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”I’m not a woman 
I’m not a man 

I am something that you’ll never understand” 
 

– Prince, I Would Die 4 U 
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Inledning  
 

Det påstås ideligen att en bild är värd mer än tusen ord. Vilka dessa tusen ord 
skulle utgöras av förtäljer inte historien, men det kan utan tvekan konstateras att 
bilder besitter en oerhörd informativ potential. Att bilder är informativa redskap 
och har mycket att säga framgår genom hur de används då vi lever i en visuell 
kultur av sällan skådat slag. Bilder nyttjas för reklam och propaganda, de används 
som pedagogiska redskap för utbildning och upplysning. Därutöver manipuleras, 
retuscheras och korrigeras bilder för att tjäna åtskilliga syften. Med detta följer att 
de tusen ord en bild säger oss inte nödvändigtvis är sanna. Vänder man på detta 
påstående kan frågan formuleras: är de tusen ord vi säger om bilder nödvändigtvis 
sanna? 

Eftersom bilder utgör en väsentlig del av det som kan kallas det gemensamma 
kulturarvet finns det en relevans i att aktualisera hur kulturarvsinstitutioner väljer 
att beskriva och tillgängliggöra visuellt material. Omfattande digitaliseringspro-
jekt och digitala plattformar ska möjliggöra förenklad åtkomst till bilder samt låta 
allmänheten ta del av det visuella kulturarvet. I en sådan tillgängliggörande pro-
cess krävs kunskapsorganisering genom katalogisering, indexering och beskriv-
ning. I mångt och mycket är just ord de mest essentiella redskapen som ska under-
stödja denna process. Att praktiskt kunna beskriva varje enskild bild med mer än 
tusen ord är dessvärre en chimär. Snarare än att fokusera just på ordens kvantitet 
är det angeläget att problematisera vad som sägs genom orden, vilka perspektiv 
som premieras och vilka sanningar som reproduceras genom de ord kulturarvsin-
stitutioner regelbundet använder för att beskriva bilder. 

Avsikten med denna uppsats är därför att uppmärksamma hur olika normativa 
föreställningar förmedlas genom bildkatalogisering och således präglar hur det 
visuella kulturarvet presenteras för allmänheten och användarna via en digital 
plattform. Studien ser till hur kön och genus kan aktualiseras som aspekter att vara 
medveten om vid bildkatalogisering samt på vilka sätt det görs utrymme för queer 
närvaro när bilder beskrivs. Ambitionen är därutöver att genom uppsatsen påtala 
vikten av ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt, detta inte enbart gällande 
bilder utan för hur allt slags material ordnas vid kulturarvsinstitutioner.   
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Uppsatsens disposition  
Denna uppsats består av tre övergripande delar med respektive delavsnitt. Uppsat-
sens första del utgörs av ett inledningsavsnitt, vilket initialt aktualiserar studiens 
syfte och frågeställningar. Därefter följer en presentation av tidigare forskning 
relaterad till uppsatsens studieområde, efterföljt av en redogörelse för studiens 
teoretiska utgångspunkter samt definitioner av begrepp som för teorierna är cen-
trala. Inledningsavsnittet avslutas med en presentation av uppsatsens källmaterial 
och dess avgränsningar, följt av studiens metod och hur den motiveras relevant för 
att uppfylla uppsatsens syfte. 

Uppsatsens andra del utgörs av ett analysavsnitt. Detta avsnitt består av fyra 
tematiskt sammanhängande delavsnitt som behandlar ett urval av empirin som 
presenteras i inledningen. Genomgående i analysavsnittets olika delar relateras 
och undersöks empirin utifrån de teoretiska utgångspunkterna. Materialet kopplas 
även till den tidigare forskning som aktualiseras i inledningsavsnittet.   

Uppsatsens tredje och avslutande del består av en slutdiskussion där det uti-
från den empiriska undersökningen diskuteras hur studiens syfte uppfyllts samt 
hur frågeställningarna kan besvaras. Slutligen följer ett antal förslag på framtida 
forskning relaterade till uppsatsens studieområde.  

Syfte och frågeställningar 
Syftet med föreliggande uppsats är att bidra med en fördjupad förståelse för hur 
normativa föreställningar om kön, genus och queerhet utövar inflytande på bildka-
talogiseringens praktik och hur det präglar katalogiserat kulturarvsmaterial. Fokus 
i uppsatsen ligger således på att belysa hur specifikt kön, genus och queerhet be-
höver problematiseras vid katalogisering av bilder. För att uppfylla studiens syfte 
studeras specifikt porträttfotografier i en digital plattform för digitaliserat kultur-
arvsmaterial. De perspektiv och föreställningar som aktualiseras i uppsatsen rela-
teras i sin tur till normer för kön och genus, detta genom att uppmärksamma före-
komsten av cisnormativa aspekter inom bildkatalogisering. Därutöver aktualiserar 
studien uttryck för normativa föreställningar gällande queerhet och sexualitet, 
vilka relateras till heteronormativitet. Kopplat till uppsatsens syfte förankras stu-
dien i en queerteoretisk idétradition.  

För att konkret placera uppsatsen i ett biblioteks- och informationsvetenskap-
ligt sammanhang är studiens syfte därtill att belysa hur en ökad medvetenhet om 
normativa föreställningar kan bidra till utvecklingsmöjligheter inom bildkatalogi-
sering. Detta genom att aktualisera hur återvinning av katalogiserade bilder kan 
förbättras när egenskaper som kön, genus och queerhet formuleras som aspekter 
att förhålla sig kritiskt samt medvetet till. 
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Utifrån ovan uttryckta syften kan uppsatsen huvudsakliga frågeställning for-
muleras enligt följande: 
 

§ På vilka sätt ger katalogisering uttryck för normativa föreställningar om 
kön, genus samt queerhet och hur påverkar det möjligheterna till återvin-
ning av bilder?  

 
För att besvara den huvudsakliga frågeställningen och uppfylla uppsatsens syfte 
formuleras och behandlas följande delfrågor: 
 

§ I vilken omfattning katalogiseras bilder utifrån aspekter relaterade till kön 
och genus? 
 

§ Förbises informativa aspekter i bilders ämnen till förmån för katalogisering 
fokuserande på aspekter relaterade till kön och genus?  

 
§ Hur aktualiseras kön och genus inom riktlinjer för bildkatalogisering? 

 
§ Vilka indikationer för heteronormativa föreställningar existerar bland kata-

logiserade bilder? 
 
§ Hur synliggörs queer närvaro genom katalogisering av bilder?  

Forskningsöversikt 
Medan tidigare biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning som utgår 
ifrån queerteoretiska perspektiv finns är det ovanligare att studierna ser till hur 
hanteringen av specifikt bildmaterial kan problematiseras utifrån en queerteoretisk 
idétradition. Tidigare studier som rent generellt adresserar katalogisering och in-
dexering existerar i för stor omfattning för att inkluderas i denna forskningsöver-
sikt. Även studier som snarare är konstvetenskapliga än biblioteks- och informat-
ionsvetenskapliga faller utanför detta arbetes studieområde och har exkluderats 
från forskningsöversikten. Fokus riktas på ett urval av tidigare biblioteks- och 
informationsvetenskapliga studier som likt denna uppsats genomförs med ett ut-
gångsläge präglat av kritiskt tänkande. I denna forskningsöversikt inkluderas inte 
enbart studier om specifikt bildmaterial, utan ett antal mer generella biblioteks- 
och informationsvetenskapliga studier utifrån just kritiska perspektiv inkluderas 
därtill. 
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Studier om bildmaterial specifikt 
Flera särskilt relevanta biblioteks- och informationsvetenskapliga studier av bild-
material utgörs av Ulrika Kjellmans forskning. Däribland ingår avhandlingen 
Från kungaporträtt till läsketikett: En domänanalytisk studie över Kungl. bibli-
otekets bildsamling med särskild inriktning mot katalogiserings- och indexerings-
frågor, samt texterna ”From fact to fantasy: Scientific illustrations and visual rep-
resentations in the early work of Gaston Backman”, ”To document the undocu-
mentable: Photography in the scientific practice of physical anthropology and race 
biology” och ”A whiter shade of pale: Visuality and race in the work of the Swe-
dish State Institute for Race Biology”.      

I sin avhandling identifierar Kjellman två diskurser kring bilder som resurser, 
där en konstbildsdiskurs utgår från bilder som i huvudsak estetiska artefakter, me-
dan en dokumentbildsdiskurs betraktar bilder främst som dokument eller inform-
ationsresurser.1 Hur bildmaterial hanteras inom bibliotek platsar inom den sist-
nämnda diskursen då bibliotek har en informationsförmedlande funktion. Bero-
ende på domän, och dess tillhörande institutionella praktik, varierar de dokument-
representationer som skapas åt bilder. Kontexten dikterar vad för slags informat-
ion i resursen som anses relevant för dess berörda målgrupp samt utifrån det upp-
drag respektive institution arbetar.2 Kjellman påtalar hur dokumentbildsdiskursen 
ser bilder som informativa resurser där fokus på dess innehåll förflyttar sig bortom 
bilden per se till externa källor och referenser.3 I denna uppsats är det inom just en 
sådan dokumentbildsdiskurs bilder föreställs då de inte undersöks utifrån estetiska 
aspekter, utan snarare den informativa potential de besitter.  

I ”From fact to fantasy: Scientific illustrations and visual representations in 
the early work of Gaston Backman” påpekar Kjellman hur vetenskapliga bilder 
tenderar att vara schematiska, där alla icke-essentiella aspekter skalats bort så att 
bilden kan uppfylla ett informativt syfte inom en specifik vetenskaplig kontext: 
”The schematic, scientific images cannot be interpreted ’openly’; rather, there is a 
correct or intended meaning of utter importance.”4 Fantasibilder (fantasy images), 
som de i texten benämns, har å andra sidan emotiva och ikoniska aspekter. De kan 
tolkas fritt och har fler lager vilka kan förmedla ideologiska värderingar.5 Trots att 
bilderna i denna uppsats föreställs inom en dokumentbildsdiskurs, med dess in-
formativa potential, kan de aktuella bilderna inte definieras som schematiskt ve-
tenskapliga eftersom de inte konstruerats för ett specifikt vetenskapligt ändamål. 
Men likt Kjellman påtalar existerar det ändå inom forskning och vetenskap ett 

 
1 Kjellman (2006), s. 237. 
2 Kjellman (2006), s. 207, 245.  
3 Kjellman (2006), s. 231.  
4 Kjellman (2019), s. 726.  
5 Kjellman (2019), s. 727.  
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behov av (fantasi)bilder vilka ”[…] do not have the specific character of a ‘scien-
tific image’”.6 

Utifrån sin forskning om KB:s bildsamling konstaterar Kjellman att bilder ka-
tegoriseras efter typ och att de beskrivs utifrån aspekter som identifierade perso-
ner och platser, men att en djupare beskrivning saknas där generella termer om 
innehåll inkluderas (som typer av kläder, redskap et cetera). Även beskrivningar 
om bilders abstrakta ämnen saknar termer vid indexering, något Kjellman menar 
vanligt även utanför specifikt KB.7 Att bibliotek har krav på vetenskaplighet i hur 
material presenteras försvårar detaljerade beskrivningar då beskrivningarna ska 
vara korrekta, vilket kräver externt källunderlag.8 Med detta sagt påtalar Kjellman 
utifrån sitt sociokulturella och diskursiva perspektiv att det inte finns ett sätt att 
representera och beskriva bilder på då kontext och perspektiv spelar in. Kun-
skapsorganiserande handlingar ska enligt Kjellman förstås som medierande, det 
vill säga att de styr hur vi upplever och uppfattar företeelser. Prioritering av vissa 
perspektiv görs på bekostnad av andra.9  

Gemensamt för övriga texter av Kjellman som här aktualiseras är dess fokus 
på bilders funktion som dokument inom vetenskapliga praktiker, där fokus främst 
riktas på hur fotografier nyttjades inom rasbiologin för kategorisering av männi-
skor. Kjellman betonar hur rasbiologin var en ”[…] visually-oriented scientific 
practice […]” där fotografier spelade en väsentlig roll i konstruktionen av männi-
skans påstådda kvaliteter.10 Alltså en kategorisering baserad på det visuellt iakt-
tagbara hos människokroppen. Även i dessa studier konstateras hur användningen 
av bilder som dokument och forskningsredskap anpassas till kontext och praktik, 
men att bilder samtidigt är en dokumenttyp som ännu är föga undersökt.11 

En studie som berör både bildmaterial och queerteori utgörs av Sylvia Pages 
text ”´Make Visible the Otherwise´: Queering the Art Library”. Page problemati-
serar hur synliggörandet av queert material kan ske i bildkataloger, och betonar 
den inneboende problematiken som finns i att beskriva och kategorisera material 
just utifrån queerhet då själva begreppets slagkraft grundar sig i att stå bredvid det 
konkret definierbara.12 Dock påtalar Page det väsentliga i att faktiskt tillhandahålla 
möjligheter för användarna att hitta material som relaterar till icke-normativa sex-
ualiteter samt köns- och genusidentiteter. Utifrån konstvetenskapliga teorier om 
queerhet i bildmaterial kan de traditionella biblioteksstrukturerna utmanas för att 
bättre skapa tillgång till queert material. Vidare påtalar Page att bibliotek spelar en 
viktig roll för de olika slags identitetsskapande processer som HBTQIA-personer 

 
6 Kjellman (2019), s. 727.  
7 Kjellman (2006), s. 202. 
8 Kjellman (2006), s. 206.  
9 Kjellman (2006), s. 232–233.  
10 Kjellman (2013), s. 194.  
11 Kjellman (2016), s. 829.  
12 Page (2018), s. 21–23.  
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genomgår, och att bibliotek för dem bör erbjuda material på relevanta teman.13 
Däribland kan alltså även bildmaterial ingå som resurs utöver det textuella materi-
alet, med kravet att materialet är synligt och sökbart i kataloger och system. 

Två studier som aktualiserar begreppet visuell litteracitet (visual literacy) in-
kluderas i denna forskningsöversikt då det är en relevant aspekt för bildkatalogise-
ring. De aktuella texterna är Joan E. Beaudoins ”Describing Images: A Case 
Study of Visual Literacy among Library and Information Science Students” samt 
Millicent Fullmers ”Representing Gender: Visual Literacy Instruction in the Aca-
demic Library”. Beaudoins fallstudie adresserar hur studenter inom biblioteks- 
och informationsvetenskap rent pedagogiskt kan utveckla sina kompetenser gäl-
lande beskrivning och katalogisering av bildmaterial. Detta då det menas en i nu-
läget underutvecklad färdighet. Med visuell litteracitet fokuserar Beaudoin på 
”[…] the ability to read: that is, to analyze, identify, and describe […] the visual 
content […] of images”.14 Beaudoins studie konstaterar svårigheterna i att adekvat 
beskriva bilder, detta beroende på begränsade kunskaper om vad som syns i bilder 
samt bristande kompetens i att översätta visuell information till användbara textu-
ella beskrivningar.15 

Fullmer inriktar sig på att tydligare betona de kritiska perspektiv som bör 
adresseras när det talas om visuell litteracitet och beskrivning av bilder i en biblio-
tekskontext. Det betonas att trots att vi lever i en visuellt dominant kultur så 
adresseras inte förmågan att läsa bilder som något man behöver lära sig och ut-
vecklas i då bibliotek huvudsakligen betonar textresurser som informationskällor 
att granska kritiskt.16 Ökad visuell litteracitet kan medföra att bättre förhålla sig 
kritiskt till hur aspekter relaterade till kön, etnicitet och klass gestaltas i visuellt 
material. Fullmer betonar att ”[…] media and other graphic materials are now an 
accepted (if not fundamental part) of scholarly works”, men att om vi använder 
samt ser bilder som ”[…] vessels of knowledge productions […]” är det kritiskt 
att utveckla förmågan att kunna ”läsa” dem.17  

Även Anna Rössles masteruppsats i arkivvetenskap Är en bild värd mer än 
tusen ord?: En studie i metadataanvändning i Kringlas och Stockholms digitala 
stadsmuseums bilddatabaser inkluderas i denna forskningsöversikt då den tange-
rar detta arbetes studieområde i stor omfattning. Utifrån genusteoretiska perspek-
tiv undersöker Rössle huruvida metadataanvändningen i katalogposter till fotogra-
fier i två digitala bilddatabaser skiljer sig åt beroende på om individen i bild är en 
kvinna eller man. Rössle utgår ifrån Yvonne Hirdmans genusteori om en manlig-
hetsnorm där kvinnan placeras som avvikande och ständigt jämförd utifrån man-

 
13 Page (2018), s. 21.  
14 Beaudoin (2016), s. 377. 
15 Beaudoin (2016), s. 388. 
16 Fullmer (2019), s. 22.  
17 Fullmer (2019), s. 22–23.  
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nen som neutral princip. Rössle konstaterar att denna sorts manlighetsnorm går att 
identifiera i metadata i databaserna, exempelvis genom könskodade yrkestitlar, 
kvinnlig polis och poliskvinna i förhållande till endast polis för män, och osynlig-
görande av arbetande kvinnor genom den gemensamma taggen arbetare istället 
för att applicera även arbeterska.18 Vidare påtalar Rössle hur inkonsekvent appli-
cerade metadata är samt att detta försvårar användarens sökningar. Rössle betonar 
att sin studie grundas i ett cisnormativt antagande om kön och uppmuntrar till 
framtida forskning ur queerteoretiska perspektiv, vilket för denna uppsats fungerat 
som inspiration. 

Studier utifrån queera och kritiska perspektiv 
Biblioteks- och informationsvetenskapliga studier utifrån kritiska perspektiv är 
relevanta att aktualisera även om de som nämnts ovan inte behandlar specifikt 
bildmaterial i en bibliotekskontext. Till dem hör Hope A. Olsons bok The Power 
to Name: Locating the Limits of Subject Representation in Libraries. The Power 
to Name är inriktad på kritisk granskning av specifikt bibliotekskataloger och vad 
det egentligen innebär när ämnesord och klassificeringar används för att beskriva 
världen. Genom att kombinera kunskapsorganisatoriska aspekter av dokument och 
information med feministisk, postkolonial och poststrukturalistisk teori undersö-
ker Olson den makt det innebär att namnge och hur det återspeglar samhälleliga 
värderingar, samt den brist på neutralitet som den namngivande processen inne-
bär. Olson argumenterar för att bibliotekskataloger är konstruerade utifrån sam-
hällets förhärskande normer och således aldrig är neutrala redskap.19 

Biblioteks- och informationsvetenskapliga studier utifrån queerteoretiska in-
fallsvinklar utgörs av flera texter av Emily Drabinski. Bland dessa ingår texterna 
”Queering the Catalog: Queer Theory and the Power of Correction”, ”What is 
Critical About Critical Librarianship?” samt ”Teaching the Radical catalog”. Uti-
från queerteoretiska perspektiv påtalar Drabinski hur kunskap, och även vår för-
ståelse av kunskap, är under ständig förändring. Kategorier som ger sken av att 
vara stabila kan inte förbli stabila i all evighet. Detta i och med att kategorier 
oundvikligen är beroende av andra kategorier för att definieras. När en kategori 
revideras får det konsekvenser för samtliga övriga kategorier som finns i exem-
pelvis en bibliotekskatalog.20 Likt Olson påtalar Drabinski att kataloger inte är 
kontexter som neutralt återspeglar en verklighet, utan att kataloger snarare är red-
skap som reproducerar och premierar en viss typ av verklighetsbild. I och med 
detta sker ett normskapande som bör belysas och ifrågasättas.  

 
18 Rössle (2018), s. 63. 
19 Olson (2002).  
20 Drabinski (2013), s. 104. 



 14 

Teoretiska utgångspunkter 
Relaterat till uppsatsens syfte förankras studien i ett queerteoretiskt ramverk 
främst baserat på Judith Butlers bok Genustrubbel: Feminism och identitetens 
subversion. Även delar ur Tiina Rosenbergs bok Queerfeministisk agenda funge-
rar för studien teoretisk utgångspunkt. Vidare tas inspiration från intersektionell 
teori, formulerad av Kimberlé Williams Crenshaw, för att problematisera männi-
skans egenskaper och samexisterande identiteter. Nedan följer en beskrivning av 
teoretiska begrepp som är centrala i denna uppsats, efterföljt av en presentation av 
studiens teoretiska utgångspunkter. 

Centrala begrepp för de teoretiska utgångspunkterna 

Kön och genus som begreppskategorier 
Var skiljelinjen mellan begreppen kön och genus ska gå är inte alltid självklar, de 
tenderar att variera även om det råder någorlunda konsensus om begreppens an-
vändning. Sådan konsensus utmanas dock av Butler, vilket redogörs för längre 
fram i detta teoriavsnitt.  

En rådande uppfattning är att kön refererar till det biologiska, medan genus 
handlar om det sociala. Konsulteras den allmängiltiga källan Nationalencyklope-
din (NE) betonas under Kön kroppsliga aspekter som gameter, och att gränsdrag-
ningen mellan hona och hane görs utifrån vilka könsceller de producerar i form av 
äggceller eller spermier.21 Under Genus betonas det teoretiska i begreppet, att ge-
nus används för att förstå de ”[…] föreställningar, idéer och handlingar som sam-
mantagna formar människors sociala kön”.22 Genus har ersatt det äldre begreppet 
könsroll, och ska förstås som något konstruktivistiskt som refererar till en relation 
mellan könen. Till grund för de binära konstruktionerna av genus i maskulint och 
feminint ligger de påstått iakttagbara fysiologiska könsskillnaderna (de biologiska 
könen), en gränsdragning baserad på anatomisk olikhet. Utifrån hur kön kontra 
genus presenteras i NE skulle det för att avgöra en individs kön alltså behövas den 
nakna kroppen som underlag, då det är en fråga om individens genitalier. Vidare 
presenteras kön i NE som binärt: det finns honor och hanar, män och kvinnor.  

Uppfattningen i NE:s formuleringar är alltså att det finns så kallade kvinno- 
och manskroppar, vilka i sin tur kan identifieras utifrån iakttagbara fysiologiska 
skillnader. Sådana antaganden om människans biologi återkommer inom human-
vetenskaperna, detta bland annat genom Hirdmans erkända teori om genussyste-
met. I Hirdmans teori är föreställningen om biologiskt olika kroppar och dess 
fortplantningsförmåga en essentiell aspekt i förklaringen av ett dikotomiskt ge-

 
21 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: kön [2020-02-25]. 
22 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: genus [2020-02-25]. 
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nussystem som samhälleligt placerar mannen som norm och i överläge, medan 
kvinnan placeras i ständigt underläge. Hirdman påstår att det i relationen mellan 
könen råder en ”[…] total oföränderlighet”, där manlig och kvinnlig biologi är 
ofrånkomlig.23 Kön som mänsklig egenskap är på så sätt ofrånkomlig enligt Hird-
man, medan genus konstrueras i förhållande till individens biologi.  

I kontrast till sådana resonemang om kön och genus står Butlers queera ge-
nusteori, som menar att kategorierna kön och genus kan förstås som lika konstrue-
rade. Det existerar inga kroppar som går att förstå som individer innan de tillskri-
vits kulturella kvalitéer rörande både kön och genus.24 Alltså finns det enligt But-
ler inga manliga eller kvinnliga kroppar per se, utan endast den sociala konstrukt-
ionen av dem. Det finns då ingen anledning att en viss anatomi ska följas av ett 
visst socialt kön i form av genus.25 Mer om detta följer längre fram i detta avsnitt.  

