
tanken är att det ska bli lättare särskilt för barn och ungdomar att använda bibliotekskatalogerna. 
(Svensk Biblioteksförening 2004, s. 6)

Vuxna i olika roller ingår med andra ord i listans målgrupp, även om fokus är barn och ungdomar.  

Att tyngdpunkten för ämnesordlistan ska ligga på icke-professionella användares behov, alltså på 

7  Piagets teorier har ifrågasatts, bland annat eftersom han inte anses ha tagit hänsyn till kontextuella faktorer så som 
språkutveckling, miljö, uppmärksamhet, minne m.m. Lev Vygotskij lade i sin tur fram en teori där språket är 
nyckeln till det abstrakta tänkandet – förenklat att ju mer avancerat språk som är tillgängligt för en inre dialog, desto 
större förmåga till abstraktion. Oavsett om en håller med Piaget eller inte så kvarstår att en hög nivå av abstrakt 
utvecklas över tid, och att ju högre abstraktionsnivå, desto större utmaning.
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barn och ungdomar samt ”viktiga vuxna” 8 hindrar inte att andras behov och perspektiv kan tas med 

i beräkningen om ämnet i fråga kräver det. I det här fallet, med tanke på ämnets beskaffenhet och 

abstraktionsnivå,  samt  med  tanke  på  att  en  stor  del  av  efterfrågan  efter  sådana  här  ämnesord 

kommer från professionella pedagoger, är det läge att fundera över om det kan vara på sin plats att  

göra ett sådant undantag.

   Själva innebörden i  begreppet  ”barnperspektiv” behöver  också problematiseras.  Det  behöver 

nämligen inte alltid vara det bästa för barnen är att utforma ämnesorden efter deras språknivå. Att 

ha  ett  barnperspektiv  kan  även  innebära  det  finns  ett  övergripande  syfte  att  göra  verken  mer 

tillgängliga för barn- och ungdomar. Att göra bedömningar med fokus på vilka förmedlingsgångar 

som bäst säkrar barnens och de ungas tillgång på böcker och andra media inom ett ämnesområde är 

också ett sätt att utöva barnperspektiv. Vuxna kan ses som en förmedlande del i sökprocessen, ett 

steg på vägen som hjälper de yngre barnen att få tag på böcker som de behöver på ett sätt som de  

inte har verktygen att själva formulera. I ett större perspektiv så kan det visa sig att det är bättre att  

satsa på ett mer abstrakt ord som i gengäld är mer precist  och tydligt. Genom att  ha en tydlig  

ämnesordindexering med hög kvalité, och att därigenom erbjuda barnens vuxna ett mer exakt och 

relevant urval av verk som hanterar genus- och könsrollsfrågor,  torde barnens tillgänglighet till 

denna litteratur öka – inte minst genom just skolan och förskolan. 

   Det är även viktigt att arbetet med ämnesord för litteratur som är genus- och könsrollssubversiva 

inte enbart riktar in sig på förskolan. Fokus, både i media och i allmänhet, ligger generellt mer på 

förskolan när det kommer till genusfrågor. Det är betydligt vanligare med genusförskolor än med 

grundskolor med genuspedagogisk profil. Förmodligen finns här en koppling till de pedagogiska 

projekten rörande könsroller som genomfördes på förskolorna Tittmyran och Björntomten på 90-

talet.  Projekten  fick  stor  uppmärksamhet  och  gav  också  praktiska  redskap  för  att  arbeta  med 

könsroller (och sedermera genuspedagogik) i förskolan. Något liknande har inte skett inom grund- 

och gymnasieskolan. Detta är ett problem, eftersom där finns en risk för backlash i relation till  

genus- och könsrollerna när  barnen går  från genusförskola till  skola.  Liza Marklund och Lotta 

Snickare  skriver om  jämställdhetsprojektet  på  Tittmyran  och  vad  som  hände  sedan  i  sin 

populärvetenskapliga forskningsgenomgång  Det finns en särskild plats i helvetet för kvinnor som  

inte hjälper varandra: 

Det tog personalen tre till fyra veckor att få pojkarna att bryta sina mönster och bli nåbara på 
samma sätt som flickorna. 

På samma sätt fick flickorna ta mera utrymme och stoja och bråka.

8  ”Viktiga vuxna” är ett samlingsbegrepp för vuxna som står ett barn eller en ungdom nära. Det kan t.ex röra sig om 
en förälder, styvförälder, far- eller morförälder, annan släkting, kontaktperson eller en vän till familjen.
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När barnen sedan började i skolan gick det dubbelt så snabbt, fast åt andra hållet.

Lärarna på lågstadiet uppskattade nämligen inte alls de stökiga och högljudda flickorna.

Det tog bara två veckor att få dem knäpptysta och beskedliga igen. (Marklund & Snickare 2007,  
s.29)

Att lågstadielärarna inte kunde hantera de expansiva flickorna beror inte på att lågstadielärare vill 

befästa  könsroller  eller  per  definition  är  negativt  inställda  till  jämlikhet.  Men  arbete  med 

jämställdhet,  genus  och  könsroller  frågor  kräver  kunskap,  stöd,  utbildning,  fokus,  tid  och 

ansträngning.  Det  går  också  att  tänka  sig  att  lärarna  i  skolan  har  större  fokus  på  att  lära  ut  

ämneskunskaper än att arbeta med sociala strukturer. Därför kan ett aktivt arbete med att indexera 

litteratur med berättelser som berör dessa genus- och könsstrukturer vara än viktigare i relation till 

barn och unga i skolåldern, trots att den största uppmärksamheten på frågan finns inom förskolan. 

Sådana ämnesord kan fungera som en resurs för lärare som inte har möjlighet att sammanställa en 

sådan samling på egen hand. Det skulle ge ett ytterligare redskap för att integrera genus-, könsrolls- 

och jämställdhetsfrågor i under visningen, för att uppfylla kraven om arbete för att som det står i  

läroplanerna ”motverka traditionella könsmönster”.  Men inte minst skulle ett sådant arbete vara 

viktigt för elevernas skull. Ur ett barn- och ungdomsperspektiv blir tillgången till denna litteratur ett 

sätt  att  hålla  fast  vid  de  värderingar  som  för  allt  fler  barn  grundläggs  på  förskolorna  med 

genusprofil. Det blir också ett sätt för de barn- och unga som inte har gått på genusförskolor att få 

tillgång till dessa alternativa värderingar och sätt att vara. 

   Läget i skolan ur detta perspektiv är nämligen allt annat än ljust. Det finns gott om forskning som 

ger signaler om att behovet av arbete med just de här frågorna i de högre årskurserna i skolan är 

stort. Till exempel har Katja Gillander Gådin i artikeln ”Sexual Harassment of Girls in Elementary 

School  :  A Concealed  Phenomenon  Within  a  Heterosexual  Romantic  Discourse”  (Journal  of  

Interpersonal Violence June 2012 vol. 27 no. 9), visat på att även barn så unga som 7-12 år utsätts 

för sexuella trakasserier från sina skolkamrater. Artikeln är baserad på intervjuer med fokusgrupper 

från  klass  1-6  med  påföljande  innehållsanalys.  Gillander  Gådin  har  tidigare  genom  en 

enkätundersökning visat på att det inte heller är ovanligt med sexuella trakasserier i årskurserna 6-9, 

dessa resultat presenterades bland annat i rapporten Så här mår vi i klass 6-9 i Östersund! Rapport  

från enkäten Skolelevers arbetsmiljö och hälsa VT 2010. Hon citeras även i artikeln ”Behövs mer 

kunskap om genus inom lärarkåren” i tidskriften Skolvärlden (2011-08-24). Där för hon bland annat 

fram det iakttagna resultatet att det inte talas om sexuella trakasserier i samband med skolan vilket 

bland annat leder till att flickor negligeras när de berättar om sådana för lärarna. Detta leder till att  

flickorna ser det som sitt eget ansvar att lära sig att stå ut med att bli utsatta för dessa trakasserier.  

På  Genusskolan.se,  en  kunskapsbank  för  resurser  om genus  och  skola  som är  en  satsning  av 
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Nationella sekretariatet för genusforskning, finns flera kunskapsöversikter över olika genusaspekter 

av skolan. Bland annat går där att läsa 

att valen till gymnasieprogrammen görs könsstereotypt (Kunskapsöversikt: Könsstereotypa val till 

gymnasiet). 

att pojkar som grupp numer presterar sämre i skolan än flickor i alla ämnen utom i idrott och hälsa,  

vilket  i  alla  fall  till  en  del  antas  bero  på  föreställningar  om  maskulinitet  (Kunskapsöversikt: 

Könsskillnader i skolprestationer och pojkar i utbildning). 

att kränkningar  kopplade  till  kön är  vanliga  i  skolmiljö  (Kunskapsöversikt:  Könskränkningar  i 

skolan). 

Detta är bara ett utsnitt av all forskning som finns över olika problem som har sin grund i skevheter 

som har att göra med genus och könsroller – livet igenom. Ett ämnesord kommer inte att lösa alla 

dessa problem, men det är en viljeyttring som kan bli ett redskap för de som arbetar och lever i 

dessa miljöer.

   I dagsläget betonas ”barn” i ämnesorden ”självständiga barn” och ”känsliga barn”. Detta får effekt 

på vilka böcker  som indexeras  med ämnesorden.  I  en sammanställning av fördelningen mellan 

hyllsignum för ”självständiga barn” respektive ”starka flickor” (Figur 5) krymper representationen 

av böcker i ”självständiga barn” i takt med att böckernas målgrupp blir äldre. Detta är förmodligen 

en följd av användandet av ordet ”barn”, som täcker en mer begränsad åldersgrupp än ”flickor”. Ett 
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Figur 5: Hcf = Småbarnsberättelser och sagor, Hcg = Skönlitteratur för mellanåldern, uHce/uHc = 
Ungdomsböcker, uHci = Serier för unga, uIjz = Musikartister (facklitteratur för unga), uLS = Biografi 
(facklitteratur för unga), ufHsg = Arabisk skönlitteratur (barnlitteratur)



alternativ skulle istället ha varit att använda ”självständiga barn och ungdomar”.

   Detta är viktiga överväganden att göra eftersom detta fokus på barnen, särskilt de minsta barnen,  

både inom pedagogiken (där genusarbetet främst prioriteras på förskolan) och i ämnesorden lämnar 

ungdomarna  utanför.  Det  räcker  inte  med  att  sätta  in  genuspedagogik  i  förskolan  för  att  lösa 

problem med ojämställdhet och dålig arbetsmiljö under den efterkommande skolgången. På samma 

sätt räcker det inte med att endast ha ämnesord som fokuserar på vissa åldersgrupper när det gäller  

berättelser som avslöjar eller bryter mot genusnormer och/eller könsrollsmönster. Biblioteket har 

möjlighet att arbeta för att tillgängliggöra litteratur och medier som lyfter fram och sätter gränser 

mot icke-acceptabla beteenden där lärarna misslyckas med denna gränsdragning. Biblioteket har 

även möjlighet att lyfta litteratur som visar på andra möjligheter, alternativa sätt att tänka och vara, 

berättelser som kan luckra upp eller i alla fall ge en paus från den hårda sociala kontroll av beteende 

som på olika sätt ofta ligger till grund för sådan problematik. Ett aktivt arbete med detta kan också 

vara ett sätt att föregå och stötta skolans arbete med genuspedagogik, att se till att resursen redan 

finns färdig när den efterfrågas.

5. De tre ämnesorden på Biblist
Biblist är som tidigare nämnts en mejllista för bibliotekarier och andra som arbetar på och med 

bibliotek. Under våren 2009 fördes en diskussion som rörde de tre ämnesord som ligger i fokus för 

den här uppsatsen. Denna diskussion är en inblick i de resonemang och tankeprocesser som ligger 

bakom ämnesorden och ger en bild av de tre ämnesordens kontext. 

   Av de tre ämnesorden som jag undersöker är ”Starka flickor” det äldsta.  Ämnesordet kom till 

eftersom könsrolls- och sedermera genusfrågor blev mer och mer aktuella, inte minst i pedagogiska 

sammanhang.  Att  detta  var  centralt  i  resonemanget  är  lätt  att  se  i  det  inledande  inlägget  i 

diskussionen  under  rubriken  ”Starka  flickor?”  på  Biblist,  en  mejlbaserad  diskussionslista  för 

bibliotekarier. Den första meningen i inlägget från Svensk Biblioteksförenings redaktionskommitté 

för indexering av skönlitteratur (barnämnesord) är ”Genusfrågor har de senaste åren − återigen får 

man väl säga − blivit ett hett debattämne inom olika områden, inte minst i skola och förskola”  

(Biblist 2009-05-05) och senare i inlägget skriver de att: ”Som hjälp för pedagoger på olika stadier, 

inte minst i förskolan, ville biblioteken hjälpa till med att föreslå titlar där både flickor och pojkar 

kan få ta del av ett könsmönster som bryter mot invanda roller” (Biblist 2009-05-05). Det var alltså 

det  bakomliggande  syftet  med  ämnesordet  ”Starka  flickor”.  Men  kommittén  upplevde  ”Starka 

flickor” som ambivalent – i det inledande utskicket som kommittén står för finns frågor som: 
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”[...] vad är starka flickor − egentligen?! Om man inte är en Pippi Långstrump? Kan det vara så 
att om en kvinnlig huvudperson beskrivs med traditionellt manliga egenskaper, ja då blir hon en 
”stark flicka”? (Och: finns det också starka pojkar kan man fråga sig.)

Kan det kort sagt vara så att man, trots det goda syftet, egentligen förstärker de traditionella 
könsrollerna genom att använda en term som starka flickor?” (Biblist 2009-05-05)

I ett protokoll från ett möte med redaktionskommittén som föregår diskussionen på Biblist står att 

”Den diskussion om ämnesordet Starka flickor som resulterat i de nya orden Självständiga barn och 

Känsliga barn (med rekommendation att lägga till Flickor resp Pojkar) bör föras ut. CÖ skriver en 

text som kan skickas ut på Biblist och eventuellt också skickas till Biblioteksbladet.” (Protokoll från 

möte i redaktionskommittén för indexering av skönlitteratur 090429). Diskussionen hade alltså förts 

på ett möte och en lösning hade tagits fram redan vid tiden för mejlutvexlingen på Biblist. I det  

inledande mejlet på Biblist, samma som tidigare har citerats, står även att:

För att komma ifrån den polarisering av egenskaper som kan uppkomma med begreppet starka 
flickor borde man kanske nyansera begreppet. Så tänkte i alla fall Redaktionskommittén för 
indexering  av  skönlitteratur  (barnämnesord)  när  den  sammanträdde  på  Svenska 
barnboksinstitutet  den  29  april.  Redaktionskommittén  föreslår  att  man  istället  använder 
ämnesordet Självständiga barn (gärna i kombination med Flickor respektive Pojkar om det är  
tillämpligt). (Biblist 2009-05-05)

I utskicket bad kommittén om att få synpunkter på ämnesordet ”Starka flickor” samt åsikter om 

ämnesord som rör könsroller och genusfrågor i allmänhet. Redaktionskommittén föreslog också att 

ämnesordet  ”Självständiga  barn”,  i  kombination  med  ”Pojkar”  och  ”Flickor”,  skulle  användas 

istället för ”Starka flickor”. I protokollet syns även ämnesordet ”Känsliga barn”, men det tas ej upp 

i mejlutskicket. Kommittén fick en hel del respons och det var tydligt att inte bara åsikterna kring 

ämnesorden i sig utan även de bakomliggande resonemangen skiljde sig mellan de olika parterna i 

diskussionen. 

