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Abstract 

Classifications are a crucial part of Library and Information Science (LIS). 

Classifications aim to organize information, making it easy to retrieve and access.  

Scholars have criticized the practice of organizing knowledge and the construction 

of classification systems, claiming it represents some phenomenon while leaving 

others out. According to some scholars, the practice of classification will always be 

bias, since it builds upon a subjective kind of worldview.  

This thesis – Abortion, pregnancy and childbirth in Dewey Decimal Classification – 

The representation of women in a normative system - focuses on the Dewey decimal 

classification system (DDC) and its representation of women, in relation to social 

and medical aspects. Three terms, traditionally linked to women, have been chosen; 

Abortion, Pregnancy and Childbirth. The three terms have been analyzed in three 

editions of the DDC to give an overview of a linear development of the 

representation of women in DDC. The editions are the 8th from the year 1913, the 

12th abridged version from the year 1990 and finally the current upgraded version 

of the 23rd Swedish WebDewey. The question this thesis aims to answer is 1) How 

does the representation of women manifest in the chosen editions of DDC, in 

relation to terms linked to social and medical aspects? and 2) What kind of 

differences appear in the transfer of the international versions of the DDC to a 

Swedish social context? 

The editions of DDC are analyzed with the theoretical concept of the Swedish 

historian Yvonne Hirdman and the method of critical text analysis. Based on this, 

this thesis concludes that 1) the representation of women in DDC is inadequate and 

2) the social aspects of the representation of women has undergone the greatest 

change in the transfer of the international version of the DDC to the current Swedish 

version.  
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 Inledning 

Disciplinen bibliotek- och informationsvetenskap (B&I) är baserad på 

vetenskap från flera olika forskningsfält, och är således ett så kallat 

tvärvetenskapligt ämne. Detta är något som har diskuterats vara både en 

styrka och en svaghet. Å ena sidan finns det tack vare olika 

forskningsområden en kännedom om hur information kan studeras ur olika 

perspektiv - en erfarenhet som andra discipliner inte till lika stor grad 

erhållit. Å andra sidan kan disciplinen, just på grund av dess många ingångar, 

uppfattas som splittrad och sakna kärna (Nolin & Åström, 2010, s. 2). Till 

följd av denna splittring har tendenser att “ta över” teoretiska perspektiv utan 

en grundlig förståelse för dessa identifierats inom B&I. Därför, har det 

argumenterats, kan ett kritiskt förhållningssätt med detta i åtanke vara 

befogat då man tar sig an disciplinen (Leckie & Buschman, 2010, s. xi). 

 

Trots att B&I på grund av dess tvärvetenskaplighet kan uppfattas som diffust 

och svårgreppbart, kan ändå ett antal fasta beståndsdelar urskiljas. En sådan 

beståndsdel är kunskapsorganisation - ett av de mest återkommande 

begreppen inom B&I. Det har beskrivits hur B&I sen dess uppkomst på olika 

sätt har strävat efter att skapa ordning i det kaos som är mänsklig kunskap. 

Kunskapsorganisation och katalogisering går ut på att sortera ämnen som på 

ett så precist sätt som möjligt ska matcha med den ämnesrubrik den tilldelas. 

Denna kategoriska indelning behöver ske inom någon form av system, så 

kallade klassifikationssystem. Dagens klassifikationssystem har från flera håll 

blivit erkända som både praktiska och effektiva. Dock har de även fått kritik, 

vilken till största delen handlat om det faktum att ett klassifikationssystem 

som kategoriserar, sorterar och sammankopplar olika begrepp alltid kommer 

att utgå ifrån någon form av subjektivitet. På så sätt, menar kritiker att 

kunskapsorganisation hur man än gör kommer att vara partisk och utgå ifrån 

en fixerad verklighet. Detta, menar de, gör i sin tur att det sätt på vilket 

bibliotek organiserar och beskriver olika dokument påverkar hur användarna 

uppfattar dem. På detta sätt kan bibliotek sägas inte bara tillhandahålla 

kunskap, utan även definiera och i förlängningen också skapa den. Ur denna 

föreställning, det vill säga att det är biblioteken som tillhandahåller kunskap 

som rubriceras som objektiv, springer mycket av den kritik som uppstått 

emot kunskapsorganisering. Kunskapsorganisering i allmänhet och 

katalogisering i synnerhet går till stor del ut på att placera in termer under 

olika kategorier. Genom att reducera och begränsa andra typer av komplexa 
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informationsdokument till en kategori eller term, inskränker de också 

utrymmet för den tolkningsfrihet som annars föreligger. Dessutom finns det 

risk att nytillkomna dokument i en samling saknar en adekvat definition, och 

därmed helt enkelt felplaceras (Deodato, 2010, s. 77-85). 

1.1 Bakgrund 
I föregående avsnitt beskrevs att kunskapsorganisation är en stor del av 

disciplinen B&I, samt för det enskilda biblioteket. Kritik som riktats mot 

kunskapsorganisation som ett partiskt system introducerades ytligt. Följande 

avsnitt kommer att redogöra för klassifikation i allmänhet och 

klassifikationssystemet Dewey decimalklassifikation (DDC) i synnerhet, 

samt utveckla den kritik som riktats mot det. Den feministiska uppfattningen 

om mannen som synonymt med människan kommer att introduceras, för att 

förklaras vidare i avsnitt 3.1 Genusvetenskap och feminism.  

1.1.1 Klassifikation 

Klassifikation är ett system grundat på logik, som ämnar organisera kunskap, 

vilket är en väsentlig del av B&I. Det syftar till att på ett rationellt sätt 

placera material utifrån dess ämnen för att de på så sätt ska vara enkla att 

tillgå (Chan & Mitchell, 2010, s. 17). Bowker och Stars bok Sorting things 

out - classification and its consequences inleds med att redogöra för sortering 

som ett mänskligt beteende (1999). De menar att det sker medvetet och i 

formella sammanhang likväl som omedvetet och i vardagliga kontexter 

(1999, s. 1-2). Som tidigare nämnts effektiviseras biblioteks sortering och 

klassificering av material enligt förutbestämda system. Kategorierna i ett 

system ska idealiskt vara ömsesidigt uteslutande, vilket inte lämnar mycket 

utrymme till fenomen utanför det “normala”. Idealiskt för ett 

klassificeringssystem är om alla företeelser i världen kan sorteras in i de 

kategorier som erbjuds av systemet. Det ultimata klassifikationssystemet 

skulle således kunna ge alla företeelser i världen en korrekt representation i 

systemet. Bowker och Star (1999, s. 10-12) menar dock att ett system likt 

detta är omöjligt att skapa. Ett verk kan till exempel få en ny fysisk plats i ett 

bibliotek, men dess post genom systemet uppdateras inte, vilket gör den 

osynlig för användaren. Inom vilken kategori en företeelse hör hemma kan 

vara en omtvistad fråga, vilket kan resultera i en felaktig placering (a.a, s. 10-

12). Bowker och Star menar att beroende på vem som skapar ett 

klassifikationssystem, kommer det se olika ut, samt kommer vissa fenomen 

belysas och redogöras för mer än andra (a.a, s. 31-32).  
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1.1.2 Dewey decimalklassifikation 

Melvil Dewey var en amerikansk bibliotekarie som levde mellan år 1851-

1931. Han ansåg att de bibliotekssystem som brukades under den tid han 

levde var ineffektiva och kostsamma, och tog sig därför an att utveckla ett 

system som skulle vara lättare att applicera, samt tillät en växande katalog 

utan att det tillkom stora kostnader. Han publicerade första utgåvan av vad 

som skulle komma att bli Dewey decimalklassifikation år 1876, vilken idag 

är det internationellt mest brukade klassifikationssystemet för bibliotek. Efter 

den första utgåvan följde fler uppdaterade utgåvor, som fram till år 1993 

enbart publicerats i tryckt form och därefter även elektroniskt. Det existerar 

två versioner av DDC; en i fullständig form och en i förkortad sådan. Den 

förkortade versionen kan brukas till samlingar som inte förväntas överstiga 

20 000 volymer. WebDewey, den webbaserade versionen av systemet, 

baserades på den 21:a upplagan av systemet och gavs ut år 2000. Mellan nya 

upplagor av DDC sker uppdateringar via WebDewey en gång var tredje 

månad. Sedan den 22:a utgåvan publicerades år 2003 (Chan & Mitchell, 

2010, s. 18-24) har den helt webbaserade 23:e utgåvan, svenska WebDewey, 

getts ut, med den senaste uppdateringen gjord år 2019 (WebDewey, 2019).   

 

Dewey decimalklassifikation är baserat på arabiska siffror och på decimaler. 

Systemet är uppdelat i följande 10 huvudklasser: 

0 [Allmänna verk], 1 Filosofi, 2 Teologi, 3 Sociologi, 4 Filosofi, 5 

Naturvetenskap, 6 Praktiska vetenskaper, 7 Konst, 8 Litteratur, 9 Historia 

(Chan & Mitchell, 2010, s. 24). 

DDC utgår från vissa riktlinjer där grundklasserna delas upp i discipliner. 

Ämnen ordnas i första hand under discipliner och sedan hierarkiskt utifrån 

dess ämne. Det innebär att ämnen sorteras först allmänt, och att ämnen 

placerade inom detta är en mer detaljerad beskrivning av ämnet ovan. 

Numreringssystemet är även det ordnat hierarkiskt i så kallad 

notationshierarki. Ämnen som är sidoordnade varandra har samma antal 

siffror, mer allmänna ämnen har en siffra mindre, medan snävare ämnen 

generellt har en siffra mer (Chan & Mitchell, 2010, s. 24-25). 

Dewey decimalklassifikation innehåller sex stycken tabeller, från 1-6, vilka 

kan brukas tillsammans med klassifikationsnummer för att klassificera mer 

komplicerade ämnen (a.a, s. 28). Schemat är den centrala delen av DDC och 

består av nummerkombinationer med rubriker anpassade för att ge en bild av 

vad som bör klassificeras där, samt olika anmärkningar som redogör för hur 

klassen bör brukas. DDC är uppbyggt på strukturell hierarki, vilket innebär 
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att, med undantag av huvudklasserna, är samtliga ämnen en beskrivning av, 

samt underordnade, det mer allmänna ämnet ovan. Till exempel: 

600 Teknik 

610  Medicin och hälsa 

613   Personlig hälsa och säkerhet 

613.7    Fysisk kondition 

Den så kallade notationshierakin blir visuellt synlig genom längden på 

klassnumret samt rubrikens indrag. Det relativa indexet fungerar som DDCs 

register och placerar ämnen i alfabetisk ordning samt förbinder dem till den 

disciplin som ämnet är kopplat till i schemat. I schemat delas ämnen upp 

utefter discipliner, men det sker alltså alfabetiskt i det relativa indexet (Chan 

& Mitchell, 2016, s. 29-34). Klassifikationssystemet syftar dels till att ge 

dokument korrekt klassnummer, dels till att systemet ska spegla den rådande 

inställningen till vetenskap (a.a, s. 21). 

Dewey decimalklassifikation skapades på 1800-talet ur en mans världsbild. 

Målet var att organisera all kunskap genom ett klassificeringssystem 

bestående av 10 divisioner. Uppbyggnaden av detta klassifikationssystem 

grundas på en tro om att det är möjligt att tilldela ämnen och människor en 

korrekt term och plats. Detta har fått som konsekvens att DDC, sedan den 

första upplagan, har fått tampas med den problematik som en expanderande 

världsbild innebär för ett klassificeringssystem som grundades ur en mans 

specifika livsuppfattning (Higgins, 2016, s. 619). 

1.1.3 Mannen som norm 

Genusforskaren och socialantropologen Lena Gemzöe lyfter i sin bok 

Feminism fram att begreppet “människa” beskrivs synonymt med begreppet 

“man”. Detta skapar en manlig norm, vilken uppstår i en kontext där 

begreppet kvinna endast kan definieras med hjälp av det mer 

eftersträvansvärda begreppet man (Gemzöe, 2014, s. 87). Feminismen 

kommer att introduceras närmare i avsnitt 3.1 “Genusvetenskap och 

feminism” i denna uppsats. 

Hope A. Olson, professor inom informationsvetenskap förklarar att den logik 

som så mycket i vårt samhälle utgår ifrån, den traditionella logiken, är 

grundad i en världsbild vilken utgår ifrån den manliga normen (2007, s. 512). 

Denna traditionella logik är enligt Olson det som ligger till grund för det 

västerländska sättet att organisera information. Den traditionella logiken 



 

5(63) 

 

baseras på att olika kategorier har ett hierarkiskt förhållande till varandra. 

Olson menar att denna logik erhållit kritik från feminister som anser att det 

vetande subjektet inom rationalitet och logiskt tänkande enligt detta är 

maskulin. Känslor, som traditionellt anses vara en feminin egenskap, är 

uteslutna från detta synsätt på logik. Detta sätt att se på vad som är logik 

skapar dikotomier, där den ena motsatsen är eftersträvansvärd, och den andra 

inte. Elementen har en hierarkisk relation till varandra, där det mindre 

eftersträvansvärda inte kan definieras utan det som ligger före enligt den 

hierarkiska ordningen. Exempel på detta menar Olson är Man - Kvinna, där 

“man” är det eftersträvansvärda, eller normativa i förhållande till “kvinna”. 

“Kvinna” kan inte definieras utan begreppet “man” eftersom kvinnan är det 

mannen inte är, kvinnan är icke-man. Att mannen är logisk betyder således 

att kvinnan inte är det. Olson menar vidare att klassifikation, scheman, 

tesaurusar, ämnesrubriker och andra verktyg som används inom 

klassificering och indexering har sin grund i den traditionella logiken (a.a, s. 

509-514). 

 

Detta har i sin tur medfört att människans skapande av kunskap inte är 

neutralt och objektivt. Om antagandet är att människan är en man, ligger det 

som utgångspunkt när kunskap skapas och värderas. I detta skapas det 

maktordningar, där den som har företräde skapar kunskap (och i 

förlängningen vetenskap) och den som faller utanför detta blir osynlig och 

utan makt. Skapandet av kunskap, och trovärdigheten hos den som företräder 

den står i symbios med varandra, där det ena stärker det andra (Gemzöe, 

2014, s. 128-133).  

1.1.4 Sociala dimensioner 

Maud Eduards skriver i sin bok Kroppspolitik - om moder Svea och andra 

kvinnor från 2007: ”Kvinnors kroppsliga villkor är präglade av motsättningar 

och splittrade innebörder” (s. 14). Eduards använder begreppet 

”kroppspolitik” för att förklara hur kroppen, och de olika attribut som 

tillskrivs den (kön, ålder, klass m.m) kan kopplas till politiska åtgärder, vilka 

kan inskränka handlingsutrymmet. Författaren menar att kvinnor historiskt 

inte setts som medborgare på samma villkor som män, utan snarare som 

mödrar, tillhörande hemmet. Män är samhällsmedborgare, och kvinnor är 

mödrar. Denna uppdelning mellan det offentliga och privata gör att 

kvinnokroppen och kvinnors rätt att bestämma över sin egen kropp har 

kommit att bli politiserad. Eduards menar att vissa politiska frågor som berör 

kroppen egentligen inte handlar om politik, i synnerhet när det gäller frågor 
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om kvinnors reproduktion, och att detta sällan ifrågasätts (a.a, s. 13-15). När 

det kommer till kvinnors rätt att bestämma över sin egen kropp, har abort 

varit, och är fortfarande ett intensivt omdiskuterat exempel på när 

beslutfattandet kring kroppen övergår till att bli en nationell fråga (a.a, s. 20-

22). Diskussioner om abort har i stort sett alltid varit en intensiv politisk 

fråga. Synen på ämnet har fokuserat både på kvinnans kroppsliga rättigheter, 

och på fostrets rätt till liv. I den västerländska kulturen identifieras fyra olika 

synsätt på abortfrågan under de senaste 200 åren. Det handlar om att se på 

det som ett kriminellt dåd, en medicinsk fråga, en moralisk angelägenhet om 

fostrets rättigheter, samt, ett relativ nytt synsätt som omtalats under det 

senaste seklet; att se på det ur ett feministiskt perspektiv om kvinnans 

rättighet. Det går också se som en fråga rörande populationen, som ett hot 

mot en stabil befolkningstillväxt, eller som ett medel att minska en 

eskalerande population. De röster som hörs idag inom den västerländska 

kulturen står delade mellan kvinnans rätt att välja, och fostrets rätt till liv. 

Trots att rätten till abort är något som begärs för kvinnors mänskliga rättighet 

i världsomfattande diskussioner kring abort, stöds aborträtt inte i någon 

internationell konvention (a.a, s. 83-85). 

 

Eduards menar att det under andra hälften av 1800-talet pågick en kamp 

mellan vetenskapen och religionen kring vem som hade kännedom om, samt 

herravälde över kvinnans reproduktiva funktioner, något som blev särskilt 

tydligt i frågan kring abort. Eduards skriver: “kvinnor fick byta huvudman, 

från prästen till läkaren” (2007, s. 106-107). 

1.1.5 Medicinska dimensioner 

Dewey decimalklassifikation grundades i slutet av 1800-talet (Chan & 

Mitchell, 2010, s 19). I Den mörka kontinenten från 1994 beskriver Karin 

Johannisson det som en tid då industrisamhället nyligen gjort sitt 

genombrott, vilket påverkade rådande könsnormer. Trots att kvinnan även 

tidigare varit underordnad mannen, hade hon i det förindustriella samhället 

haft en central roll. Nu blev hon istället marginaliserad, då samhället började 

kretsa kring produktion och arbetskraft, där mannen var den som hade 

makten (Johannisson, 1994, s. 14-15). Under detta skede tog även 

kvinnorörelsen i både Europa och USA fart, och blev i skiftet mellan 1800-

och 1900-talet allt mer kraftfull. I samband med att kvinnor började ställa 

krav, började män se sin överordnade ställning som hotad, vilket i sin tur 

ledde till att ett behov av att fastställa kvinnans underordning uppstod. Detta 

gjordes inom medicinska och vetenskapliga discipliner, vilka var starkt 
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förknippade med det manliga förnuftet. Genom att diagnostisera kvinnan 

med tillkortakommanden förknippade med sin kropp kunde mannens 

ställning som överordnad fastställas (a.a, s. 22, 27-28). 

Genom att framställa kvinnan som styrd av sitt underliv och könsspecifika, fragila 

nerv-och kärlsystem, blev det möjligt att framställa henne som olämplig för den 

offentliga arenan. När Edward Clarke i Sex in education (1873), en pyramidal 

försäljningsuccé späckad med vällustigt avskräckande fallbeskrivningar, hävdade 

att kvinnans hälsa och modersplikt var i fara om hon släpptes fram till högre 

utbildning, var han representant för en hel läkargeneration. 