Queer: Att definiera det odefinierbara  
Vad är queer och vem är queer? I Queerfeministisk agenda skriver Rosenberg att 
”[…] egentligen bör queer inte preciseras”.26 Syftet med begreppet queer har an-
setts vara att utmana existerande kategorier utan att omvandlas till ett snävt defi-
nierat begrepp. Dock har termen queer oundvikligen kommit att definieras. Påta-
las bör att sättet begreppet queer appliceras i denna uppsats är ett av många och 
har påverkats av dess praktiska gångbarhet för att undersöka det aktuella materi-
alet. 

Rosenberg menar att queer har använts som ett paraplybegrepp för lesbiskhet, 
homosexualitet, bisexualitet och transerfarenheter utan att uppmärksamma olik-
heter bland grupperna.27 Grupperna ses då främst som det Rosenberg kallar icke-
heterosexuella positioner.28 Vidare har queer använts som ett analytiskt redskap, 
en åskådarposition för att genomföra queera läsningar. Detta för att belysa förete-
elser i kulturprodukter som går emot en högst närvarande hetero- och/eller cis-
norm. Rosenberg menar att ett queert förhållningssätt alltid står ”[…] i relation till 
den heterosexuella normen som en exkluderande princip”, men att queer för den 
delen inte bör ses som en allmän motståndsidentitet.29 Allt och alla är inte queera, 
utan begreppet betecknar ofta ett aktivt motstånd med en uttalad agenda.  

Fanny Ambjörnsson betonar i Vad är queer? att gemensamt för de olika defi-
nitionerna av begreppet queer är att de berör det ”skeva” eller ”annorlunda”, så-

 
23 Hirdman (1988), s. 57.  
24 Butler (2007), s. 56.  
25 Butler (2007), s. 57.  
26 Rosenberg (2012), s. 11.  
27 Rosenberg (2012), s. 11.  
28 Påtalas bör att transerfarenheter inte främst behöver relatera till heteronormativitet, snarare cisnormativi-
tet. Det vill säga ett samhälles köns- och genusmässiga normer snarare än de sexuella.  
29 Rosenberg (2012), s. 15.  
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dant som innebär så kallade brott mot normen.30 Ambjörnsson menar att begreppet 
queer just riktar fokus på det som påstås normalt, att det ger oss verktyg att ”[…] 
ifrågasätta samhällets förgivettagna sanningar […] om genus, sexualitet eller an-
nan form av normalitet”.31 Motståndet vilar i att kritisera och problematisera det 
som erbjuds som sant och normalt, att slå hål på vedertagna föreställningar och på 
så sätt göra plats för det som på ett eller annat sätt avviker från normen. 

Användningen av begreppet queer i denna uppsats görs främst för att just be-
lysa det som Ambjörnsson kallar samhällets förgivettagna sanningar, och som ett 
analytiskt redskap av kulturella produkter. Att belysa queer närvaro i bibliotekska-
talogerna, genom exemplifiering av bildmaterial, kan i viss mån anses reproducera 
queer som ett paraplybegrepp för icke-heterosexuella positioner utan hänsyn till 
dessa positioners inneboende skillnader. En medvetenhet finns om att denna an-
vändning av begreppet queer på så sätt inte är radikal. Alternativet att använda 
termen ”icke-heterosexuell närvaro” vore dock färglöst och opraktiskt. 

Butlerismen som queerteori 
Föreliggande uppsats teoretiska utgångspunkt baseras som nämnts ovan i huvud-
sak på aspekter av den queera genusteori som Butler formulerar i Genustrubbel: 
Feminism och identitetens subversion. I Queerfeministisk agenda använder Ro-
senberg benämningen butlerism om Butlers teorier, vilket även görs här. Den 
framställning av butlerismen som följer här är påtagligt koncentrerad då Genus-
trubbel är ett mångfasetterat och intrikat verk. Genomgående i uppsatsen förank-
ras analysen i butlerismens teoretiska grunder och dess resonemang kopplas till 
det aktuella studiefältet.  

I Genustrubbel konfronterar Butler den vedertagna distinktionen mellan kön 
som biologiskt kön och genus som socialt kön, och att just genus skulle vara en 
fristående social konstruktion. Butler tar resonemangen steget längre och menar 
att både kön och genus är diskursiva termer och konstruerade aspekter. Dessa 
upprätthåller och skapar våra föreställningar om kategorierna kvinnor och män: 

Om genuskonstruktionen […] antas vara radikalt oberoende av könet blir själva genus en fritt 
flytande artefakt, varav följer att man och maskulin lika gärna kan beteckna en kvinnlig kropp 
som en manlig, och kvinna och feminin kan betäcka en manlig kropp lika gärna som en kvinn-
lig. […] Om det visar sig att vi kan bestrida könets orubblighet, då är kanske detta som kallas 
”kön” lika kulturellt konstruerat som genus; kanske har det rentav alltid varit genus, vilket 
skulle innebära att skillnaden mellan kön och genus visar sig inte vara någon skillnad alls.32 
 

Om genus alltså är en social konstruktion som saknar koppling till det biologiska 
könet skulle en så kallad manskropp eller kvinnokropp kunna ha vilket genus som 
helst. 

 
30 Ambjörnsson (2016), s. 15–16.  
31 Ambjörnsson (2016), s. 16. 
32 Butler (2007), s. 56. 
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Butler menar att vi enligt rådande samhällsmentalitet inte förstår kroppar som 
människor innan de tillskrivs en könsidentitet, det finns ingen existens före könet. 
Att påstå att endast genus är något konstruerat, medan kön inte är det, är av denna 
anledning en problematisk förklaringsmodell. Könstillhörigheterna kvinna och 
man kan i sådana fall förstås som lika konstruerade och präglade av kulturell me-
ning som hur ett feminint eller maskulint genus är. Kön ska snarare förstås som 
produkter av en föreställningsvärld som kräver medfödda och konstanta identite-
ter än företeelser som existerar i egen rätt.33 Alltså är det biologiska könet och allt 
vi tillskriver det konstruerat, precis som genus påstås vara en social konstruktion. 

I butlerismen är idén om genus som något performativt grundläggande: genus 
ska inte ses som en statisk identitet eller något som avgör vårt agerande, utan 
istället som något fragilt vilket över tid skapas genom just schematiskt repeterade 
handlingar.34 Genusens orsak och verkan byter således position. Genus genereras 
genom upprepade aktioner, och är en aspekt som måste upprätthållas genom kon-
stant handling för att över huvud taget existera. I citatet ovan påtalar Butler att en 
kropp kan ha ”fel” genus: det som benämns en manlig kropp kan mycket väl ha 
ett feminint genus, vilket avviker från normen i form av ett asymmetriskt genusut-
tryck som trotsar den binära könsuppdelningen i kategorierna kvinnor och män.35 
Till performativitet av genus tillhör exempelvis yttre attribut som klädsel, smink, 
frisyrer et cetera.  

Detta sätt att resonera om uppdelningen mellan kön och genus anknyter till en 
av butlerismens grundstenar: om genus är konstruerat oberoende av biologiskt kön 
finns det ingen anledning att utgå ifrån att det endast finns två möjliga genus (fe-
minint eller maskulint). Butlerismen utmanar rådande paradigm som artikulerar 
endast två biologiska kön och två sociala kön, det vill säga konstruktionen av fe-
minint och maskulint genus. Antagandet om att genussystemet skulle vara binärt 
gynnar vad Butler kallar ”[…] tron [på] att genus förhåller sig mimetiskt till könet 
[…]” och att genus ”[…] speglar [könet] eller på annat sätt begränsas av det”.36 

Att tänka utifrån dikotomier om kön och genus kan utifrån Butler förstås som 
att begränsa och förenkla människans varande. Ur denna utmaning av det binära 
genussystemet som formuleras inom butlerismen tas avstamp inför undersökning 
av hur katalogisering av bildmaterial ter sig. Ambitionen är att se hur en kategori-
sering sker utifrån dessa uppfattningar om binära kön och genus, och på vilka 
grunder uppdelning i kategorierna kvinnor och män sker. 

 
33 Butler (2007), s. 215. 
34 Butler (2007), s. 219.  
35 När kvinnor och män kursiveras i detta arbete belyses dem som kategorier snarare än renodlade könstillhö-
righeter. Som kategorier tillhör det ett normativt och på förhand definierat innehåll, och till kategorier-
na kvinnor och män ingår således både kön och genus som aspekter. Det vill säga antaganden om den biolo-
giska kroppen samt konstruktionen av ett efterföljt socialt kön i form av genus. 
36 Butler (2007), s. 56. 
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Queera läsningar: En synliggörande handling 
I Queerfeministisk agenda förklarar Rosenberg vad queera läsningar innebär, och 
hur de som handling utmanar cis- och heteronormativitet för att belysa queer när-
varo. För denna studie fungerar queera läsningar som teoretiskt utgångsläge vid 
analys av katalogiserat bildmaterial för att belysa hur normativa föreställningar 
relaterade till queerhet och sexualitet uttrycks i katalogposternas metadata. Detta 
för att besvara frågeställningarna relaterade till hur queer närvaro synliggörs samt 
vilka heteronormativa föreställningar som kommer till uttryck genom bildkatalo-
gisering. 

Att genomföra queera läsningar är att synliggöra aspekter som utifrån en 
heteronormativ blick och föreställningsvärld förbises. Rosenberg påtalar att sam-
hällets dominanta heterosexuella kultur i realiteten innehåller ett överflöd av que-
era ögonblick, vilka finns där bara vi tittar efter dem.37 Det behöver alltså inte vara 
kulturen i sig som är problemet, utan som Rosenberg formulerar är problemet 
”[…] snarare den heterocentriska, för att inte säga heterosexistiska, tolkningstrad-
ition som ensamt fått tolkningsföreträde till den gemensamma kulturtraditionen”.38 
På så sätt kan en heterokulturell dominans upprätthållas: den blick, föreställnings-
värld och tolkningstradition som är av heterocentriskt slag står oredovisad och 
således osynligt självklar. Å andra sidan måste det från normen avvikande alltid 
kännetecknas som ”alternativt”.39 Rosenberg menar att detta innebär att det queera 
rent praktiskt utesluts ur tolkningsgemenskapen, vilket i sin tur resulterar i ett ute-
slutande från den övergripande mänskliga gemenskapen. Att genomföra queera 
läsningar kan på så sätt innebära ett synliggörande av ”[…] aspekter som för-
trängts till icke-existensens gräns”.40 

Inspiration från intersektionell teori 
Då det i denna uppsats syfte ingår att problematisera och kritiskt reflektera kring 
kategorisering av människans egenskaper och identiteter vid bildkatalogisering 
har, utöver queerteori, intersektionell teori fungerat inspiration. Intersektionalitet 
(från engelskans intersection, ”korsning”) ämnar belysa skärningspunkterna av 
människors samexisterande identiteter, och utifrån dem söka förklaring till rå-
dande maktförhållanden i samhället. En kvinna är aldrig endast en kvinna, en ho-
mosexuell man är aldrig endast homosexuell. Den intersektionella teorin påtalar 
att fokus på blott en aspekt av människors multipla identiteter innebär en homo-
genisering och simplifiering, och att samspelet av positioner som etnicitet/ras, 
könsidentitet, sexuell läggning et cetera behöver belysas för att finna förklaringar 

 
37 Rosenberg (2012), s. 119–120.  
38 Rosenberg (2012), s. 123.  
39 Rosenberg (2012), s. 123.  
40 Rosenberg (2012), s. 123. 
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till hur social makt utövas.41 Intersektionalitet kan användas för att på samma gång 
belysa individens position genom dennes olika identiteter samt de sociala struk-
turer som i sin tur reglerar identiteterna. 

Termen intersectionality myntades av Williams Crenshaw, som därtill formu-
lerat teorins grunder och ramverk.42 I ”Toward a Field of Intersectionality Studies: 
Theory, Applications and Praxis” belyser Williams Crenshaw tillsammans med 
Sumi Cho och Leslie McCall att ”intersectionality’s insistence on examining the 
dynamics of difference and sameness […]” inneburit att frågor om ras/etnicitet, 
kön/genus, sexualitet et cetera intagit prominenta platser inom flera vetenskapliga 
discipliner tack vare teorins gångbarhet.43 I och med teorins spridning har den 
kommit att inkorporera en rad metodologiska verktyg beroende på vilken kontext 
den nyttjas i, och teorin kan ses som påfallande plastisk.  

I ”Intersectionality Queer Studies and Hybridity: Methodological Frameworks 
for Social Research” gör Aristea Fotopoulou en juxtaposition av intersektionalitet 
och queerteori för att belysa hur teorierna överlappar varandra. I båda tanketradit-
ioner är problematisering av människans identitetskategorier relevanta. Foto-
poulou framhåller att intersektionalitet kan ses som en teori där ”[…] [the] adapta-
tion of categorical thinking is done critically, strategically and selectively”.44  

Påtalas bör att sådant kritiskt tänkande gällande identitetskategorier i denna 
uppsats riktas mot kön, genus och queerhet (och därmed sexualitet) då dessa 
främst anknyter till de queerteoretiska utgångspunkter som nyttjas för det stude-
rade materialet. Den plasticitet som intersektionalitet kommit att utmärkas av tas i 
anspråk inför undersökningen av katalogisering av bilder, ett material som otvety-
digt skiljer sig från den kontext som intersektionell teori har sitt ursprung i. Inter-
sektionell teori fungerar i detta arbete i huvudsak som en idémässig språngbräda 
och inspiration inför problematiseringen av om och hur queer närvaro kan synlig-
göras i katalogen samt vilka identitetskategorier som i nuläget beskrivs vid kata-
logisering av bilder.    

Det empiriska källmaterialet i denna uppsats undersöks och analyseras utifrån 
de teoretiska utgångspunkter som redogjorts för ovan. Källmaterialet presenteras 
närmare i följande avsnitt, samt de avgränsningar som gjorts för att fokusera stu-
dien.   
  

 
41 Fotopoulou (2012), s. 19. 
42 Fotopoulou (2012), s. 20. 
43 Cho, Williams Crenshaw & McCall (2013), s. 787. 
44 Fotopoulou (2012), s. 24. 
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Källmaterialet och dess avgränsningar 
Källmaterialet i denna uppsats utgörs av katalogiserat bildmaterial, där särskilt 
fokus riktas på innehållet i katalogposter. För att uppfylla uppsatsens syfte om att 
belysa hur normativa föreställningar om kön, genus och queerhet kommer till ut-
tryck har avgränsningarna gjorts till porträttfotografier. Främst studeras hur por-
trättfotografier av okända individer beskrivits vid katalogisering, vilket motiveras 
av att beskrivningar av bilder där det saknas ett externt informationsunderlag (om 
vem individen är et cetera) till fullo baseras på katalogisatörens tolkning och upp-
fattningar. Utöver porträttfotografier på okända individer inkluderas i källmateri-
alet ett par porträttfotografier på Karin Boye, samt dess tillhörande katalogposter. 
Detta för att problematisera katalogisering av porträttfotografier gestaltandes en 
identifierbar individ som det finns ett rikt externt informationsunderlag om, samt 
för att se vilka av individens identitetsmässiga egenskaper som inkluderas i bil-
dernas tillhörande katalogposter. 

Porträttfotografierna och dess tillhörande katalogposter som utgör uppsatsens 
källmaterial tillhör den digitala plattformen Alvin, vilken presenteras i nästa av-
snitt. Avgränsningen till att främst studera fotografier på okända individer innebär 
att materialet i stort utgörs av äldre fotografier. Åldern på bilderna per se görs inte 
relevant, men källmaterialet sträcker sig från 1800-talets senare hälft till 1990-
talet. I fokus är hur beskrivningar av människor ter sig i katalogposterna, beskriv-
ningar som är gjorda i nutid efter att bilderna digitaliserats och tillgängliggjorts i 
Alvin. En del av innehållet i Alvin är katalogposter som saknar bilder på grund av 
faktorer som upphovsrätt eller att materialet inte blivit digitaliserat ännu. Det 
material som ingår i denna studie utgörs av katalogposter där bilderna är tillgäng-
liga online.  Att se till vilka orsaker som avgjort att bilderna digitaliserats och till-
gängliggjorts i Alvin ligger utanför uppsatsens avgränsningar. 

Specifikt Alvin har valts i och med att plattformen innehåller material från ett 
flertal aktörer. Plattformen representerar inte bara en kulturarvsinstitution. Genom 
bredden i Alvins material ämnar uppsatsen belysa hur bildkatalogisering ter sig på 
en mer strukturell nivå snarare än inom en specifik verksamhet. I källmaterialet 
uppmärksammas specifikt sexton porträttfotografier och dess katalogposter. Sju 
tillhörande Lunds universitetsbibliotek (fig. 13, fig. 14, fig. 16, fig. 17, fig. 24, 
fig. 26, fig. 29), sju tillhörande Uppsala universitetsbibliotek (fig. 6, fig. 10, 
fig. 15, fig. 21, fig. 22, fig. 25, fig. 27), samt två tillhörande Göteborgs universi-
tetsbibliotek (fig. 20, fig. 28). Även skärmavbilder från sökresultat i Alvin ingår i 
källmaterialet. Avgränsningar gällande vilka metadata som studeras i katalog-
posterna har gjorts till de ämnesrelaterade beskrivningarna av bilderna i form av 
ämnesord, fritext och titel. Bildernas innehåll snarare än form aktualiseras i stu-
dien, samt hur bilder beskrivs på en intellektuell. Metadata som beskriver bilders 
format, omfång, teknik med mera ligger utanför dessa avgränsningar.  
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I uppsatsens källmaterial har därtill ett porträttfotografi gestaltande Stella 
Clinton och Fanny Winifred Park (fig. 11) inkluderats, vilket inte tillhör plattfor-
men Alvin. Bilden inkluderas i uppsatsens analysavsnitt när kön och genus aktua-
liseras. Bilden är hämtad från ett blogginlägg tillhörande Essex Record Office.  

I studiens källmaterial ingår även riktlinjer för katalogisering av bildmaterial i 
bibliotekskontexter. Då de allmänna ämnesorden i Alvins katalogposter ofta utgår 
från Svenska ämnesord (SAO) undersöks den specifika ämnesordslistan och de 
instruktioner som Kungliga biblioteket (KB) formulerar för bildkatalogisering. I 
källmaterialet inkluderas ett antal ämnesord tillhörande i SAO, eftersökta online. 
Även dokument med instruktioner för bildkatalogisering från Library of Congress 
(LC) ingår i studien. Valet att inkludera instruktioner från LC motiveras av att det 
är en institution med stort internationellt inflytande, så även på Sveriges biblio-
tekskontext.  

Presentation av plattformen Alvin 
I och med att källmaterialet för denna studie finns i den digitala plattformen Alvin 
följer nedan en presentation av Alvin som informationsåtervinningssystem och 
katalog. Detta för att kontextualisera och ge en bild av det sammanhang där det 
studerade bildmaterialet ordnas och tillgängliggörs.  

På dess webbplats står att läsa att ”Alvin är en nationell plattform för långsik-
tigt bevarande och tillgängliggörande av digitaliserade samlingar och digitalt kul-
turarvsmaterial från svenska kulturarvsinstitutioner […]”.45 I samarbete med Gö-

 
45 Alvin:Infos webbplats > Om Alvin.   

Alvin. Skärmavbild tagen av författaren. 
 

Figur 1:  Resurstyp Bild. 
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teborgs och Lunds universitetsbibliotek drivs och utvecklas plattformen av Upp-
sala universitetsbibliotek. Alvin fungerar därtill som en katalog för material som 
inte ännu genomgått en digitalisering, vilket innebär att vissa katalogposter saknar 
publicerat bildmaterial. Dessa poster innehåller däremot metadata om resurserna. 
Att somliga katalogposter saknar bildmaterial beror även på huruvida en digitali-
serad resurs omfattas av upphovsrätt eller ej. Enligt webbplatsen är dock majorite-
ten av det digitaliserade materialet i Alvin ”[…] fritt att använda och ladda ner för 
[…] användare[n]”.46  

De resurstyper som tillgängliggörs i Alvin är varierande och består av bilder, 
porträtt, kartor, personarkiv, musikalier et cetera. Från plattformens startsida möj-
liggörs fritextsökningar utifrån sökord, sökningar som i sin tur kan avgränsas till 
att ske inom de olika specifika resurstypskategorierna. Användaren kan även välja 
att visa samtliga tillgängliga resurser inom en kategori utan att använda sig av 
sökord. Exempelvis visar resurstypen Bild cirka 139 000 träffar (fig. 1). Om 
sökresultatet avgränsas till ”Fritt online” visas cirka 130 000 träffar, vilkas kata-
logposter innehåller bilder på det digitaliserade materialet.  

Alvin tillåter även användaren att genomföra utökade och mer detaljerade 
sökningar. En sådan sökning möjliggör avgränsningar utifrån aspekter som exem-
pelvis Objektkategori där bland annat Fotografi som avgränsad resurstyp kan väl-
jas. I den utökade sökningen kan användaren uppge ämnesord, vilka är olikartade 
de fria sökord som kan uppges i sökrutan på Alvins startsida. Ämnesorden i kata-
logposterna utgår ifrån kontrollerade vokabulärer, exempelvis SAO eller 
Thesaurus for Graphic Materials (TGM). Vilka sökfunktioner som nyttjats i Alvin 
i denna studie presenteras närmare i följande avsnitt. 

Metod 
Detta metodavsnitt inleds med en redogörelse för studiens metodologiska karak-
tär, samt hur den motiveras för att uppfylla uppsatsens syfte. Avsnittet inkluderar 
därtill definitioner för centrala begrepp relaterade till metoden, efterföljt av tillvä-
gagångsätten för de mer specifika sökningar som genomförts för källmaterialet.  

Denna studie är kvalitativ då den eftersträvar att studera det Steven J. Taylor, 
Robert Bogdan och Marjorie DeVault definierar som människors ”[…] own 
written or spoken words and observable behavior”, det vill säga deskriptiva data 
som iakttas inför efterföljande analys.47 Att studera katalogiserat material i ett di-
gitalt sammanhang är inte detsamma som att studera människors beteenden och 
talade ord i en förstahandskontext, men katalogposter som människor producerar 

 
46 Alvin:Infos webbplats > Om Alvin. 
47 Taylor, Bogdan & DeVault (2015), s. 17.  
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och informationen posterna förses med är för den delen laddade med mänsklig 
närvaro. Manuell katalogisering är ett mänskligt åtagande och således en produkt 
av hur människor agerar i en given kontext. Katalogposter kan ses som dokument 
vilka erbjuder förstahandskunskap om vad människor säger och gör, vilket ut-
trycks genom text och metadata. Därmed blir metoden av textanalytisk karaktär, 
då de metadata som studeras är textuella och iakttas för att finna återkommande 
mönster. 

Centralt för denna uppsats kvalitativa metod är att vistas extensivt i den stude-
rade kontexten. Att vid kvalitativa studier kunna vistas i den studerade miljön är 
inte nödvändigtvis avhängigt det fysiska rummet, och kontexten för det aktuella 
studieområdet utgörs av ett digitalt sammanhang online. Taylor, Bogdan och De-
Vault menar att initialt vaga forskningsfrågor kan få fokus och koncentreras ge-
nom att just tillbringa tid i den aktuella miljön, att forskaren på så sätt blir med-
veten om hur studien kan konkretiseras sett till forskningsfrågor och syfte.48 För 
denna uppsats har det inneburit att på djupet lära känna Alvin som plattform, att i 
plattformen både planlöst och strukturerat botanisera bland dess material. Även 
den mest ogenomtänkta vistelsen bland resurserna och dess katalogposter kan vara 
användbar och leda till iakttagelser användbara för studien som helhet. Sådana 
iakttagelser har bland annat legat till grund för hur bildmaterialet kan sökas, vilka 
metadata som generellt återkommer i katalogposter och hur de kan nyttjas för att 
hitta aktuella resurser.   