Diskussionen om ”Starka flickor” och ”Självständiga barn”

Reaktionerna lät inte vänta på sig. Jag (Sanna Ulfsparre) inledde med att både ställa mig frågande 

till valet av det värdeladdade ”starka”: 

När jag först hörde ämnesordet "Starka flickor" hajade jag till, just eftersom det blir ett sådant 
skapande av normer att bedöma vad som är starkt. Är det inte starkt att vara omvårdande och 
empatisk likväl som att vara modig och kaxig? Budskapet vi vill föra fram till barn är väl att  
det starka och viktiga är att vara den man är och inte kompromissa med det. (Biblist: 2009-05-
06)

Och av det lika värdeladdade ”självständiga”:

Vad innebär det att vara självständig? Är Lill-Zlatan självständig i sin svartsjuka på morbror  
Rarings Steve? Detta är ju snarare ett tecken på beroende sprungen ur kärlek. Men samtidigt är 
hon väldigt normbrytande och självständig på många andra sätt. (Biblist: 2009-05-06)
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Sara Fältskog Eldros uttryckte att:

När man tänker efter på saken så låter termen mer och mer absurd – starka på vilket sätt? Finns  
det svaga flickor? Är Starka/svaga pojkar en motsvarighet? Och om det är tänkt att  Starka  
flickor  ska  representera  böcker  som  handlar  om  normbrytande,  könsrollsöverskridande 
protagonissor, hur klassar vi böckerna som handlar om motsvarande pojkar? (Biblist: 2009-05-
06)

Hon  ansåg  inte  heller  att  det  alternativa  ämnesordet  ”Självständiga  barn”  (i  kombination  med 

”Pojkar” respektive ”Flickor”) var tillfredställande: 

Ärligt talat, ska vi inte bara ta och strunta i övertydligheten, hur välmenande den  än är? Som 
ämnesord betraktat är väl Självständiga barn snäppet mindre polariserande än Starka flickor,  
även  om jag  personligen  anser  att  vi  pratar  om grader  i  helvetet...  Jag  håller  med  Sanna 
Ulfsparre när hon problematiserar självständigheten, och jag skulle hellre vilja att vi kallade en 
spade för en spade och etiketterade de böcker som avser att utgöra inlägg i genusdebatten med 
rätt  term.  Så  gör  vi  ju  med  facklitteraturen.  Och  jag  vet  med  säkerhet  att  det  finns 
barnlitteraturkonsumenter som saknar ämnesordet Genus Ett eller annat när de söker efter såväl 
skön- som facklitteratur för barn. (Biblist: 2009-05-06)

Uno Nilsson i sin tur ansåg inte att ämnesordet ”Starka flickor” handlade om starka flickor som 

sådana, utan om förebilder:

Hej, Sara, 

Det handlar inte i sig om starka flickor, det handlar om förebilder. Det betyder inte inte [sic.]  
per definition att alla flickor är svaga, men att de kan sträva emot att bli starka i sin flickroll. 
Visst, man kan peta här och hitta där. Men begreppet starka flickor, eller kvinnor om du så vill, 
är gångbart så länge männen är de starkare. Dit har vi ännu inte nått, eller enna? Men om du 
vill bli störd så får du, jag blir det inte, ser framför mig en värld där flickorna faktiskt kan vara 
just det: starka och självständiga flickor. Som min hustru, som många av mina vänner, som 
mina barn som lyckats bli just starka flickor. […] Det finns inga dolda värderingar bakom 
begreppet, det finns bara den krassa verkligheten. Läs tidningen varje dag så förstår du. Håller 
helt med dig i allt annat. Jämställd är att leva!!! Uno (Biblist: 2009-05-06)

Lena Lundgren, som var en av dem som sammanställde ämnesordslistan där ”Starka flickor” för 

första gången fanns med berättade att termen var problematisk redan från början. Hon betonade 

också det fokus som finns på att utforma ämnesord utifrån hur människor, särskilt barn, frågar:

Helt  klart  är  termen  Starka  flickor  besvärlig  och  vi  diskuterade  den  också  mycket  när  vi 
arbetade med ämnesordslistan. Men eftersom orden i den listan i största möjliga utsträckning 
skulle  utgå  från  hur  människor  faktiskt  frågar,  valde  vi  ändå Starka flickor.  En  annan 
utgångspunkt har varit hur barn frågar och då är Självständiga barn inte heller något riktigt bra 
begrepp. (Biblist 2005-05-08)

Uno Nilsson var däremot fortsatt positivt inställd till ”Starka flickor”: 

Vad är bra för den som söker? Allt annat är underordnat. Starka flickor är tydligare än tydligt. 
Eftersom jag har en närstående kvinna som skrev en artikel om just starka flickor om ett helt års  
ugivning håller jag gärna fast vid begreppet, det är inte genderfientligt på minsta sätt. Stå på er 
tjejer, ni måste faktiskt vara just starka!!! (Biblist 2005-05-08)

Jonas Aghed uttryckte att det var frustrerande med dominansen av män och pojkar bland böckernas 

hjältar och tyckte att:
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Något sätt att underlätta för föräldrar (eller andra vuxna) att hitta böcker eller andra medier åt 
växande tjejer (framför allt), i vilka det inte är någon skillnad på tjejer eller kvinnor och killar 
eller män, i hur "tuffa" de är, kan väl biblioteken ställa upp med? (Biblist 2009-05-08)

Karin Mossed svarade på Uno Nilssons fråga om vad som är bra för den som söker med att: 

Enligt  min  mening  blir  det  svårt  att  hitta  böcker  om  pojkar,  svaga  som  starka,  under  
benämningen "Starka flickor". Också böcker om flickor som kanske inte heller beter sig enligt 
förväntningarna, utan att för den sakens skull vara "starka", riskerar att försvinna. Precis som 
avdelning Ohj tidigare hade "Kvinnofrågan" (1967, 1972) som huvudrubrik, men sedan 1984 
heter "Könsrollsfrågor" (och alltså inkluderar fler genusrelaterade frågor än enbart de böcker  
som behandlar kvinnor), bör väl även böcker om normbrytande pojkar tillgängliggöras genom 
ändrade ämnesord?

Hon såg ”Starka flickor” som ett begränsande ämnesord och önskade ämnesord som även skulle 

tillgängliggöra  böcker  om normbrytande  pojkar.  Varpå  Uno  Nilsson  svarar  med  att  ifrågasätta 

diskussionen relativa vikt:

Nej nu blir det för mycket petimetrande. "Snälla män" är helt ok, men... "Starka barn", kan det  
va nåt? Eller "svaga barn". Jag står nog för begreppet, det visar framåt och uppåt. Men, skippa 
det om det inte funkar gendermässigt. För mig är det inte alls lika viktigt som att barn inte får  
förtryckas. Hur följer vi Barnkonventionen i detta land när en 13-åring tillåts ta livet av sig efter 
att ha blivit utsatt för våld i ett vårdhem? "Starka flickor" blir litet tamt i sammanhanget.

Under  diskussionens  gång  kom  även  förslag  på  alternativa  ämnesord  upp.  Jag  föreslog 

”Normbrytande berättelser” med underkategorier såsom ”Genus”, ”Etnicitet” med mera – ett förslag 

som jag fortfarande står fast vid. Jag föreslog även ”Fria barn” i ett försök att hitta ord ”där inte en  

egenskap eller ett värderande och normerande ord står i centrum” (Biblist 2009-05-08), men kan i 

efterhand  tycka  lösningen  är  väl  luddig  och  att  även  ordet  ”fria”  är  både  värderande  och 

normerande. Sara Fältskog Eldros argumenterade för att begreppet ”genus” skulle användas. Jonas 

Aghed  föreslog  ”Förebilder”  med  underkategorierna  ”Kvinnliga”,  ”Manliga”  och  ”någon 

beteckning som täcker in hbt-perspektivet”(Biblist: 2009-05-08). 

   Det är även värt att poängtera att Sara Fältskog Eldros ser dessa ämnesords syfte som ett sätt att  

indexera ”[...]  de böcker  som avser  att  utgöra inlägg i  genusdebatten [...]”,  medan jag i  denna 

uppsats  har  valt  att  lägga  mindre  fokus  på författarens  och förläggarens  avsikt  med boken till 

förmån  för  berättelsens  faktiska  innehåll  eftersom det  inte  alltid  faller  sig  så  att  en  berättelse 

uppfyller en sådan avsikt i  praktiken.  I  Uno Nilssons kommentar om att  ”[...]  begreppet starka 

flickor, eller kvinnor om du så vill, är gångbart så länge som männen är de starkare.” går det också 

att  se  en uttalad  tanke om att  ämnesordets  betydelse är  avhängigt  status  quo,  att  dess  kraft  är  

beroende av kontrasten som uppstår i tjejers och kvinnors tänkta underläge, ett resonemang som jag 

kommer att undersöka vidare i kapitel 9.
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Efter diskussionen

I samband med debatten på Biblist infördes ämnesordet ”Självständiga barn” med instruktionen att 

ämnesordet  skulle  kombineras  med  ”Flickor”  eller  ”Pojkar”  vid  behov.  Parallellt  med 

”Självständiga barn” infördes också ämnesordet ”Känsliga barn”, med samma instruktion. ”Starka 

flickor”  används  fortfarande i  dagsläget,  men sparsamt.  I  det  trådstartande utskicket  på Biblist 

skriver Svensk Biblioteksförenings redaktionskommitté för indexering av skönlitteratur följande om 

intentionen med ”Starka  flickor”  och ”Självständiga  barn”:  ”Som hjälp  för  pedagoger  på  olika 

stadier, inte minst i förskolan, ville biblioteken hjälpa till med att föreslå titlar där både flickor och 

pojkar  kan  få  ta  del  av  ett  könsmönster  som bryter  mot  invanda  roller.”  (Biblist  2009-05-05). 

”Känsliga  barn”  nämns  inte  alls,  men  eftersom  ämnesordet  enligt  protokollet  från  mötet  i 

Redaktionskommittén för indexering av skönlitteratur  (2009-04-29) kom till  som ett  resultat  av 

diskussioner kring ”Starka flickor”, vilket i sin tur har en tydlig anknytning till att samla böcker 

med karaktärer som gör avsteg från könsrolls- och genusnormer så finns en implicit koppling. Där 

måste  finnas  ett  resonemang kring hur  de  normbrytande aspekterna  i  verken skulle  föras  fram 

genom dessa två nya ämnesord då deras rot, ”Starka flickor”, har ett tydligt uttalat sådant syfte och 

då diskussionen i sig var så präglad av detta. 

   En  tolkning  är  att  själva  kombinationen  av  ämnesord  och  könskodning  skulle  stå  för  den 

normbrytande effekten. Det vill säga att ”Känsliga barn” i kombination med ämnesordet ”Pojkar” 

skulle  stå  för  litteratur  om  normbrytande  pojkar,  eftersom  pojkar  enligt  rådande 

könsrollsuppdelning  inte  förväntas  vara  känsliga.  Samma  effekt  skulle  då  kombinationen 

”Självständiga barn” och ”Flickor” få. Valet att ändå lämna könskombinationen öppen (istället för 

att enbart välja ”Självständiga flickor” och ”Känsliga pojkar”) skulle kunna ses som ett erkännande 

av att även pojkar kan vara självständiga och att flickor också kan vara känsliga – men det leder i 

sin tur att en eventuell tanke om att bryta normer genom ordens kombination nollställs. Ett annat 

alternativ  är  att  ”Självständiga  barn”  skulle  vara  en  omskrivning  för  ”Barn  som bryter  sig  ur 

traditionella könsroller och genusnormer” i allmänhet, att både pojkar och flickor som bryter mot 

genusnormerna skulle indexeras under det ämnesordet och att ”Känsliga barn” inte har något med 

genusaspekterna i verken att göra – vilken roll ”Känsliga barn” ska ha i kontexten är trots allt inte 

uttalat. Båda möjligheterna kommer tas hänsyn till i uppsatsens resonemang.

6. Politiken och biblioteken
För att få en förståelse för hur dessa tre ämnesord fungerar som delar av en större, samhällelig 
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struktur  har  jag  valt  att  undersöka  det  utrymme  där  bibliotek  och  feministisk  politik  möts. 

Diskussionen om ämnesord för berättelser som visar på alternativa sätt att förhålla sig till genus och 

kön – och därmed även tre ämnesorden – bildar en diskurs som existerar i en överlappning mellan 

två större diskurser/kontexter vars inflytande påverkar och styr hur diskussionerna förs.9 

   I figur 6 representeras uppsatsens diskursiva kontext av den lilla, rosa cirkeln i venndiagrammet.  

Bibliotekskontextens  ramar  och  de  resonemang  som  hör  dit  måste  samsas  med  en  politisk 

feministisk diskurs och maktanalys om det ska vara möjligt  att  hitta adekvata ämnesord för att 

beskriva berättelser som ifrågasätter köns- och genusnormerna. Könsrollsteori och genusteori går 

inte  att  frikoppla  från  deras  politiska  sammanhang,  eftersom  de  då  förminskas  till  stereotypa 

plattityder.  De  förlorar  sina  rötter  och  dör.  Om indexeringens  analys  och  resultat  ska  bli  gott 

9 I den här uppsatsen använder jag mig av begreppet ”diskurs” och därmed relaterade begrepp (exempelvis 
”artikulation” och ”nodalpunkt”) i enlighet med den diskursteori som brukar hänvisas till som Essex-skolan. Denna 
teoretiska inriktning utvecklades av Ernesto Laclau och Chantal Mouffe i boken Hegemony and Socialist Strategy 
(1985). Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips beskriver den bakomliggande tanken till diskursteorin med 
att:

Den överordnade tankegången i diskursteorin är att sociala fenomen så att säga aldrig är färdiga eller 
totala. Betydelse kan aldrig slutgiltigt fixeras vilket ger plats för en ständig social strid om definitioner av  
samhälle och identitet – en strid vars utfall får sociala konsekvenser. Diskursanalytikerns uppgift är att 
studera strävan att etablera entydighet i det sociala på alla nivåer. (2000, s.31)

Detta innebär att varje diskurs har sin inre strid där krafter och åsikter drar åt olika håll i strider om att får definiera 
områdets betydelse – att uppnå hegemoni – men eftersom det är omöjligt att uppnå fullständig hegemonisk seger blir 
striden aldrig avslutad. Men diskurserna kan i sin tur presentera en hegemonisk front när de ingår i konflikter med 
andra diskurser om/i en diskurs på en annan nivå. De två diskurserna som bildar överlappningen ”Uppsatsens 
diskursiva kontext” ingår i kan alltså presentera sådana hegemoniska fronter när de konfronteras med varandra i 
försöken att definiera vad som ska gälla i den mindre, underordnade, diskursen. Dessa ”enade fronter” till trots kan 
det samtidigt även finnas interna konflikter, som för tillfället kan vara mer eller mindre dolda, inom de enskilda 
diskurserna.
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Figur 6: Diskursiv kontext



behöver  detta  tas  hänsyn  till.  Å  andra  sidan  behöver  den  politiska  kontexten  även  fungera  i 

bibliotekets kontext, med de speciella förutsättningar och hänsynstaganden som råder där. Det är en 

kontinuerlig förhandlingsprocess där båda diskurserna har en påverkan. Om någondera diskurs tar 

över för mycket i överlappningen så kommer resultatet lida för det, antingen genom att inte fungera 

alls eller genom att fungera dåligt.

   Det kan råda dissonans mellan den politiska diskursen och (folk)biblioteksdiskursen eftersom 

deras mål skiljer sig åt.  Denna dissonans är något som måste balanseras, eftersom en total  och 

slutlig ”vinst” för endera av diskurserna – om en av diskurserna uppnår hegemonisk kontroll – 

förloras  även den ”förlorande”  diskursens  styrkor.  Det  är  kombinationen av  dessa  styrkor  som 

eftersöks i ansträngningarna med att hitta passande ämnesord, strukturer och sorteringsmöjligheter 

för  berättelser  som  ställer  genusnormer  och  traditionella  könsroller  på  ända.  Biblioteket  har 

resurserna och strukturen för att genom sin kunskapsorganisation, motiverat av användarens behov, 

möta en efterfrågan som är sprungen ur en politisk-feministisk grund och därmed fylla en brist. Men 

för att bristen ska fyllas måste biblioteket stiga in i ett feministiskt perspektiv i sitt arbete med 

frågan, annars går det inte att hitta ett språk som kommunicera tillräckligt tydligt och exakt. Om 

biblioteket inte kan tänka sig att använda de ord som präglar det politiska ämnesområdet för att de 

är politiskt laddade kommer inte ämnesordet att möta med mottagarnas behov. För att ämnesorden 

ska bli användbara krävs även en förståelse för ämnesområdet. 

   Den feministiska diskursen består i själva verket av flera (ibland med varandra konflikterande) 

feminismer. I samband med den feministiska diskursen finns även sammanhang som inte betecknas 

eller som inte betecknar sig själva som feministiska, men som använder relaterade begrepp och som 

rör  sig  inom relaterade  områden,  till  exempel  genusvetare  som inte  utgår  från  en  feministisk 

maktanalys. Det är nödvändigt att ta hänsyn till detta då det kan göra stor skillnad för ämnesordens 

användbarhet.  Men inte  heller  den feministiska  diskursen kan kräva  hegemonisk dominans.  De 

ämnesordssystem som denna uppsats berör har i någon mån ambitionen att vara universella. Detta 

innebär att utrymmet att vara heltäckande och fullständigt beskrivande i ämnesordindexeringen av 

ämnen med komplicerade strukturer är begränsat i den mån som alla ämnen och teman delar listans 

resurser. Varje ämnesord måste dessutom täcka tillräckligt stor andel av beståndet för att det ska bli 

meningsfullt att använda rent kvantitativt. Det här leder till att en viss acceptans inför kompromisser 

behövs även från den feministiska diskursen. Konflikten och slitningarna mellan som uppstår måste 

hanteras  och balanseras,  men de kan aldrig helt  försvinna.  Det är  viktigt  att  lyfta  detta faktum 

eftersom  målet  måste  vara  att  hålla  ett  sunt,  dynamiskt  och  konstruktivt  förhållningssätt  till 

konflikten snarare än att försöka sig på att dölja den eller att ha som mål att helt lösa den.
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7. Bibliometrisk kartläggning av de tre ämnesorden
För  att  studera  den  diskursiva  kontexten  har  jag  behandlat  de  tre  ämnesorden  som  centrala 

utgångspunkter (nodalpunkter) i uppsatsens diskursiva kontext (Figur 7). Vart och ett av dem är 

även i sin tur egna betydelsebärande diskursiva system – nodalpunkterna är diskurser i diskursen. 