 Johannisson, 1994, s. 27-28 

Dewey decimalklassifikation skapades alltså i en tid då kvinnors 

emancipation försöktes stävjas genom att vetenskapligt och medicinskt 

fastställa kvinnan som underlägsen. Klassificeringssystemet ämnade 

kartlägga all världens kunskap i ett hierarkiskt, slutet system. 

Kunskapsorganisation kan, som tidigare nämnts, aldrig vara helt neutral, 

eftersom den utgår ifrån en världsbild som prioriterar vissa termer framför 

andra. Dessutom kommer det (även om dess skapare har för avsikt att det ska 

vara neutralt) alltid på ett eller annat sätt alltid att präglas av den kontext det 

uppstått i.  

1.2 Problemformulering 
Klassifikationssystem är en väsentlig del inom B&I. Forskare menar att ett 

klassifikationssystem inte kan vara neutralt, utan alltid kommer att 

marginalisera vissa företeelser till förmån för andra. För att belysa hur 

normavvikelser representeras inom Dewey decimalklassifikation, har vi valt 

att undersöka hur avvikelsen kvinnor representeras, utifrån termerna; abort, 

graviditet och förlossning. Detta görs ur en social och medicinsk synvinkel. 

För att undersöka hur de utvalda termerna rör sig över tid kommer tre 

utgåvor av DDC undersökas; Den åttonde från år 1913, den förkortade 12:e 

utgåvan från år 1990 och den uppdaterade versionen av den 23:e utgåvan 

från år 2019. Över tid när kvinnor närmar sig normen, hur ges de plats, och 

på vilka sätt “hålls de tillbaka” medicinskt och socialt? 

1.3 Syfte och frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att belysa hur kvinnlig representation ser ut inom 

Dewey decimalklassifikation, genom att granska utvalda termer ur en 

medicinsk och social synvinkel. För att åstadkomma detta kommer 

nedanstående frågeställningar besvaras: 
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1. Hur ser kvinnlig representation ut inom Dewey decimalklassifikation 

över tid, med avseende till termerna; abort, graviditet och förlossning, 

ur en social och medicinsk synvinkel? 

2. Vilka förändringar för kvinnlig representation i förhållande till 

termerna; abort, graviditet och förlossning, blir synliga i 

översättningen och förflyttningen av den internationella Dewey 

decimalklassifikation till svensk samhällskontext? 

1.4 Avgränsning 
På grund av uppgiftens begränsade utrymme har studien inriktats på att 

undersöka hur kvinnor representeras inom DDC utifrån en medicinsk och 

social synvinkel, vilka exemplifieras utifrån de tre utvalda termerna som 

presenterades i avsnitt 1.3 “Syfte och frågeställningar”. Den stora mängd 

material som insamlandet resulterat i, har inneburit att alla klassnummer en 

viss term har inom systemet inte kommer att redogöras för på detaljnivå. 

Istället kommer de klassnummer som är relevanta för uppsatsen väljas ut för 

att illustrera en medicinsk och social representation. Detta görs med hjälp av 

relevanta urval ur schemat, som sammanställts i tabellform.   

Eftersom det inte är relevant för vår frågeställning hur termerna översatts 

från de internationella utgåvorna, till det svenska WebDewey, kommer 

klassnumrens rubrik generellt inte översättas. Undantag kommer göras 

genom fotnoter då en översättning ansetts relevant för förståelse av 

uppsatsen. 

När det relativa indexet genomsökts efter de valda termerna abort, graviditet 

och förlossning, har klassnummer som inte anses relevanta för uppsatsen 

uteslutits. När till exempel termen “birth” undersökts i det relativa indexet 

har “birth marks” inte ansetts aktuellt att inkludera eftersom det inte är 

kopplat till förlossning. Eftersom det är genom det relativa indexet som 

termerna lokaliserats, innebär det att om en viss aspekt av termen inte 

redovisas där, blir det “osynligt” för denna uppgift. 

Även om samtliga klassifikationssystem är mer eller mindre partiska, 

eftersom de redogör mer korrekt för de företeelser som ligger närmare den 

kontext utifrån vilken det skapats (Higgins, 2016, s. 610; Bowker & Star, 

1999, s. 31-32) fokuserar denna uppsats på just Dewey decimalklassifikation. 

Detta innebär att forskning som endast redogjort för något annat 

klassifikationssystem, som till exempel UDC och SAB, inte inkluderats i 

denna uppsats tidigare forskning. 
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1.5 Disposition 
Följande uppsats består av sex avsnitt med ett antal underrubriker. Uppsatsen 

börjar med en inledning i vilken ämnet om kunskapsorganisation 

introduceras. I bakgrunden redovisas klassifikation, Dewey 

decimalklassifikation och en presentation av de feministiska tankar som 

menar att människan ses som synonymt med mannen, och att kvinnan endast 

kan beskrivas utifrån mannen. Avsnittet som följer inledningen berör tidigare 

forskning där olika forskares artiklar om kritisk klassifikationsforskning 

redovisas. Därefter presenteras genusvetenskap, feminismen och Yvonne 

Hirdmans teoretiska begrepp “genussystem” i avsnittet för teoretiska 

ramverk, för att följas av avsnittet om metod och tillvägagångssätt. Metoden 

“kritisk textanalys” ställs i relation till uppsatsen och insamlandet av data, 

samt tillvägagångssättet redogörs för. I avsnittet för resultat och analys 

presenteras resultatet i samband med att en analys genomförs. Efter detta 

följer ett avsnitt med diskussion och slussats kring vad som framkommit i 

uppsatsen, samt besvaras frågeställningarna. Avslutningsvis följer en 

sammanfattning av uppsatsen. 

 Tidigare forskning 

Föregående avsnitt utgjordes av uppsatsens inledning. Bakgrund som anses 

relevant för att förstå uppsatsen presenterades. Genom problemformulering, 

syfte och frågeställning redogjordes för uppsatsens avsikt att genom tre 

utvalda termer belysa hur normavvikelser presenteras inom Dewey 

decimalklassifikation. Vilka avgränsningar som gjorts för uppsatsen 

redovisades, samt uppsatsens disposition. 

Följande kapitel kommer att introducera de artiklar inom kritisk 

klassifikationsforskning som utgjort underlag för denna uppsats. Först 

kommer artiklarna kortfattat att redovisas, för att följas av dess relevans för 

denna uppsats. Genom tidigare forskning kommer det ges en bild av hur ett 

normerande system, som Dewey decimalklassifikation, representerar 

normavvikelser. En avslutande del av avsnittet redogörs för tidigare 

forskning kring kvinnlig representation inom DDC, utifrån medicinska och 

sociala förhållanden sett ut. Avsnittet avslutas med konsekvenser av detta. 
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2.1 Kritisk klassifikationsforskning 
I artikeln Mapping Beyond Dewey’s Boundaries: Constructing Classificatory 

Space for Marginalized Knowledge Domains från 1998 analyserar Hope 

Olson katalogiseringssystemen utifrån ett kritiskt perspektiv. Här utgår hon 

ifrån att klassifikationssystem till sin natur är begränsade, eftersom de ämnen 

som faller utanför den så kallade normen tenderar att bli marginaliserade. 

Undersökningen baseras på en artikel där Lorraine Code redogör för 

begreppet “rhetorical spaces”. Rhetorical spaces, menar Olson (1998), 

bygger på idén om en situation över huvud taget ska kunna bedömas som 

falsk eller sann, behöver dess placering inom en kontext kartläggas. Vidare 

utgår Olsson (1998) från den feministiska forskaren Gillian Rose’s teori om 

“paradoxical spaces”. Denna teori möjliggör ett mer mångfacetterat 

förhållningssätt till kvinnorollen än det som är närvarande i dagens 

klassifikationssystem. Detta eftersom den handlar om vad som händer med 

ett ämne om det tillåts belysas utifrån en fristående kontext. Det vill säga, när 

ett ämne är frånkopplat den kontext med vilken den vanligen associeras 

(Olson, 1998, s. 241-244). Vidare menar Olson (1998) kan dessa teorier 

användas som verktyg för att kritisera DDCs uppbyggnad, och som medel för 

att förändra systemet. Genom att byta perspektiv genom vilket man ser på 

DDC, menar Olsson (1998) att orättvisorna inom den kultur ur vilken de är 

sprungna blir synliga, eftersom samma orättvisor också återfinns inom 

klassifikationssystemet. Klassifikationer är enligt Olsson (1998) precis som 

allt annat en produkt av den kultur och den sociala konstruktion ur vilken de 

uppstått. Detta förklarar att exempelvis DDCs religionssektion till 80 % 

består av kristendom, och att det finns en separat sektion för amerikansk 

litteratur när alla andra nationaliteters litteratur är arrangerade utifrån språk 

(a.a, s. 234-235). 

Även i artikeln The Power to name: Representation in Library Catalogs 

redogör Olson (2001) för partiskhet inom informationsåtkomst och 

katalogisering. Dewey skapade sitt katalogiseringssystem utifrån en vilja 

organisera ett, vad han upplevde som, rörigt system. Som följd av detta är 

DDC baserat på ett logiskt tankesätt, vilket manifesteras genom numrering. 

Deweys katalogiseringssystem bygger alltså på en hierarkisk världsbild, där 

tanken, logiken och rationaliteten dominerar över det kroppsliga och 

känslostyrda (Olson, 2001, s. 647-648). Undersökningen utgår från 

introduktionen till den 13:e upplagan av Dewey decimalklassifikation, samt 

den fjärde utgåvan av Charles Cutters Rules for a Printed Documentary 

Catalog. Olson (2001) undersöker katalogposter till två feministiska böcker 
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och de svårigheter som verkar förknippade med att ge dem en 

tillfredsställande katalogpost, då det helt enkelt saknas “rätt” ämnesrubriker 

och/eller möjligheterna att kombinera nummer inom DDC och Library Of 

Congress Subject Headings1 (LCSH) är begränsade (Olson, 2001). Olson 

(2001) lyfter den amerikanska filosofen Elizabeth Spelmans tankar kring vad 

denna typ av indelning innebär. Spelman menar att beroende på vilken typ av 

ordning som brukas när det kommer till sortering, kommer varierande 

resultat att genereras. Om kön är det första som sorteras efter, och därefter 

etnicitet, kommer alla kvinnor sorteras för sig, och alla män för sig, men 

etniciteterna kommer att vara uppdelade i de två olika kategorierna “kvinnor” 

och “män”. Om sorteringen däremot delas upp efter etnicitet, kommer 

kvinnor och män finnas blandade inom alla olika kategorier för etnicitet. 

Spelman menar att vi ges olika bilder av en individs identitet, och vilka 

likheter den individen har med andra, beroende på vilket “attribut” som 

bedöms vara det första som personen ska sorteras utefter (a.a, 2001, s. 653). 

Slutligen har Olson (2007) i sin artikel How we construct subjects: A feminist 

analysis gjort en feministisk analys på sex olika organisationssystem (Dewey 

Decimal klassifikation, UNESCO, LCSH, Anglo-American Cataloguing 

rules och British Standars Institutions). Hon menar att samtliga av systemen 

bygger på så kallad Traditional/Aristotlian logic (Olson, 2007, s. 510) här 

benämnd som traditionell logik. Denna utgår enligt artikelförfattaren ifrån en 

rationalitet och ett förnuft som definierats utifrån maskulina termer. På grund 

av de undersöka katalogiseringssystemens ojämlika natur, menar Olson 

(2007), blir det viktigt att hitta alternativa vägar att sortera information på, 

för att på så sätt inkludera kvinnor i processen. I artikeln redogörs för så 

kallad “ansluten kunskap”, vilken bygger på en variant av logik inom vilken 

även ett kvinnligt perspektiv rymmer (a.a, s. 523). Olson (2007) menar 

vidare att det inte nödvändigtvis måste skapas helt nya sätt att organisera, 

utan att det går att ta inspiration från de sätt som redan existerar. Hon föreslår 

ansluten kunskap som ett sätt att komma ifrån den linjära hierarkiska 

strukturen, baserad på traditionell logik. Ansluten kunskap, som Olson 

(2007) beskriver som en feministisk tanke, baseras på etik och omsorg samt 

att genom att nätverka tillgodogöra sig kunskap från andra. Det finns redan 

spår av ansluten kunskap inom kunskapsorganisation, som exempelvis de 

förenande relationer som går att identifiera inom tesaurer och ämnesrubriker 

(Olson, 2007). Som lösning på problemet att kvinnor exkluderas ur forskning 

                                                      

1 LCSH är ett amerikanskt ämnesordssystem (Olson, 2001, s. 640) 
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har det från feministiskt håll diskuterats tre alternativ; att inkludera kvinnor i 

den, att avvisa den helt till förmån för en helt “feminin” modell, eller att 

överge epistemologi i sin traditionella mening, och därmed förflytta 

dikotomin. Dessa tre lösningar behöver inte utesluta varandra. Som ett sätt 

att komma runt det likhetstecken med sanning som traditionell logik kommit 

att få, anser Olson att den bör ses som en sorts logisk struktur, istället för 

som den enda (a.a, 2007.) 

 

I Molly Higgins artikel ”Totally invisible: Asian American representation in 

the Dewey Decimal Classification, 1876-1996” från 2016 undersöks hur 

representationen av termen “Asian American” sett ut i de första 21 

upplagorna av Dewey decimalklassifikation. Det teoretiska ramverk som 

Higgins (2016) utgår från i sin artikel hör hemma inom etniska studier. 

Teorierna och begreppen är kritisk rasteori, institutionaliserad rasism, idén 

om den eviga utlänningen och rasformation. Kritisk rasteori handlar om 

kritiskt analysera diverse samhälleliga och sociala funktioner med 

rasrelaterade-aspekter i åtanke. Undersökningen har baserats på en analys av 

scheman och index från de första 21 utgåvorna av DDC i syfte att anträffa 

material anknyta till den undersökta termen “Asian American” (Higgins, 

2016, s. 609-613). Higgins (2016) drar som slusats att konceptet varit svårt 

att spåra inom systemet, på grund av att DDC bristfälligt redogör för 

marginaliserade termer. Första gången “Asian American” nämns i DDC, är i 

den 21:e utgåvan från år 1996, hundra år efter den första utgåvan publicerats 

(a.a, s. 613-614). 

  

Melodie Fox (2016) beskriver i sin artikel Legal discourse’s epistemic 

interplay with sex and gender classification in the Dewey Decimal 

Classification System hur olika icke-normativa termer placerats inom DDC 

under ett antal utgåvor. Utgåvorna som undersökts är den första från år 1876, 

den andra från år 1885, den sjuttonde från år 1965 samt den nittonde från år 

1979. Detta har sedan jämförts med samtidens rådande juridiska diskurser. 

På detta sätt har Fox (2016) sett indikationer på hur samhälleliga diskurser 

speglas i DDC. Samband mellan hur “avvikande” individer setts på av 

samhällsinstitutioner och hur de placerats inom DDC har redogjorts för. Fox 

har undersökt termerna kvinna, trans- och intersexuella personer i de aktuella 

utgåvorna av DDC. (2016, s. 687-691). Genom att studera de juridiska 

diskurser som skett i samband med att en ny utgåva av DDC publicerats, har 

Fox kunnat se hur samhällssynen på de valda termerna står i förhållande till 

dess klassificering (a.a).  
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2.1.1 Norm och normavvikelse 

I den första utgåvan av DDC från år 1876 skriver Dewey att det inte är 

möjligt att kartlägga all kunskap. Han utger inte heller systemet för att vara 

korrekt, utan menar att systemet är tänkt att vara användbart. Det praktiska 

går således före det korrekta när det gäller katalogisering enligt Dewey. I den 

andra utgåvan klargör Dewey att vissa mindre ämnen klassificerats under 

allmänna rubriker som de inte tveklöst hör hemma under, men att tanken är 

att ämnen ändå är belägna under det närmst besläktade temat, eller där det 

ansågs mest brukbart (Fox, 2016, s. 693-694). Hur Dewey har resonerat 

kring klassnummers brukbarhet som väsentligare än att ge dem en korrekt 

placering, är något som har beaktats i denna uppsats när placeringen av 

termerna abort, graviditet och förlossning undersökts. Vad som ansetts vara 

den mest användbara platsen för ett visst klassnummer är relevant för 

uppsatsens frågeställningar2. 

 

Higgins menar att det var problematiskt att följa den term hon undersökte i 

de aktuella utgåvorna av DDC. Detta berodde på att det finns en begränsning 

för hur nummer kan kombineras, samt att systemet inte lämnar utrymme för 

specifika preciseringar. Termen “Asian American” existerar inte i DDC 

förrän i den sista upplagan för Higgins undersökning, det vill säga den 21:a 

från år 1996. Innan år 1996 existerar termen Asian kopplad till American, 

men inte som ett eget sammansatt koncept. Konceptet “Asian American” 

presenteras i den 21:e utgåvan en gång i förhållande till tabell 5 (Ethnic and 

National Groups) vilken kan applicera till klassnummer för en närmare 

beskrivning. En gång presenteras termen i det relativa indexet genom 

ingången “Asian American, education” med klassnummer 371.829 950 73. 

Klassnumret existerar dock inte i schemat, utan den närmsta representationen 

av “Asian American” i den 21:e utgåvan av DDC sker genom klassnummer 

371.82 Education. schools and their activities; special education. Students. 

Specifik kinds of students; schools for specific kinds of students. Till 

klassnumret finns en omfångsanmärkning som redogör för vilket 

klassnummer som kan tilläggas om det rör särskilda studenter som ska 

klassificeras utifrån ras, etnicitet eller nationalitet. Den nummerkombination 

som i den 21:e utgåvan av DDC valts ut för att för första och enda gången 

representera termen “Asian American” indikerar att det rör sig om personer 

                                                      

2 För uppsatsens frågeställningar, se avsnitt 1.3 
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som noggrant bör beskrivas, eller personer som ligger vid sidan av det 

vedertagna. Det klargörs genom omfångsanmärkningen att det inte rör sig 

om personer med en utmärkande begåvning. Klassnumret och 

omfångsanmärkningen indikerar normavvikelse, menar Higgins, då den 

implicerar att utbildning i relation till “Asian American” är något annat än 

“vanlig” utbildning. Konceptet var således svårt att följa, eftersom det var en 

normavvikelse (Higgins, 2016, s. 613-614).  

 

Att skapa ett nytt regelverk eller en ny modell för att analysera och adressera 

de orättvisor som råder inom klassifikationssystemen kräver att man hittar ett 

ramverk som medvetandegör de processer där orättvisorna skapas. Trots att 

relationen mellan begrepp kan göras på så många olika sätt, kommer 

klassifikationsprocessen alltid att vara hierarkisk och ge mer utrymme till 

somliga koncept. Resultatet av detta, förklarar Olsson (1998), blir 

oundvikligen marginalisering av de begrepp som ligger långt ifrån normen. 