Kvalitativ forskning och analys av data kan förstås som en process av ”[…] 
inductive reasoning, thinking, and theorizing”.49 I denna uppsats är tolkningen och 
appliceringen av detta resonemang sådan att de teoretiska utgångspunkterna samt 
den genomförda insamlingen av empiriska data inför analys tätt länkas samman. 
Det teoretiska utgångsläget är påfallande väsentligt för hur studien genomförs då 
det utgör själva det underlag vilket formulerar vad som aktualiseras och uppmärk-
sammas i den insamlade empirin. Således ges det teoretiska underlaget påfallande 
stort utrymme i uppsatsens analysavsnitt. För att besvara studiens frågeställningar 
och uppfylla uppsatsens syfte är teorierna essentiella. Studiens metod präglas på 
så sätt i mångt och mycket av att mot det teoretiska underlaget analysera empirin 
inför avslutande diskussion.    

Ett alternativt tillvägagångsätt för att kvalitativt undersöka bildkatalogisering 
vore att vända sig direkt till ansvariga katalogisatörer. Här kan strukturerade alter-
nativt semistrukturerade intervjuer tänkas relevanta metoder för insamling av em-
piri inför analys. Den enskilde katalogisatörens utsaga vore angelägen att aktuali-
sera för att besvara andra slags frågeställningar än de som formuleras i förelig-
gande uppsats, exempelvis om vad som anses problematiskt vid bildkatalogisering 

 
48 Talor, Bogdan & DeVault (2015), s. 18. 
49 Talor, Bogdan & DeVault (2015), s. 159. 
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och varför. Då denna uppsats har syftet att belysa mönster inom genomförda kata-
logiseringar, och hur de för användarna presenteras i katalogen, anses dock kata-
logposter och dess tillhörande bildmaterial mer aktuella som empiriskt underlag 
än att uppmärksamma individuella katalogisatörers syn på bildkatalogisering som 
praktik. Katalogposterna är så att säga definitiva, det som står att läsa i dem är 
konkret iakttagbart och inte beroende av vad den enskilde informanten väljer att 
delge. Vid intervjuer kan informanter däremot medvetet eller omedvetet utelämna 
sådant som för forskaren vore relevant att ta del av. Således är den aktuella empi-
rin mest lämplig för att uppfylla studiens syfte. Därutöver är materialet redan ano-
nymiserat då det i katalogposterna utöver ansvarig institution inte uppges vilken 
specifik individ som skapat en katalogpost, vilket minimerar etiska dilemman för 
studiens genomförande.  

De sökningar som genomförts i plattformen Alvin samt ämnesordslistan SAO 
online har skett mellan februari och juni 2020. Det empiriska materialet i denna 
uppsats har således undersökts utifrån hur det förekom under denna avgränsade 
tidsperiod.  
 

❦  
 
För att göra en kartläggning av de katalogiserade porträttfotografierna som finns i 
Alvin och dess metadata har ett flertal strategiska sökningar genomförts. Resulta-
ten av dessa presenteras nedan. Metoden för studien bygger på att använda de 
olika sökfunktioner som erbjuds i Alvin som informationsåtervinningssystem i 
form av den utökade sökfunktionen, fritextsökning, kombinationer av ämnesord 
samt avgränsningar på resurstyp. Detta för att så effektivt som möjligt finna de 
porträttfotografier som finns katalogiserade, och då sökingångarna till resurserna 
varierar krävs varierande strategier för att finna dem. Sökningarna i Alvin har 
gjorts vid ett flertal tillfällen, likaså gällande de sökningar som gjorts i ämnesords-
listan SAO online för att identifiera tillgängliga ämnesord.  

Ambitionen har varit att identifiera så stor omfattning som möjligt av de por-
trättfotografier som finns katalogiserade i Alvin, för att sedan utifrån ett urval av 
dem genomföra analys. Sökningar som genomförts har av denna anledning initialt 
skett utifrån de bredare kategorierna porträtt och porträttfotografier. Eftersom syf-
tet med arbetet är att aktualisera kön, genus och queerhet bland katalogiserat 
bildmaterial har metoden inneburit att inkludera kön- och genusrelaterade meta-
data vid sökningarna, hur kategorierna kvinnor och män figurerar. Därutöver har 
sökningar genomförts som relaterar till queerhet och sexualiteter. 

Då det ständigt tillkommer nya katalogposter i Alvin sker en konstant föränd-
ring av det exakta antalet träffar på diverse sökingångar. De siffror på hur många 
träffar som genererades vid ett specifikt tillfälle har inkluderats då de är relevanta 
för att skapa sig en bild av omfattningen av materialet i fråga. Avgränsningar av 
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materialet är gjorda till det som enligt Alvin är markerat som tillgängligt online, 
så utöver de siffror som redovisas finns katalogposter i Alvin som saknar bild-
material. Med detta sagt är uppsatsens syfte inte att göra en fullständig genomlys-
ning eller en kvantitativ studie gällande samtliga katalogiserade porträttfotografier 
i Alvin. Snarare är avsikten att göra ett kvalitativt urval bland de porträttfotogra-
fier som plattformen erbjuder för att analysera dem i relation till studiens syfte 
och teoretiska utgångspunkter. Ett sådant urval fungerar stickprov, det vill säga att 
ett mindre urval agerar representanter ur en större grupp. 

Centrala begrepp för metoden 
Bildkatalogisering specifikt relaterar i stort till området kunskapsorganisation som 
övergripande åtagande samt dess tillhörande processer och redskap. Nedan följer 
en definition av ett antal kunskapsorganisatoriska begrepp som är relevanta för 
denna uppsats och aktuella för studiens metodologiska genomförande.  

Katalogisering och katalogisatör 
Ambitionen med katalogisering är att organisera de resurser som existerar inom 
en given samling då katalogen förtecknar samlingens innehåll. Därtill ska en kata-
log i bibliotekskontexter främst låta användarna hitta bland resurserna i samling-
en, och på systematiska vis ska katalogen möjliggöra återvinning av en specifik 
resurs som särskiljs från övriga resurser.50 I denna uppsats benämns Alvin med 
begreppen katalog alternativt bildkatalog. Denna formulering baseras på att man 
på dess webbplats beskriver Alvin som en katalog, utöver att vara en plattform för 
digitaliserat kulturarv. 

Deskriptiv katalogisering av resurser skiljer sig från en ämnesrelaterad kata-
logisering, även benämnt indexering. I föreliggande arbete är det de ämnesrelate-
rade aspekterna i en katalogpost som är i fokus: ämnesord, titel och fritextbe-
skrivningar. Beskrivningar med ämnesord görs genom ämnesordsindexering, det 
vill säga en matchning av en resurs innehåll med på förhand definierade termer. 
Vid konstruktion av titlar och fritexter görs inte en sådan indexering, utan be-
skrivningen är mer fri och okontrollerad. I detta arbete används katalogisering, 
och inte specifikt indexering som term för att referera till processen i fråga. Detta 
eftersom fokus riktas på samtliga aspekter av en katalogposts metadata som be-
skriver innehåll.51 När det i arbetet talas om rollen att beskriva bildmaterial och 
upprätta en katalogpost nyttjas termen katalogisatör.  

 
50 Bowman (2003), s. 5–6.  
51 Utöver katalogisering nyttjas just beskrivning som term för processen i fråga som sker när porträttfotogra-
fier som informationsresurser återges i form av katalogposter. Detta då termen är oberoende av vilket speci-
fikt verktyg som används för att återge innehållet i en bild, medan exempelvis ämnesordsindexering refererar 
till ett specifikt kunskapsorganiserande redskap.  
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Ämnesord 
I sina riktlinjer för SAO definierar KB ett allmänt ämnesord som uttryckande för 
vad ett verk handlar om.52 Kontrollerade ämnesord ingår i en på förhand definie-
rad vokabulär som ställer upp de termer som finns för att beskriva en resurs inne-
håll och ämne. I motsats till kontrollerade ämnesord är icke-kontrollerade ämnes-
ord (keywords) inte hämtade från en på förhand definierad vokabulär. Dessa är 
således mer obundna. Medan en kontrollerad vokabulär inte innehåller synonymer 
finns det inget som begränsar förekomsten av synonymer bland icke-kontrollerade 
ämnesord.53 Ämnesord består av ett enstaka ord eller flera ord i efterföljd, exem-
pelvis ”Lesbiska kvinnor i konsten”.  

Att tillskriva ämnesord till en resurs görs genom en inledande ämnesanalys, 
vilket enligt KB innebär att utvärdera det ”[…] intellektuella innehåller [sic] i ett 
verk”.54 Vidare följer den ämnesordsindexering där resursens intellektuella inne-
håll matchas med termerna erbjudna av den aktuella ämnesordslistan. Genom 
detta ska ingångar skapas så att användaren på bästa sätt kan hitta resurser som 
anknyter till ett specifikt ämne. En sådan process ingår i det som nämns ovan om 
katalogisering, samt det som nedan följer om begreppet metadata. 

Ämnesord är alltså annorlunda än sökord/sökfraser, vilka kan nyttjas i in-
formationsåtervinningssystem som Alvin. Alvin möjliggör både fritextsökningar 
med sökord samt ämnesordssökningar. Fritextsökningarna matchar samtliga ord i 
en katalogpost, i exempelvis postens titel eller beskrivning, med de sökord som 
används. I Alvins utökade sökfunktion matchas en sökning som använder sig av 
ämnesord endast med de ord som vid katalogisering uppgivits som specifikt äm-
nesord i katalogposten. Således skiljer sig sökresultaten beroende på om sökning-
en sker i sökfältet för fritextsökning eller fältet för ämnesord vid utökad sökning. 

Metadata 
Den information som i katalogposter beskriver en resurs kan benämnas metadata. 
Jeffrey Pomerantz definierar metadata som ”[…] a statement about a potentially 
informative object”, och menar att metadata är aktiva ställningstaganden vid be-
skrivningar av informationsresurser snarare än rådata om annan data.55 Att besk-
riva med metadata innebär att som katalogisatör göra påståenden och ta ställning. 
Detta genom att förse data med de informationsbärande element som organiserar 
och gör material sökbart. Metadatabeskrivningar kan göras ytliga eller detaljerade 
genom inkludering av aspekter som resursens titel, skapare, språk, format, rättig-
heter, datum och ämne.56 Syftet med metadata, oavsett dess detaljnivå, kan enligt 

 
52 Kungliga biblioteket (2019), s. 5.  
53 Kungliga biblioteket (2019), s. 7.  
54 Kungliga biblioteket (2019), s. 9.  
55 Pomerantz (2015), s. 26.  
56 Pomerantz (2015), s. 72.  
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Pomerantz förstås som att kunna särskilja beskrivna resurser från övriga existe-
rande resurser i den aktuella katalogen, samlingen et cetera.57 

Gällande katalogisering av informationsresurser i plattformen Alvin är det 
möjligt att inkludera en stor mängd metadata-element, dock varierar elementens 
applicerbarhet och relevans på vad för slags resurs det rör sig om. Ämne kan för-
stås som det mest kontroversiella metadata-elementet att befatta sig med då det 
alltid vilar på en subjektiv tolkning, till skillnad från exempelvis att beskriva for-
matet hos en resurs. Ämnestermer som anses relevanta är beroende av vad som 
vill åstadkommas med den aktuella beskrivningen.58 Syfte och kontext påverkar 
hur resursens ämne uppfattas och sedan i katalogposten beskrivs. Fokus i denna 
uppsats riktas på metadata som beskriver resursers ämnen, vad resurser anses 
handla om. Således har sökningarna som genomförts relaterats till den typen av 
metadata. 

Sökresultaten i Alvin 
Som framkommit ovan i presentationen av Alvin finns det olika sätt att i den digi-
tala plattformen söka efter informationsresurser. För att effektivt kartlägga hur 
katalogisering av porträttfotografier ter sig har sökningar genomförts via flera av 
de tillhandahållna sökverktygen (se fig. 2 nedan). Sökverktygen som nyttjats är 
ämnesord och fritexttermer, samt att genom den utökade sökfunktionen avgränsa 
på resurstyp Bild, objektkategori Fotografi och Porträtt, samt teknik Fotografi. 
De antal som anges nedan är avrundade och anger den mängd katalogposter som i 
Alvin angivits som tillgängliga online. Träffarna som genereras är beroende av 
hur materialet katalogiserats. Av denna anledning kan ett mörkertal finnas om de 
metadata som tillskrivits en katalogpost inte definierar exempelvis objektkategori. 
Det kan således finnas porträttfotografier katalogiserade i Alvin som inte nåtts via 
de nyttjade sökingångarna. Då denna studie är kvalitativ snarare än kvantitativ, 
samt inte har syftet att bistå med en fullständig redogörelse för samtliga porträttfo-
tografier som katalogiserats i Alvin, utgör det inga hinder för studiens genomfö-
rande huruvida somliga porträttfotografier exkluderas från sökresultaten. 

De specifika katalogposter och porträttfotografier som belyses och analyseras 
i denna uppsats efterföljande avsnitt är ett selektivt urval bland den mångfald av 
resurser som sökningarna resulterat i. Då sökningarna gemensamt resulterat i tu-
sentals träffar är sådana urval essentiella för att mer ingående kunna aktualisera 
och konkretisera hur katalogisering skett. Urvalet som ingår i efterföljande ana-
lysavsnitt görs med ambitionen om generaliserbarhet då de enskilda exemplen 
fungerar representativa för hur en större mängd resurser i Alvin förefaller.  

 
57 Pomerantz (2015), s. 23.  
58 Pomerantz (2015), s. 24.  



 28 

 

Sökningar utifrån ämnesord 
I Alvin finns omkring 140 000 katalogposter inom resurstypskategorin Bild till-
gängliga online. Utav dessa utgör resurser katalogiserade i objektkategorin Foto-
grafi cirka 120 000. Specifikt fotografier utgör alltså en stor majoritet av det totala 
bildmaterialet i katalogen. För att se hur många utav dessa fotografier som speci-
fikt är porträttfotografier krävs ytterligare avgränsningar. En sökning inom ob-
jektkategori Porträtt i kombination med teknik Fotografi ger cirka 31 000 träffar. 
Att kombinera denna sökning (objektkategori Porträtt med teknik Fotografi) med 
olika ämnesord har inte gett några träffar. Om detta beror på problem med sök-
funktionen är svårt att avgöra, men oavsett anledning kan inga sådana sökningar 
redovisas i detta avsnitt. 

En sökning inom avgränsningen för resurstyp Bild i kombination med objekt-
kategori Fotografi samt ämnesordet ”Porträtt” resulterar i omkring 25 000 träffar. 
Bilden nedan (fig. 3) visar de tjugo första träffarna av den sökningen. En likadan 
sökning på ämnesordet ”Porträttfotografier” ger betydligt färre träffar: cirka 1100.  
För att se hur kön och genus används vid katalogisering har inledningsvis ämnes-
orden ”Män” och ”Kvinnor” utgåtts ifrån. En utökad sökning inom resurstyp Bild 
och objektkategori Fotografi med ämnesordet ”Män” ger omkring 1500 träffar. 
En likadan sökning på ämnesordet ”Kvinnor” ger halva antalet träffar, cirka 780. 
Kombinationen av ämnesorden ”Män” samt ”Porträtt” genererar cirka 380 träffar, 
medan kombinationen ”Kvinnor” och ”Porträtt” ger omkring 140 träffar. Kombi-

Alvin. Skärmavbild tagen av författaren. 

Figur 2: Utökad sökfunktion i Alvin. 
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nationen ”Män” och ”Porträttfotografier” ger cirka 660 träffar, medan ”Kvinnor” 
och ”Porträttfotografier” ger cirka 210 träffar.  

Sökningar utifrån fritexttermer 
Eftersom man vid ämnesord använder plural (”Kvinnor”, ”Män”) har därutöver 
sökningar med fritexttermer genomförts för att se huruvida beskrivningar i singu-
lar förekommer. En sökning på ordet ”kvinna” inom objektkategori Fotografi ger 
cirka 1500 träffar, alltså dubbelt så många träffar som ämnesordet ”Kvinnor” ge-
nererar. Fritexttermen på pluralformen ”kvinnor” genererar cirka 1200 träffar, 
detta i jämförelse med de omkring 780 träffarna där ämnesordet ”Kvinnor” före-
kommer. Fritextsökningar inom objektkategori Fotografi på singularformen 
”man” genererar samma antal träffar som pluralformen ”män”, omkring 3300 träf-
far. En fritextsökning på ”kvinnor” inom objektkategori Porträtt och teknik Foto-
grafi visar cirka 115 träffar. En likadan sökning på ”kvinna” visar cirka 1200 träf-
far. En likadan sökning på fritexttermen ”män” alternativt ”man” ger samma antal 
träffar, cirka 1100 stycken.  

När den utökade sökfunktionen nyttjas sorteras träffarna i Alvin på relevans. 
Gällande katalogposter med porträttfotografier kan man se att träffarna som rang-
ordnas högst är de som innehåller metadata i form av auktoriserade namnformer, 
detta vanligtvis för personen porträtterad i bilden. Det innebär att träffarna som 
systemet anser mest relevanta för användaren är de som refererar till en för kata-
logisatören bekant individ. För att undersöka omfattningen av porträttfotografier 

Alvin. Skärmavbild tagen av författaren. 
 

Figur 3: Ämnesordssökning ”Porträtt”. 
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som berör individer som är okända, och där auktoriserade namnformer saknas, har 
sökningarna behövt inkludera termer som aktualiserar sådana aspekter.   

En sökning inom resurstyp Bild och objektkategori Fotografi med fritextter-
men ”okänd” ger omkring 3300 träffar. Då dessa inkluderar en stor mängd träffar 
som inte är porträttfotografier blir det effektivare att applicera den könsrelaterade 
terminologi som förekommer i Alvin. En likadan sökning med fritexttermerna 
”okänd kvinna” ger omkring 1150 träffar (fig. 4), medan ”okända kvinnor” ger 
cirka 120 träffar. En sökning på ”okänd man” genererar 1050 träffar medan 
”okända män” resulterar i cirka 100 träffar. Även sökningar på synonymer till 
”okänd” ger relevanta träffar, där fritexttermen ”anonym” ger cirka 15 träffar på 
porträttfotografier, och ”anonyma” ger 30 träffar. ”Oidentifierad man” och ”oi-
dentifierade män” genererar 120 respektive 25 träffar, medan ”oidentifierad 
kvinna” och ”oidentifierade kvinnor” ger 90 respektive 15 träffar.  

Att söka köns- och genusneutralt  
För att se i vilken omfattning mer köns- och genusneutrala beskrivningar före-
kommer har ett antal sökningar av sådana slag genomförts. 

En ämnesordssökning inom resurstyp Bild och objektkategori Fotografi på 
”Människor” ger cirka 1700 träffar. En genomgång av dessa träffar visar dock att 
resurserna till stor majoritet består av fotografier på stadsmiljöer där människor 
befinner sig på avstånd och är oidentifierbara. Dessa bilder är alltså inte porträtt-
fotografier med människor som huvudsakligt tema. En bild av de femton första 
träffarna består av ett porträttfotografi (fig. 5). En likadan sökning fast med ”män-

Alvin. Skärmavbild tagen av författaren. 
 

Figur 4: Fritextsökning ”okänd kvinna”. 
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niskor” som fritextterm resulterar i ett likvärdigt resultat, där ”människor” i viss 
mån använts för att beskriva gruppfotografier och alltså inte porträttfotografier på 
en enskild individ. En sökning på ämnesordet ”Personer” resulterar i träffar inklu-
derande ämnesord likt ”Döva personer” och ”Personer med funktionsnedsätt-
ning.59  

Det könsneutrala ämnesordet ”Ungdomar” förekommer i omkring 3500 kata-
logposter. En genomgång av dessa träffar visar dock att de i huvudsak består av 
katalogposter gestaltande en för katalogisatören bekant och namngiven individ. 
Appliceras fritexttermen ”okänd”/”okända” i kombination med ämnesordet ”Ung-
domar” genereras endast cirka 100 träffar. Vanligt är att katalogposterna på 
okända ungdomar könas genom titlar likt Okända flickor et cetera. 

Att söka efter queerhet och sexualiteter 
För att se på vilka sätt porträttfotografier i Alvin katalogiserats utifrån aspekter 
tillhörande sexualiteter och queerhet har olika sökningar på tänkbara ämnesord 
samt fritexttermer genomförts.  

Sökningar har gjorts på ämnesorden ”Homosexualitet”, ”Bisexualitet”, ”Les-
bianism”, ”HBTQ-personer”, ”Queer” och ”Heterosexualitet”. Förutom ”Queer” 
och ”Heterosexualitet” (som inte ger några träffar) leder samtliga av dessa ämnes-
sökningar till en och samma träff. Av dessa ämnesord innehåller dock katalog-
posten i fråga endast ”Homosexualitet”. Denna resurs tillhör dock inte resurstyps-
kategorin porträttfotografier och faller således utanför avgränsningarna denna för 

 
59 I SAO används inte ”Personer” som ett ämnesord, utan endast i kombination med andra ord för att såle-
des skapa ett ämne. Sökningen på ”Personer” har här gjorts för att se huruvida katalogisatörer ändå applice-
rat det som ämnesord, om än felaktigt.  

Alvin. Skärmavbild tagen av författaren. 
 

Figur 5: Ämnesordssökning ”Människor”. 
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uppsats.60 Fritextsökningar på variationer till orden ”homosexualitet”, ”bisexuali-
tet”, ”HBTQ”, ”lesbianism”, ”queer”, ”gay” och ”heterosexualitet” resulterar inte 
i några träffar bland porträttfotografier i Alvin.  

Efter iakttagelser av hur vissa porträttfotografier återkommande beskrivs har 
en fritextsökning inom resurstyp Bild och objektkategori Fotografi på ordet ”par” 
genomförts. Denna sökning resulterar i omkring 100 träffar, av dessa är cirka 70 
porträttfotografier. Ordet ”par” förekommer i katalogposternas titlar, och har i det 
fältet uppgetts för att beskriva vad bilderna föreställer. 

 

 
60 Resursen tillhör objektkategorin teckning/målning, dess katalogpost har titeln Expeditionssekrete-
raren Göran Otto Wallencreutz och en okänd man.  
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Analys 

I detta analysavsnitt ingår fyra tematiskt sammanhängande delavsnitt där ett urval 
porträttfotografier och dess tillhörande katalogposter aktualiseras. Detta görs i 
kombination med att delar från de mer övergripande resultaten av sökningarna i 
Alvin samt ämnesord från SAO lyfts fram.  

