
K vinnor ar inte ett amne 
Amnesindexering i databasen KVINNSAM 

pa K vinnohistoriska samlingarna 

av 
Helena Brannstrom och Elsa Modin 

Magisteruppsats 
Bibliotekshogskolan, Bbdis 
1996 
Handledare: Miguel Benito 





Svensk titel 

Engelsk titel 

Forfattare 

Fardigstiillt 

Handledare 

Abstract 

Nyckelord 

K vinnor iir inte ett ii.rnne- A.mnesindexering pa K vinnohistoriska samlingama 

Women are not a subject- Subject indexing at Kvinnohistoriska samlingarna 

Helena Brannstrom, Elsa Modin 

1996 

Miguel Benito, Kollegium 2 

The purpose of this paper is to examine the subject indexing in the bibliographic database 
KVINNSAM at Kvinnohistoriska samling(Jnw, the documentation and information centre· 
of Women's studies in Sweden. 

The focus of the study is the list of index terms produced at this centre. The paper tries to 
answer the following questions: a) How has the indexing developed? b) How can it be improved? 
c) Is there a need for feminist indexing? The method of the study is primarily observations and 
interviews. Texts and ideas by Birger Hj~rland, D. C. Blair, Joan K. Marshall and others are 
used as a background. Women's studies in Sweden is described as a domain of its own. Wo
men's studies often has difficulties in finding its literature because many systems for orga
nising and retrieving knowledge are sexist. 

The list of index terms is non-hierarchical and consists of about 2000 terms. These have been 
studied regarding form, scope notes, language, context, etc. The paper also suggests some 
improvements. 
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1. Inledning 

K vinnohistoriska samlingama, som frarn till 1971 bette K vinnohistoriskt arkiv, har 
tillkommit som en reaktion pa gomd och glOmd litteratur med intresse for och om kvinnor, 
fran borjan inom amnet historia, nu bredare. Drivkraften i arbetet pa Kvinnohistoriska 
samlingarna har varit och ar synliggorandet av den "gomda" litteraturen. Darfor bar 
anvandarna och atervinningen av materialet varit det som standigt satts i fokus. Pa 
K vinnohistoriska samlingarna bar inte sorteringen och placeringen av material varit nagot 
man lagt ner arbete pa. Detta bar redan gjorts av andra. lsHillet bar man anstrangt sig att skapa 
mojligheter att hitta materialet. Redan fran borjan har man utarbetat ett amnesordssystem, som 
ar tarnligen fristaende fran andra system. 

Vart arbete har varit inriktat pa att studera amnesindexeringen pa K vinnohistoriska 
samlingarna, som finns inom Goteborgs universitetsbibliotek (GUB). Detta bar vi kunnat gora 
darfor att man fran Kvinnohistoriska samlingarnas sida binner ett behov av att utvardera ocb 
forbattra verksamheten, sarskilt da vad galler amnesordlistan. Inger Eriksson, forestandare pa 
K vinnohistoriska samlingarna, bar Hitit oss deltaga i de olika momenten i indexeringsarbetet. 
Hon bar garna diskuterat vara ideer ocb svarat pa vara fragor. 

Kvinnor iir inte ett iimne. I KVINNSAM, Kvinnohistoriska samlingarnas databas, finns inte 
amnesordet kvinnor. Kvinnor ar underforstatt i alia funnesorden. Sjalva amnet ar alltid nagot 
annat. Vi gor en kort jamfOrelse med amnesordsregistret till Klassifikationssystem for svenska 
bibliotek. Har finns inte amnesordet miin. Vi menar att detta beror pa att bar ar miin 
underforstatt. Arnnesord med kvinnor finns det daremot gott om. Klassifikationssystem for 
svenska bibliotek har tillkomrnit i en tradition dar man sag pa organisation av kunskap ur ett 
manligt perspektiv. Indexeringen pa Kvinnohistoriska samlingarna ar utifdin ett 
kvinnoperspektiv. KVINNSAM databasen ar alltsa ingen amnesdatabas. Det ar en fara med att 
indexera ett dokument med ordet kvinnor. Vi lurar oss da att tro att vi bar sagt nagot om 
amnet, om vad dokumentet bandlar om. Risken med detta ar att denna litteratur rarnlar ner 
under Ohja i SAB-systemet dvs. kvinnofragor och inte specificeras narmare. 

K vinnohistoriska samlingarna ar ett missvisande narnn. Det ar latt att tro att bar hittar vi 
material inom amnet historia. Sa ar det nu inte. Materialet ar tvarvetenskapligt med inriktning 
i huvudsak pa humanistiska och samhallsvetenskapliga amnen. Fran 1997 ar databasen 
KVINNSAM sokbar via LffiRIS. Detta staller andra krav pa den och amnesordlistan, da 
sokningar gors utan att personal en pa K vinnohistoriska samlingarna ar med och lotsar och 
handleder, vilket tidigare var fallet. Det framgar kanske inte heller for anvandare i vilken grad 
databasen ar tackande inom olika amnen eller tidsperioder. Sadant bar tidigare personalen pa 
samlingarna kunnat informera om. Pa grund av den ut5kade externa anvandningen av 
databasen finns det med andra ord ett stort behov av oversyn av amnesordlistan. 

I ett tidigt skede av vara studier inriktade vi oss pa anvandarna. Vi ville undersoka vad 
anvandarna hade for synpunkter betraffande amnesorden. Detta visade sig med vart 
tidsperspektiv och andra yttre omstandigheter inte ge oss det vi sokte. Formodligen skulle det 
kanske vara nagot for ett stOrre arbete an det vi bar givit oss i kast med. I stort sett alia l: 
anvandare vi fragade svarade att KVINNSAM ar bra. "Har hittar jag sadant jag vill ha och det 
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gor jag inte i GUNDA eller andra allmanna system." 1 Men vi upptackte snart att studenter och 
forskare inte kan ge mycket information urover "dee la bra". Att KVJNNSAM battre servar 
de som forskar om kvinnor visste vi ju redan. Nagra tankar, speciellt da fran de djupintervjuer 
vi gjort, har vi dock anda kunnat ta till oss. 

Vi koncentrerade darfor vara studier i ett senare skede, pa att jamfora hur andra har Hinkt och 
faktiskt har gjort inom samma problemomn'ide, dvs gora litteratur om och for kvinnor synligt. 
Birger Hjl!)rland, vars tankar vi bar som utgfmgspunkt, skriver ocksa att det inte ar 
meningsfullt att fraga den enskilda anvandaren hur vi skal-1 forbattra systemet. Det ar vi, som 
informationsfOrmedlingsspecialister, som skall se anvandarnas problem och forsoka Iosa 
dessa. Kunskaperi om anvandarnas behov far vi genom att gora en analys av den doman, som 
den enskilda forskaren befinner sig i, i vfut fall kvinnoforskningsfaltet.2 Detta har vi forsokt 
gora bl.a. genom att studera sadant som redan gjorts, t.ex. SOU 1995:110 och Anita 
Goranssons beskrivning.3 Vi har ocksa gjort relativt omfattande, deltagande observationer pa 
Kvinnohistoriska samlingarna fOr att satta oss in i de forutsattningar, problem och 
diskussioner som finns dar. 

Indexering ar inte nagot entydigt begrepp. I en vidare betydelse kan det omfatta hela 
processen med att integrera poster och relationer i en databas. I ett bibliotek kan det innebara 
att bestiirnma den korrekta titeln, fOrfattare och andra medarbetare, antal sidor, storlek etc, 
dvs. en dokumentbeskrivning. Det innefattar ocksa att bestamma dokumentets relation till 
amnen, dvs. en dokumentrepresentation. Man kan skilja mellan deskriptiv indexering, utifran 
formella kriterier och iimnesindexering som inriktar sig pa amnesrepresentation och 
framsUi.llning av amnesindex etc. Det ar vanligt att man anvander begreppet indexering nar 
man talar om amnesindexering, dvs. att etablera relationer mellan dokument och lampliga 
amnen.4 I vart arbete kommer vi att anvanda begreppet indexering framst i denna betydelse, 
amnesindexering. 

Syfte 

Vart syfte ar att med hjalp av vissa av 1990-talets informationsvetenskapliga tearier och 
jamforelser med andra informationsatervinningssystem gora en granskning av KVINNSAM
basen pa K vinnohistoriska samlingarna, med fokusering pa amnesord. Detta gor vi for att visa 
pa hur amnesordlistan, som ett redskap for kvinnostudier och kvinnoforskning i Sverige, 
skulle kunna se ut. De teoretiker, som vii forsta hand utgar ifran ar Birger Hjl!)rland och D. C. 
Blair, vilka bada betonar helheten och sammanhanget vid indexering och 
informationssokning. Jamforelsema gor vi med andra system, som ti1lkommit fOr att gora 
atervinningen av "kvinnolitteratur" mojlig. 

1 GUNDA iir Goteborgs universitetsbiblioteks katalog. 
2 Hj!~Srland, 1993 
3 SOU 1995:110 iir den senaste utredningen om kvinnoforskningens villkor och behov, med titeln Viljan att veta 
och viljan att fiirstd : kon, makt och den kvinnovetenskapliga utmaningen i hiigre utbildning. Goransson har 
skrivit om kvinnoforskningen som ett eget fait bl.a. i boken Manliga strukturer och kvinnliga strategier : en bok 
till Gunhild Kyle, 1987. 
4 Soergel, 1985, s. 63 

6 



Problemformulering 

Var overgripande fraga ar: Hur ser amnesindexeringen i KVINNSAM ut och hur kan den 
eventuellt bli battre? 

Vi delar upp denna fraga i ett antal underfragor: 

1. Hur ser iimnesindexeringen ut och vaifor? 
Vilka ar de yttre ramarna, resursema mm? Hur har indexeringen utvecklats i ett historiskt 
perspektiv? Varfor ser amnesorden ut som de gor i KVINNSAM? 

2. Finns det behov av en iimnesindexering utifdm ett kvinnoperspektiv? 
Hur ser kvinnoforskningen i Sverige ut? Vilket ar materialet? Vilka ar anvandarna? Vilka 
olika moueller finns fOr att gora kvinnoforskningsmaterial tillgangligt runt om i varlden? 

3. Hur skulle iimnesindexeringen kunnaforbiittras? 
Ar amnesorden och arnnesordlistan, som de nu ser ut i KVINNSAM -basen, bra redskap for 
svensk kvinnoforskning pa olika nivaer eller kan man tanka sig vissa forandringar? 

A vgransning 

Kvinnohistoriska samlingarnas malsattning ar att fungera som informationscentral for en 
mycket bred malgrupp. Vi begransar oss emellertid i fOrsta hand till behoven av indexering 
utifn1n kvinnoforskningen. Detta motiverar vi med att K vinnohistoriska sarnlingarna ar tankt 
att fungera som nationell dokumentationscentral for denna forskning. Dessutom bar det i 
tidigare undersokningar visat sig att det endast sporadiskt soks fran annat hall an fran 
hogskolor och universitet. 1 

Nar vi talar om amnesorden i KVINNSAM talar vi om de svenska amnesorden. Detta har bl.a. 
rent praktiska orsaker. Det finns ingen sammanstalld engelsk amnesordlista. Alia svenska ord 
ar oversatta till engelska och sokbara pa sarnma satt som dessa, men anvandaren far prova sig 
fram for att hitta de ratta orden. Pa nagra fa stallen i uppsatsen namner vi de engelska orden, 
men vi bar overhuvudtaget inte gjort nagon genomgfmg av dessa. Det ar for ovrigt den 
svenska kvinnoforskningens informationsbehov och det svenska spraket som intresserat oss i 
fOrsta hand. 

Metod och disposition 

Det finns ett flertal metoder att studera en databas pa. Nagot som vi valde bort pa ett mycket 
tidigt stadium var systemanalys, med matt pa recall, precision mm. Ett av problemen med 
detta satt att gora analys av system ar, vad vi anser, att det inte finns nagot tillfredsstallande 
satt att mata relevansen pa. I initialskedet hade vi Hinkt att gora en form av anvandarstudie av 
databasen KVINNSAM, vilket vi ocksa paborjade. Men efter att ha funderat over Birger 
HjS?.Srlands teorier om informationsvetenskap, blev vi tveksamma om vi egentligen var pa ratt 

1 de Bejczy & Qvinth, 1995 
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spAr. Det kandes inte som om vi egentligen tick ut sarskilt mycket mer, an det vi redan visste. 
Hj¢rland ans.er att empiriska studier visst kan vara av varde, men att de maste vara val · 
forankrade i teorierna. 1 Det ar viktigt att skaffa kunskap om de djupare krafter, som 
besUimmer anvandamas handlande. Detta gjorde att vi borjade gora litteraturstudier av bade 
domanen dar kvinnoforskning bedrivs, Kvinnohistoriska samlingamas historia och tankar om 
hur andra system for atervinning av "kvinnolitteratur" var konstruerade. De anvandarstudier, 
som vi anda har gjort, anvands mer som exempel pa vad anvandare ser som problem och 
mojligheter, dar vi tycker att sadana exempel behovs i var framstallning. 

Var utgangspunkt blir alltsa att vi vill studera hur amnesorden i KVINNSAM fungerar i sitt 
sammanhang. Vi finner da att Birger Hj¢rlands tearier om amnesbegreppet och domananalys 
m.m. passar oss val. Darfor utgar vi i stora drag fran tankama i hans doktorsavhandling 
Emnerepresentation og informationssogning och artikeln Toward a New Horizon in 
Information Science : Domain-analysis av Hj¢rland och Albrechtsen. Nar vi letade efter 
litteratur om Kvinnohistariska samlingama fann vi att ett tidigare arbete anvant sig av D. C. 
Blairs tankar fOr jamfOrelser av amnesindexeringen. Vi upptackte da att Blairs arbete 
Language and representation in information retrieval ar anvandbart for vart syfte, eftersam 
Blair ocksa lagger stor vikt vid sammanhanget. Dessa infonnationsvetenskapliga tearier far 
utgora plattformen for vart arbete. I kapitel 2 redagor vi for denna teoretiska ansats. 

Den doman, sam vi koncentrerar vara studier pa, ar kvinnaforskningen i Sverige. Darfor 
kamrner vi att, med hjalp av litteraturstudier och ett fatal djupintervjuer, beskriva denna 
daman. Utredningen fran Utbildningsdepartementet Viljan att veta och viljan att forst& (SOU 
1995: 110) citeras och kommenteras i detta sammanhang. Vi skriver om detta i kapitel3. 

Nar vi gjorde litteratursokningar pa kvinnoforskning och bibliotek hittade vi ett antal artiklar 
om kvinnobibliotek och sarskilda tesaurer for "kvinnolitteratur". I kapitel 4 redagor vi fOr 
nagra av dessa, som de beskrivs i litteraturen. Detta gor vi for att kunna gora en jamfOrelse 
med KVINNSAM och fa ideer till fOrbattringar. Bade fran litteratursokningarna och en 
djupintervju med forskare fick vi hanvisning till Siv Wold-Karlsen, som tidigare studerat 
amnesord bade i KVINNSAM och SAB-systemet. Vi har dels intervjuat benne, dels Hist vad 
hon har skrivit. 

Tyngdpunkten i vart arbete ligger dels pa deltagande observation pa K vinnohistoriska 
samlingarna, dels pa intervjuer. Vi har intervjuat personal som arbetar pa K vinnohistoriska 
samlingarna idag men ocksa tidigare forestandare. I samband med observationerna har vi 
dessutom gjort ett start antal egna sokningar i databasen och intervjuat ett tiotal anvandare. Vi 
har studerat arkivhandlingar ur Kvinnohistoriskt arkiv, tittat pa gamla amnesordlistor och gjort 
jamforelser med Klassifikationssystemfor svenska bibliotek.2 Detta ligger till grund for kapitel 
5, 6 och 7. 

I kapitel 8 for vi en kort diskussion, drar nagra slutsatser och redovisar nagra forslag pa 
eventuella fOrandringar av amnesidexeringen i KVINNSAM. Vi redovisar ocksa helt kort 
nagra tankar kring den framtida infonnationsatervinningen utifran kvinnoforskningens behov. 

1 Hj~rland och Albrechtsen, 1995 
2 Klassifikationssystem for svenska bibliotek, 1984 och Amnesordsregister, 1995 
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: 

Observationer 

Huvuddelen av observationema gjordes under perioden 15 januari- 29 januari 1996. Vi fick 
under denna tid mojlighet att delta i arbetet pa K vinnohistoriska samlingarna. Vi fick 
instruktioner av Inger Eriksson hur vi skulle ga till vaga vid de olika arbetsmomenten, allt fran 
att soka upp material, som ar relevant att gora sokbart via KVINNSAM, till inlaggning pa 
Macintosh-datorn. Vi fick alltsa sjalva mojlighet att prova pa alia arbetsmomenten i standig 
diskussion med varandra. Att fa stallas infor problemen, som standigt uppstar vid 
indexeringen, gav oss ett utmarkt tillfalle att satta oss in i hela indexeringsproblematiken. 
Under arbetet kunde vi ocksa stalla fragor och samtala om problem med personal en i samband 
med detta. Det hande flera ganger att vi gjorde "fel!.?, vilket gav upphov till diskussioner om 
hur det "ratta" sattet att indexera pa K vinnohistoriska samlingama ar. I kapitel 7 beskriver vi 
till stor del vad vi gjorde under den har perioden. Kapitlet innehaller ocksa tankar och 
diskussion over indexeringens olika moment. Det ar har var undersokning presenteras. 
Dessutom knyter vi an erfarenhetema vid observationerna till tidigare resonemang kring vara 
teoretiker, Hj~rland och Blair, och jamfor med andra system, som tillkommit for att gora 
" kvinnolitteratur" tillgangligt pa andra hall. 

Vi fick ocksa under observationsperioden tillgang till allt material, som finns i hyllor och 
arkiv. Bland materialet hittade vi bl.a. ett fOrslag till nordisk tesaurus, som beskrivs i kapitel 6. 
Vi gjorde vid observationstillfilllena ocksa ett stort antal sokningar i KVINNSAM, av vilka vi 
tog utskrifter pa ett flertal. 1 

Observationerna innefattar inte enbart indexeringsarbete utan ocksa samtal med anvandare. Vi 
var aven med pa en visning av K vinnohistoriska samlingarna. Vi hade under observationernas 
gang standigt anteckningsblocket och pennan i beredskap. Anteckningarna skrevs rent varje 
dag. Dessa innehaller ocksa viira egna reflexioner under observationernas gang. Nii.r vi i 
k.apitel 7 kommenterar indexeringen, ingiir dessa reflexioner tillsammans med senare analys i 
resonemanget. 

Intervjuer 

Intervjuema, som vi har gjort under tiden vi arbetat med denna uppsats, ar gjorda utifn1n olika 
fragestilllningar. Vi har alltsa inte stallt samma fragor vid ett antal intervjuer, utan varit 
intresserade av specifik information fdin var och en av de intervjuade personerna. Vissa 
fragestallningar har dock varit narbeslaktade och vi har kunnat jamfora hur de olika 
personema staller sig till eller uppfattar det som hande. Djupintervjuema med de tre forskama 
och de tio kortare intervjuema med anvandare pa K vinnohistoriska samlingarna var fran 
borjan tankta att anvandas pa ett annat siitt, an vad de verkligen kom att anvandas till senare. 
Det ar alltsa ingen anvandarundersokning vi nu har gjort, utan vi bar plockat ideer och 
exempel ur anvandarnas tankar och asikter och sjalva forskat vidare genom egna sokningar i 
KVINNSAM. Vi anvande inte bandspelare utan antecknade ner det som sades vid 
intervjuema. Dessa anteckningar skrevs rent samma dag, sorn respektive intervju fOrdes. 

Eftersom vi inte nagon annanstans har beskrivningar over dem vi intervjuat, samlar vi dessa 
bar, bl.a. fOr att ge mojlighet att ga tillbaka och kunna ha en overblick over bl.a. vern som ar 

1 Utskrifterna finns bevarade tillsammans med observationsanteckningar. 
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vern. Naturligtvis finns det andra personer som varit inblandade i KVINNSAM:s utveckling 
pa olika satt, men vi har inte haft mojlighet att intervjua alia, bl.a. pa grund av tidsfaktorn for 
detta anda relativt sett begransade arbete.1 Samtal och kortare intervjuer med bibliotekariema 
pa Kvinnohistoriska samlingama har fOr ovrigt ocksa givit oss mycket vardefull information. 
Anteckningar fran dessa ingar emellertid i observationsanteckningarna. 

Inger Eriksson 
Inger Eriksson ar den person vi statt i tatast kontakt med under hela vart arbete. Hon ar sedan 
1992 fOrest an dare pa K vinnohistoriska samlingarna. Den fOrsta intervjun hade vi i september 
1995. Nasta infOll i november. Darefter hade vi ett mote den 15 december samma Ar. De 
efterfoljande motena kan ses mer som samtal dar vi kunnat stalla fragor samtidigt som vi fatt 
information om vad som ar pa gang inom olika ornraden pa Kvinnohistoriska samlingarna. 
Det har varit en intensiv period dar, bl.a. pa grund av den statliga utredningen, SOU 95:110, 
som kom ut och diskuterades under var informationsinsamlingsperiod? 

Inger Rydberg 
Inger Rydberg var fOrestandare pa K vinnohistoriska samlingarna fran 1983 da den tryckta 
bibliografin overgick till att arbetas fram med hjalp av datorkraft. Hon ar, som vi ser det, 
KVINNSAM:s moder, bade i form av initiativtagare och namngivare av databasen. Genom 
intervju med henne den 24 januari 1996 fick vi mycket av historien kring KVINNSAM:s 
tillkomst och resonemanget som fOrdes diL 

Christer Larsson 
Den 3011 reste vi till Stockholm och intervjuade Christer Larsson pa LIBRIS-avdelningen. Vi 
ville fa information fran LIBRIS angaende databasen KVINNSAM, eftersom den sedan 1992 
ar sokbar via LIBRIS. Christer Larsson var del vis ansvarig nar detta skedde.3 Dels fragade vi 
om hur det gick till vid tillkomst av KVINNSAM i LIBRIS, dels om framtidsplaner fOr bade 
LIBRIS och KVINNSAM. Dessutom diskuterade vi KVINNSAM i jamforelse med andra 
specialdatabaser, som nu ocksa ar sokbara via LIBRIS. 

Siv Wold-Karlsen 
Efter att ha last artikeln Det kvinnliga folkbiblioteket och efter tips vid andra intervjuer, 
kontaktade vi Siv Wold-Karlsen och fick en intervju med henne den 21/3. Hon har tidigare 
engagerat sig i fragor som ror bibliografisk organisation av "kvinnolitteratur" rent allmant och 
dessutom sarskilt studerat amnesorden i KVINNSAM. Vi fick en hel del material vid 
intervjutillfallet: en uppsats, referat fran biblioteksdag pa temat: att arbeta med tvar- och 
kvinnovetenskapligt material mm. 

Margareta Benner 
Den 29/3 intervjuade vi Margareta Benner, som var fOrestandare pa K vinnohistoriska 
samlingarna fran 1977 till 1983 och var med nar det nordiska tesaurusprojektet pagick. Vi 
stallde fragor om detta projekt. Dessutom diskuterade vi hur sokmojlighetema i KVINNSAM 
skulle kunna utvecklas. 

1 Kristina Goransson, tidigare fOrestandare pa Kvinnohistoriska samlingarna, skulle vi intervjuat om tid funnits. 
Hon ar KVINNSAMs andra moder efter Inger Rydberg, enligt Helena Wedborn. 
2 Viljan att veta och viljan att forsta: k.On, makt och den kvinnovetenskapliga utmaningen i hogre utbildning, 
1995, (SOU 95: 110). Utredningen ar ett slutbetankande om insatser for kvinno- och jamsthlldhetsforskning 
3 Intervju med Christer Larsson 
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Helena Wedborn 
Den 7/4 fick vi skriftligt svar pa fragor vi stallt till Helena Wedbom, som nu arbetar pa 
Linkopings universitet. Hon arbetade pa Kvinnohistoriska samlingarna fran 1982, som 
vikarierande fOrestandare fran 1985 och som formell forestandare fran 1988. Vi har av Helena 
Wedborn fatt information om tankama kring hur postema i databasen skulle utformas nar det 
blev mojligt att soka i den via LIBRIS, om arnnesordlistans framvaxt, om 
anvandarvanligheten i fokus mm. 

Tre forskare 
De tre forskama har vi valt fran olika amnesomraden: filosofi, litteraturvetenskap och historia. 
De ar ocksa pa olika nivaer i sin forskning; en av dem ar klar med sin doktorsavhandling, en 
bailer just pa med sin avhandling och den tredje skriver pa sin C-uppsats. Vi har fran dessa tre 
personer fatt exempel pa vilka problem, som kan uppsta vid sokningar i KVINNSAM. Vi 
)lade fragestilllningar som: Hur, nar och till vad anvander du basen? Pa vilket satt skaffar du 
fram material till din forskning? Kan det vara nagon nackdel att KVINNSAM ar utformad for 
att passa aHa informationssokare? Hur fungerar amnessokningar efter de behov som du har? 
mm,mm. 

Tio korta anviindarintervjuer 
Vi utforde tio korta intervjuer med personer, som kom in till K vinnohistoriska samlingama for 
att soka i KVINNSAM. Strax efter att de genomfort sokningen/sokningarna bad vi att fa stalla 
nagra frtigor. Fran detta material har vi, som tidigare namnts, fatt ideer. Materialet ar sa litet 
att det inte pa nagot satt kan sagas nagot generellt om hur det ar att soka i databasen. De allra 
flesta var dock valdigt nojda med sina sokningar, speciellt i jamforelse med andra databaser, 
som de tidigare gjort sokningar i. 

Vi bar under var studie av amnesorden i databasen KVINNSAM, som indexerar 
"kvinnolitteratur" pa K vinnohistoriska samlingama upplevt bur den hermeneutiska "spiral en" 
rent prak:tiskt fungerar. Vi borjade vara studier att lasa artiklar om Kvinnohistoriska 
samlingama och utifran detta fick vi en uppfattning. Sa gjorde vi en del intervjuer ocb 
observationer. Darefter Iaste vi artiklama igen och sag och forstod helt nya sak:er. Detta slitt att 
arbeta medfOr att vi, for varje gang vi laser artiklarna igen eller laser igenom 
intervjuanteckningama eller gar en ny intervju, upptacker nagot nytt, som vi med fOrvaning 
undrar vatfor vi inte sag fran borjan. Var forstaelse okar sttindigt och vi far alit storre 
helhetsbild av sammanhanget, som vara amnesord befinner sig i. Det tar aldrig slut. Men vi 
har besHimt oss for att stoppa har, eftersom sommaren ar pa vag. 
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2. En teoretisk ansats 
amnesbegrepp 

Inledning 

informationsatervinning och 

Informationssokning ses idag pa manga hill som en av de viktigaste fragoma inom biblioteks
och informationsvetenskap. Det Higgs ner mycket energi pa att forbattra informationssystemen 
fOr att oka atervinningen. Nar det galler amnessokningar har utvecklingen inom 
databasomradet fort med sig att man vasentligt kunnat fOrbattra och utveckla denna typ av 
sokningar. Det blir da viktigt att bestamma vad vi menar med begreppet amne. Vad menar vi 
nar vi talar om olika bockers eller texters amnen och finns det olika uppfattningar om 
begreppet amne och det beslaktade begreppet amnesanalys? Dessa fd'tgor ar viktigajust darfOr 
att manga av de studier som genomfOrs ofta -:inriktar sig pa recall, precision etc., dar man 
forsoker mata utfallet kring amnessokningar. Detta ger en mekanisk syn pa hur amnen 
representeras och atervinnes, som vi inte kanner igen oss i. For att kunna svara pa fragan om 
hur indexering ser ut, och eventuellt borde se ut i en databas som KVINNSAM, har vi da.rfor 
funnit att vi maste utga fran nagon form av teoretisk diskussion om amnesbegreppet. 

Vi fann att de standpunkter som Birger HjS?Srland uttrycker bl.a. i sin avhandling1 gav oss en 
anvandbar utgangspunkt och pa ett tillfredsstallande satt hjalpte oss med teoretiska modeller 
fOr att forsta KVINNSAM:s amnesordlista. Vi tyckte ocksa att det skulle vara intressant att se 
hur HjS?Srlands teorier passar in i ett mer konkret sammanhang. Vi kommer inte att gora nagon 
mer omfattande analys av HjS?Srlands teorier utan nojer oss med att utga fran de resonemang, 
som vi funnit i hans avhandling och som vi uppfattar som rimliga och dessutom vasentliga for 
vir uppgift och vart material. A vsnittet om domananalys har vi i huvudsak hamtat fran en 
artikel ur tidskriften Journal of the American Society for Information Science med Birger 
HjS?Srland och Hanne Albrechtsen som f0rfattare.2 Vi anser att domananalys, som ett satt att 
narma sig informationsvetenskapen, passar oss i var studie av kvinnoforskningen som ett fait, 
en doman eller vad man foredrar att kalla det. 

Dar vi inte tycker att Hj¢rland racker till, som ju anlagger en ganska bred och filosofisk syn pa 
amnesbegreppet, har vi valt att ocksa stOdja oss pa Blair, som har intresserat sig mer for de 
sprakliga aspekterna av indexering. Blair har en teoretisk och filosofisk syn pa 
amnesrepresentation, med sprrucet och amnesorden som nagot i sitt sammanhang, som inte gar 
att rycka loss och ge "absoluta" forklaringar. Vi aterkommer till Blairs tankar i avsnittet Den 
kommunikativa databasen se s. 20. 

Amnesbegreppet och domananalys 

Hanne Albrechtsen gor i sin artikel Subject analysis and indexing :from automated indexing 
to domain analysis en oversikt over olika metoder for amnesanalys och indexering.3 I hennes 
artikel finns en modell over olika satt att se pa arnnesanalys och indexering samt deras 

1 Hj~rland, 1993, Emnerepresentation og informationss¢kning : bidrag till en teori pa kundskabsteoretisk 
rundlag. 

Hj0rland och Albrechtsen, 1995 
3 Albrechtsen, 1993 
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samband med olika typer av dokumentinformation och olika indexeringsmetoder. Vi tycker att 
denna modell pa ett overskadligt slitt ger en bild av det teoretiska resonemang, som bl.a. 
HjSJjrland fOr (fig. 1). 

--- - -· ---

Uppfattning om Typ av amnesinformation lndexeringsmetod 
amnesanalys 
och indexering --
Enkel uppfattning 

Explicit information Utdrag 

Innehallsorienterad 
uppfattning 

r--· ·Implicit information Tilldelning 
Anvandarorienterad 
uppfattning 

Figur 1.1 

Med explicit information menar Albrechtsen har att terminologin som anvands kommer fran 
producenten av texten, medan implicit information avser information som inte direkt uttrycks 
av forfattaren men som med Hitthet uppfattas och tolkas av lasaren av dokumentet. 

Albrechtsen menar att den enkla synen pa amnesanalys ser amnen som absoluta objektiva 
enheter, vilka kan utvinnas som sprakliga abstraktioner ur dokumenten eller summeras som 
matematiska tal i statistiska indexeringsmetoder. Enligt detta synsatt kan ocksa indexeringen 
belt automatiseras, amnesord kan uttryckas i terminologi hamtad direkt fran dokumentet. 

Den innehallsorienterade uppfattningen av amnesanalys innebar en tolkning av dokumentets 
innehall, som stracker sig utOver den sprakliga ytstrukturen. Amnesanalysen av dokumentets 
innehall kommer har att inbegripa en identifikation av amnen, som kanske inte ar direkt 
uttryckta i textnivan av ett dokument, men som med latthet uppfattas av en mansklig 
indexerare. Detta, anser Albrechtsen, ar den mest vanliga typen av indexering. Problemet med 
denna syn ar att den ger en analys, som ser dokumentet som en isolerad enhet. Det finns ocksa 
en risk att resultatet blir mycket triviala amnesord som inte ar till nagon hjalp vid sokning av 
mer djupgaende aspekter, som teoretisk referensram etc. 

Den behovsorienterade uppfattningen ser amnesdata som ett instrument for overforing av 
kunskap, vilken syftar till att hitta kunskap eller information. Enligt denna uppfattning skapas 
dokument fOr att formedla kunskap. Darfor ska amnesdata utformas sa att de fungerar som 
instrument fOr att fonnedla och gora denna kunskap synlig for alia tankbara anvandare. 
Dokumentet analyseras utifran syftet att forutsaga dess potential fOr sarskilda typer av 
anvandargrupper. Har finner Albrechtsen att Birger HjSJjrlands teorier hor hemma. 

1 Efter Albrechtsen, 1993, s. 220 

13 



Vad ar amnessokning och amnesanalys? 

Aven Birger Hj~rland utgar i sin avhandling Emnerepresentation og informationssogning, 
fran tanken att infonnationssokning idag ar nyckelproblemet inom infonnationsvetenskapen. 1 

Trots detta, sager han, ar det vanligt att anvandarundersokningar och mer empiriska studier av 
informationsatervinning gars isolerade fran varandra, och att man darfOr misslyckas med att 
losa anvandarnas svarigheter med att kunna utnyttja bibliotekssystemen pa ett effektivt sti.tt. 

Hj~rland menar att informationsvetenskapens utveckling i alltfor hog grad praglats av en 
overtro pa de tekniska losningarna. Komplicerade fragor som ror infonnationssokning och 
kunskapsrepresentation bar ansetts kunna losas med hjalp av enkel billig teknik. 
Anvandarvanlighet bar ofta ansetts vara synonymt med att alia ska kunna anvanda 
informationssystemet utan nagon som heist utbildning. Hj~rland anser att det ista.J.let borde 
vara informationsvetenskapens roll att visa att investeringar i intellektuellt arbete i bibliotek 
och databaser kan medfora klara kvalitetsforbattringar. Forbattrade . sokmojligheter skulle 
framja forskning och utbildning pa ett sadant satt att det blir tal om en verklig 
samhallsinvestering. 2 

Det stora problemet i detta sammanhang ar bur man ska astadkomma en 
dokumentrepresentation, som ar inriktad pa atervinning. Hj~rland menar att problemet med att 
"matcha" ett dokument och en fraga maste ses i ett kunskapssociologiskt och 
vetenskapsteoretiskt sammanhang (se domananalysavsnittet nedan). 

Vad ar da en amnessokning? Det centrala i begreppet ar att det ror sig om sokningar av 
tidigare okanda dokument utifn1n innehallsmassiga kriterier, for att belysa ett bestamt problem 
eller tillfredsstalla ett bestamt informationsbehov. Det innebar att amnessokningen inte 1ir 
avgransad till en sarskild typ av data, som amnesord eller klassifikation. Man kan ocksa gora 
fritextsokningar eller forfattarsokningar for att hitta ett sarskilt amne. 

Amnesdata och amnesanalys 

For att kunna utveckla sin syn pa vad ett amne egentligen ar, utgar Hjj~jrland fran 
amnessokningen och begreppen amnesdata och amnesanalys. 

Amnesdata kan, enligt Hjj~jrland, uppfattats pa tva satt: 
1. en djupare, egentlig funktion, som innebiir att man tillfor information till posten fOr att 
underlatta atervinningen. 
2. en mer ytlig funktion, som dokumentsurrogatlkondenseringar.3 

I litteraturen brukar, enligt Hj¢rland, amnesdata ofta betraktas pa det senare sattet. Hj~rland 
vander sig mot detta och menar att denna funktion endast iir berattigad i vissa manuella 
sammanhang. Den teknologiska utvecklingen kommer att medfora att mer information om 
dokumenten blir tillganglig i elektroniskt sokbar form, t.ex. innehallsfOrteckningar, 
baksidestexter, referenslistor. Det blir ocksa mojligt att koppla denna information till 
recensioner etc. via hypertext. I det sammanhanget blir det tydligt att den explicita 

1 Hj~rland, 1993 
2 ibid 
3 ibid, s. 24 
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amnesdatafunktionen kan rensas fran andra data an de som fyller den egentliga funktionen, 
namligen att identifiera dokument, som tillfredsstaller potentiella anvandarbehov utifran 
innehallsmassiga kriterier. 

Amnesanalys ar en intellektuell eller automatiserad process, dar ett dokuments amnen 
analyseras fOr att eventuellt uttryckas i amnesdata. Hj¢rland menar att amnesanalys alltid skall 
goras med atervinningen i sikte och vara en slags relevansvardering utifran mer eller mindre 
specifika mal. Den maste ta hansyn till dokumentets potentiella anvandning. Den ska daremot 
inte utga fran etablerade kategorier av kunskap, och inte heller goras utifran forfattares eller 
anvandares subjektiva kunskapsstmkturer. Istallet ska amnesanalysen utga fran ett bestamt 
samrnanhang: 

"En emneanalyse er en fortolkning af et dokuments (eller en informationsentitets) 
potentialer i forhold tilet givet informationssystems erkendelseinteresser,. der 
foretages i en given his to risk, kulturel, faglig og pragmatisk kontekst." 1 

En arnnesanalys maste ses i det sammanhang som den foretas, dvs den kultur, miljo och den 
kontext dar den gors, men ocksa i forhallande till de individuella och kollektiva 
kunskapsintressen, som ligger bakom analysen. Rent praktiskt brukar amnesanalysen ga till sa 
att den som indexerar sitter med ett givet klassifikationssystem, en tesaurus eller annat IR
sprftk, som amnesanalysen ska uttryckas i. Da ar faran, menar Hj¢rland, att IR-spraket tiWhs 
aterverka pa sjalva amnesanalysen, och att indexerarens varldsbild fargas av system. 
Anvandningen av ett IR-sprak fOr visserligen med sig att amnesanalysen inte behover goras 
djupare an systemet medger, vilket ar tidsbesparande, men det kan ocksa pa ett negativt slitt 
anpassa amnesanalysen till sjillva spraket. De teoretiska utgangspunkterna for IR-spraket kan 
komma att pressas ner over dokumentets teoretiska uppfattning istilllet for att man forsoker 
modifiera och anpassa IR-spraket. Detta skulle kunna innebara att de val, som gjordes nar 
systemet en gang utveck:lades, med tiden gor det svart eller omojligt att uttrycka relevanta 
amnesanalyser inom systemet. DarfOr ar det principiellt viktigt att hrula isar de olika delarna 
av amnesanalysen. 

Hj¢rland beskriver en amnesanalys i tre etapper: 
1. undersokning av dokumentet och dess amnesinnehall 
2. att bestamma de viktigaste begreppen inom amnet 
3. att uttrycka dessa begrepp i den givna vokabularen, IR-spraket. 2 

Amnesbegreppet - tre synsiitt 

Det centrala resonemanget i Hj¢rlands avhandling tar upp begreppet amne och ar ett fOrsok att 
utifran kunskapsteoretisk grund formulera en amnesteori. Hj¢rland presenterar och kritiserar 
de olika teorier kring amnesbegreppet som fOrekommit inom biblioteks- och 
informationsvetenskapen. Han delar in dessa i tre grundlaggande uppfattningar av 
amnesbegreppet, kopplade till filosofiska utgangspunkter fOr kunskap: 

I ibid, S. 38 
2 ibid, s. 42 
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1. Den objektiva idealismen vilken ser kunskap som permanenta kunskapsstrukturer, vilka gar 
fore individuella, subjektiva uppfattningar. 
2. Den subjektiva idealismen som ser kunskap och begrepp som individuella, subjektiva 
konstruktioner. 
3. Realism, pragmatism och materialism, vilka alla ser kunskap utvecklad ur biologiska, 
kulturella och individuella strukturer. 

1. Den objektiva idealismen star, enligt Hj~rland, for en uppfattning som ser begrepp, ideer, 
amnen som fasta, "eviga" och oforanderliga, och ser dokumenten som delar av dessa ideer. 
Den bygger pa en kunskapssyn som utgar fran att vetande skulle kunna upplOsas i ett antal, i 
princip, oforanderliga element eller facetter, och relationema dem emellan. Av denna syn pa 
amne ocb kunskap fOljer att man overbetonar den teoretiska, rationella analysen; ett dokument 
kan analyseras pa ett absolut ocb allmangiltigt satt, utan bansyn till den konkreta 
sammanhanget eller anvandningen. Man kan identifiera kunskapens grundstrukturer och 
grundelement, ny kunskap ar bara en kombination av dessa grundelement. Vid en korrekt 
amnesanalys av ett givet dokument kommer tva olika personer att komma fram till samma 
amne. Inom klassifikationspraxis fiir detta till foljd en ~ppfattning, som innebar att det skulle 
finnas ett satt att klassificera som ar oberoende av sammanhanget dar klassifikationen ska 
anvandas. Som ett exempel pa detta beskriver Hj~rland Ranganatbans Colon-system, som dels 
ar uppdelad i ett antal basamnen, dels bar en "syntax" i form av PMEST-formeln (Personality, 
Matter, Energy, Space, Time). Denna "syntax" bestammer vilka prioriteringar som ska goras 
mellan olika facetter av amnet. 

Hj~r1and menar att en arnnesteori, som bestammer vilken prioritering de olika aspekterna pa 
amnet ska ha, befinner sig langt bort fran de sarnmanbang, sorn anvandarna befinner sig i. Han 
tar exernplet med forskaren som vill jamfOra valtekniska aspekter i olika lander. Colon
systemet bestammer bar att basamnet ar historia. For forskaren daremot ar det centrala 
begreppet antagligen val ocb inte historia eller enstaka lander. Denna syn pa amnesbegreppet 
far till konsekvens att man inte ifragasatter informationssysterns varldsbild och deras 
pri?riteringar inom olika discipliner. 

2. Den subjektiva idealismen lagger istilllet tonvikten pa individuella, subjektiva fOrhallanden 
i kunskapsprocessen hos anvandaren, forfattaren eller eventuellt formedlaren. Begrepp ocb 
arnnen ses som uttryck for uppfattningar eller asikter hos en eller flera individer. Nar person X 
och Y analyserar ett givet dokurnent komrner de, enligt den subjektiva idealismen, att ha var 
sin subjektiva uppfattning om dokumentets amne. Amnesdata blir till textrepresentationer, 
som ska hjalpa anvandaren att identifiera relevanta texter, en slags semantiska 
kondenseringar. lndexeringsteori och indexeringspraxis skall utga fdin anvandamas 
forutsattningsni va. 

Har kritiserar Hj~rland bl.a. aboutness-begreppet, sorn bygger pa tanken att ett amne ar den 
subjektiva uppfattningen hos anvandaren, forfattaren eller eventuellt formedlaren. Hj~rland 
framballer att man i alia system bor anvanda sig av kunskap om anvandarna, men inte for att 
anpassa sig till deras subjektiva uppfattningar om arnnen, utan fOr att pa andra satt ku~;ma gora 
systemet anvandarvanligt, t.ex. att utifnin kunskap om anvandamas sprclk ge hanvisningar till 
soktermer (prefered terms). Det maste anda alltid fungera sa att anvandama tilHignar sig 
vetenskapens och informationssystemets terminologi, inte tvartom. Hans slutsats ar att "den, 
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der s0ger nS}glen til emnebegrebet hos brugeren, g0r sig skyldig i en psykologisk fejltagelse". 1 

Forfattarens egen vardering ar inte heller med nodvandighet en bra utgangspunkt for 
amnesanalysen. I det sallskapet placerar Hj0rland ocksa de metoder for indexering, som 
bygger pa data i dokumentet, t.ex. olika former av automatisk indexering. 

Inom den subjektiva idealismen placerar Hj0rland ocksa positivismen, som betonar empirisk 
kunskap pa bekostnad av teoretisk kunskap, och endast vill godta faktiskt matbara kriterier. 
Inom informationsvetenskapen kan se exempel pa detta tankesatt sarskilt omkring 
amnesbegreppet. Ett typiskt exempel ar nar man vid matningar av t.ex. relevans och kvalitet 
u tgar fran subjektiva upplevelser. 

I amnesanalysen for denna syn med sig att man garna godtar dokumentets utsaga om sig sjalv. 
Det naturvetenskapliga idealet far dominera aven samhallsvetenskapliga tesaurer, utan hansyn 
till des sa vetenskapers sarskilcia terminologiproblem och behov. 

3 . En realistiskt, pragmatisk, materialistisk syn pa amnesbegreppet ar Hj¢rlands egen 
definition. Anvandaren kommer till biblioteket eller databasen med ett speciellt 
informationsbehov, ett problem som ska losas. For att amnesindexeringen ska bli meningsfull 
m aste man tillmotesga anvandarens behov. Hj0rland menar att det fOr informationssystemet ar 

· viktigast att betrakta amnen ur synvinkeln: vilka potentiella fragor kan dokumenten ge svar 
pa? Darfor blir Hj¢rlands egen definition av amnesbegreppet att det ar lika med dokumentens 
kunskapsmiissiga potential. 

Ett amne ar inte nagot i fOrvag givet, utan istallet innehaller ett dokument ett oandligt antal 
potentiella amnen. Amnesanalysen utgor ett stallningstagande till vilka egenskaper · i 
dokumentet som ska synliggoras. Om amnesanalysen ska fungera optimalt fOr anvandaren, sa 
maste den innehrula en prioritering av vissa aspekter pa amnet framfOr andra. De olika 
kunskapsintressen, som olika discipliner har, kommer att avspegla sig i amnesanalysen. 
K vinnoforskare kommer att framhava vissa aspekter, historiker andra, psykologer en tredje 
typ etc. Ett dokuments objektiva amne skulle kunna sagas vara summan av de subjektiva 
kunskapsintressen som dokumentet kan anvandas till. A v detta fOljer att hela 
biblioteksviisendets overgripande mal skulle kunna uttryckas som att synliggora sa manga av 
dessa intressen som mojligt. De olika informationstjansterna maste daremot prioritera en 
amnesanalys utifran bestamda intressen. 

Hj0rland fOrklarar begreppet kunskapsmiissiga potentialer med att man i analysen av ett givet 
dokument forsoker att forutsaga den framtida anvandningen av dokumentet, aven om denna 
anvandning annu inte ar dokumenterad. Detta fOrutsatter en forstaelse av vilka framtida 
fnigor, som skulle kunna stallas i fOrhrulande till ett visst dokument. Har stoter vi naturligtvis 
pa problem, eftersom ett dokument egentligen kan sagas innehrula svar pa ett oandligt antal 
fragor. Det kan ocksa vara sa att de begrepp, som ar centrala fOr en typ av kontext, inte ails 
behover vara det i ett annat sammanhang. Amnesbeskrivningen ar heller aldrig avslutad; 
utvecklingen inom disciplinen kan standigt krava att amnesbeskrivningen uppdateras. 

Amnesanalys ar en tolkning av dokument i relation till kunskap och till andra dokument. 
Amnesangivelsen valjs utifran ett oandligt antal mojliga beskrivningar, och valet gors utifran 
pragmatiska kriterier fOr hur dessa beskrivningar kommer att underlatta framtida 

I ibid, S. 65 
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kunskapsprocesser. Men om ett dokument skulle rliknas upp eller placeras inom alia Hinkbara 
anvandningsomraden, sa skulle det bli tal om ett enormt antal upprepningar och 
dubbelplaceringar .. Ska en bok om kor placeras under daggdjur eller husdjur? Beslutet ar 
beroende av om boken ar av stOrst intresse fOr zoologer eller bonder. Har kan man saga att en 
pragmatisk aspekt pa placering rader. Vi gor en vardering som bygger pa relationen mellan 
egenskaper hos boken och de kunskapsintressen som finns. Har skiljer Hj~ZSrland pa olika typer 
av dokumentationstjanster. Han havdar att den pragmatiska aspekten kan fa avgora besluten 
inom ett mindre bibliotek. Inom det vetenskapliga biblioteket maste den vetenskapliga 
amnesanalysen vara overordnad konkreta anvandargruppers behov, och utga fran disciplinen 
som belhet. Har tillstOter dock den komplikationen att de vetenskapliga disciplinerna ocb 
facken ar historiskt-kulturella-sociala skapelser som producerar kunskap, tolkar information 
och kunskap, samt fOrmedlar erfarenheter ocb synpunkter, vilket innebar att de inte alls alltid 
representerar "sanningen". For att lOsa detta problem maste vetenskapema vara sjalvkritiska 
och sjalvreflekterande, dvs det maste forekomma en vetenskapsteoretisk debatt. Darav fOljer, 
enligt Hj~ZSrland, att aven den enskilda amnesanalysen maste goras utifn\n ett 
vetenskapsteoretiskt och forskningssociologiskt perspektiv. 