Eftersom alla klassifikationssystem därmed bygger på partiskhet, återstår 

snarare frågan om vad det är som exkluderas. Ju längre från det vedertaget 

erkända, desto mer marginaliserat blir konceptet. Dock är det möjligt att 

skifta mellan konventionellt och marginaliserat, om vi strävar efter att sätta 

begreppen i varierande kontexter och andra sammanhang än det som anses 

vara det normala. För att detta ska kunna genomföras, förklarar Olson, 

behövs dock ett nytt teoretiskt ramverk där detta möjliggörs (Olson, 1998, s. 

235-236). Problemformuleringen3 för denna uppsats handlar just om hur 

normavvikelser representeras i ett system som är normerande. Det blir därför 

relevant att utgå från Olsons resonemang om att företeelser längre från det 

normativa marginaliseras, och utifrån detta undersöka hur de marginaliseras. 

 

Olson menar att hur vi väljer att sortera kunskap, alltså klassificera, 

återspeglar vår världsbild, och de underliggande fördomar kopplade till den 

(1998, s. 233-234). Detta innebär att klassificeringssystem kommer redogöra 

mer utförligt och korrekt för de företeelser som tillhör normen i den 

världsbild den skapats i, medan de fenomen som inte tillhör den ges sämre 

förutsättningar att representeras. Detta görs genom att de marginaliserade 

begreppen tilldelas avsides placeringar, sprids ut över hela 

klassifikationssystemet eller helt utesluts (Olson, 1998, s. 233). Olson (2001) 

menar att de begränsningar klassifikationssystem har med att korrekt 

representera så kallade “avvikande ämnen” har verkliga konsekvenser för 

                                                      

3 För uppsatsens problemformulering, se avsnitt 1.2 



 

15(63) 

 

biblioteksanvändare. Användaren kommer att stöta på problem och 

frustration i mötet av ett system som inte klassificerar dessa ämnen på ett 

lättillgängligt sätt (Olson, 2001, s. 639). Eftersom klassificeringsstrukturer 

utvecklas ur de mest kraftfulla diskurserna i ett samhälle, kommer de grupper 

som inte ingår i dessa kontinuerligt marginaliseras till förmån för andra 

(Olson, 1998, s. 235).  

In representing women and women’s issues [...] three common problems: they treat 

women as exceptions to a masculine norm, they ghettoize women’s issues by 

separating them from the rest of knowledge, or they omit women’s issues 

altogether. All three of these problems are likely to occur in any one catalogue. 

 Olson, 2002, s. 9 

2.1.2 Kvinnan socialt och medicinskt 

Fox (2016) redogör för hur juridiska diskurser som fördes under slutet av 

1800-talet till slutet av 1900-talet, alltså i den tid då första utgåvan av DDC 

publicerades, i första hand beskrivit människan som en man, och efter det 

klargjort att definitionen även inkluderar kvinnor. Samtida medicinska 

beskrivningar redogör för kvinnan som irrationell och fåfäng till följd av sina 

kroppsliga attribut, medan mannen beskrivs som någon att ta seriöst, på 

grund av sina (Fox, 2016, s. 691). Fox (2016) beskriver hur inskränkningarna 

kring kvinnors juridiska rättigheter motiverades med att vara för kvinnans 

“eget bästa”, för att skydda henne från att ingå kontrakt och dylikt eftersom 

hon ansågs inkapabel att ta sådana beslut. Kvinnor fick under denna tid inte 

arbeta inom rättsväsendet, och hade således inga möjligheter att påverka eller 

definiera sina lagliga rättigheter. Männen skulle agera rättsligt stöd för 

kvinnorna (a.a, s. 692). 

 

I den första utgåvan av DDC från år 1876 hade termen women ingen tydlig 

egen klass (vilket inte heller fanns för termen men), förutom i relation till 

kvinnors rösträtt och utbildning, samt en som syftar till medicinska aspekter. 

Klassen Women-education, var alltså något annat än klassen Education. Fox 

(2016) argumenterar för att en uppdelning likt denna indikerar att 

“education” är något som är kopplat till män, och att den parallella 

kopplingen för kvinnor är “women-education”. Det vill säga, mannen kan 

läsas som norm, och kvinnan som avvikande. I den första utgåvan av DDC 

menar Fox att de enda undantagen till kvinnors koppling till hem och familj 

genom det relativa indexet, är genom ingångarna för rösträtt och utbildning 

(2016, s. 693-694). I den andra utgåvan av DDC från år 1885 skapades 

klassen 396 Women’s position and treatment, vilken var belägen under 
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avdelning 390 Customs, Costums, and Folklore. Enligt Deweys grundregel 

om ämnens släktskap, samt den hierarkiska strukturen inom systemet innebär 

detta enligt Fox att 396 Women’s position and treatment är besläktad med 

390 Customs, Costums, and Folklore, samt de övriga samordnade ämnen 

som existerar under avdelningen, vilka bland annat är 393 Treatment of the 

Dead, 395 Etiquet och 397 Gipsies Nomads Outcast races (a.a, s. 394-395). 

Detta betyder alltså att kvinnans sociala ställning, samt behandlingen av 

henne, redogörs för i en klass som ligger hierarkiskt kopplad, och som en 

närmare beskrivning, av en klass som enligt sin rubrik berör seder och 

folklore. Vidare beskriver Fox (2016) att klassnumrena under sektion 396 

Women’s position and treatment visar att det, efter den första utgåvan av 

DDC, uppstått ett behov av att erbjuda andra klasser i relation till kvinnor 

som inte är kopplade till hem och familj. Rent konkret betyder det att det 

publicerades kvinnorelaterad litteratur som inte fick en fullgod klassificering 

utifrån vad som erbjöds i den första upplagan. Detta menar författaren 

speglar den kvinnliga frigörelsen som pågick under denna tid. De 

klassnummer som existerar under klass 396 Women’s position and treatment 

berör, förutom hem och familj; frigörelse, rättslig och politisk ställning, 

utbildning, anställning och kvinnor i historien (a.a, s. 693-695). I den första 

utgåvan av DDC från år 1876 existerar avdelning 618 Obstetrics and sexual 

science som en medicinsk klass kopplad till kvinnor. Denna avdelning följs 

av 619 Veterinary medicine vilket Fox menar indikerar att det finns en nära 

koppling mellan de båda klasserna (2016, s. 693-694).  

 

Fox redogörelse för hur männen setts som kvinnans målsman, samt hur 

kvinnorelaterade företeelser klassificerats inom DDC är högst relevant för 

denna uppsats. Fox menar vidare att de klassnummer som existerar 

närliggande eller samordnade med varandra har en slags relation till 

varandra. Detta ligger således som underlag när klassnummer som existerar i 

närheten av de termer som undersöks i denna uppsats analyseras. 

 

Under tiden då den 17:e utgåvan av DDC publicerades, år 1965, hade den 

kvinnliga emancipationen fått stor betydelse för kvinnor, men kvinnan var 

fortfarande främst förknippad med hemmet och familjelivet. Redaktör för 

den 17:e utgåvan var Benjamin Custer. Han riktade kritik mot systemet och 

menade att det bör läsas utifrån den kontext den skapades i. Custer ansåg till 

skillnad från Dewey att ett ämnes integritet var högre prioriterat när det kom 

till klassificering, än hur praktisk dens placering var. Han ämnade placera 

termer som fått en till synes slumpmässig position i systemet på mer lämpligt 
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sätt. I denna utgåva placerades både termen “women” och “men” som 

samordnade sociala grupper under 301.41 The sexes. Klassnumret för 

kvinnor innefattar omfångsanmärkningar som Fox tolkar vara en reaktion av 

den feministiska framväxten, vilken lyder “feminism, superiority”. (2016, s. 

698-699).  

 

Under 1970-talet hade kvinnor i USA i stort sett samma juridiska rättigheter 

som män, men detta hade inte helt överförts i sociala kontexter. De flesta 

juridiska dokument medger att den problematik som eventuellt uppstår för 

kvinnor inom professioner är relaterad till andra omständigheter än kvinnans 

kompetens. Detta avspeglas även i den 19:e utgåvan av DDC från år 1979 

menar Fox (2016). “The ALA’s Feminist Task Force of the Social 

Responsibility Round Table” bildades år 1970 och ämnade utesluta 

könsdiskriminering inom katalogisering. Fox menar att trots detta framställs 

mannen fortfarande som norm genom att visa specifika underkategorier som 

finns kopplade till kvinnor, inte finns parallellt under män (2016, s 703-705). 

2.1.3 Partiskhet konsekvenser 

Konsekvenserna av partiskheten i DDC kan finnas kvar längre än 

partiskheten själv, menar Higgins (2016, s. 616). Att namnge ting 

normaliserar och vidhåller världsbilden den skapats i, och om den inte 

utmanas lever den världsbilden kvar än idag. Den problematik traditionell 

kunskapsorganisation har gällande partiskheter, bland annat uppstår när ett 

system, som kräver ordning, noggrannhet och prydlighet, avser klassificera 

svårdefinierade och historiskt växlande termer, och att de ämnar göra detta 

utan “input” från de definierade själva. Detta menar Higgins går att ha 

förståelse för när det gäller de första utgåvorna av DDC, men att det inte 

finns några ursäkter för att denna struktur kvarblir i utgåva efter utgåva (s. 

619-620). Partiskhet är något som existerar inom samtliga 

informationssystem. Eftersom det inte är möjligt att utesluta partiskheten, 

fordras det att partiskheten belyses. Detta innebär att om skaparna av dessa 

system är tydliga med hur de valt att konstruera det, så har användaren en 

större chans att förstå och bruka systemet (a.a, s. 610). Dewey 

decimalklassifikation var aldrig avsett att brukas som ett tillvägagångssätt att 

beskriva kunskap, utan just som ett klassifikationssystem. Vissa 

klassnummer inom systemet redogörs för noggrannare med hjälp av 

omfångsanmärkningar, men de flesta innefattas inte av dem. Detta leder till 

att både användare och katalogisatör ansätts till att själva definiera termer. 

Att göra dessa definitioner kan ha förefallit simplare för en samtida 
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allmänhet att sammanställa, men många definitioner förändras med tiden, 

eller blir föråldrade (a.a, s. 617). 

 Teoretiska perspektiv 

I föregående avsnitt har tidigare forskning redovisats. Genom att presentera 

artiklar med kritisk utgångspunkt till klassifikation har det belysts hur 

klassificeringssystem osynliggör vissa ämnen, till förmån för andra. 

Beroende på vilken världsbild systemet skapas i kommer vissa saker, 

närmare den världsbilden, ges mer fokus, än de företeelser som ligger 

avsides den. I följande kapitel kommer uppsatsens teoretiska perspektiv 

presenteras. Genusteori och feminism kommer kortfattat redogöras för, för 

att sedan leda vidare till det teoretiska begrepp som valts för denna uppsats: 

Genussystemet. Efter detta kommer kritik mot det teoretiska begreppet 

redovisas.  

3.1 Genusvetenskap och feminism 
Den biologiska uppdelningen av kön sker genom att kategoriseras som män 

eller kvinnor. Detta särskiljs inom genusvetenskapen från den sociala 

uppdelningen av dem, vilken berör genus. En person med de manliga 

reproduktiva organen kan identifiera sig med genuset kvinna. Genus är alltså 

en social konstruktion som innefattar identitet, arbete, makt och sexualitet 

samtidigt. De förväntningar och restriktioner som ställs utifrån en individs 

genus benämns som genusmönster. Detta fastställer vilka handlingar, 

begränsningar och olika potential som tillskrivs olika genus (Connell & 

Pearse, 2015, s. 24-27). 

Gemzöe redogör för, vad hon kallar “ordboksdefinitionen” av feminism 

enligt följande: “En feminist är en person som anser att 1) kvinnor är 

underordnade män och 2) att detta förhållande bör ändras” (2014, s. 16). 

Feminismen syftar till att kvinnor strukturellt förtrycks kollektivt, och alltså 

övergripande har mindre makt än män. Den menar att det kan finnas 

individuella exempel som visar på annat, men att det existerar en generell 

maktobalans där kvinnor ses som underordnade (a.a, s. 18-19). Inom 

feminismen finns åsikter som menar att kvinnor definieras utifrån män, de är 

icke-män och tillskrivs de egenskaper som män inte har. Detta förhållande 

kallas dualism och återfinns i den västerländska kulturen. Om män är 

människor, är kvinnor enligt detta djur. Är mannen intellektuell, så är 

kvinnan förknippad med kroppslighet (a.a, s. 86). Gemzöe (2014) beskriver 
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begreppet androcentrism, vilket är ett perspektiv som beskriver omvärlden 

på ett sätt som utgår ifrån den manliga normen, vilket kan medföra att de 

som faller utanför denna norm kan känna sig exkluderade eller underlägsna. 

Den västerländska vetenskapen springer ur ett starkt androcentriskt tankesätt, 

där män traditionellt sett har gjort sig själva till subjekt på bekostnad av 

kvinnan som “normen inom vetenskapen” (a.a, s. 154). 

3.1.1 Genussystemet 

I sin artikel Genussystemet - reflexioner kring kvinnors sociala underordning 

från 1988, introducerar Yvonne Hirdman begreppet genussystem. Genom att 

belysa de olika sociala förväntningar som tillskrivs män respektive kvinnor, 

kan genussystemet redogöra för den strukturella maktbalans som uppstått 

mellan könen.  Med stöd från Hirdmans genussystem eftersträvar denna 

uppsats att belysa hur kvinnor, utifrån de valda termerna, representeras i 

klassifikationssystem (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012, s. 

37). Uppsatsens antagande är alltså att förväntningarna i samhället ser olika 

ut för män respektive kvinnor, och att denna uppdelning gynnar män och 

samtidigt missgynnar kvinnor. Detta antagande appliceras sedan på Dewey 

decimalklassifikation ur en social respektive medicinsk synvinkel.  

Genussystemet bygger enligt Hirdman på två principer, dels ett isärhållande 

av könen, dels utgångspunkten där mannen utgör normen, vilket därmed gör 

kvinnan till undantaget. Isärhållandet upprätthålls genom att de egenskaper 

som ses som manliga respektive kvinnliga behandlas som motpoler, där de 

manliga egenskaperna har en högre status än de kvinnliga. På så sätt 

innehåller genussystemet en hierarki (Hirdman, 1988, s. 49, 51). Om det 

exempelvis är kvinnligt att vara känslosam och omvårdande, blir det 

motsatta, det vill säga att vara aggressiv och rationell, manligt. Baserat på 

dessa genusbaserade förväntningar kommer mäns och kvinnors samhälleliga 

positioner att se olika ut. Eftersom de genusbaserade egenskaperna varierar i 

historisk, samhällelig och kulturell kontext går isärhållandet inte att ursäkta 

med biologiska skillnader eller begränsningar. Likväl sker dock denna 

tydliga samhälleliga uppdelning av olika förväntningar mellan man och 

kvinna. De kvinnliga egenskapernas lägre status gör att kvinnodominerade 

yrken är relativt lågavlönade i förhållande till mansdominerade yrken. På så 

sätt förstärks den manliga normen genom genussystemet (Gemzöe, 2014, s. 

84-87). Hirdman skiljer mellan kön som biologisk företeelse och genus. 

Könet, menar hon, är statiskt och oföränderligt, medan genus snarare handlar 

om könsidentitet och hur denna kommer till uttryck genom yttre faktorer 

(1988, s. 50). Hirdman lägger inget större fokus på hur genus görs, utan 
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menar att vi, genom genussystemet, kommer att ordnas i en dikotomisk 

hierarki utifrån de egenskaper som tillräknas oss utifrån vårt genus (Gemzöe, 

2014, s. 96-97). Genus kan således tolkas som en dräkt av möjligheter och 

begränsningar som en underliggande samhällelig struktur skräddarsytt åt det 

specifika könet.  

Ett av genussystemets grundantaganden är att det existerar en hierarki mellan 

män och kvinnor (Hirdman, 1988). Eftersom DDC i sin tur är uppbyggd 

kring en strukturell hierarki (Chan & Mitchell, 2010, s. 24-25), samt att 

forskare menar att systemet redogör för mannen som norm (Olson 1998; Fox, 

2016; Higgins, 2016), anser vi att genussystemet är en relevant teori för 

denna uppsats. 

Under 1900-talet var genusforskningen fortfarande i sin linda, och det 

rådande genustänket utgick från man och kvinna som de enda alternativen 

när kön diskuterades (Hirdman, 1988). Vi inser att diskussionerna idag ser 

annorlunda ut, och med betydligt fler nyanseringar, men eftersom uppsatsen 

baseras på utgåvor som till störst del publicerats under 1900-talet menar vi 

att Yvonne Hirdmans “genussystemet” är det teoretiska begrepp som lämpar 

sig bäst att applicera på uppsatsens frågeställning.         

3.1.2 Kritik mot teorin 

Kritik mot genussystemet handlar om att begreppet i sig självt bygger in 

hierarkin mellan könen, att det istället hade varit att föredra ett neutralt 

begrepp som var öppen för att det förekommer variationer, både historiskt 

och mellan kulturer. Detta skulle göra det görbart att beskriva ett 

genussystem där könen var jämlika. Det kan till exempel vara svårt att 

applicera genussystemet i internationella kontexter, eller mellan 

generationer. Eftersom begreppet i sig utgår från en hierarkisk relation 

mellan könen, kan det innebära att där hierarkin inte existerar, går det inte 

bevisa att det ändå förekommer ojämlikhet. Om den specifika kontexten 

enbart innefattas av dikotomi (den ena av genussystemets fundamentala 

principer) blir genussystemet otillräckligt, eftersom det också måste innefatta 

hierarki (Gemzöe, 2014, s. 96-97). Även om förhållandet mellan könen inte 

tillräknar fördelar till det ena könet över det andra, så menar kritiker till 

genussystemet att det ena könet ändå kommer tillskrivas vissa attribut, som 

inte tillskrivs det andra, och tvärtom, just som följd av deras biologiska kön.  

Eftersom Dewey decimalklassifikation har en inbyggd hierarkisk struktur 

(Chan & Mitchell, 2010, s. 24-25) så menar vi att denna kritik inte kommer 

påverka vår analys.                                                                                                                                                                                                                                
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 Metod och tillvägagångssätt 

I föregående kapitel redogjordes dels för genusteori och feminism, dels för 

Hirdmans teori om hur det socialt konstruerade genussystemet ligger till 

grund för de olika sociala och ekonomiska förutsättningarna män och 

kvinnor har i samhället. I detta kapitel kommer metoden och 

tillvägagångssättet för uppsatsen beskrivas. Den valda metoden kommer 

redovisas i förhållande till hur den blir applicerbar för uppsatsen. I slutet av 

avsnittet kommer forskningsetiska ställningstaganden redovisas. 