Det första delavsnittet inriktas på hur bildkatalogen ter sig som kontext för 
kön och genus samt hur normativa föreställningar relaterade till dessa aspekter 
förekommer. Här belyses även hur riktlinjer för bildkatalogisering formuleras 
relaterat till kön och genus. Därefter riktas i det andra delavsnittet fokus på hur 
heteronormativa aspekter förekommer bland katalogisering av porträttfotografier, 
samt hur queerhet synliggörs. Det tredje analytiska delavsnittet berör hur synlig-
görandet av queerhet ter sig genom katalogisering av bildmaterial föreställande en 
identifierbar queer individ. Avslutningsvis i det fjärde delavsnittet är det återvin-
ning och sökbarhet av bildmaterial som är i fokus, detta relaterat till uppsatsens 
övergripande tema kopplat till kön, genus och queerhet. 

Bildkatalogen som kontext för kön och genus 
Gällande porträttfotografier på individer som det saknas information om är fre-
kventa beskrivningar sådana som görs utifrån aspekter relaterade till kön och ge-
nus, vilket framkommer bland sökresultaten som presenterats ovan. Sökningarna 
visar att medan det könsneutrala ämnesordet ”Porträtt” visserligen genererar flest 
träffar (cirka 25 000) så förekommer det könade ämnesordet ”Män” oftare än äm-
nesordet ”Porträttfotografier”. Sökningarna visar därutöver att det vid katalogise-
ring oftare angivits endast ett könat ämnesord än att göra det i kombination med 
ämnesord beskrivande resurstypen. Detta då ämnesordet ”Kvinnor” använts cirka 
fem gånger oftare ensamt i poster där det inte kombinerats med ämnesordet ”Por-
trätt” som ska beskriva resurstypen. 

Sökningarna visar därtill att könade fritextbeskrivningar, vilket även inklude-
rar katalogposternas titlar, används mer än tillskrivning av könade ämnesord. Likt 
ämnesordssökningarna visar fritextsökningarna att förekomsten av termer kopp-
lade till en manlig könstillhörighet är betydligt vanligare än termer kopplade till 
en kvinnlig könstillhörighet. Även resultaten av studien av Kringla och Stock-
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holms Digitala Stadsmuseums bilddatabaser som presenteras i Rössles uppsats 
visar att metadata konnoterande till kategorin män är vanligast förekommande.61  

 I vissa fall har katalogposter i Alvin så pass begränsade metadata att katalog-
isatören inte uppgivit vad det rör sig om för typ av resurs med hjälp av ämnesord. 
Undersökningen visar att sökningar på ämnesordet ”Män” bland fotografier ger 
fler träffar än sökningar på ämnesordet ”Porträttfotografier”. Adderas de fotogra-
fier med ämnesord relaterade till kategorin kvinnor blir de betydligt fler. Fler por-
trättfotografier är alltså könade genom ämnesrelaterade metadata än beskrivna 
som just porträttfotografier. Användaren intresserad av material tillhörande äm-
nesordet ”Porträttfotografier” hittar genom den sökingången bara en bråkdel av de 
samtliga porträttfotografier som finns i katalogen. 

Sökningarna i Alvin visar hur vanliga könade beskrivningar är trots att kata-
logisatören saknar information om vem den porträtterade individen är. Detta 
framkommer i och med att individerna beskrivs som okända, oidentifierade et 
cetera. Närvaron av könade beskrivningar är påtaglig, både genom ämnesord och 
fritext. De könade beskrivningarna som görs är binära då individerna beskrivs 
som antingen kvinnor eller män. De köns- och genusneutrala sökningarna visar 
hur ovanligt det är att beskriva individerna som något annat än tillhörande en spe-
cifik könstillhörighet. Detta då en sökning på ”människor” resulterar i princip inga 
träffar. 

Att katalogisera porträttfotografier 
Vilket informationsunderlag har katalogisatören till sitt förfogande vid tillskriv-
ning av könade metadata? Gällande fotografier på okända individer är det endast 
fotografierna i sig, utöver eventuell information om årtal, fotograf, ort et cetera. 
Metadatabeskrivningen av individen i fråga görs alltså utifrån vad katalogisatören 
tror sig se i den aktuella bilden.   

I sin forskning om hur fotografier nyttjades som vetenskapliga redskap inom 
rasbiologin under 1900-talet betonar Kjellman hur människor sorterades och vär-
derades genom observation, med hjälp av synen och blicken ämnade man att ”[…] 
differentiate, sort and classify […]”.62 Genom yttre och observerbara aspekter hos 
människokroppen drogs påstådda slutsatser om människans rastillhörighet. Uti-
från dessa yttre, observerbara delar konstruerades kopplingar till människans inre 
aspekter. Dessa påstådda inre kvaliteter låg sedan till grund för att rangordna och 
med det förtrycka vissa typer av människor och ”raser”.63  

De kopplingar som här görs likställer inte sorteringen av människor i könade 
kategorier vid katalogisering av porträttfotografier och de åtagande som skedde 

 
61 Rössle (2018), s. 63–64. 
62 Kjellman (2016), s. 819. 
63 Kjellman (2013), s. 188. 
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inom rasbiologin. Det är observationen av människokroppen som handling per se 
som här relateras till, och hur sådana observationer ligger till grund för kategorise-
ring. Att fokusera på yttre, observerbara aspekter hos människokroppen betonar 
Kjellman som hemmahörande inom ”[…] a classical epistemic tradition with ob-
servation, identification, differentiation and ordering as core operations and con-
cepts”.64 Dessa åtaganden kan anses överensstämma samt dela likheter med hur 
processen att kategorisera och beskriva fotografier på okända individer ter sig 
praktiskt. Detta resonemang vidareutvecklas nedan i detta avsnitt. 

 
❦ 
 

Då Alvin är ett samarbete mellan flera kulturarvsinstitutioner råder det en variat-
ion mellan vilka det är som katalogiserar dess porträttfotografier. Efter genom-
gången av det aktuella materialet kan det konstateras att det inte råder någon tyd-
lig standard för hur porträttfotografierna är katalogiserade, utan stora variationer 
finns i de metadata som tillskrivs. Detta delvis beroende på vilken institution som 
skapat katalogposten, men olikheter finns även bland poster tillhörande samma 
institution. I flera katalogposter där ämnesord tillskrivits för att beskriva porträtt-
fotografiernas ämnesmässiga innehåll saknas det referenser till vilken ämnesords-
lista som nyttjats. Generellt sett används dock ämnesord som korrelerar till inne-
hållet i SAO, även om det saknas en referens till den vokabulären.  

På följande vis formuleras KB:s riktlinjer för katalogisering av fotografier och 
bildverk: 

Observera att vid beskrivning av bilders motiv/innehåll/teman bör tolkningar av dessa göras 
med viss återhållsamhet. Försök att välja ämnesord som objektivt beskriver bildernas mo-
tiv/innehåll/teman. I vissa fall kan det dock vara lämpligt att använda ämnesord för teman och 
innehåll som inte är explicit uttalade i verket om dessa är allmänt kända.65  

 
Att undersöka huruvida enskilda katalogisatörer följer instruktioner av detta slag, 
vare sig de kommer från KB eller respektive institution, ligger utanför detta arbe-
tes studieområde. Talande är dock KB:s formulering att beskrivningen av bilderna 
ska göras objektivt och återhållsamt genom tolkning. En sådan formulering inne-
bär att objektivitet från KB:s håll anses uppnåeligt även när beskrivningen av en 
bild baseras på en enskild katalogisatörs tolkande uppfattning och dennes synsätt.  

Om man utgår ifrån hur porträttfotografier beskrivs i Alvin ter sig praxis vara 
att kön är något mycket relevant att uppge. I vilken mån instruktioner likt KB:s 
spelar någon reell roll kan frågas då praxis förefaller vara på ett visst sätt. Oavsett 
är det resultaten av praxis som påverkar hur materialet presenteras för användaren. 
Vid katalogisering av bilden nedan (fig. 6) har ett allmänt ämnesord från SAO 

 
64 Kjellman (2016), s. 819.  
65 Kungliga biblioteket (2019), s. 71. 
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tillskrivits: ”Män”. Likväl är dess titel konstruerad utifrån individens (antagna) 
könstillhörighet: Okänd ung man. Bilden är sökbar genom andra aspekter, såsom 
genre/form-ämnesord samt kronologiska ämnesord, men genom katalogpostens 
titel samt allmänna ämnesord insisteras att individens kön är relevant samt identi-
fierbart.  

En sådan beskrivning av den gestaltade individen kan relateras till citatet från 
Kjellman ovan. I bilder av detta slag (fig. 6) observerar och identifierar katalog-
isatören inledningsvis de kvaliteter som syns: frisyr, ansiktsbehåring, klädsel är 
kvaliteter som identifieras som tillhörande kategorin män. En differentiering sker 
då katalogisatören placerar individen i en specifik kategori (män), och inte någon 
annan kategori (kvinnor). I föreliggande fall skapas ordning och en struktur upp-
rätthålls med hjälp av kunskapsorganiserande verktyg som ämnesord och fritext, i 
detta fall titel. Genom denna process sorterar katalogisatören informationsresursen 
och med det även individen i en specifik, kulturellt präglad, kategori.  
 

Vidare kan det konstateras att ”Män” inte nödvändigtvis är det enda tänkbara 
ämnesordet som kan appliceras för att beskriva bildens motiv/innehåll/teman, som 
KB formulerar det i instruktionerna för användning av SAO. Bilden har flera in-
formativa attribut som kan tänkas möjliga att synliggöra genom ämnesord från 
SAO: ”Mustascher”, ”Kostymer”, ”Slipsar”, ”Accessoarer”, ”Ungdomar”. Att 
bilden visar en individ som det saknas ett externt informationsunderlag om fram-
kommer då katalogpostens titel är Okänd ung man. Materialet visar att katalogisa-
tören inte sett informativa attribut utöver kön som relevanta att inkludera i kata-
logposten, samt att tolkningen av individens kön baserats på observerbara, yttre 
egenskaper.    

Uppsala universitetsbibliotek, Alvin. 
 

Figur 6: Okänd ung man. 
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Kön eller genus vid katalogisering av porträttfotografier? 
Att ämnesordsindexera bilder, och i synnerhet porträttfotografier, skiljer sig från 
att ämnesordsindexera litteratur. Kjellman aktualiserar hur en gängse uppfattning 
är att bilder fungerar annorlunda än alfanumeriska uttryck då bilder är ikoniska i 
och med att de delar en likhet med objektet de representerar.66 Relaterat till detta 
är ett porträttfotografi inte en kropp utan snarare en representation av en kropp, 
men genom språket beskrivs och behandlas bilden som om den hade en fysisk 
kroppslighet då den sorteras till kategorierna kvinnor eller män.67 Ovanstående i 
detta avsnitt har en medveten begränsning till begreppet kön gjorts för tydlighet-
ens skull. Men gällande beskrivning av porträttfotografier i katalogposter kan det 
frågas huruvida det är individernas kön eller genus som beskrivs. I vilken mån är 
antaganden om individernas biologiska kön möjliga om blott fotografierna i sig 
finns till förfogande inför tolkning? Är det snarare individernas sociala kön, deras 
konstruerade genus, som beskrivs? Frågan är således huruvida kvinnor och män 
ska förstås som biologiskt enhetliga kategorier för det aktuella materialet. Möj-
ligtvis ska kategorierna snarare ses som summeringen av de föreställningar som 
reproducerar det sociokulturella könet i form av genus.  

I Genustrubbel formulerar Butler sig på följande vis: 

Om genus är de kulturella betydelser som den könade kroppen antar, då kan ett genus på intet 
sätt sägas följa av ett kön. Om vi driver distinktionen mellan kön och genus till sin logiska 
spets tyder den på en fundamental diskontinuitet mellan könade kroppar och kulturellt kon-
struerade genus. Även om vi tills vidare antar att könets tvåfald är stabil, följer det inte därav 
att konstruktionen ”män” måste fästas uteslutande vid manskroppar eller att ”kvinnor” måste 
vara en tolkning enbart av kvinnokroppar.68 

 
Hirdman uttrycker å sin sida kön som något biologiskt orubbligt och inflexibelt.69 
Detta är ett synsätt som alltså skiljer sig från Butlers, vilket visas i citatet ovan. 
Om det ska antas att det finns manskroppar kontra kvinnokroppar som kan identi-
fieras och särskiljas utifrån dess fysiologiska aspekter krävs den nakna kroppen 
som underlag. Gällande porträttfotografier har inte katalogisatören specifikt den 
nakna kroppen till sitt förfogande att basera tolkningen på inför kategorisering av 
människor. Vid en genomgång av de porträttfotografier som katalogiserats i Alvin 
har inga bilder som visar den nakna kroppen påträffats. De informativa attributen i 
porträttfotografierna är snarare individernas yttre: kläder, frisyrer, accessoarer, 

 
66 Kjellman (2019), s. 713.  
67 Genom La Trahison des images (bildernas opålitlighet), från 1929 påpekar surrealistkonstnären 
Magritte att en bild inte är vad den visar, utan att bilden är en representation av ett motiv. ”Ceci n’est pas 
une pipe” – vad vi ser är inte en pipa, vad vi ser är en bild som representerar en pipa. Gällande sortering 
av människokroppar i könskategorier utifrån fotografiska representationer av dem är det således värt att ha 
i åtanke att det man ser blott är tvådimensionella framställningar av ögonblick tillhörande mänskliga existen-
ser, inte de verkliga kropparna i sig.  
68 Butler (2007), s. 55–56.  
69 Hirdman (1988), s. 57.  
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ansiktsbehåring. Utöver ansiktsbehåring skildrar dessa aspekter inte människans 
biologiska attribut, detta då inga genitalier et cetera finns att se i bilderna.  

Vad som syns i porträttfotografierna kan alltså snarare sägas vara det Butler 
kallar ”[…] de kulturella betydelser som den könade kroppen antar […]”.70 Indivi-
derna på bilderna görs på så sätt begripliga och möjliga att kategorisera enligt kön 
utifrån yttre attribut, vilka på normativa vis förhåller sig till rådande föreställning-
ar om vad som tillhör kategorierna kvinnor respektive män. Butler beskriver 
följaktligen genus som ”[…] den upprepade stiliseringen av kroppen, ett antal 
återkommande handlingar […]”.71 Här kan det tänkas att det Butler kallar åter-
kommande handlingar tar sig uttryck genom just klädsel och frisyrer, att det som 
associeras som tillhörande kategorierna kvinnor respektive män åtskiljer sig. 
Dessa visuella attribut, som är påfallande flexibla och lätta att ändra, är vad som i 
sin tur ligger till grund för antaganden om individens biologiska kön. En sådan 
upprepad stilisering av människokroppen som grund för uppdelningen i kategori-
erna kvinnor och män är iakttagbara bland de katalogiserade porträttfotografierna 
då det finns en likriktning bland de individer som i katalogposterna beskrivs som 
antingen kvinnor eller män. Det antas alltså utifrån de yttre attributen, dessa stili-
seringar av kroppar, kunna ses huruvida individen är en kvinna eller man. 

Yttre attribut som grund inför tolkning 
Butler menar att återkommande handlingar, där klädsel med mera kan tänkas ingå, 
existerar inom en regulativ struktur ”[…] som med tiden stelnar och kommer att te 
sig som en substans, en naturlig form av varande”.72 Isärhållandet av vad som an-
ses feminint respektive maskulint pågår ständigt och blir över tid normaliserat. 

Bilderna nedan (fig. 7 och fig. 8) är stickprov på porträttfotografier där in-
formation om individen på bilden har saknats inför beskrivning. Porträttfotografi-
erna i fråga är beskrivna som ”okända kvinnor” respektive ”okända män”. Katalo-
gisatörerna har alltså behövt ta ställning om individerna i bild platsar i kategorin 
kvinnor eller män. I dessa bilder syns som sagt inga nakna kroppar eller genitalier 
till grund för slutsatser som dras om biologiskt kön. De informativa attribut som 
finns i bilderna är däremot kläder, frisyrer, smycken, accessoarer med mera. 

En visuell likriktning kan konstateras bland bilderna, detta då inga av bilderna 
som i sina respektive katalogposter beskrivits som ”okänd kvinna” kan anses 
sticka ut från mängden. Detsamma gäller för bilderna beskrivna som ”okänd 
man”. Klädsel, frisyrer et cetera är så att säga korrekta för bilderna tillhörande 
respektive kategori. Bilderna blir på så sätt hemmahörande på ett upplevt naturligt 
vis i den binära uppdelningen som råder. Kategorierna kvinnor och män ger här 
skenet av att vara ömsesidigt uteslutande. I en dikotomi kan ingenting simultant 

 
70 Butler (2007), s. 55.  
71 Butler (2007), s. 88.  
72 Butler (2007), s. 88. 
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tillhöra bägge kategorier, utan individerna på bilderna är antingen eller. Drabinski 
påtalar att kunskapsorganiserande system är beroende av en sådan idévärld om 
människans jag: om könade kategorier istället ses som i ständig rörelse och som 
omdefinierbara kan de inte fångas i inflexibla strukturer.73 Kategorier är enligt 
Drabinski inte i realiteten ömsesidigt uteslutande, utan ömsesidigt villkorade. 
Ändras innehållet i en kategori (män) påverkas innehållet i en annan (kvinnor), då 
varje kategoris innehåll definieras av det som finner sig ”utanför” lika mycket 
som det som anses ingå i kategorin.74 

Om det som erbjuds inför beskrivning av porträttfotografier alltså skulle vara 
genus i form av yttre attribut snarare än biologiskt kön, och om genus är en socio-
kulturell konstruktion, kan frågan ställas varför ett visst genus otvivelaktligen 
måste kopplas till en viss kropp. Om kvinnor och män, såsom kategorierna an-
vänds i bildkatalogen, blott är summeringen av de normerande visuella föreställ-
ningar som upprätthåller genus som socialt kön är det möjligt för så kallade kvin-
nokroppar respektive manskroppar att ge uttryck för ”fel” genus. I realiteten krävs 
det då inte mycket för en individ att visuellt uttrycka ”fel” genus i förhållande till 
sin kropp och biologiska kön, vilket utmanar presumtionen om kategoriseringen i 
kvinnor och män som en rättfram process. Mer om detta följer längre fram i detta 
avsnitt.  

 
73 Drabinski (2013), s. 104. 
74 Drabinski (2013), s. 104.  

Alvin. Skärmavbild tagen av författaren. 
 

Figur 7: Fritextsökning ”okänd kvinna”. 
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Ser vi vad vi tror att vi ser? 
Ovan anfördes att det inte krävs mycket för att en viss typ av kropp ska ge uttryck 
för ”fel” slags genus. Det vill säga att det existerar en enligt normen påstådd 
asymmetrisk relation mellan biologiskt och socialt kön. Nedan exemplifieras detta 
då ett porträttfotografi hämtat utanför Alvin presenteras i jämförelse med en re-
surs katalogiserad i Alvin. Här åskådliggörs på vilka sätt åtagandet att kategori-
sera individer som kvinnor eller män kan utmanas som en rättfram, oproblematisk 
process.  

Porträttfotografier katalogiserade i Alvin visar genom olika metadata såsom 
titel, ämnesord eller fritextbeskrivning vad bilden anses handla om och vad den 
visar. Det är utifrån denna information som bilden både görs sökbar samt present-
eras för användaren. Bilden nedan (fig. 9) visar en katalogpost tillhörande ett por-
trättfotografi digitaliserat från originalet. Trots att originalresursen funnits till för-
fogande inför digitalisering saknas alltså information om individen på bilden, vil-
ket innebär att katalogisering av resursen gjorts utifrån bilden i sig. 

Att det saknas extern information om en resurs inför katalogisering är inte 
ovanligt, vilket framkommer genom den mängd av katalogposter tillhörande foto-
grafier i Alvin innehållandes ord som okänd, oidentifierad et cetera. Föreliggande 
katalogpost har titeln Anonym kvinna, därutöver förekommer det allmänna äm-
nesordet ”Kvinnor”. Utifrån dessa metadata ska man förstå att bilden föreställer 
en kvinna, men att det saknas information om specifikt vilken kvinna bilden visar. 
En användare kan hitta föreliggande bild både genom en fritextsökning på 

Alvin. Skärmavbild tagen av författaren. 
 

Figur 8: Fritextsökning ”okänd man”. 
 
 
 



 41 

Uppsala universitetsbibliotek, Alvin. 
 

”kvinna” samt en ämnesordssökning på ”Kvinnor”. Det bilden handlar om, dess 
motiv/innehåll/teman, presenteras som en individ tillhörande en viss könad kate-
gori. Något annat tematiskt innehåll har bilden inte beskrivits utifrån, samt övriga 
ämnesrelaterade sökingångar för resursen saknas.75 

 
  Individen som visas i fig. 10 har alltså placerats i en specifik könad kategori ba-
serad på de visuella informationsbärande attributen som finns i bilden: en klän-
ning och en viss typ av frisyr, samt ett osminkat ansikte. Som nämnts ovan visar 
porträttfotografierna i Alvin inga nakna kroppar, utan det individen könas utifrån 
är anammade attribut. Dessa informativa attribut anses tillräckliga för att placera 
individen i kategorin kvinnor och tillskriva ämnesordet ”Kvinnor”. Frågan kan 
ställas huruvida det nödvändigtvis innebär att individer som bär dessa attribut är 
kvinnor eller om de endast läses som kvinnor utifrån normerande föreställningar. 

I Genustrubbel uttrycker sig Butler på följande vis: 

Det som ter sig som en varaktig substans eller ett genuspräglat jag skapas genom att olika at-
tribut fördelas längs kulturellt konstruerade obrutna linjer. För att avslöja denna fiktiva pro-
dukt krävs därför en avreglerad lek med attribut som inte låter sig inordnas i det etablerade 
systemet av överordnade substantiv och underordnade adjektiv.76 

 
75 Ämnesorden för genre/form, i detta fall ”Porträttfotografier” och ”Visitkortsfotografier”, fungerar visserli-
gen som sökingångar för användaren som efterfrågar en viss typ av resurs, men de beskriver inte denna 
bilds motiv.  
76 Butler (2007), s. 77. 

Alvin. Skärmavbild tagen av författaren. 
 

Figur 9: Katalogpost Anonym kvinna. 
 
 
 

Figur 10: Anonym kvinna. 
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Essex Record Office. 
 

Med överordnade substantiv syftar Butler på könskategorierna kvinnor och män 
som påstått varaktiga substanser. Underordnade adjektiv ska förstås som de olika 
attribut som linjärt ska följa ett visst kön. Bilden nedan (fig. 11) härrör inte från 
Alvin som plattform, men den delar många visuella likheter med Anonym kvinna 
från Alvin. I bägge bilder finns viss typ av klädsel samt frisyrer som informativt 
underlag inför placering av individerna i de binära kategorierna kvinnor och män. 
Till skillnad från Anonym kvinna (fig. 10) finns ett informationsunderlag om vilka 
individerna är i bilden nedan (fig. 11). Bilden nedan visar Stella Clinton och 
Fanny Winifred Park.  
 

Stella och Fannys riktiga namn var Thomas Ernest Boulton och Frederick 
William Park, två teaterartister som i det viktorianska Storbritannien uppträdde 
iklädda det ”motsatta” könets kläder.77 Frågan kan ställas hur porträttfotografiet på 
dem skulle katalogiseras, i exempelvis Alvin, om detta externa informationsun-
derlag saknades. Bilden rymmer individer som utifrån anatomiska aspekter nor-
mativt skulle anses tillhöra det biologiska könet man, men det som faktiskt syns i 
bild och som tolkningen får baseras på inför beskrivning är två individer med ge-
nusuttryck som normativt sett tillhör kategorin kvinnor. Stella och Fanny genom-
för på bilden det som Butler i ovanstående citat kallar en avreglerad lek med attri-
but, vilket kan påvisa illusionen i att oproblematiskt tro sig kunna se vilket kön en 

 
77 Hughes (2013).  

Figur 11: Stella Clinton & Fanny Winifred Park. 
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individ har inför kategorisering och katalogisering. Det som syns är snarare genu-
sattribut, men vid katalogisering kategoriseras individer enligt (antagen) könstill-
hörighet. 