Av två av dessa diskurser, ”Starka flickor” och ”Självständiga barn”, har jag gjort bibliometriska 

kartläggningar av de ämnesord (element) som samförekommer (är artikulerade) med något eller 

några  av  de  tre  ämnesorden  för  att  få  en  uppfattning  om ämnesordsindexeringens  praktik.  De 

element som i sin tur är artikulerade med varandra bildar kluster som i sin tur ligger till grund för en 

mer sammansatt analys. Efter att dubletter har sorterats bort finns ”Starka flickor” i indexeringen av 

126 böcker och ”Självständiga barn” har använts för 94 böcker. Jag har inte gjort någon särskild 

karta över ”Känsliga barn” eftersom det ämnesordet endast innehåller en post.

Rent  metodologiskt  var  den  viktigaste  frågan att  ta  ställning  till  huruvida  normalisering  skulle 

användas. Normalisering innebär att visualiseringsprogrammet kompenserar för information som 

kan ge en felaktig bild av kopplingars styrka mellan ämnesord. Det är normaliseringen som ser till 

att en balans upprättas mellan punkterna så att ämnesord från ämnesordsträngar med färre ord i inte  

ska  straffas  i  förhållande  till  ord  från  ämnesordsträngar  med  många  ord  i.  Orden  från  långa 
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Figur 7: De tre ämnesorden existerar som egna, men besläktade, diskurser inom uppsatsens diskursiva 
kontext



ämnesordsträngar riskerar annars att visas i visualiseringen på ett sätt som ger dem större tyngd än 

vad  de  i  själva  verket  har.  Normaliseringen  ser  till  att  relationen  mellan  elementen  blir  mer 

balanserad. Jag har valt att använda Normaliseringsmetod 1 i VOSViewer till mina kartor för att 1) 

det  är  den rekommenderade metoden,  2)  kartorna blev tydligare än vad de blev med de andra 

alternativen och 3) risken för att ord från långa ämnesordsträngar skulle få en fördel begränsades. 

   Normaliseringsmetod 1 utgår från "association strength measure" (van Eck & Waltman, 2011 s. 

13) som förenklat kan beskrivas med följande citat: 

The association strength is  proportional  to  the  ratio  between on the one hand the observed 
number of co-occurrences of objects i and j and on the other hand the expected number of co-
occurrences of objects i and j under the assumption that occurrences of i and j are statistically 
independent. (van Eck & Waltman 2009, s. 7)

För en mer ingående granskning av denna typ av normaliseringsmetod, samt dess förhållande till  

andra populära metoder för normalisering, hänvisar jag till van Eck & Waltman 2009. Kontentan i 

denna artikel är att gällande metod är att föredra framför andra normaliseringsmetoder (exempelvis 

Salton):  "Consequently,  for  most  applications  of  direct  similarity  measures  in  scientometric 

research, we advise against the use of set-theoretic similarity measures and we recommend the use 

of a probabilistic similarity measure." (van Eck & Waltman 2009, s. 31)

   För att samla kvantitativt material till undersökningen fick jag tillgång till databasen BURK. Jag 

valde  BURK  eftersom  det  vanligt  att  folkbiblioteken  använder  BURK  för  att  organisera  sina 

samlingar. Därför var det mest troligt att undersökningsmaterialet skulle bli som mest heltäckande 

om det  hämtades  från  uppgifterna  i  BURK.  Eftersom BURK är  en  levande  databas  förändras 

innehållet i den med tiden, poster kommer till och faller ifrån. Detta innebär att materialet som den 

bibliometriska  undersökningen  vilar  på  är  en  visualisering  av  hur  materialet  såg  ut  vid 

insamlingstillfället,  under  våren  2012.  Materialet  samlades  in  manuellt  vid  en  tidpunkt  per 

ämnesord (”Självständiga barn” och ”Starka flickor”). Dessa manuellt sammanställda listor ligger 

till grund för kartorna. För att begränsa materialet undersöker jag endast böcker, andra medieformer 

är bortsorterade. När flera upplagor av böckerna har funnits i katalogen har jag endast använt en 

version:  Den  senast  utgivna.  Det  finns  en  överlappning  ämnesorden  emellan  och  ord  som 

samförekommer både med ”Starka flickor” och ”Självständiga barn” finns i en lista som Bilaga 2.  

Ibland  har  samma böcker  indexerats  med  både  ”Starka  flickor”  och ”Självständiga  barn”  som 

ämnesord, dessa finns då representerade på båda kartorna.
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7. 1 Kartorna

De bibliometriska kartorna är en bild av ämnesordsindexeringens praktik, av de uttalade och icke-

uttalade regler som styr indexeringen. Denna praktik är utformad efter vad som antas vara intressant 

i  informationssökningen. Ur detta perspektiv är ämnesorden ”Starka flickor” och ”Självständiga 

barn” bara två ämnesord bland många,  att  de finns  närvarande definierar  inte  de andra ordens 

närvaro eller vice versa. Att ett ämnesord finns med innebär inte nödvändigtvis att det har setts som 

bokens viktigaste tema eller ämne, bara att det är en aspekt av bokens innehåll. Till exempel svarar 

ämnesord som ”USA” och ”England” på geografiska sökfrågor som inte har något med genus att  

göra. Utan att göra en jämförelse med alla ämnesordförekomster hos all barn- och ungdomslitteratur 

går det inte heller att uttala sig med säkerhet om det finns några ämnesord som representeras mer 

eller mindre än vad som är vanligt i relation till beståndet som helhet. Däremot går det att se vilka  

teman och kluster som finns i relation till ämnesorden som ligger till grund för kartorna och hur de 

relaterar  till  varandra.  För  att  göra kartorna ”Starka flickor” och ”Självständiga barn” tydligare 

uteslöts ord som förekom två eller färre gånger. 

7. 2 Vänskap

Den starkaste trenden både i ämnesordkartan för ”Starka flickor” (Figur 8, för större bild se Bilaga 

3) och i ämnesordkartan för ”Självständiga barn” är ”Vänskap”. Detta är väntat eftersom vänskap är 

ett centralt motiv i barn- och ungdomslitteraturen i allmänhet, men när det gäller vänskap som tema 

är  det  viktigt  att  vara  uppmärksam  eftersom  det  också  också  ha  en  stark,  och  inte  helt  

oproblematisk,  koppling  till  normerna som omgärdar  flickor.  Flickor  förväntas  i  högre grad än 

pojkar att vara relationsinriktade och måna om att vara omtyckta och populära. En vanlig stereotyp 

är även att ”flickor inte kan leka tre” och att det är normalt att flickors relationer till vänner och 

kamrater  omgärdas  av  intriger,  manipulation  och  rivalitet.  Dessa  föreställningar  bildar  en  djup 

brunn att ösa berättelser ur, men de kan även vara problematiska om de blir normativa mallar för 

hur flickors vänskapsrelationer är – om attityden till dessa beteenden blir att ”flickor är flickor och 

de  är  som  flickor  är”. I  värsta  fall  kan  sådana  föreställningar  om flickors  vänskapsrelationer 

förstärka strukturer som leder till mobbning, där vänskapen är medlet och  populariteten är målet. 

Rachel Simmons skriver i Odd girl out att det – i alla fall i U.S.A – finns generella skillnader för 

hur pojkar respektive flickor mobbar:

There is a hidden culture of girls' aggression in which bullying is epidemic, distinctive, and 
destructive. It is not marked by the direct physical and verbal behavior that is primarily the  
province of boys. Our culture refuse girls access to open conflict, and it forces their aggression 
into nonphysical,  indirect,  and covert forms.  Girls  use backbiting, exclusion, rumors,  name-
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calling, and manipulation to inflict psychological pain on targeted victims. Unlike boys, who 
tend to bully acquaintances or strangers, girls frequently attack within tightly knit networks of 
friends,  making  aggression  harder  to  identify  and  intensifying  the  damage  to  victims. 
(Simmons, 2003, s. 3)

När det finns ett starkt fokus på vänskap, särskilt i relation till popularitet finns även en risk för att  

det  ger  en uppfattning  om att  egenvärdet  bestäms i  relation  till  ens  vänskaper.  Hur vänskapen 

framställs  i  böckerna  relevant  för  flickors  uppfattning  om vad vänskap  innebär.  På  kartan  har 

”Vänskap” kopplingar till ”Skolan” (5), ”Högstadiet”(4), ”Fosterbarn” (3), ”Frånvarande föräldrar” 

(3) och, oroväckande nog, ”Svek” (4). Men förhoppningsvis kan böckerna som är indexerade under 

”Starka flickor” bearbeta flickors vänskapsförhållanden på ett sätt som bryter mot de destruktiva 

föreställningar och strukturer som ibland omgärdar kvinnlig vänskap.
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Figur 8: Karta över Starka flickor, VOSViewer. För större bild, se 
Bilaga 3



7. 3 Varken här eller nu

Ännu ett tema som är närvarande i både ”Starka flickor” (Figur 8) och ”Självständiga barn” (Figur 

9) är berättelserna som utspelar sig i verkligheter långt från vår egen vardag. Det är berättelser i  

alternativa verkligheter, på medeltiden och i parallella världar. De innehåller gudar, troll, tidsresor, 

magi och häxor. Det är berättelser om hjältar och superkrafter. 

   Denna  typ  av  berättelser  är  mycket  vanliga  i  barn-  och  ungdomslitteraturen  (fantastikens 

popularitet  växer  för  övrigt  även  i  andra  åldersgrupper),  så  det  går  inte  att  säga  om  den  är 

överrepresenterad i relation till dessa ämnesord. Vad som däremot går att säga är att normbrytande 

element i berättelser ofta är tydligare om berättelsen utspelas i en verklighet som skiljer sig från den 

vi lever i. Dessa berättelser har större marginaler för att bortse från eller böja på de normer, den 

kultur och de antaganden om verkligheten som styr vår vardag än vad berättelser som utspelar sig 

här och nu kan tänkas ha. Annorlunda uttryckt: Fantastik och berättelser i historiska miljöer skapar 

sin trovärdighet på andra sätt och en del av deras tjusning ligger i det spelrum och den kontrast som 

uppstår mellan det fantastiska och annorlunda i förhållande till vårt realistiska vardagsliv. 

   En karaktär som har superkrafter, är utvald av gudarna eller som bokstavligt talat är jättestark  

(som Pippi Långstrump) och som dessutom är flicka får lätt etiketten ”stark kvinnlig karaktär”. Det 

är enklare att uppfatta och rubricera en karaktär som stark om hon är det i bokstavlig mening än om 

hon är det på mer komplexa nivåer. Detta gör att ämnesord som ”Starka flickor” kan riskera att få 

en slagsida mot denna typ av litteratur, helt enkelt för att det rent semantiskt är lättare att tolka dem 

på detta vis – på gränsen till bokstavligt. Detta sätt att etikettera är också något att vara försiktig 

med  i  sammanhanget  eftersom  sådan  styrka  kan  vara  endimensionell.  En  karaktär  kan  vara 

fysiskt/magiskt/gudomligt stark, men fortfarande vara underkastad mycket traditionella strukturer. I 

den mån karaktären tillåts bryta strukturen kan det vara som ett undantag – det kanske inte skulle 

tillåtas normalt sett, för vanliga flickor:  Men eftersom hon nu är så extraordinär, så gör vi väl ett  

undantag... Om för stor tonvikt läggs på detta undantagstillstånd kan resultatet bli att karaktären 

framstår mer som ett monster än som en förebild. Det händer även att karaktärer som har dessa 

starka  krafter  blir  bestraffade  för  krafterna  av  berättelsens  struktur  på  ett  oreflekterat  sätt,  till 

exempel genom att bli använda som objekt eller redskap. Det är med andra ord viktigt att vara 

uppmärksam även på vad som händer i tysthet, hur karaktären beter sig när hon inte på ett eller 

annat sätt är superstark samt på hur berättelsen behandlar henne. 
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7. 4 Eländes elände

Det finns många anledningar att vara stark och självständig. En av dem är att det helt enkelt är ett 

måste.  Många  av  ämnesorden  i  kartorna  visar  på  situationer  där  styrka  och  självständighet  är 

nödvändigt för att överleva. Det handlar om ord som frånvarande föräldrar, döda föräldrar, rymma, 

barn  som far  illa  och  psykiskt  sjuka  föräldrar.  I  ord  som  förtryck,  ensamhet,  slaveri,  sociala  

skillnader och  samhällskritik skymtar berättelser om svåra levnadssituationer. 

   Särskilt när det gäller ämnesordet ”Självständiga barn” (Figur 9) är det inte ovanligt att ordet  

används för berättelser om den typ av självständighet som kommer ur att vara tvungen att lita på 

sina egna resurser eftersom skyddsnätet på ett eller annat sätt har brustit, snarare än för berättelser 

om självständighet i förhållande till traditionella könsroller och genusnormer. Detta är ett problem 

eftersom det innebär att ett och samma ämnesord får två olika betydelser, vilket i slutändan kan leda 
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Figur 9:  Karta över ”självständiga barn”, VOSViewer. För större bild, 
se Bilaga 3



till att personen som söker efter den ena typen av berättelser får den andra typen i handen. Det är  

inte  alls  bra  eftersom  det  påverkar  den  sökandes  förtroendenivå  för  systemets  pålitlighet. 

Naturligtvis kan en berättelse innehålla styrka och självständighet av båda slagen, men det är viktigt 

att skilja på den självständighet som kommer ur att gå sin egen väg och den påtvingade, nödvändiga 

självständighet som kommer ur en desperat situation.

7. 5 Självständiga pojkar 

Riktlinjerna  för  böcker  om  normbrytande  kvinnliga  huvudpersoner  som  ska  indexeras  under 

”Självständiga barn” är att de ska korsindexeras med ämnesordet ”Flickor”, det görs en poäng av 

karaktärernas kvinnliga kön. Vi kan som ett exempel ta bilderboken ”Stor-Emma” av Lisen Adbåge 

som i Libris står under ämnesorden ”Flickor”, ”Fester”, ”Gäster” och ”Självständiga barn”. Men 

under  ”Självständiga  barn”  finns  även  böcker  som inte  har  indexerats  tillsammans  med  ordet 

”Flickor”. För att undersöka möjligheten att ”Självständiga barn” är ett ämnesord för berättelser 

som  bryter  mot  normer  som  rör  traditionella  könsroller  och  genus  oavsett  karaktärens 

könstillhörighet har jag valt att separera dessa berättelser från de berättelser som indexerats med 

”Flickor”, samt ta en närmre titt på de böcker som döljer sig bakom klustren. 
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Figur 10: "Självständiga barn", utan "Flickor". För större 
bild, se Bilaga 3



   Figur 10 visar hur ämnesordet ”Självständiga barn” ser ut utan de böcker som korsindexterats 

med ”Flickor”. Eftersom det är få böcker kvar när faktorn ”Flickor” har tagits bort kan vissa av 

klustren  ses  som  beskrivningar  av  enskilda  böcker.  När  alla  böcker  som  korsindexerats  med 

”flickor” plockats bort finns 14 av totalt 94 böcker kvar. 

   Om tanken var att ”Självständiga barn” skulle omfatta både berättelser om pojkar och om flickor  

som  bryter  mot  traditionella  köns  och  genusnormer  så  är  berättelserna  om  pojkar  klart 

underrepresenterade.  Som  kartan  visar  är  ämnesordet  ”Prinsessor”  ett  vanligt  förekommande 

ämnesord i frånvaron av ”Flickor”, kanske för att de används synonymt. Vid en närmre granskning 

av  materialet  handlar  nio  av  dessa  böcker  om  kvinnliga  karaktärer,  trots  att  de  inte  är 

ämnesordindexerade så. Två av böckerna har en protagonist med okänt kön (de böcker som på 

kartan representeras av klustren med texten ”Förmänskligade djur” och ”Morgon”). Endast tre av 

böckerna som inte utöver ”Självständiga barn” har ”Flickor” som ämnesord handlar om pojkar. En 

av ämnesordtrådarna innehåller ordet ”Pojkar”. Den representeras av det turkosa klustret högst upp i 

högra hörnet, den med texten ”Motorcyklar”. Prickens storlek beror på att flera ämnesord ligger 

nära varandra och överlappar varandra. Till skillnad från ”Prinsessor” är storleken inte en indikator 

på ämnesordets frekvens. I närbild ser klustret ut såhär (Figur 11):
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Figur 11: Ämnesordsklustret för "Vilmers första tävling". För större bild se Bilaga 3



   Boken heter ”Vilmers första tävling” och ämnesordstråden i sin helhet ser ut såhär: ”Motorcyklar; 

Motorsport; Motocross; Tävlingar; Självständiga barn; Pojkar”. Vilmer må vara självständig, men 

ingenting i den ämnesordstråden visar några tecken på att han på något sätt gör avsteg från sin 

traditionellt tillskrivna könsroll. 