4.1 Metod för insamling 
Samtliga tre termer lokaliserades genom det relativa indexet 4och följdes 

sedan till dess position i schemat. Då det relativa indexet i alfabetisk ordning 

redovisar de begrepp som representeras i systemet (Chan & Mitchell, 2010, 

s. 33) så ansåg vi det vara det mest logiska sättet att inringa termernas 

placering i schemat. I de två internationella äldsta utgåvorna av DDC5 som 

analyserats i denna uppsats genomsöktes det relativa indexet manuellt, d.v.s. 

genom att bläddra i fysiska böcker. I den 23:e helt webbaserade utgåvan 

söktes termerna efter genom att de skrevs in i sökmotorn, samt avgränsades 

sökningen till det svenska relativa indexet.  

Den insamlade datan är en kvalitativ sådan och utgör alltså empirin. Datan är 

relativt smal och är insamlad i syfte att utgöra ett snävt exempel på hur 

normavvikelser representeras i systemet (Rienecker & Stray Jörgensen, 2014, 

s. 193). 

4.2 Metod för analys 
Det undersökta materialet utgörs av tre utgåvor av Dewey 

decimalklassifikation, utspridda över mer än hundra år. Den äldsta utgåvan 

för undersökningen är den internationella åttonde upplagan från år 1913. Den 

följs av den internationella förkortade 12:e upplagan från år 1990. Den tredje 

undersökta svenska upplagan är den nuvarande uppdaterade 23:e versionen 

från år 2019 som undersöks via Svenska WebDewey. Metoden som valts är 

kvalitativ textanalys.  

 

Avsikten med denna uppsats är att utföra en genusanalys av DDC. Termerna 

                                                      

4 Se avsnitt 1.5 “Motivering och avgränsningar” för hur valet att söka termerna genom det 

relativa indexet eventuellt innebär begränsningar 
5 Den åttonde från 1913 samt den 12:e förkortade utgåvan från 1990 
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som valts ut i tron om att vi med hjälp av dem kan genomföra just detta. 

Därmed görs en så kallad kvalitativ textanalys, inom vilken vissa passager 

som anses vara relevanta för undersökningen, väljs ut och blir belysta, medan 

de som inte anses väsentliga inte granskas (Esaisson, Oscarsson, Towns & 

Wängnerud, 2017, s. 211). Genom att undersöka de valda termerna i DDC 

ämnar vi synliggöra att den förväntat neutrala klassifikationen i DDC 

grundar sig i en världssyn som inte är objektiv.  

 

Metoden innebär att texten, vilket i detta fall är tre utgåvor av DDC, inte bara 

läses, utan också problematiseras, med syfte att åskådliggöra en 

underliggande mening. Vidare har vi, med Hirdmans genussystem som 

hjälpmedel, valt att kritiskt granska de utvalda termerna, för att på så sätt 

undersöka hur normavvikelser representeras i ett normerande system. Den 

valda metoden kan brukas som ett verktyg att förstå en texts substans och 

avsikten med den, samt kan det belysa underliggande maktstrukturer 

(Esaiasson et. al , 2017, s. 214-215). Detta innebär att metoden, när den 

appliceras på de tre utgåvorna av DDC, kommer fungera som ett slags 

instrument för vad placeringen av termerna inom DDC innebär. I linje med 

metoden läses således de valda termerna med ett kritiskt förhållningssätt. 

Deras placering, samordning samt hur de representeras genom det relativa 

indexet problematiserades med syfte att belysa en mer eller mindre dold 

innebörd. Underliggande meningar, maktstrukturer och betydelser ämnades, 

genom kvalitativ textanalys, att synliggöras.  

 

4.3 Valda termer 
I uppsatsens bakgrund har det redogjorts för hur forskare belyst att 

människan är synonymt med mannen, vilket gör kvinnan till den avvikande. I 

den dikotomi som uppstår mellan man och kvinna representerar kvinnan den 

icke eftersträvansvärda motpolen. Kvinnan kan endast definieras utifrån 

mannen, och då ur ett underlägset perspektiv (Olson, 2007 s. 509-514; 

Gemzöe, 2014, s. 128-133; Eduards, 2007, s. 16-17). Vidare har forskare 

redogjort för hur detta maktförhållande även speglas i hur människan i den 

västerländska kulturen organiserar kunskap, och det har i sin tur påverkat hur 

de verktyg som brukas inom klassificering och indexering skapats (Olson, 

2007, s. 509-514). Detta är även högst synligt i Dewey decimalklassifikation 

som skapades under 1800-talet baserat på den vite amerikanske mannens 

världsbild (Higgins, 2016, s. 619). Forskare menar att det finns en koppling 

mellan hur klassifikationsstrukturer ser ut och hur de samhälleliga 
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diskurserna förs (Olson, 1998; Fox, 2016). Detta resulterar i att det som 

tillhör den rådande normen prioriteras över det som anses avvikande. Inga 

klassifikationssystem kommer att inkludera allt (Olson 1998; Higgins, 2016). 

Klassificeringar är slutna system som representerar vissa koncept, men inte 

andra. Normbegrepp synliggörs på bekostnad av marginaliserade (Olson, 

1998, s. 235). 

I avsnitt 1.2 Bakgrund har det redogjorts för hur abortfrågan genom tiden 

varit ett ständigt hett ämne för debatt. Vem som besitter auktoritet i frågan 

har pendlat mellan det religiösa institutionerna och läkarkåren, men det har 

gjorts över huvudet på kvinnan själv. Det är först under det senaste seklet 

som feministiska aspekter kring kvinnans rätt att bestämma över sin egen 

kropp har uppmärksammats. Under de senaste 200 åren i den västerländska 

kulturen har frågan annars främst berörts som en kriminell handling, en 

medicinsk fråga, en moralisk angelägenhet, och enligt vissa, som en 

befolkningsfråga (Eduards, 2007, s. 83-85). Att definition av termer görs 

inom DDC utan påverkan från de som definieras är något som anses 

problematiskt (Fox, 2016, s. 687-689). 

Kvinnan och kvinnokroppen är något som diskuterats ur ett medicinskt 

perspektiv, men även ur ett socialt. Som tidigare nämnts tenderar starka 

samhälleliga diskurser vara synliga i klassifikationssystem. Frågan om 

kvinnokroppen har setts som en sådan. 

Utifrån detta har vi inför denna uppsats valt fem termer traditionellt kopplade 

till kvinnor med antagandet att detta mönster av kvinnan som den avvikande 

motpolen till mannen är skönjbart i Dewey decimalklassifikation. I och med 

den ständiga avvägningen mellan kvinnan som ett medicinskt objekt och 

politiseringen av kvinnokroppen kommer vi att följa termerna ur en 

medicinsk och social synvinkel. Termerna är följande: 

Abort 

Graviditet 

Förlossning 

4.4 Genomförande 
För att genomföra denna undersökning har tre utgåvor av Dewey 

Decimalklassifikation valts ut. Valet av utgåvor grundades i att ge en 

överblick, utifrån de valda termerna, kring hur normavvikelser representerats 

över tid. 
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I ett separat dokument antecknades sedan termens placering i schemat genom 

klassnumret, vilken sektion den låg inom, vilken avdelning den i sin tur 

sedan befann sig under och dess huvudklass. Vilken sektion som enligt 

schemat låg innan och efter antecknades också. Eftersom Dewey 

decimalklassifikation bygger på strukturell hierarki (Chan & Mitchell, 2010, 

s. 31) ämnades de kringliggande klasserna till den utvalda termen belysas, 

för att på så vis sätta termerna i en bredare kontext.  

För att få en överblick kring hur de olika termernas placering i de tre utvalda 

utgåvorna av DDC, skrevs schemat av och sorterades utifrån termens namn. 

Det vill säga, under termen “abort” sorterades scheman från samtliga 

undersökta utgåvor. Detta resulterade i en form av tidslinje för termen. Detta 

resulterade i, i enlighet med den utvalda metoden för uppsatsen, en 

uppfattning kring vilken den rådande uppfattningen för termen var, i varje 

utgåva (Esaiasson et al., 2012, s. 212). Detta upprepades för samtliga termer. 

De sammanställda schemana analyserades sedan ur den valda teorin 

genussystemet. Samtliga termer från samma år analyserades för att ge en 

överblick över hur kvinnan representerats utifrån dem. För att exemplifiera 

detta sammanställdes utklipp från schemat som tydligast illustrerade 

representationen.  Baserat på detta analyserades representationen över tid.  

4.5 Forskningsetiska ställningstaganden 
Helgesson (2015) redogör i boken Forskningsetik för vikten av att vid 

genomförande av studier hålla en så kallad god forskningssed (s. 59), vilken 

denna uppsats har för avsikt att göra. Därför har det lagts vikt vid att referera 

och citera korrekt, för att eliminera plagiering och därigenom ta äran av 

forskning som genomförts av någon annan (Helgesson, 2015, s. 66). Vidare 

betonar Helgesson vikten av öppenhet kring val av metod och genomförande 

av studier, vilket också tagits hänsyn till i denna studie (2015, s. 60-61). 

Genom att enbart visa oförvanskade resultat över vad som påvisats i studiens 

undersökning, är intentionen att ge en så oförställd helhetsbild över hur 

studien bedrivits som möjligt. 

 Resultat och analys 

För att tydliggöra för läsaren vart termen som undersökts klassificerats, har 

vi valt att kursivera den i schemat. 
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Som förklarats i avsnitt 4 “Metod och Tillvägagångssätt” kommer de tre 

termerna abort, graviditet och förlossning följas genom tre utgåvor av Dewey 

decimalklassifikation ur social och medicinsk synvinkel. I första delen av 

kapitlet presenteras en kort sammanfattning av hur termerna rört sig över de 

olika utgåvorna. När en sammanfattande bild getts, belyses sedan hur 

representationen av kvinnan sett ut, utifrån de utvalda termerna. 

Representationen redogörs för i relation till varje utgåva, och diskuteras 

utifrån medicinska och sociala aspekter. Efter sammanfattningen följer en 

analys över vad detta innebär för representationen av kvinnor, utifrån 

termerna, inom DDC. För att exemplifiera representationen redovisas utdrag 

ur schemat i tabellform som anses relevanta för uppsatsen. I utdragen från 

schemat kommer det klassnummer där termen ska klassificeras kursiveras för 

att tydliggöra dess placering. 

Bilden av termernas förflyttning utifrån samtliga klassnummer som samlats 

in under uppsatsens gång redogörs för i tabellformat genom Bilaga 1-3. 

Samtliga tabeller relaterade till termen redovisas i anslutning till varandra för 

att underlätta för läsaren att följa dess utveckling. På grund av tabellernas 

omfattning är de bifogade som bilagor. 

 

Samtliga tabeller för alla termer läses på följande sätt: först presentera antalet 

ingångar som, genom det relativa indexet (där vissa ingångar ibland har 

samma klassnummer), kan klassas som medicinska och sociala. Detta för att 

ge en bild av åt vilket håll termerna förändrats över tid. Efter detta redovisas 

termernas klassnummer. Har olika ingångar samma klassnummer, skrivs 

klassnumret enbart ut en gång i tabellen. För att sätta termen i kontext följs 

klassnumret av dess huvudklass, dess avdelning samt dess sektion. För att 

sätta termen i relation till närliggande sektioner, redovisas sedan den sektion 

som är placerad innan, samt efter det aktuella klassnumret. Varje nummer 

redovisas endast en gång i tabellen, det vill säga har olika ingångar samma 

klassnummer redogörs det för en gång, ligger olika klassnummer under 

samma avdelning, nämns den endast en gång och så vidare. 

 

Analysen tar avstamp i den åttonde upplagan av Dewey decimal 

classification and relativ index från år 1913. Den andra upplagan som 

analyseras är den 12:e Abridged Dewey decimal classification från år 1990. 

Analysen avslutas i den senast uppdaterade versionen från år 2019 av 23:e 

upplagan som är Svenska WebDewey.  
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5.1 Hur termen abort har förändrats6 över tid 
I den åttonde utgåvan från år 1913 fanns det i det relativa indexet tre 

ingångar till termen abortion. Det nämns under ingångarna ethics, law och 

pathology of pregnancy7. Abort har i denna upplaga alltså ingen egen ingång. 

Två av ingångarna i det relativa indexet är socialt förankrade, och den tredje 

medicinskt. Den medicinska kopplingen finns kopplad till obstetrik, som i sin 

tur är kopplad till kvinnorelaterade sjukdomar (DDC8, abortion). 

 

I 12:e förkortade utgåvan från år 1990 har termen fått fler klassnummer. Från 

tre stycken år 1913 finns det 13 ingångar till termen år 1990. Av dessa är 12 

stycken kopplade till sociala företeelser, och en har medicinsk inriktning. De 

socialt förankrade aspekten är alltså de som tillsynes genomgått störst 

utveckling under de år som gått mellan de olika utgåvorna. En stor del som 

införts är ämnen rörande religion, som inte existerade i koppling till abort i 

den åttonde utgåvan av DDC från år 1913. De klassnummer som genom 

religion är kopplade till termen abort står för åtta av de 13 klassnummer som 

finns för termen. De religioner som finns representerade i det relativa indexet 

är kristendom, judendom samt komparativ religion (comparative religion). 

Åtta av ingångarna till abort i det relativa indexet har ett klassnummer som 

indikerar någon form av koppling till områden rörande etik och moral 

(DDC12, abortion). 

I den 23:e och rådande svenska WebDewey har antalet benämningar av abort 

i det relativa indexet ökat ytterligare. Från att ha varit 13 stycken i den 

förkortade 12:e utgåvan, existerar nu 29 ingångar. Tre av ingångarna genom 

det relativa indexet har medicinsk koppling och de övriga 26 är socialt 

förankrade. Något som kan noteras är att bilden det relativa indexet ger av 

abort är mer nyanserad än i tidigare utgåvor. Inom de socialt förankrade 

ingångarna finns både abortfientliga rörelser och abortförespråkande 

rörelser, vilka inte existerat i det tidigare utgåvorna av DDC som analyserats 

för denna uppsats. Det bör dock noteras att en ingång i det relativa indexet 

som representerar både abortfientliga och abortförespråkande rörelser har ett 

klassnummer som är vakant, vilket innebär att det är inaktuellt och inte ska 

brukas (DDC23, abort; Chan & Mitchell, 2010, s. 35). Nio av ingångarna till 

abort i det relativa indexet har koppling till religion, där det finns fler 

religioner representerade än i de tidigare utgåvorna som analyserats för 

                                                      

6 För fullständig redogörelse i form av tabell, se Bilaga 1 
7 På svenska: Graviditetens skede 
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denna uppsats. De juridiska ingångarna till abort ger en mer nyanserad bild, 

där det, som tidigare nämnts, finns klassnummer som representerar både 

abortförespråkande och abortfientliga rörelser (DDC23, abort). 

5.2 Hur termen graviditet har förändrats8 över tid 
I den åttonde utgåvan av DDC från år 1913 har termen pregnancy inga 

socialt förankrade klassnummer, men tre medicinskt förankrade sådana. De 

tre ingångarna berör obstetrik, graviditetens patologi och fysiologi. Den 

medicinska kopplingen finns kopplad till fysiologi samt obstetrik, som i sin 

står i relation med kvinnorelaterade sjukdomar (DDC8, pregnancy). 

 

I den förkortade 12:e utgåvan av Dewey decimalklassifikation från år 1990 

finns fyra ingångar till termen pregnancy i det relativa indexet. Samtliga är 

medicinskt förankrade. Till skillnad från den åttonde utgåvan från år 1913 

har pregnancy i denna utgåva en “egen” ingång. En av de medicinskt 

kopplade ingångarna syftar till graviditet i relation djur, men delar 

klassnummer med den “egna” ingången för graviditet. Det finns, liksom i 

den åttonde utgåvan, inte några socialt förankrade ingångar i relation till 

termen. Den kopplingen som finns mellan graviditet och fysiologi har i den 

12:e utgåvan särskilt fysiologi och människans fysiologi (DDC12, 

pregnancy). 

 

I den 23:e utgåvan av DDC har termerna gravid och graviditet sex stycken 

ingångar genom det relativa indexet. Den största skillnaden, utifrån vad som 

är relevant för denna uppsats, från tidigare upplagor är att det tillkommit 

sociala anknytningar till termen, vilken tidigare endast haft medicinska 

anknytningar. Utav de sex ingångarna är hälften socialt kopplade, och hälften 

medicinskt. De medicinska ingångarna i relation till graviditet berör obstetrik 

och människans fysiologi. Vad som också tillkommit inom de medicinska 

ingångarna i relation till graviditet, är att det i denna upplaga existerar 

klassifikationsnummer för komplikationer kopplade till graviditet (DDC23, 

graviditet). 

 

Det som alltså genomgått den största förändringen från tidigare 

internationella upplagor till den nuvarande svenska 23:e utgåvan när det 

kommer till termen graviditet är att det tillkommit socialt förknippade 

                                                      

8  För fullständig redogörelse i form av tabell, se Bilaga 2 
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ingångar rörande termen. Vad som tillkommit berör arbete och mödravård 

(DDC23, graviditet). 

5.3 Hur termen förlossning har förändrats9 över tid 
I den åttonde utgåvan av DDC från år 1913 är förlossning utspridd i systemet 

genom termerna birth, labor, parturition. Sammanlagt finns det sex ingångar 

genom det relativa indexet, utav dessa är en socialt kopplad och fem 

medicinskt. De medicinska ingångarna ligger kopplade till fysiologi och 

kvinnorelaterade sjukdomar. Den socialt förankrade ingången berör seder 

kring födsel (DDC8, birth; labor; parturition). 

I den förkortade 12:e utgåvan av DDC har de utspridda termerna relaterade 

till förlossning som fanns i den åttonde utgåvan, nu samlats under termen 

childbirth. Termen redogörs för utifrån tre olika klassnummer, vilka alla har 

medicinsk koppling, och berör gynekologi och obstetrik, samt fysiologi 

(DDC12, childbirth). 

 

I den 23:e upplagan av svenska WebDewey, finns det elva stycken ingångar 

till termen förlossning, varav fyra stycken har social anknytning och sju 

stycken medicinsk. Detta innebär således att förlossning nu enligt sin 

placering i schemat, inte enbart ses som ett ämne av medicinsk karaktär utan 

även har samhälleliga aspekter som tas hänsyn till. Till skillnad från tidigare 

utgåvor så finns det nu en medicinsk koppling till 

förlossningskomplikationer. De gånger då begreppet har en mer social 

anknytning är de nu kopplade till sociala problem och sociala tjänster, seder 

och barnmorskor och förlossningskonst (DDC23, förlossning). 