KB och LC om kön och genus vid bildkatalogisering 
Nedan aktualiseras hur riktlinjer och instruktioner för bildkatalogisering formule-
ras i förhållande till aspekterna kön och genus. De riktlinjer som belyses är häm-
tade från svenska Kungliga biblioteket samt amerikanska Library of Congress. 

I de instruktioner som KB formulerar för ämnesordsbeskrivning av fotografier 
och bildverk med ämnesordslistan SAO omnämns inte kön eller genus som en 
aspekt att ha i åtanke vid beskrivning av motiv/innehåll/teman. Överlag är KB:s 
instruktioner för ämnesordsindexering av bildmaterial påfallande koncisa angå-
ende just beskrivning av bilders ämnesmässiga teman. Som nämnts ovan menar 
KB att beskrivningar av bilders teman ska göras objektivt och med återhållsamhet. 
Vidare säger instruktionerna att ”I de fall särskilda motiv [och] teman […] anses 
viktiga kan dessa synliggöras med hjälp av allmänna ämnesord”.78 Vad som rätt-
färdigar att ett bildverk skulle tillhöra dessa ”särskilda fall” ger KB:s instruktioner 
ingen fingervisning om. KB skriver i instruktionerna för SAO att de följer inter-
nationella principer för ämnesordsindexering i form av LC och LCSH (Library of 
Congress Subject Headings).79 Vid sökningar i SAO som databas visas därtill den 
engelska motsvarigheten av ämnesord från LCSH, så kopplingen mellan KB:s 
arbete med ämnesord och LC är påtaglig. 

Att LC är så pass internationellt inflytelserika anmärker Olson på, och menar 
att LC och LCSH påverkar världens globaliserade informationsinfrastruktur. En 
konsekvens av LC:s internationella inflytande resulterar enligt Olson i ”[…] [the 
search for] a universal means of expression, rejecting diversity of language”.80 Här 
kan det tänkas att LC:s inflytande på KB kan resultera i en likriktning gällande 
sättet att resonera även kring ämnesordsindexering av bildverk. Sveriges national-
bibliotek eftersträvar att beskriva material likt USA:s nationalbibliotek gör. Även 
Drabinski betonar att utifrån ett queerperspektiv bör LCSH problematiseras då 
dess användning upprätthåller tron om att ”[…] a universalizing system of organi-
zation and naming is possible and desirable”.81 

Att avgöra kön på individen du ser  
Prints & Photographs Division vid LC formulerar ett antal instruktioner för kata-
logisering av bildverk och fotografier. Dessa instruktioner berör utöver LCSH 
även vokabulären Thesaurus for Graphic Materials (TGM). Bland LC:s instrukt-

 
78 Kungliga biblioteket (2019), s. 71.  
79 Kungliga biblioteket (2019), s. 93. 
80 Olson (2002), s. 143. 
81 Drabinski (2013), s. 96.  
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ioner för katalogisering av bildverk är det endast i ”Subject Indexing with TGM: 
A Case Study in Selecting Access Points for Photographs” av Karen Chittenden 
som kön aktualiseras. Följaktligen tas här avstamp i instruktionerna som formule-
ras i den texten. Även om instruktionerna gäller TGM så kan resonemangen 
bakom dem likväl gälla vid beskrivning genom LCSH och därmed även SAO. 
Detta i och med KB:s ambition att ligga nära LC:s principer.  

I LC:s instruktioner står följande: ”It can sometimes be difficult to tell wheth-
er a person is a girl or woman/boy or man”.82 Vad svårigheten att avgöra en indi-
vids kön beror på vidareutvecklas inte. Utifrån den fortsatta formuleringen verkar 
främst det övergripande sammanhanget ge information om individen: ”For this 
project, it is more likely that an image will depict a girl or boy vs. a woman or 
man because the subject focus of the collection is child labor”. Ett för bilderna 
iakttagbart övergripande sammanhang kan dock inte anses finnas för alla slags 
porträttfotografier som finns katalogiserade i Alvin. 

Att avgöra huruvida en individ ska kategoriseras som flicka eller kvinna inne-
bär ett könande ställningstagande, oberoende av gränsdragningen gällande indivi-
dens ålder. Snarare upplevs svårigheten att avgöra en individs kön, som Chitten-
den formulerar det, bero på huruvida bilden i fråga är otydlig. Exempelvis om 
individen endast syns delvis eller befinner sig i bakgrunden av bilden och att det 
av den anledningen skulle vara svårt att avgöra individens kön.83 Gällande por-
trättfotografierna i Alvin råder dock sällan sådana otydligheter. I porträttfotogra-
fier möts individerna oftast utan omsvep, och det kan frågas om det skulle inne-
bära att svårigheterna att avgöra kön på individen då skulle saknas gällande por-
trättfotografier. Utifrån LC:s instruktioner verkar sådant vara fallet. 

Medan det i LC:s instruktioner inte förespråkas någon försiktighet vid avgö-
randet av en individs kön ser instruktionerna annorlunda ut gällande frågan om 
hur etnicitet hos en gestaltad individ ska beskrivas: 

Ethnicity (e.g., African Americans, Italian Americans, Irish Americans): May use ethnicity 
headings as established in Library of Congress Subject Headings file. These headings are 
very popular with researchers. However, it is impossible to accurately assign these headings 
unless there is information in the caption that states the subject’s ethnic background. Do not 
use these headings unless the ethnicity of the person/people depicted is specifically identi-
fied.84 
 
LC:s instruktioner betonar alltså att man vid katalogisering inte ska göra anta-

ganden om etnicitet, att det skulle vara omöjligt att tillskriva korrekta ämnesord 

 
82 Chittenden (2004), s. 2.  
83 Chittenden exemplifierar i texten med hur sex fotografier kan katalogiseras, fyra utav dem har beskri-
vits med könade ämnesord som ”Boys”, ”Women”, ”Girls” et cetera. De övriga två bilderna har de 
mer könsneutrala ämnesorden ”Laborers” och ”Child laborers”. Dessa två bilder gestaltar dock flera individer 
och kan upplevas som mer svårlästa än de bilder som beskrivits med könade ämnesord.  
84 Chittenden (2004), s. 2.  
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utifrån att endast studera bilden i fråga. Att avgöra en individs kön kan enligt LC:s 
instruktioner visserligen vara svårt, men det betonas inte att det kan vara ett pro-
blematiskt åtagande att tillskriva könade ämnesord. Inte heller anses det behövas 
extern information för att genomföra en sådan beskrivning av en okänd individ. 
Katalogisatören förefaller ha fria tyglar när det gäller att ta ställning till huruvida 
en individ är kvinna eller man. Återigen presenteras kön som en dikotomi där 
kvinna eller man är de tänkbara alternativen att beskriva en individ utifrån. Som 
framkommer i citatet ovan ses etnicitet däremot som ett spektrum där det exempli-
fieras med tre typer av amerikanska etniciteter, medan instruktionerna för att av-
göra en individs kön framhålls i kategorierna flickor/kvinnor eller pojkar/män. 

Att utmana heterosexualitet som princip 
På vilka sätt förekommer det beskrivningar av porträttfotografier i Alvin som ger 
uttryck för de porträtterade individernas sexualitet? Att vid katalogisering besk-
riva porträttfotografier genom metadata i form av ämnesord, titlar och fritext är i 
mångt och mycket att beskriva aspekter tillhörande en mänsklig existens: det som 
uttrycks om bilderna som informationsresurser återspeglar det man väljer att säga 
(eller lämna osagt) om de mänskliga subjekten som porträtteras. På så sätt skiljer 
sig en bild från en bok, då i synnerhet ett porträttfotografi refererar till en specifik 
individ. Det som uttrycks resulterar i sin tur i vad användaren får för sökingångar 
till resurserna, hur de är återvinningsbara eller inte, vilket kan anses talande för 
vad som anses relevant för användarens informationsbehov.  

Tidigare har detta analysavsnitt riktat fokus åt kön och genus som delar av 
människans identitet och hur dessa aspekter kan utläsas bland katalogiserade por-
trättfotografier. I detta delavsnitt riktas uppmärksamhet åt sexualitet och sexuell 
läggning, vilket är en central aspekt att belysa utifrån en queerteoretisk infallsvin-
kel. Här belyses huruvida det går att utläsa några mönster i katalogen gällande 
sexualitet som aspekt bland de aktuella resursernas metadata, för att sedan vidare-
utveckla sådana resonemang i nästföljande delavsnitt.  

Let’s talk about sex, baby: Att identifiera antaganden om sexualitet 
Som framkommit i presentationen av sökresultaten är ingångar explicit relaterade 
till sexualiteter och queerhet inte möjliga att återvinna porträttfotografier via. 
Detta varken genom ämnesord eller fritexttermer. Konsulteras SAO finns det flera 
ämnesord som är möjliga att använda för att ämnesbeskriva resurser i förhållande 
till sexualiteter: ”Homosexualitet”, ”Lesbianism”, ”Bisexualitet”, ”Heterosexuali-
tet”, ”HBTQ-personer” et cetera. Vokabulären innehåller även flerordiga ämnes-
ord i stil med ”Homosexualitet i konsten” och ”Lesbiska kvinnor”. Som ovan på-
talats används SAO ofta för att tillskriva allmänna ämnesord till porträttfotografier 
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i Alvin, men att praxis inte ter sig vara att beskriva resurserna utifrån ämnesord 
relaterade till sexualiteter.85 Inte heller fritextsökningar med sökord relaterade till 
sexualiteter resulterar som sagt i några träffar vid sökningar i Alvin. Utifrån detta 
kunde det antas att sexualitet som aspekt är ytterst frånvarande bland metadata 
tillhörande de katalogiserade porträttfotografierna. Att sådant dock inte är fallet 
presenteras i framställningen nedan. 

Genom att gå igenom det omfångsrika materialet i Alvin samt genomföra 
sökningar går det att identifiera antaganden om sexualitet i katalogposternas me-
tadata. Inte uttryckta genom konkreta ämnesord, utan istället genom titlar som 
konstruerats till de aktuella resurserna. För även om det rör sig om ett fåtal ord, 
och i detta fall om ett enskilt ord, så ökar det möjligheterna till hur resurserna görs 
sökbara. Samtidigt är det enskilda ordet som katalogisatörerna använt ett iakttag-
bart uttryck för en rådande norm. 

I metodavsnittet framkom det att Alvin innehåller cirka 70 porträttfotografier 
där ordet ”par” inkluderats i titeln. Bilderna har det gemensamt att de föreställer 
två individer som kan läsas som en man respektive en kvinna. Påtalas bör att iakt-
tagaren, likt katalogisatören, saknar faktisk information om vilka kön individerna 
på bilderna har då ord som okänd och oidentifierad inkluderats i posternas meta-
data. Som anfördes i ovanstående avsnitt är det snarare genus än kön som syns i 
porträttfotografierna, men för den typ av analys som här ämnas föras krävs anta-

 
85 Sökningar i Alvin på dessa ämnesord begränsar inte träffarna till de resurser där specifikt SAO upp-
getts som vokabulär vid katalogiseringen. Systemet presenterar alla resurser tillskrivna dessa ämnes-
ord, oavsett vokabulär, då olika ämnesordslistor kan innehålla samma termer. Vanligt i Alvin är att det 
inte uppges vilken vokabulär ämnesord hämtats ur, dock överensstämmer de vanligen med SAO.  

Alvin. Skärmavbild tagen av författaren. 
 

Figur 12: Fritextsökning ”par”. 
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ganden av kön i linje med hur de framkommer i det aktuella materialet. Detta i 
förhållande till sexualitet som aspekt.  

Bilden ovan (fig. 12) visar de tio första träffarna på den aktuella sökningen, 
sorterade på relevans. Bilderna visar två människor i fysisk närhet till varandra. 
En genomgång av träffarna på den aktuella sökningen visar att ordet ”par” har 
nyttjats för att beskriva individer som antas vara i en relation med varandra, en 
tvåsamhet. Detta snarare än att ordet nyttjats i stil med ”ett par människor”. Ingen 
av de 70 bilderna visar två individer som är åtskilda eller befinner sig i varsin 
ände av bilden, utan individernas fysiska närhet fungerar som ett informativt attri-
but inför antagandet om tvåsamheten och relationen dem emellan. Detta kan iakt-
tas på bilden nedan med titeln Okänt par (fig. 13). 

Användaren intresserad av porträttfotografier som gestaltar par möts alltså 
enbart av skildkönade par utifrån den rådande katalogiseringen. Detta är par som 
kan läsas som heterosexuella bestående av en individ uttryckande maskulint genus 
respektive en individ uttryckande feminint genus.  

Den naturaliserade heterosexualiteten 
Individerna i porträttfotografierna som genom katalogposternas titlar beskrivs som 
par har som ovan påtalats åtskilda genus. De är individer som läses som en man 
respektive en kvinna. I Genustrubbel argumenterar Butler för existensen av en 
”[…] tvingande och naturaliserad heterosexualitet […]”, vilken bygger på just 
individens genusdifferentiering från det ”motsatta” könet.86 En viss biologisk 

 
86 Butler (2007), s. 75 

Lunds universitetsbibliotek, Alvin.  
 

Figur 13: Okänt par. 
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kropp efterföljs av ett för kroppen korrekt genus, det vill säga att en kvinnokropp 
ger uttryck för ett feminint genus och vice versa:  

Begärets heterosexualisering förutsätter och utvecklar produktionen av distinkta och asymmet-
riska kontraster mellan ”maskulint” och ”feminint”, fattade som expressiva egenskaper hos 
”man” och ”kvinna”. […] [Det] förutsätter att man differentierar sig från det motsatta könet. 
Man är alltså sitt genus i den utsträckning som man inte är det andra, en formulering som för-
utsätter och förstärker inskränkningen av genus till [en] tvåfald.87 
 

Om det sedan antas att det finns en relation mellan individer med så kallat mot-
satta kön och genus, vilket kan påstås ske genom sättet porträttfotografierna besk-
rivs, sker det som Butler i citatet ovan kallar en heterosexualisering av begäret. 
Heterosexualiteten är så pass normerande att den utan vidare antas gälla när två 
individer med från varandra asymmetriska, differentierade genus syns i varandras 
närhet. På så sätt är den naturaliserad och samtidigt tvingande. Den skildkönade 
sexualiteten appliceras när mycket ringa konnotationer finns som grund för sådana 
antaganden. Att sådant är fallet visar porträttfotografierna i Alvin. 

Att en samkönad sexualitet på samma sätt vore naturaliserad och tvingande 
kan bestridas utifrån vad de aktuella porträttfotografierna visar och hur de beskri-
vits. Som nämnts ovan visar de omkring 70 porträttfotografierna i Alvin, be-
skrivna som föreställande par, inte några som kan läsas som samkönade. Att det 
bland katalogiserade porträttfotografier saknas bilder som skulle kunna läsas som 
föreställande samkönade par, alltså individer som snarare uttrycker symmetriska 
än asymmetriska genus, är felaktigt. Det som saknas är däremot att detta beskrivs 
i dessa bilders katalogposter likt det gjorts bland bilderna föreställande skild-
könade par. Detta vidareutvecklas nedan.    

 
87 Butler (2007), s. 74.  

Lunds universitetsbibliotek, Alvin.  
 

Figur 14: Oidentifierad bild (Par). 
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Påtalas bör att det bland porträttfotografierna som i Alvin beskrivits föreställa 
individer som är ett par, och i en tvåsamhet, finns exempel där underlaget för en 
sådan tolkning är betydligt mer konkret än hos andra bilder. Bilden ovan med ti-
teln Oidentifierad bild (Par) (fig. 14) visar vad som uppenbarligen är ett bröllops-
porträtt, katalogpostens innehåller därtill ämnesordet ”Bröllop” som sökingång. 
Vad som syns i bilden är visserligen två individer som uttrycker det som enligt 
Butler kan kallas en genusdifferentiering. Dock har man som katalogisatör av 
denna typ av bilder inte enbart dessa informationsbärande attribut som underlag 
inför tolkning, utan därutöver finns konnotationerna bilderna för till just ett bröl-
lop och att individerna således ofrånkomligen borde vara ett par. På så sätt kan det 
anses mer objektivt att beskriva bilden Oidentifierad bild (Par) (fig. 14) som före-
ställande ett par än bilden ovan, Okänt par (fig. 13). 

We’re here, we’re queer: Queera läsningar av porträttfotografier 
Som nämnts ovan finns det porträttfotografier katalogiserade i Alvin som uppfyll-
ler kriterierna för att beskriva dem som föreställande samkönade par. Detta åt-
minstone om kriterierna för dem ska vara de samma som för bilder som antas visa 
skildkönade par. Utifrån det aktuella materialet, det sjuttiotal porträttfotografier 
föreställande vad som antas är skildkönade par, utgörs dessa kriterier alltså av att 
bilderna gestaltar två individer i fysisk närhet till varandra. Den genusdifferentie-
ring som talas om ovan består i fallet för bilderna nedan snarare av individer med 
symmetriska genusuttryck. 

Skulle ambitionen finnas att i katalogen ge likvärdiga beskrivningar till bilder 
föreställande samkönade par som skildkönade kan det ses som ett sätt att synlig-
göra queer närvaro. Detta kan i sin tur ske genom så kallade queera läsningar, en 
tolkningstradition som eftersträvar att identifiera uttryck avvikande från en 
heterosexuell norm. I Queerfeministisk agenda formulerar Rosenberg följande: 

Den teoretiska utgångspunkten är […] att det queera finns, och har förmodligen alltid funnits, 
i kulturens kärna på samma sätt, men inte på samma villkor som det icke-queera. Queera läs-
ningar, eller den queera läsarten om man så vill, utgår ifrån att det queera potentiellt existerar 
i alla konstverk.88  
 

Av citatet klargörs att queerhet är ständigt existerande oavsett kontext, men att 
den förbises när världen ska förklaras utifrån en heteronormativ blick. Den sorts 
blick som katalogisatören har vid beskrivning av kulturarvsmaterial kan på så sätt 
vara problematisk om den är blind inför de uttryck som i sin tur avviker från en så 
kallad heterosexuell kultur. Om det som ovan framkommit krävs påfallande lite 
för att tolka ett material som heterosexuellt kan det krävas lika lite för att i sin tur 
uppfatta materialet som, låt säga, homosexuellt.  

 
88 Rosenberg (2012), s. 120.  



 50 

För vad är det egentligen som syns i bilden nedan (fig. 15)? I Alvin har kata-
logposten den ordfattiga titeln Okända, samt ämnesordet ”Män”. Till katalog-
posten tillhör därutöver fritextbeskrivningen ”Porträtt av två okända sittande 
män”. Utifrån individernas genusuttryck har de alltså placerats i kategorin män, 
och hos dem syns ett symmetriskt genusuttryck som leder till antagandet att indi-
viderna är av samma kön. Utifrån en sådan tolkning är den nuvarande beskriv-
ningen av materialet i dess katalogpost rimlig. 

Frågan kan ställas huruvida det går att tänka sig en annan sorts beskrivning 
och tolkning av bilden i fråga. Vad som syns i bild är därtill två individer som 
befinner sig i varandras fysiska närhet, tydlig kroppskontakt finns dem emellan. 
Ett sådant underlag kan anses diminutivt för att göra antaganden om individernas 
sexualitet, men som anförts ovan är det på dessa grunder bilder beskrivs som före-
ställande ett par, det vill säga människor i en relation med varandra. Skillnaden är 
att dessa antagande gjorts när underlaget utgjorts av skildkönade par, där vad som 
kan kallas en naturaliserad heterosexualitet kommer till uttryck.  

I LC:s instruktioner för beskrivning av bildmaterial betonas som sagt att kata-
logisatören inte ska göra antaganden specifikt om individers etnicitet utan ett ex-
ternt informationsunderlag. Att denna typ av antaganden dock gjorts om hetero-
sexualitet utan ett externt informationsunderlag framkommer i det aktuella 
materialet (fig. 13 och fig. 14). Om bevisbördan för att tolka ett material, likt 
fig. 15, som exempelvis homosexuellt är större är det ett uttryck för hur pass natu-
raliserad heterosexualiteten är. Det visar även vilken dominans heterosexualiteten 
har inom kulturen när den ter sig objektiv och samtidigt självklar.  

Uppsala universitetsbibliotek, Alvin.  
 

Figur 15: Okända. 
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Ett sådant sken av naturlighet kan relateras till det Olson betonar om biblio-
tekskataloger som icke-neutrala redskap och kontexter som passivt återspeglar 
samhällets normer ”[…] in some neutral or objective manner, but selects those 
values for expression”.89 Att katalogisatörer upprepat konnoterat samt beskrivit 
endast bilder på en man samt en kvinna som visandes par ger uttryck för en rå-
dande norm, och kan ifrågasättas som ett objektivt eller passivt ställningstagande. 
 

 
Den queera läsningen riktar inte fokus endast på det queera materialet utan 

även mot det icke-queera, det som i detta fall anses ge uttryck för en naturaliserad 
heterosexualitet. I den aktuella kontexten, det vill säga en bildkatalog för kultur-
arvsmaterial, ska den queera läsningen inte förstås som ett alternativ placerat vid 
sidan om. Den queera läsningen ska istället förstås som placerad sida vid sida med 
de typer av heterocentriska läsningar som på ett oredovisat sätt genomförs.90 Om 
den queera läsningen placeras sida vid sida med den heterocentriska kan den för-
stås som en minst lika giltig grund inför tolkning och beskrivning. Ses den queera 
läsningen som valid behöver bevisbördan för att påtala queer närvaro i katalogen 
inte vara större än bevisbördan som krävs för att påtala en icke-queer närvaro. 

 
89 Olson (2002), s. 2.  
90 Rosenberg (2012), s. 127. 

Lunds universitetsbibliotek, Alvin.  
 

Figur 16: Oidentifierad man/män. 
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Bilden ovan (fig. 16) har i Alvin titeln Oidentifierad man/män. Bilden inne-
håller inget könat ämnesord, men katalogpostens titel visar att katalogisatören 
tolkat bildens innehåll som två individer tillhörande kategorin män, om än oidenti-
fierade. Om den queera läsningen här vore lika giltig som den (oredovisade) hete-
rocentriska läsningen skulle det råda ringa tvivel att bilden visar ett par. Den que-
era läsningen, om den görs med ambitionen att synliggöra queer närvaro i katalo-
gen, innebär inte att ett material som kan anses som ursprungligen oskyldigt eller 
neutralt tas i anspråk för att sedan tillföra ett queert raster. För att koppla till Ro-
senberg så queerar iakttagaren inte det aktuella verket, utan istället belyses den 
queerhet som alltid existerat.91 För katalogisatören med en heteronormativ blick 
ter det sig självklart att bilder gestaltande två individer av (antaget) motsatta kön 
med fysisk närhet föreställer ett par. Att sådana antaganden är vanliga framkom-
mer bland de porträttfotografier som är katalogiserade i Alvin. Lika självklart kan 
det då vara för katalogisatören som iakttar utifrån en queer blick att bilderna ovan, 
fig. 15 och fig. 16, samt bilden nedan med titeln Okända kvinnor (fig. 17), före-
ställer par. Om än par som kan utläsas som samkönade.  