Konsekvenser for informationsvetenskapen 

Manskliga begrepp och mansklig kunskap uppstar som ett resultat av samarbete och 
kommunikation. Darfor, menar Hj~ZSrland, ar det fel att gora anvandarstudier utan att koppla 
dem till vetenskapsteori, och att det inte gar att empiriskt undersoka anvandarnas beteende 
utan att ha en adekvat modell fOr deras roll i kunskapsutvecklingen. Vi kan inte faststalla 
relevans fOr ett dokument om vi inte vet bur det passar in i den vetenskapliga strukturen. Ord 
och meningar kan vara desamma, men begrepp betyder olika saker i olika sammanbang. 
Darfor behover informationsvetenskapen faststalla bur amnesspecifik terminologi uppstar. 

Den typ av amnesdata, som idag ar val utvecklad, ar av fi:itt konkret natur, menar Hj~ZSrland, 
och tar sjalv exemplet med kvinnliga alkoholister. Han menar bar att dessa begrepp ar latta att 
identifiera inom psykologi och medicin, eftersom de upptrader som deskriptorer och 
prioriteras vid amnesanalysen, vilket i sin tur beror pa att dear praktiska eller att de stammer 
med en val etablerad typ av amnesdata. Vi tycker att just detta exempel ar vart att diskutera 
aven ur andra aspekter an Hj~ZSrland tankt sig. 

En annan form av amnesdata, som annu inte ar sa valutvecklad ocb val fungerande, skulle 
kunna vara data som t.ex. mojliggor identifikation av o1ika teoretiska utgangspunkter i synen 
pa ett problemkomplex. Han menar ocksa att amnesdata skulle fungera mycket battre om de 
gjorde ett forsok att visa ett dokuments synliga och osynliga teoretiska positioner, aven om 
detta med nodvandighet skulle vara praglat av ratt stor oslik:erhet. Detta resonemang, vilket ur 
ett "vanligt" biblioteksperspektiv kan kannas avant, kan genast appliceras pa feministiska 
texter, som i den "vanliga" bibliotekskatalogen antingen hamnar pa Ohja eller fOrsvinner 
fullstandigt. Har bander det ofta att man soker just den feministiska utgangspunkten till ett 
material. Denna typ av amnesanalys ar idag underprioriterad i databaser och i synnerhet inom 
samhallsvetenskaperna, trots att man kan anta att behovet har ar sarskilt stort. 

Enligt Hj~ZSrland finns det inte ett enkelt svar pa problemet med dokumentrepresentation. Han 
pekar dock pa olika tankbara losningar: att gora det mojligt att pa ett enkelt satt ta sig mellan 
dokumentposten och recensioner av dokumentet, gora amnesdata mindre refererande, mer 
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imformella, mer informativa och kritiskt analyserande, fOrsoka placera in dokument i 
rorhiillande till fackliga metodologier och huvudstromningar etc. Det galler att hitta de 

- s. vagheter som anvandarna har svart att uttrycka, och da racker det inte med att fraga dem for 
a tt losa deras problem. 

Domananalys 

Informationsvetenskapen bor agna sig at att studera kunskapsdomanerna som "tanke eller 
diskursfillt", skriver Hj~rland och Albrechtsen. 1 Detta studium benamner de domananalys. 
A ven vid amnesanalysen och konstruktion av amnesord tar man bansyn till domanen eller om 
v i sa vill disciplinen eller det specifika forskningsfaltet. Informationsvetenskap skall bellre 
ses som en av de sociala vetenskaperna an en kognitiv vetenskap. Domananalys star i motsatts 
ti ll det mer formella, "dator-lika" narmandet, som var vanligt under 80-talet. Meningen med 
domiinanalys ar att kunna tillfOra informationsvetenskapen nagot, sa att den kan utvecklas i 
g od riktning. 

Hj ,zsrland ocb Albrecbtsen menar att empiriska studier visst ar viktiga, men de maste vara 
teoretiskt valmotiverade. De menar att vi bar for mycket fragmentarisk data om anvandare och 
ror lite kunskap om de djupare krafterna, som besUimmer deras handlande. Studier av 
discipliners storre strukturer, tillsammans med teoretiska och filosofiska analyser i 
kombination med empiriska analyser mm, borde vara det som informationsvetenskapen skall 
agnasig at. 

Individen ar naturligtvis ocksa intressant. Hela tiden finns en samverkan mellan individplanet 
och den sociala nivan. Emellertid ar det individen som "skolas in" i den ena eller den andra 
domiinen. Domanen styr mer an individen, sager Hj~rland Det ar utefter den sociala 
dimensionen, som vi bor konstruera olika system inom informationsvetenskapen? 

Vad menas med att gora en domananalys? Hj~rland och Albrechtsen ger nagra exempel pa 
vad detta skulle kunna innebara. Vi kan t.ex. undersoka kommunikationens struktur i olika 
discipliner: 

- Vilka (ocb bur manga) ar producenterna? 
- Vilken arden typiska anvandargruppen? 
- Vilka kommunikationskanaler existerar i domanen, och hur stor del av den samlade 

kommunikationen gar genom de olika kanalema? 
- Nar etablerades kanalerna? 
- Kan monster i utvecklingen upptackas? 

Vidare kan vi studera hur anvandningen av spraket i titlar och dokument varierar fran doman 
till doman. Socialvetenskapen anvander t.ex. mycket mer metaforiska ord an 
naturvetenskapen. De "mjuka " vetenskaperna skiljer sig fran de "harda". Tillvaxten av 
domanen, dess organisation och publikationstrender ar ocksa nagot att studera. Problemen 
med tvarvetenskapen och overlappningen mellan olika discipliner ar en viktig del for 
informationsvetaren i domananalytiska sammanhang. Detta staller stora krav pa 

1 Hj!Z!rland och Albrechtsen, 1995 
2 ibid 
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informationsvetaren, som maste halla sig a'jour med en mangd olika discipliner. Hj¢rland ser 
detta som en utmaning och nagot som vi inom informationsvetenskapen maste bli alit battre 
pa. 

- Olika klassifikationer och indexeringstermer kan analyseras utifran deras implicita teoretiska 
utgangspunkt. 

!dealt sa skulle informatiorisspecialister kunna producera doman-specifika handbocker och 
journaler i alia stora domaner av en sadan kvalitet, relevans och synlighet att forskarna, 
studenterna och andra anvandare i domanen skulle kunna hitta och ha anvandning av dessa 
handbOcker. 

Sviirigheten for informationsvetare att genomfOra domananalys som angreppspunkt, ar att 
nagon form av subjektiv kunskap kravs. Om informationsspecialister kanner att de inte har 
tillrackligt mycket domanspecifik kunskap, skall de forsoka fa sadan och pa samma gang 
samarbeta med amnesspecialister. Huvudutmaningen for informationsvetare ar behovet att 
bidra med varderande information till poster i elektroniska system, skriver Hj¢rland och 
Albrechtsen. 1 

Den kommunikativa databasen 

Meningen med amnesindexering ar att dokument skall aterfinnas av dem som finner dem 
anvandbara. Inom naturvetenskapen gors ofta empiriska studier av olika slag, men vid 
bedomning av hur amnesord, som redskap for informationsatervinning, fungerar i en databas, 
Hher det sig inte goras lika latt. Vi staller oss tveksamma om vad vi egentligen far veta om ett 
informationsatervinningssystem genom systemanalys i form av m:itt pa recall, precision mm. 
eller genom olika former av anvandarundersokningar. Hur kan man egentligen mata om en 
informationssokning varit lyckad? Vi kan ga ut och fraga anvandare, men det ar inte sakert att 
vi da far reda pa nagot om systemet som sadant. 

Bibliotekarier vill garna tro att det ar viktigt att vaska fram alia relevanta dokument fOr ett 
amne, att en sokning ar lyckad om den ger manga traffar. Det har vid andra 
anvandarundersokningar visat sig att det sallan ar det viktigaste att veta att aUt relevant har 
hamtats fram av systemet. Thomas A. Peters, sager t.ex. att anvandaren hellre vill precision 
an recall. Resultatet skall vara i form av fa omsorgsfullt utvalda bocker. Bibliotekarier tror i 
allmanhet att anvandaren vill ha ett stort antal traffar.2 Anvandarna ar dessutom inte alltid 
sakra pa vad det egentligen ar de fragar om. Hur kan nagon annan da veta vad som ar 
relevant? Vi tar har, utifran denna osakerhet, diirfor upp D. C. Blairs diskussion om hur ett 
informationsatervinningssystem bor fungera som redskap for amnessokningar. Han havdar att 
informationsatervinningen karakteriseras av vaghet (indeterminacy). Denna vaghet kan man 
komma at med hjalp av sprakliga medel. Blair menar att vi kan se informationsatervinningen 
som en spraklig och kommunikativ process.3 

Det viktigaste med systemet ar, enligt honom, hur dokumenten representeras, dvs pa vilket 
satt amnesord knyts till dokumentet och sarskilt bur dessa presenteras. Problemet med att 

I ibid 
2 Peters, 1991 
3 Blair, 1990 
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beskriva dokument for atervinning ar en fraga om hur spraket anvands. Det handlar om sprak 
och mening. Blair hanvisar till sprakfilosofen Wittgenstein, nar han skriver om vad ett sprak 
ar. Ett sprak bestar inte av ett antal ord, som vart och ett gar att definiera och som ar 
sammansatta till meningar ined hjalp av speciella regler. Orden skall mera ses som redskap i 
ett sammanhang. Wittgenstein sager att vi borjar inte med ord, som behover forklaras, utan 
utgangspunkten fOr spraket ar sarskilda handelser eller aktiviteter dar vi har behov av att 
anvanda orden som redskap for att uttrycka och fOrsta de bilder vi bar. Nya ord lar vi oss i det 
som Wittgenstein kallar sprakspelet, dvs just det speciella sammanhang, sprakmiljon, dar siitt 
att leva och tanka ar sammanvavt med sattet att anviinda spraket. Ett uttryck far bara mening i 
"livets strom" .1 

Det vi bor gora ar att koncentrera oss pa ordens funktion snarare an dess mening. Om vi 
overfor resonemanget till hur amnesorden i en databas bor fungera, ar det viktigt att 
anvandaren far mojlighet att upptacka hur ord anvands i just den databasen, da inte i (orsta 
hand genom ordforklaringar utan genom exempel. Pa samma satt som vi lar oss ett sprak, ett 
modersmai, genom att leva i ett sammanhang, kan vi lara oss ett 
informationsatervinningssystem genom att anvanda det. Detta fOrutsiitter att systemet kan 
kommunicera med anvandaren, t.ex. i form av inbyggda tesaurus, eller amnesordlistor 
och/eller att anvandaren kan se genom exempel hur ord anvands. Det ar diirfor viktigt att bl.a. 
iimnesorden har en central placering i posterna for att anvandaren genom dessa skall kunna ga 
vidare i sin sokning. Aterkoppling mellan anvandare och system ar ocksa en viktig del av 
kommunikationsprocessen, i form av synpunkter pa val av amnesord eller avsaknad av 
iimnesord. 

Spraket har inga regler i vanlig mening, som t.ex. spelet schack bar. Forstaelse av spraket far 
vi genom att lyssna pa manga exempel, inte genom definitioner. A v detta fOijer att det inte ar 
nagon mening med att fraga efter vad ett amnesord i en databas betyder. Amnesord ar bara ord 
som anvands pa ett speciellt satt i sarskilda situationer. Forstaelsen kommer genom att titta pa 
exempel och medvetenheten om i vilket sammanhang orden anvands. Vi tittar pa exemplen 
och "dagern gryr sakta over helheten".2 

Vi har ofta behov av amnesbeskrivningar i det dagliga livet. T.ex. "Har du last nagot om 
Palme-utredningen pa sistone?" Amnesordet Palme-utredningen blir meningslOst, eller 
betyder nagot belt annat, om vi t.ex. letar efter litteratur aldre an tio ar. Det giiller att ha 
sammanhanget klart fOr sig. Amnessokning innehailer alltid ett visst matt av osakerhet. Olika 
faktorer som medverkar vid denna osiikerhet ar bl.a. 

1. det siitt pa vilket informationssokaren bestiimmer vilka ord hon eller han anviinder: 
Informationssokare fran olika fait kan soka efter samma dokument pa olika satt, med helt 
olikaord. 

2. den onskade uttomligheten av informationssokningen: Nagra aktiviteter kriiver mer 
uttOmmande sokningar. Det stiiller stora krav pa sokaren fOr att hitta "alit" inom ett visst 
iimne. 

I ibid, S. 45 
2 "When we first begin to believe anything, what we believe is not a single proposition, it is a whole system of 
propositions. (Light dawns gradually over the whole." (Wittgenstein. On Certenty) se s.l Blair, 1990. 
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3. storleken pa samlingen (databasen): Ett stort system kraver hogre kvalitet pa 
atervinningssystemet. I en riktigt liten samling, t.ex. en bokhylla, kan vi ju ga igenom alia 
dokument for att se om de ar relevanta. I en databas ar detta naturligtvis inte att 
rekommendera. 1 

I ett stort system galler det att forsoka forsta hur ett dokument har indexerats. Det finns ett 
obegransat antal slitt att representera ett och samma dokument. Dessutom kan ett och samma 
amnesord representera ett obegransat antal dokument. Tidigare trodde manga att a) ett 
amnesord hade en speciell mening och att b) ett dokument bara hade ett visst amne med dartill 
passande antal speciella amnesord. Blair sager att vi kan i anknytning till ett dokument stalla 
ett obegransat antal fragor. Svaren pa alia dessa fragor skulle i sa fall vara arnnesord. 
Swanson, en man som Blair hanvisar till, visade detta genom ett experiment, som gick ut pa 
det utan svarighet gick att stall a over 300· fragor per tidskriftsartikel; fragor som artiklama 
faktiskt svarade pa och alltsa var potentiella arnnen. Fler an 12 amnesord bor dock inte sattas 
pa ett dokument, anser Swanson. 2 

Ett annat problem med amnesord ar att de ursprungligen inte kom till fOr atervinning, varken i 
dagligt sprakbruk eller i bibliotekssammanhang. Amnesord, som t.ex. Watergate-affliren, 
uppstar fOr att vi skall veta vad vi pratar om nar vi kommunicerar med varandra. Amnesord ar 
kontextberoende, uppstar ur ett sammanhang och inte for att i efterskott sortera upp tillvaron. 
Amnesorden i t.ex. SAB:s ·amnesordlista var fran borjan till stor del ett satt att ordna 
dokument rent fysiskt pa t.ex. hyllor. Amnesorden anvandes inte heller for att skilja ut ett visst 
antal anvandbara dokument fran ett stort antal oanvandbara. Blair havdar att de inte heller kan 
anvandas som vetenskapliga bestamningar. Det skulle kanske dessutom vara mojligt att ha 
nagon form av vardeomdome om dokumentet, t.ex. om texten sjlilv innehaller klara 
varderingar, omdomen, rekommendationer, beslut eller vamingar. I de fiesta databaser anser 
man sig dock inte vilja ge nagra vardeomdomen. Men redan det att man indexerar ett 
dokument, med just de och inga andra amnesord, ar en form av subjektivt omdome, om an 
inte en uttalad vardering. 

Ett informationsatervinningssystem skulle fungera optimalt om det var mojligt att gora 
systemet mer aktivt, med samverkan mellan informationssokaren och systemet sa att det blir 
mer likt det naturliga spraket. Systemet skulle alltsa vara mojligt att lara, pa samma satt som 
vi lar oss sta.J.la de ratta fragoma i livet, eller i alia fall har mojlighet att fOrsta varfor vi staller 
fel fnftgor. Blair stliller upp tre punkter: 

1. lnformationssokningen maste vara i en omgivning dar sokaren latt llir sig hur han eller hon 
anvander amnesorden effektivare. 
2. A.mnesorden maste, sa mycket som mojligt, ses i sammanhanget och sammanhanget maste 
kunna ses. Sammanhanget ar antingen det, i vilket dokumentet producerades eller i det, som 
det befinner sig i databasen. 
3. Informationsatervinningssystemet borde vara gjort fOr att uppmuntra kommunikation mellan 
anvandaren och indexeraren.3 

1 Blair, 1990, s. 162 
2 se Blair, 1990, s.l70 (Swanson, Don R, Studies of indexing depth and retrieval effectiveness. - opublicerad 
rapport 1966) 
3 Blair, 1990, (Dessa punkter utvecklas pa s.l78-193) 
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Hur skulle ett system vara uppbyggt for att uppfylla dessa tre mal? Blair skriver att det ar 
viktigt med tydliga exempel pa soktermers anvandning. Som exempel pa en databas dar 
informationssystemet inte kommunicerar med anvandaren pa det satt som Blair foresprakar, 
kan vi namna den amerikanska databasen NOEMA, som vi intresserade oss for tidigare under 
vara studier pa BHS. Postema i denna databas var sokbara med hjalp av bl.a. amnesord, men 
dessa var inte synliga fOr anvandaren. 1 I ett sactant system ar det svart att ga vidare. Man far 
ingen hjalp med att fOrsta vad man gjort fOr fel, inte heller tips om relaterade amnesord, eller 
vilket som arden ratta formen (detta kan man fa veta med hjillp av trunkeringar i ett system 
eftersom man da far se alia mojliga kombinationer). 

Blair menar att man aven kan se dokumentet i sitt sammanhang, genom att visa hur ofta ett 
dokument atervunnits och nar, eller att vid sokningen direkt ga in i amnesordlistan och dar se 
hur manga dokument, som ligger knutna till varje amnesord. Ytterligare ett satt att se 
sammanhanget, vilket Blair ocksa namner, armed hjalp av citeringsindex. 

Att kunna lanka dokument till varandra ar ocksa vardefullt fOr sammanhangets skull, t.ex. 
Hinkningar mellan artiklar och tidskriftens huvudpost, eller mellan bidrag och killldokument. 

NOEMA: The collaborative bibliography of women in philosophy, som vi namnde ovan och 
som ar sokbar via Internet, har dock givit andra mojligheter. Databasen har en val utvecklad 
kommunikation mellan anvandare och indexerare. I sjalva verket ar hela databasen ett 
samarbete, vilket ju ocksa framgar av namnet. Direkt pa skarmen, dar informationen om 
databasen ges, finns ett formuHir, i vilket vilken anvandare som heist kan skicka. in 
kommentarer pa materialet, fOresla material, annotationer mm. Att detta ocksa fungerade fick 
vise rent praktiskt, eftersom vi sjalva provade pa att lagga in poster? 

Viktigt, for att uppfylla de ovan stallda malen, ar ocksa att snabbt kunna se exempel pa det 
man sokt efter. Detta ar viktigt inte.bara fOr informationssokaren utan ocksa for indexeraren. 
·Man skulle kunna ha nagon form av exempelsokningar dar informationssokaren far lara sig 
tva saker for att forsta bur soktermer anvands: 
a) det allmanna sattet pa vilket soktermer anvands och 
b) den specifika anvandningen av den specifika soktermen, som informationssokaren ar ute 
efter. 

Sammanhanget maste identifieras och amnesorden relateras till detta. Informationssokaren 
forsoker beskriva informationen pa det satt, som hon eller han tror att indexeraren har tankt 
och indexeraren i sin tur forsoker beskriva dokumentet pa ett satt som anvandaren forstar. 3 Ett 
satt att for anvandaren visa vilket amnesord, som galler i sammanhanget, ar att visa frekvens i 
amnesordlistan i databasen. Har ar det mojligt med tekniska lOsningar i form av inbyggda 
tesaurer. Hur mycket feedback far indexeraren fran informationssokaren? Vanligtvis mycket 
lite. 

1 NOEMA lir en filosofidatabas, med iimnet Women in philosophy, se Briinnstrom m.fL, 1995. URL : 
http://billyboy .ius.indiana.edu/womeninphilosophy/womeninphilo.html (96.04.17) 
2 Vi upptackte nagra manader efter det att vi lagt in poster i NOEMA att nagon hade gjort en lankning fran posten 
med orden [more information]. "Klickade" vi pa denna sa kom vi till institutionen for filosofi i Goteborg och 
dess information om vilka studier som bedrivs dar mm. Har ar ett tydligt exempel pa hur vi med de resurser, som 
finns att tillga med hjiilp av Internet, kan fa in dokument i sitt sammanhang; att se ur vilken tradition just det har 
dokumentet framsprungit. 
3 Biair, 1990,s.188-189 
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Kommentar 

I detta kapitel bar vi visat pa nagra teoretiska utgangspunkter for indexering och sprak. De 
teorier som Hj~rland och Blair framfor ar av det mer teoretiska slaget och beskriver inte nagra 
praktiska modeller for hur man ska gora i en konkret situation i en faktiskt databas. Vart syfte 
med att ta upp dessa teoretiska resonemang har varit att fOrsoka lagga en teoretisk bakgrund 
som vi kan utga fran i vara studier av hur ett speciellt indexeringssystem ar uppbyggt och 
fungerar. 

Hj~rland menar att ett funne inte kan besUimmas utanfOr kontexten. For att kunna avgora vad 
en text handlar om maste vi veta bur sammanhanget, dar den kan tankas komma till 
anvandning, ser ut. Hj~rland menar att atervinningen av texter och dokument maste sta i 
centrum for amnesanalysen och vara avgorande for indexeringssprakets utformning. Inom 
forskningens informationssystem maste det kunskapssociologiska ' och det 
vetenskapsteoretiska sammanhanget vara utgangspunkt. Vi finner att detta resonemang 
fOrklarar en del av de problem som uppstar nar kvinnoforskare soker i de vanliga 
forskningsbibliotekskatalogerna. Hur hittar man t.ex. en text med feministisk utgangspunkt i 
en vanlig svensk universitetsbiblioteksdatabas? 

Blair menar att informationsatervinningen kan ses som en spraklig och kommunikativ 
process. Vi lar oss informationsatervinningssystemet genom att anvanda det. Systemet borde 
fungera i kommunikation med anvandaren for att likna det naturliga spraket. Har finns det 
naturligtvis i databaser mojligheter att "hjalpa" anvandaren, genom att visa pa sammanhang, 
hur manga traffar ett visst amnesord ger etc. Vi anser att det har ar ett omracte dar det finns 
mycket att gora. Man vill garna se den stora gruppen anvandare som ganska motvilliga till att 
anvanda databaser. Detta komrner att fOrandras i takt med att dagens grundskola och 
gymnasieelever dyker upp pa hogskolor och universitet. 

Hj~rland och Blair anser att man inte kan forhalla sig "objektiv" vid val av arnnesord, de utgor 
alltid just ett val, d.v.s. nagon form av prioritering. Detta blir, som vi vill visa i fOreliggande 
arbete, mycket tydligt i en databas som KVINNSAM, dar utg{mgspunktema for indexeringen 
ar del vis andra an i andra informationssystem. 

Vi vill har papeka att vi inte avser att gora nagon egen "domananalys" av 
kvinnoforskningsomn\det, det skulle vara ett alldeles for omfattande arbete. Vi kan daremot se 
att det kanske skulle behovas. Vi anser dock att amnesindexeringen i KVINNSAM behover 
ses i ett sammanhang. Vi kommer diirfor att gora en beskrivning av kvinnoforskningen i 
Sverige. 
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3. K vinnoforskning 

Inledning 

I detta kapitlet fOrsoker vi svara pa fragan vad kvinnoforskning ar, dels genom att ge en 
historisk overblick over kvinnoforskningen i Sverige, dels genom en sammanfattning av vad 
som ligger inom begreppet kvinnoforskning idag. Denna bakgrund ar tankt att ge en forstaelse 
for vilka en stor del av anvandarna av KVINNSAM-basens amnesord kan tankas vara. Vi 
skulle kunna saga att vi gor en beskrivning av domanen, for att anvanda Hj¢rlands ord. Vi 
hoppas att vi kan ge en nagorlunda rattvis bild. 

Fragan "Varfor skall vi ha kvinnoforskning ?", som behandlas i det tredje avsnittet, kanske kan 
tyckas ligga litet utanfOr vart amne, men som vi ser det ar just fragan om kvinnoforskningens 
vara, en viktig del av vad kvinnoforskningen ocksa handlar om. Vi gor dock inga ansprak pa 
att fOrsoka ge nagot fullstandigt svar pa fragan har. 

Inom genusforskningen visas bl.a. pa maktforhallanden mellan konen, ocksa inom den 
akademiska varlden. Fran kvinnoforskningshrul har det i och med detta papekats fOljande: 

"De hinder som moter kvinnoforskningen ar delvis de samma som de som brukar 
uppsta nar ny kunskap vaxer fram och gor ansprak pa att forandra 
verklighetsbilder och kunskapsomraden. Det tar alltid tid for det nya att vinn~ 
genomslagskraft. Men hindren ar ocksa forknippade med att kunskapsomradet 
nastan belt bars upp av kvinnor, en grupp som bar svag auktoritet inte minst i 
forskarsamhallet. Dessutom utmanas just detta underordningsforhallande i 
forskningen." 1 

Fragan om kvinnoforskningens vara bar dessutom aktualiserats, i och med den nyligen 
utkomna utredningen fran utbildningsdepartementet; Viljan att veta och viljan att jorsta : Kon, 
makt och den kvinnovetenskapliga utmaningen i hogre utbildning, SOU 1995:110. 

Forstaelsen for kvinnoforskningens betydelse, motiverar naturligtvis · ocksa ett 
informationssystem dar dokument, relevanta fOr denna forskning, gar att atervinna. 
Effektiviteten i atervinningen, som vi ser det, ar till st6rsta delen en fraga om sprak, dvs. val 
av amnesord, hur val en amnesordlista eller en tesaurus fungerar i sitt sammanhang mm. Vi 
aterkommer till detta. 

Svensk kvinnoforskning i ett historiskt perspektiv. 

Akademisk kvinnoforskningen bar, i vid bemarkelse, en drygt hundraarig historia i Sverige. 
Universitetet i Sverige oppnades for kvinnor 1873. Det hade da varit stangt i nastan 400 ar, 
dvs. alltsedan invigningen av Uppsala universitet. De forsta kvinnliga studentema kom till en 
miljo skapad av man fOr man. 2 

1 Kvinnoforskningen i Sverige, 1992 
2 Westman Berg, 1983, s. 29 
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Ellen Fries blev den forsta kvinnliga doktom i Sverige ( 1883), inom amnet historia med 
arbetet Bidrag till kiinnedomen om Sveriges och Nederlandernas diplomatiska forbindelser 
under Karl X Gustavs regering. Nar doktorsgraden val var nadd kunde hon bedriva 
kvinnoforskning. Hon skrev bl.a. samlingen Markvardiga kvinnor i tva band. 1 

Elsa Eschelsson var den forsta kvinnan som erholl docentkompetens i vart land. Detta var ar 
1897, sam rna ar som hon disputerade i amnet juridik. Hon var med och grundade Akademiskt 
bildade kvinnors forening 1904. Elsa Eschelsson motarbetades under sin verksamhet pa 
universitetet, som varande kvinna.2 Trots att kvinnor juridiskt sett hade tilltrade till 
universitetet var motstandet stort. Protokoll fran Uppsala universitet, dar Elsa EscJ;telsson 
verkade, visar pa en klart sexistisk ideologi. Exempel pa detta ar foljande uttalande: 

" Man torde icke hava exempel i vart land pa en kvinna, som utfort ett 
·vetenskapligt arbete, vittnande om nagon egentlig originalitet och vars anstallande 
vid universitetet skulle hava inneburit nagot synnerligt intresse for detsamma. 
Erfarenheten - har som i utlandet - tyder pa, att de kvinnliga studentema i 
genomsnitt aro underlagsna de manliga. Ju hogre laroomradena aro, ju stOrre 
ansprak pa egen tankeverksamhet och sjalvstandighet de etfordra, ju battre synes 
jamforelserna utfalla till de manliga studenternas forman".3 

Att vara kvinna i universitetsvarlden vid sekelskiftet var att till stor del vara utsatt fOr 
nedvarderingar, forakt och diskriminering. Detta hade inte att gora med vilket amne de 
forskade i, utan enbart det att vara kvinna. Mojligheten till omfattande forskning om kvinnor 
inom universitetets ram lat vanta pa sig. 

Denna forsta fas i kvinnoforskningens historia, fran Ellen Fries och fram till ca. 1930, har 
betecknats som socialfilosofisk. Syftet med denna forskning var ofta att bidra till forandringar 
i kvinnornas situation och att fylla i luckor i tidigare forskning som till stor del handlade om 
man.4 Den socialfilosofiska perioden kan indelas i tre grenar; historiska kvinnogestalter, 
socialhistorisk forskning och politisk-filosofiska skrifter. 5 Ellen Fries, som tidigare namnts 
kan sta som representant for den forsta inriktningen med sitt arbete Markvardiga kvinnor. Den 
socialhistoriska forskningen undersokte kvinnors fOrhallanden inom arbetet, bade inom 
industrin och hemmet. Detta arbete gav upphov till flera utredningar.6 Ellen Key med sina 
skrifter om kvinnlig sarart raknas till den tredje grenen, politisk-filosofiska skrifter likasa Elin 
Wagners Vackarklocka (1941). 

En andra fas i kvinnoforskningens historia ar den positivistisk-empiriska, som har sin 
tyngdpunkt pa 1950- och 1960-talen. Det ar nu konsrollsbegreppet infers, vilket forsoker visa 
att kvinnlighet och manlighet inte ar biologiskt givna utan nagot inH:i.rt. Typiskt for denna fas 
ar att manligheten ga.Iler som norm, om an osynligt. 7 Det var kvinnorollen det var fel pa, 

1 Ohlander, 1987 
2 ibid 
3.Storre akademiska konsistoriets i Uppsala samt driitselnamndens, fakulteternas och sektionernas iifvensom 
ofverbibliotekariens yttranden angaende den sk lOneregleringskonunittens underdaniga beUinkande i fraga om 
grunderna for anstallande i statstjiinst, Uppsala 1911, se Ohlander, 1987 
4 Holter, 1980 
5 Goransson, 1983 
6 bl.a. av Johan Leffler och Karl V. Key Aberg, Gustav af Geijerstam, se. Goransson 1983, s.l7 
7 Goransson, 1983, 

26 



vilket kunde rattas till med olika medel. JamstillJdhet sags ungefar som "kvinnor dr ocksa 
man". 

Under 1970-talet utvecklades bl.a. en kritisk-marxistisk-feministisk fas, paverkad av 
kvinnororelsen. Gemensamt med kvinnoforskningen blir nu, oavsett inriktning, att den 
forhruler sig kritisk till tidigare teoribildningar, detta for att komma at maktstrukturema 
mellan konen i samhallet. K vinnoforskningen far nu sitt typiska kvinnoperspektiv och 
kritiserar den patriarkala maktstrukturen, samtidigt som forandringar av kvinnors villkor 
kravs. Harriet Holter sammanfattar den har perioden rued; "K vinnor ar bra. 
Kvinnoerfarenheter ar viktiga- och dear vara."1 

"De forsta kvinnorna som tog doktorsexamen i Sverige. (Fil dr iir en akademisk examen, docent och professor 
iir tjiinstetitlar.) Manga av dem verkade for kvinnosaken. 

fil dr 
namn ar iimne verksamhetsomrilde 
Ellen Fries 1883 historia lararinna, studierektor, 

forskning 

Elsa Eschelsson 1897 civilriitt docent 

Astrid Cleve (von Euler) 1898 his to ria liirarinna, forskning 

Lydia Wahlstrom 1898 his to ria lararinna, rektor, forskning, 
skonlitteriirt fOrfattarskap, 
professors narnn 1939 

Anna Ahlstrom 1899 romanska sprak liirarinna, startade skola 

Anna Stecksen 1900 medicin liikare, forskning 

Gulli Rossander (Petrini) 1903 fysik lararinna 

AnnaPaues 1902 gerrnanska spriik undervisade vid Newnham 
(engelska) College, Cambridge, Stor-

britannien, professors narnn 1934 
Gerda Ostberg 1903 romanska spriik 

Alexandra Skoglund 1903 his tori a Iararinna 

Kerstin Hard af Segers tad 1906 romanska spn\k: lararinna, 
biblioteksamanuens 

Signe Sturzenbecker 1908 fysik 

Anna Dahlstrom (Nilsson) 1908 medicin tigonliikare 

Augusta Arnback 1909 biologi anstiilld vid Naturhistoriska 
(Christie-Linde) riksmuseet 

Eva von Bahr (Bergius) 1910 fysik docent, liirarinna 

Hilma Borelius 1910 litteratur- docent, uppehtill professur 
historia 

Eva Ramstedt 1910 fysikalisk docent i radiologi, 
kemi studerade ftir Marie Curie 

Naima Sahlbom 1910 kemi grundade I 914 privat 
mineralogiskt laboratorium 

Louise Petren 1911 matematik lararinna 

Figur 2. 2 

1 Holter, 1980, s. 12 
2 Tabellen ar hamtad fran Ann-Sofie Ohlanders artikel Yrkesforbud fOr kvinnliga forskarpionjiirer II Forskning 
och Framsteg, 1989, nr. 6, s. 33 
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K vinnoforskning idag - ett eget fait 

Resonemanget, som fors i detta avsnitt om kvinnoforskning som ett eget fait, ar till stOrsta 
delen hamtat ifran Anita Goranssons bidrag i festskriften till Gunhild Kyle. Anita Goransson i 
sin tur hamtar begreppen fiilt ocb doxa fran den franske sociologen Pierre Bourdieu. Ett fait 
kan ses som ett socialt rum dar det pagar ett "spel" bestaende av relationer mellan individer 
eller institutioner, sam konkurrerar om samma belOning. Doxa ar det gemensamma inom 
faltet, t.ex. en uppkommen praxis, gemensamma teoretiska utgangspunkter mm.1 

Kvinnoforskning anvands idag ofta sam en samlingsbeteckning, som innefattar all forskning 
om kvinnor ocb som staller kvinnor sam subjekt, dvs aven utgar fran kvinnors erfarenheter. 2 I 
skriften Kvinnoforskning i Sverige, utgiven av Centra/Fora for kvinnoforskning i Sverige, 
anvands termen kvinnoforskning som en samlingsterm for forskning om kvinnor och om 
konsrelationer i olika sociala sammanbang. Aven studier inom kultur ~')cb natur, med ett 
konsteoretiskt perspektiv, raknas hit.3 

K vinnoforskningen struler ofta belt andra fragor an den traditionella forskningen, som ofta har 
mannen, medvetet eller omedvetet, som subjekt och norm. De fragor som stalls har sin 
utgangspunkt i t.ex. kvinnors stallning i familjen eller samhallet. Kvinnoforskningen ar 
tvarvetenskaplig ocb problemorienterad. Det finns ingen specifik kvinnoforskningsteori. Inom 
kvinnoforskningen finns forskning, som bygger pa olika tearier t.ex. genus tearier, 
femil)istiska tearier, men aven mer traditionella. 

Jamstalldbetsforskning raknas ofta in inom kvinnoforskningen, men vi talar knappast om 
nagra jamstalldhetsteorier. Denna forskning skiljer sig fran genusforskning ocb feministisk 
forskning, genom att den inte pa samma satt ger ett belt igenom inifran, eller om vi sa vill, ett 
underifran perspektiv. Jamstiilldhetsforskning ar politiskt initierad, en1igt Maud Edwards: en 
svensk foreteelse, som andas politisk nytta och utredning pa ett alldeles eget vis.4 Dessutom 
finns det knappast nagra forskare, som sager sig hrula pa med jamstalldhetsforskning, 
daremot finns det manga personer som ha.ller pa med jamstalldhetsprojekt. 5 Kanske kan vi se 
det som att jamstalldhetsprojekt bygger sin verksamhet pa ron fran den ovriga 
kvinnoforskningen? Kanske ligger det i sakens natur, att inte sortera in jamstalldhetsforskning 
inom kvinnoforskningen, sa lange som de fiesta tearier inom denna forskning, dvs. 
genusteorier och feministiska tearier fokuserar pa kvinnors underordnade stallning, sa aven i 
den politiska sfaren? 

Genusforskningen (gender studies) ar egentligen inte enbart forskning om kvinnor, aven om 
den mest intresserat sig for denna. Den innefattar forskning om bade kvinnor och man, 
fokuserat pa relationen dem emellan, men mer om detta nedan. Flera universitetsinstitutioner 
bar bytt namn fran kvinno- till genusseminarier, fOr att visa att det inte bara angar kvinnor 
utan aven man. 

K vinnoforskningens natur ar sadan att den overskrider disciplins- och nationsgranser. 
Nordiskt Forum ar ett relativt lost natverk som borjade fungera under 1980-talet mellan olika 

1 Moi, 1994 
2 se Viljan att veta och viljan att forsta, 1995, men aven Kvinnofarskningen i Sverige, 1992 
3 Kvinnaforskningen i Sverige, 1992 
4 Edwards, 1995 
5 ibid 
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forskare. 1993 startades tidskriften Nora: Nordic Journal of Women /s Studies, som ett led i 
samarbetet mellan de nordiska forskama. 

Vid Kvinnohistoriskt Arkivs tillkomst 1958 fanns endast ett fatal personer, som forskade om 
kvinnor. Det var Gunnar Quist inom amnet historia. Han disputerade 1960 med Kvinnofragan 
i Sverige 1809-1846. Asta Ekenvall holl pa med idehistoriska studier. Hon var bl.a. inspirerad 
av Elin Wagner1

, som i sin bok Vackarklocka skriver: "Mans och kvinnors historia ar ju sa 
sammanflatad som varp och inslag i en vav. Men det har lyckats gora en historia av bara 
inslaget. "2 Resultatet av Asta Ekenvalls forskning blev boken Manligt och kvinnligt : 
idehistoriska studier, som utkom 1966. Karin Westman Berg, litteraturvetare, studerade Carl 
Jonas Love Almquists kvinnosyn. Hon doktorerade 1962 med Studier i C. J. L. Almqvists 
kvinnouppfattning. Fler kvinnoforskare fanns inte da, men forhoppningen fanns att 
Kvinnohistoriskt Arkiv skulle kunna uppmuntra fler att forska om kvinnor. Fran borjan gallde 
det inom amnet historia. Senare ansag de, som arbetade med materialet, sig vilja serva i stort 
sett all forskning in om humaniora och samhallskunskap om kvinnor. K vinnoforskningen har 
sedan Kvinnohistoriskt Arkivs tillkomst okat lavinartat. 

Kvinnoforskningen var fran borjan framforallt inriktad pa att fylla i luckorna och kritisera 
existerande forskning, som varande styrd av varderingar. Denna typ av forskning ar langt ifdin 
avslutad. Annu finns det mycket som behover kompletteras och korrigeras. 3 Tidigare 
forskning var ju till stOrsta delen gjord om man, av man och fOr man. 

Senare upptacktes det att centrala begrepp mm maste andras, att det inte gick att bygga 
kvinnoforskning utifn1n de gamla begreppen - en sorts paradigmskifte kom till stand. Att 
studera vad Mary O'Brien, en feministisk filosof, uttrycker som "the malestream thought", ar 
som att ga pa diet, med anledning av hur det ar att vara kvinna i universitetsvarlden. Kanslan 
av att inte riktigt vara som jag borde infinner sig. Hon betonar vikten av att fa ihop tva 
vasentliga delar, att tanka om varlden och agera i varlden. Detta synes svart i den 
kunskapssyn, som det traditionella universitetet representerar, dar kvinnans franvaro har 
format ett satt att tanka, som inte tar hansyn till specifikt kvinnliga handlingsomracten som 
t.ex. reproduktion, vard mm. Om vi skall overleva som en "jordart", att leva i varlden, maste 
vi hela tiden reproducera, betonar O'Brien. Det handlar inte bara om reproduktion av oss 
sjalva i form av barnafodande utan ocksa om att reproducera var planet, om vart satt att leva, 
att t.ex. inte valdfOra oss pa jorden, menar hon; dvs reproducing the world. Vart satt att agera, 
maste av nodvandighet ocksa fOrenas med vart satt att tanka.4 Detta saknas fortfarande till 
stor del i de traditionella universiteten, anser hon och delar sin asikt med manga, aven i vart 
land.5 Beata Losman skriver i Bibliothca Feminarum, en skrift om bl.a. de Kvinnohistoriska 
samlingarna fran 1984: 

"Under de sista 10 aren har det uppstatt nagot som kallas kvinnovetenskap eller 
kvinnoforskning. Det ror sig om en bland kvinnliga elever och forskare utbredd 
kansla av att den existerande vetenskapligheten inte tillgodoser deras intressen. 
Vetenskapen handlar inte om sadant som intresserar kvinnor, och bedrivs pa ett 

1 Cnattingius, 1987 
2 Wagner, 1941 
3 Goransson, 1987 
4 O'Brien, 1989 
5 se t.ex. Del B i Vi/jan att veta och vi/jan att forsta.(SOU 1995: 110). I denna del berattar forskare som sina 
erfarenheter fran svenska universitet. 
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satt som effektivt hailer kvinnor utanfOr. De vetenskapliga spelreglema, bade 
officiella och oskrivna, ar sedan lange fastsUillda av man - och kvinnor vill inte 
acceptera dem."1 

Det har vuxit fram vad vi med Pierre Bourdieus begrepp kan kalla ett eget fiilP, 
kvinnoforskningsfaltet. Inom Hiltet pagar, som i alia fait, standigt diskussioner om vad som 
skali galla, men utat sluter sig alia samman och forsvarar faltet som sadant. Medlemmama 
maste kunna spelreglema inom faltet fOr att bli accepterade. Inom vatje fait finns vad 
Bourdieu kallar doxa. Doxan ar det, som alia i faltet skall beharska, sa som vissa 
grundlaggande texter. 

Som exempel pa grundlaggande texter kan vi namna Simone de Beauvoirs bok Det andra 
konet, en klassisk text, som fortfarande diskuteras. Eva Lundgren-Gothlin utkom t.ex. 1991 
med en avhandling; Kon och existens : studier i Simone de Beauvoirs Le deuxieme-Sexe, 
inom ide och lardomshistoria.3 Det andra kOnet kan raknas till den fas av kvinnoforskningen, 
som satter mannen som norm och som problematiserar kvinnligheten. Shulamit Firestones 
Dialectic of sex kan sta som representant for den period da manligheten och patriarkatet 
borjade kritiseras och "kvinnoperspektivet" kom att bli ett begrepp. Som exempel pa den 
senare fasen av kvinnoforskningen, som inriktar sig pa maktrelationema mellan konen; genus
forskning (gender, konsteoretisk forskning) kan narrmas Joan W Scotts Gender; a useful 
category of historical analysis.4 Naturligtvis kan mfmga fler exempel pa texter ges, bade 
"historiska" och nyare som forekornmer i den dagliga debatten. Sandra Harding ar t.ex. ett 
centralt namn i den vetenskapsteoretiska diskussionen.5 I Sverige har vi texter av t.ex. Yvonne 
Hirdrnan6

, Gunhild Kyle7
, Eva Lundgren8 Rita Liljestrom9

, Ulla Holm10
, Karin Westman

Berg11 m.fl. m.fl .. 

K vinnoforskningens falt innehaller natverk mellan de olika personema i form av 
organisationer t.ex. Forum/Centrum for kvinnliga forskare och kvinnoforskning, som finns 
vid alia universitet i landet. Det fOrsta bildades i Lund 1978 pa initiativ fran ett antal 
samhallsforskare, som ville komma tillratta med snedfordelningen inorn hogskolan nar det 
galler kvinnors mojligheter till avancemang. 12 Goteborgs Universitet tilldelades pengar att 
anvandas till jamstalldhetsforskning och anvande dessa till att bilda ett eget Forum, med 
Lunds sorn forebild, i november 1978. I Goteborg formulerades mcllsattningama sa att 
fOreningen skulle " ... framja och stimulera till kvinnoforskning och motarbeta ensidigt 
mansdominerad teoribildning ... uppmuntra kvinnliga forskare att paverka sin egen situation 

1 Losman, 1984, s. 3 
2 Goransson, 1987 
3 se nedan Urval av avhandlingar s. 30 
4 Wold-Karlsen, Att arbeta med kvinnovetenskapligt material; exemplet GO!eborg-forum, 1991 
5 Sandra Harding har skrivit t.ex.: The science question in feminism. - Ithaca, 1986, Whose science? whose 
knowledge?: Thinking from women's lives. - Ballimor, Buckingham 
6 Ron ar en av dem, som inforde diskussionen om genusbegreppet och genuskontrakt i Sverige, f.d. professor i 
kvinnohistoria. 
1 Hon ar den forsta professorn i kvinnohistoria i Sverige. · 
8 Ron ar professor vid Sociologiska institutionenfl'eologiska institutionen vid Uppsala universitet. 
9 Ron har skrivit manga sociologiska texter. 
10 Ron iir den forsta som doktorerat i feministfilosofi i Sverige. 
11 Hon ar litteraturhistoriker, professor emeritus. 
12 se Widerberg, 1983 men aven Losman, 1988 
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ocb komma at problem i den traditionella forskarstrukturen." 1 I juli 1994 blev Forum 
Goteborg en egen institution. 

Syftet med forum/centrum- organisationema var att pa olika satt stodja kvinnoforskning. Det 
anordnas mOten, seminarier, ett informations- ocb kontaktnat bar byggts upp mm. 1982 
anordnades ett flerdagarssymposium vid Umea universitet, som ocksa kallats "det fOrsta 
kvinnouniversitetet". Forelasningar fran detta finns samlade i Rapport fran 
Kvinnouniversitetet (1983). Symposiet var tvarvetenskapligt ocb over 200 personer deltog. 
Initiativtagare ocb planerare var representanter fran varje Forum ocb anslag kom fran 
Riksbankens Jubileumsfond? Dessa olika fora/centra anordnar darefter "flerfora-mOten" med 
olika ternan. 3 

For att ~herga till Bourdieus tearier om vad som karakteriserar ett fait; sa ar ocksa 
gemensamma Jidskrifter ett kriterium. Forum-organisationema ger sedan januari 1980 ut 
Kvinnovetenskaplig tidskrift. Tidskriften ar ett kontaktorgan for forskare och ett plats for att 
sprida den debatt som finns. Dessutom presenteras utlandsk forskning i svensk oversattning, 
for att bli mer Hittillganglig.4 MMsattningen for tidskriften paminner i nagon grad om 
mMsattningen fOr K vinnohistoriska samlingarna. Dels vill man vanda sig till en bredare 
allmanbet, dels vill man ba en pagaende debatt mellan kvinnoforskare. Detta kan ge problem 
med presentationsformer. Den inomvetenskapliga diskussionen kraver ett precist ocb stringent 
sprakbruk, med sin vedertagna begreppsapparat, medan det kan vara svart for den som icke ar 
"invigd" att tillgodogora sig detta. En av vara informanter talar om att Kvinnovetenskaplig 
tidskrift vander sig till en "tamligen energisk" lasekrets. For att intressera kvinnoforskare far 
inte heller spraket vara for tillrattalagt. 5 

Inom kvinnoforskningen bar, som inom alia fait, utvecklats en speciell begreppsapparat. Men 
denna ar inte accepterad fullt ut inom andra discipliner, inte ens grundbegreppet "socialt kon" 
(genus) bar vunnit entydigt gebor. · 

Begreppen andras under det att tiden gar, ny forskning kommer till och inkluderas i den gamla 
eller reviderar; olika begrepp anvands under olika tider och betydelseforskjutningar sker 
standigt. Vid samtal med indexerare, som arbetat pa K vinnohistoriska samlingarna under 
manga ar, blir detta patagligt. Nu indexeras valdigt mycket med ordet genus, tidigare 
anvandes konsroller betydligt mer. 