5.4 Dewey decimal classification and relativ index, 8th edition 
Den 8:e upplagan av Decimal Classification and relativ index publicerades år 

1913 och är skriven av Melvil Dewey. I boken förklarar författaren att det 

brukas simplified spellings i denna upplaga. Dewey menar att det finns stora 

fördelar om ett rationellt skrivsätt kan säkras (Dewey, 1913, s. 2), men 

belyser inte närmare vilka fördelarna är, eller hur simplified spelling skapas. 

Eftersom vi för denna uppsats valt att i största möjliga mån inte översätta 

termer som brukas i klassifikationssystemet så kommer termerna som utsatts 

för Deweys simplified spelling presenteras så som de redogörs för i systemet. 

                                                      

9  För fullständig redogörelse i form av tabell, se Bilaga 3 
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5.4.1 Kvinnlig representation medicinsk i Dewey decimal classification and 

relativ index, 8th edition, 1913 

 

618 Diseases of women and children 

   .1       Gynecology  Diseases of women 

   [...] 

   .3 Pathology of pregnancy 

 Diseases of pregnancy and their treatment 

   [...] 

      .39 Abortion  Miscarriage   Stillbirth   Molar 

pregnancy 

 See 173.4 Infanticide;  340.6 Medical jurisprudence; 343 

Criminal law 

619 Comparativ medicin Veterinary 

Tabell a1913.3: “Abortion - pathology of pregnancy”, 1913 

 

618  Diseases of women and children 

   .1 Gynecology          Diseases of women 

        .11      Ovary      

        .12     Fallopian tube 

  [...] 

   .8  Obstetric operations 

     .88 Induction of labor Removal of ovum 

619 Comparativ medicin Veterinary 

Tabell f1913.1: “618.12 Birth - obstetrics”, 1913 och  

“618.88 Labor - induction of obstetrics” 

 

612 Physiology 

[...] 

   612.6 Reproduction and generation  Development 

      612.61 Male functions of generation 

          612.612 Erection 

          612.616 Testicles Orchitic fluid Sperm 

          [...] 

   612.62 Female functions of generation Ovulation 

                     See also 612.612 and 612.6161 

   612.63 Impregnation Pregnancy Parturition 

                 See also 612.612 

              01  Period of pregnancy 

              03 Ovary in pregnancy Corpus luteum 

Tabell g1913.2: “612.63 pregnancy - physiology”, 1913 

 

I avsnitt 5.1, 5.2 och 5.3. redovisades en sammanfattning över hur termerna 

abort, graviditet och förlossning förändrats över tid. I kommande avsnitt 

kommer termerna diskuteras gemensamt utgåva för utgåva. Detta för att 

belysa en bild av hur kvinnlig representation sett ut i DDC, utifrån de termer 
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som undersökts. Analysen delas upp genom att först diskutera 

representationen medicinskt, och sedan socialt. 

 

Undersökningen tar avstamp i den åttonde upplagan av DDC från år 1913.  

Gemensamt för alla tre undersökta termer; abort, graviditet och förlossning, 

är att de förekommer under sektion är sektion 618 Diseases of women and 

children (DDC8, 618). Det innebär att utifrån de undersökta termerna så 

representeras kvinnans reproduktiva egenskaper som ett sjukdomstillstånd. 

Då forskare menar att sektioner placerade efter varandra har någon form av 

relation (Fox, 2016, s. 695) kan en koppling mellan kvinnors reproduktiva 

egenskaper och den följande sektionen 619 Comparativ medicin10 Veterinary 

(DDC8, 619) göras (Se tabell a1913.3 & f1913.1). Detta kan antas ha en 

koppling till den samhällsdiskurs som rådde under sekelskiftet mellan 1800- 

och 1900-talet, då kvinnors rättigheter var helt styrda av män, eftersom 

kvinnan inte ansågs vara rationell nog att fatta denna typ av beslut. Eftersom 

kvinnan, på grund av sina kroppsliga attribut, uteslöts från rationalitet och 

förnuft, var det vid den här tiden mannens uppgift att föra hennes talan (Fox, 

2016, s. 691). Med detta i åtanke, det vill säga inte bara den tydliga 

särskiljningen mellan man och kvinna, utan också det via kroppen 

omyndigförklarandet av kvinnan, kan en koppling till reproduktionen som en 

kvinnosjukdom göras. Fox (2016, s. 691) menar att eftersom mannen är den 

som giltighetsförklarar kvinnan under denna tid kan det tolkas att hans 

närvaro är nödvändig även för att legitimera hennes reproduktion. Som 

exempel för detta redovisas i tabell g1913.2 via klassnummer 612.63 

Impregnation Pregnancy Parturition11 (DDC8, 612.63). I relativa indexet 

belyses att både förlossning och graviditet representeras genom detta 

klassnummer (DDC8, pregnancy; DDC8, parturition). Under klassnumrets 

rubrik finns en se även-anmärkning12 till klassnummer 612.612, vilken är 

erection. Utifrån detta går det att anta att kopplingen mellan erektion och den 

aktuella sektionen är den del som berör befruktning. Värt att notera kan vara 

att trots att det finns ett klassnummer för sperma (616.616 semen) hänvisar 

alltså hänvisningen till termen erection (DDC8, 612). När graviditet och 

förlossning särskiljs från sjukdomstillstånd, via fysiologi, så sker det med en 

                                                      

10 På svenska: Komparativ medicin. Ett forskningsfält inom experimentell medicin som utför 

forskningen på försöksdjur (Karolinska Institutet, 2019). 
11 På svenska: Befruktning, graviditet, nedkomst 
12 Se även-hänvisning används för klasser som gränsar till andra ämnen och således riskerar 

att misstas för det (Chan & Mitchell, 2010, s. 202). 
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koppling till mannens inblandning, eller legitimering av tillståndet. Enligt 

Hirdman (1988) återskapas genussystemet ständigt genom de reproduktiva 

skillnaderna mellan könen, vilka kan klassas som dikotomiserade. Detta 

specifika motsatsförhållande har brukats mot kvinnan, där hennes 

reproduktion strukturellt ansett underlägsen mannens (Hirdman, 1988, s. 57-

58). 

 

De finns två undersektioner till 612.63 Impregnation Pregnancy Parturition 

vilka är 612.6301 period och pregnancy och 612.6303 ovary in pregnancy 

och corpus luteum, det vill säga gulkropp (DDC8, 612). Den bredd detta 

klassnummer innefattar, alltså befruktning, graviditet och nedkomst, menar 

forskare är ett sätt att bristfälligt hantera normavvikelser inom 

klassifikationssystem (Olson, 2002, s. 9). Att den breda klassen 612.63 

Impregnation Pregnancy Parturition dessutom enbart har två undersektioner 

(DDC8, 612.63) tycks även det indikera bristfällighet  

Kvinnans självbestämmande kring sin kropp är helt osynliggjort, vilket 

exemplifieras tydligast i relation till abort. Tabell a1913.3 beskriver den 

medicinska placeringen av abort i schemat. Dels är abort alltså placerad 

under sektion 618 Diseases of women and children och dels innehåller 

termens rubrik andra termer som tycks åsyfta graviditeter som inte avslutats 

frivilligt; 618.39 Abortion, Miscarriage, Stillbirth och Molar pregnancy13 

(DDC8, 618). Bilden av abort är en onyanserad sådan, där fostrets synvinkel 

verkar representeras över kvinnans. Att kvinnans rättigheter kopplade till 

abort över huvud taget inte finns representerade, samtidigt som frågan är helt 

och hållet kroppsligt representerad, rimmar väl med dåtidens kvinnosyn då 

mannen “skötte” allt som hade med vetenskaplighet och medicin att göra 

medan kvinnan var reducerad till en kropp. Mannen var en 

samhällsmedborgare som fick synas och tala i det offentliga, kvinnan var en 

barnafödande kropp som tillhörde hemmet (Johannisson, 1994, s. 22, 27-28; 

Eduards 2007, s. 12-15).  

 

Enligt Hirdman (1988) har mannen setts som väktaren för kvinnans frihet, 

och kvinnan som medlet för mannens samexistens. Det vill säga, den lilla 

möjlighet kvinnan haft till självbestämmande har vilat i mannens händer, 

                                                      

13 På svenska: Druvbörd. Innebär att det istället för en normal utveckling av en graviditet, 

bildas vätskefyllda blåsor i livmodern. Detta tillstånd hanteras genom skrapning (Bengtsson, 

2018). 
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medan mannens strävan efter samexistens har skett genom kvinnan. Hirdman 

(1988) menar att mannens självständighet är något som främjas av samhället. 

Att kvinnans frihet inskränks är en förutsättning för den samexistens som 

mannen eftersträvar. Detta sker, menar Hirdman (1988) till nackdel för 

kvinnan genom barnafödande, lagstiftningar och samhällelig kutym 

(Hirdman, 1988, s. 55). Applicerandet av Hirdmans teori på ovanstående 

exempel indikerar att kvinnans självbestämmande, eller frihet, till sin egen 

kropp, begränsas till fördel för mannens strävan efter samexistens med 

kvinnan, genom en avkomma. 

 

Ytterligare en observation går att göra gällande klass 618.39 Abortion, 

Miscarriage, Stillbirth och Molar pregnancy vilken är relaterade till dess 

placering i schemat. Klassen ligger som underkategori till 618.3 Pathology of 

pregnancy14 som genom sin anmärkning förtydligar att det gäller 

sjukdomstillstånd i förhållande till graviditeter (DDC8, 618). Detta innebär 

alltså att abort i detta avseende ses kopplad till ett sjukdomstillstånd. Trots 

detta kan det vara intressant att uppmärksamma de se-hänvisningar som 

följer under abort, vilka tycks koppla även en abort till följd av sjukdom som 

barnamord och som ett brott. 

 

I den åttonde utgåvan av DDC är den ständigt återkommande sektionen 618 

Diseases of women and children med som en representation av kvinnan i 

förhållande till förlossning, som redovisas i tabell f1913.1. I tabellen 

exemplifieras två närliggande klassnummer; 618.12 Fallopian tube15 och 

618.88 Induction of labor Removal of ovum.16 Klassnummer 618.12 

Fallopian tube (DDC8, 618) redogör för äggledaren som särskilt väsentlig 

vid en förlossning. Då äggledarens uppgift är att transportera spermier till 

ägget (Brydolf, 2013) kan denna placering tyckas oklar. Utifrån hur 

klassificering sker inom DDC, så anses denna placering som den mest 

lämpliga, alternativt det mest brukbara (Fox, 2016, s. 694). En missvisande 

placering av termen kan tänkas gjorts till förmån för en praktisk placering, 

om än ologisk.  

Olson (1998, s. 233) menar att marginaliserade termer osynliggörs i 

klassifikationssystem genom att de sprids ut över systemet, vilket således gör 

                                                      

14  På svenska: Graviditetens patologi 
15 På svenska: Äggledare 
16 På svenska: Framkallandet av förlossning, Avlägsnande av ägg 
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dem svåra att finna. Att förlossning i den åttonde utgåvan av DDC är 

placerad under de tre olika termerna birth, labor och parturition (DDC8, 

birth; labor; parturition) indikerar att ett sådant förhållningssätt varit fallet 

när termen klassificerats. 

5.4.2 Kvinnlig representation socialt i Dewey decimal classification and 

relativ index, 8th edition, 1913 

 

173 Family ethics 

[...] 

   .3 Duties of husbands and wives 

   .4        Infanticide 

   .5 Duties of parents 

   .6 Duties of children 

Tabell a1913.1 “Abortion - ethics”, 1913 

 

343 Criminal law 

   .1 Criminal Trials  

   .2 Punishments  

                   Corporal.    Deth penalty.    Hard labor.    Confinement 

Tabell a1913.2: “Abortion - Law”, 1913 

 

 

390 Customs Costumes Popular life 

    391 Costume and care of person 

    392 Birth, home, and sex customs 

        .1 Birth customs : christening, circumcision 

   393 Treatment of the ded 

Tabell f1913.2: “ 392.1 Birth - customs”, 1913 

 

De sociala aspekterna kopplade till termerna abort, graviditet och förlossning 

fanns representerade mer eller mindre i alla utom graviditet. Den term som 

hade överhängande flest sociala kopplingar var abort.  

Representationen av kvinnan genom termen abort visar att kvinnans egen 

vilja är helt osynliggjord och det finns ingen nyans i detta, varken inom 

etiska eller juridiska avseenden. Som redovisas i Tabell a1913.1 ligger abort 

som en etisk fråga i schemat under sektionen för 173 Family ethics. Själva 

termen abort ska enligt schemat klassificeras som 173.4 Infanticide - det vill 

säga barnamord (DDC8, 173). Enligt en av DDCs tre grundprinciper så är 

systemet baserat på strukturell hierarki (Chan & Mitchell, 2010, s. 25), vilket 

innebär att samtliga sektioner under 173 Family ethics är en mer detaljerad 
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beskrivning av det. Detta innebär i sin tur att abort genom termen barnamord 

är en mer detaljerad beskrivning av familje-etik.  

 

Tabell a1913.2 visar en enformig bild av abort, då den klassificeras som 343 

Criminal law som enda alternativ (DDC8, 343). Det finns alltså inget som 

förespråkar annat än att en abort är ett lagbrott. Termens placering visar 

tydligt att abort är ett oetiskt handlande, samt ett brott. Dess etiska placering 

under familje-etik, i kombination med den ensidiga bilden av det som ett 

brott, insinuerar att en familjemedlem begår ett brott - underförstått kvinnan. 

Detta kan tolkas som ett skuldbeläggande av kvinnan. Valet av termen 

infanticide förstärker bilden av henne som en barnamördare. 

 

Den socialt förankrade ingången berör seder kring födsel, genom ingången 

customs och klassnumret 392.1 Birth customs: christening, circumcision17 

(se tabell f1913.2). Sektionen för detta klassnummer är 392 Birth, home, and 

sex customs (DDC8, 392.1). Detta tycks peka på att förlossning är något som 

kopplas till hemmet. Förlossning tycks även vara starkt kopplat till seder. 

Den sektion som ligger placerad efter är 393 Treatment of the ded (DDC8, 

393), vilket enligt Fox (2016, s. 394-395) betyder att de två har någon form 

av koppling till varandra. 

5.5 Abridged Dewey decimal classification, 12th edition 

I förra avsnittet diskuterades samtliga termer från den åttonde utgåvan från år 

1913. Representationen av kvinnan utifrån dem belystes ur en medicinsk och 

social synvinkel och exemplifierades utifrån relevanta utdrag från schemat. I 

följande avsnitt kommer samma mönster att upprepas, fast applicerat på den 

förkortade 12:e upplagan från år 1990. 

Abridged Dewey decimal classification är den 12:e förkortade upplagan av 

Dewey decimalklassifikation. Den är en förkortning på den 20:e upplagan 

och publicerades år 1990. Redaktörer för denna förkortade utgåva är John P. 

Comaromi, Julianne Beall, Winton E. Matthews och Gregory R. New 

(Dewey, 1990).  

5.5.1 Kvinnlig representation medicinskt Abridged Dewey decimal 

classification, 12th edition, 1990 
 

610 Medical sciences Medicine 

                                                      

17 På svenska: Förlossningsseder: dop, omskärelse 
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   617 Miscellaneous branches of medicine Surgery 

   618 Other branches of medicine Gynecology and obstetrics 

       .1 Gynecology 

       .2 Obstetrics 

       .3  Pathology of pregnancy 

       [...] 

       .8 Obstetrical surgery  

   619 Experimental medicine 

Tabell f1990.3: Tabell: “618.2 Childbirth - Obstetrics”, 1990, “618.3 Pathology of 

pregnancy”, 1990 och “618.8 Abortion - surgery”, 1990 

 

610 Medical sciences Medicine 

   612 Human physiology 

       .6   Reproduction, development, maturation 

 Including mammary glands and lactation; puberty, menopause, aging; 

                  comprehensive works on embryology 

 [...] 

 See also 616.07 death 

   613 Promotion of health 

Tabell f1990.1: “612.6 Childbirth - human physiology”, 1990 och “612.6 Pregnancy - 

physiology”, 1990 

 

 

590 Zoological sciences 

    598 *Birds 

    599 *Mammals 

Tabell: “599 Pregnancy” och “599 Pregnancy - animal physiology”, 1990 

 

I den förkortade 12:e utgåvan av DDC från år 1990 har sektion 618 Diseases 

of women and children som fanns i den åttonde utgåvan, bytt namn till 618 

Other branches of medicine Gynecology (DDC12, 618). År 1970 skapades en 

feministisk arbetsgrupp som ämnade utesluta könsdiskriminering inom 

klassifikationssystem (Fox, 2016, s 703-705). Detta kan tänkas vara synligt 

överlag inom DDC, men också mer specifikt vara en bidragande orsak till 

sektionens namnbyte. 618 Other branches of medicine Gynecology är dock 

placerad mellan sektionerna 617 Miscellaneous of medicine Surgery18 och 

619 Experimental medicine (DDC12, 617; 618; 619). Sektionen förstärker 

alltså inte längre marginaliseringen av kvinnan genom att peka ut hennes 

reproduktiva förmåga som ett sjukdomstillstånd. Dock vittnar den nya 

rubriken om en annan typ av marginalisering. Genom att uttryckligen klassa 

                                                      

18 På svenska: Övrig medicin, operation 
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graviditet under andra medicinska grenar, blir det här skönjbart att 

medicinska tillstånd kopplade till kvinnokroppen inte tillhör det normativa. 

Hirdman (1988) menar att i takt med att kvinnor under 1900-talet getts mer 

utrymme, har kvinnoförtrycket ”bytt skepnad”. Kvinnors rättigheter har mer 

och mer likställts med mäns, men isärhållandet mellan könen, och kvinnan 

som underlägsen mannen, framgår fortfarande när hon utpekas som avvikare 

i ”männens territorium”. Genussystemet kan således sägas vara skiftande, då 

det i olika tider tar sig olika uttryck (Hirdman, 1988, s. 58-59). 

Klassificeringen av kvinnans reproduktiva egenskaper som sjukdomstillstånd 

är ett slags förtryck som tillhör en specifik kontext, men att explicit utpeka 

kvinnlig reproduktion som en avsides medicinsk gren, är ett annat. Att 

benämna kvinnorelaterade företeelser direkt nedvärderande är alltså lika 

förtryckande som att benämna dem som avsides, eftersom det speglar tiden 

de förekommer i. 

De medicinska aspekterna av termerna abort, graviditet och förlossning, 

redogörs främst under sektion 618 Other branches of medicine Gynecology. I 

tabell f1990.3 exemplifieras detta genom att klassnumret för förlossning i 

relation till obstetrik finns under 618.2 obstetrics, graviditetens patologi 

genom 618.3 Pathology of pregnancy och abort i relation till kirurgi genom 

klassnummer 618.8 Obstetrical surgery, vilket fortfarande utgör den enda 

medicinska kopplingen till abort (DDC12, 618). I samband med detta går det 

också göra tolkningen att de medicinska aspekterna kring abort är något som 

inte haft en betydande roll då det fortfarande enbart finns ett klassnummer 

som ämnas representera detta. 