Då porträttfotografierna ovan föreställer oidentifierade individer saknas ett 
externt informationsunderlag om vilka de är. Möjligt är att bilderna inte alls före-
ställer par i den meningen att de är individer i en kärleksmässig relation till 
varandra. Eventuellt är de syskon, vänner et cetera. Om detta vet uppenbarligen 

 
91 Rosenberg (2012), s. 120. 

Lunds universitetsbibliotek, Alvin.  
 

Figur 17: Okända kvinnor. 
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katalogisatören ingenting. Men det angelägna är att det i Alvin förekommer 
uppemot ett hundratal katalogposter med porträttfotografier som beskrivits som 
föreställandes par, och ofrånkomligen visar samtliga dessa par individer som kan 
utläsas som skildkönade. Dessa skildkönade par kan likväl vara vänner eller sys-
kon som de samkönade paren. Den väsentliga skillnaden är dock att de skild-
könade presenteras som just par i katalogposterna medan de samkönade inte gör 
det. Att endast bilder på en kvinna respektive en man i fysisk närhet till varandra 
beskrivs som par blir således uttryck för katalogisatörens blick. Detta kan relateras 
till det Ambjörnsson kallar ”[…] samhällets förgivettagna sanningar […] om sex-
ualitet”.92 Det visar att informativa attribut i form av differentierade genusuttryck 
hos de porträtterade individerna tolkas som (en naturaliserad) heterosexualitet, 
medan symmetriska genusuttryck inte varit underlag nog för antaganden om en 
samkönad sexualitet. 

Intersektionell inspiration för att synliggöra queer närvaro  
 

”I oss är en mångfald levande. 
Mot enheten famlar den. 

Vi föddes att vara det brännglas, 
Som fångar och samlar den.” 

 
– Karin Boye, Människans mångfald 

 
Vissa bilder är lättare att förstå än andra, just porträttfotografier kan samtidigt 
uppfattas som simpla och komplicerade att beskriva och tolka. Materialet i Alvin 
visar att porträttfotografier ofta har en ringa beskrivning gällande dess motiv, in-
nehåll och teman i katalogposternas metadata. Att bilders innehåll inte beskrivs på 
en djupare nivå och att abstrakta ämnen saknas i bildindexeringar även i andra 
bildsamlingar bekräftar Kjellman.93 Ovan har bilder på okända individer legat i 
fokus. I detta delavsnitt aktualiseras katalogisering gällande bilder på en identifi-
erbar queer individ.  

Som framkommit ovan är sökingångar på en individs (antagna) kön genom ti-
tel och ämnesord vanliga i katalogposterna i Alvin. Att porträttfotografier i nulä-
get i viss mån katalogiseras utifrån ämnen som inte syns i bilden, i form av ab-
strakta ämnen, visar exemplen nedan. Här kan frågan ställas om vilka sökingångar 
till porträttfotografier som därutöver kan vara relevanta för användaren, och hens 
potentiella informationsbehov. Detta om sådant som anknyter till element som 
inte är visuellt iakttagbara bilderna. 

 
92 Ambjörnsson (2016), s. 16.  
93 Kjellman (2006), s. 202.  
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Som den intersektionella teorin belyser har varje individ flera samexisterande 
identiteter. Dessa identiteter förhåller på olika sätt människan till samhällets nor-
mer och strukturer, och placerar på så sätt även individen i förhållande till andra 
människors positioner.94 Människans många identiteter resonerar med formule-
ringen i ovanstående citat av Karin Boye, att i människan är en mångfald levande. 
För analys om hur ökade möjligheter till återvinning av porträttfotografier kan 
skapas fungerar ett intersektionellt tankesätt som inspiration då teorin just belyser 
att människan inte är enfaldig utan mångfaldig. Ett sådant tankesätt kan utmana 
rådande katalogiseringstradition och bidra till ökad tillgång till material relevant 
för olika användargruppers behov. Detta relateras till hur Drabinski utifrån be-
greppet critical librarianship påtalar att föreställningen om den universella an-
vändaren (och bibliotekarien) bör utmanas då ”[…] [the] complexities of social 
experience change how people experience the library as users […]”.95 Olika an-
vändargrupper har varierande behov, något som i sin tur med fördel kan åter-
speglas genom hur kunskapsorganisering sker.  

Att göra sexualitet relevant och sökbart 
Som framkommer i avsnittet ovan förekommer det porträttfotografier i Alvin där 
katalogposternas metadata associerar till de visade individernas sexualitet. Som 
påtalats görs inte detta genom tydligt explicita åtgärder som ämnesord, utan kan 
snarare uppfattas som ett resultat av normativa föreställningar. Dessa normativa 
föreställningar fungerar talande för en iakttagbar struktur gällande vilken typ av 
sexualitet som antas och beskrivs. Kjellman betonar att samtliga kunskapsorgani-
serande handlingar ”[…] medierar vår upplevelse och uppfattning av omvärlden i 
någon riktning […]”, och även om det görs omedvetet så premieras vissa perspek-
tiv framför andra.96 Att sådant är fallet visar katalogiseringen i Alvin. 

I slutdiskussionen till sin masteruppsats i arkivvetenskap skriver Rössle att 
”[…] [eftersom] vi inte kan identifiera en sexuell läggning på någon utifrån en 
bild är det heller inte något vi bör göra då vi riskerar att göra felbedömningar 
[…]”.97 Att göra godtyckliga antaganden om individers sexualitet i en kunskaps-
organisatorisk kontext kan anses problematiskt, även om det i viss mån bevisligen 
sker i det aktuella materialet i Alvin. Frågan att ställa är dock huruvida samma 
problematik råder när det handlar om en välkänd individ, när det finns ett externt 
informationsunderlag som bekräftar individens sexuella läggning.  

 
94 Fotopoulou (2012), s. 19–20.  
95 Drabinski (2019), s. 52.  
96 Kjellman (2006), s. 233.  
97 Rössle (2018), s. 53.  
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Att synliggöra det från normen avvikande 
Att avstå från uppmärksammandet av människors kvaliteter genom indelning i 
kategorier kan i viss mån innebära att upprätthålla ett osynliggörande av dem som 
står bredvid rådande samhälleliga normer. All kategorisering av människor är på 
ett eller annat vis problematisk, likt anförts ovan om den binära uppdelningen av 
kön i kategorierna kvinnor och män. Men om queer närvaro ska kunna synliggöras 
kan kategorisering samtidigt vara ofrånkomligt, även om det just i begreppet que-
ers kärna finns en inneboende motsättning till ett tydligt gränsdragande. Ty nor-
mer för kön, genus och sexualitet är så pass närvarande att de simultant blir osyn-
liga, och för att det från normen avvikande ska synas krävs att en definiering och 
kategorisering. Åtminstone gällande den kontext som de för denna studie aktuella 
informationsresurserna befinner sig i.  

Page påtalar att det finns en relevans i att möjliggöra tillgång till material i en 
bibliotekskontext som handlar om det annorlunda, även när det rör sig om visuella 
resurser. Det annorlunda kan bestå av aspekter som icke-normativa sexualiteter 
samt köns- och genusidentiteter.98 Vidare betonar Page att bibliotek är och har 
varit viktiga platser för ”[…] the identity formation and related information 
seeking of LGBTQIA people”, men att det bör uppmärksammas hur bibliotek ofta 
saknar efterfrågat material.99 Bibliotek praktiserar som regel vad Page kallar en 
semi-anonymity gällande ordnandet av dess material, vilket kan uppfattas som att 
man i bibliotekskontexter ”[…] effectively [reproduces] the closeted experi-
ence”.100 Alltså kan valet att inte synliggöra kvaliteter likt avvikande sexualiteter i 
katalogposter ses som att upprätthålla ett status quo där normbrytande erfarenhet-
er inte ges utrymme. Samtidigt som användaren med behov av resurser på sådana 
teman inte erbjuds effektiva sökingångar till materialet. Att man i Alvin inte kata-
logiserar materialet utifrån de tematiska ingångar som Page aktualiserar fram-
kommer ovan.  

Att exemplifiera med Karin Boye 
Vid svenska universitet saknas de discipliner som i andra länder benämns Gay 
and lesbian studies och Queer studies. Dock är intresset för studiematerial tange-
rande frågor om sexualitet samt kön- och genusidentiteter ändå vanligt i svenska 
akademiska kretsar. Den intersektionella teorin har fått stor spridning överlag in-
ternationellt, identitetskategorier som just sexualitet har aktualiserats i stor om-
fattning.101 Av denna anledning kan det föreställas att användare finns med behov 
där just frågor om sexualitet synliggörs och görs sökbart i informationsåtervin-
ningssystem. Detta inte enbart gällande textuella resurser. Således fungerar i detta 

 
98 Page (2018), s. 21.  
99 Page (2018), s. 22.  
100 Page (2018), s. 22.  
101 Cho, Williams Crenshaw & McCall (2013), s. 787. 
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avsnitt Karin Boye som exempel för att analysera och problematisera katalogise-
ring av porträttfotografier. 

I biografin Den nya dagen gryr: Karin Boyes författarliv tecknar Johan Sved-
jedal en närgången bild av Karin Boye som person och författare. I boken skildras 
Boyes resor till 1930-talets Berlin där Boye ”[…] rörde sig […] allt djärvare i 
stadens kvinnliga homosexuella miljöer”.102 Syftet med vistelsen var för Boye att 
genomgå psykoanalys för att komma till insikt om sin sexualitet. Av en analytiker 
identifierades hon som ”[…] tydligt bisexuell […]” med en starkare dragning till 
kvinnor än män.103 I brev till bekanta skrev Boye om flirtar med kvinnor, och i 
Berlin började Boye ”[…] bygga en identitet som homosexuell”.104 Under tiden i 
Berlin inledde Boye ett förhållande med Margot Hanel, den kvinna som Boye såg 
som sin första riktiga förälskelse. Förhållandet med Hanel varade under resten av 
Boyes liv och utgjorde hennes livs längsta kärleksrelation.105  

Boye utgör alltså en individ med en från normen avvikande sexualitet. Som 
katalogisatör har man som ovan visas ett konkret underlag att utgå ifrån för att i 
katalogposter aktualisera sexualitet som en relevant identitetskategori tillhörande 
Boye som queer person.  

Porträttfotografier på Karin Boye i Alvin 
I Alvin finns två katalogposter med porträttfotografier på Karin Boye. Posten med 
titeln Boye, Karin (1900–1941), författare innehåller två bilder och posten med 

 
102 Svedjedal (2017), s. 319.  
103 Svedjedal (2017), s. 323. 
104 Svedjedal (2017), s. 324. 
105 Svedjedal (2017), s. 326–327. 

Alvin. Skärmavbild tagen av författaren. 
 

Alvin. Skärmavbild tagen av författaren. 
 

Figur 18: Katalogpost Boye, Karin (1900–1941), 
författare. 
 
 
 
 

Figur 19: Ämnesord Karin Boye [i: Margit Abe-
nius efterlämnade papper 14]. 
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titeln Karin Boye [i: Margit Abenius efterlämnade papper 14] innehåller en bild. 
Den förstnämnda posten saknar allmänna ämnesord medan den sistnämnda har 
tillskrivits ämnesorden ”Kvinnor” och ”Författare” från SAO. Bilden ovan 
(fig. 18) visar den fullständiga förstnämnda katalogposten, medan fig. 19 visar 
den sistnämnda katalogpostens ämnesord.106 Som syns i posterna råder det skillna-
der mellan hur appliceringen av metadata ser ut till informationsresurser som i sig 
är i princip likvärdiga. I den ena posten förekommer desto fler ämnesord, samt 
information om vilka vokabulärer de är hämtade ur (fig. 19).  

De metadata som finns i dessa katalogposter refererar till två av Boyes tänk-
bara identitetskategorier genom antingen titel eller ämnesord, i form av kön och 
profession. Fotografierna på Boye görs således sökbara genom ingångar på kvin-
nor och författare, utöver hennes namn samt resursernas genre/form.  

Boye den Queera 
Att Karin Boyes yrkesidentitet var författare syns inte i porträttfotografierna, det 
är information om bildernas motiv som förekommer på en abstrakt och intellektu-
ell nivå. Utifrån ett externt referensunderlag och inte bilderna per se tydliggörs en 
sådan information. Detta relaterar till Kjellmans resonemang om en dokument-
bildsdiskurs jämte en konstbildsdiskurs.107 Bilderna på Boye är inte presenterade 
som estetiskt intressanta, snarare är det vad bilderna kan referera till som aktuali-
seras. Kjellman menar att identifieringen av det ”[…] innehållsliga, det som re-
presenteras och som bilden pekar mot, är därför ofta en förutsättning för att bilden 
skall kunna återfinnas via biblioteksinstitutionens verktyg”.108 I fallet för porträtt-
fotografierna har ett sådant innehåll relaterats till Boye som kvinna och som för-
fattare, där både ämnesord och fritext gör att bilderna kan sökas. 

Att Boye var författare syns som sagt inte i bilderna, och inte heller att hon 
var kvinna syns mer än att individen visar ett för könet normativt genusuttryck. 
Att bilder på Boye katalogiserats med information om subjektets profession är 
föga förvånande då det är en vedertagen och relevant information om den som 
porträtteras. Användaren som söker bilder på författare bör otvivelaktligen presen-
teras med dessa porträttfotografier på Boye. Men frågan kan ställas hur situation-
en ter sig för användaren som söker efter bilder som porträtterar queera författare, 
queera kvinnor eller queera kvinnliga författare.  

 

 
106 Katalogposten Karin Boye [i: Margit Abenius efterlämnade papper 14] innehåller metadata i form 
av anmärkningar och en längre fritextbeskrivning. Då dessa inte berör bildens motiv/innehåll/teman lig-
ger den informationen utanför föreliggande arbetes avgränsningar och har här exkluderats.  
107 Kjellman (2006), s. 237. 
108 Kjellman (2006), s. 187. 
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  Att Boye kan beskrivas som queer bekräftas utifrån externa källor, informat-

ion som i stort sett kan anses som allmänt vetande. Porträttfotografierna på Boye i 
Alvin är inte queera på explicita vis (fig. 20 och fig. 21) men dess subjekt är likväl 
en queer individ. På så sätt knyts resurserna till ett queert motiv, innehåll och tema 
som befinner sig bortom bilden. Detta relaterar till Kjellmans formulering om vad 
en bild dokumenterar: aktualiseringen av bildens innehåll leder till aspekter utan-
för bilden, och betonar vad den dokumenterar mer än vad den visar.109 Vid katalo-
gisering av de aktuella porträttfotografierna har alltså inga metadata tillförts som 
anknyter till queerhet, och således är bilderna inte sökbara på det temat. Som vi-
sats ovan är Boye i nuläget sökbar på endast två av sina samexisterande identiteter 
i form av könstillhörighet (kvinna) och sin profession (författare).  
  

 
109 Kjellman (2006), s. 231.  

Uppsala universitetsbibliotek, Alvin. 
 

Göteborgs universitetsbibliotek, Alvin. 
 

Figur 20: Boye, Karin (1900–1941), förfat-
tare. 
 
 
 
 

Figur 21: Karin Boye [i: Margit Abenius efterlämnade 
papper 14]. 
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Informationsåtervinning och sökbarhet: Hen som söker, hen 
finner? 
I viss mån har uppsatsens tidigare avsnitt berört hur porträttfotografier är återvin-
ningsbara och kan sökas, detta relaterat till aspekter om kön, genus och queerhet. I 
detta delavsnitt riktas dock större fokus åt specifikt återvinning av bildmaterial. 
Avsnittet aktualiserar bland annat begreppet visuell litteracitet samt kunskapsor-
ganisatoriska redskap som finns för att beskriva bilder vid katalogisering. 

Att söka innehåll bortom kön och genus 
Då Alvin utöver att vara en katalog främst är ett informationsåtervinningssystem 
finns det specifika processer som den digitala plattformen har att uppfylla. Syste-
met ska möjliggöra representationer av informationsresurserna, detta genom be-
skrivande metadata. Systemet ska även möjliggöra representationer av den sö-
kande användarens informationsbehov, detta genom olika sökfunktioner. Inform-
ationsresurserna samt användarens behov (dess sökfråga) ska matchas av systemet 
och presenteras i en träfflista.110 Idealet är att informationsresurserna, i detta fall 
porträttfotografier, är så väl beskrivna att de tillfredsställer samtliga användares 
informationsbehov. Att kvaliteten på metadata i porträttfotografiernas katalog-
poster varierar framkommer vid genomgång av materialet i Alvin. Somliga resur-
ser är mer detaljerat beskrivna genom ämnesord (se fig. 22 och fig. 23 nedan) me-
dan andra saknar flera beskrivande aspekter utöver en könad beskrivning. 

Kjellman påtalar att när fotografier nyttjades som vetenskapliga redskap inom 
rasbiologin eftersträvade man att avlägsna alla visuella aspekter som ansågs ovid-
kommande. Detta i form av kläder samt omkringliggande kontexter. För rasbiolo-
gin var det specifikt kroppar som skulle observeras, inte attribut som kringgärdade 
dem.111 Gällande en informationsförmedlande kontext kan det för porträttfotogra-
fier snarare vara det motsatta: resurserna kan dokumentera just kläder och attribut 
som användare har behovet att kunna söka på. För att detta ska möjliggöras krävs 
en katalogisering som aktualiserar aspekter bortom kön, alltså bortom den biolo-
giska kropp som döljer sig under yttre attribut. 

Bland katalogiserade porträttfotografier varierar som påtalats nivån av be-
skrivning genom ämnesordsapplicering. Bilden nedan, Kvinna i niqab (fig. 22), är 
ett exempel på en resurs som är sökbar bortom kön och genus. Bilden kan med 
detta tänkas kunna tillfredsställa flera informationsbehov i och med att systemet 
visar denna bild vid sökningar på samtliga av dessa ämnesord. Individen på bilden 
könas genom titel och ämnesord, vilket visar att trots att det finns ett externt in-
formationsunderlag som kontextualiserar bilden så blir individen kategoriserad 

 
110 Goker & Davies (2009), s. 1–2.  
111 Kjellman (2016), s. 828.  
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enligt kön. Bilden är därutöver ett talande exempel för hur lite av det biologiska 
könet som visas i porträttfotografier: den könade kategoriseringen görs här till 
fullo på yttre genusrelaterade attribut. 

Katalogpostens metadata kan anses välformulerade då de aktualiserar andra 
teman utöver kön som gör bilden sökbar. Exempelvis resulterar en sökning på 
ämnesordet ”Slöjor” i 8 träffar, medan en sökning på ämnesordet ”Kvinnor” bland 
fotografier ger cirka 800 träffar. Om katalogisatören blott tillskrivit ämnesordet 
”Kvinnor” och inte ”Slöjor” hade användaren manuellt fått gå igenom 800 träffar 
efter bilder där slöjor är ett tema. För att systemet ska kunna matcha användarens 
behov med resurserna behövs som ovan nämnts en adekvat beskrivning, något 
som förbises när och om kön premieras som enda tänkbara beskrivning av por-
trättfotografier. Ämnesordet ”Slöjor” kräver inget externt informationsunderlag, 
något som övriga ämnesord i katalogposten dock tillskrivits utifrån. 

 

Om beskrivningen av en informationsresurs är för vag och generell i dess me-
tadata blir alltså resultatet att en stor mängd irrelevanta resurser hittas och presen-
teras för användaren vid sökningar i informationsåtervinningssystemet. För att 
problematisera detta utgår David Blair från begreppen deskription och diskrimine-
ring (description and discrimination).112 Digitala databaser, likt Alvin, innehåller 
oöverskådliga mängder informationsresurser. Blair menar att det inte endast är av 
vikt att kunna beskriva vad vi vill ha (genom deskription) då de resurser som är 
relevanta för oss sannolikt är betydligt färre än de som är irrelevanta. Snarare är 

 
112 Blair (2003).  

Uppsala universitetsbibliotek, Alvin. 
 

Alvin. Skärmavbild tagen av författaren. 
 

Figur 22: Kvinna i niqab. 
 
 
 
 

Figur 23: Katalogpost Kvinna i niqab. 
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det en fråga om att möjliggöra uteslutning av de dokument vi inte vill ha (genom 
diskriminering).113  

Om dessa begrepp relateras till porträttfotografier ter det sig som att man ge-
nom könade, binära beskrivningar av de porträtterade individerna utgår ifrån att 
användarens behov antingen vore av en resurs där temat kvinnor ingår eller en 
resurs där temat män ingår. Könstillhörigheten fungerar både som deskription och 
diskriminering då den beskriver att individen är av det ena könet men inte det 
andra. När kön presenteras som något binärt, likt vid katalogisering av porträttfo-
tografier i Alvin, sker en automatisk uteslutning av variationer och en reduktion 
till blott två tänkbara positioner. En sökning på ämnesordet ”Kvinnor” utesluter 
således de resurser där den gestaltade individen beskrivit som tillhörande katego-
rin män. Bland porträttfotografierna i Alvin presenteras kön som en dikotomi där 
de två delarna är varandras motsatser. Ingen av delarna kan tillhöra bägge katego-
rier simultant.114   

I KB:s instruktioner för ämnesordsindexering med SAO står det att beskriv-
ning av bildverks motiv/innehåll/teman ska göras med viss återhållsamhet.115 För 
koppla till Blair skulle ett sådant förhållningssätt resultera i en vag deskription av 
en informationsresurs och för generella metadata för att kunna motsvara använ-
darnas tänkbara informationsbehov. Oavsett vilka riktlinjer katalogisatörerna ar-
betandes i Alvin följer kan det iakttas att porträttfotografier ofta behandlas som 
resurser med få beskrivbara motiv, innehåll och teman. Som ovan nämnts minskar 
detta möjligheten till återvinning av resurserna. Nedan aktualiseras hur bilder kan 
förstås som läsbara informationsresurser, och hur det kan relateras till sökbarhet 
och informationsåtervinning.  

Visuell litteracitet: Förmågan att läsa ett porträttfotografi 
Tidigare i analysavsnittet aktualiserades instruktioner från LC gällande ämnesord 
vid katalogisering av bildverk. Nedan återkommer instruktioner från LC, vilka här 
uppmärksammas analytiskt i förhållande till begreppet visuell litteracitet.  

I instruktioner från LC:s Prints & Photographs Division, författade av Helena 
Zinkham, betonas att katalogisatören av bildverk bör ha förmågan att kunna ”läsa” 
bilder. Detta genom visuell litteracitet och förmågan att översätta visuell informat-
ion till textuella beskrivningar.116 Vidare menar Zinkham att ”Awareness of your 
own [katalogisatörens], possibly false, assumptions is as important as spotting 
discrepancies between what a picture shows and what its caption says.”117 Enligt 

 
113 Blair (2003), s. 8.  
114 Undantaget är porträttfotografier som tillskrivits bägge ämnesorden ”Kvinnor” och ”Män”. Detta före-
kommer när en bild gestaltar flera personer, som alltså läses vara av från varandra differentierade kön.  
115 Kungliga biblioteket (2019), s. 70.  
116 Zinkham (2004a), s. 1.  
117 Zinkham (2004b), s. 1.  
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LC:s instruktioner ska katalogisatören alltså kunna läsa bilder och se vad de före-
ställer, men samtidigt vara varse eventuella feltolkningar.  