Anna J6nasd6ttir skriver om kvinnoforskningens teoribildning.6 Hon tar upp begrepp som 
patriarkat, kvinnokultur, konsroller, gender, konsidentitet mm, begrepp som ar gemensamma 
fOr faltet. 

1 Losman, 1988, s. l6 
2 Rapport fran K vinnouniversitetet, 1993 
3 Den 15 april 1991 hOils t.ex. i Goteborg en biblioteksdag pa temat; att arbeta med Mir- och 
kvinnovetenskapligt material : problem och mojligheter. Uppgiften om detta har vi hamtat frll.n 
inbjudningsbrevet, fran den 13 mars 1991, till de alia biblioteksansvariga vid de olika fora/centra runt om i 
landet. Syftet med motet var att de som arbetar med/ ar ansvariga fOr centra/fora-bibliotek, skall kunna traffas; 
utvaxla erfarenheter och planera vidare bibliotekssamarbete. Vi kommer senare i uppsatsen att anvanda oss av 
material frll.n detta mote. 
4 Goransson & Lindberg, 1983 
5 Intervju med forskare 
6 J6nasd6ttir, 1984 
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I Goteborg ger Institutionen kvinnoforskning ut en tidskrift vid namn Tviirtanten. Ovriga 
Fora/Centra ger ocksa alla regelbundet ut lokala informationshaften. K vinnohistoriska 
Samlingarna ses av faltet som ett viktigt redskap. Med anledning av detta gjorde 
forumforeningen i Goteborg ett uttalande, publicerat i Tviirtanten 1988, angaende 
tillsattningen av forestfmdartjansten pa Kvinnohistoriska samlingarna, vid en omorganisation 
av universitetsbiblioteket.. 

"Redan fran borjan etablerades ett nara samarbete med K vinnohistoriska samlingarna. 
Enligt stadgarna skall Forum vara referensgrupp for KS ... Da forskning ur 
kvinnoperspektiv ar relativt nytt ar det for manga viktigt att Hi sakkunnig hjalp for 
sokande av information ... Personer med kunskap om och erfarenhet av kvinnoforskning 
ar darfor en viktig tillgtmg vilket den nuvarande innehavaren i hog grad besitter. .. Vi 
fodrar darfor att Biblioteksnamnden vid beslut om tillsattning av 
foresttmdarbefattningen vid KS utser en person med ovan·namnda kvalifikationer."1 

Kvinnoforskningens doxa, dvs det som det inom faltet rader enighet om ar bl.a.: 

"1. Att skilja mellan socialt och biologiskt kon. 
2. Att det ar fraga om en social systematik, som ar historiskt foranderlig. Det ar 
framst det socialt konstruerade konet som undersoks 
3. Att det ar fniga om ett asymmetriskt, hierarkiskt forhallande - ett 
maktforha.J.lande - mellan konen. 
4. Helhetsperspektivet: individens liv maste ses som en helhet. T.ex. maste 
arbetsliv och familjeliv ses som en helhet for bade man och kvinnor. 
5. Det relationella perspektivet: det finns ocksa ett samband mellan t.ex. 
organisationen av mans arbete och organiseringen av kvinnors arbete, bade pa 
mikro- och makroplanet. Att lagre positioner domineras av kvinnor tenderar att pa 
det samhalleliga planet lyfta manskollektivet som sactant till de hogre 
positionerna. 
6. Vetenskapen ar inte konsneutral. Den ar praglad av forskarsamhallets specifika 
sociala sammansattning. "2 

Naturligtvis rader det ocksa oenighet och diskussion pa centrala punkter, som i alla andra fait. 
Sa diskuteras t.ex. begrepp som genus, bl.a. i samband med postmodernistiska tankar fran 
queer theory, som ar etablerat inom universitetsvarlden i USA, men annu inte i Sverige. Bl.a. 
filosofen Judith Buthler skriver om problemen, som uppstar i och med infOrandet av 
begreppet genus. Om detta skriver hon i boken Gender Trouble.3 

Inom kvinnoforskningen anvands olika teoribegrepp t.ex.; feministiska teorier, genusteorier, 
konsteorier mm. Feministisk forskning fOrknippas i Sverige med en stark ideologisk laddning, 
med handling och social forandring. Feminism ar bade rorelse, ideologi och teori. 
Fokuseringen i feministisk forskning ar kvinnors utsatthet och underordning. Feministisk teori 
ar inte en sammanhallen teori, men de olika delarna forenas av begrepp som kvinnors 
underordning, makt, rnanssamhalle/patriarkat och frigorelse. Utgangspunkten iir att kvinnor ar 

1 Tvlirtanten, 1988:4, s.45 
2 Goransson, 1987, s.49 
3 Buthler, 1990 

32 



underordnade man. 1 Feminismen tar ocksa helt avstand ifnin forestallningen om att det endast 
skulle kunna finnas en sanning. 

Genusforskning (gender studies) innefattar egentligen forskning om bade kvinnor och man. 
Detar bl.a. relationen dem emellan som studeras. Med genus menas det socialt konstruerade 
konet, dvs inte det som barnmorskan vid fOdelsen med en relativt snabb blick konstaterar vara 
det ena eller det andra. "Det ar den sociala ordningen snarare an den genetiska koden som gor 
oss till "riktiga" kvinnor och man."2 Genus i betydelsen socialt kon ar ca. 20 ar gammalt och 
en oversattning av engelskans gender, myntat av socialantropologen Gayle Rubin 1975.3 

Yvonne Hirdman ar en av dem som inledde diskussionen kring begreppet genus i ~verige.4 

Genusforskning kan handla om maktrelationer mellan konen men inte nodvandigtvis. I ordet 
genusforskning ligger inte samma politiska laddning som i feministisk forskning. I 
Kvinnovetenskaplig tidskrift pagar debatten om de olika begreppens innehall.5 Det framgick 
ocksa vid intervjuer att ordet genus inte ar nagot, som enhetligt anvands for begreppet. Nagra 
foredrar att anvanda det engelska ordet gender, andra foredrar socialt kOn. Ordet genus ar 
tydligen inte belt lyckat, dels for det tankama till grammatiken, dels anvands genus som en 
klassifikation inom biologin. 

Pa Kvinnovetenskapligt forum vid Lunds universitet hailer man pa att bygga upp en databas, 
FEMDOK, over kvinno-, genus- och jamstalldhetsforskning och forskare. FEMDOK 
omfattar bade pagaende och avslutade forskningsprojekt, avhandlingar och D-uppsatser. 
Registret kommer att ha tackning fran 1990 och framat i Sverige.6 

Kvinnostudier bedrivs pa andra nivaer an de akademiska. Kvinnororelsen har t.ex. en egen 
folkhogskola; Kvinnofolkhogskolan i Goteborg. Aven andra folkhogskolor erbjuder 
kvinnokurser; Kristinehamn, Kvarnby, Langholmen, Rinkeby och Skinnskatteberg. 

Varfor skall vi ha kvinnoforskning? 

"Konsteoretisk kunskap ar emellertid vasentlig inte bara som redskap fOr 
jamstalldhetsarbete. Den bar ett egenvarde i var gemensarnma kunskap om 
varlden vi lever i."7 

Redan 1983 i den davarande jamstalldhetskommittens betankande "Om hiilften vore 
kvinnor"8 fastslogs att mansdominerad forskning varken gagnar man eller kvinnor, som vill 
leva ett gott liv i fred med sin omvarld och efterlamna ett fungerande sarnhalle till sina bam 
och barnbarn. I 1995 ars utredning Vi/jan att veta och vi/jan att forsta: Kon, makt och den 
kvinnovetenskapliga utmaningen i hogre utbildning, paminns vi om detta.9 Foljande fraga 

1 Edwards, 1995 
2 ibid 
3 ibid. Gayle Rubin skrev The traffic in women: notes for a radical theory of the politics of sexuality i Toward an 
anthropology of~omen /Ed.: Rayna R. Reiter. - New York, 1975.- s. 157-210 
4 Hirdman, 1988 i·- : 
5 se t.ex. diskussionen om genusbegreppet i Kvinnovetenskaplig tidskrift 1987 nr. 4, 1988 nr. 3 
6 Lunds universitet, Kvinnovetenskapligt forum, Forskningsregister. 
URL (96.04.17): http://www.ub2.Iu.se/- kvf/sfemdok.html 
7 Yttrande fran Rektorsiimbetet, Goteborgs universitet, 1996 03 05, pa SOU 1995:110 
8 sou 1983:4 
9Viljan att veta och vi/jan att forsta, 1995, s. 31 
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sHills: Hur ar det egentligen tankt nar vi ser, att av den svenska statens forskningssatsning 
94/95, sa gick endast 0,13% till kvinno- ochjamstalldhetsforskning?1 

"Kanske ar det hog tid att erkanna att den oreflekterande kopplingen mellan makt 
och kon, som resulterar i ett manligt tolkningsprivilegium pa alla nivaer ar en 
grundbult i vetenskapssamhallets sjalvforstaelse?"2 

Vi har i vart land ingen formell diskriminering. K vinnor och man har samma ratt till 
utbildning, till yrkesval och till likalon fOr lika arbete. Men i realiteten ser det annorlunda ut. 
Det finns manga exempel, som pa senare tid kommit fram, pa att kvinnors och mans loner ofta 
ar olika, till mannens fOrman, trots samma arbetsinnehall. Inom hogskolan utgors idag 60% av 
alla studeranden av kvinnor, medan 88% av landets 800 institutioner enbart har manliga 
professorer.3 Fragan ar varfor inte unga kvinnors kapacitet inom den hogre utbildningen i 
Sverige idag tillyaratas? Manga sager att problemet ligger utanfOr hogskolan. Det ar 
kvinnornas familjesituation eller daliga sjalvfOrtroende eller att kvinnorna prioriterar andra 
sysselsattningar an forskning, som ar orsaken. Utredningen, Viljan att veta och viljan att 
forsta fran utbildningsdepartementet, visar att det inte ar sa enkelt att bara skylla pa de 
enskilda kvinnorna eller pa samhallet runt omkring. Delar av kvinnoforskningen sysslar just 
med denna problemformulering och ar inte ense med dem som foresprakar "Blame the victim" 
resonemanget. I utredningen konstateras av en manlig forskare; "att som det nu ar sa tar vi in 
valdigt mfmga mediokra man istallet for briljanta kvinnor"4 i olika forskningssammanhang. 
Tydligen ar det sa, att for att kvinnor skall trivas inom universitet och hogskola, maste man 
mer betona samhallsnyttan, reproduktionen av varlden, fOr att anvanda O'Briens uttryck(se 
ovan). Man maste ocksa ha en problembaserad inlarning, samtidigt som spel-, lek-, och 
sjalvandamalsaspekterna tonas ner. Vid narmare eftertanke ar det ju just en sactan typ av 
undervisning som star i de politiskt utformade utbildningsmalen i vart land. 

Kvinnor staller som tidigare namnts ofta andra fragor i sin forskning an man. Detta har bl.a. 
sitt ursprung i olika erfarenhetssfarer, men ocksa i upptackten av stora brister eller 
felaktigheter i vetenskapen. Som ett av manga . exempel kan ges amnet medicin. Manga 
forskningsresultat, som talar om hur vi manniskor ar beskaffade, grundar sig pa studier av 
enbart man, t.ex. varnpliktiga, som ar manga, latta att na och fOlja upp med kontrollstudier. 
Den ovan namnda utredningen, SOU 1995:110, fragar om vi i en demokrati skall godta att 
veta sa mycket mindre om kvinnor an om man. 

Utredningen\ har dock kritiserats fran lnstitutionen for kvinnovetenskap.5 Man menar att det 
pagar, trots "svartmalningen" i SOU 95:110, en relativt omfattande kvinnoforskning i Sverige. .. ' 
Over 60 doktorsavhandlingar inom omradet lades fram under perioden 87/88 - 91192. Det 
pagar ocksa manga projekt och samtliga Centra/Fora ger tvarvetenskapliga kurser. I Goteborg 
finns dessutom sedan 1994 en kvinnovetenskaplig institution. Det sttirsta problemet, som 
Centra/Fora ser det, ar den bristande integreringen av konsperspektiv inom de olika 
disciplinerna. Det papekas fran kvinnoforskningshall, att detta inte ar nagon fraga om 
"orattvisa" eller bristande "jamstalldhet", utan handlar om underlatenhet att infOrliva ny 

1 20% gick till forsvaret, 50% till allmii.n vetenskaplig utveckling , se Vi/jan at veta och vi/jan att fOrst a 
2 Vi/jan att veta och vi/jan att forst&., 1995 s.25 
3 ibid, s. 16 
4 ibid, s. 25 
5 Detta framkom vid flera av intervjuerna. 
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kunskap.1 Professor Eva Lundgren menar att "all forskning, som inte tar till vara kvinnors 
erfarenheter och kunskap stanger sig och utesluter kunskap pa ett satt som helt strider mot 
forskningens och vetenskapens anda" .Z Man och kvinnor har olika erfarenheter pa grund av 
konad3 arbetsdelning, sager Ulla Holm, doktor i filosofi. Men vi maste tillfOra denna 
erfarenhet till omraden dar de tidigare inte varit med, for att komplettera bilden.4 Sylvia 
Benkert, fysiker, menar att aven inom naturvetenskapen finns ett klart mansperspektiv. "Det 
ivriga och okritiska accepterandet av ideer om kvinnlig underlagsenhet bland naturvetare gor 
att de kan fortsatta att tro att kvinnors franvaro och laga status inom naturvetenskapen beror 
pa bristande ambitioner och intellekt. 5 

I en rapport fran Forskningsradsniimnden talas om kvinnoperspektiv inom naturvetenskap och 
teknik.6 Har visar man pa konsekvenser pa genusperspektiv inom dessa amnesomraden. I 
fOrordet skriver man bl.a.: 

"Till och med i studiet av cellbiologin har det visat sig att forestallningen om 
manligt respektive kvinnligt kan spela roll fOr forskningsresultaten."7 

Utredningen SOU 1995:110 visar ocksa pa risken att politiska sHillningstaganden inte blir 
tagna pa allvar om vi inte ger verksamheten pa omradet ett reellt innehall. Kommer inga 
foriindringar till stand, utan alit fOrblir vad det varit, foreligger risk att politiska beslut 
uppfattas som valmenande, men inte ails forpliktigande. 

"Kvinnoforskningens samhalleliga relevans ar val etablerad i Sverige, men nagot 
tillspetsat kan man· saga att det ar pa universiteten som kvinnoforskningen 
efterfdgas allra minst. "8 

De forslag som utredningen SOU 1995:110 staller upp for att framja kvinnoforskningen beror 
ocksa direkt Kvinnohistoriska samlingarna. Utredningen foreslar: 

"* att samordning mellan KVINS och ett fOrstarkt Kvinnohistoriska Samlingarna 
upprattas.9 

* att K vinnohistoriska Samlingarna ges ett uttalat nationellt uppdrag att vara 
dokumentationscentral for hela den svenska kvinnoforskningen. Den bor da fa 
utokade resurser i form av ett ars projektmedel for att lagga in resten av det 
befintligakortbest?mdet (1958-1984) pa KVINNSAM samt ytterligare 
projektmedel for att aven lagga in motsvarande uppgifter fran landets ovriga 

1 Kvinnoforskningen i Sverige, 1992 
2 Viljan att veta och viljan att forsta, 1995, s. 75 
3 Ordet konad anvands av Ulla Holm. 
4 Viljan att veta och viljan att forstil, 1995, s. 74 
5 Benckert, 1992, s. 7 
6 Genus, teknik och naturvetenskap: en introduktion till kvinnoforskning i naturvetenskap och teknik, 1992 
7 Landberg & Berggren, 1992, s. 5. Som en liten fundering fOrfattarna har iir om genuskontrakttankande smugit 
sig in i t.ex. fagelbOckerna vid avbildningen av rovfiiglarna. Ofta avbildas de som vore honan och hanen lika 
stora, i sjiilva verket ar honan egentligen iir betydligt stOrre, niistan dubbelt sa stor som hanen i vissa fall. 
8 Viljan att veta och vi/jan att forsta, s. 82 
9 KVINS iir dels arbetsnamnet pa SOU 1995:110, dels en instans med nationell koordinerings funktion, som 
utredningen foreslar inrattas. Detta kritiseras fran fler hall, bl.a. fran Goteborgs universitet. Man menar att det iir 
battre att bl.a. stiirka den niitverksorganisation, som nu finns. Vidare tycker man att det som KVINS sagt sig 
kunna gora ar alldeles for omfattande och mycket av det gors redan runt om i Iandet. (Detta har framkommit vid 
flera av intervjuerna.) 
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bibliotek. For att kunna uppditthalla det utvidgade uppdraget kravs en 
permanent fordubbling av biblioteksresurserna. 

* att erforderliga resurser tillstalls K vinnohistoriska sarnlingarna i syfte att 
lagga in KVINNSAM pa Internet samt att medel for en avancerad scanner 
tillskjuts for att det omfattande bandskriftsmaterialet ocksa skall bli 
tillgangligt pa Internet." 1 

Utredningen foreslar en nationell koordinationsinstans KVINS, vars viktigaste uppgifter 
skulle vara informationsformedling och dokumentation. Detta bar kritiserats fran flera hail, 
bl.a. fran Goteborgs universitet, som har sammanstallt yttranden fran de olika fakulteterna 
in om universitetet, Institutionen for kvinnovetenskap och K vinnohistoriska samlingarna 
(Goteborgs universitetsbibliotek). 

"Goteborgs universitet delar inte uppfattningeQ att det kravs en ny instans pa 
nationell niva med de befogenheter som anges i forslaget till atgarder. Samtliga 
forskningsrad bor i stallet ta ett st6rre ansvar for att integrera kvinnoforskningen. "2 

De forslag dar Kvinnobistoriska samlingarna berors staller sig de fiesta positiva till, om de 
overhuvudtaget yttrar sig i fragan. Att scanna in handskriftsmaterialet ar fOrmodligen en 
missuppfattning fran utredningens sida. Arkivforteckningarna och korrespondensregister 
daremot, skulle ses som vardefullt att scanna in ocb lagga ut pa Goteborgs 
universitetsbiblioteks bemsida.3 Fran Goteborgs universitetsbibliotek bar man gjort foljande 
prioritering av foreslagna forstarkningar: 

"-finansiering av gratis tillgang till KVINNSAM pa Internet 
-resursforstiirkning for biittre iimnestiickning och modernise ring av tekniken 
-retrospektiv inliiggning av iildre indexeringar"4 

Kort kommentar 

I det bar kapitlet bar vi fOrsokt ge en bild av "kvinnoforskningsdomanen" i Sverige. Nagon 
domananalys, liknande det som Hj~~Srland talar om bar vi inte agnat oss at, utan endast i korthet 
beskrivit domanen. En amnesordlista bor rirnligtvis utformas med tanke pa behov och 
begreppsbildning, som finns inom denna doman. 

In nan vi ger oss in pa att specifikt tala om K vinnobistoriska samlingarna ocb KVINNSAM, 
ger vii nasta kapitel exempel pa svarigheten att bitta "kvinnolitteratur" ocb bur detta bar losts 
pa olika hail runt om i varlden. 

1 Viljan att veta och viljan att fiirsta, s. 172-173 
2 Yttrandefrdn Rektorsambetet, Giiteborgs universitet, 1996 03 05, pa SOU 1995:110 
3 Benner, Margareta, Synpunkter pa SOU 1995: II 0, Vi/jan att veta och vi/jan att fiirsta . - Goteborg, 1996-02-19. 
- 3 bl. 
4 ibid, bl. 3 
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K vinnoforskning Urval av avhandlingar1 

til.dr. 
namn ar avhandlingens titel iimne 
Anita Goransson 1988 Fran familj till fabrik : teknik, ekonomisk -historia 

arbetsdelning och skiktning i svenska 
fabriker 18 30-1877 

Ebba Witt- 1988 Moa Martinsson : skrift och drift i litteraturvetenskap 
Brattstrom trettiotalet 
Thomas Hatschek 1989 DNA as a prognostic factor in medicin (halso-

breast cancer universitetet 
Fogelstad 1925-1935 

Anna J6nasd6ttir 1991 Love power and political interest : stadsvetenskap 
towards a theory of patriarchy in 
contemporary Western politics 

Eva Lundgren- 1991 Kon och existens : studier i Simone de ide lardomshistoria 
Gothlin Beauvoirs Le deuxieme-Sexe 
Eva Borgstrom 1991 Om jag far be om Dlost. Kring nagra litteraturvetenskap 

kvinnliga fOrfattares kvinnobilder i 
svensk romantik. 

Lena Eskilsson 1992 Drommen om kamratsamhallet : idehistoria 
K vinnliga Medborgarskolan pa 

Ulla Holm 1993 Modrande och praxis :en feminist- filosofi 
filosofisk undersokning 

Carin Holmberg 1993 Det kallas kiir1ek : en social- sociologi 
psykologisk studie om kvinnors 
underordning och mans overordning 
bland ungajamstallda par 

Kristina Hagg 1993 K vinnor och man i Kiruna : om kon sociologi 
och vardag i forandring i ett modemt 
gruvsamMile 

Christina Bergqvist 1994 Mans makt och kvinnors intressen stadsvetenskap 
PetraJunus 1995 Den levande gudinnan : kvinno- teo1ogi 

identitet och religiositet som for-
andringsprocess 

Figur 3. 

1 se KVINNSAM-basen och Kvinnoforskningen i Sverige, 1992 for fler avhandlingar. Det ar ur dessa vi har 

plockat vart urval. 
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4. Kunskapsorganisation av "kvinnolitteratur" 

Inledning 

Kvinnohistoriska samlingama, liksom ovriga kvinnodokumentationscentra, har alla 
utvecklats som en foljd av svarigheten att hitta litteratur om kvinnor i traditionella bibliotek. 
En av anledningarna till svarighetema i tillgangligheten ar det manscentrerade forvarvet, en 
annan att det kravs en forandring av spraket. K vinnor behandlas som om de vore en 
minoritetsgrupp. 

"Ranganathan dismissed women as being a disparate element at the mnemonic 5 
along with foliage and crime."1 

Katalogisering och klassificering bar skapats av man for man.2 Vi kommer i detta kapitel att · 
ge exempel pa detta och hur problemen med den "gomda" litteraturen, har tacklats. Vi borjar 
med att behandla Norden, da naturligtvis i forsta hand svenska forhrulanden, men vi tar ocksa 
upp KVINFO i Danmark for jamforelsens skull, eftersom amnesorden dar ar uppbyggda pa ett 
annat satt an de pa Kvinnohistoriska samlingarna. Darefter kommer beskrivningar over 
strategier i USA, Nederlanderna och Kanada, tre lander som har producerat egna tesaurer for 
kvinnolitteratur och som vi ser som foregangare. Fran arbeten i USA, framfor alit fran On 
equal terms och A women's thesaurus, har vi hiimtat ideer och tankar, som vi sedan anviinder 
niir vi granskar amnesordlistan i KVINNSAM. Vi har liven gjort en del jamforelser med de 
ovriga landernas losningar pa att gora kvinnolitteratur atervinningsbar. Vigor dock inga stOrre 
jarnforelser angaende sjalva konstruktionen av tesaurema, men tar upp tankar om t.ex. ordval 
och material. Att overvaga konstruktion av en "riktig" tesaurus bar aldrig varit aktuellt fOr var 
del. Tidigare ta:nkar om en eventuell tesaurus har ocksa liimnats, vilket vi aterkommer till 
langre ner. 

Norden 

Det finns kvinnobibliotek/kvinnoforskningscentra i alia europeiska lander utom lrland. Vi kan 
harleda biblioteken fran olika generationer av kvinnororelsen. 3 Flera av dem har utvecklat 
egna klassifikations- och indexeringssystem. 

1. Under Forsta vagen feminism tillkom Fawcett Library i London (1926)4
, Bibliotheque 

Marguerite i Paris (1931 ), Internationaal Infotmatiecentrum en Archief voor de 
Vrouenbeweging i Amsterdam (1935) 
2. Under Andra vagen feminism: Frauenforschungs-, Frauensbildungs-, 
Frauensinformationszentrum (FFBIZ) i Berlin (1973), Biblioteca Donnawomanfemme i Rom 
(1978) 

1 Lochhead, 1985, s.ll 
2 Larsen & Wedborn, 1993 
3 M~ller Jensen, 1995 
4 Fawcett Library producerar databasen Bibliofem, som innehaller backer om kvinnor publicerade fran 1950 i 
Storbritannien, fran 1968 alia referenser i am net katalogiserade av Library of Congress. 
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3. Under perioden av Statsfeminism: the library at the General Secretariat for Equality i Aten 
(1984) the documentation center at the Women/s Institute i Madrid (1984). 

KVINFO i Kopenhamn, K vinnohistoriska samlingama i Goteborg, 
K vinnedokumentasjonstjensten i Bergen och K vinnodokumentationscentrat i Abo bar en egen 
modell, som mojligen kan diknas till statsfeminismen (se ovan), eftersom de nu finansieras 
med all manna medel och drivs professionellt. Visserligen startade K vinnohistoriska 
samlingarna (Kvinnohistoriskt arkiv) och KVINFO tidigare, men pa privat initiativ och inte 
direkt sprungna ur kvinnororelsen. De fick medel fran staten och inforlivades till en viss deli 
universitetsbiblioteken, 1971 (Kvinnohistoriskasamlingarna) och 1984 (KVINFO). 

Det norska kvinnodokumentationscentrat etablerade sig 1974 i universitetsbiblioteket i Bergen 
efter den forsta nordiska kvinnodokumentationskonferensen, som bolls vid K vinnohistoriska 
samlingama i Goteborg.1 Centret bar en databas med 15 000 titlar sokbara online via Internet. 
Inom det narmaste aret kommer denna databas att vara sokbar genom det norska BffiSYS. 
Basen okar standigt, dels med nya referenser och dels med referenser fran kortkatalogen, som 
innehaller 50 000 titlar. En stor del av denna databas bestar av artiklar, som inte finns sarnlade 
pa andra stall en . 2 

Det finska centret ar en integrerad del av Institutet for Kvinnoforskning vid Abo akademi, 
sorn kom till 1986 rned dokumentation som sin framsta uppgift. Sedan 1988 bar institutet 
publicerat den tvasprakiga databasen FEM, tillganglig on-line genom den natio.nella 
bibliografiska databasen. 3 

Det pagar ocksa ett samarbete mellan nordiska dokumentationscentra i form av ett natverk, 
som startade pa 1970-talet. Sarnarbetet innefattar bl.a. publicering av t.ex. Kvinnoforskning. 
Nordiska informationskii.llor, fn1n 1991, gemensamt deltagande pa nordiska konferenser och 
tillgang till varandras databaser.4 Sa deltog t.ex. representanter fOr de ovriga nordiska landerna 
tillsammans med svenska representanter fran Fora/Centra fOr kvinnoforskning i Sverige. 
Seminariet bolls vid forskningsradsnamnden den 14 mars i var (1996), med rubriken 
Seminarium om kvinnoforskningens behov inom biblioteksorganisationen och 
informationsteknolo gin. 5 

Klassifikation i Sverige 

Asta Ekenvall och Rosa Malmstrom, tva av Kvinnohistoriskt arkivs grundare, hade bada egna 
erfarenheter av bur svart det var att hitta litteratur i amnet kvinnohistoria. Med anledning av 
detta borjade de skapa ett kartotek over slidan litteratur, aldre och nyare, svensk och utlandsk. 
Svarigheterna';'nar det gallde tillgangligheten, berodde bl.a. pa att litteraturen enligt davarande 
klassificeringspraxis hamnade under manga olika rubriker, t.ex. sociologi, folklivsforskning, 
ekonomi och rattshistoria.6 Att forvarvspolitiken var sexistisk sag Rosa Malmstrom klart 

1 Larsen & Wedborn, 1993, s. 127 
2Informationen ar hamtad on-line 
(http://www .ui b. no/u b/kvinnedb.html) 
3 Larsen & Wedborn, 1993 
4 ibid 
5 Sam tal med Inger Eriksson 
6 Westman Berg, 1960 

mars 1996 fran K vinnedokumentationstjenesten. 
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under sin verksamhet som bibliotekarie. T.ex. kunde denna politik leda till att man vid inkop 
av monografiserier inte infOrskaffade verk av just kvinnliga fOrfattare. Trots det fanns det en 
hel del vetenskaplig litteratur om kvinnor, men klassifikationssystemet var inte skapat med 
tanke pa att sadant material skulle vara Hittatkomligt. Det var liksom forvarvspolitiken 
sexistiskt. 1 Anvandaren av systemet var i tanken en man. 

1958 bytte man klassifikationssystem till SAB pa Goteborgs universitetsbibliotek? Inte heller 
detta system verkade underlatta for dem, som ville forska om kvinnor, i nagon stOrre 
utstrackning. Siv Wold-Karlsen visar t.ex. i sin artikel Det kvinnligafolkbiblioteket (1989) att 
det svenska klassifikationssystemet, SAB ar sexistiskt.3 SHir vi t.ex. pa ordet feminism sa far 
vi hanvisning till Ohja, vilket star fOr Kvinnofragor och omfattar bl.a. KvinnofOrtryck, 
Kvinnohus, KvinnolOn, Kvinnopolitik, Kvinnororelse mm.4 Som Siv Wold-Karlsen uttrycker 
det hamnar feminisrnen i ett start hal ur vilket det ar svart att fiska upp nagot igen. Men om vi 
t.ex. slar upp ordet marxismen, finns det dels under Dbceaa, sorn filosofisk riktning, dels 
under Qaabba, som ekonomisk teori och dessutom far vi hanvisning till marxistisk 
antropologi och marxistisk pedagogik. I den senaste upplagan av amnesordsregistret hittar vi 
visserligen hanvisning till feministteologi; Cea, som ar en underavdelning till kristendomen; 
dogmatik dvs. troslara. Ferninistteologi kan dock lika garna rora sig inom t.ex. islam eller 
judendomen.5 Det finns fortfarande finns t.ex. ingen hanvisning till feministisk filosofi varken 
under feminism eller filosofi. 6 Kvinnliga filosofer finns men inte manliga filosofer. Detta kan 
tolkas som om ordet filosofer underforstatt betyder manliga filosofer. Vi aterkommer till detta 
med den "underforstadda mannen" nedan. 

Kvinnor, som grupp, behandlas i SAB som ett socialt problem, som bor atgardas, medan man 
star for det normala och normgivande, skriver Siv Wold-Karlsen och ger som exernpel Arbete 
och arbetsmarknad. Har hittar vi sarskilda grupper av arbetstagare : 

barn och ungdom 
kvinnor 
hemarbetare 
handikappade 
a.J.dre 
invandrare 

Ohafa 
Ohafb 
Ohafc 
Ohafd 
Ohafe 
Ohaff 

Det normala ar alltsa enligt SAB en vuxen, fullt arbetsfOr, icke invandrad och icke 
hemarbetande man. Man gar har inte att "sla pa". Detar underforstatt. 

Letar vi efter "mannen" och "kvinnan" i arnnesordlistan, sa far vi kvinnan, som motiv i 
konsten och litteraturen, medan vi hittar mannen till overvagande delen som utovande 
konstnar. 1 

1 Benner, Ett vetenskapligt kvinnobibliotek, 1984 
2 Vilket bl.a. framgar av att kortkatalogen i kataloghallen pii centralbiblioteket ar uppdelad i tva avdelningar, en 
fram till1958 och en efter. 
3 Wold-Karlsen, 1989 
4 Vart att notera i sammanhanget ar att ordet feminism inte heller godkiinns av stavningskontrollen i vart 
ordbehandlingsprogram; ordet finns inte. 
5 enligt uppgift fran doktorand i teologi vid Lunds universitet, april 1996. 
6 Amnesordsregister : alfabetisk del, 1995. (Feministisk filosofi forekommer som tillvalskurs pa Goteborgs 
universitet under kursen praktisk filosofi. Det finns en hel dellitteratur i amnet.) 
7 Klassifikationssystem for svenska bibliotek, 1984, s. 129 
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"Vems erfarenheter och kunskaper ar det biblioteket lyfter fram och synliggor, sa 
det kan bli en del av vart kollektiva minne och inte fOrsvinna in i den kollektiva 
glOmskan ?"2 

Denna fraga, stalld av Siv Wold-Karlsen 1989, var viktig inte bara vid tiden for 
Kvinnohistoriskt arkivs bildande, utan ar sa aven nu. 

Mannen hittar vi aven i psykologin, Mannen - psykologin hanvisar till Dogb, men 
motsvarande hanvisning for det "andra" konet fran Amnesordsregistret till Dogb blir 
Kvinnopsykologi. (Dogb star for Konspsykologi hit mannens och kvinnans psykologi.) Varfor 
inte Kvinnan - psykologin eller Manspsykologi? Kvinnopsykologi later snarare som ett 
kvinnligt satt att uttolka psykologin an att behandla kvinnan som studium inom psykologin. 
Manspsykologi, ar det i sa fall all annan psykologi? 

Klassifikationssystem ar en spegling av det r:ldande sarnhallet. Detta visar t.ex. J oakim 
Hansson i sin uppsats Tillblivelsen av "Klassifikationssystem for svenska bibliotek, i vilket 
han beskriver det samhalle och de manniskor som stod bakom systemet. 3 

Klassifikationssystemet tillkom 1921, samma ar som allman kvinnlig rostratt infordes i 
. Sverige. Enligt Maj Klassen, som forelaste pa Bibliotekshogskolan 95.09.05, ar SAB
systemet hamtat ur en idealistisk tradition, dar kropp och sjal ar langt ifran varandra. Soker vi 
pa fragor, som sarskilt ror kvinnor hamnar vi pa underavdelningar till underavdelningar. 
Daremot har krigsvasen en egen bokstav. Systemet praglas av det r:ldande samhallssystemet. 
Maj Kl<isson visade ocksa, som exempel, klassifikationssystemen i det forna Osttyskland och i 
Kina, dar det i bada fallen tydligt framgick hur statssystemets ideologi avspeglades. Det ar 
lattare att se hur ideologier styr, i for oss frammande system, an i viirt eget. Detta satt att 
organisera kunskap styr viirt tankande, menar Maj Klassen. Vi soker kanske efter nagot som 
vi sjalva anser vara vasentligt, men det ar sviirt att hitta eftersom det inte passar in i systemet.4 

Mannen kan fortfarande ses som det normala och kvinnan for det avvikande i vart nationella 
klassifikationssystem. 

I host kommer ett samarbetsprojekt att paborjas, vid Goteborgs och Linkopings universitet; 
Det genusmedvetna biblioteket, ett fOrsok att komma till ratta med riidande forhrulanden. 
Initiativtagare till projektet ar Helena Wedborn, och Inger Eriksson. Resurserna kommer fran 
utbildningsdepartementet. Syftet med projektet ar att framja jamstalldheten genom att 
tydliggora genusperspektivet. Hela processen fran inkopsbeslut till anvandning av litteratur 
skall praglas av genusmedvetenhet. Projektet innefattar aven klassifikation och indexering.5 

Projektet innebar att man vid Goteborgs universitetsbibliotek kommer att koncentrera sig pa 
amnesomriidena historia och psykologi, gora inventering fOr att fylla i eventuella luckor i 

1Kvinnan - motiv i konsten lbvz Kvinnan, Kvinnan - motiv i skonlitteraturen G.0972, Manskvartett ljo, -
musikalier : a capella Xpcd, Manskorer ljp, Manskorer - Sverige : sarskilda orter ljb-cz (Klassifikationssystem 
for svenska bibliotek : amnesordsregister : alfabetisk del, 1995) 
2 Wold-Karlsen, 1989, s. 15 
3 Hansson, 1995 
4 Forelasning av Maj Klasson, "Mote med forskare", inom kursen Forskningsmetodik HT 1995 for 
biblioteksstuderande i Bonis. 
5 Projektansokan for Det genusmedvetna biblioteket , 1995-12-07, fran Giiteborgs universitetsbibliotek, 
Overbibl. P. Hallberg, cb 
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litteraturbesamdet mm. Detta kommer ocksa att betyda att man lagger till amnesord 
universitetsbibliotekets katalog dar sa behovs. 

KVINFO 

I Danmark finns sedan 1979 KVINF01
, som dels ar ett biblioteket, dels har forlagsverksamhet 

och kvinnokulturella aktiviteter t.ex. i form av forelasningar och kurser. KVINFO-biblioteket 
har ca 10 000 backer pa oppna hyllor, varav 40% ar danska.2 Av de utlandska bockerna ar ca. 
65% pa engelska och 25% pa ovriga nordiska sprak.3 Pa KVINFO finns tillgang till, inte bara 
den danska databasen utan ocksa extema databaser fran hela varlden t.ex. KVINNSAM. Det 
intensiva nyttjandet av KVINNSAM gor att man inte indexerar tidskrifter pa KVINF0.4 Pa 
KVINFO:s hemsida pa Internet informeras om att man garna hjalper till med sokningar i 
KVINNSAM.5 

KVINFO:s historia borjade redan 1961 da Nynne Koch anstalldes pa Det kongelige Bibliotek. 
Hon fann att kvinnolitteraturens hestand och placering var under all kritik. Dessutom gick det 
som fanns inte att hitta, till stor del beroende pa fOr fa kvinnospecifika amnesord i 
klassifikationssystemet. Pa liknande satt som kvinnoma i Goteborg pa K vinnohistoriskt arkiv 
borjade hon sammanstalla katalogkort over kvinnorelevant litteratur, som hon fann bland 
samlingama pa Det Kongelige Bibliotek. Amnesorden skilde sig dock fran de svenska bl.a. 
satillvida, att de inte hade kvinnor underf0rstatt.6 Pa sa satt kan KVINFO:s hestand nu helt 
integreras i nationalbibliotekets natverk och ge anvandarna bra service.7 

Nynne Koch kallade sin amnesordlista for feminologisk och pragmatisk (dvs. meningen ar att 
lantagama skall kunna hitta kvinnorelevant litteratur). Feminologi ar: 

"studier i kvinnans situation i vidaste bemarkelse. .. bade feministisk och icke 
feministisk ... bade over- och undervardering av kvinnan, bade his to ria, politiska, 
psykologiska och filosofiska aspekter. Det ar skolexemplet pa ett tvarvetenskapligt 
idekomplex. "8 

1 KVINFO ar sammansatt av orden kvinder, information och forskning 
2 Women, information and the future, 1995 
3 Larsen & Wedborn, 1993 
4 M¢ller Jensen & Nielsen, 1995 
5 http://www.kulturnet.dk/homes/kvinfo/bibl.html (96.04.17) 
6 Torhell, 1991 
7 Via Internet kan vi ocksa mi KVINFO:s bibliotek pa adressen: 
http://www.kulturnet.dk/homeslkvinfo/bibl.html (96.04.17). Bibliotekets samlingar ar sokbara via 
katalogsystemet REX. 
8 Larsen, 1987, s.63 
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: 

"Systematisk emnelistefor Feminologi 
Indholdsfortegnelse 

Inledende skrifter Grupp A (20) 
Feminologi/ kvindeforskning som fag B (12) 
Geografi og sted C (18) 
Mytologi og religion D (53) 
Antropologi E (15) 
Kvindens historie og kulturhistorie F (32) 
Kvindens personalhistorie G (8) 
K¢nsfilosofi, k¢nsideologi H (33) 
Politik I (52) 
Samfundsforskning J (39) 
K¢nsroller K (21) 
Undervisning, uddannelse L (13) 
Arbejdsmarkedsforhold M (23) 
Kunst og kultur N (61) 
Psykologi 0 (43) 
Fysiologi P ( 11) 
Seksualitet og forplantning Q (64) 
Samlivsforhold R (32) "1 

Siffroma inom parentesema ar antalet undergrupper. Sa finns det 12 grupper under B; t.ex. 
B.ada Feminologisk forskning, kvindeforskning, kvindestudier, B.ade Forskning i 
kvindehistorie (herunder begrebet Herstory). 

Utomnordiska IOsningar 

Det ar inte bara i Norden problem finns med den bibliografiska organisationen av 
kvinno(forsknings)litteratur. Snarare verkar det vara ett globalt problem. I alla nu existerande 
stora limnesordssystem finns exempel pa diskriminering av kvinnor, inte bara i anvandningen 
av man som samlingsterm, men ocksa genom bristen pa feministisk terminologi och 
utelamnande av omraden, som ar speciellt relevanta for kvinnor, skrev Ishbell Lochhead 
1985.2 Det enda allmanna klassificeringssystemet, som effektivt gar att anvanda vid 
feministisk litteratur, ar Bliss' Bibliographic classification, som har en hel kategori (QW) for 
kvinnor och kvinnoamnen, menar Lochhead. Baserat pa Bliss-systemet ar det av Women's 
Research and Resources (entre producerade systemet. Detar ett facettsystem utan hierarkier.3 

Eftersom feministisk litteratur ar tvarvetenskaplig, skar den genom alia snava intellektuella 
gdinser som t.ex. Dewey foreslar genom sin amnesuppdelning. I Dewey ar t.ex. prostitution 
och abort skilda, emedan de i ferninistisk litteratur hanger ihop.4 

Vi skall har ge exempel pa losningar fran tre olika lander. Vi borjar med USA och de tankar 
och arbeten som vuxit fram dar, dels eftersom de var tidigt ute och har paverkat andra senare, 
dels pa grund av att vi kommer att ta upp dessa exempel nar vi diskuterar och jamfOr 

1 ibid, s. 74 
2 Lochhead, 1985 
3 ibid 
4 ibid 
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forhallanden i Sverige. Darefter gor vi korta beskrivningar over tva tesaurer, den nederlandska 
och den kanadensiska. 

USA 

I USA har det funnits dubbla strategier fOr att komma at svarigheten med att atervinna 
kvinnorelevant litteratur. Dels har det under de senaste tjugo aren pagatt ett projekt att 
forbattra informationsatervinningen i det stora nationella Library of Congress(LC), genom att 
gora en ordentlig oversyn av termerna (subject headings), dels har en kvinnotesaurus arbetats 
fram av individuella forskare, skribenter, marknadsforare, bibliotekarier och olika 
kvinnoforskningscentra. 1 Dessutom finns det en "hjalpreda" for kvinnoforskare: Women in 
LC's terms, som ar en lista over LC's kvinnoforskningsrelevanta termer och korsreferenser 
mellan dessa. Det primara syftet med denna bok ar att assistera manniskor som soker bland 
Library of Congress subject headings (LCSH).2 

Sanford Berman borjade 1971 agitera fOr en andring av LC:s termer, i sin bok Prejudices and 
antipathies: a tract on the LC subject heads concerning people. Han menade att termerna var 
fordomsfulla mot kvinnor och att sadana termer som "women as accountants [architects, 
artists, etc. ]" underforstatt visade pa att det var ovanligt och kanske olampligt fOr kvinnor 
med dessa sysselsattningar.3 Berman foresprakade att termerna skulle inverteras, sa att 
tonvikten lag pa sysselsattningen och inte pa kon (t.ex. Civil servants, Women och inte Women 
in the Civil service). Han foreslog "Businesswomen" eftersom det fanns "Businessmen". 

1974 andrades "Woman" till "Women", som en foljd av diskussionen som uppstatt. Woman 
betecknar objekt pa ett satt som inte Women gor. Har kan vi jamfOra med SAB:s 
amnesordlista, som bar Kvinnan - motiv i konsten och Kvinnan - motiv i skonlitteraturen. 
Samma ar, dvs 1974, bildades Committee on Sexism in Subject Headings av ALA Social 
Responsibilities Round Table/Task Force on Women. Rapporten fran kommitten 
rekommenderade att indexerare anvande sig av; On equal terms.: a thesaurus for nonsexist 
indexing and cataloging, 1974, for att astadkomma forbattringar av LCSH. Tesauren ar 
framarbetad av folk som arbetar pa Hennepin County Library i Minnesota och sammanstaild 
av Joan K. Marshall.4 I forordet till boken framhaver Sanford Berman: fOr att alit det vaxande 
materialet om kvinnor effektivt skall kunna identifieras och utnyttjas, behovs en fordomsfri 
atkomst genom bibliotekskataloger och index. Davarande system var inte bra, utan 
ruderdomligt, manligt, oprecist och ofullstandigt. On equal terms skall ses som ett verktyg for 
att tillgangliggora kvinnorelaterade backer, pamfletter, tidskrifter, filmer mm. Dessutom var 
den tankt att vara en modell for en icke fordomsfull indexering. Denna bok har ocksa anvants 
som en viktig inspirationskalla vid forandringar av LCSH. 1980 andrades t.ex. de fiesta 
Women as ... ochfeminism infordes som ett amnesord.5 

Sprak ar en betydelsefull faktor nar det galler var forstaelse av varlden, skriver Marshall i 
inledningen till On equal terms .6 Vi lar oss i barndomen att modrar ar kvinnor (women) och 

r--·· - \ l A woman's thesaurus, 1987_: 
Dickstein, 1988 

3 Berman, 1971. Berman visade aven pa andra fOrdomar an de mot kvinnor i LCSH. 
4 Wold-Karlsen, Siv, Att arbeta med tvtir- och kvinnovetenskapligt material, 1991 
5 Rogers, 1993 
6 Marshall, 1977 
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att fiider ar man (men). Senare lar vi oss att "men" star for hela manskligheten. "Men" ar 
ocksa "women". Ex. Man invents the wheel. Detar viktigt vilket ord vi anvander for bilden vi 
far av varlden. Tanken att "man" betyder lika mycket man och kvinnor finns inte i 
medvetandet visar olika studier.1 Det ar darfor fel att anvanda det i en tesaurus, havdar 
Marshall. Mannen ar norm, kvinnan blir den andra i det engelska spraket. Att andra sprak ar 
inte Hitt, men vi maste standigt forsoka fa en andring till stand. On equal terms ar ett forsok? 

Anvandaren av ett indexeringssystem skall vara i centrum vid uppbyggnaden av ett system, 
vilket gor att det ofta ocksa i tanken har funnits en hypotetisk anvandare, som indexeringen ar 
till for. Alla anvandare av ett system maste fa sta i fokus. Vern var da den hypotetiska 
anvandaren av Library of Congress termer vid On equal terms tillkomst? Studium av LCSH 
avslojar att hansyn bl.a. tagits till nationalitet, etisk bakgrund, religion, sexualitet och kon, nar 
den hypotetiske anvandaren har valts, dvs amerikan eller vasteurope, kristen, vit, 
heterosexuell och man. Marshall tycker inte att detta ar forvanande eftersom det ar sa vi sett 
pa varlden, men det aterspeglar inte langre den varld vi lever i. Icke-amerikaner, icke
vasteuropeer, icke-kristna, icke-heterosexuella, icke-vita, icke-manliga existerar och har alltid 
existerat. 