Graviditet och förlossning i förhållande till människans fysiologi har samma 

klassnummer, vilket är 612.6 Reproduction, development, maturation19 (se 

tabell f1990.1) och ligger under sektionen 612 Human physiology (DDC12, 

612). Enligt Olson (2002, s. 9) sker könsdiskriminering inom ett 

klassifikationssystem sker enligt forskare delvis genom att olika 

kvinnorelaterade företeelser placeras i samma kategori. Detta kan tolkas bli 

synligt när graviditet och förlossning inte särskiljs. 

Den egna ingången som finns för termen graviditet i den 12:e förkortade 

utgåvan har klassnummer 599 *Mammals och delar, som rubriken antyder, 

samma klassnummer som graviditet i förhållande till djurs fysiologi har 

(DDC12, 566) Detta tycks både särskilja människors och djurs graviditet, 

                                                      

19 På svenska: Reproduktion, utveckling, mognad 
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genom att graviditet i förhållande till djur ges ett eget klassnummer. Dock 

kopplar det även samman människan (och eftersom det berör graviditet - 

kvinnan) med djur genom att tilldela dem samma klassnummer. Den 

koppling som verkar finnas mellan kvinnan och djur i den åttonde utgåvan, 

kan indikeras inte vara helt utraderad. 

I den 12:e förkortade utgåvan av DDC har det, från åttonde utgåvan, så 

utspridda begreppet förlossning samlats under childbirth (DDC12, 

childbirth).  

5.5.2 Kvinnlig representation socialt i Abridged Dewey decimal 

classification, 12th edition, 1990 

300 Social Sciences 

   362 Social welfare problems and services 

   363 Other social problems and services 

      .4 Controversies related to public morals and customs 

           Treated as social problem 

           Examples: abortion, drug traffic, gambling, homosexuality, obscenity, pornograhy, pre- and extramarital relations, 

prostitution, sale of alcoholic beverages 

   364 Criminology 

Tabell a1990.1: “Abortion”, 1990 

 

170 Ethics (Moral philosophy) 

   178 Ethics of consumption 

   179 Other ethical norms  

Including euthanasia (formerly 174), abortion, capital punishment, genocide, other issues concerning 

respect for human life; comprehensive works on ethics of violence and nonviolence; environmental ethics; courage, 

cowardice; profanity; respect for life and nature; treatment of children, of animals; vivisection; vegetarianism; vices 

and virtues not otherwise provided for 

 

Class here cruelty 

Tabell a1990.2: “Abortion - ethics”, 1990 

 

I den 12:e förkortade upplagan av DDC från år 1990 existerar den sociala 

representationen av kvinnan, utifrån de valda termerna, endast i relation till 

abort. Sedan den åttonde utgåvan abort fått fler ingångar genom det relativa 

indexet. Den största ökningen utgörs av de socialt kopplade, och i synnerhet 

de kopplade till religion samt etik och moral (DDC12, abortion). Hur 

klassificeringar byggs är, enligt Olson (1998, s. 235) baserade på de mest 

inflytelserika diskussionerna som förs i ett samhälle. Utifrån detta går det 

anta att abort som en fråga förknippad med religion och etik är något som fått 

ett starkt inflytande sedan år 1913. 

En av de etiska aspekterna redovisas för i tabell a1990.1 genom klassnummer 

363.4 Controversies related to public morals and customs placering i 
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schemat. Detta klassnummer redogörs, genom det relativa indexet, som 

termens “egna” ingång (DDC12, abortion). Den ligger under sektion 363 

Other social problems and services. Under klassnummret följer en 

anmärkning som beskriver vilka slags kontroverser som klassnumret 

innefattar, till exempel homosexualitet, prostitution och obscenitet. Sektionen 

som ligger efter är 364 Criminology (DDC12, 363; 364). Även i tabell 

a1990.2 exemplifieras ett etiskt kopplat klassnummer genom 179 Other 

ethical norms där anmärkningarna b.la. klargör att folkmord och behandling 

av barn, samt grymhet ska placeras där (DDC12, 179). Även här visas en 

onyanserad bild av de etiska aspekterna av abort, där kvinnans rätt till sin 

egen kropp inte representeras. Även om termen inte längre verkar likställas 

med barnamord, så visar placeringen av den, samt anmärkningar kopplade 

till den, att representationen fortfarande är relativt ensidig. 

Det finns alltså inga sociala kopplingar till termerna graviditet och 

förlossning. Det finns inget skyddsnät synligt genom det relativa indexet. 

Detta kan tolkas som att kvinnan i dessa tillstånd saknar rättigheter och 

säkerhet. Genom den term som faktiskt representeras socialt, abort, finns 

inget klassnummer som indikerar någon form av självbestämmanderätt för 

kvinnan. Bilden som ges är fortfarande ensidig där abort ses som en oetisk 

handling. Två decennier tidigare bildades en arbetsgrupp med syfte att 

eliminera sexism inom klassifikationssystem (Fox, 2016, s 703-705). Trots 

detta är synen på kvinnans rätt till abort fortfarande tämligen onyanserad.  

5.6 Svenska WebDewey, 23:e utgåvan 
I föregående avsnitt presenterades representationen av normavvikelsen 

kvinna i den 12:e förkortade utgåvan från år 1990 i relation till de utvalda 

termerna. Termerna exemplifierades genom sociala och medicinska 

illustrationer av utdrag från schemat. Följande avsnitt kommer att följa 

samma mall, fast för den 23:e utgåvan. Den 23:e utgåvan finns inte i fysiskt 

format, utan existerar endast digitalt. Eftersom denna utgåva skiljer sig från 

övriga internationella, då detta är den svenska upplagan, kommer detta 

faktum att belysas. 

5.6.1 Kvinnlig representation medicinskt i Svenska WebDewey, 23:e utgåvan 

610 Medicin & hälsa 

    617 Kirurgi, medicin gällande en särskild kroppsdel, odontologi, oftalmologi, otologi, audiologi 

    618 Gynekologi, obstetrik, pediatrik, geriatrik 

         .2 *Obstetrik 

                .2/9 Nonsurgical methods of abortion 

                  Class here use of abortifacient agents 
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         618.3-618.8 Sjukdomar, störningar, hantering gällande graviditet, förlossning, puerperium 

         .3 *Graviditetssjukdomar och graviditetskomplikationer 

         .4 Förlossning 

         .5 Förlossningskomplikationer 

Tabell f2019.1: “618.2 Obstetrik graviditet och förlossning”, 2019 och “618.3 

Graviditetskomplikationer” och “618.5 Förlossningskomplikationer”, 2019 och “618.2/9 

Nonsurgical methods of abortion”, 2019 

 

 

612 Människans fysiologi 

   612.6 *Fortplantning, utveckling, mognad 

      612.6/1 *Manliga könsorgan 

      612.6/2 *Kvinnliga könsorgan 

      612.6/3 Graviditet och förlossning 

      612.6/4 Embryots och fostrets fysiologi 

      612.65-612.67 Postnatal utveckling 

      612.6/8 Longevity factors 

Tabell g2019.1: “612.6/3 Graviditet och förlossning” 

 

I den uppdaterade 23:e versionen av svenska WebDewey har klass 618 

återigen bytt namn, denna gång till 618 Gynekologi, obstetrik, pediatrik, 

geriatrik, och klass 619, som i tidigare utgåvor för denna analys haft olika 

diskutabla rubriker, är i denna utgåva vakant (DDC23, 618; [619]). I 

förhållande till den mediciniska placeringen av de valda termerna abort, 

graviditet och förlossning är det fortfarande klass 618 som inkluderar dem 

alla (DDC23, 618). I tabell f2019.1 redogörs placeringen för det enda 

medicinska klassnumret 618.2/9 Nonsurgical methods of abortion, obstetrik i 

relation till både förlossning och graviditet genom klassnummer 618.2 

*Obstetrik, graviditetskomplikationer som 618 .3 *Graviditetssjukdomar och 

graviditetskomplikationer och slutligen 618.5 Förlossningskomplikationer.  
 

Det enda klassnumret kopplat till abort som genom det relativa indexet har 

en medicinsk koppling är alltså 618.2/9 Nonsurgical methods of abortion 

(DDC23, 618). Genom det relativa indexet presenteras termen genom tre 

olika ingångar som på olika sätt berör medicinska preparat och icke-kirurgisk 

abort (DDC23, abort) redovisas i tabell f2019.1, vilka alla representeras med 

ett och samma klassnummer: 618.2/9 Nonsurgical methods of abortion 

(DDC23, 618.2/9). Det går att notera att rubriken alltså inte översatts, utan 

kvarstår på engelska. Genom det relativa indexet är det enda 

tillvägagångssätt som finns kopplat till abort, det som innebär att medicinska 

preparat används (DDC23, abort). Kirurgiska aspekter, som till exempel 
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skrapning, redogörs inte för genom det relativa indexet. I de tre utgåvorna 

som analyserats för denna uppsats har abort i medicinska aspekter 

konsekvent representerats med ett klassnummer. Det är således de sociala 

aspekterna av abortfrågan som genomgått den största utvecklingen. 

Ingångarna har från den internationella, 12:e förkortade utgåvan från år 1990, 

gått från att vara 13 stycken (DDC12, abortion) till att nu vara 29 (DDC23, 

abort). Trots de tre ingångar som nu existerar, så redogör de för samma 

klassnummer, vilket kan tolkas ge en ensidig och undermålig bild av 

abortmetoder.  

 

Graviditet och förlossning i relation till fysiologi redovisas under sektion 612 

Människans fysiologi och klassnummer 612.6/3 Graviditet och förlossning 

(DDC23, 612). Detta är alltså samma klassnummer som i den åttonde 

utgåvan redogjordes för som det lite bredare 612.63 Impregnation Pregnancy 

Parturation (Se avsitt 5.4.1). Även om den dåvarande kopplingen till den 

manliga inblandningen i en graviditet och/eller förlossning inte längre 

existerar, kan det tolkas vara en relativt bred rubrik.  

 

Trots att de mest problematiska benämningarna inte uppenbart längre verkar 

kvarstå, kan konsekvenserna av att de en gång existerat fortfarande ha 

inflytande på systemet. Den världsbild som rådde då systemet grundades, 

finns fortfarande representerad, om än bättre dold (Higgins, 2016, s. 616). 

Att de mest problematiska termerna inte längre existerar döljer subtil 

orättvisa, där förlossning och graviditet kan “klumpas samman” obemärkt, 

eftersom det mer problematiska “impregnation” avlägsnats från dess rubrik.  

5.6.2 Kvinnlig representation socialt i Svenska WebDewey, 23:e utgåvan 

170 Etik 

   179 Övriga etiska normer 

      179.7 Respekt och respektlöshet för mänskligt liv 

  179.7/5  Torture 

  179.7/6  Abort 

                  Standardindelningar tillfogas för ett eller båda ämnena i rubriken 

                 Omfattar frågor om liv och död i medicinsk etik, dödsstraff, duellering, dödshjälp, folkmord, mord, 

självmord 

                  Klassificera här övergripande verk om våldsetik, etik gällande icke-våld 

   180 Antik, medeltida, österländsk filosofi 

Tabell a2019.2: “Abort - etik”, 2019 

340 Juridik 

   342 Statsrätt och förvaltningsrätt 

      342.08 *Jurisdiktion över personer 
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         342.08/7 *Grupper 

            342.08/72 Ursprungsbefolkningar 

            342.08/73 Etniska och nationella grupper 

            342.08/77 Åldersgrupper 

            342.08/78 *Kvinnor    

          Omfattar rätt till abort 

   343 Militärrätt, försvarsrätt, offentlig egendom, finansrätt, skatterätt, 

handelsrätt, näringsliv 

Tabell a2019.1: “Abort - juridik - kvinnors rättigheter”, 2019 

 

340 Juridik 

   342 Statsrätt och förvaltningsrätt 

      342.08 *Jurisdiktion över personer 

         342.08/5 *Individers rättigheter och verksamhet 

                       Omfattar militär personals individuella rättigheter, fosters rättigheter 

             Klassificera här medborgerliga fri- och rättigheter; övergripande verk om individuella rättigheter 

Tabell a2019.3: “Abort - juridik - fostrets juridiska rättigheter”, 2019 

 

 

330 Nationalekonomi 

   331 Arbetsmarknadsekonomi 

      331.4 Kvinnliga arbetstagare 

         331.4/1-331.4/2 Särskilda aspekter på anställning av kvinnor 

         331.4/3 Gifta kvinnor  

         331.4/4 Arbetande mödrar 

         331.4/7 Fackliga organisationer och förhandlingar och konflikter mellan arbetstagare och ledning 

         331.4/8 Kvinnliga arbetstagare efter näringsgren och yrke 

Tabell g2019.2: “331.4/4 Gravida arbetstagare” och “Gravida arbetstagare - 

nationalekonomi”, 2019 

 

360 Sociala problem & sociala tjänster 

   362 Sociala problem och sociala tjänster till grupper 

      362.1-362.4 Personer med sjukdomar och funktionsnedsättning 

      362.1 Personer med fysiska sjukdomar 

                362.19 Tjänster för patienter med särskilda behov 

                   362.1982 Mödravård, . . . 

   363 Övriga samhällsproblem och samhällstjänster 

 

Tabell g2019.3: “362.1982 Graviditet--sociala tjänster”, 2019 
 

De sociala aspekterna kopplade till de utvalda termerna är de som genomgått 

störst förändring över tid, i synnerhet i förhållande till termen abort, där 

termen nu alltså representeras genom 26 ingångar, där vissa delar 
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klassnummer (DDC23, abort; graviditet; förlossning). En stor del av 

ingångarna, nio stycken, är på olika sätt kopplade till religion. En mer 

nyanserad bild av abort framställs genom att det representeras både genom 

abortförespråkande och abortfientliga rörelser (DDC23, abort). 

 

Klassnummer 179.7/6 Abort presenterar, genom det relativa indexet, abort ur 

ett etiskt perspektiv. I tabell a2019.2 illustreras att abort ligger under sektion 

179.7 Respekt och respektlöshet för mänskligt liv där den är samordnad med 

179.7/5 Torture (DDC23, 179.7/6), vilket innebär att abort och tortyr till lika 

stor hierarkisk grad en mer detaljerad beskrivning av det ovanstående 

klassnumret (Chan & Mitchell, 2010, s. 25). Inom klassifikationssystem 

speglas den allmänna synen på kunskap (Chan & Mitchell, 2010, s. 21). 

Detta innebär således att abort tillsammans med tortyr, som en underkategori 

till respekt och respektlöshet för mänskligt liv, åsyftas vara en korrekt 

placering.    

 

I den förkortade 12:e utgåvan från år 1990 existerar samma klassnummer 

som den etiska kopplingen till abort, men då under rubriken 179 Other 

ethical norms (se avsnitt 5.6.2) med en anmärkning som redogör för de etiska 

företeelser som kan klassificeras där, som folkmord och grymhet. I den 

uppdaterade upplagan från år 2019 existerar också en anmärkning som 

förklara att folkmord, mord, självmord och dödshjälp omfattas av klass 179.7 

Respekt och respektlöshet för mänskligt liv, tillsammans med abort (DDC23, 

179.7).  

 

I tabell a2019.1 redovisas klassnummer 342.08/78 *Kvinnor, vilken genom 

det relativa indexet syftar till att representera kvinnans juridiska rättigheter, 

vilket även anmärkningen till klassnumret klargör. Klassnumret ligger under 

sektion 342.08/7 *Grupper, där det förutom kvinnor redogörs för 342.08/72 

Ursprungsbefolkningar, 342.08/73 Etniska och nationella grupper och 

342.08/77 Åldersgrupper (DDC23, 342.08). Det kan alltså noterat att “män” 

inte finns representerade bland denna gruppering av människor. Detta är vad 

Fox (2016, s. 693-694) menar gör de utskrivna grupperna till avvikare, 

eftersom normen, det vill säga män, är underförstådd. Ytterligare en faktor 

som redovisas genom klassnumret är att när det handlar om kvinnans 

juridiska rättigheter till abort, redogörs hon för utifrån en grupp. 

  

Fostrets juridiska rättigheter representeras genom tabell klassnummer 

342.08/5 *Individers rättigheter och verksamhet och visualiseras i tabell 
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a2019.3. Både numrets rubrik, samt anmärkningarna under (DDC23, 

342.08/5), talar för att detta är ett klassnummer som syftar till enskild 

persons fri- och rättigheter. Individen i detta fall syftar alltså till fostret 

framför kvinnan. I frågan om abort där fostrets rättigheter representeras, kan 

det tolkas som att fostret är en mer självklar individ än kvinnan. Detta kan 

tyckas bli tydligare i relation till att klassen för kvinnans juridiska rättighet 

till abort grupperar henne, medan fostrets rättigheter redovisas på 

individnivå. 

 

Det som alltså genomgått den största förändringen från tidigare 

internationella upplagor till den nuvarande svenska när det kommer till 

termen graviditet är att det tillkommit socialt förknippade ingångar rörande 

termen. Två av dessa har samma klassnummer och handlar om gravida 

arbetstagare 331.4/4 Arbetande mödrar (DDC23, 331.4/4) vilken redovisas i 

tabell g2019.2. Genom detta klassnummer finns nu social representation av 

en arbetande, gravid kvinna. Dock går det att uppmärksamma att det inte 

klassificeras som arbetande gravida, utan just arbetande mödrar. En tolkning 

av detta är att det inte anses finnas behov av att särskilja mellan arbetande 

mödrar och arbetande gravida. Att sammanföra kvinnorelaterade företeelser 

med olika innebörder till samma klassnummer kan enligt Olson (2002, s. 9) 

tolkas vara en bristfällig representation av dem i systemet.  

 

Klassnummer 331.4/4 Arbetande mödrar ligger under sektionen 331 

Arbetsmarknadsekonomi vilken följs av 331.4/1-331.4/2 Särskilda aspekter 

på anställning av kvinnor. Det aktuella klassnumret är placerat tillsammans 

med 331.4/3 Gifta kvinnor, 331.4/7 Fackliga organisationer och 

förhandlingar och konflikter mellan arbetstagare och ledning och 331.4/8 

Kvinnliga arbetstagare efter näringsgren och yrke (DDC23, 331.4). Det 

finns ingen parallell till detta för män20 (DDC23, 331.5/61). En uppdelning 

likt denna pekar, enligt Fox (2016, s. 693-694) ut kvinnan som en avvikelse 

som kräver en särskild förklaring, till skillnad från män, som är den outtalade 

normen.  