   Nästa ämnesordsrad där pojkar verkar spela huvudrollen ser ut såhär: ”USA; Bröder; Psykiskt 

sjuka föräldrar; Schizofreni; Kriminella föräldrar; Far och son; Flytta; Autism; Stumhet; Barn som 

far illa; Självständiga barn; Musik; Kärlek”, det är boken ”Aldrig släppa taget” av Holly Goldberg 

Sloan (Figur 12):
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Figur 12: Huvudsakligt kluster för "Aldrig släppa taget" av Holly 
Goldberg Sloan. För större bild, se Bilaga 3



   Ämnesorden ligger  huvudsakligen fokuserade kring det  röda klustret  som finns  under  ordet 

”kärlek” på den stora kartan. Hur denna bok fungerar ur genus-/könsrollsperspektiv är svårt att säga 

med  den  begränsade  information  jag  har.  Däremot  visar  ämnesordstråden  på  en  inte  ovanlig 

alternativ tolkning av hur ”Självständiga barn” ska användas: För böcker om barn som far illa, lever 

i utsatta situationer, har föräldrar som är oförmögna att ta hand om dem och som därför har tvingats 

att i stor utsträckning ta hand som sig själva (se kapitel 7.4 Eländes elände). De har hamnat där 

eftersom detta är berättelser om karaktärer som har tvingats till självständighet: Självständighet som 

överlevnadsstrategi. Det kan hända att de bryter mot genus- och könsnormer också, men det är inte 

tydligt om så är fallet. Detta är en signal om att ämnesordet ”Självständiga barn” inte är avgränsat 

och exakt nog för att fungera bra som ämnesord för berättelser som visar på andra sätt att vara i  

relation till kön och genus. Det uppfyller inte syftet att ”Som hjälp för pedagoger på olika stadier 

[…] föreslå titlar  där både flickor och pojkar kan få ta del av ett  könsmönster som bryter mot 

invanda roller” (Starka flickor?,  Biblist  2009-05-05). Det blir  nämligen svårt  att  veta på vilken 

grund boken är indexerad under ”Självständiga barn” – självständig på vilket sätt?

   Även boken i det sista ämnesordklustret handlar om en pojke som far illa: ”Vara annorlunda; 

Självständiga barn; Familjen; Styvföräldrar; Skolan; Regler; Skateboard; Vänskap; Barn som far 

illa”. Boken heter ”Vind” och är skriven av Seita Parkkola. Även i denna ämnesordsträng finns 

tecken på att  självständigheten kan ha att  göra med en utsatt  situation.  Men ämnesordet  ”Vara 

annorlunda” i  kombination med ”Självständiga barn” signalerar  också att  boken handlar  om en 

pojke som bryter normer. Frågan är vilka normer. Eftersom självständighet uppenbarligen kan ha 

flera betydelser går det inte att veta om det i det här fallet är genus- och könsrollsnormer, eller om 

det handlar om andra typer av normer. De två tidigare exemplen visar ju på att det inte alls är  

självklart att det är just de normerna det handlar om.

   De bibliometriska kartorna i uppsatsen baseras på uppgifter hämtade från BURK-sök. I Libris 

finns en bok som får stå som ännu ett exempel på hur ordet ”självständig” kan tolkas. ”Det klarar 

Oskar!”  har  i  Libris  ämnesorden:  ”Självständiga  barn,  Fotboll,  Barn  och  föräldrar”.  I  bokens 

beskrivning på nätbokhandeln adlibris står det att: 

Oskar får inte vara med i fotbollslaget för Adrian. Adrian säger att Oskar är en liten parvel. Men när  
mamma skjutsar Adrians mamma till sjukhuset får Oskar vara ensam hemma. Det klarar jag, säger 
Oskar. Äntligen är det han som bestämmer.

Nu kan han bevisa att han inte är en liten parvel. Och på fotbollsplanen får han sin stora chans ...

En fint illustrerad bilderbok om att  klara av saker själv och att  ha bra självförtroende. Det klarar  
Oskar! passar perfekt för barn i åldern 4 år och uppåt. (Adlibris, 2012-05-15)

Oskar är alltså en pojke som vill spela fotboll och vara med i fotbollslaget. Han vill tävla, vinna, 
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bevisa  sig.  När  mamma försvinner  får  han  chansen att  bevisa  sitt  oberoende.  Det  är  han  som 

bestämmer. Genom sitt oberoende ska han bli accepterad. Fotboll, lagsport, tävla, vinna, oberoende, 

bestämma... Det är en beskrivning av en pojke som utför en traditionell maskulin könsroll, under ett 

ämnesord som skulle handla om berättelser som visar på alternativ till sagda traditionella könsroller. 

Det självständiga barnet i det här fallet är helt enkelt barnet som säger ”Kan själv!”.

   Utifrån hur indexeringen av böcker under ”Självständiga barn” ser ut ur ett pojk-/mansperspektiv 

så går det inte att säga att det fyller funktionen att samla berättelser om pojkar/killar/män som bryter 

mot  traditionella  köns  och  genusnormer.  I  bästa  fall  går  det  att  tolka  som  om  indexeringen 

visserligen tar hänsyn till självständighet men är godtycklig i relation till genus och kön. I värsta fall 

cementerar  indexeringen snarare de traditionella  manliga könsrollerna då några av berättelserna 

inordnar självständighet i det traditionella könsrollsmönstret snarare än att karaktärerna ställer sig 

självständiga i förhållande till det. 

8. Det känsliga barnet som blev en flicka
Var  finns  då  berättelserna  som bryter  mot  traditionella  manliga  könsroller,  där  manligt  kodade 

karaktärer bryter mot genusnormerna? Den alternativa tolkningen till att ”Självständiga barn” skulle 

samla alla berättelser – oavsett huvudkaraktärens kön – som visade på alternativa sätt att förhålla 

sig till genus och könsroller var att kombinationen ”Självständiga barn” och ”Flickor” skulle gälla 

för  dessa  böcker  när  karaktären  i  fråga  var  en  tjej,  och  att  killarnas  motsvarighet  skulle  vara 

”Känsliga barn” och ”Pojkar”. 

   Under ämnesordet ”Känsliga barn” finns bara en bok indexerad och därför är det inte fruktbart att  

göra någon kvantitativ undersökning av det. Boken heter  Det röda trädet och är skriven av den 

prisbelönte  Shaun  Tan.10 Ämnesorden  som  för  Det  röda  trädet är  ”Flickor”,  ”Känslor”  och 

”Känsliga  barn”.  Om  tanken  med  ”Känsliga  barn”  var  att  där  skulle  indexeras  böcker  om 

normbrytande pojkar, en motsvarighet till ”Självständiga barn” och ”Flickor”, så ser det inte alls ut 

att ha fungerat. Ämnesordet för ovanliga sätt att vara pojke på är i så fall helt tomt förutom en bok 

som indexeras med ”Flickor”. 

   Det verkar inte heller som om ämnesordsindexerarna har hittat något annat syfte för ordet, trots att 

där rimligtvis borde finnas många böcker om barn som är känsliga. Frågan är dock vad som är ett  

känsligt barn: Är det vad vuxna kallar ”överkänsligt”, på så vis att det har lätt för att börja gråta? Är  

10  I Sverige har Shaun Tan bland annat fått både ALMA-priset (litteraturpriset för barn- och ungdomslitteratur till 
Astrid Lindgrens minne) och Urhunden (Seriefrämjandets pris för årets bästa översatta seriealbum) – båda för boken 
”Ankomsten”. Hans böcker har ofta bilderbokens form, men innehållet kan vara nog så vuxet.
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det känsligt för andra människors sinnesstämningar? Är det empatiskt? Är det ett barn som har 

känslor  som  syns?  Det  finns  ingen  anledning  att  tro  att  de  som  indexerar  ska  känna  till  det 

bakomliggande resonemanget för ordet ”Känsliga barn” och därför blir det otydligt.

   Det hela blir ännu mer slående med tanke på att karaktären i den faktiska boken inte har något 

uttalat kön, knappt någon ålder (ingenting säger att detta är ett barn, annat än en relationell storlek 

som lika gärna kan bero på bildens perspektiv). Personen i fråga har en röd page och en rödlila 

tunika som lika gärna skulle kunna vara en nattskjorta (utom vid ett tillfälle då kläderna består av 

någon slags kostym). Ingenstans i boken, inte ens på baksidan, nämns ett kön på denna person. 

Beslutet att detta rör sig om en flicka har alltså helt och hållet tagits av personen som indexerade 

boken, ett beslut som verkar baseras på två väldigt ytliga, ickebiologiska markörer: Hår och kläder. 

Eftersom Tans bildvärld är så surrealistisk så blir detta beslut ännu mer tveksamt, vem vet vad en 

frisyr och ett klädesplagg innebär i ett samhälle som på ytan helt verkar skilja sig från vårt? Röd 

page och tunika är dessutom fullt möjliga för killar att bära i vårt samhälle också – även om det är 

ovanligt.

   I Att indexera skönlitteratur – Barn- och ungdomslitteratur står det att ”Indexerarens uppgift är att 

hitta  ämnesord  som  överensstämmer  med  verkets  innehåll.  Det  betyder  att  man  först  måste 

analysera ett verks innehåll och därefter försöka överföra detta till vokabulären i den ämnesordslista 

man  använder”  (Svensk  biblioteksförening  2004,  s.  8).  Detta  skulle  kunna  tolkas  som  att 

indexeraren gjorde rätt som utifrån en röd page och ett lilaaktigt klänningsliknande plagg avgjorde 

att denna bok handlar om en flicka. Men jag vill hävda att det skulle vara ett misstag att tänka så. I 

själva  verket  är  Det  röda  trädet en  normbrytande  berättelse  just  för  att  boken  skildrar  en 

allmänmänsklig upplevelse på ett så öppet och förutsättningslöst sätt. Att det inte självklart handlar 

om en pojke eller om en flicka är en av bokens styrkor. När indexeraren så går in och gör sig till 

medskapare genom att bestämma ett könet på protaginisten kortsluts en av de faktorer som utgör 

bokens stora styrkor, det gör den här berättelsen snävare. Verket innehåller inte en uttalad flicka och 

det tillför ingenting till boken eller till en vidare kontext att göra en sådan tolkning. I handledningen 

för  indexering  av  barn-  och  ungdomsämnesord  står  det  även  att  ”Ett  väl  genomtänkt  val  av 

ämnesord  ger  bokens  innehåll  i  koncentrat”  (Svensk  biblioteksförening  2004,  s.  8).  Om 

huvudkaraktären i den här boken nu till varje pris måste beskrivas i egenskap av kön borde ett bättre 

ord vara ”Könsneutral”.

   Ämnesordet ”Känsliga barn” visar här ett exempel på flera brister som de tre ämnesorden delar 

med varandra:
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 Det  inneboende kravet  att  benämna  kön i  indexeringen.  Många böcker  som bryter  mot 

genusnormer gör det just för att det inte går att avgöra kön på karaktärerna, eller för att 

karaktärerna är könsöverskridande.  Dessa böcker får inte plats  i  dessa tre ämnesord och 

deras budskap om annorlunda, inte könsneutrala, sätt att vara och att tänka människa och 

person på blir alltså osynliga i detta sätt att indexera.

 Opålitligheten i indexeringen när ämnesorden vilar på de enskilda indexerarnas förståelse av 

ordens syfte och av vad det innebär att analysera en bok. Att analysera utifrån könsroller och 

genusnormer är en förvärvad kunskap och förmåga, det är inte något självklart som alla 

redan kan och gör. I det här fallet saknas ett analytiskt och självkritiskt sätt att tänka kring 

kön, som tyvärr gör att ”Det röda trädet” förlorar en del av sin kraft.

 Inexaktheten som uppstår eftersom orden inte är tydliga när det kommer till mål och syfte.  

Om någon ser ”Känsliga barn” – eller för den delen ”Självständiga barn” – utan att ha tagit  

del av diskussionen som ledde fram till detta ämnesord så finns det ingenting i det som på 

något sätt visar på att detta ämnesord har något med genus att göra. Även för den som har 

deltagit  i  diskussionen så  är  det  svårt  att  se  genuskopplingen.  Ifall  indexeringen lyckas 

uppfylla en okänd tanke med ämnesordet eller inte blir alltså godtyckligt.

9. Varför är det så svårt att hitta bra ämnesord för det här 
området?

Strävan efter  att  hitta  hållbara  och användbara  ämnesord  för  skönlitteratur  med berättelser  och 

karaktärer som bryter mot genusnormerna försvåras av flera orsaker. Dessa orsaker är dels sprungna 

ur själva ämnesområdets förutsättningar; dels är de ett resultat av de resonemang som förs kring 

vilka kriterier ett ämnesord ska uppfylla och vilka ord som är möjliga att använda;; dels kan de ha 

koppling till bibliotekens och ämnesordens större kontext.

9. 1 Det tillgängliga ordet

Önskemålen om ett ämnesord för litteratur som vidgar barns syn på köns- och genusidentitet har en 

stor del av sin grund i en politisk strömning – feminismen – och relaterade teoribildningar som 

undersöker makt och identitet  i  relation till  kön och genus. Inom dessa politiska och teoretiska 

sammanhang läggs i många fall stor vikt vid korrekt terminologi och vid språk och språkbruk i 

allmänhet. Rimligtvis är detta någonting att ta hänsyn till i myntandet av ett sådant ämnesord. Men 
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trots att det finns adekvata ord inom feministisk terminologi som beskriver det ämnesområde som 

ska indexeras så har arbetet med att hitta ämnesord för barn- och ungdomslitteratur som spränger 

genusnormerna  fokuserats  på  att  hitta  omskrivningar  för  fenomenet  som ska  indexeras.  Detta 

motiveras med att arbetet utgår från ett barnperspektiv och en vilja att hitta ett ämnesord som är 

hämtat ur barnens språkbruk. Det ses som viktigt att ordet ska vara tillgängligt för den sökande och 

helst ska ämnesorden utvinnas ur låntagarens eget sätt att fråga. Ämnesordet ska också användas av 

bibliotekarierna i arbetet att hjälpa låntagarna fram till rätt material. Vem låntagaren är i de här 

fallen är oklart, mest sannolikt är att det inte är fråga om en faktisk låntagare eller referensgrupp av 

låntagare, utan att det i första hand handlar om en tänkt, fiktiv låntagare som inte antas använda ord 

som ”normer”, ”identitet” eller ”genus”. Men dels är det tveksamt om låntagaranalysen i det här 

fallet stämmer – ett så stort fokus på barnens språkbruk utgår från ett antagande om att barnen 

själva är huvudmålgruppen för denna typ av ämnesord, trots att efterfrågan främst verkar komma 

från vuxna (för vidare resonemang kring detta, se kapitel 4. Målgrupp och barnperspektiv) – och 

dels finns en uppenbar risk för att de intresserade låntagarna i detta fall underskattas i antagandena 

om ordkunskap och språkbruk. 

   Genus bör inte vara ett ord att rygga tillbaka från, det finns argument för att använda ordet i alla 

uppsatsens tre bedömningskriterier. Genus är visserligen en fackterm, men det är även ett ord som 

används i tidningar och på TV. Många förskolor har genusprofil och kurser med inslag av genus är  

en del av lärarutbildningarna – lärarkåren bör alltså vara tillräckligt bekanta med begreppet för att 

kunna använda det. Feministiskt intresserade föräldrar diskuterar genusmedveten uppfostran, både 

på nätet och i andra forum. Genusforskning finns inom en mängd ämnen på universiteten och kurser 

i genusvetenskap finns på alla större universitet och högskolor. Inget tyder på att det endast skulle 

vara ett modeord. Det är ett brännbart och ibland kontroversiellt ord som hör till  ett ämne som 

människor har skiljda men ofta starka åsikter om. Även om inte alla vet exakt vad ordet betyder har  

de flesta hört det och känner till att det har med kön och jämställdhet att göra. Det är kort sagt ett 

begrepp  som  har  allmän  spridning  även  utanför  fackområdets  nomenklatur,  det  finns  i 

uppslagsverken  och  det  kan  erbjuda  en  mer  specifik  och  direkt  ingång  till  verkens  innehåll. 

Detsamma gäller för begreppet könsroller, med reservation för att genus är ett mer aktuellt begrepp.

9. 2 Det synbart enkla kan vara dunkelt nog

Många ämnesord som används på våra bibliotek är konkreta, beskrivande. ”Hästar” eller ”Fotboll” 

blir ämnesord för böcker som handlar om just hästar eller fotboll. På faktaavdelningen finns böcker 

54



om filosofi,  Västergötland,  mineraler,  anatomi,  konsthistoria  och liberalism.  Men ämnesord ska 

formuleras för att beskriva de där skönlitterära böckerna som lärare frågar efter när klassen ska 

diskutera genus och könsroller uppstår ett problem. Skönlitteratur med karaktärer vars personlighet 

frångår  vad  som förväntas  av  deras  biologiska  kön,  karaktärer  och  berättelser  som bryter  mot 

könsroller och genusnormer, har sällan som ämne att detta händer. Det är oftast inte uttalat. Istället 

handlar böckerna om kärlek, mobbning, magi, äventyr eller kanske om hästar eller fotboll – precis 

som vilka andra barn- och ungdomsböcker som helst. Detta ställer särskilda krav på indexerarens 

specialkunskaper inom litteraturvetenskap, genusvetenskap och könsrollsanalys. Framställningen i 

hela boken måste tas med i beräkningen för att ett välgrundat beslut ska kunna tas rörande om 

boken visar  på alternativa sätt  att  vara människa i  förhållande till  kön. Det  räcker  inte  att  den 

kvinnliga karaktären är i slagsmål en gång, eller att pojken tröstar sin kompis när hon är ledsen, om 

berättelsen  låter  förstå  att  detta  är  ovanligt  och  avvikande,  om karaktären  i  övrigt  är  relativt 

stereotyp eller om det känns påklistrat, som om beteendet inte ingår i karaktären som helhet. 