Marshall stillier upp sex principer for hur vi upprattar amnesord relaterade till manniskor. 3 

Detta ar intressant aven for svenska forhallanden, eftersom det vid narmare studium av SAB 
visar att dessa principer annu inte foljs, trots att de kanns ganska sjalvklara. Varken amnesord 
av typen "subject headings" i LC eller SAB:s amnesord (klassifikationskoder skrivna i 
klartext) ar riktigt jamfOrbara med ett icke-hierarkiskt, icke prekoordinerat system, som det i 
KVINNSAM, men vi tycker anda att foljande principer ar vardefulla att ta till sig. 

Principer: 
"1. The authentic name of ethnic, national, religious, soci~, or sexual groups 
should be established if such a name is determinable. If a group does not have an 
authentic name, the name preferred by the group should be established. The 
determination of the authentic or preferred name should be based upon the 
literature of the people themselves (not upon outside sources or experts), upon 
organizational selfidentification, and/or upon group member experts ... 

2. In establishing subdivisions for the use with the names of people or peoples, 
consider the connotation, in addition to the denotation, of the wording and 
structure of the subdivision. Avoid words which connote inferiority or peculiarity. 
In establishing subdivision for concepts applicable to all classes of people, avoid 
variations in the structure of the subdivision under certain people or peoples. 
Avoid American/Western European ethnocentrism. Avoid value-loaded words; 
aim for neutrality."4 

Manga undergrupper tillampas pa minoriteter och pa kvinnor, en majoritet med 
minoritetsstatus, vilket stOder antagandet vern den hypotetiske anvandaren ar. Sa togs "history 
and condition" bort under "women". (Bara women hade bade history and condition.) 

1 Marshall niimner hiir Aileen Pace Nilsen, som gjorde en studie 1974, diir han visade att ordet man anviint i 
betydelsen miinniska i sjalva verket i associerar till personer av manligt kon. 
2 Marshall, 1977 
3 ibid 
4 ibid, s. 7 
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"3, The wording and structure of headings for minority or other groups should not 
differ from headings for the majority. Avoid all as and in constructions to describe 
practitioners of an activity."1 

"delinquent women" andrades till ''female offenders" 1974. Detta ar termen som anvands i 
lagtexter, men ar anda inte i linje med andra amnesord over brottslingar. Bara fyra klasser i 
LCSH var da kriminella: katoliker, judar, svarta och kvinnor. De andra hamnar under "crime 
and criminals [geographic subdivision]. De adjektiviserande amnesorden ar varderande, men 
de skall anvandas pa alla klasser eller pa ingen. "women as librarians" har blivit bannlyst. 
"women in librarianship" anvands inte heller. "In" betecknar egenhet och passivitet, 
(manniskoma agerar i en nagot otillborlig roll och deltar inte ak:tivt i rollen)? 

"4. Be specific and current. Do not use previously established terms to cover new 
topics."3 

Ett amnesord skall vara sa specifikt som amnet ar menat att vara. Hellre an att anvanda ett 
bredare amne, skall vi anvanda tva mer specifika, som tacker innehallet. 

"5. Do not use subsuming terminology. Do not establish headings for some, but 
not all, classes of people or peoples. "4 

Anvand inte "sport for women" och "sports for children" om inte "sport for men" anvands 
(jmf. arbetstagare i SAB ovan). 

"6. Do not allow huge files of undifferentiated cards to accumulate under a 
heading. One inch of cards represents approximately 100 titles; it takes quite some 
time and patience on part of a user to examine that many titles in order to select 
those wanted."5 

Om LC hade en sadan regel skulle · inte anhopningen under "women-employment" finnas. 
Marshall sager att som tumregel borde gillla: om ett amnesord anvants omkring 200 ganger 
skall det undersokas for att om mojligt specificeras battre. 

Tesauren On equal terms ar gjord for att indexera backer och tidskrifter. Marshall skriver att 
om fyra specifika termer anvands skall inte den bredare termen anvandas. Nar vi tillsatter ett 
amnesord skall tva fragor stilllas: 1. Ar deskriptoren bredare eller smalare an amnet? 2. Finns 
det en speciell aspekt pa arbetet? Det bor sattas ett maximum amnesord pa en post. Om ett 
arbete kraver fler, satt da ett bredare amnesord. 

Margaret N. Rogers menar i sin studie over LCSH 1993, att det kanske mest genomgripande 
problemet ar det kvardrojande antagandet att mannen ar normen i de fiesta aktiviteter, dvs. 
samma termer anvands bade for man och fOr manniskor i allmiinhet.6 Ofta definieras kvinnor 

1 ibid, s.8 
2 I den senaste upplagan av LCSH ar alla women in ... borttagna utom women in the sun. 
3 Marshall, 1977, s.8 
4 ibid, s. 8 
5 ibid, s. 8 
6 Rogers, 1993 
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som kvinnor forst och sedan i termen av sysselsattning t.ex. women astronauts. Women 
teachers later som vita elefanter eller flying fish, som om de var ovanliga, kanske inte riktiga 
Uirare. Women librarians ar i sammanbanget nagot underligt. Kvinnor bar dominerat faltet 
lange. Battre vore Librarians, Women och Librarians, Men. Ett av problemen har ar att 
kvinnoforskningen inte bittar sitt material lika latt (det som studeras ar ju gruppen kvinnor) 
samtidigt som ett av malen for denna forskning ar ett fOrdomsfritt satt att indexera. 
Ytterligare ett problem ar att LC forsoker undvika inverterade arnnesord. Det borde laggas till 
Men i amnesorden, ocksa fOr att stimulera genusforskning om man. Ett annat krav ar att t.ex. 
alia bocker under Women Composers ocksa skall kunna hittas under Composers.1 

Forutom att LCSH i USA bar blivit mindre sexistisk sa bar en sarskild tesaurus arbetats fram; 
A women's thesaurus : an index of language used to describe and locate information by and 
about women. Utgangspunkten for denna tesaurus var att det pa senare ar har producerats en 
stor mangd litteratur om kvinnor. Precis som i Sverige_har kvinnostudier etablerats pa manga 
hall och mycken forskning har kommit till stand. Emellertid har inte spraket, som ar tankt att 
beskriva alit detta material, utvecklats i samma takt. Det har inte varit mojligt att hitta, 
organisera eller effektivt anvanda all den information som nu finns. Existerande 
klassifikationssystem och indexeringssystem forbiser ofta angelagna amnen, som speciellt ror 
kvinnor. Som ett resultat av detta klumpas aUt ihop under women eller blir inte ails 
tillgangligt, skriver Capek i forordet till tesauren. 2 Vi kanner igen resonemanget. Capek menar 
vi dare att denna tesaurus ar mer an en tesaurus. 

"For many of us, the thesaurus represents what one of the librarians on our task 
force called 'reclaiming the power of naming.' " 

A women's thesaurus bygger inte pa befintliga samlingar, som t.ex. amnesordlistan i 
KVINNSAM. Den ar till stor del framarbetad utifran det vokabular som anvands i Women's 
studies runt om i USA. Den ar tankt att vara till hjalp vid utveckling av bade datorbaserade 
och manuella system, vid utformning av kategorier i bibliografier, vid katalogisering av 
speciella bibliotekssamlingar mm. Termema ar jamforda med LCSH. Forhoppningen ar att 
tesauren skall kunna anvandas som en referensguide till icke-sexistiskt sprakbruk. T.ex.; 
anvandare som slar upp stewardesses hanvisas till flight attendants och korshanvisningar go!s 
fran housewifes till homemakers. 

Tesauren ar indelad i elva arnnesgrupper. 
1. Communications 
2. Economics and Employment 
3. Education 
4. History and Social Change 
5. International Women 
6. Language, Litterature, Religion, and Philosophy 
7. Law, Government, and Public Policy 
8. Natural Science and Health 
9. Science and Technology 
10. Social Science and Culture 
11. Visual and Performing Arts 

1 Om vi jamfor med SAB ser vi att hiir hittar vi i iimnesordsregistret Kvinnlig polis, Kvinnliga filosofer, bt' 
Kvinnliga forskare, Kvinnliga fangar, Kvinnliga foretagare, Kvinnliga forfattare, Kvinnliga journalister, t 
Kvinnliga konstnarer, Kvinnliga lakare, Kvinnliga praster men inte nagon motsvarande t.ex. manliga 
sjukskOterskor, manliga forfattare, manliga forskollarare eller manliga bibliotekarier. 
2 A women thesaurus, 1987 
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Tesauren innehaller sex delar (over 5000 termer) 
1. Alfabetisk 2. Permuterad 3. Hierarkisk 4. Amnes-grupper 5. USE/DO NOT USE (Har 
foresHis alternativa termer i stallet fOr sexistiska sactana. Ex girl watching USE street 
harassment men aven vilka termer som ar att fOredra eller bor undvikas, t.ex. onodigt 
forskonande Ex. armed forcer i stallet for anned services) 6. Begransande (t.ex. geografiskt, 
sprakligt, etniskt, materialtyp mm.) 

NederUinderna 

Den nederHi.ndska tesauren, som publicerades 1992, ar ett samarbetsprojekt mellan manga, 
vissa arbetar inom kvinnoforskning ocb andra inom bibliotek ocb informationsvarlden. 
Tesauren anvands i manga samlingar bade i Nederlanderna ocb i det flamlandska Belgien. I Pa 
sa satt sker en gemensam indexering, vilket gynnar samarbete ocb utbyte av information 
mellan olika samlingar. Bakgrunden till denna tesaurus var, liksom i andra delar av varlden, 
att det pa senare ar publicerats en stor mangd kvinnorelevant litteratur och att de existerande 
redskapen for informationsatervinning var utsatta for feministisk kritik, eftersom denna 
Iitteratur inte gick att aterfinna tillfredsstallande. 2 Resonemanget, som fordes kring den 
amerikanska A women's thesaurus, fors ocksa har. Dessutom bar Nederlanderna ocb Belgien 
ca. femtio bibliotek, arkiv ocb resurscentra om kvinnor, ocb de som arbetar vid dessa har kant 
ett start behov av samordning, nar det galler indexering ocb klassifikation. Den amerikanska 
tesauren testades, men de beslot utarbeta en egen tesaurus, sam mer motsvarade de 
nederHi.ndska och belgiska beboven. 

Tesauren ar pa samma satt, som A women's thesaurus, konstruerad oberoende av samlingar 
men utifran tetminologin fran kvinnostudier och kvinnoforskning samt erfarenheter av 
samlingar genom aren. Inneballet ar pa 2200 hollandska termer i en hierarkisk struktur med 
noteringar om definitioner och relationer.3 Det finns ocksa listor med termer for form (t.ex. 
bibliografi, film katalog, lesbiska romaner), geografiska termer, kronologiska termer och 
sysselsattningsgrupper. Tesauren innehaller ocksa manga relaterade termer (RT). 
Anvandningen av relaterade termer som t.ex. Kvinnokultur RT Kultur bar kritiserats av 
"vanliga" anvandare. Eftersom "amnet" ar sa nytt har en riklig anvandning av SN (scope 
notes) ansetts vara nodvandigt. Alia generella termer syftar alltid pa kvinnor. Nar termen 
anvands i relation till man satts (-v) for att uttrycka detta. 
Tesauren ger stort utrymme till svarta, invandrare, lesbiska, aldre ocb handikappade. 

1 Vrouwenthesaurus, 1992 . Tesaurusen ar en gemensam publikation av Internationaal lnformatiecentrum en 
Archiefvoor de Vrouwenbeweging (l!A V) i Amsterdam och Anna Maria van Schuurman Centrum i Utrecht 
2 Drenthe, 1993 
3 Kramer, 1995 
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"Exemple of an entry 
dormitory suburbs[ slaapsteden] 
[built environment, bouwen en wonen] 
SN male-defined term, used for suburbs with primary function of living/ 

sleeping; for many women, a place to work; for many men, a place to 
sleep [term vanuit mannelijk gezichtspunt ontstaan; gebruikt voor 
nieuwbouwwijken met een woonfunctie; voor vee! vrouwenjuist een 
plaats om te werken, voor vee! mannen een plats om te slapen] 

BT Suburb 
RT Grass widows" 

Figur 4. 1 

Lista pa de 20 amnesgruppema.2 

1. General terms 
2. Anthropology 
3. Science and technology 
4. Built environment 
5. Economics, labour 
6. Philosophy 
7. History 
8. Health care, medicine 
9. Visual and performing arts 

10. Lifestyles, kinship, parenthood 
11. Litterature, linguistics 
12. Media 
13. Education, training 
14. Politics, policy 
15. Psychology 
16. Law 
17. Recreation 
18. Social condition 
20. Women's Studies as a dicipline 

Kanada 

I Kanada startade 1984 ett tesaurusprojekt, fOr att tillgodose behovet av en standardiserad 
vokabuHir, till hjalp fOr att hitta och organisera skrivet material av, for och om; 
1. kanadensiska kvinnor 
2. den kanadensiska kvinnororelsen 
3. kanadensisk kvinnoforskning.3 

Den fardiga tesauren The Canaidian feminist thesaurus I Le Thesaurus feministe du Canada, 
ar tvarvetenskaplig, tvasprak:ig, dvs bade pa franska och engelska och den tar hansyn till 
feminismens sarskilda vokabular. Den ar tankt att vara en tillgang bade fOr specialister och for 
allmanheten. I varje del, dvs den franska och den engelska, finns ca. 3000 termer. Tesauren 
anvands av t.ex. Women's Art Resource Centre och The Canadien Women's Movement 
Archives/Archives canadienne du mouvement des femmes.4 

Det finns i Kanada mycket litteratur, som resultat av feministisk forskning men, precis som i 
andra lander, stora svarigheter att fa tag pa denna. Det finns tva huvudanledningar till detta. 

1 Drenthe, 1993, s. 441 
2 ibid, s. 441 
3 The Can~dien feminist thesaurus/ Le thesaurus feministe du Canada/ compiled by The Canadien Women's 
Indexing Group (CW!G)I compile par Le Group d 'analyse de documents feministes canadiens (GADFEC) 
4 Canaidian feminist thesaurus I Thesaurus f eministe du Canada, 1990 
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Den forsta ar den tvarvetenskapliga karakUiren; den andra ar det speciella spraket. 
Feminismen anvander nya begrepp och termer fOr att beskriva variden och sin kunskap om 
den. Dessa begrepp ocb termer finns inte nied inom andra discipliner. Det kan ocksa vara sa 
att begrepp, som inom feministiska analyser ses som relaterade, ar utspridda eller behandlade 
som icke relaterade. 

Termerna i tesauren harstammar fran den kanadensiska kvinnoforskningslitteraturen, och fran 
den kanadensiska kvinnororelsen 1972-1985. Konstruktorerna bar ocksa anvant sig av t.ex. A 
Women 's Thesaurus. Det fanns, sa som i Nederlanderna, en tanke att de skulle kunna anvanda 
sig belt av A Women's Thesaurus, men det visade sig att den var alltfor amerikansk fOr att 
tacka det kanadensiska bebovet. Den amerikanska tesauren har dock underlattat arbetet vid 
konstruktionen av den kanadensiska. 

Vid konstruktionen av tesauren har syftet varit att ha med manga scope notes. Det har visat sig 
vara svart eftersom "amnet" ar under snabb utveckling och termer anvands pa olika satt i 
litteraturen pa olika omriiden, sarskilt over tiden. Nu innehaller nagot mindre an 10% av 
termerna forklaringar. 

Tesauren ger ocksa tips om hur uttommande en indexering bor vara. Upp till tio termer bor 
tillatas pa samma artikel. Denna diskussion bar uppstatt i och med det nara samarbetet med 
Canadien Feminist Periodical Index (CFPI), 1972-1985, sorn har indexerat 15 kanadensiska 
tidskrifter och bar 14 000 poster. 

Kommentarer 

I detta kapitel har vi beskrivit olika system for att gora "kvinnolitteratur" tillgangligt. Det bar i 
olika lander arbetats fram egna system, som ar tankta att passa anvandarna i just den eller den 
traditionen eller det speciella sprakomradet. Det pagar dock, som ocksa till viss del 
frarnkommit ovan, samarbete mellan de olika landerna. Manga databaser ar nu tillgangliga via 
Internet, vilket ocksa underlattar samarbete. Den nya teknologin oppnar nya mojligheter. 

Som ett exempel pa samarbete kan narnnas konferensen som bolls under fyra dagar i juni 
1994, vid Radcliffe College i USA, med temat Women, lnfonnation, and the Future. Det var 
den andra varldskonferensen fOr Women "'s Libraries. Den forsta holls i Istanbul 1991.1 

Utgangspunkten for konferensen i Radcliffe var den nya informationsteknologins paverkan pa 
alia institutioner. Man tror att det ar biblioteket som star i centrum for denna utveckling. Att 
makt och information hanger ihop, var en annan utgangspunkt och att kvinnor bar en viktig 
roll i den manskliga utvecklingen. Natverk mellan kvinnor ses som viktiga. K vinnor behover 
full tillgang till information om de skall kunna ta sin rattmatiga plats i varlden och kvinnor 
skall delta pa alia nivaer med att samla och formedla information och bestamma vilken 
information som skall samlas, bur, i vilken form osv. 2 Over 200 kvinnor (nagra man) deltog 
under konferensen, bl.a. Helena Wedborn fran Kvinnohistoriska samlingarna ocb Elisabeth 
Moller Jensen och Jytte Nielsen fran KVINFO, men ocksa representanter fran kvinnobibliotek 

1 Challinor, 1995 
2 ibid 
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och informationscentra fran USA, NederHindema, Frankrike, Kenya, Bulgarien, Indien, 
Australien m.fl.(fdm over 40 Ui.nder). 1 

En stor del av fOredragen som holls vid konferensen i Radcliffe bar publicerats i Women, 
Information, and the Future : Collecting and Sharing Resources Worldwide. The 
International Information Center and Archivea for Women's Movement i Amsterdam bar 
lovat att fOrsoka stalla upp som sponsorer till den tredje konferensen. 

Elisabeth M9Sller Jensen and Jytte Nielsen sager i sitt fOredrag om KVINFO ocb 
kvinnobibliotek fran olika tider, att nasta, den fjarde generationens kvinnobibliotek, 
otvivelaktigt kommer att bli internationella centra.2 

1 Women, Information, and the Future, 1995 
2 M~ller Jensen & Nielsen, 1995 
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5. K vinnohistoriska samlingarna 

Inledning 

I de tidigare avsnitten har vi bl.a. beskrivit hm den svenska kvinnoforskningen utvecklats och 
vi harforsokt ge en bild av hur den ser ut ida g. K vinnohistoriska samlingarna ar den institution 
i Sverige scm ska vara dokumentationscentral fOr kvinnolitteratur och darmed ge service at 
kvinnoforskningen. I fOregaende kapitel har vi sett hur olika system for kunskapsorganisation 
inom omradet kvinnolitteratur uppstatt i olika Hinder. I detta kapitel kommer vi att beskriva 
K vinnohistoriska samlingarna. 

Har kommer vi att gora en kortfattad, mer allman oversikt over K vinnohistoriska 
samlingarn~s historia. Vi gar en beskrivning av varfor Kvinnohistoriskt arkiv, scm det 
ursprungJigen bette, kern till och bur institutionen fOrandrats och vuxit till Sveriges "stora" 
informationssystem for kvinnoforskningen men aven annan kvinnolitteratur. Vi kommer 
ocksa att redogora fOr den amnesindexering som utgjorde en viktig del av verksamheten och 
scm anvandes i kortkatalogen och bibliografier. En narmare beskrivning av sjaiva 
indexeringen som den fungerar idag sparas dock till kapitlet 7. 

Den historiska beskrivningen utgar fran material i form av artiklar, intervjuer och uppsatser av 
bibliotekarier och andra scm varit med vid tillblivelsen, men ocksa arkivmaterial ur 
Kvinnohistoriskt arkiv. Vi har aven tagit del av foredragsmaterial m.m. och gjort intervjuer 
scm beskriver den aktuella situationen. Amnesindexeringen har hela tiden varit en viktig del 
av verksamheten pa Kvinnohistoriska samlingarna. Vi beskriver har hur den kern till uttryck i 
kortkatalogen och i bibliografier. 

K vinnohistoriska samlingarnas historia 

Ett av de stora problemen scm kvinnoforskare brukar stlillas infor ar att i traditionella 
bibliotek och dokumentsamlingar hitta fram till "sin" litteratur. For de forskare som pa 50-
talet gav sig in pa kvinnoforskningsomradet var situationen nastan omojlig. De fann snabbt att 
den forharskande organisationen av dokument pa bibliotek och i andra samlingar inte 
underHittade, utan snarare forsvarade deras arbete och att det dessutom i hog grad saknades 
bade litteratur och kallmaterial. 

Ar 1958 grundades i Goteborg Kvinnohistoriskt arkiv med framsta syfte att underlatta 
litteraturforsorjningen for kvinnoforskningen. Det bela startades pa privat initiativ av tva 
bibliotekarier vid Goteborgs universitetsbibliotek, Asta Ekenvall och Rosa Malmstrom, och 
Eva Pineus scm var verksam inom Fredrika Bremer fOrbundet. De hade sjaiva sttitt pa 
problemen med att hitta litteratur for kvinnoforskning, dels scm bibliotekarier, dels i det egna 
vetenskapliga arbetet. De ansag att detta var beroende av framst tva faktorer: a) den 
kvinnoforskningslitteratur scm faktiskt fanns, om an begransad, var svar att hitta i bibliotekets 
systematiska kataloger och bibliografier, eftersom dessa sallan var ordnade sa att man kunde 
soka speciellt efter kvinnoaspekten, b) det hande ofta att denna litteratur belt enkelt inte 
skaffades in till biblioteket. Dessutom ansag de att det fanns behov av ett forum fOr 
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kvinnohistorisk forskning och detta ville man fylla med Kvinnohistoriskt arkiv. 1 Ar 1959 
overgick Kvinnohistoriskt arkiv till att bli en stiftelse med Asta Ekenvall som ordfOrande, 
Rosa Malmstrom som arkivarie och Eva Pine us som sekreterare. 2 

Rosa Malmstrom hade sedan tidigare i sitt hem samlat en stor mangd material om svensk 
kvinnororelse och Asta Ekenvall hade ideer om hur man skulle skapa ett kvinnohistoriskt 
arkiv genom att komplettera dessa samlingar med material rorande allman kvinnohistoria, ett 
amne som skulle inbegripa bl.a. sociologi, etnografi, antropologi och religionsvetenskap. Eva 
Pineus kunde genom ett omfattande kontaktnat bidra med dels insamling av material, dels 
ekonomiska resurser for de olika projekt som startades. 

Man sag sig i huvudsak ha tre uppgifter: 

l. att ge bibliografisk service till kvinnoforskningen. 
2. att ge ut en egen skriftserie, dar arbeten fran olika grenar av kvinnoforskningen skulle 
publiceras. 
3. att insamla arkivmaterial i form av handskrifter och annat kallmaterial som skulle belysa 
svensk kvinnohistoria. 3 

Den fOrsta punkten, att ge bibliografisk service till kvinnoforskningen, var naturligtvis en av 
de viktigaste uppgiftema ur litteraturfOrsorjningsaspekten. Man skulle uppratta kataloger och 
publicera nyforvarvslistor over kvinnoforskningslitteratur, dvs bibliografera amnesomradet. 
Man borjade bygga upp en kortkatalog over aldre och nyare, svensk och utlandsk 
forskningslitteratur om kvinnor. Denna kortkatalog skulle framst ha en vetenskaplig 
inriktning, men man ansag redan pa detta stadium att katalogen skulle kunna vara till stor 
nytta liven utanfor den akademiska varlden. Man tankte sig att den skulle kunna utnyttjas av 
kvinnofOreningar t.ex. vid planering av studiecirklar o.d .. A ven idag ligger tyngdpunkten i 
Kvinnohistoriska samlingamas verksarnhet inom detta omrade, liven om kortkatalogen ersatts 
av databasen KVINNSAM. 

Den andra uppgiften kom att innebara att man startade utgivningen av en skriftserie 
Kvinnohistoriskt arkiv, i vilken arbeten fran olika grenar av kvinnoforskningen skulle 
publiceras. Den skulle omfatta dels bibliografiska arbeten, dels vetenskapliga undersokningar 
i kvinnohistoria. Den fOrsta delen som kom att ges uti denna serie var Kvinnliga praster: en 
bibliografi over i Sverige tryckt litteratur av Rosa Malmstrom. Den andra delen var Gunnar 
Qvists avhandling Kvinnofragan i Sverige 1809-1846 och darefter foljde Karin Westrnan
Bergs Studier i C J L Almqvists kvinnouppfattning, bada viktiga arbeten in om den tidiga 
kvinnoforskningen. Idag ar denna serie avslutad. Nar professuren i kvinnohistoria vid 
Goteborgs universitet tillkom 1984 fick disciplinen en egen Acta-serie, Goteborg Women's 
Studies, som fick ersatta Kvinnohistoriskt arkiv.4 Den forsta delen i den nya serien kom ut 
1986.5 

Den tredje uppgiften var att fOr forskningen insamla arkivmaterial i form av handskrifter och 
annat kallmaterial fran enskilda och kvinnoforeningar, material som kunde belysa svensk 

1 Losman, 1984 
2 Ekenwall, 1959 
3 Stadgar for stiftelsen Kvinnohistoriskt arkiv, 1959 
4 Persson, 1992, s. 12 
5 Kvinnor, man och bam pd 1800-talets svenska landsbygd av Beata Losman 
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kvinnohistoria. ·· Man skulle spara upp och samla in handskriftsmaterial fran kvinnor 
verksamma inom kvinnororelsen i Sverige och fran olika kvinnoorganisationer, och for 
framtida forskning didda otryckt material. Tyngdpunkten ligger pa forsta halften av 1900-talet. 
Idag kan man har aterfinna kulturpersonligheter som Kerstin Hesselgren, Elin Wagner, Barbro 
Alving, Emilia Fogelklou, Sonja Akesson men ocksa manga okanda kvinnor. Har finns ocksa 
ett omfattande foreningsmaterial, t.ex. K vinnliga medborgarskolan vid Fogelstad, Foreningen 
fOr uppmuntrande av om och sedlig modersvard och Goteborgs kvinnliga diskussionsklubb. 
Man menar fortfarande att det ar viktigt att tillvarata varje handskriftssamling med en kvinna i 
centrum med tanke pa att " ... det annu finns sa fa arkivsamlingar om kvinnors liv och 
verksamhet, tankar och stravanden. "1 

I samlingama finns idag ocksa ett omfattande klipparkiv uppbyggt av bidrag fn\n anstallda 
och andra intresserade, vilket innehaller ett stort antal klipp ur de stOrsta svenska 
dagstidningarna.2 Dessa daterar sig fran 1933 och framat och i vissa fall som i "prastklippen" 
anda tillbaka till 1919.3 A ven dessa ar ordnade efter amnesord. 

I de ursprungliga diskussionema fanns en viss tveksamhet angaende sjruva inriktningen pa 
urvalet. Skulle en strang vetenskaplighet styra eller skulle kvinnopolitiskt intressant material 
utgora stommen i materialet?4 Vetenskapligheten tycks delvis ha gatt segrande ur 
diskussionen och arbetet kom redan fran borjan att inriktas pa att ge service at forskare eller 
blivande forskare inom omradet kvinnohistoria i den bredare bemarkelsen. Men vid sidan av 
detta kom Kvinnohistoriskt arkiv redan fran borjan att rikta sig ocksa till en bredare mrugrupp 
an den akademiska. Man skulle inte bara vanda sig till forskare och studenter utan ocksa 
kvinnororelse, skola, folkbildning, samt organisationer och myndigheter av olika slag. Man 
betonar ocksa det intemationella utbytet. 5 

Pram till 1971 verkade stiftelsen med hjalp av frivilligt arbete och med en ekonomi som var 
beroende av bidrag fran olika fonder etc. Periodvis kunde man dock via insamlade medel 
anstalla arkivarbetare men bristen pa ekonomiska medel var ett stort problem och fick standigt 
lOsas via bidragsansokningar. Efter att fOrst ha hyst arkivet hemma hos Rosa Malmstrom 
lyckades man med hjalp av kontakter fa mojlighet att flytta till lokaler i gamla 
Stadsbiblioteket och darefter Universitetsbiblioteket. Dessa lokaler var dock lange inte 
tillgangliga for allmanheten. 

Under 60-talet drev man en intensiv kampanj for att ta en bibliotekarietjanst knuten till arkivet 
och det vacktes bl.a. riksdagsmotioner i detta arende. I takt med att intresset for arkivet vaxte 
och dess service utnyttjades, framfOrdes fnin forskarhall och fran kvinnoorganisationema 
onskema.Iet att arkivet skulle fOrstatligas och inga i Goteborgs universitetsbibliotek. Ar 1971, 
efter att samtliga politiska partiers kvinnofOrbund gatt samman i en gemensam motion, 
inrattades genom riksdagsbeslut en bibliotekarietjanst och universitetsbiblioteket tog over 
ansvaret for verksamheten. I samband med detta bytte man namn till K vinnohistoriska 
samlingarna. I beslutet betonades det nationella ansvaret och idag finansieras verksamheten 
bade av Goteborgs universitetsbibliotek och oronmarkta medel fran 

1 Foredrag hallet avInger Eriksson, december 1995 
2 Wedborn, Kvinnohistoriska samlingarna och KVINNSAM-basen, 1993 
3 "Prastklippen" ar klipp fran tidningar, som behandlar kvinnoprastfn'igan. 
4 Benner, Ett vetenskapligt kvinnobibliotek, 1984 
5 Stadgar fOr stiftelsen Kvinnohistoriskt arkiv, 1959 
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Utbildningsdepartementet.1 Idag raknar man sig som Sveriges dokumentationscentral for 
kvinnoforskning och vill utgora en serviceinstitution fOr bela landet.Z 

I mitten pa 80-talet flyttades Kvinnohistoriska samlingama fn1n de undanskymda lokalerna till 
en central placering i centralbiblioteket och oppnades fOr allmanheten. Antalet anstill.lda 
utokades och idag finns det sex heltidstjanster pa Kvinnohistoriska samlingarna. Arbetet har 
forandrats i takt med att kortkatalogen ersatts med databasen KVINNSAM. Uppbyggnaden av 
databasen paborjades 1983 och efter ett antal forandringar finns databasen sedan 1992 
tillganglig via LillRIS. Kortkatalogen existerade till en borjan parallellt med databasen men 
avslutades 1992. For material daterat tidigare an 1984 maste man idag konsultera 
kortkatalogen pa plats, vilket gor att dessa referenser inte ar mojliga att na for anvandare 
utanfor Goteborg.3 Ett onskemal fran Kvinnohistoriska samlingarnas sida ar att sa snart som 
mojligt kunna inforliva kortkatalogen i d~tabasen for att gora den tillganglig for anvandare 
aven utanfOr Goteborg. 

Idag ar namnet Kvinnohistoriska samlingarna Hitt vilseledande eftersom den bibliografiska 
verksamheten inte Uingre ar inriktad pa enbart kvinnohistorisk litteratur. I sjalva verket 
omfattar bevakningsomradet all humaniora och samhallsvetenskap. Det finns daremot andra 
amnesomraden, exempelvis pedagogik och ekonomi, som av mer lokala orsaker ar klart 
underrepresenterade i basen. Detta hanger samman med organisationen av 
universitetsbiblioteket, dar en rad olika amnesomraden ar lokaliserade pa enhetsbibliotek, 
medan uppdraget att studera inkommande litteratur fOr kvinnoaspekter bara ar uttalat pa 
centralbiblioteket. Detta medfOr att bevakningen av inkommande litteratur koncentrerats pa 
samhallsvetenskap och humaniora, centralbibliotekets amnesomraden. Pa ovriga enheter finns 
ingen sadan uttalad bevakning. Det ar ett onskemal fran Kvinnohistoriska samlingama, att 
detta ska ordnas praktiskt fOr att kunna tacka aven amnesomraden som pedagogik, ekonomi, 
juridik, vilka idag ar daligt representerade i basen. 4 For anvandare, som gor sokningar fran 
annat hall an Kvinnohistoriska samlingama och GOteborg, maste luckorna i databasens 
tackning fOrefalla tamligen obegripliga. Behovet av att bredda det material som ingar i basen 
bar okat och okar alltmer, i takt med att Kvinnohistoriska samlingama far utOkat ansvar som 
dokumentationscentral och serviceinstitution for bela landet inom kvinnoforskningsomradet. 

Man har lange ansett att man inte skulle bry sig om omraden av medicinsklnaturvetenskaplig 
natur eftersom dessa omraden kunde sokas pa andra och mer effektiva satt.5 Men aven inom 
dessa omraden verkar det idag finnas ett behov av att framja sarskild kvinnoforskning. Detta 
uttrycks bl.a. i den aktuella utredningen fran utbildningsdepartementet.6 

Infor framtiden avser man inte att andra inriktning pa sin verksamhet men utnyttja tekniken 
till att lyfta fram de informationskallor som ar dolda, t ex kortkatalogen och 
handskriftssamlingen. Handskriftssamlingen kan t ex goras mer tillganglig genom att man 
med scanner digitaliserar innehMlsfOrteckningar och register till materialet, men aven 
smakprov ur materialet. Man har ocksa langt gangna planer pa att lagga in det senaste numret 

1 Benner, Kvinnohistoriska samlingarna vid Goteborgs universitetsbibliotek, 1984 
2 Foredrag av Inger Eriksson, 1995 
3 Manga manniskor kontaktar dock samlingarna per telefon och kan fa hjalp pa sa satt. 
4 Foredrag av Inger Eriksson, 1995 
5 Benner, Kvinnohistoriska samlingarna vid GOteborgs universitetsbibliotek, 1984 
6 Viljan att veta och viljan att forsta, 1995 
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av bibliografin pa Goteborgs universitetsbiblioteks hemsida, som ar tillganglig via Internet. Pa 
hingre sikt vill man lagga ut hela basen pa Internet fOr att komma ifran de kostnader som ar 
forknippade med anvandningen av LIBRIS och som gor att manga mindre bibliotek, framst 
folk- och gyrrmasiebibliotek, inte har rad att anvanda databasen. 

Kortkatalogen och amnesorden 

Kortkatalogen kom att byggas upp kring amnesord. Man hade redan konstaterat att de 
befintliga systematiska katalogerna gjorde det svart att hitta material med en kvinnoaspekt. 
Att soka efter material om abort innebar att man kanske kunde hitta nagot under avdelningen 
Socialpolitik Svensk sedlighet eller kanske under Politisk ekonomi Befolkning. Letade man 
efter nagot om valdtakt eller lesbianism kunde man till slut efter mycket letande kanske hitta 
nagot under Medicin Konsforhallanden. 1 

Kvinnohistoriskt arkiv hade redan fran borjan kvinnoforskningen och dess 
litteraturforsorjning som utgangspunkt. Darfor valde man ocksa att bygga upp sin kortkatalog 
efter slagord, dvs vad vi skulle kalla amnesord. A vsikten var att man pa detta satt skulle kunna 
synliggora de dokument och arnnen som kom bort i klassifikationssystemen och gora dem 
sokbara och latta att aterfinna. Dessutom kunde man valja flera amnesord for varje dokument. 
Slagordskatalogen byggdes upp efter egna ideer och de olika amnesorden hamtades fran olika 
hall: bibliotekskataloger med amnesuppslag, som Library of Congress, uppslagsbocker och 
referensverk, hela tiden dock med den direkta anvandbarheten som utgangspunkt. 2 Tyvarr 
saknas idag listor over de ursprungliga amnesorden. Darfor ar det inte heller mojligt att se i 
vilken takt amnesordlistan vaxte. 

I samband med att arbetet med bibliografin 1983 flyttades over pa dator, paborjades ocksa 
uppbyggnaden av databasen. Kortkatalogen kom dock att finnas kvar och byggdes pa anda 
fram till 1992, vilket berodde pa att databasen lange inte var sokbar for allmanheten. For att fa 
tillgang till innehallet i databasen fick man gora sokningen genom bibliotekarien. Dessutom 
fanns och finns an i dag de aldre delama av kortkatalogen inte i databasen, utan maste sokas i 
kortform. 

Bibliografin 

Nytt material kom att samlas i regelbundet sammansUillda listor. For att ytterligare fOrbattra 
tillgangen till det nya materialet borjade man 1968 att publicera dessa listor i tidskriften 
Hertha. Detta gjordes i form av en bibliografisk forteckning, uppstalld i alfabetisk ordning 
efter amnesorden. Den fOrsta forteckningen aterfinns i Hertha nr 2 1968 (fig. 5). 

Totalt ror det sig om ca 50 amnesord, som enstaka eller kombinerade star som en slags 
rubriker till materialet. De olika dokumenten, ca 60 stycken i huvudsak tidnings- och 
tidskriftsartiklar, aterfinns sedan organiserade under dessa amnesord. Vi ser har att man 
faktiskt kombinerar amnesord som Konsroller : telefonister, men det ar uppenbart att det i 
forsta hand gors for att ange en texts amne, inte ge ytterligare en sokingang. 

1 Foredrag avInger Eriksson, 1995 
2 Benner, Ett vetenskapligt kvinnobibliotek, 1984 
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Nar mangden nytt material vaxte, sa att det inte Hi.ngre kunde fa plats i Hertha, overgick man 
1971 till att ge ut en egen bibliografi Kvinnohistoriskt arkiv, som snart kom att ges ut med fyra 
nummer per Ar. Aven bar organiserades referenserna under amnesord. Allt eftersom 
bibliografin vaxte till utokades ocksa antalet amnesord. Om man jamfOr kortkatalogen och 
bibliografin visar sig skillnaden framst i katalogens mojligheter att kombinera flera amnesord 
for att skapa olika ingangar till posterna, dar bibliografin endast kan placera referensen under 
en rubrik, dvs ett amnesord. 

1980 bytte bibliografin namn till Ny litteratur om kvinnor men nagon egentlig forandring av 
utformningen skedde inte. Nar arbetet med bibliografin 1983 flyttades over pa dator, skedde 
daremot en del fOdindringar som mojliggjordes av datatekniken. I den nya bibliografin, som 
kom ut med sitt fOrsta nummer 1984, overgick man till att ordna referenserna under ett antal 
huvudkategorier och dessutom for varje referens ange ett antal amnesord, hogst fern. ,Dessa 
amnesord gjordes i sin tur sokbara i ett permuterat index, dvs alia anvanda kombinationer av 
amnesord ar sokbara. 

Idag ar man uppe i omkring 1000 referenser/nummer. Bibliografin distribueras dels genom 
byten och gavor, dels genom prenumerationer. Prenumeranter ar idag saval forsknings- och 
folkbibliotek som enskilda i Sverige och utomlands. 

Aborter 
Allmiinna val 
Allmi:int 
Arbetsloshet 
Arbetsmarknad 
Bilmekaniker 
Chef er 
Daghem 
Facklig verksamhet 
Familjen: Bibliografi 
Fogelklou, Emilia 
Hemmafruar 
Hemmafruar: USA 
Kvinnororelsen: England 
Kyrkan 

Figur 5. 

Sammanfattning 

Konsroller 
Konsroller: Finland 
Konsroller: SECO 
Konsroller: Shakespeare 
Konsroller: Telefonister 
Likalon 
Likaton: USA 
l.Ag!Oneyrken 
l.iikare 
Marxism 
Politisk verksamhet 
Politisk verksamhet: 

Danmark 
Politiska forbund 
Prostitution 

Pri:ister 
Rymning 
Skilsmi:issa 
Skogsarbetare 
Skolarbete: Flickor 
Studenter: Barntillsyn 
Si:irbeskattning 
Valfrihet 
Wollstonecraft, Mary 
Vdrdyrken 
Viirnplikt 
Yrkesarbete: Fordomar 
Yrkesarbete: 

Gifta kvinnor 
Yrkesarbete: Modrar 

I detta kapitel bar vi sett pa bur och varfor Kvinnohistoriskt arkiv kom till. Vi har ocksa 
beskrivit bur Kvinnohistoriska samlingarna utvecklats fram till den situation som rader idag, 
nar man fungerar som dokumentationscentral for bela Sverige vad galler "kvinnolitteratur". Vi 
bar beskrivit hur en speciell amnesordlista vaxte fram for att tacka behovet av 
amnesindexering i en kortkatalog over kvinnolitteratur. I denna kortkatalog var 
amnessokningen viktig och den byggdes darfor upp kring amnesorden. Det gallde aven for de 
bibliografier som ocksa producerades av K vinnohistoriska samlingarna. Vi har sett att man 
bar bade vad galler arbetsatt och material skilde sig fran de stora informationssystem for 
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forskningslitteratur i Sverige, och att man fortfarande gor sa. Man hade ocksa tidigt en bredare 
malgrupp for sin verksamhet an andra forskningsbibliotek. I nasta kapitel ska vi beskriva hur 
databasen KVINNSAM och indexeringen kom till utifran de fOrutsattningar som har 
beskrivits. 



6. Databasen KVINNSAM 

Inledning 

Som vi sett var K vinnohistoriska samlingarna nagot av en framrnande fagel i 
universitetsbibliotekssarnmanhang. De tva produktema av verksarnheten, kortkatalogen och 
bibliografin, var utformade for att synliggora material sorn fOrsvann i andra stora 
informationstjansters material eller inte ails togs med. Med tiden tilltog intresset utifran och 
man lyckades fa ekonornisk uppbackning bl.a. fran Utbildningsdepartementet genom 
riksdagsbeslut. Nar databasen KVINNSAM tillkom 1983-84 var Kvinnohistoriska 
samlingarna en etablerad del av Goteborgs universitetsbibliotek. Men databasens tillkomst gar 
att spara Hingre bak i tiden. Redan under 70-talet fOrekom tankar pa att genomfora 
gemensarnma nordiska projekt framst mellan KVINFO och K vinnohistoriska samlingama 
rned syfte att forbattra tillgangligheten pa litteratur fOr kvinnoforskningen. Sa smaningom 
utvecklades detta i borjan av 1980-talet till ett bredare samarbete om en nordisk databas, som 
skulle ha en gemensam tesaurus. 

I detta kapitel beskriver vi det nordiska databas-projektet. Pa grund av brist pa resurser kom 
projektet inte langre an till planeringsstadiet, men dessa planer ger en bild av hur man vid 
denna tidpunkt sag pa indexering och amnesordens utformning. Darefter beskriver vi 
KVINNSAM, Kvinnohistoriska samlingarnas databas, dess tillblivelse och utveckling, fran ett 
system endast for personalens bruk till en online-databas, sokbar i LIBRIS. I nasta avsnitt 
kommer vi ocksa att kort beskriva hur man soker i KVINNSAM genom LIBRIS. Sisti detta 
kapitel kommer ett avsnitt om anvandama av databasen, som de avspeglas dels i statistik, dels 
i undersokningar som gjorts under de senaste aren. I en enkatundersokning har man bl.a. 
undersokt den extema anvandningen av databasen. 1 

Den nordiska databasen och tesaurusprojektet 

Tanken att bygga upp en nordisk databas med kvinnoforskningslitteratur hade en langre tid 
funnits och resulterade i borjan pa 1980-talet i ett projekt dar de olika nordiska 
dokumentationstjansterna inom omractet deltog.2 Projektet var tamligen omfattande, men vi 
kommer i detta sammanhang endast att ta upp de aspekter av det som vi anser relevanta for 
vart arbete. I projektet deltog ursprungligen de tva stora samlingarna med kvinnolitteratur; 
K vinnohistoriska samlingama i Goteborg och KVINFO i Kopenhamn, men det utvecklades 
snart till att galla aven Dokumentationstjensten i Bergen. I projektets senare del tillkom aven 
JyvaskyHi. universitetsbibliotek i Finland. Tanken var att i denna databas anvanda en 
gemensam tesaurus, som skulle utarbetas av de olika dokumentationstjansterna. En fOrstudie 
genomfordes ocksa och den resulterade 1983 i en rapport som angav fOrutsattningar och 
mrusattningar etc. 3 I den rapporten fanns aven ett par utarbetade forslag till delar av tesauren, 
en del om Kvinnor och Litteratur pa svenska och en del om Kvinnor och Massmedia pa 
norska. 

1 de Bejczy & Qvinth, 1995 
2 Nordisk databas for kvinnorelevant litteratur, I 983 
3 ibid 
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I sin forundersokning konstaterade man bl.a. att kvinnoforskningen resulterade i ett start antal 
publikationer bade inom och utom Norden, och att man avsevart skulle kunna fOrbattra 
sokmojligheter om man skapade en samlad tillg{mg till de nordiska dokumentationstjansterna 
i form av en databas. Man forslog att denna databas skulle innehalla dels litteratur publicerad 
inom de nordiska landema, dels utomnordisk litteratur i de deltagande bibliotekens hestand. 
Materialet skulle besta av bocker, bidrag i bocker, tidskrifter, tidskriftsartiklar 

Det avgorande urvalskriteriet skulle vara "att nagon form av manifestation av kvinnokon ska 
vara det egentliga foremaiet eller huvudperspektivet i framstallningen" .1 Forutom rent 
vetenskapligt material skulle debattlitteratur, kvinnopolitiska texter och "relativt populart 
material" inkluderas. For att innehallsligt avgransa begreppet kvinnorelevant litteratur 
inkluderades en lista over amnen. Inriktning skulle framst vara humanistiskt
samhallsvetenskaplig. 

Man ansag att den stOrsta gruppen anvandare visse.digen skulle finnas inom universitet och 
hogskola, men att det ocksa borde finnas anvandare fran skola, massmedier, forvaltning, 
folkrorelse och folkbibliotek. 

Denna databas var tankt att vara sokbar ur tva huvudaspekter: a) for online-sokningar och b) 
for produktion av olika publikationer av samma typ som den svenska bibliografin Ny litteratur 
om kvinnor. Prirnart skulle amnessokning ske med tesaurus, men en viss mojlighet till 
fritextsokning i titelfaltet ansags vara onskvard, men inte nodvandig. Andra Hilt som skulle 
vara sokbara var sprak, ISBNIISSN, klassifikationskod, forfattare, titel, utgivningsar. Vad 
gruler klassifikationskod tankte man sig har att utveckla ett grovt indelat system rned 20-30 
klasser, som skulle anvandas till den tryckta bibliografin. 

Tesauren skulle forst konstrueras pa engelska och sedan utvecklas till de olika skandinaviska 
spraken. Man ansag ocksa att den maste vara universell, dvs tacka alia de omraden som 
databasen skulle tacka, dock utifdin kvinnoperspektiv. Eftersom utarbetandet av tesauren 
skulle bli ett omfattande projekt, ansag man det omojligt att hinna sammanstalla en sadan i 
tid, tills registreringen i databasen skulle paborjas. Under en overgangsperiod skulle man 
istallet anvanda sig av de tillfalliga amnesordlistor som respektive dokumentationstjanst redan 
an van de. 

Forstudien innefattade bl.a. en kurs i tesauruskonstruktion som gav upphov till att olika utkast 
till delar av en tesaurus utarbetades. Kvinner och massmedia arbetades fram i Norge och 
Kvinnor och litteratur i Sverige. Bada dessa delar tar breda grepp pa sina amnen. Den norska 
delen om massmedier behandlade amnet utifrfm bl.a. typ, form, funktion, innehall och 
mottagargrupp (fig. 6). 

Den svenska delen om Kvinnor och litteratur ger ett mer traditionellt intryck med indelning 
av litteraturhistorien i epoker och sprakomraden, efter genre etc. Men det finns ocksa avsnitt 
som skiljer sig fran mer traditionella amnesordskataloger (fig. 7). 