 

Ytterligare en av de sociala aspekterna av graviditet som tillkommit i den 

23:e utgåvan berör mödravård och illustreras i tabell g2019.3. Från att 

tidigare sakna representation av sociala skyddsnät, har graviditet nu ett 

                                                      

20 Se bilaga 4 
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klassnummer kopplat till mödravård (DDC23, 362.1982). Att graviditet nu 

representeras ur sociala avseenden i form av mödravård och inom arbetslivet, 

kan ses som en indikation på att kvinnan som individ lyfts fram för första 

gången i de här sammanhangen, utan att vara reducerad till enbart sin kropp. 

Hon ges rättigheter. 

 

Som tidigare nämnts behöver genussystemet läsas utifrån sitt sammanhang 

(Hirdman, 1988, s. 58-59). Det aktuella sammanhanget för den 23:e utgåvan 

är Sverige år 2019. I detta sammanhang hade det varit mer 

uppseendeväckande om representation i form av mödravård helt saknades. 

Att mödravård existerar behöver nödvändigtvis inte vara en indikation på att 

genussystemet suddas ut, utan att den anpassats till en ny kontext. 

 Diskussioner och slutsatser 

I föregående kapitel presenterades resultaten av de analyser som gjorts av tre 

olika upplagor av Dewey Decimalklassifikation. Följande kapitel utgör 

uppsatsens sista, och kommer att diskutera och sammanfatta resultaten med 

hjälp av den tidigare forskningen. Därefter kommer, genom uppsatsens 

frågeställningar, studiens slutsatser att presenteras. Efter slutsatserna 

presenteras metodkritik, följt av förslag på framtida forskning. Uppsatsen 

avslutas med en sammanfattning. 

6.1 Sammanfattning av resultat och analys 
Undersökningen som genomförts i denna uppsats tar sin början i den 

internationella åttonde utgåvan av DDC från år 1913. Genom att undersöka 

de valda termerna ur en medicinsk och social synvinkel har en bild av hur 

kvinnlig representation såg ut under den tid, och i den kontext, utgåvan 

skapats. Kvinnans reproduktiva funktioner beskrivs i mångt och mycket som 

ett sjukdomstillstånd genom den klass där de mest frekvent förekommer. 

Oavsett abort, graviditet eller förlossning ansågs sektion 618 Diseases of 

women and children vara den mest korrekta, eller lämpliga plats för 

placering. Kvinnans rättigheter är helt osynliggjorda. Obegripliga 

klassificeringar, som förlossning kopplad till äggledaren, och abort som 

barnamord, tycks indikera att kvinnans självbestämmanderätt inte tas hänsyn 

till. Denna tolkning kan tänkas stärkas av att de sociala aspekterna av 

termerna endast tycks syfta till att kriminalisera och skuldbelägga henne, 

genom att det etiska perspektivet av abort likställer det med barnamord. 



 

45(63) 

 

I den förkortade 12:e utgåvan av DDC från år 1990 är rubriksättningen mer 

neutral, även om kvinnorepresentationen inte är mycket mer nyanserad. Den 

enda av termerna som har sociala anknytningar är abort, där ingen av dem 

redogör för kvinnans rättigheter. De medicinska kopplingarna till termerna är 

generellt klassificerade väldigt brett. 

 

I den 23:e uppdaterade utgåvan ges en mer nyanserad kvinnobild både 

medicinskt och socialt. De sociala aspekterna representerar nu kvinnans 

rättigheter. Genom klassificeringar som mödravård, arbetsrätt och rätten till 

abort inkluderas nu hennes befogenhet. De medicinska aspekterna är dels 

förenklade, då de till stor del fortfarande likställer graviditet och förlossning, 

men de är också varierande, då det finns representation för till exempel 

förlossningskomplikationer och medicinska preparat för abort. 

6.1.1 Diskussion 

I uppsatsens inledning presenteras kunskapsorganisation som en väsentlig del 

av B&I vilken aspirerar att sortera all mänsklig kunskap. Detta görs utifrån 

någon form av subjektivitet som, avsiktligt eller inte, leder till att vissa 

företeelser ges företräde framför andra (Deodato, 2010, s. 77-85).  

 

Forskare menar att DDC utgår från en manlig norm vilken resulterar i att 

kvinnan representeras som avvikare (Olson, 2001; Fox, 2016). I resultat- och 

analyskapitlet i denna uppsats har detta avvikande exemplifierats, utifrån de 

valda termerna, genom de över hundra år som passerar genom de tre 

utgåvorna som undersökts. Eftersom klassifikationssystem skapas ur de 

starkaste samhällsdiskurserna (Olson, 1998, s. 235) har representationen 

varierat över tid, men indikationer om en kvarvarande manlig norm inom 

DDC har belysts genom de undersökta termernas placering inom DDC 23. 

 

Hirdman (1988) menar att genom att företeelser såsom genussystemet 

namnges, går de att tala om, finna och undersöka. Att isärhållandet av könen, 

samt den hierarkiska relationen mellan könen kallas för genussystemet, 

möjliggör att fenomenet synliggörs (Hirdman, 1988, s. 56-57). Hirdman 

skriver: ”Kvinnors lägre genusvärde har varit och är det kollektivt 

förträngda” (1988, s. 57). Applicerandet av genussystemet på de utvalda 

utgåvorna av DDC har utifrån detta inneburit att det blivit möjligt att 

undersöka dessa dikotomier även innan de definierats som ett problem. 
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6.2 Slutsatser 
Forskare har redogjort för att klassifikationssystem inte kan vara helt 

objektiva. I syfte att belysa hur normavvikelsen kvinna representeras inom 

DDC har tre utvalda termer följts över tid i de utvalda utgåvorna av systemet. 

Detta framförs ur en medicinsk och social synvinkel. För att redovisa 

slutsatsen för denna uppsats återges nedan uppsatsens frågeställningar, vilka 

redovisades i avsnitt 1.3: 

 

1. Hur ser kvinnlig representation ut inom Dewey decimalklassifikation 

över tid, med avseende till termerna; abort, graviditet och förlossning, 

ur en social och medicinsk synvinkel? 

2. Vilka förändringar för kvinnlig representation i förhållande till 

termerna; abort, graviditet och förlossning, blir synliga i 

översättningen och förflyttningen av Dewey decimalklassifikation i 

svensk samhällskontext? 

6.2.1 Slutsats av den kroppsliga aspekten av kvinnlig representation 

I den åttonde utgåvan av DDC beskrivs kvinnans reproduktiva egenskaper i 

första hand, som ett sjukdomstillstånd. Med tanke på de godtyckliga och 

ibland obegripliga placeringar som termer relaterade till kvinnokroppen fått 

(vilka exemplifierats i avsnitt 5.4.1) tycks kvinnans reproduktion undvika 

sjukdomsstämplen när den legitimeras av män, genom till exempel 

inblandning av erektion. Detta skulle kunna gå att tolkas med stöd av 

begreppet androcentrism. Begreppet androcentrism är ett synsätt där 

världsbilden beskrivs utifrån den manliga normen (Gemzöe, 2014, s. 154). 

Utifrån en världssyn som denna kan det tolkas som att mannen är den mest 

väsentliga delen av reproduktion, och att den saknar rättmätighet utan hans 

inblandning. 

Den koppling som varit skönjbar, i synnerhet i den åttonde utgåvan av DDC, 

mellan kvinnor och djur kan tolkas utifrån vad Gemzöe (2014) diskuterar om 

dualism. Författaren menar att kvinnor enligt detta beskrivs utifrån männen, 

genom att definieras som det män inte är. Som exempel på detta 

motsatsförhållande beskriver författaren att om män ses som människor, ses 

kvinnor som djur. Gemzöe menar också att när män förknippas med intellekt, 

förknippas kvinnan med kroppen (2014, s. 86). Detta går att se i systemet när 

618 Diseases of women and children ligger nära 619 Comparativ medicin 

Veterinary. Tankarna hänger kvar in i den 12:e utgåvan när graviditetens 

egen ingång ligger under rubriken 599 Mamals. 
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I den förkortade 12:e utgåvan av DDC har sjukdomstillståndet bytts ut till att 

istället redogöra för kvinnan som tillhörande en avsides medicinsk gren 

genom klass 618 Other branches of medicine Gynecology. Dess placering 

mellan klasserna 617 Miscellaneous of medicine Surgery och 619 

Experimental medicine tycks värdera samtliga sektioner som mer eller 

mindre avvikande. Genom Yvonne Hirdmans (1988) genussystem tolkas 

detta avvikande i linje med grundprincipen av mannen som hierarkiskt 

överlägsen mannen, alltså; mannen som norm, och kvinnan som avvikare.  

I den 23:e upplagan av svenska WebDewey finns det förvisso variation i de 

medicinska ingångarna som är kopplade till graviditet och förlossning, 

genom att till exempel representera förlossningskomplikationer. Dock 

samplaceras ofta graviditet och förlossning, två tillstånd som kan 

argumenteras inte vara synonyma. När det kommer till de tre ingångar som 

det relativa indexet redogör för som medicinska ingångar till abort, utgörs de 

för det första utav samma klassnummer, vilket leder till det andra: de 

representerar samma sak. Klassnumret innefattar abort i relation till 

medicinska preparat, vilket i realiteten inte är det enda tillvägagångssättet.  

Två medicinska tillstånd; graviditet och förlossning, som kan anses vara två 

av de vanligaste medicinska tillstånd som berör en stor del av mänskligheten, 

samplaceras. Den medicinska aspekten av abort (en term som i den 23:e 

utgåvan representeras av 26 stycken ingångar genom det relativa indexet) 

redovisas genom ett klassnummer. Genussystemet sätt att strukturera kön kan 

enligt Hirdman (1988, s. 51) anses ligga till grund för andra sociala 

strukturer. Utifrån detta kan det tolkas som att representationen av kvinnan ur 

ett medicinskt perspektiv är lågt prioriterad, vilket är ett resultat av kvinnans 

hierarkiska underläge gentemot den manliga normen inom DDC. 

6.2.2 Slutsats av den samhälleliga aspekten av kvinnlig representation 

Den sociala bild som presenteras av kvinnan i den åttonde utgåvan av DDC 

existerar i stort sett endast i förhållande till abort, vilket innebär att hennes 

koppling till samhället osynliggörs i relation till förlossning och graviditet. 

Representationen utifrån abort är ensidig där kvinnans självbestämmanderätt 

kan tolkas vara helt utesluten. Detta kan synliggöras genom genussystemet 

såtillvida att det indikerar ett upprätthållande av isärhållandet av könen 

(Hirdman, 1988). Mannen har ensamrätt på socialt förankrade områden, och 

kvinnan reduceras till kropp.  

Den etiska kopplingen till abort likställer det med barnamord, och placerar 

den samtidigt under sektionen för familjeetik. Den juridiska kopplingen görs 
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genom straffrätt. Utifrån detta osynliggörs kvinnlig representation, utom i de 

fall där hon yrkar på självbestämmanderätt - där kriminaliseras hon och 

rubriceras som barnamördare. 

I den 12:e förkortade utgåvan har språket mildrats något. De rubriker som 

haft tydligast partiska kopplingar, verkar ämnats tonas ner. Dock ligger de 

onyanserade perspektiven kvar, om än inte lika tydliga. Detta kan tolkas som 

en slags ”pseudo-jämlikhet”, där skenet av likvärdighet ämnar dölja de 

underliggande fördomarna. Utifrån de undersökta termerna redogörs kvinnor 

inte för socialt, återigen med undantag av termen abort, vilken är starkt 

socialt förankrad. Etiskt framställs kvinnan fortfarande som en barnamördare 

när hon gör anspråk på rättigheter kring abort, även om det inte benämns så. 

Grymhet och folkmord är två begrepp som anses vara lika oetiska som abort. 

Avsaknaden av social representation av kvinnan indikerar att den hierarki 

som genussystemet utgår från i vilken män utmålas till auktoritet över 

kvinna, fortfarande är närvarande (Hirdman, 1988). 

I den 23:e utgåvan av svenska WebDewey har de sociala dimensionerna av 

kvinnlig representation nyanserats. Samtliga termer har nu en social 

anknytning. Termen graviditet representeras för första gången genom både 

medicinska och sociala förankringar. Förankringarna som tillkommit kan 

tolkas ämna tillgodose den brist som tidigare existerat gällande sociala 

skyddsnät för den gravida, genom klassnumren 362.1982 Mödravård samt 

331.4/4 Arbetande mödrar. Klassen för arbetande mödrar kan också rankas 

in som “pseudo-jämställdhet” när den granskas närmare. Dels utifrån 

rubriken i sig, dels utifrån dess placering. Rubriken åsyftar mödrar som 

arbetar, vilket inte finns parallellt under män (se bilaga 4), och som heller 

inte är synonymt med gravida arbetstagare, vilket den anför genom det 

relativa indexet. Att likställa arbetande mödrar med gravida personer som 

arbetar är att sammankoppla två skilda företeelser.  

Den andra problematiken är hur sektionen i sig är uppbyggd (se avsnitt 5.7.2) 

då den genom genussystemets grundprinciper om isärhållandet kan tolkas 

redogöra för kvinnan som avvikare. Ur ett 

arbetsmarknadsekonomisktperspektiv är det svårt att tolka hur klass 331.4/3 

Gifta kvinnor är relevant, samt, om den fyller en funktion, varför existerar 

den inte parallellt för män? 

Trots de nyanseringar som införts, finns indikationer, likt ovanstående 

exempel, om att den kvinnliga representationen fortfarande görs i form av en 

normavvikelse. 
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6.2.3 Förflyttningen mellan de internationella utgåvorna av DDC, och den 

svenska 

I den svenska 23:e utgåvan av DDC är den tydligaste utvecklingen som är 

relevant för vår undersökning, den som skett genom de sociala aspekterna 

kopplade till samtliga undersökta termer. Abort har under samtliga 

undersökta utgåvor ständigt varit starkt socialt kopplad, men termerna 

förlossning, och i synnerhet termen graviditet, har först i den 23:e utgåvan 

representerats socialt. Klasser som tillkommit berör kvinnors representation 

på ett sätt som inte förekommit i de tidigare internationella utgåvorna som 

undersökts. Att klass 362.1982 Mödravård existerar i den nuvarande utgåvan 

kan tänkas stämma överens med det svenska samhället och dess 

skattefinansierade sjukvårdssystem, vilket inte finns motsvarande i USA. Det 

är således inte en orimlig tanke att klassen är ett resultat av förflyttningen av 

systemet till svenska kontexter.  

Då vi i Sverige haft fri abort sedan år 1975 (Eduards, 2007, s. 94), och 

klassifikationssystem är skapade för att representera rådande kunskapsläge 

(Chan & Mitchell, 2010, s.21) kan det tolkas som anmärkningsvärt att 

representationen av abort inte är mer nyanserad än den visat sig vara. Ur 

genussystemet kan det tolkas som att abort dualistiskt placeras som en 

“kvinnosak”, vilket leder till att det hierarkiskt anses lågt prioriterat, därav 

den svaga representationen. 

6.3 Metodkritik 
Vid genomförandet av en kvalitativ textanalys är det av stor vikt att förhålla 

sig kritisk till den typ av analys som väljs ut för att applicera på sin studie. 

Uteblir detta moment, riskerar texten att bli onyanserad och utan någon större 

insikt för den som genomför studien. Därmed finns det risk att den tes som 

analysen utgår ifrån inte över huvud taget utmanas. Med detta sagt är det vid 

kvalitativ textanalys viktigt att tydligt redogöra för varför just den tolkning 

denna studie bygger på har valts ut bland andra potentiellt rimliga tolkningar 

(Esaiasson et. al, 2012, s. 232). Genom att konsekvent vara transparenta med 

resultaten genom exempelvis tabeller har ambitionen varit att inte förvanska 

resultat för studiens vinning. 

6.4 Förslag till framtida forskning 
Den stora mängd data som insamlandet av material resulterade i, innebar att 

uppsatsen avgränsades till dess nuvarande form. För en framtida forskning 

hade det därför förslagsvis gått att på djupet redogöra för termen “aborts” 
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placering över tid. Samtliga klassnummer kopplade till termen hade genom 

en diskursanalys varit fruktbart att redovisa.  

Sammanfattning 

Det ligger i människans natur att sortera sin omvärld. Sorteringen ser olika ut 

beroende på vem det är som utför den. Att sortera på en mer organiserad nivå 

kallas för att klassificera, och system som skapas utifrån detta är 

klassifikationssystem. Den kontext utifrån vilket ett klassifikationssystem är 

skapat kommer således påverka hur systemet klassificerar. De termer som 

ligger närmare den världsbild som ligger som utgångspunkt för ett system 

kommer att redogöras för på ett fördelaktigt sätt, gentemot de som ligger 

längre ifrån den.  

Dewey decimalklassifikation (DDC) skapades av Melvil Dewey på slutet av 

1800-talet. Systemet utgår från arabiska taltecken samt decimaler. Det ordnar 

ämnen efter discipliner är grundat utifrån en nationshierarki. Detta innebär 

att ämnen som ligger placerade under en disciplin, är en närmare beskrivelse 

av den över, och de ämnen som i sin tur sedan är ordnade under det, är 

ytterligare en snävare beskrivning. Ämnen som är sidoordnade varandra 

innefattas av samma antal siffror, de som är ligger högre upp i hierarkin har 

en siffra mindre, och de som ligger under består av en siffra mer. 

DDC skapades i en tid då kvinnan juridiskt och socialt hade färre rättigheter 

än män. Detta menar forskare är synligt i systemet då det redogör för mannen 

som norm, och kvinnan som avvikare.  

Utifrån att forskare redogjort för DDC som ett normerande system, uppkom 

uppsatsens problemformulering som ämnar belysa hur normavvikelsen 

kvinna representeras. Tre utgåvor av DDC valdes ut för att belysa detta över 

tid, den åttonde utgåvan från år 1913, den förkortade 12:e utgåvan från år 

1990 samt den uppdaterade nuvarande versionen av den 23:e svenska 

WebDewey. Syftet med uppsatsen är att belysa hur representationen av 

kvinnor ser ut inom DDC, genom de tre termerna; abort, graviditet och 

förlossning, vilka granskas ur en social och medicinsk synvinkel. För att 

genomföra det, formulerades frågeställningarna 1) Hur ser kvinnlig 

representation ut över tid inom DDC, med avseende till de valda termerna, ur 

en social och medicinsk synvinkel? och 2) Vilka förändringar för kvinnlig 

representation i förhållande till termerna, blir synliga i översättningen och 

förflyttningen av DDC i svensk samhällskontext? 
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Det valda teoretiska begreppet för uppsatsen är Yvonne Hirdmans 

“genussystemet”. Grundprinciperna för begreppet är att det existerar ett 

isärhållande mellan könen, samt en hierarkisk relation mellan mannen och 

kvinnan, där mannen utgör norm, och kvinnan avvikelse. 

Materialet kommer undersökas utifrån kvalitativ textanalys som metod. 