   Ett annat av problemen med de ämnesord vi har idag för att beskriva karaktärer som spränger 

genusnormerna är att de har en synbar men falsk tydlighet. ”Starka flickor”, ”Känsliga barn” och 

”Självständiga  barn”  består  alla  av ord som vi  känner  igen  och tror  oss  veta  betydelsen i  just 

eftersom de är välbekanta. Men enkelheten är förrädisk. Ett barn kan vara mycket självständigt och 

starkt och samtidigt fullständigt uppfylla normerna för sitt kön. För att någon ska kunna sägas bete 

sig självständigt måste det finnas tillgång till alla varianter av identiteter och beteenden. En princip 

inom många aktuella feministiska strömningar som diskuterar identitetsfrågor är att alla, oavsett 

kön, även ska ha möjligheten att bete sig traditionellt ”flickigt” om andan faller på.11 Att personens 

biologiska  kön  råkar  vara  ”flicka”  står  inte  i  självklart  och  ömsesidigt  uteslutande 

motsatsförhållande till att en flicka som beter sig på ett sätt som uppfattas som ”flickigt” gör det på 

självständiga, autentiska grunder. Problematiken uppstår snarare i den begränsning som sker när 

vissa  egenskaper  och  beteenden  reserveras  för  flickor;  när  ”flickigheten”  blir  obligatorisk  för 

flickor;  när  det  kulturella,  sociala  och  i  det  här  fallet  narrativa  belöningssystemet  premierar 

”flickiga” flickor och bestraffar flickor som inte uppfyller kriterierna samt pojkar som uppfattas 

som ”flickiga”. En huvudpersons styrka och självständighet kan alltså inte enkelt bestämmas utifrån 

en enkel könsrollsdikotomisk vilkorssats, det finns inget självklart ”om A så B”. I själva verket 

skulle jag vilja hävda att en stark och självständig huvudperson är en av grundpelarna för en bra bok 

och att olika former av styrka och självständighet skulle kunna användas för att benämna karaktärer  

11 Att många feministiska strömningar resonerar enligt denna princip är dock inte samma sak som att alla gör det. 
Detta är en aktuell och dynamisk fråga som kontinuerligt bearbetas och har bearbetats inom den feministiska 
diskursen.
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i majoriteten av våra skönlitterära barn- och ungdomsböcker. Detta innebär inte att majoriteten av 

karaktärerna spränger genusnormerna.

   Vi måste även räkna med att det går att vara stark och självständig på olika sätt. I vissa fall är det 

självständigt att vara känslig och empatisk, det kan till exempel fungera som en form av uppror mot  

situationer eller roller där hårdhet och okänslighet är det förväntade. När det händer så är det djupt 

orättvist  att  använda  ordet  ”självständig”  som  motsats  till  ordet  ”känslig”.  I  andra  fall  ingår 

känslighet i en uppsättning av normer som tillsammans bildar ett kluster av egenskaper som ska 

uppfyllas för att få godkänt av omvärlden. I bästa fall är det något som faller naturligt för personen i  

fråga,  något  som kommer  inifrån  och är  oproblematiskt,  men det  kan också  vara fråga  om ett 

beteende  som  kommer  utifrån,  en  teater  som  spelas  på  grund  av  pressen  från  omgivningens 

förväntningar. Då känsligheten uppfyller förväntningarna så är den inte ett uttryck för styrka och 

självständighet.  Vissa handlingar  sprungna ur känsligheten kan vara det,  men känsligheten som 

ligger till grund för handlingarna är det inte. 

   Känslighet  är  en egenskap som är starkt  kopplat  till  det  system av egenskaper  som vi  som 

samhälle kallar för kvinnlighet, femininitet, och självständighet och styrka är i sin tur kopplade till 

föreställningar om maskulinitet. De tre ämnesorden är formulerade på ett sätt som tydligt utgår från 

kulturella  uppfattningar  och förförståelser  om egenskapers  kopplingar,  i  det  här  fallet  om vilka 

egenskaper  som uppfattas  vara  kopplade  till  vilket  kön:  självständighet  –  maskulint;  styrka  – 

maskulint; känslighet – feminint. Detta är viktigt att notera eftersom orden bara blir relevanta i  

relation  till  könsroller  och  genus  i  den  mån  ett  normbrott  illustreras  genom att  dessa  könade 

kopplingar inverteras – när kvinnliga karaktärer indexeras under självständighet och manliga under 

känslighet. De tre ämnesorden behöver alltså de rådande normerna och den aktuella, kritiserade, 

synen på manligt och kvinnligt för att fungera. På så sätt bidrar de till att cementera dessa normer.

   Det är ingen slump det är möjligt att se känsligheten som kontrast till självständigheten – trots att  

motsatsorden  till  självständighet  enligt  Ord  och  motsatsord:  Svensk  antonymordbok är 

”osjälvständighet,  beroende,  ofrihet,  bundenhet,  bindning  (i  betydelsen: oavhängighet,  frihet)” 

(Walter,  2002,  s.  222).  Vid  uppslagsordet  ”Självständig”  tillkommer  även  ”svag,  karaktärslös, 

lättledd” (ibid.) som förslag på antonymer. Motsatsorden till känslig är ”1 okänslig, oemottaglig, 

svårpåverkad,  tålig,  motståndskraftig  2 okänslig,  känslolös,  kallsinnig,  likgiltig,  oberörd, 

hårdhudad, hård, kall, kylig 3 ofin, taktlös; harmlös, oförargerlig (i betydelsen: 1 mottaglig, ömtålig 

2  lätrörd  3 delikat)”  (Walter,  2002,   s.137).  De  antonymer  som  presenteras  ger  en  brutal 

sammanfattning av några av de mer problematiska sidorna av de traditionella könsrollerna, en lista 

ord som får genklang från föreställningar om kön långt bak i tiden. 
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   Föreställningen om att det är något extraordinärt med att flickor är självständiga, något som ska 

framkalla en aha-effekt, faller tillbaka på ett tankemönster som säger att det normala för kvinnan är 

att  vara  bunden,  svag  och  karaktärslös  –  normen  är  norm eftersom normaliteten  inte  behöver 

benämnas,  den  ses  som  given.  Tanken  om  kvinnans  utgångspunkt  i  bundenhet,  svaghet  och 

karaktärslöshet  faller  i  sin  tur  tillbaka  på  ett  gammalt  resonemang  om  att  kvinnan  inte  kan 

kontrollera  sig  själv eller  ta  genomtänkta beslut  – och därför  bör  underordna sig en man – en 

uppfattning som i sin tur bland annat går hela vägen tillbaka till den bibliska berättelsen om hur 

Evas  beslut  att  äta  äpplet  förvisade  människan  från  Eden  och  de  teologiska  tankegångar  och 

föreställningar om kvinnans (och även om mannens) ”natur” som har uppkommit apropå detta. 

   Motsatsorden till känslig tecknar i sin tur en bild av några av de egenskaper som är som mest 

förknippade med manlighet, särskilt orden som står i samband med betydelserna 1 och 2. Vissa av 

orden har hög status, till exempel svårpåverkad och tålig. Men de problematiska termerna är klart 

övervägande, främst de ord som omöjliggör empati, kärlek och förmåga att relatera till andra. Ord 

som okänslig, oemottaglig, hård, kall, känslolös och kallsinnig är adjektiv som ofta används och har 

använts för att beskriva ett beklagligt men antaget nödvändigt sätt att vara man på. Det är ord som 

beskriver  soldater,  mördare,  despoter.  Men också ord som beskriver  hur  den rationelle  mannen 

förväntas förhålla sig till sina beslut och sin maktposition i relation till hustru och barn, ett arv från 

framväxten av kärnfamiljsbegreppet som en effekt av urbaniseringen under 1800-talet. Det är en 

sorglig position för en människa att ha, vilket bland annat kan illustreras av livet som Mr. Banks 

lever  i  filmen  Mary Poppins från  1964.  Dessa  motsatsord  och föreställningar  om manligt  och 

kvinnligt finns närvarande i de faktiska ämnesorden även när de inte är uttalade.

   När antonymer hanteras så är det viktigt att hela tiden ta hänsyn till det som inte sägs, för det finns 

hos oss hela tiden. Människan tänker gärna i motsatser. Där det finns tes finns också antites, säger 

någon  ljus  finns  mörkret  genast  närvarande  genom sin  frånvaro.  Att  sätta  självständighet  och 

känslighet i relation till kvinnligt och manligt, som i sig ofta ses som motsatser till varandra, är att  

konstruera ett system av antonymer och föreställningar som bygger på att alla inblandade delar 

samma förförståelse om könsroller. För att en person ska förstå att självständighet i kombination 

med flickor har en speciell innebörd krävs att personen i fråga har i alla fall en intuitiv känsla för att  

ordkombinationen ”självständiga flickor” är något av en oxymoron12.  Genom att  orden så tungt 

baseras på kontrasten mot de traditionella könsrollerna och genusnormerna riskerar de att förstärka 

status quo. Detta dels genom att  konstruktionen bygger på att  ”alla” ska vara bekanta med och 

känna till de förväntningar och normer som finns för människor beroende på kön till den grad att  
12 En oxymoron är en ”retorisk figur bestående av kombination av två skenbart motsatta begrepp” (Svenska 

akademiens ordbok - SAOB)
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reaktionen  på  kombinationen  ”självständig”  eller  ”stark”  och  ”flicka”  respektive  ”känslig”  och 

”pojke”  ska  kännas  radikalt  och  upplevas  som  normbrytande.  Dels  finns  det  i  praktiken  ett 

antagande om att denna normativa ”självklarhet” ska fortsätta, eftersom ämnesorden bland annat 

väljs utifrån kriteriet att de ska ha en hållbarhet framåt i tiden. 

   ”Problemet” är att de normsystem som dikterar hur ”pojke” och ”flicka” ska bete sig hela tiden 

förändras – i själva verket är förändringen hela poängen. Målet är att varken självständighet, styrka 

eller känslighet ska vara kopplat till någon könsroll. Förändringarna sker kontinuerligt och för med 

sig både nya möjligheter och nya problem och låsningar. Det är till exempel inte längre trovärdigt  

att hävda att kvinnor blir hysteriska av utbildning och därför ska hålla sig hemma med handarbete 

och bli försörjda, något som var norm för 150 år sedan. Idag försörjer kvinnor sig själva och tjejer  

upptar majoriteten av utbildningsplatserna på universitet och högskola i vårt land. Sedan 70-talet 

har det enligt Högskoleverkets rapport Kvinnor och män i högskolan varit fler kvinnor än män som 

har påbörjat högre utbildning (Högskoleverket, 2008, s. 7) och kvinnor avslutar också i högre grad 

sin utbildning (Högskoleverket, 2008, s. 8). I gengäld så har kvinnor numer andra genusnormer att 

brottas  med.  Till  exempel  finns  en  obalans  inom ämnesvalen  –  kvinnor  och  män  väljer  olika 

inriktningar inom naturvetenskaprna och männen är i majoritet när det gäller forskarutbildningar 

och  doktorandtjänster.  Dessa  förändringar,  och  även  mindre  sådana,  för  med  sig  skiften  i  de 

kulturella förväntningarna för hur pojkar och flickor ”är”. En norm för flickor är nuförtiden att vara 

högpresterande och duktiga i skolan och eftersom pojkrollen ofta definieras av att ”inte vara flicka” 

(Marklund  &  Snickare,  2007  s.  23)  så  har  det  blivit  omanligt  att  studera.  Däremot  ses  det 

fortfarande som manligt att ha ett specialintresse, att vara bäst på något, vilket – tillsammans med 

andra faktorer som till  exempel homosocialitet13 – kan vara en av flera förklarande faktorer för 

mansdominansen inom forskarutbildningar. En annan faktor kan vara att det tar tid innan en sådan 

förskjutning syns på alla nivåer. John Fiske skriver i slutet av 1900-talet om ytterligare en möjlig 

faktor rörande naturvetenskapen i Kommunikationsteorier: En introduktion:

Vetenskapen är i sista hand ett sätt att utöva makt över den fysiska världen; i ett samhälle där 
män utövar makt i den sociala världen verkar det därför ”naturligt” att denna makt även bör 
omfatta den fysiska. Den dominerande uppfattningen om de kvinnliga vetenskapsmän som finns 
(såvida  de  inte  arbetar  inom  en  ”vårdande”  eller  ”fostrande”  vetenskap  som  till  exempel 
medicin) är att de är okvinnliga eller i alla fall ovanliga. Detta är aktivt verkande ideologi som 
får den rådande maktfördelningen i samhället att framstå som ”normal” eller ”naturlig”. (1997, 
s. 227)

Ur  detta  perspektiv  kan  en  ökning  av  kvinnliga  studenter  inom  naturvetenskapen  vara  en 

13  Överrepresentation grundad i att rekrytering sker på bas av likhet och igenkänning. Tendensen att kvinnor rekryterar 
kvinnor och män rekryterar män. Kan även ske utifrån andra faktorer eller kombinationer av faktorer, t.ex etnicitet, 
klass, ålder etc. 
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återspegling av att kvinnors makt i samhället ökar och att det därmed ses som mer och mer naturligt  

för  kvinnor  att  även  utöva  makt  över  det  fysiska.  En  ökning  av  kvinnliga  studenter  inom 

naturvetenskapen kan sedan i sin tur så småningom leda till fler kvinnor på högre positioner inom 

ämnesområdet. I gengäld rör sig sådana förändringar i pendlingar, vilket kan leda till olika sorters 

bakslag. Inom den feministiska diskursen är medvetenheten om dessa förändringar hög och därför 

finns där också ord som kan hantera köns- och genusnormer utan att behöva bytas ut när kulturen 

skiftar. När det gäller att hitta passande ämnesord bör alltså biblioteksdiskursen använda sig av den 

feministiska diskursen som en resurs för att hitta den bästa lösningen.

   Att  ämnesorden  utgår  från  problematiska  normer  är  extra  bekymmersamt  eftersom  denna 

ämnesordlista  riktar  sig  till  unga  människor  som  idealt  sett  ska  kunna  se  dessa  gamla 

könsuppdelningar som något föråldrat och inaktuellt. När ämnesorden spelar på att kombinationerna 

flicka/självständig/stark respektive  pojke/känslig  underförstått  kan ses  som något  av motsatsord 

aktualiseras det gamla tankemönstret  igen.  Det blir  inbyggt i  det system som har som syfte att  

kritisera och motverka sådana begränsande och normerande strukturer på ett sådant sätt att systemet 

självt bidrar till att upprätthålla strukturerna och associationerna.

   Vart och ett av de tre ämnesorden består alltså av en komplicerad och mångbottnad symbolisk 

invertering av genuskopplingarna, utifrån föreställningar om genus och kön som är aktuella idag, 

men kanske (förhoppningsvis) inte imorgon. Genus- och könsrollsaspekten insinueras istället för att 

skrivas konkret. Genom att den normbrytande aspekten förväntas framföras genom indexerarens 

förförståelse för ordens undertext blir resultatet i hög grad beroende av indexerarens individuella 

relation  till  dessa  ord.  Det  går  inte  att  förvänta  sig  att  alla  gör  samma kopplingar  till  samma 

undertext, något som även syns i den disparation som framträder när böckerna som indexerats under 

de tre ämnesorden studeras närmre. Resultatet hänger till stor del på att indexeraren ska lyckas med 

att kommunicera en icke uttalad undertext genom den aktiva indexeringsindexeringshandlingen – 

en undertext som kanske inte står klart för indexeraren själv – ett tecken på att orden som används 

inte har en konkret och tydlig innebörd där risken för misstolkningar har minimerats. Det går inte 

att förlita sig på att varje enskild indexerare ska göra samma antaganden och definition av orden 

”stark”, ”självständig” och ”känslig” samt hitta kopplingen till kön, genus och könsroller. De tre 

valda orden blir – istället för etiketter och konkreta beteckningar – exempel på ett tänkt brott mot 

genussystem och traditionella könsroller. I förlängningen går detta sätt att resonera att jämföra med 

att använda en liten del av definitionstexten i ordboken hellre än själva uppslagsordet. För den som 

inte har detta resonemang aktuellt framför sig blir det långt ifrån självklart vad som ska uppnås, 

vare  sig  för  indexerare,  övriga  bibliotekarier  och  biblioteksarbetare  eller  för  besökare, 
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informationssökare och låntagare. Det går inte heller att förlita sig på att ämnesordens innehåll ska 

illustreras av litteraturen som indexeras under dem. Att  låta  indexeringshandlingen illustrera att 

syftet med ämnesorden är att samla böcker som bryter mot de normer som finns i relation till kön 

blir  en förskjutning så att  ansvaret  för ämnesorden förläggs utanför  själva listan,  till  en mängd 

spridda  individuella  indexerare  med  varierande  tolkningar  av  vad  självständighet,  styrka  och 

känslighet innebär. Detta kan inte leda till annat än osäkerhet och otydlighet. Indexerarna har trots 

allt endast ett system, en lista med ord, att utgå från och det begränsade utrymme för förklarande 

kommentarer som finns lämnar inte plats för någon större vaghet i orden innan det blir svajigt. De 

tre ämnesorden blir instabila delar i ett sådant system då det inte finns någon övergripande kontroll 

över  att  verken  som indexeras  följer  ämnesordens  ursprungliga  intentioner  och  det  är  bara  en 

tidsfråga innan dessa intentioner glöms bort. 