Att i princip samtliga porträttfotografier i Alvin som visar okända individer 
har en könad beskrivning kan förstås som att de gestaltade individerna och attribu-
ten i bilderna återkommande lästs på ett specifikt sätt. Dock står dessa tolkningar 
och beskrivningar av kön inte bortom alla rimliga tvivel: saknas ett externt in-
formationsunderlag om individen i bild är det katalogisatörens egna antaganden 
som gör sig gällande. För att koppla till Zinkham bör man alltså vara observant på 
sina eventuellt felaktiga antaganden vid läsning av en bild. Här kan det tänkas att 
just tolkning och beskrivning av kön kan vara en förbisedd men relevant aspekt att 
problematisera när det gäller hur porträttfotografier läses och katalogiseras. Detta 
även kopplat till begreppet visuell litteracitet. 

Att hitta hattar och andra attribut 
Materialet i Alvin visar att porträttfotografier katalogiseras och beskrivs enligt 
kön, snarare än utifrån de informativa attribut som legat till grund för den könade 
tolkningen. Den typ av visuell litteracitet som i nuläget gör sig gällande innebär 
på så sätt i huvudsak att de kulturella betydelserna hos de informativa attributen i 
en bild matchas med den könstillhörighet de normativt associeras till. Detta kan 
exemplifieras med attributet klänning. På en denotativ nivå identifieras en individ 
bärande attributet klänning i en bild. På en konnotativ nivå förstår katalogisatören 
att attributet klänning tillhör könskategorin kvinnor. Således läses bilden som att 
individen bärandes attributet klänning tillhör en specifik könskategori, och att 
individen därmed är en kvinna.  

På så sätt är bilden nedan (fig. 24), som i Alvin har titeln Utomhusporträtt av 
oidentifierad kvinna, tolkad och beskriven utifrån (antaget) kön. Bilden är inte 
mer objektivt beskriven utifrån vad som syns i bilden i form av den klädsel som 
ger konnotationer till kategorin kvinnor. Individen i fråga bär inte specifikt attri-
butet klänning som ovan exemplifierats med, men informativa attribut i form av 
klädsel, smycken, frisyr et cetera har av katalogisatören lästs som att de tillhör 
kategorin kvinnor. Således har även individen i bild placerats i den specifika 
könskategorin genom bildens titel.  

Enligt citatet ovan från LC:s instruktioner ingår i visuell litteracitet alltså att 
vara varse eventuella feltolkningar och eventuell diskrepans mellan titel och vad 
bilder visar. Gällande Utomhusporträtt av oidentifierad kvinna kan möjlig diskre-
pans råda mellan bildens titel och dess innehåll: att bilden är ett utomhusporträtt 
syns, det går att utläsa i bilden. Att individen är okänd för katalogisatören får an-
tas stämma, annars hade individen sannolikt namngivits i katalogposten. Att indi-
viden är en kvinna går däremot inte att se, vad som syns är informativa attribut 
som läses tillhöra kategorin kvinnor. Med det detta läses även individen som till-
hörandes denna kategori.  
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I ”Describing Images: A Case Study of Visual Literacy among Library and 

Information Science Students” påtalar Beaudoin att då bibliotek i dagsläget befat-
tar sig med stora mängder visuella material erfordras både en ökad förståelse för 
användning av dessa resurser bland institutionernas användare, samt hur de besk-
rivs inom respektive institutions samling.118 Beaudoin menar att ”[…] [the] keen 
need for trained individuals to provide access to images through well-developed 
descriptive records cannot be understated”.119 Utan adekvat kompetens gällande 
hantering av visuellt material inom dessa institutioner förblir ”[…] many rich im-
age collections […] functionally unknown and inaccessible”.120  

Att porträttfotografier kan sakna adekvata metadata i sina tillhörande katalog-
poster har uppmärksammats tidigare i föreliggande analysavsnitt. Även att det 
finns variationer mellan hur en resurs beskrivs har iakttagits (se fig. 18 och 
fig. 19). Likt Zinkham påtalar Beaudoin behovet av visuell litteracitet bland kata-
logisatörer. Signifikativt är dock att Beaudoins exempel på hur en bild görs mer 
sökbar innebär att de okända individerna i bild könas. En bild med titeln Steam-
ship; Tashmoo får i Beaudoins artikel titeln rekonstruerad till View of two girls 
waving to the steamship Tashmoo. Den nya titeln kontextualiserar tydligare vad 
som visas i bilden, vilket dock även skulle göras om girls byttes ut mot exempel-

 
118 Beaudoin (2016), s. 377.  
119 Beaudoin (2016), s. 378.  
120 Beaudoin (2016), s. 378. 

Lunds universitetsbibliotek, Alvin. 
 

Figur 24: Utomhusporträtt av oidentifierad 
kvinna. 
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vis children.121 Beaudoins exempel visar likt materialet i Alvin att individerna kö-
nas för att göras begripliga och på så sätt sökbara i katalogen. De som syns i bild 
beskrivs som medlemmar i en könad kategori snarare än som endast människor. 

Enligt Judith Schwartz delar visuell litteracitet stora likheter med informat-
ionslitteracitet (information literacy) då bägge till stort består av problemlösning 
och kritiskt tänkande.122 Men att just kritiskt tänkande kan saknas gällande visuellt 
material i en bibliotekskontext betonar Fullmer i ”Representing Gender: Visual 
Literacy Instruction in the Academic Library”. Fullmer menar att visuell littera-
citet problematiskt nog ses som ett självklart kunnande som inte behöver läras 
ut.123 Fullmer skriver följande om visuell litteracitet inom bibliotek och var iaktta-
garen befinner sig inför tolkning av bilder: 

By identifying your personal ”context” or background, such factors as nationality, gender, 
sexuality, generation, class, and political leaning, will make you a more conscious observer. 
We are drawn to look for that which resonates with us as a viewer […] and consequently do 
not observe the misrepresentation or exclusion of oppressed groups.124 
 

Resonemang som dessa kan kopplas till LC:s instruktioner om att katalogisatören 
eventuellt gör felaktiga antaganden. Som materialet i Alvin visar är förutfattade 
meningar iakttagbara i hur porträttfotografier läses och beskrivs gällande kön och 
genus (i viss mån även sexualitet). Fullmer menar att vi i en bild ser det som vi 
förväntar oss att se. De föreställningar katalogisatörer har om hur kvinnor eller 
män ser ut samt vilka informativa attribut som anses tillhöra respektive kategori 
reproduceras således i katalogen. 
 

❦ 
 
 Som presenterats i metodavsnittet om sökresultaten i Alvin är det gängse att por-
trättfotografiers titlar konstrueras utifrån kön. Variationer av titlar likt Okänd 
kvinna och Okänd man är vanliga, vilka inte uttrycker mer om resursen än att in-
dividen på bilden har ett (antaget) kön. Katalogposten Kvinna i niqab (fig. 23) 
som exemplifierats med ovan har en titel som beskriver fler teman i resursen, te-
man som även tillförts genom ämnesord. Ytterligare exempel på en katalogpost 
där titeln beskriver bilden på ett något mer ingående sätt är bilden nedan (fig. 25), 
Kvinna i blomsterhatt. Titeln är könad och likväl innehåller posten ämnesordet 

 
121 Med kontextualisera menas att den nya titeln påtalar att bilden visar två barn som vinkar åt det aktuella 
fartyget snarare än en bild visandes fartyget i sig, vilket det inte är. Den ursprungliga titeln är således missvi-
sande. Om ämnesordet ”Ångfartyg” tillskrevs bilden refererar det till bildens ämne på en intellektuell 
nivå, snarare än vad som visas i bilden per se. Detta kan jämföras med ämnesord relaterade till sexuali-
tet, vilket diskuterats i ovanstående avsnitt.  
122 Schwartz (2018), s. 480.  
123 Fullmer (2019), s. 22–23.  
124 Fullmer (2019), s. 34.  
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”Kvinnor”, men inkluderingen av ordet ”blomsterhatt” gör bilden sökbar på något 
utöver kön. Titeln Kvinna i blomsterhatt kan utifrån det som syns i bilden vidare-
utvecklas till att innehålla fler aspekter läsbara i bilden. Katalogposten tillhörande 
bilden visar att informativa aspekter i bilden inte inkluderats i katalogposten.  

I bilden nedan (fig. 25) kan aspekter som miljön, handlingen och klädseln 
tänkas intressanta för en användare. Detta utöver den könstillhörighet som döljer 
sig därunder. Att hatten i bild är av intresse har katalogisatören riktat uppmärk-
samhet åt. Bristfälligt nog inkluderar inte Alvin som informationsåtervinningssy-
stem bilden vid fritextsökningar på enbart ”hatt” utan kräver hela ordet ”bloms-
terhatt”. Här kunde alltså ämnesorden ”Huvudbonader” och ”Hattar” från SAO 
platsa i katalogposten för att göra bilden sökbar på ämne, utöver ett könat så-
dant.125 Därtill kan staketet vara av intresse som informativ aspekt. Ämnesordet i 
SAO är ”Inhägnader”, så att inkludera det samt fritexttermen ”staket” kunde göra 
bilden sökbar inom ytterligare ämnen.  

 

Likt Zinkham påtalar i LC:s instruktioner bör katalogisatören ha kännedom 
om aktuella vokabulärer och hur informationsåtervinningssystemet i fråga funge-
rar.126 Kvinna i Niqab (fig. 22) ovan är ett exempel på när ämnesord används på ett 
adekvat sätt. Gällande Kvinna i blomsterhatt skulle dock katalogisatören behöva 

 
125 Ämnesordet ”Hattar” resulterar i cirka 100 fotografier i Alvin. Det finns betydligt fler bilder på indivi-
der med hatt än 100, vilka inte är sökbara i dagsläget då det temat inte uppgetts vid katalogisering.  
126 Zinkham (2004a), s. 1.  

Uppsala universitetsbibliotek, Alvin. 
 

Figur 25:  Kvinna i blomsterhatt. 
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ha kännedom om att sökningen i Alvin kräver hela ordet ”blomsterhatt” och att 
systemet inte ger träffar på ”hatt”.  

Vad menas med ett könat ämnesord: Det enhetliga subjektets oklarhet 
I sina instruktioner för ämnesordsindexering med SAO påtalar KB att vokabulären 
lämpar sig till att beskriva av alla typer av informationsresurser, så även bilder. 
SAO är en rik vokabulär med över 33 000 ämnesord att välja ibland. Som materi-
alet i Alvin visar är ”Kvinnor” och ”Män” vanliga ämnesord som porträttfotogra-
fiers teman beskrivs utifrån. Som visats i analysen ovan tolkas individerna i por-
trättfotografier utifrån sina (antagna) kön och det genus som syns i bild, vilka se-
dan omvandlas till applicering av de könade ämnesorden. 

Frågan kan ställas vad ämnesord som ”Kvinnor” och ”Män” egentligen anses 
referera till. I Genustrubbel ifrågasätter Butler kvinnor som ett enhetligt subjekt 
inom feminismen och menar att ”Betoningen på kategorin kvinnor som en sam-
manhängande enhet faktiskt [har] negligerat den mångfald av kulturella, sociala 
och politiska skärningspunkter där de konkreta skarorna av ’kvinnor’ konstrue-
ras”.127 Om detta tankesätt skulle appliceras vid analys av katalogiserade porträtt-
fotografier ser man i katalogposterna en konstruktion av könade kategorier, vilka 
presenteras som homogena. Vokabulären SAO innehåller ämnesord som bryter 
mot en sådan homogenisering, men riktlinjer, praxis och bristande informations-
underlag om resurserna resulterar i att de porträtterade individerna placeras i två 
påstått stabila kategorier: kvinnor och män. Dessa är kategorier som kan anses 
sakna det som Butler kallar en kulturell, social och politisk mångfald. Detta kan 
även relateras till den intersektionella teorins betoning på människans samexiste-
rande identiteter. Materialet i Alvin visar att i huvudsak identitetskategorin kön 
inkluderas i katalogposterna och som bilderna görs sökbara på.   

Porträttfotografier på Karin Boye och dess tillhörande katalogposter i Alvin 
presenterades ovan i uppsatsens analysavsnitt. Det vore möjligt att med SAO be-
skriva Boye som en lesbisk kvinna, en bisexuell kvinna, en HBTQ-person, homo-
sexuell et cetera.128 För en sådan beskrivning finns det externa informationsun-
derlag att utgå ifrån, vilket även det presenterats ovan. Dock har Boye i Alvin 
placerats i den enhetliga kategorin kvinnor utifrån att endast ”Kvinnor” applicerats 
som ämnesord. Således är Boye i nuläget sökbar som kvinna, men inte som en 
mer nyanserad sådan utifrån de sociala och kulturella skärningspunkter Butler 
talar om och som även utgör ett fundament i den intersektionella teorin.   

Individer tillhörande olika tidsmässiga och rumsliga kontexter går att finna i 
kategorierna kvinnor och män som i nuläget presenteras som om de vore enhetliga 

 
127 Butler (2007), s. 65.  
128 Variationer av dessa kategorier finns som ämnesord i SAO: ”Lesbiska kvinnor”, ”Bisexuella kvin-
nor”, ”HBTQ-personer”, ”Homosexuella”.  
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teman. Bilderna nedan (fig. 26 och fig. 27) har bägge ämnesordet ”Män” från 
SAO i sina respektive katalogposter. Vad bilderna har gemensamt utöver att indi-
viderna tolkas som män är främst genre/form, alltså att resurserna är porträttfoto-
grafier. Variationerna bland resurserna som placeras inom de könade kategorierna 
är påfallande stora, vilket visas i de aktuella bilderna. Det kan frågas vad de kö-
nade ämnesorden säger om porträttfotografiernas motiv, innehåll och teman utö-
ver att individernas (antagna) könstillhörighet är dess minste gemensamma näm-
nare. Individerna i fråga behöver inte ha mycket gemensamt utöver att bilderna 
inkluderar informativa genusattribut som gör bilderna läsbara utifrån normativa 
föreställningar. Detta då bilderna visar individer vilka läses som män. Sättet de 
könade ämnesorden och titlarna används kan uppfattas som om innehållet i de 
könade kategorierna vore statiska över tid och rum. Som om en man alltid är en 
man. I katalogposterna problematiseras inte att kategorin män kan tänkas ha inne-
burit olika saker (kulturellt, socialt, politiskt) vid en tidpunkt än vid en annan. 
Individen från sent 1800-tal i bilden med titeln Porträtt av okänd herre (fig. 27) 
grupperas med individen från cirka hundra år senare i bilden med titeln Manlig 
mannekäng visar kläder i Kattesund (fig. 26). Materialet presenteras alltså som 
om kategorin män skulle besitta samma kvaliteter över tid och rum när materialet 
beskrivs och görs sökbart genom ämnesordet ”Män”.  

 

Lunds universitetsbibliotek, Alvin. 
 

Uppsala universitetsbibliotek, Alvin. 
 

Figur 26: Manlig mannekäng visar 
kläder i Kattesund. 
 
 
 
 

Figur 27: Porträtt av okänd herre. 
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Ämnesord, titel och fritext: Olika sätt att beskriva en bild 
I Alvin finns flera kunskapsorganiserande redskap att beskriva en bild utifrån. I 
detta för analysen avslutande delavsnitt belyses ett antal olika redskap en bild kan 
beskrivas utifrån och hur de nyttjas vid katalogisering av porträttfotografier.  

KB:s instruktioner för katalogisering med SAO är som nämnts ovan koncisa. I 
instruktionerna står det: ”I vissa fall kan det dock vara lämpligt att använda äm-
nesord för teman och innehåll som inte är explicit uttalade i verket om dessa är 
allmänt kända.”129 Eftersom det inte närmare specificeras vad som är lämpligt och 
när det är befogat lämnas mycket till den enskilde katalogisatören att avgöra. Ex-
empelvis kan det enligt somliga anses lämpligt att använda ämnesord för att syn-
liggöra queerhet i katalogen. Samtidigt kan andra eventuellt motsätta sig en sådan 
beskrivning. Queerhet, likt den hos porträttfotografierna på Karin Boye, är inte 
explicit uttalad i verket. Men likväl är det ett tema och innehåll som kan anses 
allmänt känt. Således uppfylls de riktlinjer KB formulerar. 

Dock är ämnesord inte det enda kunskapsorganisatoriska redskapet som er-
bjuds i Alvin för att synliggöra teman i porträttfotografier som berör aspekter utö-
ver kön och genus. Som framkommit i analysen av materialet så är titlar en vä-
sentlig del vid beskrivning av bilders innehåll. Utöver titlar och ämnesord är 
fritextbeskrivningar ett användbart redskap för att katalogisera bilder, och som 
sökresultaten i Alvin visar så utgörs en stor del av träffarna av att sökfrågan mat-
chas med sådant som förekommer i katalogposternas fritextfält.  

I Alvin finns bland annat fältet Abstract/beskrivning för katalogisatören att 
ifylla. En sådan beskrivning kringgår ämnesords på förhand kontrollerade former 
och kan nyttjas friare för att matcha en specifik informationsresurs tema och inne-
håll. I vissa fall nyttjas Abstract/beskrivning för att ge en kontextualiserande be-
skrivning till en resurs, detta exempelvis i en av katalogposterna tillhörande por-
trättfotografierna på Karin Boye. Denna specifika beskrivning relaterar dock inte 
till vad bilden på Boye visar, utan snarare bildens proveniens. Just ämnesanalys av 
porträttfotografier kan vara problematiskt om bilderna innehåller attribut värda att 
beskriva men om de saknas i exempelvis SAO. Individen i fig. 6 med titeln Okänd 
ung man (s. 36) bär fluga, medan ämnesordet som temat kan matchas med i SAO 
är ”Slipsar”. Gällande den bilden kan antingen titel eller fritextbeskrivning vara 
ett sätt att belysa attributet flugor och på så sätt göra det sökbart, utan att uppge 
det som kontrollerat ämnesord.  

Bilden nedan (fig. 28) har titeln En grupp lärarstudenter. I fältet 
Abstract/beskrivning står i katalogposten: ”En grupp lärarstudenter utanför Södra 
Folkskoleseminariet i Stockholm. De flesta har ytterkläder, några bara klänning 
eller kjol och blus, många har slejfskor.” Denna beskrivning kan jämföras med 
bilden nedan (fig. 29) som katalogiserats som Grupporträtt med nio kvinnor, samt 

 
129 Kungliga biblioteket (2019), s. 70.  
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saknar fritextbeskrivning. Där har kön istället getts som huvudsaklig sökingång, 
både genom katalogpostens titel och applicering av ämnesordet ”Kvinnor”. Detta 
förbiser andra ämnen i bilden. Dessa två bilder exemplifierar hur det i Alvin alltså 
finns möjlighet att mer detaljerat beskriva det visuella innehållet i en bild, men att 
det finns stora variationer för hur möjligheten nyttjas. Fritextbeskrivningen för En 
grupp lärarstudenter (fig. 28) fungerar aktualiserande av informativa aspekter i 
bilden som inte uppgetts som ämnesord men vilka ändå ökar sökbarheten. Bilden 
är även ett exempel på ett porträttfotografi som inte könats vid katalogisering, 
detta trots att bilden visar informativa attribut som enligt normativa föreställningar 
kunde läsas som tillhörande en specifik könskategori. Frågan är huruvida porträtt-
fotografiet givits en könad beskrivning om det hade saknats ett externt informat-
ionsunderlag om att individerna i bild var specifikt lärarstudenter.  

 

Göteborgs universitetsbibliotek, Alvin. 
 

Lunds universitetsbibliotek, Alvin. 
 

Figur 28: En grupp lärarstudenter. 
 
 
 
 

Figur 29: Grupporträtt med nio kvinnor. 
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Slutdiskussion 

Föreliggande uppsats har genomförts med syftet att bidra med en fördjupad för-
ståelse för hur normativa föreställningar om kön, genus och queerhet påverkar 
bildkatalogisering samt präglar det katalogiserade materialet. Dessa föreställning-
ar, vilka relaterar till aspekter av människans identiteter, influeras av sociala nor-
mer. Detta i form av cisnormativitet och heteronormativitet. För att uppfylla stu-
diens syfte att belysa på vilka sätt uttryck för dessa normer går att finna i bildkata-
logisering har porträttfotografier i den digitala plattformen Alvin studerats. Upp-
satsen har därutöver ämnat att belysa hur det aktuella materialet görs sökbart via 
ämnesmässiga beskrivningar i dess katalogposter. Syftet har därtill varit att pro-
blematisera hur katalogisering av bilder kan optimeras när ovan nämnda aspekter 
relaterade till kön, genus och queerhet görs relevanta att ha i åtanke.  

Specifika frågeställningar har formulerats för att fokusera undersökningen 
samt uppfylla uppsatsens syfte. Den övergripande frågeställningen aktualiserade 
hur normativa föreställningar om kön, genus och queerhet kommer till uttryck 
genom bildkatalogisering och hur det påverkar återvinning av materialet. Denna 
övergripande frågeställning har i sin tur brutits ned i delfrågor som genom uppsat-
sens olika avsnitt ämnats att besvaras. Dessa frågeställningar aktualiserar i vilken 
omfattning bildmaterialet vid katalogisering beskrivs utifrån aspekter relaterade 
till kön och genus, samt huruvida ämnesmässiga aspekter i bilderna förbises till 
förmån för beskrivningar fokuserande på specifikt kön och genus. Även hur rikt-
linjer för bildkatalogisering aktualiserar kön och genus har ingått i frågeställning-
arna. Vidare har det uppmärksammats hur det bland katalogiserade bilder finns 
indikationer för heteronormativa föreställningar i beskrivningarna, samt hur queer 
närvaro synliggörs i katalogposterna då queerhet förekommer i porträttfotografier.  

Nedan följer en diskussion av hur ovan nämnda syfte har uppfyllts samt hur 
uppsatsens frågeställningar kan besvaras utifrån den genomförda empiriska under-
sökningen.  
 

❦ 
 

Studiens sökningar i Alvin, samt det kvalitativa urvalet av porträttfotografier med 
katalogposter, visar att bildkatalogen är en kontext där uttryck för kön och genus 
är påfallande normativa. Detta då bildernas ämnesmässiga innehåll kontinuerligt 
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refererar till kön och genus genom katalogposternas titlar, ämnesord och fritextbe-
skrivningar. Porträttfotografier beskrivs ytterst sällan vid katalogisering utifrån 
köns- och genusneutrala termer som ”människor” et cetera. Undersökningen visar 
att bilder på okända individer ideligen katalogiseras utifrån antaganden och före-
ställningar om kön och genus. Exempelvis ger en fritextsökning inom fotografier 
på ”okänd kvinna” omkring 1200 träffar, och en sökning på ”okänd man” ger om-
kring 1100 träffar. Kön presenteras således som något iakttagbart, att det utifrån 
porträttfotografier kan dras slutsatser om vilken könstillhörighet individer anses 
ha. Det framgår även att kön menas relevant att uppge vid katalogisering. I de 
riktlinjer som ingått i den empiriska undersökningen aktualiseras inte kön och 
genus som aspekter att reflektera medvetet om vid bildkatalogisering. I KB:s in-
struktioner för ämnesordsindexering med SAO nämns varken kön eller genus. I en 
av LC:s instruktionstexter aktualiseras kön och genus, men materialet visar att de 
ses som givna egenskaper hos människan som inte behöver problematiseras. Detta 
i jämförelse med hur till exempel etnicitet presenteras som något att förhålla sig 
kritiskt till vid katalogisering av fotografier gestaltandes okända individer.  