Genom att applicera metoden på de utvalda tre utgåvorna av DDC ämnas 

representationen av normavvikelsen kvinna belysas.  

Den kritiskt granskande kvalitativa textanalysen och genussystemet ger 

indikationer på att den kvinnliga representationen i den åttonde utgåvan av 

DDC, utifrån termerna, är starkt sjukdomskopplad, samt visar på en total 

avsaknad av självbestämmanderätt. I den 12:e utgåvan är 

självbestämmanderätten fortfarande frånvarande, men sjukdomsbilden har 

förbytts mot att representera kvinnans reproduktiva egenskaper som en 

avsides medicin. I den nuvarande 23:e utgåvan ges en mer nyanserad bild 

både medicinskt och socialt, där kvinnans rättigheter inom de båda aspekten 

representeras. Hon redovisas dock fortfarande för som en normavvikelse då 

vissa klasser som existerar för kvinnor, inte finns parallellt för män.  

  



 

52(63) 

 

 Referenslista 

Bengtsson, K. (2018). Blödning under graviditet. Hämtad 2019-05-21 från 

https://www.1177.se/barn--gravid/graviditet/graviditetsbesvar-och-

sjukdomar/blodning-under-graviditet/  

Bowker, G.C. & Star, S.L. (1999). Sorting things out: classification and its 

consequences. Cambridge, Mass.: MIT Press.  

Brydolf, J. (2013). Kvinnans inre könsorgan. Hämtad 2019-05-21 från 

https://www.1177.se/liv--halsa/sa-fungerar-kroppen/konsorgan-och-

fortplantning/kvinnans-inre-konsorgan/ 

Chan, L.M. & Mitchell, J.S. (2010). Dewey decimalklassifikation: principer 

och tillämpning. Stockholm: Kungliga biblioteket.  

Connell, R. & Pearse, R. (2015). Om genus. (3., [omarb. och uppdaterade] 

uppl.) Göteborg: Daidalos. 

Deodato, J. (2010). “Deconstructing the library with Jacques Derrida: 

Creating a space for the “other” in bibliographic description and 

classification”. I  Leckie, G.J., Given, L.M. & Buschman, J. (red.). Critical 

theory for library and information science: exploring the social from across 

the disciplines. (s.75-87). Santa Barbara, Calif.: Libraries Unlimited 

 

Eduards, M. (2007). Kroppspolitik: om moder Svea och andra kvinnor. 

Stockholm: Atlas. 

Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H. & Wängnerud, L. (red.) (2012). 

Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad. (4., 

[rev.] uppl.) Stockholm: Norstedts juridik. 

Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H., Towns, A.E. & Wängnerud, L. 

(2017). Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad. 

(Femte upplagan). Stockholm: Wolters Kluwer. 



 

53(63) 

 

Fox, M. (2016). Legal discourse’s epistemic interplay with sex and gender 

classification in the Dewey Decimal Classification System. Library Trends, 

64(4), 687-713. 

Gemzøe, L. (2014). Feminism. (2., [uppdaterade] uppl.) Stockholm: Bilda.  

Helgesson, G. (2015). Forskningsetik. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Higgins, M. (2016). Totally invisible: Asian American representation in the 

Dewey Decimal Classification, 1876-1996. Knowledge Organization, 43(8), 

609-621. 

 

Hirdman, Y. (1988) Genussystemet-reflexioner kring kvinnors sociala 

underordning, Kvinnovetenskaplig tidskrift, nr.3, årg.9, s.49-63. 

 

Johannisson, K. (1994). Den mörka kontinenten: kvinnan, medicinen och fin-

de-siècle. Stockholm: Norstedt. 

Karolinska Institutet. (2019). Komparativ medicin. Hämtad 2019-05-24 från 

https://ki.se/km/om-komparativ-medicin 

Leckie, G.J., Given, L.M. & Buschman, J. (red.) (2010). Critical theory for 

library and information science: exploring the social from across the 

disciplines. Santa Barbara, Calif.: Libraries Unlimited. Introduction (s. vii-

xxii) 

Nationalencyklopedin. (u.å). Obstetrik. Hämtad 2019-05-24 från 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/obstetrik 

Nolin, J. & Åström, F. (2010). Turning weakness into strength: Strategies for 

future LIS. Journal of Documentation, 66(1), 7-27. 

Olson, H. (1998). Mapping beyond Dewey’s boundaries: constructing 

classificatory space for marginalized knowledge domains. Library Trends, 

47(2), 223-254. 

 



 

54(63) 

 

Olson, H. (2001). The power to name: representation in library catalogs. The 

University of Chicago Press journals, 26(3), 639-668. 

 

Olson, H. (2002). Power to name: locating the subject representation in 

libraries. Dordrecht; Boston, Mass.: Kluwer.  

 

Olson, H. (2007). How we construct subjects: a feminist analysis. Library 

Trends, 56(2), 509-541. 

 

Rienecker, L. & Stray Jörgensen, P. (2014). Att skriva en bra uppsats. (3., 

omarb. uppl.) Stockholm: Liber.  

 

Empiriskt material 

 
Dewey, M. (1990). Abridged Dewey decimal classification and relative 

index. (Ed. 12). Albany, N.Y.: Forest. 

Dewey, M. (1913). Decimal Classification and relativ index: for libraries, 

clippings, notes, etc. Lake Placid Club NY: Forest Press. 

WebDewey. (2019). Hämtad 2019-05-20 från 

https://deweysv.pansoft.de/webdewey/standardSearch.html 

  



 

55(63) 

 

Bilaga 1: Tabeller för hur termen “abort” har förändrats 

över tid 

 Medicinskt 
Socialt 

Antal 
1 2 

Klassnummer 
618. 39 Abortion Miscarriage Stillbirth Molar 

pregnancy 

343 Criminal law 

173.4 Infanticide 

Huvudklass 

 

600 Useful Arts  300 Sociology in general 

100 Philospfy in general 

Avdelning  

 

610 Medicin 340 Law 

170 Ethics: theoretic and applied 

Sektion 

 

618 Diseases of women and children 343 Criminal law 

173 Family ethics 

Sektion 

innan/efter 

klassnumret 

617 Surgery 

619 Comparativ medicin Veterinary 

342 Constitutional law and history 

344 Martial law 

172 State ethics 

174 Professional and business ethics 

Tabell 1a: “Abortion, 1913” 
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 Medicinskt Socialt 

Antal 
1 

12 

Klassnummer 
618.8 Obstetrical surgery  

 

363.4 Controversies related to public morals and customs 

179 Other ethical norms  

261.8 Christianity and political affairs 

291.1 Religious mythology, social theology, interreligious 

relations and attitudes 

291.5 Moral theology 

241 Moral theology 

296.3 Doctrinal, moral, social theology 

344 Social, labour, welfare, health, safety, education, 

cultural law 

Huvudklass 
600 Technology (Applied science) 300 Social Sciences 

100 Philosophy, parapsychology and occultism, 

psychology  

200 Religion 

Avdelning 
610 Medical science

 medicine 

360 Social problems and services; association 

170 Ethics (Moral philosophy) 

260 Christian social and ecclesiastical theology 

290 Comparative religion and religions other than 

Christianity 

240 Christian moral and devotional theology 

340 Law 

Sektion 
618 Other branches of medicine            

Gynecology  

363 Other social problems and services 

179 Other ethical norms  

261 Social theology and interreligious relations and attitudes 

291 Comparative religion 

241 Moral theology 

296 Judaism 

344 Social, labour, welfare, health, safety, education, 

cultural law 

Sektion innan/efter 

klassnumret 

617 Miscellaneous of medicine     

Surgery 

619 Experimental medicine 

362 Social welfare problems and services 

364 Criminology 

178 Ethics of consumption 

180 Ancient, medieval, Oriental philosophy  

262 Ecclesiology 

292 Classical (Greek and Roman) religion 

242 Devotional literature 

295 Zoroastrianism 

297 Islams and religions originating in it 

343 Military, public property, public finance, tax, trade, 

industrial law 

345 Criminal law 

Tabell 1b: “Abortion, 1990” 
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 Medicinskt Socialt 

Antal 
3 26 

Klassnummer 
618.2/9 Nonsurgical methods of 

abortion 

 

362.1988/8 Abort (sociala tjänser) 

179.7/6 Abort 

297.5/6976 Abort--etik--religion--Islam  

296.3/6976 Abort--etik--religion--judendom, . .  

241/.6976 Abort--etik--religion--kristendom, . . 

342.08/4 *Abort 

342.08/58 *Skydd för privatlivet 

342.08/78 *Kvinnor 

342.7308/78 Abort--juridik--kvinnors rättsliga ställning--Förenta staterna, . . . 

344.04/192 *Abort 

364.1/85 Kriminella aborter 

345/.0285 Abort--kriminologi--straffrätt, . . . 

362.1988/8 Abort (sociala tjänser) 

344.05/46 Abort--socialt problem--juridik 

296.3/8 Judendom och samhällsvetenskaper 

261.8/36 Befolkning 

363[.46][Vakant] 

342.08/5 *Individers rättigheter och verksamhet 

362.1988/80973 Abortion--United States 

Huvudklass 
600 Teknik 

 

300 Samhällsvetenskaper 

100 Filosofi & psykologi 

200 Religion 

Avdelning 
610 Medicin & hälsa 360 Sociala problem & sociala tjänster 

170 Etik 

290 Övriga religioner 

240 Kristendomsutövning & kristet bruk 

340 Juridik 

260 Kristen organisation, socialt arbete & tillbedjan 

Sektion 
618 Gynekologi, obstetrik, 

pediatrik, geriatrik 

362 Sociala problem och sociala tjänster till grupper 

179 Övriga etiska normer 

297 Islam, babism, bahai 

296 Judendom 

241 Kristen etik 

342 Statsrätt och förvaltningsrätt 

344 Arbetsrätt, socialrätt, skoljuridik, kulturlagstiftning 

364 Kriminologi 

345 Straffrätt 
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261 Socialteologi och interreligiösa relationer och attityder 

363 Övriga samhällsproblem och samhällstjänster 

Sektion innan/efter 

klassnumret 

617 Kirurgi, medicin gällande 

en särskild kroppsdel, 

odontologi, oftalmologi, 

otologi, audiologi 

[619] [Vakant] 

 

 

 

361 sociala problem & sociala tjänster 

363 Övriga samhällsproblem och samhällstjänster 

178 Konsumtionsetik 

180 Antik, medeltida & österländsk filosofi 

296 Judendom 

299 Religioner som saknar annan placering 

295 †Zoroastrism (mazdaism, parsism) 

297 Islam, babism, bahai 

242 Uppbyggelselitteratur 

341 Folkrätt 

343 Militärrätt, försvarsrätt, offentlig egendom, finansrätt, skatterätt, 

handelsrätt, näringsliv 

345 Straffrätt 

363 Övriga samhällsproblem och samhällstjänster 

365 Kriminalvårdsanstalter och liknande inrättningar 

342-347 Rättsområden 

346 Civilrätt (privaträtt) 

262 Ecklesiologi 

362 Sociala problem och sociala tjänster till grupper 

364 Kriminologi 

Tabell 1c: “Abort, 2019”  

https://deweysv.pansoft.de/webdewey/index_11.html?recordId=ddc%3a295
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Bilaga 2: Tabeller för hur termen “graviditet” har 

förändrats över tid 
 

 
Medicinskt Socialt 

Antal 3 
0 

Klassnummer 618.2 Obstetrics 

618.3 Pathology of pregnancy 

612.63 Impregnation Pregnancy Parturition 

 

Huvudklass 
600 Useful Arts 

600 Useful Arts 

600 Useful Arts 

 

Avdelning  
610 Medicin 

610 Medicin 

610 Medicin 

 

Sektion 
618 Diseases of women and children 

618 Diseases of women and children 

612 Physiology 

 

Sektion 

innan/efter 

klassnumret 

 

617 Surgery 

619 Comparative medicine Veterinary 

617 Surgery 

619 Comparative medicine Veterinary 

613 Personal hygiene 

611 Anatomy 

 

Tabell 2b: “Pregnancy”, 1913 
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  Medicinskt Socialt 

Antal 
4 0 

Klassnummer 599 *Mammals 

612.6 Reproduction, development, maturation 

618.2 Obstetrics 

 

Huvudklass 500 Natural Science and mathematics 

600 Technology (Applied sciences) 

600 Technology (Applied sciences) 

 

Avdelning 590 Zoological sciences 

610 Medical sciences   Medicine 

610 Medical sciences   Medicine 

 

Sektion 
599 *Mammals 

612 Human physiology 

618 Other branches of medicine Gynecology and obstetrics 

 

Sektion innan/efter 

klassnumret 

598 *Birds 

611 Human anatomy, cytology (cell biology), histology (tissue biology) 

613 Promotion of health 

617 Miscellaneous branches of medicine Surgery 

619 Experimental medicine 

 

Tabell 2b: “Pregnancy”, 1990 

 
Medicinskt Socialt  

Antal 
3 3 

Klassnumme

r 

618.2 *Obstetrik 

618.3 *Graviditetssjukdomar och 

graviditetskomplikationer 

612.6/3 Graviditet och förlossning 

 331.4/4 Arbetande mödrar 

 362.1982 Mödravård, . . . 

Huvudklass 600 Teknik 300 Samhällsvetenskaper 

Avdelning 610 Medicin & hälsa 330 Nationalekonomi 

360 Sociala problem & sociala tjänster 

Sektion 
618 Gynekologi, obstetrik, pediatrik, geriatrik 

612 Människans fysiologi 

331 Arbetsmarknadsekonomi 

362 Sociala problem och sociala tjänster 

till grupper 

Sektion 

innan/efter 

klassnumret 

617 Kirurgi, medicin gällande en särskild kroppsdel, 

odontologi, oftalmologi, otologi, audiologi 

[619] [Vakant] 

611 Människans anatomi, cytologi, histologi 

613 Hälsa och säkerhet 

330 Nationalekonomi 

332 Finansiell ekonomi 

361 Sociala problem och sociala tjänster 

363 Övriga samhällsproblem och 

samhällstjänster 

Tabell 2c: “Graviditet”, 2019  
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Bilaga 3: Tabeller för hur termen “förlossning” 

förändrats över tid 

 Medicinskt Socialt  

Antal 
5 1 

Klassnummer 
618.12 Fallopian tube 

618.4 Parturition Labor Physiology 

618.5 Pathology of Labor 

612.63 Impregnation Pregnancy Parturition 

618.88 Induction of labor Removal of ovum 

 392.1 Birth customs: christening, 

circumcision   

Huvudklass 
600 Useful Arts  

300 Sociology in general 

Avdelning  
610 Medicin 390 Customs Costumes Popular life 

Sektion 
612 Physiology 

618 Diseases of women and children 

392 Birth, home, and sex customs 

Sektion innan/efter 

klassnumret 

 

611 Anatomy 

613 Personal hygiene 

617 Surgery 

619 Comparative medicine Veterinary 

393 Treatment of the ded 

391Costume and care of person 

 

Tabell 3a: “Birth, Labor, Parturition, 1913” 

 

  Medicinskt Socialt 

Antal 
3 0 

Klassnummer 
612.6 Reproduction, development, maturation 

618.4 Childbirth Labor 

618.2 Obstetrics 

 

 

Huvudklass 
600 Technology (Applied sciences)  

Avdelning 
610 Medical sciences   Medicine  

Sektion 
612 Human physiology 

618 Other branches of medicine Gynecology and obstetrics 

 

Sektion 

innan/efter 

klassnumret 

611 Human anatomy, cytology (cell biology), histology (tissue biology) 

613 Promotion of health 

617 Miscellaneous branches of medicine Surgery 

619 Experimental medicine 

 

Tabell 3b: “Childbirth, 1990” 
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 Medicinskt Socialt 

Antal 
7 4 

Klassnummer 
618.4 Förlossning 

612.6/3 Graviditet och förlossning 

618.2/4 Prenatal vård och förlossningsförberedelse 

618.5 Förlossningskomplikationer 

618.2 *Obstetrik 

781.5/82 *Födelse och spädbarnsålder 

362.1984 Förlossning--sociala tjänster 

392.1/2 Seder vid födelse 

344.04/15 *Barnmorskor och förlossningskonst 

Huvudklass 
600 Teknik 

 

700 Konstarterna & fritid 

300 Samhällsvetenskaper 

Avdelning 
610 Medicin & hälsa 780 Musik 

360 Sociala problem & sociala tjänster 

390 Seder, etikett & folklore 

340 Juridik 

Sektion 
618 Gynekologi, obstetrik, pediatrik, geriatrik 

612 Människans fysiologi 

781 Allmänna principer och musikformer 

362 Sociala problem och sociala tjänster till grupper 

392 Seder för livscykeln och hemmet 

344 Arbetsrätt, socialrätt, skoljuridik, kulturlagstiftning 

Sektion 

innan/efter 

klassnumret 

617 Kirurgi, medicin gällande en särskild kroppsdel, 

odontologi, oftalmologi, otologi, audiologi 

[619] [Vakant] 

611 Människans anatomi, cytologi, histologi 

613 Hälsa och säkerhet 

782 Vokalmusik 

361 Sociala problem och sociala tjänster 

363 Övriga samhällsproblem och samhällstjänster 

391 Klädsel och utseende 

393 Seder knutna till döden 

343 Militärrätt, försvarsrätt, offentlig egendom, 

finansrätt, skatterätt, handelsrätt, näringsliv 

345 Straffrätt 

Tabell 3c: “Förlossning, 2019” 
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Bilaga 4: Arbetsmarknadsekonomi 23:e WebDewey 

 

331 Arbetsmarknadsekonomi 

   331.3-331.6 Arbetskraft utifrån personliga egenskaper 

   331.3 Arbetstagare utifrån åldersgrupp 

   331.4 Kvinnliga arbetstagare 

     331.4/1-331.4/2 Särskilda aspekter på anställning av kvinnor 

      331.4/3 Gifta kvinnor 

      331.4/4 Arbetande mödrar 

      331.4/7 Fackliga organisationer och förhandlingar och konflikter mellan 

                    arbetstagare och ledning 

      331.4/8 Kvinnliga arbetstagare efter näringsgren och yrke 

  331.5 Speciella kategorier av arbetstagare utifrån andra 

egenskaper än ålder och kön 

      331.5/1 Fångar och före detta fångar 

      331.5/2 Krigsveteraner 

      331.5/3 Homosexuella 

      331.5/4 Arbetstagare i särskilda ekonomiska situationer 

      331.5/5 Lärlingar 

      331.5/6 Arbetstagare utifrån genus eller kön 

         331.5/61 Män 

          [ingen underkategori] 

      331.5/8 Arbetstagare efter religiös grupp 

       331.5/9 Arbetstagare med funktionsnedsättning och sjukdomar 

331.6 Arbetstagare utifrån etniskt och nationellt ursprung 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