Nar man idag tittar pa de olika delarna kan man se att massmediadelen forlorat en del i 
aktualitet. Det ar troligen en naturlig fOljd av att massmedier forandrats avsevart under de 
tiotal ar som gatt sedan forslaget till tesaurus skrevs och att de amnen som behandlas i 

I ibid, S. 25 
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massmedier ocksa snabbt forandras, byter benamningar etc. Vern talar idag om mjuka man? 
Litteraturdelen har daremot klarat sig battre, vilket troligen hanger samman med att den i sin 
karaktar har en mer vetenskaplig inriktning, vilket innebar att forandringar inte sker lika 
snabbt. 

Etter ideologiske elementer i innholdet 
Roller x Stereotypier 

Kj¢nnsroller 

Figur 6. 1 

Kvinners selvbilde x Selvbilde (Kvinners) x Selvoppfatning (Kvinners) 
Menns kvinnebilde x Kvinnebilde (Mens) 
Kvinneroller 

Jomfru ( Kvinnerolle) 
Madonna (Kvinnerolle) 
Sex-symbol 

Stjerna x Diva 
Vamp 
Skj¢nnhet (Kvinnerolle) 
Midtsidepike x (pin-up x Utbrettpike x Kalenderpike 

xx Modeller xx Pornoblader 
Voldsoffer (Kvinnerolle) x Offer x Vold 
Hard dame 
Heltinne (Kvinnerolle) 
Kvinnesakskvinne ( Kj¢nnsrolle) x R¢dstrumpe x Blilstr¢mpe 
H ustrurolle 

Husmorsrolle 
Hespetre (Kvinnerolle) x Xantippe 
Svigermor (Kvinnerolle) 

Kvinners yrkesrolle x Yrkesrolle (Kvinners) 
Sekreta:r (Kvinnerolle) 

Menns selvbilde x Selvbilde (Menns) x Selvopfatning (Menns) 
Kvinners mannsbilde x Mannsbilde (Kvinners) 
Mans roller 

Helt (Mansrolle) 
Don Juan x Forf¢rer 
T¢Jftype (Mansrolle) 
Mykmann 
Menns yrkesrolle x Yrkesrolle (Menns) 

Sjef ( Mannsrolle) 
Diskriminering 
Likestilling 

Stor entusiasm ractde kring projektet; i forstudien kan man hitta ett antal stOdbrev fran olika 
centra fOr kvinnoforskning i Sverige, Norge och Danmark.2 Projektet omtalas ocksa i den 
skrift om Kvinnohistoriska samlingama som gavs ut 1984.3 Trots detta kom projektet att 
laggas ner. Margareta Benner, som vid denna tidpunkt var fOrestandare pa K vinnohistoriska 
samlingama, berattar att den framsta orsaken var att man fick avslag pa de ansokningar, som 
gjorts for att finansiera projektet.4 

1 ibid, bilaga 
2 ibid, bilagor 
3 Bibliotheca Feminarum, 1984 
4 Intervju med Margareta Benner 
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Det ar intressant att notera att man idag pa m{mga hall fOrhaller sig skeptisk till 
tesaurusprojektet. Margareta Benner, som deltog fran Kvinnohistoriska samlingama, sager att 
det var tur att det aldrig blev av. Hon menar att det skulle ha tagit for mycket tid att uppdatera 
och skota tesauren. Det fanns ocksa en uppenbar risk att systemet hade blivit fOr statiskt. Hon 
jlimfor med projektet omkring den svenska tesauren, som ocksa lades ner efter diverse 
f0rarbeten. 1 Aven efterfOljande forestandare pa Kvinnohistoriska samlingama tycks dela 
uppfattningen att det var bra att projektet aldrig kom till stand. lsUillet har en amnesordlista 
kunnat vaxa fram ur konkreta indexeringsbehov.2 

**** EFTER KV!NNOSPECIF/K A1TrrYD TIU FRAMSFJELLNINGEN' 
KV/NNOMEDVETANDE 

SJJE LVUPFA1TNING 
KVINNOBILD 

KV!NNORS KVINNOBILD 
MIENS KVINNOB/LD 

MANSBJW 
IDEO LOGIER 

Figur 7.3 

FEMINISM 
ANTIFEMINISM 
FRIG~RELSE 

IDEAUSERING 
PATRIARKAL/SM 
SEXISM 

KVINNOHAT 
KVJNNOSKRJECK 
MANSHAT 
MANSSKRJECK 

KVINNSAM:s fodelse 

Ursprunget till databasen KVINNSAM ar, enligt Inger Rydberg, forestandare pa 
K vinnohistoriska samlingama nar projektet startades, arbetet med bibliografin over 
kvinnolitteratur, som paden tiden gick under namnet Kvinnohistoriskt arkiv.4 Arbetet med att 
fyra ganger per ar producera bibliografin var mycket modosamt och gjordes med hjalp av 
lappar pa alla poster fran vilka texten skrevs ner och sedan skickades till tryck. Inger fick iden 
att detta arbete borde kunna fOrenklas vasentligt med datorers hjalp, och detta kunde 
genomfOras genom att man vid samma tid onskade prova datoran vandning pa Goterborgs 
universitetsbibliotek. Vid denna tid fanns LIDRIS men inte universitetsbibliotekets 
datorbaserade katalog GUNDA. Bibliografin utsags till forsoksprojekt. Inger Rydberg berattar 
att projektet p.g.a. sin forsokskaraktar kom att bli mycket tidskravande och fick fungera som 
utbildning in om omradet for all a berorda, bade for personal en pa K vinnohistoriska 
samlingama och universitetsbiblioteket och de ansvariga pa Goteborgs datacentral, som fick ta 
hand om att losa de tekniska problemen. 

1 Hansson, 1991 
2 Intervju med Helena Wedborn, dar hon sager att samarbete istallet borde ske via lankning pa Internet, med 
uppdelning av respektive nations utgivning och utan strikt samordning av amnesord och indexeringsregler. 
3 ibid, bilaga 
4 Intervju med Inger Rydberg 
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"Att Goteborgs universitetsbibliotek nu gor denna satsning och tar steget in 
datavarlden maste gladja alia som intresserar sig fOr kvinnoforskning." 1 

En viktig aspekt vid utformningen av postema var hur dessa skulle se ut och vilken 
information som skulle tas med. Det format sorn anvandes i LIDRIS MARC-poster ansags 
vara for svartillgangligt med tanke pa att bibliografin skulle anvandas inte bara i 
forskningssammanhang pa universitet och hogskolor utan ocksa av kvinnor pa faltet, i 
foreningar och pa folkhogskolor etc. Forebilden fann Inger Rydberg i en konstvetenskaplig 
bibliografi, dar postema hade en enklare utformning an i LIDRIS, och dar man dessutom 
anvande sig av egna amnesord. Dessa amnesord anvandes ocksa som ingangar till de olika 
postema genom ett alfabetiskt register. 

Syftet med den forsta inmatningen av poster i digitalformat var alltsa att tillverka bibliografin, 
men darifran var steget inte -sa l:fmgt till att bygga upp en egen databas utifran det inmatade 
materialet. Pa det sattet kunde man ocksa uppfylla onskemruet att kumulera bibliografin, 
vilket tidigare inte kunnat goras p.g.a. resursbrist. 

Eftersom K vinnohistoriska samlingamas kortkatalog organiserats efter amnesord spelade 
amnesorden en stor roll i databasen redan fran borjan. A v tekniska skal begransades dock 
antalet amnesord ursprungligen till fern per post. I takt med att datorsystemet forbattrats har 
man fatt mojligheten att tilldela varje post ett i teorin obegransat an tal amnesord. I den tryckta 
bibliografin far det daremot inte fOrekornma fler an fyra amnesord, vilket har att gora med 
kostnader i samband med utgivningen. 

Den nya databasen doptes till KVINNSAM pa forslag av Inger Rydberg. 

Den ursprungliga databasen var endast tillganglig for personal och gick endast att na pa en 
dator inne i personalens arbetsrum, varifn1n man kunde gora sokningar fOr lantagamas 
rakning. Arbetet med basen var inte heller alldeles enkelt. Att framstalla en kvartalsbibliografi 
innefattade bl.a. ett antal cykelturer mellan GUB och Goteborgs datacentral.2 

KVINNSAM:s utveckling 

Under databasens fOrsta ar hade, sorn tidigare namnts, i princip endast personalen mojlighet 
att soka i databasen. For lantagama var detta naturligtvis en mindre bra losning. Helena 
Wedbom berattar att det hande att ivriga anvandare kunde komma in for att sjalva soka i 
basen.3 Den ursprungliga utrustningen byttes ut 1987 och en sarskild lantagarterminal 
infOrskaffades och placerades ute i biblioteket. I samband med detta byttes ocksa programvara 
ut fOr skapa ett mer anvandarvanligt system och underlatta sokningarna for Umtagare. Sokbara 
fait var titel, forfattare och amnesord. 

Redan nar man 1983 borjade samla material till den fOrsta databasen var avsikten att gora 
basen nationellt tillganglig, men avgifter och ett "svartillgangligt program" gjorde att det 
drojde.4 Helena Wedborn berattar att fdl.gan aktualiserades, nar man beslot att "frysa" 

1 Stenberg, 1985, s. 68 
2 Dessa cykelturer omtalas livfullt vid flera intervjuer, bl.a. med Inger Rydberg. 
3 Intervju med Helena Wedborn 
4 Persson, 1992 
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kortkatalogen, som sedan 1984 hade fungerat parallellt med databasen. 1992 lyckades man 
intressera LIBRIS for att inleda ett pilotprojekt kring KVINNSAM. Det innebar att man ansag 
att de ekonomiska villkoren fOr att konvertera databasen blev overkomliga.1 Det var inte i 
detta skede aktuellt att fullsHi.ndigt integrera basen med LIBRIS, framst p.g.a. posternas 
"analytiska" karaktar, dvs. att materialet inte bara utgjordes av backer utan ocksa kapitel i 
backer och artiklar i tidskrifter. Dfufor fick KVINNSAM bli en separat LIBRIS-bas. Helena 
Wedborn sager att man fran Kvinnohistoriska samlingarna tankte sig, att LIBRIS skulle kunna 
utvecklas pa ett sadant satt att en senare integrering skulle kunna vara mojlig. Man ansag att 
det var battre att satta igang sa snart mojligheten gavs, aven om det skulle leda till att visst 
arbete fick goras om senare. Det gallde "att ta tillvara det intresse och den positiva installning 
som KVINNSAM motte sa lange vi var forst med nagot nytt" _2 

Enligt Helena Wedborn sattes ramarna fOr hur posterna skulle se ut i hog grad av LIBRIS 
utvecklingsavdelning. For K vinnohistoriska samlingarna var millet forst och framst att 
forbattra tillgangligheten. Pa mikroplanet innebar det att posterna skulle presenteras 
overskadligt och utan, for en vanlig anvandare, irrelevanta uppgifter. 

"Var uttalade stravan har varit att gora KVINNSAM till en bas som skulle vara 
latt att anvanda for studenter och forskare, inte bibliotekskollegor."3 

Det innebar att man valde bort t .ex. ISBN/ISSN-nummer i posterna. SAB-klassning hade 
aldrig tillampats i vare sig kortkatalog eller databas, det fanns sa att saga en historisk 
bakgrund till att inte ta med denna. 

Kopplingen till LIDRIS medfOrde att man tog over det befintliga soksystemet i LIDRIS. 
Sokbara Hilt utokades med kalla, tryckar och sprakkod. Det blev ocksa mojligt att gora 
fritextsokningar. 

Idag bar synen pa en integrering av KVINNSAM i LIBRIS delvis andrats. Genom 
amnesbibliografierna finns det en mojlighet att Higga referenser till amnesspecifika texter i 
form av artiklar och kapitel i backer som poster direkt i LIBRIS, och koppla dessa till sina 
huvudposter, tidskrifter och backer. Man tillampar i dessa fall en djupare indexering an i de 
vanliga posterna och tillfor amnesord som ar mer amnesspecifika. 4 Detta innebar att LIBRIS 
inte Hingre skiljer sig fran KVINNSAM just vad galler den "analytiska" indexeringen.5 Vad 
som daremot uppfattas som ett stOrre problem ar tillgangligheten och de kostnader som idag iir 
forknippade med anvandning av LIBRIS-systemet. Man menar att det finns en uppenbar risk 
att t.ex. skolor och foreningar inte bar rad att betala ett LIDRIS-abonnemang, vilket kravs for 
att fa tillgang till KVINNSAM. Har finns ideer om att gora databasen tillganglig via Internet. 
Hur detta skall goras och i samarbete med vern ar annu pa planeringsstadiet. 6 Man anser dock 
att man far stOd for dessa tankar i betankandet Viljan att veta och viljan att forsta.7 

1 Intervju med Helena Wedborn 
2 ibid 
3 ibid 
4 Idag Jigger posterna i LIBRIS, i framtiden ar det tiinkt att de skallligga som fristaende databaser. Larsson, 1992 
5 Intervju med Christer Larsson 
6 Foredrag av Inger Eriksson, 1995 
7 Viljan aft veta och viljan att forstti, 1995 
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Att soka i KVINNSAM 

"Gdit inte - leta i STAIRS !"1 

Indexeringen och amnesordlistan i KVINNSAM har, som vi visat, tillkommit i ett speciellt 
sammanhang. Men fOr den som soker i databasen ar naturligtvis inte K vinnohistoriska 
samlingamas eller KVINNSAM:s historia av nagon storre betydelse vid sjalva sokningen. 
Sokningar gors for det mesta utifnin de villkor som systemet ger i den konkreta 
soksituationen. For KVINNSAM ar det idag LIBRIS sokdialoger som i hog grad avgor hur 
sokningama kommer att goras. Att soka pa amnesord ar ocksa bara ett av flera alternativ for 
att hitta fram till den information man soker. Vi kommer darfOr att gora en kort beskrivning av 
hur man idag soker i databasen, vilka fait som ar sokbara etc. 

KVINNSAM ar sokbar genom LIBRIS-ST AIRS och Jigger som en fristaende databas vid 
sidan av LIBRIS, liksom t.ex. Arkivet for ljud och bild etc. Databasen ar alltsa inte sokbar i 
sjalva LIBRIS, till skillnad fran de amnesdatabaser som fOr narvarande hailer pa att byggas 
upp inom bl.a. historia och konstvetenskap.2 Liksom i LIBRIS finns det idag tva mojliga vagar 
att ga vid sokning i KVINNSAM, LIBRIS-ST AIRS och Lattsok. Formularsok i STAIRS ar 
mer utforligt, ger fler valmojligheter, men ar ganska svartillgangligt for nyborjare. Har kravs 
att man har tillgang till manual eller tidigare erfarenhet av LIBRIS for att kunna ange ratt 
faltindikatorer i form av sifferkoder for sokningar i de olika falten. Om man kommer som 
anvandare till ett bibliotek kan man ocksa finna Menysok, vilket ar ett mer anvandarvanligt 
granssnitt mot STAIRS - man soker i menyer dar faltrubikema anges i klartext. Detta kommer 
dock att forsvinna inom en inte alltfor avlagsen framtid, varfor vii detta sammanhang tillater 
oss att lamna det utan kommentarer.3 Lattsok, som borjade anvandas 1995, anvander sig av en 
mer lattillganglig form av sokformular, dar man i en meny valjer vilket fait man viii soka i. 

For att soka i KVINNSAM kravs viss kunskap om LIBRIS i allmanhet. I de olika databasema 
och sokfunktionema i LIBRIS-ST AIRS galler gemensamma regler fOr sokverktyg som logiska 
operatorer, trunkering etc. Soktermer kan t.ex.hogertrunkeras men man kan inte maskera i ord. 
Man kan anvanda logiska operatorer for att avgdinsa sokningarna etc.4 

Vid formularsokning anvander man sig av ett formuUir som ar gemensamt for LIBRIS
STAIRS (fig. 8). Har finner man de olika faitindikatorer som utgor mojliga sokingangar i 
KVINNSAM. Med hjaip av dessa avgransar man sokningen till de fait som onskas. Om man 
inte anger nagon faltindikator gars sokningen i alia sokbara fait i posten - fritextsokning .. Det 
ar mojligt att soka i tolv fait samt fritext. Sokbara fait ar titel, anmarkning, fOrfattare, 
postnummer, serie, signum, sprak, publikationsar, amnesord, etc. 

I titelfaltet anger man ord i titel. For att soka pa forfattare anger man antingen efternamn eller 
anvander narhetsoperator mellan efternamn och fornamn. Man kan aven soka namnet i strang. 
Man kan ocksa ange vilket sprak man vill ha - det finns tolv valmojligheter - och man kan 

1 Sa IOd rubriken pa en artikel av Gun Persson i LIBRIS meddelanden nar KVINNSAM blev tillgangligt i 
STAIRS. se Persson, 1992, s. 12. Persson menar att "Om 70-talets kvinnliga forskare ropade "Grat inte -
forska!", sa ropar 90-talets "Grat inte leta i STAIRS!"". Formodligen syftar hon ocksa pa boken "Grat inte -
forska! : kvinnovetenskapliga studier samlade av Karin Westman Berg", som kom ut 1979. 
2 Larsson Christer, 1995 
3 Intervju med Christer Larsson 
4 Andersson, LIBRIS-STAIRS och LIBRIS ordinarie sok.system, 1994 
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ange vilket ar texten ska vara utgiven. I faltet for anmarkning kan man ange vissa uppgifter 
om innehltll, t.ex. originaltitel, avhandling etc. Att soka pa lokalsignum ar visserligen mojligt 
men knappast sarskilt fruktbart. Har ingar den SAB-kJassifikation som Goteborgs 
universitetsbibliotek satt pa hela publikationen och nagon garanti for overensstammelse 
mellan ett bidrag och vardpublikationen ges inte.1 

SokfrAga n r 00001 
Falt Sokterm(er) 

STAIRS Formuli:ir 
Ny s5kfraga ( SEARCH 

Operator Sokterm(erJ 

01 TITEL 02 ANM 
05 POSTNR 06 SERIE 
09 TIDSKRIFT 10 AR 
13 14 
17 18 - - ---
21 22 -----
25 26 ---- -

03 FORF 
07 SIGNUM 
11 .Ao 
15 
19 -----
23 - - -- -

Faltsiffra anges ej om sokningen skall omfatta samt l iga falt 

Figur 8. Sokbild i LIBRIS-STAIRS: KVINNSAM 

Operator 

) 
) 
) 
) 
) 

04 FORFS 
08 SPAAK 
12 AOS 
16 
20 
24 

I Lattsok-varianten av KVINNSAM valjer man att soka i ett av fern fait: fritext, titel, 
forfattare, tidskrift eller amnesord (fig.9). 

Databas: Databasen KVINNSAM {Kvinnohist. saml., GUB) 

Fol jande sokingangar finns: 

1. Fritext 
2. Titel 
3. Forfattare/Medarbetare 
4. Tidskrift 
5 . Arnnesord 

Valj sokingang {med nummer) och tryck <Enter> 

=== > 

Figur 9. Sokbild i LIBRIS Ui.ttsok 

Man kan inte soka i flera falt samtidigt. Genom att ange siffra valjer man ett Hilt. 
Sokformularet ar mycket enkelt - man fyller i sina ord, ett eller flera dar pilen pekar. Vad 
galler titel soker man genom att ange ett eller ett par ord ur titeln, nagon fullstandig eller 
korrekt titel kdivs inte. Forfattamamn kan skrivas i vilken ordning som heist. Vid sokning pa 
arnnesord far man t o m en fOrklaring av begreppet: 

"Med arnnesord menas ord som biblioteket anvander for att beskriva innehallet i 
en bok eller artikel. I KVINNSAM finns bade svenska och engelska amnesord. "2 

1 Andersson, STAIRS3: dntabasen Kvinnsam, 1994 
2 Om man soker i Liittsok och angett att man vill soka pa iimnesord sa far man upp denna text. 
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Om man vill begdinsa sitt sokresultat kan man ga vidare och begdinsa med ord (fritext), artal 
eller sprak. 

Vi har tidigare sagt att i stort sett samma regler ti!Uimpas over hela LIBRIS, men vad galler 
bl.a. stavning finns dock vissa regler som ar unika for KVINNSAM. Det beror pa att 
databasen annu ar fOrhallandevis begransad och att man anser sig ha plats fOr s.k. 
dubbellagringar. Detta far betydelse fOr sokningar pa ord med specialtecken, framforallt 
bindestreck och apostrofer som normalt inte gar att anvanda i LIBRIS. Oavsett om man soker 
med eller utan dessa tecken i KVINNSAM blir det traff. Man kan t.ex. soka pa ottesen adj 
jensen eller ottesen-jensen och fa samma resultat.1 

Nar man gjort sin sokning presenteras titlar, fOrfattare och publikationsar i en trafflista. Ur 
denna lista valjer man sedan den post man vill se och anger den. Det sker pa lite olika satt 
beroende pa om man soker i Formularsok eller Uittsok. Darefter far man upp den enskilda 
posten (fig. 10). 

KVINNSAM 
ARTIKEL I TIDSKRIFT POST NUMMER 205127 

FORF Drenthe, Gusta 
TITEL The Dutch women's thesaurus : a tool for cooperation between 

women's collections in the Netherlands and Belgium . 
FINNS I Women's studies international forum 16(1993) :4, s. 437-444 

SPRAK eng 
SIGNUM OM Kvinn per 45 

AMNESORD Belg ien ; bibliotek ; klassifikationssys tem ; Nederlanderna 
sprak 

KEYWORDS Belgium ; classificationsystem ; languages ; librar ies ; 
the Netherlands 

Figur 10. Post i KVINNSAM (maj 1996) 

Har skiljer sig KVINNSAM-posten fran LIBRIS-posten pa flera satt. T.ex. saknas SAB-kod 
och ISBN. KVINNSAM innehAller bibliografiska referenser till saval hela monografier som 
tidskriftsartiklar och monografikapitel. For att tydligt visa av vilken typ den atervunna posten 
ar, markeras detta for varje post med en rubrik: BOKISJALVSTANDIGT VERK, KAPITEL I 
BOK eller som i vart exempel ARTIKEL I TIDSKRIFT. Om den funna posten ar av de tva 
senare variantema, anges dessutom kallan genom en faltrubrik - Finns i. 

Amnesorden i posten presenteras i alfabetisk ordning. Detta medfor att det inte gar att se nagra 
samband mellan de olika amnesorden. Man kan naturligtvis inte heBer se vilket amne som ar 
dominerar i dokumentet. 

Uittsok-varianten av LIBRIS och darmed KVINNSAM har funnits sedan varen 1995 och 
verkar ha slagit igenom pa bibliotekshall. I den undersokning som gjordes av anvandningen 
av KVINNSAM utanfor K vinnohistoriska samlingarna visade det sig att nastan halften av 
anvandarna anvande Lattsok, trots att sokdialogen bara funnits i ett par manader (se s. ?). I var 
egen intervjuundersokning pa K vinnohistoriska samlingarna an van de alla utom en person 
Uittsok men det ar svart att byta mellan sokdialogema och man kan anta att anvandare pa 
K vinnohistoriska samlingarna anvander den dialog som finns framme nar man kommer till 
datorn. Detta innebar att besokarna pa Kvinnohistoriska samlingarna inte kan sagas ha gjort 

1 Andersson, STAIRS3 : databasen Kvinnsam, 1994 
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ett eget val av soksystem for sm sokning. Valet gors av den som oppnar systemet pa 
morgonen. 1 

Vilka ar anvandarna? 

For att kunna saga nagot om hur indexeringen i databasen KVINNSAM fungerar bor man 
naturligtvis veta nagot om vilka anvandarna ar. Eftersom vi inte sjalva valt att gora nagon 
anvandarstudie hamtar vi uppgifter om anvandningen av KVINNSAM fran annat hall. For att 
ge en bild av hur anvandningen utanfor K vinnohistoriska samlingarna ser ut har vi studerat 
dels statstik fran LIBRIS, dels en undersokning av databasanvandningen, som gjordes 1995. 
Nar det galler anvandningen av databasen pa K vinnohistoriska samlingarna har det inte 
genomforts nagra stOrre undersokningar. De intervjuer som vi sjalva gjort ar for fa for att vi 
ska kunna saga nagot generellt om anvandningen. Vi anser dock· att vi kan gora vissa 
kommentarer utifran des sa intervjuer och en mindre undersokning av K vinnohistoriska 
samlingama fran 1995. 

Varje manad kommer statistik pa antalet sokningar i KVINNSAM fran LillRIS-avdelningen 
till K vinnohistoriska samlingarna. Med underlag av denna statistik skickas rakningar ut till de 
olika anvandama av databasen. (I december 1995 gjordes 2564, i januari 1996 gjordes 2685, i 
februari 1996 gjordes 3333, i mars 3592l Goteborgs universitetsbibliotek star for ca. halften 
av alia sokningar. De allra fiesta av dem gors inne pa Kvinnohistoriska samlingama. 

De tio storsta kunderna under december 1995-mars 19963 

December 1995, antal sokninga..- Januari 1996,antalsokningar 
Kundnamn Kundnamn 
Gi:iteborgs universitetsbibliotek 1389 Goteborgs uni versitets bibliotek 1260 
Lunds universitetsbibliotek 258 Umefl uni versitetsbibliotek 165 
Kungliga biblioteket 99 Lunds universitetsbibliotek 129 
Stockholms universitetsbibliotek 93 Stockho1ms universitetsbibliotek 86 
KVINFO 87 Uppsala universitetsbibliotek 85 
Linkopings universitetsbibliotek 73 Hogsko1an i Lulea 71 
Uppsala universitetsbibliotek 67 Hogsko1an i Orebro 67 
Hogsko1an i Vaxjo 48 Linkopings universitetsbibliotek 63 
Hogsko1an i Orebro 40 Kungliga biblioteket 59 
Umea universitetsbibliotek 29 Hogsko1an i Boras 444 

Februari 1996, antal sokningar Mars 1996, antal sokningar 
Kundnamn Kundnamn 
G6teborgs universitetsbibliotek 1758 Goteborgs universitetsbibliotek 1573 
Lunds universitetsbibliotek 271 Lunds universitetsbibliotek 315 
Uppsa1a universitetsbibliotek 221 Uppsala universitetsbibliotek 288 
Kung1iga biblioteket 171 Stockholms universitetsbibliotek 151 
Stockho1ms universitetsbibliotek 134 Kungliga biblioteket 150 
Hogsko1an i Boras 55 Hogsko1an i Boras 108 
Hiigskolan i Orebro 50 Linkopings universitetsbibliotek 66 
Linkopings universitetsbibliotek 46 Umea universitetsbibliotek 62 
Umea universitetsbibliotek 45 KVINFO 60 
Linkopings stadsbib1iotek 43 Hogsko1an i Vaxjo 51 

1 
se Observationer 

2 Det stora antalet sokningar under dessa manader kan till viss del fi:irklaras av vara egna manga sokningar. 
3 Vi har har raknat ihop antalet sokningar fran olika bibliotek inom varje universitetsbibliotek, alltsa det ar inte 
bara sokningar fran t.ex. Goteborgs universitetsbiblioteks centralbibliotek. 
4 Att Bods har kommit med i statistiken har ar till stor del tack vare fi:irfattarna till denna uppsats. 
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Under varen 1995 gjordes en undersokning betrliffande anvandningen av dels bibliografin Ny 
litteratur om kvinnor, dels databasen KVINNSAM. Undersokningen gjordes av tva studerande 
pa dokumentalistutbildning i Boras i samarbete med K vinnohistoriska samlingarna, och syftet 
var att kartHigga anvandningen av KVINNSAM och bibliografin vid olika typer av bibliotek 
och institutioner i Sverige. Man ville dels se hur ofta de olika systemen anvandes, av vern och 
hur, men ocksa jamfora anvandningen av de bada och fa ett underlag for att gora fOrbattringar. 
Vi tycker att denna undersokning visar pa intressanta aspekter av anvandningen av 
KVINNSAM utanfOr K vinnohistoriska samlingarna. 1 

Undersokningen gick till sa, att en enkat skickades ut till samtliga bibliotek och andra 
institutioner som antingen fanns med pa KS adresslista for den tryckta bibliografin eller bland 
dem som sokt i KVINNSAM vid minst ett tillfalle under det senaste halvaret enligt LIBRIS 
statistiken. Totalt rorde det sig om 228 enkater av vilka 160 besvarades. Ca en fjardedel av 
svaren kom fran universitets- och hogskolebibliotek, en fjardedel fran. folkbibliotek och en 
nagot mindre del fran bibliotek pa olika universitetsinstitutioner. Darefter foljde en rad olika 
typer av bibliotek och andra institutioner. A v dem som svarat hade 76% tillgang till 
KVINNSAM . 

. Undersokningen ger inte nagon odelat positiv bild av KVINNSAM:s anvandning utanfOr 
Kvinnohistoriska samlingama. Det visade sig att KVINNSAM i 74% av fallen bara var 
tillganglig for personalen pa de bibliotek och institutioner som deltog i undersokningen. I 
endast 16% av fallen fanns KVINNSAM tillganglig fOr bade personal och Hl.ntagare. Man 
stallde ocksa fragan hur ofta personalen ansag att de sokte i KVINNSAM. 

Det visade sig alltsa att anvandningen av databasen ar tamligen be gran sad. A v de tillfragade 
ansag 42% att de sokte minst en gang i manaden. 30% sokte minst en gang per termin och sa 
manga som 34% mindre an en gang per termin. Flera angav att de endast har en sporadisk 
anvandning av databasen vid projekt o.d. Kvinnohistoriska samlingarna skickar ut 
amnesordlistor bl.a. till prenumeranter pa bibliografin, men endast 2% av de tillfragade 
anvande denna lista vid sokningar. Den dominerande soktekniken i KVINNSAM var 
fritextsokning. Darefter foljde faltindikatorer, vilket innebar att man soker i Formularsok. En 
klar majoritet, 77%, tyckte att det var latt att soka i basen, och bara 6% tyckte att det var 
besvarligt. Nar undersokningen gjordes hade Lattsok just kommit i bruk. Angaende det 
material som man finner vid sina sokningar i KVINNSAM ansag 61 % att de fick relevant 
material, 10% att de inte fick relevant material. 

Bland ovriga synpunkter framkom att KVINNSAM var uppskattad, sarskilt kapitelindexering 
av monografier. For att gora basen mer tillganglig efterlyste man en amnesordlistan online, 
och att basen borde finnas tillganglig via SUNET. Man ansag ocksa att det begransade 
tidsomfanget i basen ar en brist. 

Betraffande anvandningen av databasen pa Kvinnohistoriska samlingarna ar vetenskapligt 
material mer begransat. Vi har bara hittat en mindre undersokning fran varen 1995 dar 
studenter pa Bibliotekshogskolan i Boras intervjuade ett antal studenter och forskare.2 Syftet 
med undersokningen var bl.a. att undersoka installningen till och anvandningen av 
K vinnohistoriska samlingama. De sju studenter som tillfragades hade i samtliga fall utom ett 

1 de Bejczy & Qvinth, 1995 
2 Kvinnohistoriska samlingarna vid GOteborgs universitetsbibliotek, 1995 
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anvant KVINNSAM i sina arbeten, detta tr9ts att de inte var sarskilt bekanta med 
Kvinnohistoriska samlingarnas ovriga resurser. Man ansag har att man haft stor nytta av 
databasen. Detta resultat stammer val overens med de asikter som framkommit i vart eget 
begdinsade intervjumaterial. De forskare och studenter, som vi intervjuat, ar i allmanhet nojda 
med sina sokningar i KVINNSAM, till skillnad fran sokningar i andra databaser, som LIBRIS 
och GUNDA. Framforallt anser man att i denna databas hittas material, som inte gar att 
ateifinna i de stOrre systemen. Man menar att det dels beror pa att man kan soka pa begrepp 
som anvands inom kvinnoforskningens olika omraden, dels pa att kapitel i becker och artiklar 
i tidskrifter indexeras.1 

Kommentar 

I detta kapitel har vi sett pa hur databasen KVINNSAM kom till och hur den utvecklats 
framsta vad galler indexeringen. Det fanns visserligen redan i borjan av 1980-talet planer pa 
att skapa en nordiska databas och en tesaurus, men det egentliga upphovet till KVINNSAM 
var onskema.I om att underlatta framstallningen av den regelbundet utkommande bibliografin. 
Det kumulerade materialet, som blev databasen, kom sa att saga med pa kopet. 

Till en borjan var denna databas endast tillganglig for personalen, men onskemruet var tidigt 
att gora den tillganglig for allmanheten. Efter att den fOrst blivit sokbar for anvandare pa 
Goteborgs universitetsbibliotek, blev databasen 1992 sokbar genom LIBRIS. I vart material 
hac · vi sett att onskemalet att forbattra tillgangligheten, viljan att na ut, fick ga fore val 
utprovade modeller fOr databaser och hur poster skull vara uppbyggda. Man ansag inte att man 
kunde vanta pa att nagon annan skulle gora alla misstag. Kanske beror detta pa att man fran 
borjan haft en sarskild stallning bland bibliotek och arkiv, darfor att synliggorandet redan fran 
borjan varit en av de viktigaste orsakerna till K vinnohistoriska samlingamas existens. 

Under hela den tid databasen funnit har man fortsatt att anvanda sig av den typ av 
amnesordlista som skapades redan i sam band med K vinnohistoriskt arkivs tillkomst. Den 
nordiska tesauren hade, om den blivit av, varit en stor fOrandring av redskapet for 
indexeringen, som mer liknat de andra tesaurer och klassifikationssystem for kvinnolitteratur 
som vi tidigare beskrivit. Idag finns inga liknande planer. 

For att kunna saga nagot om hur indexeringen pa K vinnohistoriska samlingarna fungerar 
maste man ocksa veta nagot om hur anvandning av databasen ser ut. I texter om databasen och 
tillganglig.qeten far man delvis uppfattningen att det ar slutanvandare som oftast soker i 
databasen. Detta stammer pa Kvinnohistoriska samlingarna, dar studenter och forskare sjalva 
soker i databasen. Men i det material om den extema anvandningen som vi tittat pa, kan man 
bl.a. se att forskningsbiblioteken ar de stora anvandarna av KVINNSAM och att sokningarna i 
hog grad gors av professionella informationsspecialister eller bibliotekarier. Kanske detta 
borde ha betydelse for indexeringen? 

1 Intervjuer med anvandare 
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7. lndexeringen pa K vinnohistoriska samlingarna 

Inledning 

Vi har fatt tillf<ille att studera indexeringen pa Kvinnohistoriska samlingarna, genom att sjalva 
Hi deltaga i indexeringsarbetet, under handledning av, i forsta hand, Inger Eriksson. Aven 
ovrig personal pa K vinnohistoriska samlingarna bar varit mycket tillmotesgaende och villigt 
hja.Ipt oss tillratta och besvarat vara fnlgor. Under en intensiv period pa drygt en vecka fick vi 
prova pa de olika moment, som ingar i indexeringsarbetet fOr framstallning av databasen 
KVINNSAM och amnesordlistan. 1 Vi bar, utifran dessa deltagande observationer och utifran 
intervjuer och samtal med dem, som nu arbetar med indexeringen och nagra av dem som 
tidigare arbetat pa K vinnohistoriska samlingarna, fOrsokt ta en helhetsbild av hur det ser ut 
och varfor. Dessutom har vi tagit del av Helena Wedborns tankar i uppsatsen Tankar om 
indexering i teori och praktiJC, nar vi gjort vara reflexioner over amnesordsindexeringen pa 
K vinnohistoriska samlingarna. Vi har under observationema ocksa gjort ett stort an tal 
sokningar i KVINNSAM, fran vilka vi har ett flertal utskrifter.3 

Vi har bl.a. studerat Ellen Hjortsreters bok Amnesordskatalogisering, for att kunna ta del av 
vilka principer, som finns runt amnet indexering, rent praktiskt, i vart land. SAB-kommitten i 
Sverige menar att boken ar tankt att fungera som en handbok, inte som en standard. For ovrigt 
finns det inte heller nagon internationell standard for amnesordskatalogisering.4 For de mer 
teoretiska sporsmalen har vi framfOr alit haft Hj~rland och Blair och deras ideer i atanke (se 
ovan). Vigor avenjamforelser med praxis pa andra hall i varlden. 

Vi har delat in kapitlet i fern avsnitt. Det kan knappast ses som en naturlig indelning, men har 
varit ett arbetssatt for oss, i vara forsok att ta med det vi vill saga om de olika momenten och 
problemen vid indexeringen. Indexeringen mMte ses som en helhet, vilket ofta gor att mycket 
av vad vi sager griper over flera avsnitt i frarnstallningen. Som vi sett ar det vanligt att man 
soker i fritext i KVINNSAM. Eftersom fritextsokning ar beroende av amnesorden kommer vi 
ocksa i ett kort avsnitt att kommentera indexeringens effekter i fritextsokning. 

Nar inget annat anges i texten i detta kapitel, sa har vi utgatt fran anteckningar fran vara 
observationer och fran sokningarna i samband med dessa. 5 

Varfor?- Vad? .. Vern? 

I det bar forsta avsnittet gor vi en beskrivning av varfor det index eras pa K vinnohistoriska 
samlingarna. Vigor ocksa en beskrivning over vilket material, som indexeras och vilka som 
indexerar. · - ·· -- ·- · 

1 12 (monografier eller bidrag ur monografier), 20 artiklar och 9 ovriga (varav 3 uppsatser, 1 bibliografi, 1 
temanummer, 2 rapporter, 2 broschyrer) 
2 Wedborn, Tank.ar om indexering i teori och praktik, 1993 
3 se observationsanteckningarna 
4 Hjortsreter, 1994. I Norge ar boken mer tankt att vara en slags standard. For att mer passa ·svenska forhallanden, 
sa har Margareta Rosfelt, bokens oversattare och redigerare, bytt ut norska exempel mot svenska. Vid den norska 
bokens tillkomst har man anvant sig av standard for konstruktion av ensprakiga tesaurer (ISO 2788) och 
standarden fOr innehallsanalys och val av indexeringstenner (ISO 5963). 
5 Utskrifterna pa sokningarna i KVINNSAM har vi samlat i en parm. 
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Varfor indexeras det pa Kvinnohistoriska samlingarna? 

Ett av de framsta syftena med indexeringen pa K vinnohistoriska samlingarna ar att gora 
material, som ar relevant fOr kvinnoforskningen, tillgangligt och mojligt att atervinna. Men 
man har pa K vinnohistoriska samlingama ocksa en betydligt bredare uppgift, man ska fungera 
som informationscentral fOr kvinnorelevant material aven utanfor forskningsvarlden. Det ska 
kunna anvandas pa skolor, av myndigheter ocb av massmedia etc. 

V arfor man indexerar ocb hur man indexerar ar i hog grad beroende av K vinnohistoriska 
samlingamas tillkomsthistoria. Som vi tidigare beskrivit, bl.a. i kapitlet om Kvinnohistoriska 
samlingamas historia, tillkom Kvinnobistoriskt arkiv i en ganska specifik situation, da 
behoven av att synliggora och tillgangliggora material fOr kvinnoforskningen i Sverige snabbt 
vaxte. I metoder och arbetssatt skilde sig kanske inte kvinnoforskningen pa 50-talet sa mycket 
fran annan forskning i Sverige vid den bar tiden, men man sokte annat material och andra 
kallor. De informationstjanster, bibliotek, bibliografier etc, som skulle ge service at forskare, 
var alia organiserade pa ett sadant satt att detta material blev sviirt att hitta. De existerande 
klassificeringssystemen gav ingiingar eller sokvagar till dokument i en manlig kunskapsvarld, 
de Hinkbara kvinnliga aspektema pa dokumenten blev osynliga och inte sokbara. De lampade 
sig alltsa daligt som instrument for atervinning av kvinnorelevant material. 

Asta Ekenvall och Rosa Malmstrom anvande sina egna erfarenheter av problemen vid 
Iitteratursokningar for att skapa ett system, som skulle vara direkt avpassat for att fylla 
kvinnoforskningens behov. Materialet skulle dessutom vara tillgangligt fOr en bredare 
anvandargrupp an forskningsvarlden, t.ex. skulle kvinnoorganisationer kunna anvanda sig av 
materialet for studiecirkelandamal. Atervinningsaspekten var alltsa den viktigaste 
utgangspunkten vid skapandet av Kvinnohistoriskt arkiv, inte organisation av dokument, 
vilket brukar vara minst lika viktigt i ett bibliotek. Ett klassifikationssystem ar ju konstruerat 
for att fylla bada dessa funktioner, dels att vara ett system for organisation och lagring av 
dokument, hylluppstallning etc, dels ett instrument fOr att atervinna den information som 
organiserats. Kvinnohistoriskt arkiv var aldrig ett eget bibliotek och man behovde aldrig 
fundera over hur dokument skulle placeras i hyllor. Darfor var det ocksa mojligt att belt valja 
bort klassifikationssystemet, det fanns helt enkelt inte nagot behov av att organisera 
dokumenten. Det material som samlades pa katalogkort och i listor over ny litteratur fOr 
kvinnoforskning, fanns organiserat ocb klassificerat utan K vinnohistoriska samlingamas 
medverkan pa t.ex. Goteborgs universitetsbibliotek, men ocksa pa andra bibliotek ute i landet. 
For att bitta. fram till de faktiska textema var man alltsa tvungen att vanda sig till en vanlig 
bibliotekskatalog. Detta medgav att K vinnohistoriska samlingarnas indexeringssystem, befriat 
fn'in organisationskravet, belt kunde anpassas efter behoven, dvs att gora kvinnorelevant 
material atervinningsbart. Idag ar K vinnohistoriska samlingarna aven en fysisk 
bibliotekssamling, i lasesalen star bocker uppstallda efter SAB-systemets huvudavdelningar. 
Klassifikationen ar redan gjord av andra. 

Efter ett antal revideringar har SAB-systemet delvis fOdindrats, men fortfarande fyller det inte 
funktionen att gora material fOr kvinnoforskningen synligt och tillgangligt. Ett av flera 
exempel ar begreppet genus (socialt kon), som ar ett centralt begrepp inom 
kvinnoforskningen. Det finns, som vi tidigare beskrivit, en forskningsgren som kallas 
genusforskning, och som handlar om kvinnor och man och relationen dem emellan (se s. ?). 
Om vi soker pa genus i den senaste revideringen av SAB:s amnesordsregister fran 1995 finner 
vi dock endast en hanvisning till F.Ol2, dvs. Sprakvetenskap: formliira eller respektive spriik. 
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I SAB bar genus alltsa endast den sprakvetenskapliga betydelsen. I KVINNSAM ar genus i 
betydelsen socialt kon ett av de mest anvanda amnesorden. Aven termer som konsteoretisk 
forskning och konsforskning saknas i SAB:s amnesordsregister.1 Har kan man endast anvanda 
begreppet kvinnoforskning: allmiint vilket hamnar under Ohja:b, alltsa under kvinnofn1gor. I 
vara intervjuer med forskare och studenter sa samtliga att GUNDA (GOteborgs 
universitetsbiblioteks katalog) fungerar daligt for amnessokningar inom deras omraden, 
medan KVINNSAM ger bra resultat. Ett av skalen ansags vara att man i GUNDA inte kan 
anvanda kvinnoforskningens begrepp_2 Eftersom behovet inte minskat och Kvinnohistoriska 
samlingarna numera dessutom ska fungera som dokumentationscentral for bela Sverige, anser 
man det viktigt att bygga vidare pa och utveckla amnesordsindexeringen. Inger Eriksson sager 
i ett fOredrag: 

" Till skillnad fran de klassifikationssystem bestaende av bokstavskoder som 
anvands i de fiesta bibliotek (Hc=svensk skonlitteratur osv) ar det ett flexibelt 
system, latt att fomya och framfor alit latt att soka i for anvandare med varierande 
utbildningsbakgrund. Amnesorden har alltid formulerats med den sjalvklara 
anvandbarheten framfor ogonen."3 

Hj~rland beskriver amnesanalys just som en prioritering av vissa kunskapsintressen framfor 
andra, medveten eller inte, och i skenet av det resonemanget kan man se bade SAB-systemet 
och KVINNSAM-basens amnesord. SAB-systemet var och ar, om an outtalat, ett system for 
organisation av kunskap efter val etablerade manliga kunskapsstrukturer. Som vi tidigare visat 
ar ofta mannen underforstadd, medan kvinnor utgor en sarskild underordnad grupp som 
specificeras.4 I KVINNSAM gors istallet i amnesanalysen och indexeringen en prioritering av 
de kvinnliga aspekterna i olika amnen. Har ar kvinnan ar underforstadd. Enligt Hj~rland borde 
man i ett allmant overgripande system valja bort specifika prioriteringar fOr att gora systemet 
anvandbart for alla (se s. 17). 

Men inte ens Hj~rland lyckas, trots sina omfattande teorier om de sociala och kulturella 
sammanhangen, belt frigora sig fran det forharskande manliga idealet, som gor kvinnliga 
aspekter till underavdelningar. Han beskriver bl.a., som tidigare namnts, skillnaden mellan 
enkla och svar~ val av amnesord genom att ta exemplet med kvinnliga alkoholister och 
beskriva det som ett latt val, dar olika uppfattningar inom en viss disciplin inte behover 
kollidera.5 Vi undrar om han skulle tycka att manliga alkoholister var lika latt och sjalvklart? 

I de andra tesaurer och klassifikationssystem, som vi tittat pa, har vi funnit liknande 
utgangspunkter till varfor de olika systemen kommit till. Man bar betonat att de existerande 
bibliotekssystemen inte har fungerat tillfredsstallande fOr atervinning av kvinnorelevant 
litteratur, och antingen genom omarbetningar, som i fallet med Library of Congress subject
headings, eller belt nya system, som t.ex. i fallet med den nederlandska tesauren, har avsikten 
varit att forsoka forbattra atervinningsmojligheterna inom detta omrade (se s. 48). Till skillnad 
fran flertalet av dessa system har KVINNSAM:s amnesord tillkommit under en lang 

1 Klassifik.ationssystemfor svensk.a bibliotek: Amnesordsregister, 1995 
2 Se t ex intervjuer med forskare 
3 Foredrag avInger Eriksson, 1995 
4 Se resonemanget om Arbete och arbetsmarknad dar kvinnorna aterfinns som en "sarskild grupp" av 
arbetstagare, men detta galler inte mannen, s. 40 
5 Hj0rland, 1993, s. 43 
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tidsperiod och inte genom utarbetande av en fullsUindig tesaurus, som ska tacka de tankta 
amnesomradena, utan genom en standig anpassning till inkommande material och behov. 

Vad indexeras? 

Kvinnohistoriska samlingarna fungerar som Sveriges dokumentationscentral for 
kvinnoforskning och for litteratur om kvinnor. Det sags ibland, att det som fortecknas ar sett 
ur ett konsekvent kvinnoperspektiv. 1 Detta ar en sanning med modifikation. Det beror pa vad 
som menas med kvinnoperspektiv.2 Kvinnohistoriska samlingarna tar ocksa med material, 
som ar belt oreflekterande betraffande kvinnoperspektiv eller t.o.m. klart icke-feministiskt 
material. 

Den 20/1 1996 indexerade vi t.ex. en rapport fran Timbro, ren propaganda mot feminismen, 
som vi ser det, och dessutom belt ovetenskaplig, med perspektiv fran naringslivet.3 Men 
eftersom skriften handlar om kvinnor, sa hamnar den som indexeringskandidat pa 
K vinnohistoriska samlingama och fick amnesorden ; feminism, jiimstiilldhet, Sverige, 
ungdomar. Nu menar vi att det kan ur forskningsperspektivet, ha en klar poang att tamed 
.J:iven sadant material. Det blir emellertid nagot svart att se vad for sorts dokument det ar 
fragan om, nar posten dyker upp pa skarmen. Skulle vi satt antifeminism som amnesord? Men 
det papekas dock fran K vinnohistoriska samlingarnas indexerare, att ett amnesord ocksa kan 
representera sin motsats. Det kanske inte alltid ar sa sjalvklart for den som kommer och soker 
iKVINNSAM. 