   Men det finns konkreta, politiska och tekniska ord som beskriver precis det ämnesorden är tänkta 

att beteckna på ett stabilt sätt, ord som inte utgår från antonymförhållanden och som inte i sig är 

beroende av de traditionella könsrolls- och genussystemen för att förmedla mening.

  För  att  återgå  till  uppsatsens  bedömningskriterier  så  går  det  att  se  en  obalans  mellan  1) 

tillgänglighet,  2)  precision  och  specificitet  och  3)  hållbarhet.  Stor  vikt  har  lagts  på 

tillgänglighetskriteriet. ”Stark”, ”självständig” och ”känslig” är ord som är etablerade och relativt 

vanliga i det svenska språket. Problemet är att deras betydelser inte är självklara på ett sätt som 

uppfyller  kraven  på  precision  och  specificitet,  särskilt  inte  i  relation  till  kön  och  genus.  Ett 

ytterligare problem är att de förväntas representera ett gigantiskt och komplicerat fält genom att 

benämna tre begränsade egenskaper – som kanske inte ens är de egenskaper som låntagaren tänker 

på. Analyser både utifrån genus och könsnormer innehåller betydligt bredare och fler komponenter 

och berättelser  kan motverka traditionella  könsroller och vidga utrymmet för genuskonstruktion 

utan att alls beröra dessa tre egenskaper. Dessutom försvårar valet indexeringen, eftersom ordvalet 

vilar på en outtalad tanke om vilka böcker som ska sorteras under dessa ämnesord – en tanke som 

inte går att utläsa i själva ordet. Resultatet är att ämnesorden saknar i precision och specificitet 

eftersom deras betydelse i  slutändan är oklar.  De är inte heller  hållbara eftersom de; 1) Endast  

fungerar  så  länge  som någon  kan  redogöra  för  tanken  bakom dem gentemot  indexeraren  och 

användaren. Med tanke på hur många ämnesord som finns i systemet så är det ohållbart att tänka sig 

att  sådana  hänsyn  ska  kunna  hållas  i  system  under  indexeringsprocessen  med  någon  större 

konsekvens. 2) Endast betecknar ett normbrott så länge normerna ser ut som de gör idag, vilket är  

en  mycket  svajig  grund  då  normer  hela  tiden  förändras  eftersom  de  konstant  förhandlas  och 

förhandlas om.  
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  Det ser dessutom ut att bli allt viktigare att  ha möjlighet att  indexera böcker som bryter mot  

könsroller  och  genusnormer  utan  att  definiera  biologiskt  kön.  I  dagsläget,  som ett  resultat  av 

framväxten av HBTQ-rörelsen och queerfeminismen, så kan det dessutom tyckas vara kortsiktigt att 

hålla fast vid föreställningen om två, varandra uteslutande, kön. Medvetenheten ökar om att det 

finns barn och ungdomar – för den delen människor i allmänhet – som  har en könsidentitet som 

skiljer sig från det biologiska könet. Dessa barn och unga spränger verkligen normerna för kön och 

genus och med tanke på den samhälleliga, politiska och teoretiska utvecklingen så finns det starka 

anledningar för att bereda plats även för dem i dessa ämnesord. Böcker med karaktärer som är 

transgender (identifierar sig med det kön som är motsatt det biologiskt medfödda), eller intergender 

(personer  med  en  identitet  som  ligger  mellan  eller  bortom  man  och  kvinna,  eller  som  inte 

identifierar sig som något kön alls), är på frammarch. Nu när ordet ”hen”, ett ord som i sig bryter 

mot svenska språkets normer för genus, finns i det allmänna medvetandet så är det bara en tidsfråga  

innan fler författare börjar experimentera med det. I sådana fall är ämnesorden ”Pojke” och ”Flicka” 

helt ovidkommande och det går inte heller längre att använda sådana könsmarkörer för att bryta av 

mot egenskaperna ”självständig” och ”känslig” för att illustrera normbrott. De ämnesorden slutar 

helt att fungera i dessa fall. 

   I  ämnesordet  ”Starka  flickor”  finns  även  en  tydlig  återspegling  av  föreställningen  om 

”superkvinnan”, det problematiska antagandet om att kvinnor, för att få vara åstadkomma något på 

ett område, även bör vara starka, duktiga och framstående på alla andra områden: Den bilden av den 

lyckade och emanciperade kvinnan som någon som är en duktig mamma, ambitiös yrkesmänniska, 

givande partner, närvarande vän, duglig hushållerska, välplanerad, snygg och behaglig, etc. – allt på 

en och samma gång. Denna föreställning är en motreaktion på kraven på ökat utrymme för kvinnor i 

samhället och innebär orimligt hög press på de som förväntas leva upp till den bilden. Att dessutom 

kräva  styrka  för  att  en  person ska  få  göra  och vara  på  sätt  som faller  utanför  de  traditionella 

könsrollerna och genusnormerna är att lägga sten på börda. När styrka används som ämnesord för 

berättelser som innehåller karaktärer som kliver utanför sin föreskrivna könsroll – när styrka (eller 

för  den  delen  självständighet  eller  känslighet)  därigenom  används  som  kriterium för  att  detta 

erkännande ska kunna ske – så döljs berättelser där karaktärerna visserligen gör dessa normbrott 

men utan att för den skull uppfylla detta kriterium. 

   Ordet styrka kan visserligen tolkas på olika sätt (inre, själslig, kroppslig, etc.) men en person kan 

vara normbrytande genom sina svagheter också.  Ett  exempel  på en sådan karaktär är  Katniss i 

Suzanne Collins trilogi  Hunger Games (Hungerspelen). Katniss bryter mot normerna både i sina 

styrkor och sina svagheter. Hon är duktig på att jaga, hon tänker kallt, strategiskt och rationellt och 
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hon är familjens försörjare. Men hon är också rädd för närhet och omsorg, hon är rädd för sjuka och 

skadade människor (till skillnad från hennes mor och syster som i stort sätt driver ett provisoriskt  

sjukhus hemma i köket), hon är relativt självcentrerad och hon är inte särskilt empatisk. Katniss har  

med andra ord många traditionellt manligt kodade egenskaper i den mer problematiska skalan och 

hon kan vara som mest normbrytande i de tillfällen då hennes svagheter är som mest synliga. 

   Det är inte perfektion eller en förmåga att kunna allt som gör Katniss normbrytande, det är snarare 

att hon är som hon är och att hon tillåts att ha de fel som hon har utan att det görs till något konstigt  

eller avvikande. Att bara fokusera på styrkan innebär att ämnesordet blir en ensidig förenkling av 

vad det  ska representera,  vilket  är  en risk oavsett  vilken enskild egenskap som väljs  ut  för  att 

representera ett så stort och komplext fält som de tre ämnesorden är siktar på att täcka. Det är en sak 

om ord  som styrka,  självständighet  och  känslighet  är  ämnesord  för  böcker  som innehåller  just 

styrka, självständighet och känslighet, men de tre ämnesorden ska representera alternativa sätt att 

vara människa och en människa är så mycket mer än enstaka egenskaper. Att trycka så hårt på  

enskilda egenskaper blir att ge budskapet att just den eller de egenskaperna är det enda alternativa 

sättet att vara på – det är inte att öppna upp, det är att stänga möjligheter och att skapa nya trånga 

roller. De alternativ som förs fram får aldrig bli till omänskliga krav.

9. 3 Makt och politik

En faktor som gör denna typ av ämnesord knepigare än de flesta är att de hanterar maktfrågor. 

Därför  är  de  –  liksom alla  ämnen som ifrågasätter  maktförhållanden – politiskt  brännbara.  Att 

folkbiblioteken  är  en  demokratisk  institution  som  är  till  för  alla  är  helt  grundläggande  för 

organisationen.  Lika  grundläggande  är  det  i  den  feministiska,  politiska  diskursen  att  den  är 

polemisk, ifrågasättande, har motståndare och därmed inte inkluderar alla. Detta är en punkt där 

biblioteksdiskursen och den feministiska politiska kontexten skaver mot varandra. 

   Bibliotekens inkluderande roll tolkas ibland som att biblioteken alltid ska hålla sig neutralt i 

förhållande till politiska frågor, en tolkning som är långt ifrån självklar eller ens möjlig att uppnå 

ifall  vi  använder  ett  politikbegrepp  som  är  bredare  än  den  rent  partipolitiska.  I  det  här 

sammanhanget blir bibliotekens förhållande till politiken särskilt intressant eftersom det krävs en 

feministisk analys, en aktiv handling, av biblioteken för att kunna indexera skönlitteratur som bryter 

mot genusnormer och könsroller. Detta skiljer sig från att till  exempel indexera faktaböcker om 

feminism eller vetenskapliga böcker som innehåller feministiska analyser. Att göra sådana analyser 

och att presentera dem är en politisk handling och i någon mån ett ställningstagande – det är ett 
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erkännande av att dessa strukturer syns och finns, att feministiska frågor och analyser är synliga,  

legitima och viktiga.

   Vad gäller den politiska diskursen som rör de tre ämnesorden, det vill säga feminismen och frågan 

om att göra skönlitteratur som rör genus och könsroller sökbar, så är biblioteken i en position där 

folkbiblioteken oavsett beslut kommer att göra ett politiskt ställningstagande. Ett val att arbeta med 

genus och könsroller visar en vilja att ta dessa frågor på allvar, men det kan även tolkas som en 

positionering på en större politisk agenda. Ett val att inte arbeta med detta kan vara ett sätt att hålla 

låg profil, men det kan också ses som ett avståndstagande och ge signaler om att problematik som 

rör  genus-  och  könsrollsrelaterade  frågor  betraktas  som irrelevant  av  organisationen.  Eftersom 

denna typ  av ämnesord utvecklas  på grund av en yttre  efterfrågan så kommer de grupper  och 

personer som står för efterfrågan att lägga märke till vad som händer inom området.

   Detta innebär att arbetet med de tre ämnesorden innehåller svårigheter med rötter som går djupare  

än de uttalade bedömningskriterierna. Det går att formulera det som att det inte bara handlar om att 

hitta bra ämnesord, arbetet med  och behovet av dessa ämnesord aktualiserar även en konflikt inom 

själva biblioteksdiskursen. Å ena sidan finns goda anledningar till att ha ämnesord som lyfter den 

typ av berättelser det är fråga om – det är efterfrågat, inte minst av föräldrar och pedagoger; det 

finns  forskning  som  stöder  uppfattningen  om  att  dessa  berättelser  behövs  i  bibliotekets  mest 

prioriterade målgrupper; det är fråga om aktuella teman både i samhället och i litteraturen och det 

ser ut att fortsätta vara det. Å andra sidan riskerar biblioteket att få kritik för att ta ställning i en  

politisk fråga, för att ”välja sida”. 

   Detta visar på hur dessa tre ämnesord är en del av en större kontext som sträcker sig utöver 

ämnesordsystemet: Det handlar om frågor och överväganden som rör bibliotekets roll i samhället i 

stort.  Folkbiblioteken  i  Sverige  har  sin  grund i  folkrörelserna  och har  varit  grundläggande för 

demokratiutvecklingen. De har vuxit fram ur en strävan att utjämna den maktobalans som ojämn 

tillgång till information och bildning kan ge upphov till. Att de överhuvudtaget kom till och finns 

var och är en politisk handling. Folkbiblioteken är en politisk organisation genom att de är offentligt 

finansierade;  de  finns  till  för  folket  och  det  står  både  i  den  gamla  bibliotekslagen14 och  i 

lagrådsremissen till en ny bibliotekslag15 att alla ska ha tillgång till bibliotek; de inte är knutna till 

någon  religiös  eller  kommersiell  organisation;  de  inte  är  välgörenhetsinstanser  eller 

propagandaapparater. Folkbibliotekens relativa autonomi är i sig politisk.

14 ”2 § Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och utbildning samt kulturell 
verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till ett folkbibliotek.” Bibliotekslag (1996:1596)

15 ”6 § Varje kommun ska ha folkbibliotek. Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och anpassade till 
användarnas behov.” (Kulturdepartementet, 2013, s. 5)
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   Hur ska folkbiblioteken förhålla sig till denna politiska historia? Detta är en fråga som går igen, 

från  grundläggande  diskussioner  om  vad  människorna  biblioteket  finns  till  för  ska  kallas  – 

Besökare? Medborgare? Användare? Kunder? – till frågor om finansiering, placering, utformning 

av verksamhet, vad besökarna/användarna/kunderna ska göra själva, personalens roll och inte minst 

till de bedömningskriterier som denna uppsats grundas på. Särskilt tillgänglighetskriteriet har en 

tydlig koppling till tanken om att biblioteket ska vara till för alla. Bibliotekets relation till politik 

och  maktförhållanden  är  en  stor  och  viktig  frågeställning.  Alla  beslut  som tas  som berör  den 

frågeställningen bidrar också till att forma verksamheten och i slutändan även till att forma vad ett  

bibliotek  är i  Sverige. Beslut om att  arbeta för fungerande ämnesord som kräver aktiv,  politisk 

analys från bibliotekets sida handlar alltså om mer än att tillföra ett vanligt, neutralt ämnesord till  

listan. Det handlar för folkbiblioteken om att välja mellan en aktiv, samhällsmedskapande, roll eller 

en passiv, följsam, roll (som för den delen också bidrar till att forma samhället).

   Att det handlar om så politiskt brännande frågor kan vara en anledning till att det är svårt att hitta  

ämnesord  inom området.  Det  kan  upplevas  som tryggare  att  använda  ord  som inte  är  fullt  så 

politiserade som ord som genus och normer,  ord som används – och får hårt  mothugg – i  den 

offentliga mediedebatten. Problemet är att även arbete för att förenkla och neutralisera kan leda till 

att tydligheten förloras – det blir allt svårare för den som söker (och indexerar) informationen att  

hitta rätt ju längre från ämnet termerna hämtas. Motsvarande förenkling inom biologin skulle kunna 

vara att ersätta ordet ”celler” med det luddiga ”kroppens byggstenar” - det skulle lika gärna kunna 

handla om proteiner. Det finns också en risk för att just de ord som den centrala målgruppen för  

ämnesordet helst använder för att beskriva vad de söker efter undviks och sorteras bort. Det hela 

kompliceras ytterligare av att ämnesområdet i det här fallet är ett politiskt värdesystem och genom 

att  försöka  undvika  dess  egen  terminologi  finns  en  risk  för  ett  mer  eller  mindre  omedvetet 

ställningstagande i frågor som diskuteras och som är brännande inom den politiska kontexten som 

man vill adressera. Ifall omgivningen får intrycket av att folkbiblioteken böjer sig baklänges för att 

undvika aktuella termer kan detta uppfattas som ett avståndstagande från de värderingar som är 

sammankopplade  med  den  politiska  kontexten.  Det  skulle  även  kunna  ses  som  ett  försök  att 

reservera vissa allmänna ord till en viss politisk kontext. Just politiken är ett område där konflikt 

och  utmaning  är  helt  grundläggande,  där  makt  och  tolkningsmakt  hela  tiden  står  på  spel  och 

analyseras, där ordvalen spelar stor roll.

   För  att  belysa  detta  skulle  vi  kunna  föreställa  oss  att,  med  tillgänglighet  som motivation,  

ämnesordet ”Liberalism” skulle ersättas med ”Frihetspolitik”. ”Frihet” är ett ord som är centralt för 

liberalismen – ”liber” är  trots  allt  latin  för  ”fri”  –  så  till  viss  utsträckning beskriver  ordet  den 
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politiska strömningens egen bild  av sin inriktning.  Men det  finns  många rörelser  som bedriver 

politik som rör frihet, flera som följer tankar och idéer som står i direkt motsatsförhållande till 

liberalismens.  Att  välja  ett  sådant  begrepp  insinuerar  en  politisk  värdering  som  blir  ytterst 

problematisk i ett sådant här sammanhang – bland annat eftersom ämnesordet implicit reserverar 

begreppet  ”frihet”  till  liberalismen  och  därigenom  ges  liberalismen  ett  tolkningsföreträde  till 

begreppet, ett tolkningsföreträde som därigenom blir ”godkänt” av en offentlig, skattefinansierad 

organisation  och  inbyggt  i  ett  synbart  neutralt  system.  Detta  kan  uppfattas  som  ett  politiskt 

ställningstagande och som ett osynliggörande av andra typer av frihetskamp. Det är riskabelt att 

börja kompromissa med politiska termer och att politisera ord. 