Hur katalogisering av porträttfotografier på okända individer sker bekräftar 
Butlers queerteori om att samhället ofrånkomligen använder kön som ett redskap 
för att göra människan begriplig. Individer placeras i könade kategorier som på 
förhand är laddade med kulturell mening, och utifrån detta kan iakttagaren ”för-
stå” vad hen ser. Katalogiseringen av porträttfotografier bekräftar även hur domi-
nant synen är på kön som något binärt. De kategorier som erbjuds är kvinnor och 
män, i en dikotomi kan ingen placeras i bägge kategorier simultant. Porträttfoto-
grafier är inte människor och levande kroppar, utan informationsresurser som re-
fererar till människor genom sitt innehåll. Likväl behandlas denna typ av inform-
ationsresurser på samma vis som samhällets medlemmar utifrån rådande cisnorm 
som dikterar kön som tvåfaldigt, statiskt och ofrånkomligt.  

Den empiriska undersökningen visar att det inte förekommer porträttfotogra-
fier som visar den nakna kroppen. Om definitionen av kön och genus är sådan att 
kön avser den biologiska kroppen, medan genus är en sociokulturell konstruktion 
av människans sociala kön, så är porträttfotografierna inte underlag nog för att 
avgöra de gestaltade individernas kön. De informativa attributen som syns i bil-
derna är ytliga, detta i form av klädsel, frisyrer, smycken et cetera. Utöver an-
siktsbehåring syns inte individernas fysiologiska beskaffenheter, och även den 
normativa föreställningen att endast individer av en specifik könstillhörighet har 
ansiktsbehåring kan med fördel problematiseras. Det porträttfotografierna visar är 
snarare genus, en yttre stilisering av anammade attribut och en sociokulturell kon-
struktion som dikterar att ett visst kön iklädes specifika plagg och attribut. Utifrån 
dessa informativa attribut i bilderna gör respektive katalogisatör sin tolkning av i 
vilken av de två könade kategorierna individen anses platsa. 
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Utifrån undersökningen kan det dras slutsatser om att det förekommer informativa 
aspekter på en ämnesmässig nivå som förbises vid katalogisering av porträttfoto-
grafier. Då Alvin ska fungera en plattform för långsiktigt förvarande och tillgäng-
liggörande av digitaliserat kulturarvsmaterial är det av vikt att den katalogisering 
som inledningsvis sker är adekvat. I nuläget ger den bilderna ofta bristfälliga be-
skrivningar i katalogposterna. Bilder ges titlar i stil med Okända (fig. 15, s. 50), 
vilka inte uttrycker något konkret om resursens innehåll. Inte sällan saknar kata-
logposter ämnesord som beskriver bildernas ämnesmässiga innehåll, dess motiv 
och teman. Som anförts ovan är det främst genom att placera de gestaltade indivi-
derna i könade kategorier som bilderna beskrivs. Ämnesordet ”Män” förekommer 
bland fotografier cirka 1500 gånger, ämnesordet ”Kvinnor” förekommer cirka 800 
gånger. Ämnesordet ”Porträttfotografier” som ska beskriva vilken typ av resurs 
det faktiskt gäller förekommer cirka 1100 gånger. Detta är alltså hälften så få 
gånger som de könade ämnesorden gör kombinerat.  

Medan porträttfotografier inte förstås som vetenskapliga bilder av stiliserat 
och standardiserat slag kan de fylla andra slags funktioner som inom vetenskap-
liga sammanhang är relevanta. Kjellman betonar att ”[…] images can have differ-
ent functions in the scientific practice, and are not always there to carry scientific 
facts or ideas, but ideologies and fantasies”.130 Det är den vetenskapliga kontexten 
som avgör vad som är relevant i en bild då behoven av bilder är varierande. För 
att den vetenskapliga bilden, exempelvis en anatomisk illustration, ska göras an-
vändbar utesluts enligt Kjellmans definition det individuella och irrelevanta.131 
Men med varierande behov av bilder bör varierande sökingångar belysas, hur an-
vändare kan hitta material på tänkbara aktuella teman. När porträttfotografier end-
ast katalogiseras utifrån kön inkluderas den aspekten som påstått enda relevanta 
och aktuell sökingång. Resterande attribut i bilderna exkluderas då och framställs 
som om de vore irrelevanta. I och med att porträttfotografier inte är schematiska 
vetenskapliga bilder finns det ingen egentlig mening med att utesluta aspekter 
som för bilden är individuella, då det är dessa som kan vara avgörande för om 
användaren faktiskt har användning av en bild eller ej.  

Katalogisering av porträttfotografier kan med fördel göras på en denotativ 
nivå, att i katalogposterna inkludera alltfler av de visuella attribut som bilden vi-
sar. Detta för att understödja det långvarande förvarandet av digitaliserat kultur-
arvsmaterial samt se till att användaren framöver kan hitta material på fler teman 
än vad som i nuläget är tillgängligt. Undersökningen visar att Alvin som system 
möjliggör att bilder beskrivs mer detaljerat, och vissa av de katalogposterna som 

 
130 Kjellman (2019), s. 728.  
131 Kjellman (2019), s. 713.  
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ingår i undersökningen visar somliga teman utöver kön och genus. Om det vid 
katalogisering istället vore givet att medvetet reflektera om varför en bild och dess 
gestaltade individ placeras i en specifik könad kategori kunde sökbarheten av en 
bild bättras och breddas. Porträttfotografier kommer sannolikt alltid att katalogise-
ras utifrån kön då det är en specifik resurstyp som refererar till mänskliga indivi-
der, men med det sagt innehåller resurserna andra informativa, ämnesmässiga 
teman värda att inkludera vid katalogisering. Detta då det inte i nuläget kan antas 
vad kommande användare kan tänkas söka på.  

Optimalt vore alltså att bilderna beskrivs mer detaljerat initialt. Bilderna visar 
hattar, klänningar, handskar, skägg, sjalar, halsband, böcker, frackar, käppar, sta-
ket et cetera. De visar inga nakna kroppar, men ändå beskrivs materialet i nuläget 
som om kön vore det mest relevanta ur en informativ synvinkel. En breddad in-
kludering i katalogposterna av de aspekter som genustolkningarna av de porträtte-
rade individerna grundas på kan förbättra materialets sökbarhet.  

När ovan nämnda aspekter inte påtalas i katalogposternas metadata blir in-
gången till dem via könet. Användaren måste i dessa fall leta efter aspekter och 
attribut inom den könade kategorin de normativt antas tillhöra. Könstillhörigheten 
blir således deskriptionen för en viss typ av attribut, då diverse teman i bilder 
döljs bakom ett visst kön men utesluts från det ”motsatta” könet. Användaren som 
söker, låt säga, fotografier där attributet klänningar gestaltas behöver således utgå 
från den normativa föreställningen om att klänningar är kopplat till kategorin 
kvinnor, och sökingången till resurserna blir via könet. 

Kompetens i visuell litteracitet, och däri inkluderat ett mått av kritiskt tän-
kande, kunde således innebära att katalogisatörens läsning av bilden tillkännagav 
fler attribut i katalogpostens metadata. Ett kritiskt tänkande som inte ansåg kön 
som tillräcklig sökingång för resursen i fråga. Att problematisera denna typ av 
visuell litteracitet är att ifrågasätta varför vissa attribut ska läsas som bundna till 
antingen kategorin kvinnor eller män inför katalogisering av en informationsre-
surs. Därutöver att ifrågasätta varför kön presenteras som huvudsaklig sökingång 
till resursen. Katalogisatörens kompetens i systemet ska möjliggöra för använda-
ren att hitta bilder på effektiva vis, lämpligen via sökingångar utöver endast kö-
nade sådana. Vid katalogisering bör det övervägas vilka termer användaren kan 
tänkas söka på samt hur de på bästa sätt presenteras för informationsåtervinnings-
systemet i fråga. Undersökningen visar exempelvis att en sökning på det mer spe-
cifika ”blomsterhatt” exkluderar övriga katalogposter där ordet ”hatt” förekom-
mer. Katalogisatören måste här reflektera över hur teman på bästa sätt görs sök-
bara, och vilka redskap som ska nyttjas i form av ämnesord, fritextbeskrivningar 
et cetera.  
 

❦ 
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Utöver kön och genus, samt normativa föreställningar relaterade till cisnormativi-
tet, har undersökningen sett till huruvida normativa föreställningar relaterade till 
heteronormativitet förekommer. Detta även om hur queerhet synliggörs vid bild-
katalogisering. Queerhet specifikt och sexualitet generellt görs inte sökbart i nulä-
get gällande katalogiserade porträttfotografier, detta både för bilder som gestaltar 
okända respektive identifierbara individer. Kopplat till den intersektionella teorin 
om människans samexisterande identiteter visar materialet i Alvin alltså att det är 
kön och genus som identitetskategorier som aktualiseras vid katalogisering.  

Medan queerhet och sexualitet inte explicit betonas i katalogposterna så före-
kommer det indikationer på heteronormativa föreställningar. Att endast bilder 
gestaltande vad som kan läsas som en skildkönad tvåsamhet beskrivs som före-
ställande par i katalogposterna visar hur påtagliga heteronormativa föreställningar 
är. Den enskilde katalogisatörens blick bidrar till reproduktionen av normativa 
föreställningar, detta när endast det som kan läsas som heterosexuellt identifieras 
som tillräcklig grund för att tolka individerna som delar av en tvåsamhet. I Alvin 
finns flera bilder som likväl kan antas föreställa samkönade par, och att de i nulä-
get inte beskrivs som just detta placerar denna typ av tvåsamhet vid sidan om det 
normativa. Att detta görs i en digital plattform för kulturarv som ska tillhöra alla 
är bristfälligt. Hos katalogisatören bör därför en ökad medvetenhet om den egna 
positionen uppmuntras. Detta inte endast gällande hur specifikt porträttfotografier 
beskrivs, utan det kan mycket väl generaliseras till att gälla allt slags namngi-
vande som sker inom kulturarvsinstitutioner. Vad som ges utrymme och på vilka 
premisser det sker är en diskussion som inte bör avstanna samt avhållas ifrån. 

Den empiriska undersökningen visar att queerhet inte betonas som relevant att 
belysa vid bildkatalogisering, detta både för vad som kan anses queera moment 
bland okända individer samt queerhet hos identifierbara individer. Karin Boye 
beskrivs inte som en queer individ, utan placeras i den påstått enhetliga kategorin 
kvinnor genom hur den nuvarande katalogiseringen gjorts. Resultatet av detta är 
att användaren som söker på queera teman inte finner några resurser, trots att det i 
materialet finns ett antal exempel på queerhet som mycket väl kunde synliggöras 
genom katalogisering. Detta kan återigen kopplas till det långsiktiga bevarandet 
av digitaliserat kulturarvsmaterial, att det finns en fördel i att vid den initiala kata-
logiseringen inkludera sådana teman som den framtida användaren kan tänkas 
söka på.  

Synliggörandet av queerhet bör dock problematiseras. För att det avvikande 
ska synliggöras vid katalogisering krävs ett ständigt förhållande till normen, detta 
när det som stryker sociala normer medhårs inte explicit markeras. Däremot kan 
det argumenteras för att det normativa redan är närvarande just i och med sin 
normativitet, dess närvaro är i utgångsläget självklar. I SAO finns exempelvis 
ämnesordet ”Svarta kvinnor” men inget ämnesord som specificerar vithet hos 
kvinnor. Även ämnesordet ”Homosexualitet i konsten” finns, men inget liknande 
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ämnesord om heterosexualitet. Vithet och heterosexualitet förstås således som 
normer, som redan närvarande.  

Resonemang om att synliggöra queerhet handlar om att påtala att queerheten 
och det avvikande inte är frånvarande, snarare att den bortses ifrån. För att möj-
liggöra att det avvikande ges utrymme på samma premisser som det heteronorma-
tiva kan det krävas att det markeras på ett sätt som det normativa inte blir. I detta 
finns en inneboende problematik som är svår att förbise. Det normativa får stå 
orört medan det avvikande pekas ut, vilket i sin tur reproducerar det som något 
avvikande då det ställs bredvid normen och synliggörs. Att synliggöra Karin Boye 
som en bisexuell eller lesbisk kvinna genom katalogisering innebär att hon görs 
avvikande, men samtidigt att hennes queerhet görs relevant, aktuell och värd att 
kasta ljus på. För att en viss typ av material ska kunna nås av fler krävs en initial 
kunskapsorganisering, en process som visserligen inte är oproblematisk och 
oskyldigt. Snarare är det något av ett tveeggat svärd. 

Gällande bilder gestaltande okända individer är synliggörandet av queerhet än 
mer komplext. Det är då snarare en fråga om att synliggöra queera ögonblick i 
specifika bilder snarare än den enskilda individens sexualitet. De bilder som i nu-
läget i Alvin beskrivits som gestaltande par, en tvåsamhet, kan sägas synliggöra 
heteronormativa ögonblick. Vid katalogisering har det ansetts relevant att betona 
att individerna läses som ett par, snarare än som just två okända individer i samma 
bild. Den heterocentriska läsningen av dessa bilder står i nuläget oredovisad då 
det inte påtalas i katalogposten att det är en subjektiv tolkning hos katalogisatören 
som denna beskrivning grundas på. Således kan det argumenteras för att det inte 
skulle behöva påtalas när och om det genomförs en queer läsning och tolkning av 
en bild för att synliggöra vad som läses som samkönade par. 

Kjellman skriver att bilder ses som ”[…] emotional and aesthetical express-
ions […]”, vilka inom en vetenskaplig kontext i regel fungerar som illustrativa 
figurer (illustrative devices).132 Detta skulle innebära att bilder snarare förstärker 
sådant uttryckt i text än är bidragande av något egenartat till forskningsprocessen 
per se. Utifrån ett queerteoretiskt perspektiv kan det å andra sidan föreställas hur 
porträttfotografierna gestaltandes vad som kan läsas som samkönade par kan ut-
göra relevanta studieobjekt i egen rätt. Att bilder likt dem är källor till kunskap 
och information, och relevanta för användare att hitta vid sökningar på relaterade 
teman. För kan bilder även fungera som ” […] raw empirical data”. 133 Detta då 
kontexten styr hur det forskas och vad som forskas på. När katalogisatören be-
skriver bilder utifrån en heteronormativ blick försvinner dock denna typ av queera 
moment bland de övriga tusentals resurserna i databasen. Inte ens på det till synes 

 
132 Kjellman (2019), s. 712. 
133 Kjellman (2016), s. 816. 
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oskyldiga ordet ”par” är porträttfotografier som visar queert innehåll sökbart i 
nuläget.  

Vidare påtalar Kjellman att det inte finns ett korrekt sätt att representera och 
beskriva bilder efter som det påverkas av den aktuella kontexten. Med kontexten 
följer att vissa perspektiv prioriteras på bekostnad av andra.134 För en queersynt 
iakttagare kan det anses givet att bilderna som aktualiserats i denna uppsats 
(fig. 15, fig. 16, fig. 17) dokumenterar samkönade relationer. Det kan därutöver 
ifrågasättas varför den queera blickens perspektiv inte vore lika befogade som det 
i nuläget dominerande och oredovisade heteronormativa.  

 
❦ 

 
I sin avhandling om KB:s bildsamling påtalar Kjellman att omfattande och detal-
jerade beskrivningar av bildmaterial förhindras på grund av resursbrist. Utöver 
detta ställs kravet på bibliotek som informationsförmedlande institutioner att för-
medla vetenskapligt korrekta beskrivningar, och däri ingår hur bilder beskrivs.135 
Den som forskar på bildmaterial ska kunna lita på att den aktuella beskrivningen 
är korrekt. Kravet på vetenskaplighet gör att externa informationsunderlag fodras 
för att bekräfta företeelser i en bild. Gällande katalogiseringen av porträttfotogra-
fier i Alvin på okända individer har antaganden om kön gjorts utan informations-
underlag som bekräftar beskrivningen. Antaganden om kön ter sig så självklara att 
det inte är en fråga om huruvida de är vetenskapligt korrekta beskrivningar.  

En lösning för att inkludera fler perspektiv vid beskrivning av bilder vore att 
möjliggöra användargenererade metadata. På så sätt flyttas en del av processen att 
beskriva bilders innehåll, motiv och teman från katalogisatören och professionen 
till allmänheten och användarna. Getaneh Alemu och Brett Stevens talar om me-
tadata enriching och metadata diversity, om vinsten i att inkludera en mångfald 
av perspektiv som kan bidra med fler sätt att göra resurser sökbara på.136 Använda-
rens blick kan vara en annan än katalogisatörens, aspekter som annars skulle för-
bises kan genom användarens bidrag synliggöras. På så sätt kan metadata vara 
bidragande i en process som visar ”[…] the diversity in the inherent interpretation 
of information objects by users”.137  

Här kan synliggörandet av queerhet vara ett område där användargenererade 
metadata vore aktuellt. Ämnesrelaterade metadata baseras i huvudsak på tolkning, 
och olika sociala grupper kan genom användargenererade metadata bidra med 
andra tolkningar och perspektiv än de som uttrycks av professionen. Huruvida 
biblioteks krav gällande vetenskaplighet i de sätt resurser beskrivs på kan uppfyl-

 
134 Kjellman (2006), s. 232–233. 
135 Kjellman (2006), s. 206. 
136 Alemu & Stevens (2015), s. 67. 
137 Alemu & Stevens (2015), s. 67.  
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las genom användargenererade metadata kan behöva problematiseras. Så länge det 
finns en transparens om vilka beskrivningar som gjorts av allmänheten respektive 
biblioteken som institution behöver det dock inte nödvändigtvis vara ett problem. 
Vidare bör även vad som är vetenskapligt problematiseras då det inte alltid är 
primärt att beskrivningen av en bild är till fullo korrekt för att den ska vara rele-
vant för en användare. Här kan porträttfotografiet på de armkrokande männen som 
i nuläget har titeln Oidentifierad man/män (fig. 16) i Alvin belysas. Huruvida det 
är vetenskapligt korrekt och bekräftat att männen är queera behöver inte vara rele-
vant för en användare. Det relevanta kan likväl vara att bilden visar ett queert 
ögonblick. Bilden är något av ett unikum bland porträttfotografierna i Alvin, men 
dess nuvarande katalogisering gör att den försvinner bland övriga resurser. Utifrån 
vissa perspektiv kan det menas givet att bilden ska synliggöras och lättare för en 
användare att finna.   

I The Power to Name använder Olson sig av verbet naming, att namnge, för 
att tala om den beskrivande processen för ordnandet av världens företeelser. Dit 
tillhör hur informationsresurser namnges inom professionen som ansvarar för det 
gemensamma kulturarvet och dess produkter. Att namnge är att sätta etiketter och 
att skapa identiteter, det är att strukturera verkligheten. De sätt som resurser 
namnges på präglar världen och ordnar den på ett vis som har mening för namngi-
varen. Alla namnger verkligheten i linje med sin egen världsuppfattning.138 Om 
möjligheten att namnge delvis även gavs till användaren kunde en mer mångfaldig 
beskrivning av det digitaliserade kulturarvet inkluderas, och på så sätt kunde sö-
kingångarna till resurserna bli fler och mer varierande.  

För så länge den professionella katalogisatören har en snäv blick som inte ser 
bortom aspekter som kön och genus kommer sannolikt stora delar av det bild-
material som dagligen tillförs plattformar likt Alvin förbli oanvänt och svårhittat. 
Att beskriva och namnge är inte bara en representation av något, det är därutöver 
en konstruktion av sanningar och av det som anses förekomma. Om exempelvis 
iakttagelser gjorda utifrån en queer blick inkluderas och görs sökbara för andra 
användare fungerar det både en representation samt konstruktion av innehåll som 
utifrån andra perspektiv förbises. Även att beskriva bilder på en denotativ nivå vid 
katalogisering, att inkludera aspekter som må anses ovidkommande, kan vara det 
som avgör för huruvida en specifik resurs hittas och används framöver. En sådan 
katalogisering är visserligen mer resurskrävande än de ytliga beskrivningar som 
görs i nuläget. Möjligen kan användargenererade metadata vara en del av lösning-
en, som anförts ovan. Ty därutöver är frågan i vilket syfte digitaliserat kultur-
arvsmaterial tillgängliggörs i plattformar likt Alvin om det ändå förblir svårtill-
gängligt för den sökande användaren.  

 
138 Olson (2002), s. 4. 
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Framtida forskning 
Denna uppsats har fokuserat på den redan genomförda katalogiseringen, detta 
genom att undersöka katalogposter samt dess tillhörande bilder. Detta har gjorts 
för att kunna belysa på vilka sätt det aktuella materialet presenteras för använda-
ren. I och med detta urval av empiriskt material är det vissa typer av frågeställ-
ningar som inte varit möjliga att besvara. Det finns således stort utrymme för 
framtida forskning som relaterar till det som aktualiserats i denna uppsats. 

Alternativet att vända sig direkt till professionen, att höra hur katalogisatörer 
reflekterar, kan bistå med fördjupad förståelse för hur de ansvariga ser på aspekter 
som kön, genus och queerhet. Här skulle det även kunna göras en kartläggning av 
vilken kompetens katalogisatörer har, och huruvida kompetensen hos katalogisa-
törerna påverkar hur bilderna sedan beskrivs. Detta kan relateras till frågan om 
behovet av visuell litteracitet hos dem som ansvarar för att beskriva och tillgäng-
liggöra bilder för användarna. Av relevans vore således att undersöka hur katalo-
gisatörerna ser på uppdraget att beskriva bilder, detta relaterat till kritiska perspek-
tiv likt sådana kopplade till kön, genus och queerhet.  

Att vända sig direkt till katalogisatören, snarare än den färdiga produkten i 
form av katalogposter, kan möjliggöra nyanserade svar från deras håll. Katalog-
posterna är statiska och måste följaktligen undersökas såsom de presenteras, me-
dan exempelvis intervjuer med katalogisatörer kan möjliggöra följdfrågor och 
sidospår som forskaren på förhand inte varit medveten om relevansen i. För att 
ytterligare problematisera bildkatalogisering och dess utvecklingsmöjligheter kan 
det vara värt att belysa vilka riktlinjer och instruktioner man har att förhålla sig 
till, utöver de som KB formulerar för SAO. Detta då riktlinjer i stort påverkar 
vilka friheter katalogisatören har, samt vilka syften de respektive katalogisering-
arna ska uppfylla. 

Utöver att vända sig till katalogisatörerna är det av relevans att undersöka an-
vändarnas perspektiv. Eftersom det i slutändan är användarna som ska hitta och 
nyttja det katalogiserade materialet är deras synsätt av intresse. Genom att vända 
sig till användarna och utföra UX-undersökningar kan det bidras med information 
om hur väl de upplever möjligheterna av återvinning och sökbarhet av bildmateri-
al. Därutöver kan framtida forskning med fördel bestå av att tillåta användare äm-
nesbeskriva bildmaterial och se vad de väljer att synliggöra i en bild. Olika socio-
kulturella gruppers perspektiv borde ges utrymme när kulturarvsmaterial tillgäng-
liggörs. Genom att undersöka vad representanter ur olika samhälleliga grupper 
anser relevant att belysa vid katalogisering kan eventuell diskrepans mellan pro-
fessionens och användarnas synsätt belysas. Utifrån detta kan katalogisering sedan 
vidareutvecklas för att så väl som möjligt tjäna sina målgrupper. Detta inte endast 
gällande bildmaterial, utan allt tänkbart kulturarvsmaterial.     
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