Siv Wold-Karlsen skriver i en uppsats att det borjar bli mindre entydigt vad Kvinnohistoriska 
sarnlingarna skall innehalla. 

"Pa 1970-talet skrev Eske Holm en bok om "Den manliga mystiken", och den fick 
inte komma in till kvinnoma. Men det fick daremot ''The myth of masculinity" 
fran 1984. - "Den andrede mandsrolle" finns i de kvinnohistoriska samlingama, 
men inte "Man i en kvinnovfu:ld : en lagesrapport fran projektet "Manlig personal i 
forskolan." ... var gar granserna mellan ett "kvinnoperspektiv" ett "feministiskt 
perspektiv" och ett "genusperspektiv"?"4 

("Kvinnorna" som namns i Sivs text ar det vardagliga namnet pa Kvinnohistoriska 
samlingarna, som anvands pa centralbiblioteket.) 

Dessutom har tva temanummer av Kvinnovetenskaplig tidskrift titeln; Mansforskning, 
1992:4, 1993:1. 

1 Helena Weborn skriver i sin uppsats (Wedborn 1993) att Kvinnohistoriska sarnlingarna ar landets 
dokumentationscentral for Iitteratur om kvinnor. Detta innefattar sa mycket mer an produktionen fnin 
kvinnoforskningen och stammer val overens med den uppfattningen vi har skaffat oss under vara studier av 
databasen, materialet och under vart 'arbete' med indexeringen. 
2 Begreppet kvinnoperspektiv, inom kvinnoforskningen, uppstod pa 70-talet i samband med kritik mot davarande 
teoribildningar och som protest mot patriarkala maktsystem. (se kapitlet om kvinnoforskning) 
3 Bodil Bryntesson har skrivit rapporten 1995. Den har kritiserats pa ett flertal stiillen i massmedia bl.a. i Arbetet 
av Anne Jalakas. 
4 Wold-Karlsen, 1988, bl. 7 
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Materialet, som indexeras vid K vinnohistoriska samlingarna baserar sig pa Goteborgs 
universitetsbiblioteks material, i huvudsak inom de omraden, som Hicks av centralbiblioteket, 
dvs inom humaniora och samhallsvetenskap. Materialet ar inte, som tidigare antytts, helt 
igenom kvinnovetenskapligt, men det som finns skulle kunna ha intresse fOr 
kvinnoforskningen pa olika satt, nu eller i framtiden. Det vi kan saga om materialet ar att det 
pa nagot satt handlar om kvinnor. Det som inte kommer fran centralbiblioteket ar mer ett 
slumpartat urval. Pa biomedicinska biblioteket finns t.ex. Inger Rydberg, som tidigare varit 
forestandare pa K vinnohistoriska samlingarna. Hon skickar over material till K vinnohistoriska 
samlingarna, nar hon hittar nagot av intresse. A.ven inom biomedicinska ar det traditionellt 
manligt perspektiv, menar Inger Rydberg, som nu ar jamstalldhetsansvarig pa biblioteket. De 
kvinnliga forskama far det svart nar de kommer upp pa doktorandniva. Inger Rydberg tycker 
att man gott kan bevaka alla omraden ur konsperspektiv, inte bara humaniora. 1 Fran 
Kvinnohistoriska samlingarnas sida menar man ocksa att bevakningen pa ovriga bibliotek 
t.ex. pedagogiska och ekonomiska skulle vara battre, sa aven inom omradet juridik. Problemet 
skulle kunna losas med mer personal.2 De naturvetenskapliga iimnena ar dock inte aktuella att 
satsa pa for narvarande. 

Det som indexeras ar tidskrifter, artiklar, monografier, delar av monografier, uppsatser, 
broschyrer och rapporter. AUt material, som kommer in till universitetsbibliotekets 
centralbibliotek, utom tidskrifterna, gas igenom av katalogisatOrerna. De monografier eller 
bidrag ur monografier mm, som kan tankas vara av intresse, skickas till indexerarna pa 
Kvinnohistoriska samlingarna. Dessa i sin tur avgor om materialet ar relevant och indexerar 
detta. Varje dag kommer nya monografier till Kvinnohistoriska samlingarna fOr indexering. 
Inne pa indexerarnas skrivbord finns standigt ett par hyllmeter med bocker, som vantar pa att 
bli indexerade. Dessa bocker ar redan klassificerade och fOrsedda med signum och tillsvidare 
utlanade till K vinnohistoriska samlingarna, tills indexeringen ar avklarad. 

Signumet ar en information om var dokumentet gar att aterfinna, men ibland ocksa en 
information om hur det ar klassat enligt SAB. OM Kvinn Ohj 93!68 ar t.ex. signum for boken 
Thinking feminist av Richardson & Robinson. Den aterfinner vi i de oppna hylloma i 
Kvinnohistoriska samlingarnas lasesal. Den ar klassad som Ohj, dvs konsrollsfragor och ar 
alltsa placerad just pa hyllan med denna beteckning. 

Det mesta, som indexeras ar tidskriftsartiklar, 63%. De nya tidskriftema kommer in till 
K vinnohistoriska samlingarna pa en fullastad vagn varje vecka. De fiesta av 
centralbibliotekets tidskrifter gas igenom, aven de som vid forsta ogonkastet inte ger sken av 
att kunna innehalla nagot ur kvinnoperspektiv. Helena Wedborn ger ett exempel pa en artikel i 
Norsk militrert tidsskrift, en tidskrift som kanske inte annars lases av kvinnofors)care. I denna 
tidskrift hittade indexeraren pa K vinnohistoriska samlingarna en artikel av intresse. 3 Vi 
hittade ocksa ett temanummer av en tidskrift; Viimpliktsnytt, som paminde om Helenas 
exempel. Temanumret handlade om flickor, som gor vamplikt, om trakasserier mm. Vi satte 
amnesorden viimplikt, jiimstiilldhet, forsvaret, Sverige och mobbning pa detta temanummer. 
Forutom de "allmanna" tidskriftema finns dessutom ca. 150 kvinnotidskrifter, som 
regelbundet indexeras, artikel for artikel. Dessa tidskrifter finns lattillgangliga i oppna 
magasin pa K vinnohistoriska samlingama. Tidskriftema skall index eras snabbt, in om ett par 
dagar, eftersom de har nyhetsintresse pa ett annat satt an t.ex. monografierna. 

1 Intervju med Inger Rydberg 
2 Foredrag av Inger Eriksson, 1995 
3 Wed born, Tankar om indexering i teori och praktik, 1993 
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A v all a poster ar 60% pa engelska, 17% pa svenska, sedan norska, danska, tyska osv. 1 

Uppsatserna ar fdm olika institutioner, aven fn1n institutioner utanfOr Goteborg. 
Kvinnohistoriska samlingarna indexerar ocksa B- och C-uppsatser, som annars inte sparas 
eller blir atervinningsbara. Ofta ar det tyvarr svart att fa in dessa uppsatser. Inger Eriksson tror 
att det skrivs en mangd uppsatser, som aldrig nar Kvinnohistoriska samlingarna. Ofta 
upptacker hon av en slump att det skrivits nagot av intresse och far gora pastOtningar till 
institutionerna. Under vara samtal visade det sig att det inte heller fungerade med 
kommunikationen mellan var egen institution BHS i Boras och Kvinnohistoriska 
samlingama.2 De uppsatser, som anda nar Kvinnohistoriska samlingama, forses med nummer 
och artal och sparas i slutna magasin pa ett sarskilt stall e. 3 Pa sa satt blir de latta att hitta och 
hamta upp vid efterfragan. Vi har vid vara studier av Kvinnohistoriska samlingama sjalva haft 
stor gladje av dessa uppsatser.4 

Om vi jamfor KVINNSAM med andra system, som kommit till fOr att atervinna 
"kvinnolitteratur", ser vi att t.ex. den kanadensiska tesauren har ett liknande "brett" material i 
atanke dvs. material av, fOr och om kanadensiska kvinnor, den kanadensiska kvinnororelsen, 
kanadensisk kvinnoforskning (se s. 49). Dessutom ar anvandarna aven har tankta att vara bade 
specialister och allmanheten. En stor skillnad ar att dar ar det tankt att indexera nationellt 
material, medan det i KVINNSAM ar en tarnligen liten del, som ar producerat i Sverige. 
KVINNSAM indexerar material, som inte indexeras nagon annanstans ur "kvinnoperspektiv", 
t.ex. bidrag ur monografier, vilka som heist, artiklar ur tidskrifter, vilka som heist. Detta ar 
unikt. Pa sa satt ar KVINNSAM betydligt bredare an nagot av de exempel vi tittat pa. 

Vad ar det egentligen som finns i KVINNSAM? En klar begransning ar att materialet i stort 
sett endast ar fran 1984 och framat. Det ar en brist, som man fran Kvinnohistoriska 
samlingama ar val medvetna om. Denna brist bar ocksa papekats vid intervjuer av anvandare. 
Vi atervander ett slag till texten om kvinnoforskningen och doxa, dvs det som alia i faltet 
forvantas beharska som t.ex. vis sa gemensamma texter, och erinrar oss exemplen som gavs pa 
s. 30. Pa grund av tidsbegransningen av KVINNSAM hittar vi inte texter som Det andra konet 
av Simone de Beauvoir, inte heller finns Dialectic of sex av Shulamit Firestone. Vill vi ha tag 
pa uppgifter om dessa far vi ga till kortkatalogen, vilken extema anvandare inte har nagon 
gladje av. 

Det kan sammanfattningsvis sagas att det rader en viss vaghet omkring fragan vilket material, 
som ingar i KVINNSAM. Helena Wedbom skriver att vagheten uppstar, som en foljd av 
tvarvetenskapligheten och som en foljd av att basen ar tankt att betjana anvandare pa olika 

I ibid 
2Vid samtal 29/3 framgick det att nagon av personalen pa Kvinnohistoriska samlingarna hade hittat etl intressant 
projekt, som elever pa BHS hade gjort. Biblioteket lovade att kopiera upp och skicka uppsatsen mot betalning. 
3 Detta markeras i faltet for SIGNUM i posten for uppsatsen. Helena Wedborns uppsats fran 1993 har t.ex. 
SIGNUM Kvinn S 93/64. Kvinn S star for Kvinnohistoriska samlingarna, 93 for aret 1993 och 64 ar 
nummerordningen pa uppsatsen. Bland uppsatserna hamnar ocksa broschyrer och rapporter mm. Vi indexerade 
t.ex. ett enstaka nummer av en tidskrift; Palestine-Israel journal, som hade ett temanummer Women in the 
conflict. Denna tidskrift har man inte tankt att prenumerera pa, dl:irft.ir hamnade den bland uppsatser och 
broschyrer. 
4 En annan anledning till att uppsatser inte kommer till K vinnohistoriska samlingarna l:ir att fOrfattarna sjalva inte 
tycker att uppsatsen ar av tillracldig kvalitet. Detta ar en gissning, som grundar sig pa dels egen erfarenhet dels ett 
flertal kommentarer fran B-uppsats skrivande kvinnor. 
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akademiska nivaer. 1 Hur mycket material missas t.ex. vid forsta genomgangen av litteraturen? 
Var drar man gransen for om det verkligen handlar om kvinnor eller inte? Hur mycket 
genusforskningslitteratur om man kommer med? Hur m~mga uppsatser runt om i landet 
kommer aldrig till Kvinnohistoriska samlingama? Hur korta far artiklarna vara for att komma 
med i KVINNSAM? Vi fick instruktionen att artiklar, som bara var pa nagon sida, maste vara 
mycket relevanta fOr att inte sorteras bort. Vad raknas som mycket relevant? Att komma 
utifran och avgora vad som ar relevant ar inte helt latt. Det finns emellertid en val inarbetad 
uppfattning om detta bland personal en pa K vinnohistoriska samlingama. 

Vern indexerar? 

Kvinnohistoriska sarnlingarna bar for narvarande fyra heltidstjanster, sex personer. Alia som 
arbetar pa K vinnobistoriska samlingama skall vara insatta i ana olika moment i indexeringen 
och delta i alia arbetsuppgifter. Arbetsuppgiftema ar varierande, men den allra stOrsta delen 
av tiden gar at till just indexering. Nagon menade att at detta agnades 90% av arbetstiden pa 
K vinnohistoriska samlingama. Men arbetet ar ocksa inriktat pa service, vilket vi fick uppleva 
under vara dagar dar. Manga grupper kom da pa studiebesok. Nagon av bibliotekariema hailer 
vid dessa tillfallen fOredrag och visar san1lingama. Det finns aven en film, Pionjiirer inom 
svensk kvinnojorskning, som brukar visas i dessa sammanhang och som aven vi fick tillfalle 
att se.2 

Dessutom finns det en klart uttalad policy att anvandama, forskare, studenter men aven 
manniskor utanfOr den akademiska varlden och utanfor Goteborg,3 skall fa den hjalp de 
behover. Man tar sig tid, trots att tiden kanske inte alltid finns. Aven detta fick vi se exempel 
pa under var vistelse pa samlingarna. Manniskor kunde vara sura over att de inte hittat nagot 
ute i andra delar av biblioteket, eller att de inte fOrstod sig pa informationssokningssystemet. 
Men det bande flera ganger efter samtal ocb med intresserad hjalp fran nagon av 
bibliotekariemas sida, att de lamnade lokalen med ett fOrnojt uttryck i ansiktet och med en 
bok, artikel eller lista pa backer i handen. 

Telefonen ringer standigt. Inger Eriksson bar med sig sin telefon, for att kunna svara pa fragor 
fran manniskor runt om i landet. Det ringer fran t.ex. olika myndigheter, pressen, Radio ocb 
TV, gymnasister m.fl. fOr att fa nagon form av information fdin Kvinnohistoriska 
samlingama. Nar vi var dar, fick Kvinnohistoriska samlingama en forfragan fran Svenska 
kvinnors viinsterforbund om det fanns nagot fotografi fran den 8 mars pa 1910-talet, som 
illustration i forbundets tidskrift Vi miinniskor. Riksdagens upplysningstjanst ringde och ville 
ba reda pa om Elin Wagner bar sagt nagot om Radda Bamen. Tidskriften Vi foriildrar ville 
skriva om husmorssemestrar. Forum fOr kvinnoforskning i Lund ville ba en fullstandig lista pa 
kvinnoforeningar och adresser till Fora/Centra i Sverige. Riksarkivet ringer da och da och vill 
ha uppgifter om vissa kvinnor. Det skall ocksa komma ett TV-program om aldre lesbiska 
kvinnor. Till detta ville man ba bilder fran stallen dar kvinnor traffades, t.ex. Grupp 8, 
kvinnohus mm. Men oftast leder telefonforfragningar till sokningar i KVINNSAM. 

4 

1 Wedborn, Tankar om indexering i teori och praktik, 1993 
2 Cnattingius, 1987. 
3 I och med att utbildningsdepartementet ger resurser till en tjanst, sA finns aven ett nationellt ansvar. 
4 Samtal med Inger Eriksson 5/2 96 
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De som arbetar med indexeringen ar standigt i kontakt med anvandarna. I och med att de 
hjalper till vid databassokningar, far forfragningar per telefon, som Ieder till sokningar, ges 
standigt mojlighet till en f01m av utvardering av systemet och amnesorden. Dessutom tas 
fOrslag pa amnesord fran anvandarna upp till diskussion bland personalen och detta kan leda 
till vissa forandringar. Ordet iitstorningar infordes t.ex. efter ett fOrslag fran anvandare. 
Tidigare fanns anorexia, nu finns det hanvisning dels fran detta ord och dels fran bulimi.1 

Det finns inga krav pa kvinnovetenskapliga studier for att tjanstgora som bibliotekarie pa 
K vinnohistoriska samlingama, men de som soker sig dit har i allmanhet intresset. Personal en 
kanner behov av mer tid for att Hisa prospekt och harmed kunna ge mer forslag pa 
litteraturinkop. Dessutom efterfragas amnesutbildning i kvinnovetenskap som 
vidareutbildning inom Goteborgs universitetsbibliotek.2 Personalen tycker att det ar vardefullt 
med kontakten med kvinnoforskningen. Den 15 april 1991 holls t.ex. i Goteborg en 
biblioteksdag pa temat; att arbeta med tviir- och kvinnovetenskapligt material : problem och 
mojligheter. Pa detta mote deltog folk fran Kvinnohistoriska sarnlingarna och fran 
Forum/Centrum i Linkoping, Lund, Stockholm, Uppsala och Goteborg. Det som diskuterades 
var bl.a. klassifikation, amnesordsproblem mm.3 Det har aven forekommit liknande moten 
senare.4 

Vid vara samtal och intervjuer framgick det ocksa att det ansags vardefullt med moten om 
amnesord, da all personal samlas och diskuterar. Vi fick ocksa tillfalle att deltaga pa ett sadant 
mote, men mer om det nedan. Eventuellt skulle man kunna tanka sig att aven ha med 
representanter fran Institutionen for Kvinnovetenskap. Det ses ocksa som viktigt fran 
forskningshall med tat kontakt med K vinnohistoriska samlingarna. Kontakten har ocksa varit 
mycket tat anda fran starten. Forum i Goteborg startades t.ex. av manniskor fran 
Kvinnohistoriska samlingarna, bl.a. Beata Losman och Ulla Holm.5 

Hur indexerar man? 

I det har avsnittet beskriver vi redskapet, dvs amnesordlistan, som anvands vid indexeringen 
pa K vinnohistoriska sarnlingama. Vi berattar vi dare om hur det gar till nar man 
amnesindexerar. Vi har gjort jamforelser med vad Hjortsreter sager om hur man bor ga till 
vaga. Helena Wedborn, som tidigare amnesindexerat pa K vinnohistoriska samlingarna, skrev 
1993 en uppsats, dar hon kommenterade indexeringen i forhallande till Blairs teorier. Vi har 
tagit del av vad hon anser och sjalva reflekterat vidare i viss utstrackning. Angaende hur 
manga amnesord, som ar det optimala i atervinningssammanhang, har vi jamfort med vad man 
anser pa andra ha.ll runt om i varlden. 

Amnesordlistan - omfang och anvandning 

Redskapet fOr amnesindexering i KVINNSAM ar en amnesordlista av kontrollerade tetmer. 
Denna lista vaxer till och andras efterhand beroende pa vilket material som indexeras. Idag 

1 Intervju med Inger Eriksson i november 1995 
2 Kvinnohistoriska samlingarna vid Goteborgs universitetsbibliotek, 1995 
3 Wold-Karlsen, Ref eratjrlm "biblioteksdagen", 1991 
4 Inger Eriksson deltog tex. pa "flerfora-motet" 16/4-1714 I 996. 
5 Intervju med forskare 
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har amnesordlistan vuxit till ett antal pa ca 1500 ord. 1 Ut0ver dessa finns ocksa ca 500 
egennamn, dvs namn pa tidskrifter, organisationer, institutioner, gudinnor, mytiska personer, 
t.ex. Maria (Jungfru), Lilith etc. Dessutom finns ca 350 geografiska amnesord, drygt 5400 
personnamn och ca 630 tidsamnesord (Artal). 2 Alia amnesorden finns inlagda i en fil i datom 
pa K vinnohistoriska samlingama. Orden ar liven oversatta till engelska. Dessutom finns det 
tryckta amnesordlistor, men dessa innehaller an sa lange bara de 1500 "vanliga" + ett urval av 
de geografiska amnesorden3

. Det ar inte bara databasen KVINNSAM och den tryckta 
bibliografin, som anvander sig av amnesorden och huvudgruppema, som ar frama:rbetade pa 
Kvinnohistoriska samlingama. Forum i Lund och Forum i Uppsala och Kvinnovetenskapliga 
institutionen i Goteborg anvander sig av dessa vid klassificering.4 Dessutom indexerade vi en 
bibliografi i januari, fran Centrum for kvinnoforskning i Lulea; Kvinno(forsknings)litteratur 
pa Hogskolan i Lulea, som anvande sig av Kvinnohistoriska samlingamas huvudgrupper.5 

Tidskriften Kvinnobulletinen fragade efter KVINNSAM:s amnesordlista for att anvanda den 
vid jndexering av sina artiklar.6 

Som vi tidigare beskrivit fanns det i borjan pa 1980-talet planer pa att skapa en tesaurus, men 
efter att detta projekt lagts ner verkar det som om intresset fOr en mer systematisk och 
heltackande amneskonstruktion svalnat betydligt. ldag ar amnesorden i KVINNSAM 
visserligen kontrollerade termer, men de ar inte inordnande i nagon tesaurus. Den tryckta 
amnesordlistan ar alfabetiskt uppstalld, med en allman och en geografisk del. Det innebar att 
det inte finns nagon bestamd uppfattning om i vilken relation de olika termema star till 
varandra, vilka ord som iir overordnade respektive underordnade etc. Detta gor att 
amnesordlistan till sin struktur ar betydligt mer flexibel om an ofullstandig, an termema i de 
system som vi tidigare beskrivit, t.ex. den kanadensiska tesauren. 

I 

Tesaurer och klassifikationssystem brukar ofta anses ha funktionen att underlatta 
indexeringen. Dagobert Soergel beskriver i Organizing information (1985) vilka funktioner 
hierarkier och klassifikationssystem har vid indexering, namligen 1) att fungera som 
checklistor for att underlatta indexeringen och 2) hjalpa indexeraren att valja lamplig niva pa 
specifiteten, d.v.s. att valja den mest specifika term som tacker de aspekter eller begrepp for 
vilken ett dokument ar relevant.7 Ett amnesordlista av den icke-hierarkiska typ som tillampas 
i KVINNSAM kan naturligtvis medfOra en rad svarigheter. Den staller stOrre .krav pa 
indexerama eftersom de maste ha en mycket klar uppfattning om hur en term anvands, utan 
stod fran systemet. De maste ocksa vara flexibla eller ha fantasi nog att tanka sig nya 
betydelser och kombinationer av termer. Att amnesorden inte ar ordnade i hierarkier eller 
andra grupperingar gor att de standigt kan kombineras pa nya satt for att visa nya aspekter av 
ett amne eller amnen. Systemet maste ocksa standigt, i takt med att material kommer in, 
byggas pa och fOrandras for att racka till. Helena Wedbom berattar att det inte ror sig om 
nagon lattsinnig process, amnesordlistan har fatt vaxa fram langsamt och med eftertanke. 
Tanken har varit att tillgodose bade ett aktuellt och ett langsiktigt behov.8 Under arbetets gang 

1 Foredrag av Inger Eriksson, 1995 
2 Antalet ar fran januari 1996 
3 Det som finns med i den tryckta ar i stort sett; varldsdelar, lander och svenska Jandskap, sammanlagt ca. 240 
stycken. 
4 Wold-Karlsen, Referat fran "biblioteksdagen ", 1991 
5 Tallenhed-Hedstrom, 1995 
6 Intervju med Inger Eriksson, 512 1996 
7 Soergel, 1985, s. 246 
8 Intervju med Helena Wedborn 
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sker det ocksa en sUindig utvardering av amnesorden i form av lopande diskussioner, men det 
forekommer aven sarskilda mOten fOr att just diskutera amnesorden. 

Att man valt att inte bygga upp en tesaurus kan kanske delvis forklaras med den 
tvarvetenskapliga och "breda" mrusattningen. K vinnoforskningen som "do man", med 
Hj!Zlrlands formulering, ar inte en disciplin utan manga. Det kan alltsa uppsta kollisioner 
mellan olika discipliners anvandning av ett visst begrepp. Vi stOtte t.ex. i vara intervjuer pa 
begreppet ekofeminism, som kan anvandas dels i ett sociologiskt sammanhang, dels i ett 
filosofiskt. For den som forskar inom filosofi och soker pa begreppet ekofeminism, fungerar 
inte ails den sociologiska texten och tvartom. Hade begreppet placerats under sociologi i en 
tesaurus sa hade den filosofiska anvandningen gomts. Det ar vart att notera att ekofeminism 
inte ails ar sokbart som amnesord i GUNDA eller LIBRIS. 

Om man studerar det tesaurusprojekt som vi tidigare beskrivit (se s. 59-62), kan man ocksa 
tydligt se problemet med begrepp som blir inaktuella och omodema. Amnesord sorn myk man 
var kanske ett bra amnesord 1983 men idag kanns det mycket fOrlegat. 

Inom en snar framtid kommer alia amnesorden, utom personnamnen och tidsarnnesorden, att 
ligga aven i LlBRIS. De komrner da att bli latt tillgangliga for anvandarna. Den tryckta 
amnesordlistan har tidigare skickats ut tillsammans med bibliografin Ny litteratur om kvinnor, 
men det har vi sat sig att lis tan ibland bar kommit pa villoviigar och inte varit sa tillganglig. Nu 
hoppas man pa att underlatta sokningar i basen i och med iimnesordlista online. Det ar tankt 
att denna iimnesordlista nas fran databasen, man ska kunna ga in i listan och kontrollera 
termer. Daremot kommer man inte att kunna ga direkt fran iimnesordlistan till posterna som 
fallet ar i manga stora databaser, sorn t.ex. LISA eller ERIC. Man maste da lamna 
iimnesordlistan och gora en sokning i databasen. 1 

Innehallsanalys 

Det forsta, som gors vid indexering av artiklar, ar att man letar fram relevanta sadana bland 
alia tidskrifter, som kommer ner till K vinnohistoriska sarnlingarna pa en vagn. Monografier 
och bidrag mm ar redan i huvudsak utvalda, men det iir K vinnohistoriska sarnlingarna, som 
till slut avgor vad som skall med i KVINNSAM eller inte. For oss, som ovana indexerare, var 
detta en av de mest kriivande uppgiftema. Det visade sig att det inte ails ar nagon Jatt sak att 
avgora om det ar relevant litteratur, dvs handlar om kvinnor eller inte. Vi hade t.ex. ett 
dokurnent inom iimnesomr!det arkeologi. I detta fanns ett avsnitt om kvinnogravar. Skulle vi 
ta med detta? En annan bok handlade om folkdriikter med i huvudsak den kvinnliga 
kliidedrakten. Hur skulle vi gora med denna? Kanslan av att inte riktigt veta vad det var vi 
letade efter infann sig ganska snart. 

Innan dokumentet fOrses med amnesord, bestarns vilken huvudgrupp det skall tillhora. Det 
gars alltsa en form av klassifikation. Denna ar emellertid inte synlig i KVINNSAM, utan bara 
i den tryckta bibliografin, som tidigare namnts. Efter denna fOrsta innehallsanalys giiller det att 
hitta "riitt" iimnesord, fOr att beskriva innehallet, sa att det sedan gar att fOrhoppningsvis hitta 
igen. Med hjiilp av titeln, innehallsforteckningar, bokens baksida, fOrord, skumliisning mm 
forsokte vi fa en bild av vad just detta var for dokument, samtidigt som vi hade eventuella 

1 Intervju med Christer Larsson 
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anvandare i atanke. Vern kan tankas vilja ha den bar skriften och vilka amnesord skulle cta 
anvandas for att soka efter den? Ellen Hjortsreter skriver i boken Amnesordskatalogisering att 
amnesanalys av tryckt material bor bygga pa fOljande: 

"a. Huvudtitel och ovrig titelinformation 
b. InnehallsfOrteckning 
c. Forord, inledning, sammanfattning och slutsats 
d. Kapitelrubriker 
e. Illustrationer, diagram och tabeller, samt text i anslutning till dessa 
f. Framhavda delar av texten 
g. Omslaget 
h. Recensioner 
i. Forlagsinformation 
j . Uppslag i lexikon, liirobocker, ordbocker o. dyl. 
k. Radfdigning hos amnesspecialister " 1 

Det ar inte heller latt att, i en databas som KVINNSAM, bestamma pa vilken mva 
indexeringsspr:iket bor ligga, eftersom databasen iir tankt att vanda sig till sa manga olika 
anvandare. Detta ar nagot, som bidrar till den vaghet, som Blair skriver om, sager Helena 
Wedbom. Dessutom finns annan vaghet i KVINNSAM, som tidigare namnts, betriiffande 
vilket material som skall inkluderas i basen.2 Vi tog vid ett flertal tillfallen hjalp av 
iimnessokningar i KVINNSAM, for att se vilken sorts dokument, som vi fick fram om vi sokte 
pa ett tilltankt iimnesord fOr vart dokument. 

Alia som arbetar pa K vinnohistoriska samlingarna del tar i indexeringen. For att indexeringen 
skall bli sa bra som mojligt lagger man ner mycket arbete pa amnesanalysen och all 
indexering pa K vinnohistoriska samlingama har passerat minst tva personer in nan den anses 
avslutad. Vanligtvis gar det till sa att en av bibliotekariema forst goren grundlig amnesanalys 
av boken eller artikeln. Det fOrekommer ofta diskussioner omkring iimnen och val av 
amnesord. Nasta steg i processen ar att dokumentet laggs in i databasen och skrivs ut pa 
papper. Darefter gor ytterligare en bibliotekarie sin bedomning av dokumentet, kontrollerar 
posten och jamfOr med de valda amnesorden. Om olika asikter rader om iimnesorden 
diskuterar man valet och andrar eventuellt i den inlagda posten. Det innebar att indexering blir 
en ganska tidskravande procedur i flera steg. 

Hjf6rland talar om amnesanalys och delar upp den i tre delar, som bor hallas skilda fran 
varandra fOr att de varderingar etc, som ligger i det aktuella IR-spraket inte ska styra sjalva 
analysen. Forst ska dokumentet undersokas, darefter ska de viktigaste begreppen bestammas 
och forst darefter uttryckas i det aktuella IR-spraket. Har ska br.ister i systemet kunna 
upptackas och rattas till, spr:iket anpassas efter fOrandringar, nya tankar etc. Dokumentet ska 
inte pressas in i en fardig struktur som begransar mojligheten att atervinna materialet.

3 
Vi 

uppfattar har KVINNSAM:s mycket flexibla struktur, som ett bra exempel pa ett system som 
Ioper liten risk att bli omodemt. Det har inte, som en tesaurus eller ett klassifikationssystem, 
en fardig form. Systemet maste standigt, i takt med att material kommer in, byggas pa och 
fOrandras fOr att racka till. Under arbetets gang sker det ocksa en standig utvardering av 
amnesorden i form av lopande diskussioner, men det fOrekommer aven sarskilda moten for 

1 Hjortsreter, 1994, s. 13 
2 Wedborn, Tankar om indexering i teori och praktik, 1993 
3 Hj~rland, 1993 
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att just diskutera amnesorden. Daremot kan ofullstandigheten i amnesordlistan ge upphov till 
andra problem i overgangsperioder, nar man annu inte faststallt nya amnesord och man 
tvingas kompromissa. Den successiva uppbyggnaden kan ocksa leda till att man fattar beslut, 
som fyller behoven vid det aktuella tillfallet, men som staller till problem langre fram. 

Vi stotte pa ett sadant problem under vara egna indexeringsforsok. Vi skulle indexera ett 
temanummer Women in the conflict av Palestine-Israel journal, som behandlade olika 
aspekter pa konflikten i Israel och de numera sjalvstyrande palestinska omn1dena ur kvinnors 
synvinkel. Var losning ses i fig . 11, som ar en utskrift av den inmatade posten direkt fran 
databasen i Goteborg, inte visningsformatet i LIBRIS. 

po l [eng] 
215258 
Women in t he conflict. - I : Pales tine- I s rael journal 2 (1995) :3. - 1 27 s . 

- Temanummer 
arbetskraft; femi ni sm; halsa; I sra el[B]; konfl i kter (B]; palestinska kvi nnor; politik; 
politisk ve rksamhet[B] 
** Kvinn S 96 /12 ** 

Figur 1 L Utskrift av post 

Har var det inte sa svart att leta sig fram till olika viktiga amnen i texten men betydligt svarare 
att oversatta dessa amnen till amnesorden. Det ar praxis i databasen att aldrig anvanda termer 
av typen grekiska kvinnor for kvinnor i sina hemlander. T.ex. betyder israeliska kvinnor att 
det handlar om kvinnor fran Israel som befinner sig utanfOr Israel. Infor denna uppgift 
hamnade vi i en lang diskussion om Israel och de ockuperade/sjalvstyrande omradena. Vi 
kunde inte satta israeliska kvinnor som arnnesord utan fick anvanda Israel, men vi blev 
daremot tvungna att anvanda palestinska kvinnor. Den historiska beteckningen Palestina 
underkandes. Vi tyckte att resultatet haltande betankligt. Enligt systemets egna lagar skulle 
Israel, palestinska kvinnor betyda israeliska kvinnor i sitt hemland och palestinska kvinnor 
utanfOr sitt hemland nar texterna i sjalva verket talade om israeliska kvinnor i Israel och 
palestinska kvinnor i de sjruvstyrande omradena. Atervinningen kanske inte forsvaras 
narnnvart men vi var inte nojda. Konstruktionen med kvinnor utanfOr sina hemHinder har 
troligen anvants redan i kortkatalogens svenska del, fOr att man skulle kunna aterfinna texter 
om olika grupper av invandrade kvinnor i Sverige. I ett mer allmant perspektiv blir den ganska 
underlig. 

Hj~rland sager ocksa att amnesanalysen ar en tolkning av dokumentets innehall, som gors for 
att det ska kunna atervinnas. Men han sager ocksa att utgangspunkten i allmanhet maste vara 
vetenskapen, som den ar representerad i fack och discipliner, att vetenskap och 
informationsstrukturer ar samhalleliga skapelser och att gransen mellan en beskrivning av 
dokumentet och en vardering ar otydlig, men man kan vara viss om att amnesanalysen aldrig 
ar "objektiv". Vi uppfattar att man pa Kvinnohistoriska samlingama i arbetar pa detta satt. Det 
viktiga ar inte att hitta ett "ratt" eller objektivt satt att indexera, utan anvanda de termer som 
den tankte anvandaren kan komma att soka pa. Daremot arden vetenskapliga domanen i detta 
fall inte en disciplin utan kvinnoforskningen som tvarvetenskap, vilket kan skapa 
terminologiska kollisioner mellan olika amnen. 
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Antal amnesord per dokument 

Tidigare var det bara mojligt att Uigga fern amnesord per dokument. Nu ar antalet mojliga i 
stort sett obegransat, i och med datoriseringen. I den tryckta bibliografin har man av 
utrymmesskal begransat antalet till fyra (tidigare fern). Alltsedan det blev mojligt att lagga in 
hur manga amnesord som heist, har det pa K vinnohistoriska samlingarna pagatt diskussioner 
om hur manga per post, som ar det optimala, for effektiv atervinning. Om vi gar till Hjortsreter 
sa skriver hon: 

"Om ett dokument behandlar fler an tre olika amnen, valjs en overordnad term i 
hierarkin inom amnesomradet som amnesord. 
Ex.: Ett dokument om morotter, potatis, kal och spenat far amnesordet Gronsaker 
Det finns i teorin ingenting som hindrar att man i namnda exempel ger ett 
amnesord fOr varje gronsak. Av praktiskt-ekonomiska skal har det varit vanligt att 
begdinsa antalet amnesord till tre." 1 

Pa K vinnohistoriska samlingarnas har man oftare fler an tre amnesord per dokument om det 
visar sig att det handlar om fler an ett amne. Det ar ju ocksa, som tidigare sagts, hogst 
vanskligt att saga vilket amne eller vilka amnen dokumentet egentligen handlar om. I teorin ar 
antalet oandligt. A v praktiskt-ekonomiska skal, som Hjortsreter skriver om ovan, satter man 
endast fyra amnesord i den tryckta bibliografin, men i databasen foreligger inget sactant skal 
for begransning. Det hander att man kan ge vissa dokument atskilliga amnesord. Exempel : 
"Den morka kontinenten: kvinnan, medicinen ochfin-de-siecle" av Karin Johannisson har fatt 
amnesorden; doden, gynekologi, havandeskap, hysteri, halsa, klimakteriet, kropp, 
kvinnorollen, kvinnouppfattning, medicinhistoria, menstruation, obstetrik, sekelskiftet, ·sex, 
sjukdomar, vansinne, iitstorningar. 

Om det visar sig att ett dokument innehaller en mangd olika amnen, sa som fallet ofta ar med 
monografier med manga bidrag, indexerar man varje bidrag fOr sig. Sjalva monografin far da 
overgripande amnesord, och i posten for denna finns en anmarkning om att aven bidragen ar 
indexerade. Vi indexerade en monografi; Transitions : New Australian feminism, sam vi i 
stort sett gav ett amnesord for varje bidrag (feminism, psykologi, fortryck, popularkultur, 
Australien, dans, konst, musik, skrivande, cyborgar, prostitution). Vi kande oss inte nojda 
med detta och det visade sig att boken aven blev indexerad bidrag fOr bidrag av indexerama 
efter vart forsok. 

Det nider delade meningar om hur manga amnesord, som man skall forse ett dokument med. I 
den kanadensiska tesauren sager man att vi bor tillata upp till tio termer pa samma artikel (se 
s. 50). Fler an 12 amnesord bor inte sattas pa ett dokument, anser Swanson (se s. 22). 
Hjortsreter skriver att ett av de stOrsta problemen vid amnessokning i bibliografiska databaser 
ar det stora antalet traffar. I allmanhet ar anvandaren mer betjant av precision an av 
fullstandighet (jmf. s. 20). Alltsa skulle djupindexering vara att foredra, i stilllet fOr en 
overgripande term. Samtidigt ar det viktigt att tanka pa att djupindexering kraver storre 
kunskap och ger en okad subjektivitet vid valet av vilka delamnen, som skall uttryckas.

2 

Kunskapskravet ar ocksa orsak till att man kanske inte djupindexerar mer vid dokument, som 
hamnar under t.ex. amnesordet feminism. Det skall inte vara fOr svart att indexera, papekas 

1 Hjortsreter, 1994, s. 22 
2 Hjortsreter, 1994 
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fnm personalen. Att indexera efter en amnesordlista kraver dessutom mer "fantasi" av 
indexeraren an att indexera efter en tesaurus. I en tesaurus bar man redan besUimt bur 
associationema skall ga, men med amnesordlistan ar man friare, vilket ocksa gor att det blir 
svarare. 1 En fOljd av att indexera med hjalp av amnesordlista gor ibland att man satter fler 
termer, som fallet i KVINNSAM, an vad man gor med hjalp av tesaurus, dar man har klart fOr 
sig relationema mellan de olika termema. I KVINNSAM satter man dessutom ibland bAde vad 
som kan fOrefalla vara en overordnad term och en underordnad i samma post. Att de som 
indexerar pa Kvinnohistoriska samlingama skall kunna djupindexera, dar sa skulle vara av 
varde, motiverar ocksa eventuellt en fortbildning av indexerama inom kvinnovetenskapliga 
amnen ochleller utOkade resurser i form av personal for indexeringen. Att djupindexera maste 
fa ta mer tid i ansprak. 

Man bor inte, skriver Hjortsceter vidare, ha den praxisen att satta en overordnad term samtidigt 
som man djupindexerar. I stallet kan en amnesordlista med se och se iiven hanvisningar ge 
anvandaren en bra oversikt over amnesorden. Pa K vinnohistoriska samlingama ar och har 
alltid anvandarvanligheten varit det, som har kommit i forsta rummet; det skall vara latt att 
soka i KVINNSAM. Som en foljd av detta satter man ocksa overordnade termer och 
djupindexerar samtidigt. Nagra se iiven hanvisningar finns for narvarande inte i 
amnesordlistan, vilket ocksa frestar till att satta fler termer, men mer om detta nedan i 
avsnittet om hanvisningar. 

Amnesordets form 

Hjortsceter skriver att om det inte finns ett Uimpligt svenskt ord fOr ett begrepp sa kan man 
gora laneordet till amnesord i stallet.2 I KVINNSAM finns t.ex. amnesordet dating. Detta ord 
har inte nagon direkt motsvarighet pa svenska. Man forsoker sa lfmgt som mojligt att undvika 
anvanda andra ord an svenska i det svenska amnesordsfaltet. Vid amnesordet backlash star det 
t.ex. en hanvisning till motreaktion. Tidigare fanns consciousness raising ocb decision 
making, som antagligen bar tillkommit pa grund av att man inte varit saker pa de svenska 
motsvarigheterna vid den tiden da orden var nya. Consciousness raising brukar ofta oversattas 
med medvetandehojning, som kom att bli den viktigaste metoden in om radikalfeminismen 
"for forstaelse av hur kvinnofortrycket manifesterade sig i varje enskild kvinnas Iiv".3 

Tidigare fanns amnesorden pa olika kort, som forvarades i en sarskild katalog. Hac skrev man 
in nar andringar gjordes och skrev nya kort nar nya amnesord inf0rdes.4 Bland katalogkorten 
for amnesorden fanns en hanvisning fran consciousness raising till medvetenhet (andringen 
var gjord 91.04.05). Amnesordet bar av nagon anledning belt fallit bort ur den tryckta Iistan 
ocb nagon banvisning se iiven fran medvetenhet finns inte beller. Det fanns visserligen endast 
tva poster i KVINNSAM med amnesordet consciousness raising, men de var val gomda. I 
kortkatalogen ligger dessutom 20 poster under ordet ocb vantar pa att bli inlagda i framtiden. 
Vid amnesordsmotet 24/4 beslOts att man skulle flytta alia korten till medvetenhet och. andra 
de tva postema i databasen. For dem som i framtiden vill forska om radikalfeminismen 
kanske det skulle vara av varde att ba en banvisning fnin medvetandehojning till medvetenhet. 

1 Intervju med personal pa K vinnohistoriska samlingarna 
2 Hjortsreter, 1994, s. 30 
3 Broman, 1983, s. 188. (Ulla Broman ar samma person som Ulla Holm.) 
4 Detta behandlas utforligare i avsnittet om underhall och andringar. 
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Decision making har tidigare andrats till beslut, men detta har av nagon anledning fallit bort. 
Nu beslots det vid ett amnesordsmote 24/4 att man skulle se till att det blev korrigerat i bade 
databasen och amnesordslistan. 

"Som amnesord valjs ett substantiv, en kombination av substantiv eller uttryck 
uppbyggda runt ett eller flera substantiv. Verb utan motsvarande substantiv gors 
om till verbalsubstantiv."1 

Amnesorden i KVINNSAM ar substantiv. Vi har bara hittat ett avsteg ifran detta; ordet 
slwppa, som fOrekom i tva poster. Aven amnesordet shopping forekommer. Det engelska 
ordet ar ocksa shopping, vilket gor att man hittade alia postema trots att de representeras av 
tva olika svenska amnesord. Vid amnesordsmotet 24/4 beslots det att man skulle ga in i basen 
och andra de poster, som hade amnesordet slwppa. 

Amnesord satts oftast i obestamd form, sa aven i KVINNSAM. En del abstrakta begrepp och 
saker som det bara finns en av, har man ofta i bestamd form, t.ex. doden, framtiden, 
fredsrorelsen, kvinnobilden, kvinnororelsen, naturen, skapelsen. 

"Grundregel ar att ett amnesord som representerar enheter som kan raknas satts i 
pluralis, medan det som ej kan raknas satts i singularis."2 

Detta ar m1got som ocksa fOljs av indexerarna av KVINNSAM. Ex.: amasoner, databaser, 
LOner men fomtiden, jungfrufodelsen. 

Egenskaper satts som regel i singularis t.ex. aggressivitet, kreativitet. Operationer och 
aktiviteter satts ocksa i singularis t.ex. amning, datorisering, heminredning, kyrktagning, 
stiidning. Amnesomraden satts i singularis t.ex. biologi, filosofi, matematik. Gallande 
katalogiseringsreg1er fOr svenska bibliotek foljs nar man satter personnamn, institutionsnamn, 
uniforma titlar (t.ex. Bibeln) eller geografiska namn som amnesord. Man kontrollerar 
narnnformer genom att titta i LIBRIS.3 

Prekoordinering- postkoordinering 

Med prekoordinerad indexering menas att amnesordet ar sammansatt av flera ord redan frfm 
borjan, t.ex. kvinnohistoriska kurser, statliga tjiinster. KVINNSAM:s amnessokning bygger 
pa postkoordinering, dvs man kombinerar ord vid soktillHUlet. Hjortsreter skriver ocksa att i 
datoriserade amnesordskataloger bor postkoordinerad atervinning vara mojlig.4 Det finns 
exempel pa prekoordinering i KVINNSAM, men den ar helier inte konsekvent genomfOrd. 
Amnesorden som t.ex. afghanska kvinnor och amerikanska kvinnor ar av en alldeles egen sort. 
Med detta menas afghanska kvinnor och amerikanska kvinnor utanfor sitt hemland. Vill man 
soka efter afghanska kvinnor i Afghanistan sa soker man pa Afghanistan. K vinnor ar 
underforstatt. Exempel pa prekoordinerade termer ar ensamstaende fader, ensamstaende 
foriildrar, ensamstaende kvinnor, ensamstaende modrar. Ensamstaende kvinnor andrades till 
ensamstaende 89.10.11., antagligen for att forsoka vara konsekvent i detta att kvinnor ar 

1 Hjortsa:ter, 1994, s. 31 
2 ibid, s. 32 
3 Reglema som beskrivs i detta avsnitt ar de samma som forordas i Hjortsa:ter, 1994. 
4 Hjortsa:ter, 1994, s. 99 
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underforstatt. Det gar nu aven att postkoordinera vid sokning med ensamstaende och fader, 
eller med ensamstaende och modrar. Foriildrautbildning ar en sammansatt term, som kan ses 
som en prekoordinerad term, eftersom man aven hanvisar till; foriildrar, utbildning. 1 

Antagligen infOrdes denna term senare och man sag att det var nodvandigt med en hanvisning 
till tidigare praxis. I den tryckta amnesordlistan finns dock inte denna hanvisning. 

Amnesordet marxistisk teori finns som indexeringsterm. F eministisk teori finns inte. Har ar 
det meningen att man skall kunna postkoordinera med feminism och teori. Men ett dokument 
som ar forsett med dessa amnesord, behover inte nodvandigtvis handla om feministiska 
teorier. Det kan handla om belt andra teorier. Amnesorden ar i allmanhet inte nagra 
bestamningar till varandra. Nar man satter feminism som amnesord kan det dessutom bade 
betyda att det handlar om feminism och att det ar en feministisk text. (se exemplen nedan) 

1. Feminist Theory, Womens Writing av Vikki Bell fick amnesorden: feminism, 
litteraturhistoria, litteraturvetenskap, skrivande, teori. 
2. Feminism och biopolitik, ett bidrag ur monografin Foucault : namnet pa en modem 
vetenskaplig och filosofisk problematik, gav vi arnnesorden be gar, familjen, feminism, filosofi, 
Michel Foucault, genus, incest, kropp, makt, sex, teori. 

Ba.da postema innehaller amnesorden feminism och teori. Titeln pa den forsta visar att det ar 
fragan om feministiska teorier .in om litteraturvetenskapen, medan den andra inte klart utsager 
vad det skulle kunna vara for teorier som asyftas. 

Anmarkningar 

Amnesorden kan ibland behova en fOrklaring eller en fOrklarande anmarkning (scope note). 
"!(VINNSAM:s amnesordlista ar sparsam med detta. Det finns fOrklaringar vid: flickskolan 
(sls:olform), flickskolor (konsatskilda skolor), genus (socialt kon), hemarbete (avlonat arbete i 
hemmet, ej hush:lllsarbete), hjalpkvinnor (hjalp vid fOrlossningar, liksvepning etc.), 
kunskapsprov (t.ex. hogskoleprovet), socialt arbete (akademiskt amne), utveckling (psykisk). 