   Det går inte att undvika den politiska aspekten i arbetet med ett så politiskt präglat område som 

genus och kön är: Oavsett vilka val som görs så kommer någon att bli trampad på tårna. Det går inte 

att försöka göra alla nöjda. Det enda som finns att göra är att fokusera på uppgiften att hitta ord som 

är tydliga, sökbara, ärliga och som underlättar informationsförmedlingen och -sökningen. 

9. 4 Analytiska ämnesord

Det  finns  olika  typer  av  ämnen  och  olika  typer  av  ämnesord.  I  sin  avhandling  På  väg  från 

ingenstans:  Kritik  och  emancipation  av  kunskapsorganisation  för  feministisk  forskning skriver 

Jenny Samuelsson om möjligheterna för  ämnesordindexering  i  systemet  SAO att  ”Det  går  inte 

heller att skilja ut texter om feminism från texter skrivna utifrån ett feministiskt perspektiv.” (2008 

s. 63). Skillnaden står här mellan böcker om feminism, som fokuserar det politiska ämnesområdet 

feminism, och texter som håller  ett  feministiskt perspektiv i  en analys  av andra ämnen.  Denna 

otydlighet ser Samuelsson som en del av ett osynliggörande av feministisk diskurs. Det börjar alltså 

bli svårt med ämnesordindexeringen av den feministiska diskursen redan när det gäller litteratur 

som  själv  uttalat  anlägger  ett  feministiskt  perspektiv.  Samuelssons  avhandling  behandlar 

vetenskaplig  litteratur,  närmare  bestämt  feministisk  forskning.  Den  här  uppsatsen  rör  istället 

ämnesordindexering av skönlitteratur, ett område där en eventuell politisk tanke sällan är explicit 

uttalad. 

   Vissa ämnesområden är enkla att se även i skönlitteraturen. Vi kan kalla dem konkreta ämnesord – 

det är till exempel svårt att missa ämnen som ”Skeppsbrott”, ”Rim” eller ”Ridläger” i en bok. Det är 

svårare  med  abstrakta  ämnesord –  som till  exempel  relationella  värden i  stil  med ”Vänskap”, 

”Popularitet” och ”Lojalitet” – eftersom de inte nödvändigtvis är uttalade och påtagliga på samma 

sätt som de konkreta ämnesorden, men indexeraren kan fortfarande utgå ifrån sin egen upplevelse 
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av berättelsen och ingen särskild ämneskompetens krävs för att göra bedömningen. 

   Att identifiera skönlitteratur som bryter mot traditionella könsroller och genusnormer är snäppet 

svårare eftersom krävs att en djupanalys görs av berättelsens strukturer och värderingar – saker som 

händer samtidigt som handlingen men som är något annat – något som är under, över, mellan, i och 

samtidigt  som  berättelsen  men  som  inte  nödvändigtvis  pekas  ut.  De  är  för  berättelsen  vad 

teaterhuset är för scenen, publiken och skådespelarna. 

   Ibland syns strukturerna tydligare i innehållet – ibland finns där till och med en uttalad sensmoral 

–  men  lika  ofta  bryter  boken  mot  normerna  genom frånvaron  av  dessa  strukturer.  Det  är  ett 

komplicerat område som kan ta sig uttryck på många olika sätt, vilket kräver att den som indexerar 

gör en genusanalys av varje enskild bok för att ämnesordindexering av skönlitterära böcker med 

genus- och könsrollsöverskridande innehåll ska ske på ett korrekt, balanserat och professionellt sätt. 

Annars är risken att det bara är böcker som är normbrytande på särskilda, lätt igenkännbara och 

övertydliga sätt  som indexeras.  När det handlar om att  förändra strukturer genom skönlitteratur 

finns kritiken av status quo och de alternativa sätten att möta livet oftast bara där, outtalat, utan att  

skriva  någon  på  näsan.  Det  blir  oftast  bättre  litteratur  då.  På  så  vis  skiljer  sig  denna  typ  av  

skönlitterära ämnesord från ämnesord som direkt benämner ämnen, teman och handling. Jag tänker 

på dem som analytiska ämnesord eftersom de är så analyskrävande. 

   Till skillnad från de abstrakta ämnesorden räcker det inte att indexeraren enbart lyssnar till sin 

egen känsla för vad som pågår. Till skillnad från de facktexter med ett feministiskt perspektiv som 

Samuelsson skriver om, där författarna har gjort analysen, så faller analysarbetet i det här fallet på 

indexerarens axlar. Eftersom det är fråga om ett känsligt ämnesområde som rör diskriminering så är 

det  viktigt  att  indexeraren  undviker  att  oavsiktligt  bidra  till  diskrimineringen.  Denna  typ  av 

innehållsanalys  handlar  om maktstrukturer  som vi  alla  ingår  i  och  därför  krävs  en  självkritisk 

medvetenhet om den egna positionen i dessa strukturer för att kunna göra rimliga bedömningar. 

Ämnesområdet är dessutom kunskapsteoretiskt och analytiskt utbyggt (inom akademin genom till 

exempel  genusvetenskap  och  feministisk  teori)  och  bedömningarna  bör  vila  på  en  sådan 

kunskapsgrund för att hålla god kvalité och för att kunna motiveras på ett bra sätt vid behov. 

   För att kunna göra en sådan analys i sin läsning krävs att indexeraren är vaken och intresserad av 

den ämnesanalytiska infallsvinkel som krävs för att  identifiera strukturerna.  Det krävs också en 

kombination  av  kunskap  om genus  och  normer  samt  färdighet  i  litteraturanalys  för  att  sådana 

analyser ska bli bra. Feminism, genus och könsroller är bedrägligt eftersom det är ett område där 

politik och forskning sammanfaller. Många, om inte de flesta, har åsikter inom det politiska området 
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men det är betydligt färre som har kunskapsbasen inom forskningsområdet och den utveckling som 

pågår där: Kunskaper som krävs för att göra fruktbara analyser. Om den kunskapen inte finns är 

risken  att  indexeringen  blir  godtycklig  utifrån  den  individuella  indexerarens  åsikter,  tycke  och 

smak. Resultatet vilar med andra ord på vilken specialistkompetens personen bakom indexeringen 

besitter  utöver  bibliotekariekompetensen.  Detta  innebär  att  en  förutsättning  för  att  analytiska 

ämnesord ska kunna fungera är att indexerare med specialkompetens i frågan sköter indexeringen. 

Detta  blir  ett  problem med tanke på hur arbetsgången för ämnesordsindexering är strukturerad. 

Eftersom indexeringen av alla ämnesord sköts gemensamt av ett okänt antal bibliotekarier landet 

runt, som har okända värderingar och kunskaper, så går godtyckligheten inte att undvika. 

10. Slutsatser 
För att  komma fram till ett  hållbart,  precist,  tillgängligt och intuitivt ämnesord för skönlitterära 

berättelser  om och med karaktärer  som bryter  mot  traditionella  könsroller  och genusnormer  så 

måste  den politiska  bakgrunden  till  att  behovet  av  ett  sådant  ämnesord  har  uppstått  tas  med  i 

beräkningen.  Den  kontinuerliga  diskussionen  om  genus  och  kön  som  förs  inom  feministiska 

diskurser, inom genusforskning och i allmän media är helt central för dessa ämnesord. Ämnesord 

som  relaterar  till  denna  kontext  måste  utformas utifrån  det  språkbruk  som  finns  inom 

ämnesområdets  sammanhang  för  att de  ska  uppfylla  riktlinjerna  för  ämnesord  tillika 

bedömningskriterierna för denna uppsats. 

   I dagsläget tar Arbetsgruppen för barn- och ungdomslitteratur hjälp av Svenska barnboksinstitutet 

i arbetet med barn- och ungdomsämnesord. I den här frågan räcker det dock inte med expertis inom 

litteraturområdet, det krävs även djupare kunskap om det ämnespolitiska området. En slutsats är 

därför  att  det  finns  ett  behov  att  även  rådfråga  källor  som har  kunskap  om och  utbildning  i  

genusvetenskap och feministisk teori i arbetet med att hitta fram till passande ämnesord och en 

ändamålsenlig indexeringspraktik.

   Det rekommenderas även att  Arbetsgruppen i  sitt  sökande efter en lösning flyttar fokus från 

protagonisterna och deras kön till ett fokus på berättelsen, detta för att 1) öppna för berättelser för 

barn och unga som innehåller alla sorters personer och varelser som utmanar traditionella könsroller 

och genusnormer, men som kanske inte identifierar sig som ”flicka” eller ”pojke” 2) ta hänsyn till  

ett  bredare galleri  av karaktärer  och dessas samspel  med varandra – det  är  inte  ovanligt att  en 

huvudkaraktär är cis, medan en eller flera bifigurer till olika grad bryter mot normer som rör genus 

och  könsroller  3)  göra  det  möjligt  inkludera  berättelser  om  icke-människor  (till  exempel 
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förmänskligade  djur)  i  indexeringen  under  denna  typ  av  ämnesord  4)  inkludera  berättelser  där 

karaktärerna är relativt normativa men där det normbrytande elementet snarare ligger i berättelsens 

utformning. Det är viktigt att ämnesordet står på egna ben, att dess innebörd är tydlig även utan att 

det korsindexeras med ”Flicka” eller ”Pojke” eller någon variant av dessa för att meningen bakom 

ska förmedlas.

   Tillgänglighetsbegreppet och barnperspektivet bör vidgas i sammanhanget så att målgruppen för 

ämnesorden snarare blir ungdomar och vuxna i olika roller än unga barn – även om barnen i många 

fall kan vara målgruppen för de indexerade medierna som sådana.

10. 1 Förslag på alternativ

Det finns flera alternativa lösningar på problemet med att hitta fram till en bra ämnesordslösning för 

området. Ett förslag är att bredda användandet av det redan i barn- och ungdomslistan existerande 

”Könsroller” – som för närvarande främst används till litteraturvetenskapliga böcker för vuxna om 

barn-  och  ungdomslitteratur  –  till  att  även  täcka  in  skönlitteratur.  Men  eftersom  begreppen 

”könsroller” och ”könsrollsanalys” i många fall har ersatts av ”genus” och ”genusanalys”,  både 

inom  forskningen  och  inom  det  politiska  och  offentliga  samtalet  (och  därmed  sällat  sig  till  

”facktermer med en mer allmän spridning” (Riktlinjer för indexering med Svenska ämnesord, 2012, 

s.75)),  så  rekommenderas  att  ämnesordet  i  så  fall  utökas  till  ”Genus  och  könsroller”.  Denna 

sammanslagning rekommenderas utifrån Jenny Samuelssons iakttagelse i avhandlingen På väg från 

ingenstans att ”Det är svårt att få någon klar uppfattning om vilka dokument som ska indexeras med 

Könsroller respektive  Genus,  då båda ska användas för att indexera dokument som handlar om 

socialt  kön”  (Samuelsson  2008,  s.  62).   Det  synes  bättre  att  samla  båda  begreppen  i  samma 

ämnesord hellre än att endast välja ett av begreppen eller att riskera en eventuell begreppsförvirring 

genom att använda båda separat.

   Att  genus är ett  komplicerat  begrepp bör inte hindra det från att användas – det är  inte mer 

komplicerat än många andra begrepp som redan finns på listan. Det är inte nödvändigt att veta ett 

ords fullständiga innebörd för att kunna söka på det, det räcker med att veta vilket ord som ska 

användas  för  att  besvara  frågan.  Annars  skulle  vi  inte  ha  ämnesord  som ”afasi”,  ”Commedia 

dell`arte” eller ”fonetik” (alla tre ord som finns i barn- och ungdomslistan). När det gäller svårare 

begrepp kan det till och med vara en fördel med ord som låter lite mer komplicerade eftersom det 

ger intrycket av en utmaning, av att det finns ett djup där bakom. Genus är tillräckligt allmänt känt 

för att det ska ha en självklar koppling till ämnesområdet, särskilt hos de besökare som frågar efter 
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böcker  inom  området.  I  ämnesordlistan  Svenska  ämnesord  (SAO) används  redan  begreppet 

”genus”.  Då det  är  fråga om en polysem med en annan betydelse  inom t.ex  språkvetenskapen 

förtydligas  ämnesordet  med  en  parentes:  ”Genus  (socialt  kön)”,  något  som  även  borde  vara 

överförbart till barn- och ungdomslistan. Möjligen som ”Genus och könsroller (socialt kön)”. Denna 

lösning är dock inte optimal eftersom den inte  beskriver  på vilket sätt  könsroller och genus är 

relevanta i böckerna och att den på ett sätt som även kan ge intrycket av att det enbart är fråga om 

skönlitterära  böcker  som  handlar  om  könsroller  och  genus,  vilket  utesluter  böcker  där 

ifrågasättandet av rådande normer om kön snarare finns närvarande som berättarstrukturer eller 

andra outtalade komponenter.

   Ett annat alternativ är att, beroende på hur barnlistans syfte tolkas, överväga att lägga orden för att  

indexera skönlitteratur som innehåller  berättelser som är normbrytande i  relation till  genus och 

könsroller i SAO istället för i barn- och ungdomslistan, med det uttalade syftet att indexera barn- 

och  ungdomsskönlitteratur  med  dem.  Detta  kan  motiveras  med  att  1)  Det  ger  möjligheten  att 

använda den abstraktionsnivå som krävs för att beskriva ämnesområdet, vilket inte är görbart om 

barnperspektivet tolkas som att abstraktioner alltid ska undvikas, och 2) Målgruppen som söker 

efter  detta  ämne  torde  vara  vuxna  eller  äldre  ungdomar  i  större  utsträckning  än  barn  –  om 

barnlistans ämnesord ska hålla sig exklusivt till målgruppen barn behöver den ämnesordindexering 

av barn- och ungdomslitteratur som främst är av intresse för vuxna ske genom ett annat system. 

Motargument för denna lösning är 1) Ämnesord som primärt är tänkta att användas för att indexera 

barn- och ungdomslitteratur bör ligga i barnlistan för att vara lätt åtkomliga för indexeraren. 2) För 

att underlätta sökning bör ämnesord som rör barn- och ungdomslitteratur ligga i ämnesordlistan för 

barn- och ungdomslitteratur, då det är mer intuitivt att gå till den baserat på sökfrågan – oavsett vem 

som frågar.  3) Eftersom det inte finns något  större utrymme i  ämnesordlistorna för att  förklara 

bakomliggande syften med orden är risken stor att kopplingen mellan barn- och ungdomslitteratur 

och  ett  sådant  ämnesord  i  SAO  snart  skulle  försvinna.  I  slutändan  är  det  en  fråga  om  ifall  

ämnesordlistan för barn- och ungdomslitteratur är en sådan eftersom den fokuserar på barn- och 

ungdomsböcker eller  om den är det eftersom den fokuserar på barn och ungdomar,  samt vilket 

spelrum som finns för att göra båda delarna.

   Ytterligare ett förslag – eller möjligen en komplettering till tidigare förslag – är att sätta samman 

en sträng av ämnesord, med en överordnad rot (här föreslaget ”Normbrytande berättelser”) som går 

att  bygga  på  och anpassa  till  flera  olika  medier  med  innehåll  som ifrågasätter,  diskuterar  och 

breddar  stereotypa  och  begränsande  identitetsnormer  på  olika  sätt.  Syftet  med  en  sådan 

övergripande  rot  är  att  göra  det  möjligt  att  söka  berättelser  som  luckrar  upp  förtryckande 
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maktstrukturer på en mer generell nivå, som sedan specifieras med ett intersektionellt perspektiv 

genom kombinationer av ämnesord. Om en bok innehåller flera normbrytande perspektiv som rör 

maktstrukturer så går ett sådant ämnesord att använda som paraplybegrepp. En sådan lösning kan 

sedan byggas ut efter behov:

• Normbrytande berättelser

◦ genus och könsroller (socialt kön)

◦ etnicitet

◦ plats

◦ etc.

Eftersom  fokus  för  ämnesordsträngen  i  första  hand  ligger  på  berättelsen  blir  det  möjligt  att 

ämnesordindexera böcker utifrån berättarstruktur lika mycket som efter kön på karaktärerna och 

därigenom  går  det  att  komma  ifrån  problematiken  med  att  benämna  och  bestämma  kön  på 

karaktärerna. Det är inte längre nödvändigt att tänka i kontraster och motsatsförhållanden. Om det 

inte räcker med att det ofta går att se ifall boken handlar om en pojke eller en flicka när den finns 

framför en, så går det att  korsindexera med ”Flickor” eller ”Pojkar”.  Men genom att  formulera 

ämnesordet så att en könsbenämning inte är nödvändig så öppnas ämnesorden även för litteratur där 

könet inte är uttalat, där karaktären har en ambivalent könsidentitet, inte tillhör något kön eller är 

trans- eller intergender, samt fall där en huvudkaraktärs kön förändras under berättelsens gång utan 

att det är uttalat varför (till exempel Orlando av Virginia Woolf). ”Flickor” och ”Pojkar” blir alltså 

av underordnad betydelse och påverkar inte de överordnade ordens innebörd när de används (till 

skillnad från ”Självständiga barn” och ”Känsliga barn” vars normbrytande betydelse var avhängig 

samindexering). Detta innebär även att andra rollinnehavare kan indexeras som normbrytande:

• Normbrytande berättelser

◦ genus och könsroller (socialt kön)

▪ flickor

▪ pojkar

▪ pappor

▪ mammor

▪ morfäder
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▪ etc.