Det kan dock finnas behov av forklaringar pa fler arnnesord, t.ex. pa ordet fysik (ar det laran 
om naturen och dess krafter eller ar det kroppsbeskaffenhet?). Hur ar det t.ex. med orden 
harskartekniker, nyfeminism, begar och atra. Hiirskartekniker ar inom kvinnovetenskapen ett 
sarskilt begrepp, som harstammar fran Berit As.Z Nyfeminism blir pa engelska radical 
feminism i KVINNSAM. Enligt Ulla Broman ar nyfeminism och radikalfeminism, som ocksa 
finns som en svensk term, tva skilda saker.3 

"Termen nyfeminism anvandes till en borjan som begrepp for att beteckna den nya 
kvinnororelse som uppstod i USA i slutet av 1960-talet och som skulle beteckna 
nagot nytt i fOrhailande till sekelskiftets kvinnororelse."4 

Ordet radikalfeminism anvands som beteckning pa en sarskild inriktning inom feminismen, 
som problematiserar manligheten. 1 Den utkristalliserade sig efter 1967 i USA. Ordet 

I I kortkatalogen, inte i KVINNSAMs amnesordslista. 
2 As, 1992 
3 Broman, 1983 
4ibid 
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radikalfeminism finns inte i KVINNSAM, men det finns radikalfeministiska texter pa 
Kvinnohistoriska samlingarna, och feminister som an idag, aven i Sverige, sager sig 
sympatisera med de radikalfeministiska tankarna? En klassisk radikalfeministisk text ar t.ex. 
The dialectic of sex av Shulamit Firestone. Den fick amnesorden kvinnororelsen : USA, 
konsroller och sex. 

Vi indexerade en artikel med begiir som senare visade sig skulle ha varit med ordet atra. 
Begiir innefattar begar efter i stort sett vad som heist: pengar, mat mm. medan atra ar sexuellt 
begar. Har hade en enkel forklaring varit till hjalp. Alia amnesord av formen egyptiska 
kvinnor, kinesiska kvinnor borde kanske ha en liten anmarkning om att det har ar fragan om 
dessa kvinnor utanfOr sina hemlander och inte de egyptiska eller kinesiska kvinnorna i 
Egypten eller Kina. 

Helena Wedbom kommenterar i sin uppsats den besvarande avsaknaden av bl.a. scope notes.3 

Om vi foljer argumentationen i den nederlandska tesauren och i den kanadensiska tesauren, 
ser vi att man dar stravar efter att ha manga scope notes. Motiveringen ar att amnet ar sa nytt, 
att manga ord behover fOrklaras. I fOrordet till den kanadensiska tesauren skriver man att det 
var Hittare sagt an gjort, eftersom amnet ar under snabb utveckling och termer anvands pa 
olika siitt i litteratur pa olika omrc'iden, sarskilt over tiden. Nu innehaller nagot mindre an 10% 
av termema i den kanadensiska tesauren scope notes. Detta ar anda langt mer an vad som ar 
fallet i KVINNSAM, dar scope notes i stort sett saknas. Formodligen skulle det underHitta 
bade for dem som indexerar och fOr dem som soker i KVINNSAM om det fanns fler scope 
notes. 

Hanvisningar 

Hjortsreter delar upp hiinvisningar i dels logiska relationer, dels formella relationer. Logiska 
relationer ar relationer mellan begreppen pa ideplanet, och dessa kan i sin tur formaliseras till 
tva typer av formella relationer: hierarkiska relationer och sidoordnade relationer. Exempel pa 
en hierarkisk relation ar feminism se aven nyfeminism. En sidoordnad relation ar t.ex. brott se 
aven brottslingar. Hjortsreter namner ocksa ekvivalensrelationer, dvs sadana hiinvisningar 
som skrivs med se och som talar om vilket begrepp, som anvands i just det har systemet. 
Exempel pa detta ar backlash se motreaktion eller proletiirlitteratur se arbetarlitteratur. Aven 
"uppathanvisningar" riiknar Hjortsreter till ekvivalensrelationer, t.ex. anorexia se iitstomingar 
(bulimi se iitstomingar) .4 

Helena Wedbom skriver i sin uppsats Tankar om indexering i teori och praktik: 

"Amnesordlistan har (hittills) fungerat som ett nagorlunda praktiskt men 
osofistikerat redskap. Bristema, sasom avsaknaden av se- och se ocksa 
hanvisningar och scope notes, har med tiden blivit alltmer iogonfallande och 
besvarande. Man har overvagt att anvanda en tesaurus - i borjan av attiotalet 
medverkade K vinnohistoriska samlingarna i ett projekt for att skapa en nordisk 

1 se t.ex. Broman, 1983 
2 Detta framgick vid en kurs i feministiska teorier, 26/4-28/4 1996 vid den feministiska kursgarden 
Kvinnohojden. 
3 Wedborn, Tankar om indexering i teori och praktik, 1993 
4 Hjortsa:ter, 1994 
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kvinnoforskningstesaurus- men tanken overgavs och fOr narvarande ar behovet av 
en ansad och utvidgad amnesordlista stOrre an en tesaurus." 1 

I KVINNSAM finns sparsamt med hanvisningar overhuvudtaget. JamfOr vi med t.ex. A 
women's thesaurus eller med den hollandska tesauren, sa har dessa betydligt fler 
hanvisningar. Dessa tesaurer ar inte Hinkta att enbart vara ett redskap vid indexering utan 
ocksa ett satt att hitta altemativ till sexistiska termer. I forordet till A women's thesaurus star 
det: 

"We hope that another use of the thesaurus will be to serv as a reference guide for 
nonsexist use of language ... As a reference tool, the thesaurus is thus designed to 
lead users into the language - to provide alternative routes to locating terms and to 
broaden awareness of some of the ways in which language structures our 
thinking. "2 

Det finns a.ven pa Kvinnohistoriska samlingarna medvetna tankar om val av termer, med 
avseende pa om de ar konsdiskriminerande, men dessa leder inte till att man for in 
hanvisningar. Sa anvands t.ex. ordet riksdagsledamoter men inte riksdagsmiin. Tidigare hade 
man ordet riksdagskvinnor, men detta ar numera andrat. 

Amnesordlistan pa Kvinnohistoriska samlingarna saknar helt hanvisningar av typen se iiven. 
Detta beror pa att det visade sig att de hanvisningar, som fanns i listan i borjan av 1990-talet, 
varken var konsekventa elier sarskilt logiska langre. Det behovdes, som Helena Wedbom 
skriver · i sin uppsats, en ansning av listan (se citatet ovan). En sadan genomgang av 
amnesordlistan ar en tidskravande sysselsattning och har annu inte blivit gjord. I stallet tog 
man bert alia fOrvirrande hanvisningar. Som exempel pa hanvisningar, som kan tyckas 
underliga i var tid, men som fanns i amnesordlistan tidigare, ar Italien se liven fascism och 
Tyskland se liven nazism. Dessa hanvisningar togs dock bort langt tidigare an 1992 da den 
stora rensningen gjordes. Men 1992 fanns fortfarande vid ordet sex hanvisning till kyskhet, 
obscenitet och promiskuitet. Reproduktion hanvisade liven till arbetaifamiljen och familjen, 
fiskare till dykare och sjomiin, jungfrur se aven sex. Behovet av en rejal genomgang var som 
sagt start. 

Hjortsreter varnar ocksa for att fylla amnesordslistan med "varde!Osa" hanvisningar: 

"Dessa hanvisningar kan paverka precisionen negativt, utan att namnvart oka 
fullstandigheten. Endast ett fatal associativa relationer bor formaliseras. Det galler 
relationer dar namnandet av den ena "automatiskt" associerar till den andra."3 

I samband med egna sokningar i KVINNSAM hittade vi narbeslaktade amnesord mellan vilka 
vi anser att det skulle behovas hanvisningar, t.ex. mellan sexism4 och konsdiskriminering. Vid 
sokning pa amnesord ger sexism 343 traffar och konsdiskriminering 561 traffar. Vet man inte 
att amnesordet sexism finns i databasen nar man ar intresserad av att hitta material om 
konsdiskriminering missar man alltsa en hel del. 

1 Wed born, Tankar om indexering i teori och praktik, 1993, bl. 3 
2 A women thesaurus, 1987, s. xiv 
3 Hjortsreter, 1994, s. 67 
4 Ordet sexism beskrivs i SAOL som "betraktelse- el. handlingssatt som inneblir konsdiskriminering". 
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Det finns· bland indexerarna pa Kvinnobistoriska samlingarna ett uttalat behov av att 
aterinfOra hfuwisningar av typ se liven. Nu bar var ocb en sina egna listor med banvisningar, 
vilka anvands vid indexeringen, men det skulle underlatta bade vid indexeringstillfallet ocb 
for anvandarna om se liven hanvisningarna kunde ses over ocb aterinfOras i listan. Detta ar 
formodligen ocksa till stor del en fraga om resurser i form av tid ocb personal. 

Amnesorden 

Redan fran borjan bestamde Rosa Malmstrom och Asta Ekenvall sig for ett slagordssystem, 
nagot som eftertradama pa Kvinnobistoriska samlingama ofta bar valsignat.1 Fran bo1jan 
skrevs orden ett ocb ett pa kort och sattes i kortkatalogen. V arje dokument kunde ba upp till 
fern amnesord, fern amnesingangar. 

Det indexeras alltsa med hjalp av kontrollerade amnesord pa Kvinnohistoriska samlingarna. 
Amnesorden har, som tidigare sagts, utOkats efter hand, som de har behovts for att pa ett 
tillfredsstallande satt representera dokumenten. 

Som hjalpmedel nar vi indexerade, fick vi en tryckt amnesordlista, Ny litteratur om kvinnor, 
tillgang till KVINNSAM, lexikon (engelskt, tyskt, franskt) och alia ovriga referensverk pa 
Kvinnohistoriska samlingama. Detta ar ocksa vad indexerarna tar till hja.Ip nar problem 
uppstar plus standiga diskussioner med varandra. Dessutom anvands SAB-systemet for 
jamforelsens skull. Emellertid ar det inte alltid man fOljer den form pa amnesord som finns i 
SAB-systemet. KVINNSAM bar t.ex. ordet barnadodlighet medan det i SAB-systemets 
amnesordsregister star barndodlighet. 

Alia amnesord ar ocksa sokbara pa engelska. Nar man soker i amnesordsfa1tet soker man 
samtidigt bade de engelska ocb de svenska amnesorden. Nar nya arnnesord infors tar man 
ibland kontakt med den engelska institutionen pa universitetet for konsultation, for att se· till 
att begreppen tacker samma sak pa bada spraken. 2 Annars ar de engelska amnesorden 
framarbetade pa Kvinnobistoriska samlingarna. Man anvander sig inte ·av nagon ·av ·de 
engelsksprakiga tesaurema i nagon storre utstrackning. Det finns inte beller nagon alfabetisk 
lista med de engelska amnesorden. Inte beller star den engelska oversattningen vid de svenska 
orden i amnesordslistan. Hac far man prova sig fram. 

lndexeringssprakets niva 

Pa vilken niva skall indexeringsspraket Iigga? Helena Wedborn skriver i sin uppsats att det 
inte ar liitt att fastsla detta, eftersom KVINNSAM ar tiinkt att vanda sig till sa manga olika 
grupper av anvandare. Dessutom ar sjalva materialet i databasen tviirvetenskapligt (men aven 
icke-vetenskapligt). Om vi jamfor med den kanadensiska tesauren (s. 49) med den hollandska 
(s. 48) eller med A women 's thesaurus (s. 47), sa ser vi att de redan bestamt sig for ett sprak: 
kvinnoforskningens och kvinnororelsens vokabular. 

1 Benner, Ett vetenskapligt kvinnobibliotek, 1984 
2 Intervju med Inger Eriksson, september 1995 
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Hade man i Sverige utgatt fran "kvinororelsens" vokabuHir, sa kunde det finnas med ord som 
radikalfeminism, medvetandehojning, basgrupper, feministisk pedagogik, patriarkat, fler ord 
relaterade till lesbianism mm. Kvinnobokhandeln Medusa i Stockholm, "kvinnororelsens" 
bokhandel, har aven en egen databas med egna amnesord ca 120 stycken.1 Bland dessa 
amnesord hittar vi nagra ord som saknas i KVINNSAM, t.ex. aktivism, homofobi, lesbiska, 
rituella overgrepp och sexualitet . 

Om kvinnoforskningen mer hade styrt amnesorden i KVJNNSAM hade vi kanske haft fler ord 
relaterade till genus ochfeminism. Kanske ord som modrande hade inforts?3 Kanske ord som 
queer theory ocksa hade kommit med tidigare? Det finns fumu inte i KVINNSAM. Begreppet 
ar pa vag att etableras pa svenska universitet inom genusforskningen eller som kritik mot 
denna.4 Tva av de forskare vi intervjuade efterfragade detta amnesord. Man menade att 
begreppet queer study, som ar sa omtalat utomlands borde finnas med i basen.5 

Det tar alltid tid for ett nytt begrepp att etablera sig och annu en tid innan det infors som 
amnesord i informationssokningssystem. Vi kan i de aUra fiesta fall vara sakra pa att det finns 
fler aldre dokument, som inte fatt det amnesord, som senare dokument far, trots att det tacks 
av samma begrepp. Har finns det dock en stor fOrdel med KVlNNSAM, som tack vare sitt 
flexibla system latt kan tillfOras nya ord, nar man val bestammer sig fOr det. 

Kanske att det ar dags att bestamma niva? Vi uppfattar att man indexerar fOr forskare ibland, 
for en bredare "allmanhet" ibland, kanske oftast. Man har bade text och anvandare med nar 
man indexerar. Ord som t.ex. f eminism anses vara svart. Man maste veta exakt vad man menar 
om man specificerar, djupindexerar, inom detta omrade. Denna forsiktighet for med sig 
va1digt manga poster under just ordet feminism. 

Vid rent vetenskapliga texter later man textens egna ord ofta bli till amnesord, om det inte 
.innebar helt nya begrepp, som t.ex. modrande, da man ar mer forsiktig. Kanske ar det ett ord 
som bara dyker upp en gang och sedan forsvinner? Hjjijrland vander sig mot att anvanda sig av 
textens ord. Texten vet inte vad den har skrivit om. Det ar nagot som indexeraren utifran 
domanen maste bestamma sig for. 

Amnesord i relation till manniskor 

KVINNSAM ar tankt att vanda sig till manga olika grupper av anvandare. Nar man upprattar 
amnesord i ett system maste alla anvandare sta i fokus, skriver Marshall (se s. 45). Detta ar 
nagot som ocksa efterstravas pa Kvinnohistoriska samlingarna. Men det ar inte helt latt att 
indexera utifran alla tankbara anvandare. lbland spelar omedvetna fOrdomar roll vid val av 
amnesord. Ett satt att indexera med anvandarna i centrum ar att anvanda vad Marshall namner 

1 Denna information bar vi fatt fran Diotima Informationsservice, ett utskick fran K vinnobokhandeln Medusa i 
januari 1996. Diotima ar namnet pa databasen. 
2 I KVINNSAM anvands ordet sex. 
3 Modrande ar ett begrepp infOrt av Ulla Holm, inom feministfilosofin, se Holm, 1993 
4 Det finns en bel del dokument i KVINNSAM som skulle hamna under detta amnesord. T.ex.: "More gender 
trouble : feminism meets queer theory", "Separating lesbian theory from feminist theory", "The queer 
disappearance of lesbian sexuality in the academy" m.fl., m.fl. Queer theory problematiserar och ifragasatter det 
normala. Ursprunget finns i Lesbian and Gay studies i USA, vilka i stallet for att problematisera 
homosexualiteten och ifragasatter om det finns nagot sjiilvklart normalt. se Eman, 1996 
5 Intervju med forskare 
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som autentiska namn pa manniskor, dvs det namn som gruppen sjalv accepterar. Exempel pa 
ett icke-autentiskt namn iir t.ex. muhammedanska kvinnor, vilket tidigare fanns i 
KVlNNSAM, fOrmodligen tillkommet mot biittre vetande. Det blev iindrat till muslimska 
kvinnor. Vi upptiickte dock att postema med det gamla iimnesordet lag kvar under detta. Men 
efter amnesordsmotet den 24 april blev det andrat. 

Samtidigt som det kraver en bel del att satta alia anvandare i centrum, ar det svart, for att inte 
saga omojligt, att lata bli att indexera utifran ett visst perspektiv. Vi bar alia var bild av 
varlden, vad som iir norm ocb kanske inte bebover uttryckas som iimnesord. Vi ser att i SAB 
framstod mannen som norm ocb bebovde!bebover inte niirmare specificeras. Mannen sags inte 
som ett iimne, inte som ett problem eller en fraga. Niir kvinnan dok upp i SAB systemet gor 
bon det som objekt fOr nagon annans studie: kvinnofragan, kvinnan som motiv i konsten osv(,)(_ 
Mrusattningen pa K vinnobistoriska samlingama bar varit att gora kvinnor till subjekt. Fragan 
infinner sig: Ar alla kvinnor subjekt i KVlNNSAM? I den holliindska tesauren skriver man att 
manger stort utrymme till svarta, invandrare, lesbiska, aldre, handikappade. Vad man fOrsoker 
iir alltsa att stiilla alia kvinnor som subjekt. I On equal terms fOrsoker man ocksa att satta alia 
tankbara anviindare i fokus. Detta iir naturligtvis mycket svart. Det dyker stiindigt upp sactant 
som man aldrig bar tiinkt pa, men medvetenheten om detta med "alia anviindare som subjekt", 
ar en bra borjan. 

En av studenterna, som vi intervjuade, sokte material till en uppsats som skulle handla ·om 
lesbiska kvinnor. Hon tyckte att databasen hade ett klart beterosexuellt perspektiv. Studenten 
menade att niir amnesorden homosexualitet ocb lesbianism finns, men inte heterosexualitet sa 
tyder det pa att man tar heterosexualiteten for det normala, det som inte behover uttryckas. 
Hiir kan vi dra paralleller till det rika innehaJ.let av ord i SAB:s iimnesordlista som borjar pa 
Kvinn medan mannen inte specificeras pa sa manga stallen. Miinniska betyder egentligen man 
i SAB och sex egentligen heterosexualitet i KVlNNSAM. Vi tiinkte · att kanske 
heterosexualitet linda inte forekom pa ett sadant siitt, att det kunde ses som ett iimne i det 
material som fanns i basen. For att kontrollera bur det forholl sig, vi en sokning i fritext pa 
heterosex?. Vi fick upp 29 triiffar, alla med ordet i titeln. Exempel: a) Heterosexuality : a 
feminist option?, b) Hegemony and orgasm: or the instability of heterosexual pornography, 
c) Heterosexuality and feminist theory, d) Institutionaliserad heterosexualitet och 
undersokning av konssystem, e) Heterosexuality, bisexuality, and lesbianism : rethinking 
psychoanalytic views of women's sexual object chaise. 

Nog finns heterosexualitet som amne, kunde vi konstatera. Dokumentet e) hade tatt 
amnesorden lesbianism, psykoanalys, sex, utveckling. Hiir bar man siikert saknat amnesord vid 
indexeringen. Men det ar inte enbart dar det framgar av titeln vilket som iir dokumentets 
amne, som problem uppstar. En av de forskare, som vi intervjuade, menade att det finns 
becker som skulle behova ba amnesordet heterosexualitet fast det inte framgar av titeln. Som 
exempel gav bon Kvinnoidentitet : dynamisk kvinnopsykologi i ett livsloppsperspektiv, av 
Gunilla Fredelius, Patricia Klein Fritbiof och Ingrid Ursing. Boken bandlar om heterosexuella 
kvinnors utveckling, men utger sig fOr att tiicka in alia kvinnor, menar var forskare. 

Pa amnesordsmotet den 24 april infordes ordet heterosexualitet i iimnesordlistan. Man beslot 
ocksa att ga tillbaka och kontrollera om det var relevant att lagga till amnesordet pa aldre 
poster. 
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Sprakliga aspekter 

I avsnittet om hanvisningar talade vi om att t.ex. A women's thesaurus inte enbart ar tankt att 
vara ett redskap vid indexering, utan ocksa ge alternativ till ett fOrdomsfriare satt att anvanda 
spraket. A ven den bolHindska tesauren ar konstruerad med tanke pa detta. Pa K vinnohistoriska 
samlingarna gor man, som tidigare namnts, ocksa medvetna val av amnesord. Nar det finns en 
mojligbet att vaJja ett fOrdomsfriare amnesord sa tar man det. 

!nom det engelska sprakomradet, sam ju ar av belt annan storlek an det svenska, bar det 
utarbetats ett flertal lexikon, som ger forslag pa ett sprak, som ar sa lite fordomsfullt som 
mojligt. Rosalie Maggio, t.ex. bar utarbetat The bias-free word finder: A dictionary of 
nondiscriminatory language, 1991. 1 Maggio sager att valet av ord spelar star roll. Speciellt 
varnar bon for falska samlingsnamn, ord som skall tacka bade kvinnor ocb man men endast 
namnger man t.ex. "businessmen" ocb . "mankind". Hon invander mot att skriva sant som 
definierar kvinnan i termer av relation till en man, far eller son. K vinnor kan beskrivas som 
nagons anka, men man beskrivs aldrig som nagons ankling. Ordet ankemiin fanns tidigare i 
amnesordlistan pa K vinnobistoris1<a samlingarna, men ger inte langre nagra traffar i 
databasen. Rogers skriver 1993 att i LCSH finns mer an femtio amnesord med ordet wife ex: 
-Artisrs wives. Det finns inga amnesord som syftar pa man till yrkesarbetande kvinnor.2 Vad vi 
tror finns det en bel del att forska kring liknande fOreteelser i det svenska spraket. I 
KVINNSAM finns t.ex. bade hemmafruar ocb hemmaman. Har ar en egenbet i det svenska 
sprak.et. Nar en kvinna gifter sig bamnar bon sprakligt satt i relation till mannen pa ett satt 
som mannen inte gor. Man ar man bade fore ocb efter det att de gift sig.3 I A women's 
thesaurus gors korsbanvisningar fran housewifes till homemakers. Har menar man att genom 
att ge alternativ pa termer sa kan man f3. upp ogonen pa vilket satt spraket strukturerar vart 
satt att Uinka.4 Hemarbete finns i KVINNSAM ocksa, men inga banvisningar mellan arden. 

Siv Wold-Karlsen namner amnesordet kvinnofragan. Problemet med detta amnesord ar att 
nagon utifran definierar kvinnor. Men samtidigt bar det ju ocksa i viss mening funnits en 
kvinnofraga, skriver bon.5 Det andra konet av Simone de Beauvoir fick amnesordet 
kvinnofragan nar den kom ut pa svenska. Boken kommer ocksa fran den perioden av 
kvinnoforskningen, nar det var kvinnan som var fragan, problemet, den som avvek fran det 
normala, mannen. 

I avsnittet om On equal terms framkom att nar vi bor ordet "man" i engelska spraket anvant 
fOr att beteckna bela manskligbeten, sa tanker vi anda oftast pa man. Antagligen forhaJier det 
sig pa liknande satt i svenska spraket. Hur ar det t.ex. med ordet ombudsman? I Siv Wold
Karlsens text fOreslas att det skall ersattas med ombud. Det uppstar dock svarigbeter nar 
ombudsman samtidigt ar namnet pa en befattning, som t.ex. jamstiilldhetsombudsmannen. 
Varfor gjorde man inte slag i saken redan fran borjan ocb kallade befattningen 
jiimstiilldhetsombud? Att i KVINNSAM:s amnesordlista andra pa dylika ord kan dock 
knappast lata sig goras. 

1 Maggio, 1991 
2 Rogers, 1993 
3 Mojligen kan de ses som mer akta. En iikta kvinna iir diiremot nagot helt annat. Har iir det plotsligt nagra 
specifikt kvinnliga egenskaper man kommer att tanka p1L Vilka nu det ar? 
4 A women's thesaurus, 1987 
5 Wold-Karlsen, Att arbeta med tviir- och kvinnovetenskapligt material, 1991 
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Att byta ut andelsen man mot kvinna, som tidigare gjorts i KVINNSAM:s amnesordlista i 
exemplet riksdagskvinnor (se ovan) ar si:illan lyckat. Da ar det battre att om mojligt ar att 
anvanda ett neutralt ord. Ofta andras betydelsen helt av ordet nar man byts ut mot kvinna; jmf. 
t.ex. tjansteman med tjanstekvinna eller "mann en pa gatan" med "kvinnan pa gatan" .1 

Amnesord som t.ex. pojkaktighet bor undvikas anser vi. Det finns nu inte i KVINNSAM, men 
i kortkatalogen. Kanske kan man Higga nagot annat amnesord, nar dessa poster fors in i 
databasen. Pojkaktighet uttrycker att det finns nagot specifikt satt for pojkar att vara pa och att 
flickor eller kvinnor inte ar sig sjalva nar de upptrader pa ett satt som uttrycks med detta ord. 

I KVINNSAM oversatts arbetskraft till manpower. Detta borde andras till t.ex. human 
resources fOr att motarbeta excluderande amnesord, dvs sadana amnesord som utesluter delar 
av manskligheten t.ex. kvinnoma.2 

Begransningar: geografi - tid 

Att klassifikations- och indexeringssystem utgar fran det samhi:ille som det utvecklas i ar inte 
sarskilt forvanande. Den underforstadda svenska utgangspunkten finns i KVINNSAM, liksom 
i andra svenska informationssystem. Sverige star i centrum, vilket bl.a. avspeglas i den 
geografiska delen av arnnesordlistan. Eftersom det indexerade materialet fu basen for 
amnesordlistan ar detta inte sarskilt underligt. Har hittar manga svenska beteckningar, som 
landskap och stader, men antalet amnesord minskar med avstfmdet. Ju Hingre bort i varlden 
man kommer desto farre amnesord. Men aven i Sverige kan man finna vissa luckor, t.ex. 
saknas landskapet Vasterbotten i den tryckta amnesordlistan. Vi hittar daremot landskapet pa 
var amnesordsdiskett, dock utan nagon post. Man har alltsa inte, utifran materialet, haft behov 
av att anvanda Vasterbotten som amnesord. Det kan dock vara vart att notera, eftersom man 
LIDRIS-statistiken kan utlasa att Umea universitetsbibliotek ar en av de stOrre anvandama. 

Den gamla kortkatalogens arnnesdel bestod av en svensk och en utlandsk del. I den svenska 
delen, dar amnet var Sverige, behovde man alltsa inte ange detta med ett amnesor,d, medan 
man maste ange land i den utlandska delen. Detta foljde med over i databasen och l\herverkade 
pa indexeringen aven sedan kortkatalogen avslutats. Lange satte man i databasen inte 
arnnesordet Sverige fOr texter som behandlade Sverige, medan man satte ut andra lander som 
amnesord pa texter som handlade om andra lander etc. Idag anvander man Sverige fOr att visa 
att en text behandlar Sverige. Vi fick t.ex. som uppgift att indexera en statistisk 
sammanstallning over anstallda och lOner i de olika landstingen och satte arnnesorden 
landsting, loner, statistik, yrken men glomde Sverige, vilket papekades av den som 
kontrollerade var indexering. I ett annat exempel indexerades en text fran Socialhogskolan om 
jamstalldhetslagen och fick amnesorden jamstiilldhetslag, Sverige. 

Installningen till de geografiska namnen ar oppen, man tar de ord som behovs. For att 
underHitta sokningar, men ocksa sjalva indexeringen ar man idag noga med att kontroller vilka 
geografiska beteckningar som anvands av SAB-systemet och LIDRIS, och man foljer den 
stavning man finner dar. Osakerheten okar dock med avstandet. Vi kande dock viss 
tveksamhet infOr ord pa nagon slags mellanniva som Nordafrika, Ostafrika, Viistafrika, 

1 Rekdal & Skutnabb-Kangas, 1979 
2 Wold-Karlsen, Att arbeta med tviir- och kvinnovetenskapligt material, 1991 
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Centra/afrika och Sodra Afrika. I ett klassifikationssystem eller en tesaur ar dessa termer 
placerade i en hierarki, dar det ar latt att ga uppat eller nerat i systemet och kontrollera bredare 
eller mer specificerade termer bade vid indexering och sokning. Men det blir svarare i en 
amnesordlista som KVINNSAM. Hur valjer man t.ex. mellan Afrika, Viistafrika och 
respektive land? Det visar sig vid kontroll i basen att systemet har inte ar enhetligt. Nar en text 
behandlar ett land, t.ex. Niger, bander det att det man som geografisk benamning slitter olika 
amnesord pa olika poster utan nagon fOr oss synbar anledning. Vi fann tre poster i basen med 
amnesordet Niger. I ett fall har Niger kombinerats med Afrika och i ett annat fall Viistafrika. I 
det tredje fallet har man nojt sig med Niger. Har misstanker vi att man utgatt fran vad texten 
sjalv sager att den handlar om i titel etc. I fallet Afrika kan man i vasterlandskt material ofta 
ana en narmast kolonial attityd inte bara till den geografiska indelningen utan ocksa till 
manniskorna. En afrikansk folkgrupp kan mycket val beskrivas som "en vastafrikansk stam". 
Hj0rland ar mycket tveksam till att lata texten styra val av arnnesdata. Han menar textens 

·-' begrepp inte med nodvandighet uttrycker det som ar textens amne och att det ar indexerarens 
uppgift att utifnin egna bedomningar hitta lampliga arrmesord. Nar vi studerar titlarna i de 
poster som vi far fram vid en sokning pa Viistafrika kan vi se att ord som West Africa ar 
ganska vanligt forekommande. Har ar det troligtvis materialet som bar avgjort valet av 
amnesord. Ur atervinningssynpunkt kan man kanske anda forsvara en sadan indexering. Om 
jag vill ha tag i en text om t.ex. en vastafrikansk stam kan det mycket viil tankas att jag, sa 
vasterlanning jag ar, soker pa Viistafrika. 

Att gamla geografiska beteckningar star kvar i den tryckta amnesordlistan utan att det finns 
poster i basen ar tveksamt. Ovre Volta, som saknar poster, heter sedan manga ar Burkina 
Faso, vilket finns som amnesord till ett antal poster i basen. Har har tidigare funnits en 
hanvisning fran Ovre Volta till Burkina Faso som antagligen har fallit bort. Vi antar att det ror 
sig om missar i kontrollen. Att Ovre Volta finns kvar hanger sakert ihop med att det anvands i 
SAB-klassifikationssystem. 

Det finns ocksa amnesord som arabstaterna och medelhavsliinderna. Idag aterfinner man inte 
dessa amnesord i den geografiska delen av arnnesordlistan, eftersom de betraktas som nagon 
slags mellanting mellan geografisk och kulturell-historisk beteckning. For anvandaren kan 
detta fororsaka vissa problem. Om man soker i amnesordlistan pa geografiska termer finner 
man inte dessa termer, men det finns ett stort antal poster med endast dessa begrepp som 
geografisk beteckning. Arabstaterna ger 66 traffar. Vi deltog i ett amnesordsmote da man just 
tog upp termen arabstaterna och diskuterade om den inte borde ligga i den geografiska delen 
av amnesordlistan fOr att underUitta atervinningen. Man beslot att undersoka vad detta skulle 
fa for konsekvenser. 

Att man soker pa Grekland om man vill ha texter om grekiska kvinnor forefaller logiskt, men 
vad gor da de grekiska kvinnorna i basen? Man upptacker namligen snart att de inte ar i 
Grekland. Det tog oss flera veckor att forsta att grekiska kvinnor tillsammans med t.ex. 
japanska kvinnor, kurdiska kvinnor, skandinaviska kvinnor etc inte ar kvinnor i de aktuella 
landerna utan kvinnor utanfor dessa Hinder. Vi antar att detta har sitt ursprung i kortkatalogen 
da man i den svenska delen kunde visa olika nationaliteter pa invandrade kvinnor genom 
denna konstruktion. Nar vi tittar pa poster med amnesordet skandinaviska kvinnor finner vi att 
det ror sig om kvinnor i t.ex. USA. For den invigde kan systemet vara konsekvent men for den 
som t.ex. soker externt kan detta vara helt obegripligt och fullstandigt ologiskt. En anvandare 
bor visserligen vara beredd att "lara sig" ett system men fOr att man ska kunna lara sig detta 
racker det inte med att titta pa de poster man far fram. Man maste ocksa fa en ordentlig 
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instruktion. I fOrordet till den amnesordlista som ska ligga i LIBRIS kommer det att finnas en 
forklaring av denna konstruktion. 

Tiden kan i KVINNSAM anges pa en rad olika satt. I den tryckta amnesordlistan har inte 
tidsamnesorden tagits med annan an i speciella fall, som sekelskiftet, efterkrigstiden eller 
perioder av olika slag inom litteraturvetenskap eller konst. Inte heller i den amnesordlista so 
kommer att ligga i LIBRIS finns tidsamnesorden med. Nar vi kontrollerar i basen finns det 
narmare 650 tidsamnesord. Har kan man hitta en rad olika satt att uttrycka tid. 
Tidsamnesorden har fatt funktionen att beskriva textens tidsomfang och har inte som framsta 
syfte att vara sokbara. Att satta 1880-1920 som amnesord ger en tamligen exakt beskrivning 

· av vilken tidsperiod man kan forvanta sig att hitta i texten, men om man vill leta efter texter 
som behandlar t.ex. 1880-talet far man vissa problem. Vi gjorde en sokning pa 188? och 
resultatet blev 106 traffar som behandlar helt olika tidsperioder. De poster vi fick hade 
amnesord som Kristiania 1883, 1880-1920, 1880-1914, L880-talet, 1860-1880, ]880-1965 . 
Att soka pa denna typ av amnesord kraver ganska stor datorvana, man maste t.ex. kunna 
trunkera for att fa med alia varianter pa ett artionde som man kan se i vart exempel. Om man 
daremot tar sig fram till en post genom att soka pa andra amnesord kan man tankas ha ratt stor 
nytta av en tidsangivelse av detta slag .. 

Vi uppfattar att man bland personalen ar medvetna om dessa problem men att man inte vill 
avsta fdin den beskrivande funktionen pa tidsbegreppen. Helena Wedbom skriver i var 
intervju att en databas av KVINNSAM:s typ, som ska spegla en mangvetenskaplig 
verksamhet, alltid kommer att ha problem med tidsaspekten. Man far inse detta och 
kompromissa. 1 

Skapande av nya amnesord 

Innan databasen KVINNSAM kom till var man mer restriktiv vid infOrandet av nya arnnesord. 
Pa senare tid tillfors nya snabbare. Nar nagon vill infora ett nytt amnesord diskuteras detta 
ingaende. !bland radfragas amnesspecialister, ibland tittar man ocksa i SAB amnesordlista for 
att se vilket ord som anvands for ett visst begrepp dar. Kanske man anda inte for in det nya 
ordet, utan skriver upp det i en parm. Nasta gang man behover ett nytt amnesord tittar man 
fOrst i denna parm. Rakar just det arnnesord man ar ute efter finnas dar, kan man ta det utan 
diskussion. 

Hjortsreter skriver att nar man bestammer nya amnesord, "bor man forsakra sig om att 
amnesorden anvands i enlighet med bruket inom de aktuella verksarnhetsomradena."2 Detta 
kraver mycket av dem som indexerar pa K vinnohistoriska samlingama. Indexerama pa 
K vinnohistoriska samlingama menar ocksa, att det sviira ar inte att satta amnesord pa det som 
hor till kvinnoforskningsfaltet, utan pa manga av de andra omradena. Det ar omojligt att vara 
amnesspecialist pa allt. En av bibliotekariema har last arkeologi och brukar fa indexera sactant 
som hor dit. En annan av dem som arbetar pa Kvinnohistoriska samlingama ar litteraturv.etare 
och kan komma med riid inom detta amnesomdide. 

1 Intervju med Helena Wedborn 
2 Hjorlsreter, 1994, s. 15 
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Den som infor ett nytt amnesord skriver upp detta, datum och sin signatur pa en lista pa 
vaggen, ovanfor datom dar inlaggningen av postema sker. Under var observationsperiod 
inneholllistan foljande nytillskott: 

hetiterna 15/9 95 
modemismen 20/9 95 
oversattare 23/9 95 
Ukraina 22111 95 
arbetsliv 7/12 95 
medberoende se beroende 12/12 95 
alienation 13/12 95 
humanekologi 15/1 96 
opera 12/1 96 
gengangare 15/1 96 
socialarbetare 25/1 
mosambikiska kvinnor 112 
Arabiska valdet 112 
finlandsvenska kvinnor 912 
Zanzibar 
livmodern 29/2 
trubadurdiktniug 13/3 
melankoli 22/3 

Nya amnesord kan ocksa behovas nar det borjar bli fOr mfmga poster, som representeras av ett 
och samma. Marshall skriver i A women's Thesaurus att man inte skall tillata stora samlingar 
av oidentifierade kort under ett amnesord. Hon sager att som tumregel borde galla, att om ett 
amnesord anvants omkring 200 ganger skall det undersokas for att om mojligt specificeras 
battre.(se s. 46) KVINNSAM:s system ar uppbyggt pa ett helt annat satt an LCSH. 
Mojligheten till kombinationssokningar i basen ar tankt att fungera som begransning. LCSH 
har redan fardiga kombinationer i stor utstrackning, vilket ocksa kan vara begransande pa 
andra satt, medan KVINNSAM:s amnesordlista i start satt forutsatter postkoordinering. Men 
trots det uppstar problem nar vi vill soka pa ord som t.ex. feminism (3472 poster), genus (1226 
poster), jiimstiilldhet (1140 poster), konsroller (1374 poster), lesbianism (458 poster), sex (2040 
poster), social stiillning (767 poster). 

Underhall och andringar 

KVINNSAM:s indexeringssprak ar, som tidigare sagts, lattare att andra an spraket i de 
hierarkiskt uppbyggda tesaurema. Amnesordlistan byggs upp efter hand, som materialet 
vaxer. De olika tesaurema, som vi beskrivit, ar tankta att kunna anvandas pa olika 
materialsamlingar. Sa ar inte fallet med amnesordlistan i KVINNSAM, som ar konstruerad 
utifran ett bestamt material. Hjortsreter skriver i sin bok; att det ar mycket tidskravande att 
arbeta fram en tesaurus och inom amnesomraden dar utvecklingen sker snabbt kan den vara 
fodHdrad redan vid utgivningen. 1 Kvinnoforskningen ar just ett omrade, som ar nytt och i 
stiindig forandring. Hjortsreter rekommenderar att man bygger ut vokabuUiren allteftersom 
man indexerar, sa som man ocksa gor pa Kvinnohistoriska samlingarna. 

1 Hjortsreter, 1994 
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Helena Wedbom ger nagra exempel pa svagheter, som finns i KVINNSAM. Det finns t.ex. 
mangder av dubblettposter, vilket relativt latt kan rattas till, men egentligen ar en fraga om 
tid. 1 Vi hittade av en slump en svensk avhandling fran 1994, som hade tva poster; Mans makt 
och kvinnors intressen av Cristina Bergqvist. (Den ena posten saknade for ovrigt ordet och i 
titeln.) Av alit att doma hade dokumentet blivit indexerat tva ganger, eftersom det var forsett 
med tva olika uppsattningar amnesord. Amnesorden i den ena posten var; fackforeningar, 
forskningsprojekt, genus, LO, makt, organisationer, politik, representation, riksdagen, staten, 
Sverige, TCO, vtilftird. I den andra hade man satt amnesorden arbetsmarknad, 
organisationer, politik, representation, riksdagen, Sverige, 1960-1990. Vi fick ga in och andra 
i databasen. Forst tog vi bort en av postema, rattade till felet i titeln och efter att forst ha letat 
fram boken och gjort en kort innehallsanalys, sa beholl vi de amnesord, som var i den forsta 
posten. 

For att halla kontroll pa vilka amnesord som anvands, har var och ett eget exemplar av 
amnesordlistan, som kompletteras och andras efterhand. Nar andringar ska goras konsulteras 
ofta dessa aldre amnesordlistor tillsammans med de nya, for att se hur ett visst amnesomdide 
tidigare behandlats i databasen. 

Tidigare fordes ett kortregister over alla amnesord, dar man kunde satta i nya kort efter behov. 
Mojligt ar ocksa att man tagit bort kort om man bestamt sig fOr att sluta anvanda ett amnesord. 
Man finner endast ett fatal strukna ord, som ersatts med andra. Man har ocksa noterat nar de 
nya orden tillkommit eller forandrats. Andringarna har dock inte gjorts med nagon kontinuitet 
eller enligt fasta regler. Har faun vi bl.a. att genus fOr socialt kon infordes 89.03.02, att Dod 
andrats till Doden men inte nar, att termen dagmamma inte var konsekvent och att man darfor 
skulle anvandafamiljedaghem istallet. Idag anvander man inte detta register. 

Eventuella forandringar diskuteras, som tidigare namnts, kontinuerligt och i aterkommande 
moten. Vi fick delta i ett sadant mote i april 1996. Bl.a. hade vi en Hingre diskussion om 
vilket begrepp som skulle anvandas fOr alskarinnor. I basen anvandes fram till detta mote 
konkubiner med hanvisning fran tilskarinnor, vilket vi tyckte var lite underligt. MOtet tyckte 
ocksa att termema har behovde ses over. For att bestarnma sig for vilken term som var bast 
konsulterades SAB:s amnesordsregister, Svenska akademins ordlista, andra ordbocker och de 
gamla amnesordlistoma, dar man kunde se att en andring gjorts for ett par ar sedan. Man hade 
da beslutat att gora en hanvisning fran mtitresser. Vi hade ocksa i databasen hittat fler ord utan 
poster med liknande innebord t.ex. frillor, matresser och halldamer, samtliga utan engelska 
motsvarigheter vilket tyder pa att de harstammade fran kortkatalogen. Har andrade man pa de 
gamla beslutet och beslOt att ha bade konkubiner och mtitresser, det fOrra fOr det icke
europeiska materialet och det senare som historisk term. Nagon fick ocksa i uppgift att 
fundera over om alskarinnor skulle tas med i listan eller om utomtiktenskapliga forbindelser 
skulle anses tacka lHskarinnoma. 

Vi hade ocksa satt ett fragetecken fOr sex som amnesord eftersom det ger sa manga traffar 
(2040) och anvands i ett mycket brett sammanhang. Vi tyckte t.ex. att vi velat anvanda 
sexualitet och erotik for en text som bette The ballerina's phallic pointe, men dessa ord finns inte i 
amnesordslistan. Texten handlade om det erotiska uttrycket i balettkonsten. Vi tyckte att sex var ett 
da.Iigt amnesord vid detta tillfhlle. Vi fick delvis medhall i diskussionen, nagon tyckte att sex 
var for "slarvigt". Men flera tyckte ocksa att anvandningen av sex idag ofta fungerar som 

1 Wedborn, Tankar om indexering i teori och praktik, 1993 
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begransare och att man darfor bor beh:Ula den allmanna termen. Det skulle annars bli svart for 
anvandama att veta vilken den korrekta termen skulle vara. Vi uppfattar att det narmast 
fungerar som huvudgrupp, d. v .s. betecknar allt som kan falla under sex i en mycket bred 
bemarkelse. Om vi jamfor med t.ex. A women's thesaurus sa harden narmare 70-talet begrepp 
pa sex eller sexual, t.ex. sex counseling, sex industry, sexual behavior, sexuality.1 

Om man i ett mote beslutar att andra amnesord, sa andrar man i de poster som har det gamla 
amnesordet och vid behov ocksa i den gamla kortkatalogen. Vi fann, nar vi studerade 
databasen, att det saknades ett antal "gamla" amnesord i den tryckta amnesordlistan, till vilka 
det fortfarande fanns poster i databasen. Detta visade sig vara olyckor i arbetet. Vi fann t.ex. 
proletiirlitteratur som amnesord i databasen men inte i den tryckta amnesordlistan, dar vi 
daremot hittade ordet proletiirdiktning med hanvisning till arbetarlitteratur. Vid kontroll i 
basen fanns det som vantat inga traffar pa proletiirdiktning men daremot pa de bada ovriga. Vi 
kunde se att proletiirlitteratur hade poster fram t.o.m. 1990 och arbetarlitteratur fran 1990. 
Troligen bar bar skett andring i listan utan att man andrat i basen. 

Ett alternativ till att byta ut amnesord i gamla poster vore att lata det tidigare anvanda 
amnesordet sta kvar ide aldre postema och gora en hanvisning i amnesordlistan till det aldre 
ordet. Vi kan se att det finns faror med att i efterhand byta ut amnesord i poster. Dels ar det 
mojligt att den betydelse av ett ord som galler idag inte ar densamma som da amnesordet 
sattes, vilket gor att en andring i sa fall riskerar att fOrsvara atervinningen. Dels riskerar man 
att termer som ar signifikanta fOrsvinner. 

Vi tycker att det saknas ett system for att notera nya ord, andringar etc. Vi uppfattar att det 
hade varit bra om det funnits nagon form av auktoritetsregister for amnesorden, dar man kan 
se hur "svara" ord ska anvandas (eller inte anvandas), om man bytt amnesord och i sa fall 
vilket ord som anvandes tidigare etc. Man borde ocksa dokumentera de diskussioner man haft 
for att kunna kontrollera om anvandningen av ett amnesord andras. Idag ar antalet personer 
som arbetar med indexering sa fa att kan "karma sig fram" till ett overgripande gemensamt 
forhallningssatt till indexeringen. Men vad bander om antalet indexerare okar, materialet blir 
annu bredare och amnesordlistan vaxer? 

Siv Wold-Karlsen skriver i Att arbeta med tviir- och kvinnovetenskapligt material; exemplet 
Goteborg-forum att det hon gillar hos Natverket/Hennepin-biblioteket ar att de sa konsekvent 
beHigger sina amnesord: visar var de har hittat dem, citerar och argumenterar.2 

Fritext 

Det finns onekligen vissa nackdelar med fasta amnesord. Det kostar tid och pengar att bygga 
upp och underhiUla en kontrollerad vokabular, vare sig det ror sig om ett 
klassifikationssystem, en tesaurus eller, som i KVINNSAM:s fall, en fast amnesordlista. 
Amnessokningar kan ocksa foretas i andra falt an amnesordsfaltet, eller i kombinationer av 
falt. I det sammanhanget bar det gjorts ett an tal undersokningar av fOrdelar och nackdelar med r 
fritext kontra fast vokabular. Vi tanker inte narmare ta stallning i denna fraga i allmanhet, 
utan fOrsoka beskriva och kommentera den situation som rader i KVINNSAM-basen 

1 A women's thesaurus, s. 422-430 
2 Wold-Karlsen, 1991 
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I KVINNSAM:s fall har man utgatt fran ett system som byggdes upp kring fasta amnesord, 
forst i kortkatalogen och sedan i databasen. Sokmojlighetema begdinsades i den ursprungliga 
databasen till forfattar-, titel- och amnesordsfalten. Forst 1992, nar databasen kopplades till 
LlBRIS, blev det mojligt att soka i fritext. En rad nya Hilt blev sokbara och det blev ocksa 
mojligt att soka i samtliga sokbara fait i postema pa en gang - fritextsokning. 