Ibland är det nämligen inte den karaktär som barnet själv förväntas identifiera sig med som bryter 

mot normerna. I Amanda Erikssons Mitt rosa liv är det morfar som stiger in och hjälper berättelsens 

jag med att sy och pyssla till sig en rosa tillvaro. En sådan ämnesordsträng skulle kunna se ut såhär: 

”Normbrytande berättelser; Genus och könsroller (socialt kön); Morfäder; Sy; Prinsessor”.

   Ytterligare en anledning att flytta fokus från målgrupp och karaktärer till själva berättelsen är att  

användandet av ordet ”barn” i ”Självständiga barn” och ”Känsliga barn” har visat sig vara mindre 

lämpligt  för  att  indexera  ungdomsböcker.  Att  flytta  fokus  på  detta  vis  ger  också  den  positiva 

effekten att det blir möjligt att indexera media med djur eller obestämda varelser i huvudrollen – 

som  till  exempel  Stina  Wirséns  ”Vem  är  arg?”  –  något  som  är  svårare  inom  de  befintliga 

ämnesorden  då  ”barn”,  ”flicka”  och  ”pojke”  även  implicerar  ”människa”.  I  praktiken  skulle 

användningen av ämnesorden se ut såhär för ”Vem är arg?”: ”Normbrytande berättelser; Genus och 

könsroller (socialt kön); Arg; Nallar; Ovänner”.

   För Åsa Karsins bok Folke är skrajsig, där huvudkaraktären bryter mot normen att pojkar ska 

vara tuffa och orädda, skulle indexeringen kunna se ut såhär: ”Normbrytande berättelser; Genus och 

könsroller (socialt kön); Pojkar; Rädd”. Slutligen, för Patricia Wredes Prinsessa söker drake – där 

Cimerone både bryter mot genusnormer och sagonormerna för hur en prinsessa ska bete sig genom 

att vara modig, egensinnig, självständig och genom att värdesätta sitt intellekt mer än de gränser 

som satts upp för henne – skulle indexeringen se ut såhär: ”Normbrytande berättelser; Genus och 

könsroller (socialt kön); Flickor; Prinsessor; Drakar; Modig”.

   Ett problem med det föreslagna ämnesordet ”Normbrytande berättelser” är, som tidigare noterats, 

att  normer  är  föränderliga  och  beroende  av  sin  historiska  kontext.  En  berättelse  som  var 

normbrytande på 50-talet behöver inte uppfattas så nu – kanske till och med till viss del på grund av 

den kulturella effekt den kan ha medverkat till att åstadkomma. Därför behövs eventuellt även ett  

tidsperspektiv inlemmas i denna lösning, i analysen och även mer konkret för att poängtera när det 

indexerade materialet först gavs ut. 

En  alternativ  arbetsordning  för  analytiska  ämnesord  föreslås  också.  I  vanliga  fall  är 

ämnesordindexeringen ett ansvar som delas av alla som indexerar material för bibliotekssystemen. 

Men eftersom denna typ  av  ämnesord  kräver  att  indexeraren  har  ämnesspecifik  kompetens  för 

kunna att göra tillräckligt djupgående analyser av materialet under indexeringsprocessen – något 

som inte kan krävas av indexerande bibliotekarier i allmänhet – skulle det vara önskvärt om denna 

typ  av  indexering  begränsades  till  en  eller  flera  indexerare  med  specialkompetens  inom 
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ämnesområdet. Det skulle garantera att urvalet som indexeras under ämnesorden skulle hålla en hög 

kvalitetsnivå.  Denna  lösning  är  relativt  stor  och  komplicerad,  men  den  skulle  innebära  större 

möjligheter att representera litteraturen inom ämnesområdet på ett rättvisande sätt. En sådan lösning 

skulle även vara möjlig att vidareutveckla till en mer utarbetad tjänst, till exempel en webbtjänst, 

för  att  tillgodose det  behov som verkar  finnas  av att  göra media  sökbart  utifrån  denna typ  av 

kriterier. 

   En sådan ny webbtjänst skulle kunna utformas som en komplettering till den indexering som sker  

inom barn-  och ungdomslistan alternativt  SAO, med en strukturell  utgångspunkt i  de befintliga 

systemen för ämnesord men med ett fokus på vad jag har kallat för ”normbrytande berättelser”.  

Detta skulle vara en möjlighet att ge en mer rättvisande bild av ämnesområdena och därigenom 

också en mer användbar informationssökning. De resurser som skulle behöva läggas på detta arbete 

kan utifrån ämnesområdet genusperspektiv och könsroller ses som motiverade med tanke på att 1) 

Detta  kunde  vara  ett  sätt  för  folkbiblioteken  att  arbeta  aktivt,  tydligt  och  utåtriktat  med  det 

jämställdhetspolitiska målet att ”[...] kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och 

sina egna liv” (Regeringens skrivelse 2011/12:3, s. 1). 2) Önskemålet om ett fungerande ämnesord 

för litteratur som ger alternativa sätt att vara i relation till kön – särskilt för barn och unga – finns 

redan från grupper utanför biblioteken. Detta innebär att det redan på förhand finns en efterfrågan 

och  ett  behov  av  att  sådan  litteratur  ska  vara  sökbar,  inte  minst  inom förskola  och  skola.  3)  

Folkbiblioteken är, med det medborgarfokus och den maktutjämnande funktion de i egenskap av 

kommunala organisationer har, i en unik position för att kunna ta hänsyn till och tillgodose detta  

behov på ett sätt som andra, ofta kommersiella, aktörer inte gör. 

  Till  exempel  har  webbokhandeln  Adlibris  Kids  en särskild  avdelning vid namn ”Genuskoll”. 

Under rubriken ”Barnböcker med genuskoll!” förs sex böcker fram. Detta är väldigt få, med tanke 

på att området är relativt brett. Av dessa böcker kommer fyra från ett och samma förlag. En av de 

två övriga böckerna finns överhuvud taget inte i Adlibris Kids sortiment. Rättviseförmedlingen, en 

ideell och webbaserad organisation med syfte att via förfrågningar på Facebook hjälpa ”projekt, 

organisationer och medier att  hitta kompetens” (Rättviseförmedlingen, [Åtkomstdatum April  15, 

2013]), har vid ett flertal tillfällen efterlyst tips på böcker som bryter genus och könsrollsrelaterade 

normer och som har barn och ungdomar som målgrupp. Dessa tips har samlats i listor, till exempel 

listan ”Ungdomsböcker som representerar ett annat samhälle än det heteronormativa (könsroller och 

sexualitet)”. Men dessa listor är bara en liten del av Rättviseförmedlingens arbete, de är i stor del 

beroende av ideella  krafter  och engagerade tips  från omgivningen vilket  leder  till  att  resultatet 

varierar, ingen större kvalitetskontroll sker utan listorna sammanställs utifrån informationen som 
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kommer in och de är dessutom relativt statiska när de väl har satts samman. Biblioteken har kort 

sagt möjligheten att täppa igen en lucka genom att arbeta med dessa frågor på ett kontinuerligt och 

högkvalitativt sätt. 

   En sådan tjänst skulle även kunna utvidgas till en modell som omfattar andra perspektiv i samma 

analytiska  anda,  till  exempel  berättelser  som  visar  alternativ  till  destruktiva  normer  och 

diskriminerande maktstrukturer som rör etnicitet, funktionshinder, sexualitet, utseende, klass, ålder, 

land/stad/region etc. Att det finns ett intresse för berättelser som bearbetar genus och könsroller i 

skönlitteratur  har  den  här  uppsatsen  redan  behandlat.  Men  även  när  det  gäller  dessa  andra 

perspektiv syns ett behov av att biblioteken arbetar med sina medier på ett medvetet sätt i relation  

till maktstrukturer, vilket inte minst blev tydligt under den debatt om rasism i barnkulturen som 

rasade under stora delar av 2012 och i början av 201316. En sådan webbtjänst skulle dels kunna ha 

en  informationsförmedlande  funktion  genom att  lyfta  fram  litteratur  och  medier  som intar  en 

normbrytande och/eller kritisk position i relation till diskriminerande strukturer. Parallellt med detta 

skulle  den  även  kunna  kunna  fungera  som en  plats  för  litteraturanalyser,  artiklar  och  djupare 

resonemang om biblioteksarbete ur dessa perspektiv och som en plattform för de kritiska samtal och 

diskussioner om våra medier som efterlystes av flera sidor i debatten. Det skulle vara en möjlighet 

att arbeta långsiktigt och demokratistärkande både gentemot yttre målgrupper och i förhållande till 

den egna verksamheten. Avslutningsvis kan det sägas att det även finns anledning att på ett mer 

generellt  plan  forska  vidare  kring  bibliotekens  relation  till  politiska  perspektiv  som  kritiserar 

maktförhållanden  och  diskriminerande  strukturer,  samt  till  vidare  forskning  kring  biblioteken  i 

egenskap av politisk organisation och aktör. 

16 I centrum för debatten stod dels Stina Wirséns bilderbokskaraktär Lilla Hjärtat, som ansågs likna rasistiska 
karikatyrer såsom pickaninnyfigurer, dels Kulturhusets dåvarande konstnärliga ledare Behrang Miris beslut att flytta 
seriealbumen om Tintin från barn- och ungdomsbiblioteket TioTretton med motivationen att de innehöll stereotypa 
och koloniala karikatyrer.
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Bilagor

Bilaga 1

Den  här  uppsatsen  innehåller  många  begrepp.  Därför  har  jag  valt  att  göra  en  förklarande 

begreppslista så att det ska bli tydligt för läsaren hur jag använder begreppen:

Norm

En norm i det här sammanhanget är en – ofta outtalad – social eller samhällsstrukturell regel om 

vad som anses som normala och korrekta sätt att agera, leva och framställa sig. Vissa normer gäller 

för alla medan andra till viss del beror på vilken/vilka grupper en tillhör. Till exempel kan det i 

många sammanhang vara olika normer som gäller för en 13-årig svart kille än för en 63-årig vit 

kvinna. Normerna är nära besläktade med stereotyper, vilka på sätt och vis kan ses som kluster av 

normer. Liksom stereotyper är normerna ett sätt att förenkla världen för att göra den mer förutsägbar 

och  enklare  att  förhålla  sig  till,  de  ger  en  upplevelse  av  trygghet.  Därför  kan  människor  och 

företeelser som bryter mycket mot normerna (särskilt om många normer bryts samtidigt) mötas av 

stark kritik och negativa reaktioner. Men eftersom världen är komplicerad och stor och eftersom den 

individuella variationen är mycket bredare än vad som ryms inom normerna så passar inte alla in i 

de föreskrivna reglerna. Många mår dåligt eller blir hämmade av normerna och därför talas det ofta 

om att det är viktigt att bredda normerna eller att bryta mot dem, samt om att det är viktigt med ett  

öppet och accepterande samhälle. Normerna förändras med tiden i samband med att samhället och 

de  sociala  förutsättningarna  förändras.  Den  här  uppsatsen  berör  i  första  hand  normer  som  är 

problematiska, som ligger till grund för diskriminering eller som begränsar människors möjligheter 

på olika sätt. 

Normbrytande

Något eller någon som är normbrytande ställer sig utanför normen, leker kanske med den eller är 

eller gör helt annorlunda än vad normerna föreskriver. 

Genus / kön 

Genus och kön är relaterade, men ändå åtskilda begrepp. Ordet ”kön” används för att beteckna det 

biologiska könet och dess yttringar i kroppen. ”Genus” betecknar det sociala könet, de beteenden 
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och uttryck som vi  associerar  med kön,  men som i  själva  verket  är  allmänmänskliga  och inte  

biologiskt könsbundna. Att tala om genus är också ett sätt att  frångå föreställningen om att det 

endast finns två kön, baserade på biologi, som är motsatta varandra. Detta dels eftersom det faktiskt  

finns fler än två kön rent biologiskt, dels eftersom separationen mellan två biologiskt determinerade 

kön har uppfattats som tankemässigt begränsande.

Genusroll

Genusroll  är  det  system  av  genusyttringar  som  en  människa  agerar.  Ett  relaterat  begrepp  är 

performativitet,  att människor agerar (på engelska  perform) sin genusroll på samma sätt som en 

skådespelare agerar en roll i ett drama, och om att människor är mer eller mindre bekväma med och 

i sin genusroll. Genus kan ageras på olika sätt. Det kan röra sig om yttre, materiella faktorer såsom 

hår och klädsel, det kan vara känsloyttringar, sätt att prata och använda språk, sätt att relatera till 

andra, det kan handla om aktiviteter som förknippas med kön och så vidare. Människan kan i olika 

grad vara medveten om hur hen agerar sitt genus, men behöver inte vara det.

Genusidentitet

Genusidentiteten rör den enskilda människans egen uppfattning om sitt genus och om identifikation 

med olika varianter av genus och den sociala position som följer en sådan identifikation. 

Genusnorm

Genusnormerna  är  de  genusroller  som människor  förväntas  leva  upp till  utifrån  det  biologiska 

könet. Det rör sig om intrikata genussystem som berör stora delar av människors liv. Systemen är 

uppbyggda av könade beståndsdelar. Normerna upprätthålls bland annat genom ett brett spektrum 

av föreställningar och uttryck där egenskaper, beteende, förmågor och smak generaliseras, ses och 

beskrivs som sammanhängande med biologisk könstillhörighet. Den som agerar och fungerar i linje 

med de  föreställningar  som ställts  upp kring  sin  könsidentitet  blir  belönad  med  acceptans  och 

upplevd normalitet, medan ett avvikande från förväntningarna kan leda till att personen – på små 

eller  stora sätt  – får sitt beteende utpekat som onormalt  och även sin könstillhörighet ifrågasatt 

(oavsett biologi). Exempel där sådana föreställningar syns:

 Riktiga män gråter inte
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 Kvinnor är bra på att hantera relationer

 Pojkar tycker om vapen

 Flickor är snällare och tystare än pojkar

 Pojkar har kort hår

 Flickor gråter när de blir arga

 Flickor kan inte leka tre

Hen 

Det  personliga  pronomenet  ”hen”  används  i  den  här  uppsatsen  i  linje  med  Karin  Milles 

videoföreläsningar Hon, han hen. Språk, makt och identitet i en föränderlig värld och Könsneutralt  

språk - bra eller dåligt?. När jag använder ”hen” som pronomen är det i fall där det inte går att veta 

könet  på  den omtalade,  där  könet  är  irrelevant  eller  där  personen i  fråga  (fiktiv  eller  verklig) 

motsätter sig att könas till ”hon” eller ”han”. ”Hen” ersätter till exempel generiskt han, ”hon eller 

han” och ”hon/han”. Om ”hon” är pronomen för kvinna och ”han” är pronomen för man så är ”hen” 

pronomen för ”person”. 
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Bilaga 2

Ämnesord  som  förekommer  i  anknytning  till  både  ”självständiga  barn”  och  ”starka  flickor” 

(observera att åäö har bytts ut mot a och o):

1700-talet

1800-talet

1960-talet

barn och foraldrar

barn som far illa

barnhem

barnskoterskor

batar

batresor

busiga barn

charterresor

cirkus

depressioner

doda foraldrar

drakar

England

ensamhet

envis

fabriker

Falurien

familjen

fantasi

fantasivarldar

fiskare

flickor

flygresor

flytta

fodelsedagar

foraldralos

forbannelser

forgiftningar

formanskligade djur

fororter

forsvinna

fortryck

forvandlingar

fotboll

Frankrike

franvarande foraldrar

fyrar

hamnd

hastar

hogstadiet

identitet

Indien

julen

karlek

kidnappningar

konsroller

lagstadiet

landsbygd

larlingar

lek

logner

lojalitet

magi

maktkamp

mammor

mellanstadiet

minnen

modig

mor och dotter

mord

motstandsrorelser

musik

myror

New York

oar

ord
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overnaturligt

pappor

parallella varldar

presenter

prinsessor

psykiskt sjuka foraldrar

resor

riddare

rymden

rymma

sjalvstandiga barn

sjorovare

skilda foraldrar

skolan

slaktingar

slaveri

smugglare

sociala skillnader

Soderhavet

spela i band

starka flickor

Stockholm

stold

styvforaldrar

svek

Sverige

systrar

tavlingar

tidsresor

troll

trolldom

tvillingar

uppror

USA

utomjordingar

vanskap

vara annorlunda

vara ihop

vardagsliv

vikingar

vikingatiden

vrakplundringar

yrken
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Bilaga 3

84
Karta "Starka flickor"
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Karta "Självständiga barn"
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Karta: "Självständiga barn" utan "Flickor"
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Karta: Ämnesordsklustret för "Vilmers första tävling"
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Huvudsakligt kluster för "Aldrig släppa taget" av Holly Goldberg Sloan. 
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