Som vi sett tidigare ar de sokningar som gars extemt ofta av fritexttyp (se s. 69), varfor man 
kan anta att det blivit ett vanligt forekommande satt att gora amnessokningar i databasen. Det 
finns ocksa undersokningar som visar att den inte alltfor vane anvandaren gama valjer det 
forsta sokalternativet i ett menysystem.1 I Uittsok finner man fritext som fOrsta altemativ, 
amnesord som nummer fern, efter titel, forfattare och publikation. Har maste vi dock komma 
ihag att detta inte ar KVINNSAM:s eget system utan foljer med LIBRIS, som ju i princip 
saknar andra iimnesord an SAB-klassifikation i klartext. Den stora fordelen med an soka i 
fritext skulle vara att man med denna metod kan kombinera sokningar pa amnesord med ord i 
titlar och annan information om texten, som tillfOrts posten ( t.ex. diss.).Genom att anvanda 
fritextsokningar skulle man ocksa kunna komma at aktuella eller "trendiga" begrepp. Nu ar 
KVINNSAM ett ganska flexibelt system ocb nya ord kan snabbt inforlivas i iimnesordlistan. 

Materialet i KVINNSAM ar i forsta hand humanistiskt och samhallsvetenskapligt. Hj~rland 
papekar att anvandningen av spn1ket i titlar varierar fran doman till doman. Socialvetenskapen 
anvander t.ex. mycket mer metaforiska ord an naturvetenskapen. De "mjuka" vetenskapema 
skiljer sig fran de "harda" (se s. 19). Detta paverkar fritextsokningen. I en naturvetenskaplig 
databas ar det oftast effektivare att soka i fritext, dar redan titlama ofta ar en form av 
amnesbeskrivning. Titlar i KVINNSAM som t.ex. Den morka kontinenten eller The milky way 
in history eller Masken uti rosen eller Systemets Zanga arm sager inte direkt vad dessa handlar 
om. Nu ar aven unde1titlarna med i postema, vilket gor det hela lattare, men det blir· fulda 
mycket "brus" vid sokning i fritext. En annan faktor som ytterligare komplicerar 
fritextsokningen ar att amnesordlistan dessutom inte bara ska fungera for ett vetenskapligt 
omrade, utan ar tvarvetenskaplig. Det uppstar ocksa vissa problem darfor att tidskriftsartiklar 
ocb bidrag kan inga i publikationer vars titel inte har mycket med det sokta amnet att gora. Att 
soka i fritext i KVINNSAM ger anda ofta goda resultat. Vi anser att detta till stor del beror pa 
att postema utokats med amnesorden. 

En svaghet i samband med fritextsokning i KVINNSAM och LlBRIS ar att systemet kraver 
korrekt stavning och ratt form av ordet. De fasta amnesorden fOljer, som vi uppfattar det i 
stort sett de vanliga reglema for bur amnesord skall utformas. Men i titlar kan ju ord skrivas i 
alia mojliga former och fOrbindelser, och i LIBRIS finns inte som i vissa andra system 
mojligheten att fa traffar aven pa andra former av det sokta ordet, s.k. weak stemming etc.2 

Ett problem som brukar niimnas i samband med fritextsokningar ar att man inte far nagra 
traffar ails pa grund av t.ex. felstavningar. Ett annat problem ar att man far ett fOr stort antal 
traffar, som man inte klarar av att reducera, och manger upp. I KVINNSAM kan vise att det 
senare problemet kan forstarka svarigheter som kan uppsta p.g.a. att det finns amnesord som i 
sig ger manga traffar. Om man t.ex. soker pa amnesordet sex far man 2040 traffar, men om 
man soker pa samma ord i fritext okar antalet till 3153 traffar. 3 

I Hancock-Beaulieu m.fl. sager detta, se Larsson, Ingrid, 1993 
2 Larsson, Ingrid, 1993, s. II 
3 Vi gjorde sokningen i april 1996. 
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Vi anser att i fallet KVINNSAM ar amnesorden och fritextsokning svara att skilja at. 
Amnesordlistan inneha.J.ler inte alit, den ar uppbyggd utifnin en analys av material som lagts in 
i databasen. Darfor behover den standigt kompletteras, och under den tid nya begrepp star pa 
vantelista och annu inte infOrlivats i amnesordlistan, ar dessa begrepp ofta sokbara genom 
fritextsokning. Man kan ocksa soka i fritext pa egna begrepp och darigenom hitta fram till 
amnesord, som kan anvandas i nya sokningar. Men fritextsokning skulle inte fungera sarskilt 
bra utan amnesorden. Eftersom databasen till stor del innehaller utlandskt material skulle en 
fritextsokning pa svenska om inte amnesorden fanns, missa en stor del av databasens material. 
For att hitta ord i titlar pa andra sprak maste man ju soka pa textens sprak. En stor del av det 
material som behandlas i basen ar pa engelska, vilket innebar att fritextsokning med svenska 
termer i detta material star och faller med de svenska amnesorden. Vi anser att 
fritextsokningen fungerar som ett utmarkt komplement till sokning pa amnesord, men att den 
inte skulle gora sa, om amnesorden inte fanns. 

Amnesorden i sitt sammanhang 

KVINNSAM ar till stor del kvinnoforskningens databas. Kvinnoforskningen bar, som vi 
tidigare visat, en egen terminologi, samtidigt som den ar tvarvetenskaplig. Har blir det viktigt 
att visa i vilket sammanhang de olika dokumenten befinner sig i, sarskilt som materialet 
kommer fran sa vitt skilda hall. T.ex. ar det en feministisk text eller en filosofisk eller i vilken 
tradition arden egentligen skriven? 

·· Hur man satter amnesord pa ett dokument, menar Birger HjS!Srland, maste ses i ett 
kunskapssociologiskt och vetenskapsteoretiskt sammanhang (se s. 15). Vid amnesanalysen 
gors ett stilllningstagande fOr vilka egenskaper i dokumentet som skall synliggoras. Olika 
kunskapsintressen maste fa avspegla sig i amnesanalysen och i valet av amnesord. 

D. C. Blair talar ocksa om vikten av sammanhanget och att detta maste kunna ses nar vi fa.r 
upp en post vid informationssokningen. 

Helena Wedborn skrev, vilket vi tidigare namnt, en uppsats dar hon gjorde vissa jamforelser 
.med D. C. Blairs tankar kring amnesordsindexeringen. 

Vi, liksom Helena Wedbom, hailer till stor del med Blair i hans teorier och betonar vikten av 
att se sammanhanget. Wedbom menar att KVINNSAM skulle kunna forbattras genom att visa 
t.ex. vilken typ av dokument det ar fragan om. Detta gors visserligen ocksa till viss del i 
anmarkningsfaltet; diss, utredningar, rapport. !bland anvands aven amnesordsfaltet for att 
uttrycka vilken typ av dokument det ar fragan om och ibland kan samma ord uttrycka 
innehallet i texten. Det gar ofta inte att utlasa fOrran vi bar dokumentet i handen. Helena 
Wedbom ger exempel pa detta: 

"Men den allestades narvarande vagheten rader aven bar: ( 'politik'; 'sprak'; 
'utredningar') kan betyda att ett dokument ar 1. en utredning om (genusaspekter 
pa) sprak:bruk i politiken eller 2. en text om (genusaspekter pa) sprak:bruket i 
politiska utredningar. 1 

1 Wedborn, Tankar om indexering i teori och praktik, 1993, bl. 8 
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Ett annat satt att kunna se dokumentet i sitt sammanhang ar genom att visa hur ofta det har 
atervunnits och nar. Detta ar inte mojligt i KVINNSAM. Helena Wedborn menar dock i sin 
uppsats att KV1NNSAM:s poster kan sparas i GUBs lokala katalog, dar utlaningsstatistiken ar 
tillganglig. 1 Men i nuUiget ar detta inte en metod som den "vanliga" anvandaren har nagon 
st6rre gladje av. 

Ytterligare en mojlighet att i databaser se sammanhanget ar citeringsindex. I KVINNSAM 
finns inte detta. Ibland skrivs namn pa personer, som respektive forfattare hanvisar till i 
texten: 

"Om ett i KVINNSAM vanligt amnesord som 'feminism' kombineras med ao 
'Kristeva_Julia' eller ao 'Irigary_Luce', sa kan det visserligen betyda tva saker: 1. 
att referensen utgor en explidt beskrivning av feminism a Ia Kristeva!Iregary eller 
2. att texten utgar ifran dessa forfattares tankar om feminism. Men sokfragan 
respektive indexeringen anger i varje fall att det ar fragan om feminism av den 
franska lingvistisk/psykoanalytiska skolan."2 

Helena Wedbom anser att de pa KVINNSAM borde anvanda citerade fOrfattare som 
amnesord "(och med citerade menar vi har personer som det hanvisas till i texten, inte narnn i 
referenslistor). 3 

Blair menar att det skulle kanske dessutom vara mojligt att ha nagon form av vardeomdome 
om dokumentet, t.ex. om texten sjalv innehaller klara varderingar, omdomen, 
rekommendationer, beslut eller varningar. I KVINNSAM, liksom i de fiesta andra databaser 
anser man sig dock inte vilja ge nagra vardeomdornen, sarntidigt som man ar val medveten om 
att man aldrig kan indexera utan nagon form av subjektivt omdome. Helena Wedborn rnenar 
att indexeringsspra.ket skulle kunna innehalla omdomen som kornplement. "Emellertid skulle 
det krava ett nytankande och ett ansvarstagande, som annu fodrar mycket reflektion."4 

Om vi atergar till rapporten fran Timbro, som namndes ovan, sa funderade vi da ·pa 
mojligheten att satta nagot vardeomdome. Detar ju Uitt hant att tro att nc1got, som kallar sig 
rapport, bygger pa vetenskapliga metoder fOr slutledningar. Sa var dock inte fallet i Timbro
rapporten. Att det i posten anda klart framgar att det ar fraga om just en Timbro-rapport, 
hjalper ocksa informationssokaren att utifran samrnanhanget avgora vilken typ av text det ar.5 

Vid intervjuer med anvandare framgick det ocks3., att de ognar igenom hela posten for att fa 
en helhetsbild av vad det kan vara fragan om. En av vara forskare sager att hon forst tittar pa 
titeln, sedan pa hur manga sidor, vilken tidskrift det ar osv. Med hjalp av detta skapas en 
uppfattning om det som har kommit upp pa skarmen vid amnesordssokningen; om detta kan 
tankas vara relevant fOr just den unika soksituationen. Att konstruera varderande ord anses 
vara alltfor svart eller inte onskvart. 6 

Sammanfattningsvis skriver Helena Wedborn i sin uppsats; 

1 Wedborn, Tankar om indexering i teori och praktik, 1993 
2 ibid, bl. 9 
3 ibid, bl. 8 
4 ibid, bl. 9 
5 

... om informationssokaren vet vad Timbro ar, att det ags av Nliringslivets Fond och ar nara knuten till SAF. 
6 Intervju med forskare . 
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"Vad jag sarskilt vill ta fasta pa fOr framtiden, ar mojligheten och betydelsen av att 
berika indexeringen med ett dokuments kontext; dar finns mycket fOr 
atervinningen relevant information, som hittills inte nog uppmarksammats."1 

Det finns fOr narvarande tankar om att forenkla indexeringsarbetet i Sverige. Som det nu ar 
sker ett dubbelarbete, man indexerar artiklar i KVINNSAM och till viss del samma artiklar i 
Artikelsok. Det vore bra om det pa nagot vis kunde samkoras och posterna berikas med 
amnesord; att man kunde Higga pa en Obja-aspekt. Artikelsok skulle i framtiden helt kunna 
slopas och indexeringen ske fran olika specialhall i sHillet. 2 

A ven pa LIBRIS menar man att det skulle forenkla om man kunde utOka poster fran olika 
hrul.3 Nu finns det i LIBRIS ett antal amnesdatabaser t.ex. Svensk historisk bibliograji, Svensk 
konstvetenskaplig bibliografi och Svensk litteraturhistorisk bibliografi, som ocksiL indexerar 
artiklar.4 Dessa amnesdatabaser anvander SAB:s amnesord vid indexeringen. Pa sa satt kan de 
Hitt sokas tillsammans i LIBRIS stora databas. 

KVINNSAM ar ingen "amnesdatabas" och dessutom bar amnesorden vuxit fram ur ett belt 
eget sammanbang, ur ett annat perspektiv. Att berika LIBRIS-poster med amnesord fran 
Kvinnobistoriska samlingama later sig darfor inte goras lika latt. Indexerama pa 
Kvinnohistoriska samlingama kontrollerar visserligen ofta i SAB:s amnesordsregister, fOr att 
se vilket begrepp som anvands dar, men det ar inte sakert att man anvander sig av dessa 
amnesord. T.ex. beslot man vid amnesordsmOtet den 24 april att behalla limnesordet 
konkubiner och inte infora konkubinat, som det star i SAB:s amnesordlista. Som tidigare 
namnts anvander KVINNSAM amnesordet bamadodlighet medan det i SAB star 
barndodlighet. Ordet genus betyder, som tidigare namnts, helt olika saker i KVINNSAM och 
SAB. Dessutom ar ordet kvinnor underforstatt i de fiesta amnesorden i KVINNSAM, men 
t.ex. inte i ord som grekiska kvinnor (Har ar invandrare underforstatt). I KVINNSAM finns 
amnesord som patriarkalism. Patriarkat i SAB-systemet betyder nagot annat. 

KVINFO i Danmark bar, som tidigare sagts, sina poster sokbara i den nationella databasen. 
Amnesorden ar utformade efter detta, men de bar inte heller ett sa brett material som 
KVINNSAM. De indexerar t.ex. inte tidskriftsartiklar och inte heller bidrag ur "allmanna" 
monografier. Det skulle kravas en bel del omarbetning fOr att K vinnohistoriska samlingarnas 
indexering skulle vara tillganglig i LIBRIS. I dagsHtget skulle sammanhanget, som Birger 
Hj~rland och D. C. Blair talar om, belt komma bort. 

Huvudgrupper - ett satt att visa sammanhanget 

Huvudgruppema anvands endast som en form av klassifikation, i Ny litteratur om kvinnor. 
Nar man far upp en post i KVINNSAM kan man alltsa inte se vilken huvudgrupp som den 
blivit klassad under vid indexeringstillfallet. Huvudgruppema tillkom i samband med att 
bibliografin 1984 arbetades fram med hjillp av dator. Inger Rydberg pa biomedicinska 
biblioteket berattade om detta. Hon var den som inforde huvudgruppema. Tidigare hade man 

1 Wedborn, Tankar om indexering i teori och praktik, 1993, bl. 10 
2 Intervju med Margareta Benner 
3 Intervju med Christer Larsson 
4 Larsson, 1995 
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referenserna under enskilda amnesord i stallet. 1 Fran borjan hade man 27 storre 
huvudgrupper.2 Nu finns det 25 (se nedan). 

Ar huvudgrupperna nagot som skulle vara vardefullt att ha med aven i databasen? Vi har 
diskuterat fragan en hel del, bade sinsemellan och med bibliotekarier. Som det nu ar finns det 
ingen form av klassifikation pa postema. Signum kan ibland sta som en form av grov 
klassifikation, men pa illdre poster an 1986 finns inget signum alls, eftersom bockema da korn 
till K vinnohistoriska sarnlingama in nan de var klassade pa katalogavdelningen. Till saken hor 
ju ocksa, att man redan i ett tidigt skede vande sig mot SAB:s satt att ordna kunskap, eftersom 
omraden intressanta ur speciella kvinnoperspektiv inte har varit latta att atervinna. Detta har 
tidigare namnts ett flertal ganger. Att da anvanda SAB for att tala om hur dokumentet har 
sorterats in i kunskapssammanhang kanns bakvant. 

!bland kan man dock kanna behov av att pa nagot satt veta i vilken huvudgrupp dokumentet 
har klassats, av dem som har indexerat. Vi ville t.ex. studera vad sorn fanns inom 
amnesomra.det filosofi i basen. Nu ar ju amnesordet filosofi ibland anvant aven fast smalare 
termer fmns med i posten, men detta ar langt ifran konsekvent. Det vore just i vart speciella 
fall intressant att snabbt kunna se, vad som var skrivet inom denna huvudgrupp under t.ex. en 
viss period. Dessutom hamnar ordet filosofi helt enkelt i bokstavsordning i amnesordsfaltet 
och det gar inte av sammanhanget att avgora, vad ordet ar menat att representera. 

Det framgar heller inte alltid av posten, varken med hjalp av titeln eller amnesorden inom 
vilket omrade, som dokumentet kan raknas. Som tidigare namnts ar titlarna inte alltid direkt 
instruktiva inom samhilllsvetenskapliga och humanistiska amnen, utan kan vara mer eller 
mindre metaforiska eller kanske rent av intetsagande. Vid intervju med en uppsatsskrivande 
student visade det sig att det fanns behov av att ta veta under vilka huvudgrupper, sorn de 
framsokta dokumenten skulle kunna aterfinnas. Ron skrev om amnet ekofeminism med 
filosofisk inriktning. Ekofeminism finns som amnesord i KVINNSAM. Problemet med detta 
ar att det enligt studenten finns de som kallar sig fOr ekofeminister, men inte ar filosofer. Det 
var forst nar hon fick dokumenten i sin hand, som hon sag att det vid nagra tillfilllen inte 
handlade om filosofi utan snarare om naturmystik av typen New Age. Mycket av det som star 
pa ekofeminism borde sta pa New Age eller naturmystik, menar var informant. "New Age 
eller naturmystik kan gott sta i amnesordlistan, sa slipper jag lasa det, men det kan ju finnas de 
som vill Uisa om moder jord och sant."3 Hon menade att amnesordet var relativt nytt och 
hittade aldre ekofeministiska artiklar under andra amnesord genom att soka pa fOrfattare hon 
redan hade. Att soka pa feminism eller filosofi var for besvarligt, eftersom det gav alltfOr 
manga traffar, ansag var informant. 

Bland bibliotekariema rader delade meningar om huruvida det vore fOrdelaktigt att ha med 
huvudgruppema i KVINNSAM, som en form av klassning. Det ar alltid en risk nar man 
pressar ner ett dokument under en och endast en rubrik. Amnesordlistan tillkom ju ocksa som 
en protest mot detta positivistiska satt att tanka, att kunskap gick att ordna pa ett givet satt. 
Det ar besvarligt med klassning, och man ar langt ifn\n alltid nojd med den indelning som 
gors. Inger Eriksson menar att, som klassning ar huvudgruppema inte tillfredsstallande. Hon 

1 Intervju med Inger Rydberg, 1996 
2 Dessa huvudgrupper skilde sig migot fran de man nu har. T.ex. sa fanns demografi och sociologi som sarskilda 
huvudgrupper. Till gruppen medicin och htilsa horde ocksa biologi, vilket nu ar struket. Kvinnororelsen och 
feminism hette fran borjan bara Kvinnororelsen~ 
3 Intervju med anvandare 
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tog exemplet med litteraturvetenskap. Det kan faktiskt hamna under kvinn och det ar ju inte sa 
bra.1 Om vi t.ex. tar amnet religion sa ar det inte alltid detta tas med bland amnesorden. Om 
det t.ex. ror sig omfeministteologi, star det kanske bara detta ord och inte religion. Det ar inte 
konsekvent indexerat i KVINNSAM. Det skulle vara bra om det fanns nagon form av 
overgripande klassning, sarskilt som inte se iiven fungerar i amnesordlistan? 

Huvudgrupperna ar for den tryckta bibliografin, poangterade nagon. Tidigare hade man alia 
poster under enskilda amnesord aven i bibliografin. Det verkar anda vara en god ide att ha ett 
eget fait for huvudgruppema, om vi gar till de olika samtal vi haft med bibliotekariema som 
arbetar eller har arbetat med KVINNSAM. 3 Arbetet med att placera in dokumenten ar ju redan 
gjort och det skulle "bara" behovas ett fait till i posten. Som vi ser det behover det inte 
innebara en begransning utan ytterligare en ingang. Kanske skulle man da inte frestas till att i 
onodan satta bade overordnade och underordnade termer inom amnesordsfaltet. Dessutom 
skulle det vara ett satt att se sammanhanget, fOr att aterknyta till Blairs resonemang. Kanske ar 
det inte alldeles fel att hitta litteraturvetenskap under kvinn (Kvinnororelsen och feminism) i 
just denna databas. Det blir en sorts varderande utsaga, var man tycker att tyngdpunkten ligger 
pa just detta dokuments amne, for naturligtvis ar det fullt mojligt att studera kvinnor eller 
kvinnligt utan att det behover vara det minsta feministiskt. 

Huvudgrupperna, som nu anvands i Ny litteratur om kvimwr. 
Forkortningarna Hingst till vanster ar de som fors in vid inHi.ggning av posten i datom. 

allm 
arb o ekon 
biogr 
filos 
forsk 
hist 
konst 
kvinn 
kons 
litt 
massm 
med 
pol 
psyk 
reg stud 
relig 
ditt 
samh 
samlev 
sex 
secant 
sport 
sprak 
tekn nat 
undo utb 

Allmant 
Arbete och ekonomi 
Biografi 
Filosofi 
Forskning 
Historia 
Konst, musik och teater 
K vinnororelsen och feminism 
Konsroller och jamstalldhet 
Litteratur 
Mass media 
Medicin och balsa 
Politik 
Psykologi och psykiatri 
Regionala studier 
Religion 
Rattsvetenskap 
S amhallsfragor 
Samlevnad 
Sexualitet 
Socialantropologi och etnologi 
Sport och fritid 
Sprak 
Teknik, naturvetenskap och matematik 
Undervisnirig och utbildning 

1 Samtal med Inger Eriksson, 1996 
2 ibid 
3t.ex.: Intervju med Margareta Benner, 1996. Intervju med Inger Rydberg, 1996 
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Kommentarer 

I det har kapitlet har vi beskrivit amnesindexeringen pa K vinnohistoriska samlingarna. Som vi 
har vis at finns det ett stort behov av att tillgangliggora "kvinnolitteratur". Materialet som 
hamnar under detta diffusa begrepp ar ocksa mycket omfattande. Det hac dessutom okat i takt 
med kvinnoforskningens expansion. Ett av de stora problemen, som vi ser det, ar svarigheten 
att bestamma vilket material, som skall inkluderas i databasen. Vad ar det som ar relevant fOr 
forskning och information om kvinnor? I forlangningen kan det ju nastan vara i stort sett alit. 
K vinnohistoriska samlingarna ar en forhaHandevis liten institution, som har fatt en alit stOrre 
uppgift. Fran flera hall har det framkommit onskemai om att man ska fungera som 
dokumentationscentral fOr hela Sverige, inte bara for kvinnoforskningen utan aven tillgodose 
bredare informationsintressen. Hur skall en tamligen liten institution pa fyra tjanster kunna 
tillgodose hela Sveriges behov av "kvinnolitteratur"? A ven om man har en omfattande 
kompetens inom detta omrade maste det med nodvandighet uppsta problem, nar materialet 
och efterfragan okar och amnesordlistan vaxer. Egentligen borde det ju ocksa vara de 
allmanna bibliotekskatalogernas uppgift att tillgiingliggora "kvinnolitteratur". Vi kan daremot 
se att kvinnoforskningen aven fortsattningsvis kan behova en egen dokumentationscentral, i 
alia fall sa lange som de allmiinna klassifikationssystemen och iimnesdatabaserna inte 
tillgodoser dess behov. 

Som det framgar av beskrivningen ovan, fOljer man i stort sett de regler, som anvands vid 
ii.mnesindexering rent allmii.nt i Sverige och som beskrivs i Hjortsreters bok 
Amnesordskatalogisering. Redskapet iir en egen utarbetad amnesordlista, som stiindig 
kompletteras och utvidgas. Under vara studier av KVINNSAM granskade vi ii.mnesordlistan 
och gjorde ett stort antal sokningar i anknytning till detta. Vi upptii.ckte da att det finns behov 
av en ordentlig genomgang av listan bl.a. for att kontrollera att det verkligen finns poster 
representerade av de ord man foreslar som sokingangar. Det finns ocksa behov av att tiHfora 
hiinvisningar och scope notes, bade for att underlii.tta vid indexeringen och vid sokningar. 

En fraga vi stiiller ii.r hur man skall rii.cka till i framtiden. V ad galler nivan pa amnesorden 
anser vi att det kan uppsta problem nii.r man forsoker lagga sig pa en sorts allman niva som 
skall fungera fOr alia. Det maste med nodviindighet innebara att man hamnar nagonstans mitt i 
mellan kvinnoforskning och allmant "kvinnomaterial". Det ii.r troligt att man da tvingas vii.lja 
bort de mer specifika begreppen inom kvinnoforskningens olika omraden. Vi tror att man pa 
Kvinnohistoriska samlingarna till slut maste bestii.mma vilket omradet, eller "domanen", ska 
vara och dii.rmed vilka anvandarbehov man skall tillgodose. Vi uppfattar redan idag att man 
gor nagon form av begrii.nsning, om an inte klart formulerad. Att man begriinsar 
indexeringsprak behover inte innebiira att man begransar materialet. 

Under arbetet och pa sarskilda moten pagar standiga diskussioner omkring iimnesorden. Vi 
tycker att det, till hjii.lp fOr indexerama, borde skapas ett system for att notera forandringar av 
amnesorden. I ett sadant bor man kunna se nar ett amnesord tillkommit, byts ut eller tagits 
bort. Man bor ocksa kunna se vilka diskussioner som fOrts vid forandringar, vilka motiv som 
angetts mm. 

Det som vi ser som vardefullt och unikt ar den nara kontakten med anvii.ndarna. Detta kan 
ocksa vidareutvecklas nar KVINNSAM blir sokbar via Internet. 
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I en databas som KVINNSAM, vars material ar tvarvetenskapligt med "tvaranvandare", ar det 
viktigt att kunna se sammanhanget, i vilket de olika dokumenten tillkommit. Detta framgick 
ocksa vid intervjuer. 

Som vi har uppfattat det ar amnesordlistan idag en kombination av termer, som anvands i 
dokumenten, vad man tror att anvandama, som ar en ganska bred grupp, vill soka pa och 
kvinnoforskningens vokabular. Arnnesorden ar en egen produkt, som vuxit fram pa 
Kvinnohistoriska samlingama utifran de diskussioner som standig fors. 
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8. Slutsatser och diskussion 

Vi bar nu beskrivit den svenska kvinnoforskning ocb olika system fOr amnesindexering av 
kvinnolitteratur. Vi bar ocksa gjort en beskrivning av den bistoriska bakgrunden till 
Kvinnobistoriska samlingarna och databasen KVINNSAM. Vi har aven redogjort for hur 
indexeringen gar till och hur amnesordlistan ser ut. I samband med detta har vi beskrivit en 
del av de problem och svarigheter som vi stOtt pa nar vi studerat databasen och indexeringen. I 
detta avsnitt avser vi att dels sammanfattningsvis redovisa vad vi kommit fram till i var 
undersokning och vad vi anser om amnesindexeringen i KVINNSAM, dels forsoka ge nagra 
fOrslag till tankbara forbattringar. 

Finns det behov av en iimnesindexering utifran ett kvinnoperspektiv? 
Birger Hj!ZSrland anser att amnesanalys och index~ring maste relateras till anvandarna av ett 
system. For att detta ska fungera inom det vetenskapliga omradet maste man utga fran ett 
kunskapssociologiskt och vetenskapsteoretiskt sammanhang, dvs. man maste utga fran det 
som galler inom domanen. Detta, menar han, medfOr att man alltid gor ocb maste gora 
prioriteringar vid indexering. Vi bar visat att man skulle kunna betrakta kvinnoforskningen 
som en egen doman. K vinnoforskningen bar till viss del en egen terminologi ocb egna 
teoretiska utgangspunkter i form av tidskrifter ocb andra texter. Det finns ocksa val etablerade 
natverk mellan olika personema i form centra ocb fora fOr kvinnoforskning pa de olika 
universiteten och bogskoloma. Men kvinnoforskning ar ocksa en samlingsbeteckning, som 
innefattar all forskning om kvinnor som staller kvinnor som subjekt, dvs. utgar fran kvinnors 
erfarenheter, inom en rad olika vetenskapliga discipliner. Man skulle kunna saga att det dder 
enigbet om vissa utgfmgspunkter fOr forskningen, t.ex. att skilja mellan socialt och biologiskt 
kon, att helhetsperspektivet ar viktigt och att vetenskap inte ar konsneutral, men man kan inte 
saga att det finns nagon specifik kvinnoforskningsteori. Kvinnoforskningen ar 
tvarvetenskaplig och probleminriktad. Man skulle alltsa kunna saga att domanen inte ar helt 
igenom egen, dvs. den bar gemensamma kannetecken pa en doman, men den stracker sig 
ocksa over flera discipliner och amnesomraden. Fragan blir da om klassifikations- och 
indexeringsystemen kan tillfredsstalla kvinnoforskningens behov. 

Vi har sett att man pa manga hail i varlden anser att de existerande allmanna systemen fOr 
kunskapsorganisation fungerar daligt nar det galler att tillgangliggora kvinnolitteratur, bl.a. pa 
grund av bristen pa feministisk terminologi, och att man utelamnat omraden som ar speciellt 
relevanta for kvinnor. Eftersom feministisk litteratur ar tvarvetenskaplig skar den ocksa over 
de intellektuella gransema i olika klassifikationssystem. For att forbattra mojlighetema att 
atervinna denna litteratur har man pa olika hall i varlden konstruerat sarskilda system for 
indexering. Flera av de system vi studerat ar inte kopplade till indexering i en enskild sarnling. 
Man har velat skapa system som ska galla inom m[mga olika samlingar inom ett visst omrade, 
t.ex. den nederlandska tesauren som anvands i manga samlingar i Nederlandarna och det 
flamHindska Belgien. Onskemalet har ofta varit att skapa en gemensam indexering, som ocksa 
ska gynna samarbete och utbyte av information. I USA har, i hogre omfattning an pa annat 
h<1ll, intresset riktats mot den stora katalogen Library of Congress och dess subject headings. 
Man har genom olika fOrslag till revideringar etc forsokt fOrandra den manliga 
utgangspunkten i amnesorden. Nar Kvinnohistoriskt arkiv kom till, fanns det ocksa ett 
patagligt behov av att forbattra tillgangligheten till kvinnolitteratur. Detta var orsaken till att 
man startade verksamheten. Idag kan vi fortfarande se att det svenska SAB-systemet delvis 
misslyckas med att tillgodose kvinnoforskningens behov. 
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Hur ser iimnesindexeringen ut och vaifor? 
Amnesindexeringen pa K vinnohistoriska samlingarna ar en egen produkt som skiljer sig fran 
indexeringssystem i flera forskningsbibliotekskataloger i Sverige. Man anvander inte nagon 
klassifikation, vare sig SAB-systemet eller annan klassifikation, utan indexeringen baseras 
istiillet pa amnesord hamtade ur en alfabetisk amnesordlista. Denna amnesordlista ar en egen 
konstruktion och har byggts upp efterhand. Nar man har funnit att man behover ett nytt ord 
har man kompletterat lis tan. Detta system utvecklades nar K vinnohistoriska samlingarna, da 
Kvinnohistoriskt arkiv, startades 1958. Ett av de framsta syftena med verksamheten var att 
synliggora och tillgangliggora material fOr kvinnoforskningen. Darfor valde man bl.a. att 
skapa en kortkatalog vars amnesdel, som var minst lika viktig som den alfabetiska delen, 
byggdes upp kring amnesord i klartext. Dessa termer inordnades inte i nagot hierarkiskt 
system utan kunde kombineras efter behov. Amnesorden anvandes ocksa i tryckta 
sammanstallningar av kvinnoforskningslitteratur. Idag fungerar amnesordlistan och 
indexeringen ungefar pa samma satt. Kortkatalogen har bytts ut mot en databas, som idag ar 
sokbar som en fristaende databas i LIBRIS. Detta har gjort att man har fler sokmojligheter, 
och amnesorden kan vara fler till antalet, men den alfabetiska amnesordlistan ar fortfarande 
icke-hierarkisk, och forandras efterhand och utifran det material som indexeras. 

Vi tycker att indexeringen i KVINNSAM fungerar jamforelsevis bra. De anvandare som vi 
kommit i kontakt med ar nojda. Den alfabetiska amnesordlistan skiljer sig fran de hierarkiska 
indexerings-system for kvinnolitteratur som vi tittat pa, vilket gor att det inte ar sa latt att gora 
direkta jamfOrelser. Indexeringen pa Kvinnohistoriska samlingama har ett eget ursprung, det 
ar aldre an manga andra liknande system och har uppstatt i en situation dar behoven snarare an 
fardiga lOsningar fatt styra besluten. Det har handlat om tillganglighet och synliggorande av 
"kvinnolitteratur". Detta g~Ulde vid skapandet av kortkatalogen och det har varit utgangspunkt 
for databasens utveckling. Idag har K vinnohistoriska samlingarna i KVINNSAM ett 
valutvecklat system fOr indexering och det ar en egen produkt som fungerar delvis annorlunda 
an indexeringssystem i m{mga andra databaser. 

Om vi utgar fran anvandaren, vilket vi, tillsammans med Hj~rland, tycker att det finns all 
j , , 

1
anledning att gora, finns det i KVINNSAM mycket goda forutsattningar for att indexeringen 

';;, j ska tillgodose anvandarnas behov. fudexerama pa Kvinnohistoriska samlingama ar mycket 
// .,. nara anvandarna, det forekommer standig kontakt mellan personal och anvandare. Man for 

standigt diskussioner med anvandarna om vilka amnesord man ska anvanda fOr att hitta ett 
visst amne, vilket gor att man dels vet vad anvandarna brukar soka efter, dels vad de kan 
tankas anvanda fOr begrepp i sina sokningar. Omvant kan anvandama ocksa fOra diskussioner 
med personalen om vilka fOrbattringar som onskas, t.ex. nya amnesord, nya 

1forskningsomraden etc. 

Alia gor "allt". Hela personalen deltar i indexeringen, i framstallningen av bibliografin, i 
forbattringar av amnesordlistan, i servicen till anvandarna. Detta gor att indexeringen inte blir 
en egen process, fristaende fran annan verksamhet, utan ingar som en del i en helhet. Detta ger 
ocksa att alia som arbetar med indexering har en klar bild av alia delar av arbetet. Det finns 
ingen uppdelning mellan indexerare och personal som hjalper anvandama med sokningar. Att 
man dessutom all tid ar tva om en indexering ar naturligtvis ocksa en fordel. 

Helheten framjas ytterligare av arbetssattet. Att man standigt diskuterar instrumentet for 
amnesindexeringen, amnesorden, och att man alltid ar fri att forandra systemet, gor att man 
inte Ioper nagon stOrre risk att systemet ska bli ett fOrlegat och inaktuellt verktyg. Men man ar 
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ocksa medveten om att man inte kan vara "objektiv", att indexeringen innebar att man valjer 
i:i.mnesord och att man gor sa med sin malgrupp och atervinningen i atanke. Man ar har man 
om att tillgodose bade aktuella och langsiktiga behov. 

Att inte ha en tesaurus som fOrenklar valen vid indexeringen kan naturligtvis i vissa lagen vara 
en brist, men med de uppenbara begransningarna som finns vad galler personal och tid kan 
man se att en revideringen av en sadan tesaurus skulle bli svar att hinna med. Man skulle snart 
riskera att sitta med ett svarhanterligt system. Hela verksamheten ar idag uppbyggd kring den 
flexibla, icke-hierarkiska amnesordlistan. Det breda materialet, "kvinnolitteratur" och 
kvinnoforskningen, som stracker sig over manga vetenskapsgrenar, kraver ocksa standigt nya 
mojligheter att kombinera och forandra betydelser av i:i.mnesord. Att skapa en tesaurus som pa 
ett tillfredsstallande satt skulle tacka denna doman skulle forst kdiva stora initialkostnader och 
darefter sHindiga tidskravande underhrulningsarbeten. Amnesordlistan kan inte bestfunrna over 
textema, man behover inte placera ~n text i ett fack i ett hierarkiskt system. Vi skulle ocksa 
vilja saga att den icke-hierarkiska strukturen kan ha vissa fordelar vad galler att begransa 
betydelsen av granserna mellan de olika vetenskaperna. Att dela upp vetenskaperna i 
hierarkiska system har sina uppenbara brister, det stammer ganska d~Uigt overens rned bur 
verkligheten faktiskt ser ut och det maste alltid bli en teoretisk konstruktion. KVINNSAM ar 
en tvarvetenskaplig databas och malgruppen ar ocksa en sorts "tvaranvandare". I det 
sammanhanget kan man tanka sig att ett hierarkiskt system kan fOrsvara atervinningen. 

Vi ser ocksa samarbetet med andra institutioner som en viktig vag att arbeta vidare pa. 
Kontakten med anvandarna av databasen aven utanfOr Goteborg ar viktig. Har fOrekommer 
kontakter med annan informationsforsotjning till kvinnoforskningen. Det maste ocksa anses 
viktigt att halla kontakt rned de olika centrum fOr kvinnoforskning som finns ute over landet. 
Detta fOr att fa en klar bild av hur domanen ser ut. 

Hur skall iimnesindexeringen kunnaforbi:ittras? 
Vi anser att det behovs goras en ordentlig revidering av amnesordlistan ord fOr ord for att 
upptacka de missar som gjotts, bl.a. vid utbyten av amnesord. Det harmed tiden antagligen 
samlats en del underligheter i amnesordlistan som pa ett onodigt satt komplicerar sokningarna. 
Vi tycker oc.ksa att man bor tanka sig att anvanda hanvisningar i amnesordlistan. Eftersom 
amnesordlistan inte visar upp nagra som heist relationer mellan ord som t.ex. en tesaurus gor, 
ar det svart att hitta bland synonymer, d.v.s. fran en icke anvand tetm till en anvand. I takt 
rned att amnesordlistan vaxer kommer det ocksa att med tiden att bli svart att hitta mellan 
amnesord som ar beslaktade med varandra, det som i en tesaurus skulle kallas fOr relaterade 
termer. Det innebar att man bor anvanda se liven - hanvisningar. Vi ar medvetna om att man 
for ett par ar sedan rensade lis tan fran sadana hanvisningar darfor att dom inte fungerade, men 
vi menar att man borde konstruera nya. Det ar naturligtvis mycket viktigt att dessa utformas 
pa ett korrekt satt for att visa pa relationer mellan termer och inte mellan texter. Vi tycker 
ocksa att det ibland vore pa sin plats med anmarkningar i amnesordlistan. T.ex. tog det oss en 
manads kontakt med databasen innan vi forstod oss pa de grekiska kvinnoma m.fl. Vi tycker 
inte att detta ar en bra konstruktion. Den ar inte logisk om an konsekvent genomfOrd. Som 
anvandare ar det mycket svart att fOrsta a) varfor man anvander kvinnor i ett i:i.mnesord fastl:in 
man sager att kvinnor, som amnesord, ar underforstatt i basen b) varfor beteckningen star for 
en mycket begransad del av den egentliga betydelsen av ordet. Eftersom amnesordet i den 
tryckta amnesordlistan inte heller star tillsammans med det geografiska amnesordet ar det 
mycket svart att fOrsta vad det ar man gor for fel. 
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Vi kan se att problemet med narbesHiktade amnesord kan komma att oka nar den planerade 
inHiggningen av den gamla kortkatalogen kommer till stand. Nar tidsomfanget pa databasen 
okar kommer termer att avlOsa varandra, och vi anser darfor att det inte ar bra att andra i 
gamla poster nar man borjar anvanda nya amnesord. Man riskerar att viktiga amnesord, som 
anvants under en viss tid och ar signifikanta, faller bort och ersatts med aktuella amnesord, 
satta i ett annat sammanhang. Man kan daremot notera dessa fOdindringar som se iiven
hanvisningar. 

Underhallet av amnesordlistan ar ocksa ett viktigt omrade. Som vi visat Higger man ner ett 
omfattande arbete pa att diskutera och uppdatera amnesordlistan. Vi tycker att man ocksa 
borde fora noteringar over amnesorden for att underHitta vid indexeringen. Man bor notera all-a 
viktiga beslut som fattats, dvs. ange varfor ett amnesord lagts till, andrats eller tagits bort. 
Man bor ocksa ange vilket material som legat till grund for beslutet och vilket datum 
andringen gjorts. 

KVINNSAM:s arnnesordlista kommer inom kort att vara tillganglig' via LIBRJS. Hur skall en 
amnesordlista se uti en databas? I LIBRIS kommer den, med nuvarande planer, att vara pa en 
Uimligen enkel niva, med amnesorden placerade i alfabetisk ordning. Detar meningen att den, 
som amnar gora amnessokningar i KVINNSAM kan ga in i listan och se vilka termer som 
finns som sokbara amnesord. Man gar helt enkelt in i amnesordlistan och bHiddrar. Om vi 
relaterar till D. C. Blair och fOrdelarna med att se sammanhanget, sa kunde amnesordlistan 
vara utformad pa andra satt. Att t.ex. se antalet poster, som Jigger bakom varje amnesord 
direkt i amnesordlistan ar en mojlighet Vidare skulle man kunna valja om man vill gora sin 
sokning via amnesordlistan, vilket ocksa manga databaser utnyttjar t.ex. ERIC. Att utOka 
antalet hanvisningar och fOrklaringar i listan kunde ocksa vara till hjalp vid sokningar. 
Dessutom anser vi att amnesordlistan borde vara permuterad. Pa sa satt far vi t.ex. en samlad 
overblick over alia amnesord av typen grekiska kvinnor, spanska kvinnor m.fl. och t.ex. sa 
behover vi inte ha· hanvisning vid ordet stallning utan bar ser man direkt att det ocksa finns 
social stallning, rattslig stallning och ekonomisk stallning. 

Vi tycker att det skulle vara vardefullt att utOka posterna i KVINNSAM, med ett fait, dar 
huvudgruppen bade kunde ses som information om vilket sorts dokument det ar fragan om 
och vara sokbar. Som vi tidigare patalat ar det ofta vardefullt att se i vilket sammanhang 
dokumentet tillkommit. Det kan ocksa vara av varde att se hur man just pa K vinnohistoriska 
samlingarna har klassat ett visst dokument. Vi kan se det som en form av vardeomdome, som 
bade Blair och Hj¢rland efterlyser i storre utstrackning i databaser. Huvudgruppen skulle 
kunna anges med sin forkortning (se s. 104), for att pa sa satt undvika alltfOr manga traffar nar 
man soker pa fritext med ord som ocksa ingar i huvudgruppen, t.ex. filosofi och feminism. I 
detta sammanhang kunde man ocksa byta ut amnesordet sex mot sexualitet, sa att sex stod fOr 
huvudgruppens namn och sexualitet for amnesordet. Vi hailer med vad en av indexerarna 
tycker att ordet sex som amnesord kanns "slarvigt" och inte helt korrekt alltid uttrycker vad 
man vill ha sagt nar man indexerar. Att tillfora en sorts klassning av dokumenten, som 
inforandet av huvudgrupper skulle innebara, kunde fOrmodligen ocksa underlatta vid sjalva 
indexeringen. Nu indexerar man ofta med bade under- och overordnade termer. De 
overordnade termerna kan liknas vid en sorts klassning. Detta satt . att indexera 
rekommenderas inte nagonstans i "litteraturen". Det gar inte heller att avgora av 
samrnanhanget pa vilket satt ett amnesord ar menat att fungera, eller i vilken relation de star 
till varandra, eftersom amnesorden kommer i bokstavsordning i amnesordsfaltet. 
Formodligen skulle det inte finnas sa stort behov av denna form av indexering om man 
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placerade in dokumenten i sina huvudgrupper, i ett eget fait, liven databasen. Nagot 
merarbete vid indexeringstillfallet skulle det ju inte heller medfora. 

Vi staller oss ytterst tveksamma till en integrering av KVINNSAM i den stora LIBRIS 
databasen. Det ar inte mojligt att integrera KVINNSAM pa samma satt som t.ex. Svensk 
konstvetenskaplig bibliografi, som ju anvander SAB:s amnesord. Nagot som daremot vore 
vardefullt, som vi ser det, skulle vara en genomgfmg av SAB-systemet med tanke pa 
genusperspektivet. Projektet, som drar igang i host pa Goteborgs och Linkopings universitet, 
Det genusmedvetna biblioteket, kunde vara nagot som kunde vidareutvecklas. Detta projekt 
kommer ju ocksa att medfora ett tillforande av genusrelaterade amnesord till poster. Vi anser 
att det ar mycket viktigt att ta tillvara pa den kunskap i genusmedveten indexering, som i 
Sverige bar sitt centrum pa K vinnohistoriska samlingarna. En utokad marknadsfbring av 
databasen vore en vag att ga, eller att gora databasen mer lattillganglig. Planema pa att lagga 
ut KVINNSAM pa Internet skulle betydligt underHitta for manga grupper. Att gora sokningar, 
som nu via LIBRIS-ST AIRS staller sig ofta alltfor dyrt. KVINNSAM pa Internet skulle ocksa 
i stbrre utstrackning oppna ett internationellt samarbete. Nar detta blir en realitet anser vi att 
det skulle behovas en genomgang av de engelska amnesorden. De engelska amnesorden kom 
fOrmodligen till fOr det nordiska samarbetets skull, men vad vi bar kunnat se bar det inte lagts 
ner sa mycket anstrangning runt dessa ord. Ofta kan det ju vara lattare att hitta ett engelskt 
begrepp an ett begrepp fnl.n ett annat nordiskt sprak. Men KVINNSAM skulle formodligen ha 
ett varde liven utanfor Norden. Var nagon annanstans indexeras t.ex. icke feministiska 
tidskriftsartiklar ur ett kvinnoperspektiv? Dessutom ar ju ca. 60% av materialet pa engelska. 
Vid en granskning av de engelska amnesorden finns det hjalpmedel som t.ex. A women 's 
thesaurus, On equal terms m.fi. arbeten som vi tidigare namnt. Att gora KVINNSAM sokbar 
via Internet utan en alfabetisk engelsk amnesordlista nar det finns en svensk, skulle kannas lite 
"snopet". 

En annan vag att ga, fOr att ta tillvara pa kunskapen i genusmedveten indexering, vore att 
paverka andra informationsatervinningssystem i riktning mot storre genusmedvetenhet. Har 
kan vi dra parallellen med kvinnoforskningen och de dubbla strategierna, dels en markering av 
det egna, dels en integrering. 

Ett utbkat samordning mellan KVINNSAM och LIBRIS, eller med andra databaser 
overbuvudtaget, skulle vara att utbka posten i KVINNSAM med ett fait for ISBN/ISSN. Pa sa 
satt skulle man latt kunna lanka over till andra databaser. Detta kan vara vid stor hjalp nar 
man t.ex. vill se var ett visst dokument rent fysiskt ar placerat. Nu kan man, for det mesta se 
var inom Goteborgs universitetsbibliotek tidskriften eller monografin ar placerad med bjalp av 
lokalsignum. Detta ar av ringa nytta for den som soker fran andra hall. 

Som det ar nu, fungerar amnessokningar i KVINNSAM bra, om man far tro vad anvandare 
sager vid olika intervjuer. Men bur kommer det att bli framover, nar t.ex. oslikerbeten infor 
informationssokningssystem avtar? For det kommer den att gora. Den nya generationen 
uppsatsskrivande studenter ocb forskare bar en belt annan datorvana an den bara nagot aldre. 
Kommer de att vara nojda pa samma satt som anvandare nu? Vi tror att, for att KVINNSAM 
aven i framtiden skall fungera for "kvinnoforskningen" sa tar man inte greppa for brett. 
Kanske borde man mer uttalat besUimma sig fOr vems sprak man anvander. Kommer spraket 
fran kvinnoforskningen eller nagon diffus allmanbet, eller ar det en kompromiss? Vidare 
kanske man snart kommer till en punkt dar man maste bestamma sig fOr om det ar en 
"konsteoretisk" databas eller en "kvinnodatabas" i allmanhet. Aven om personalen pa 
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K vinnohistoriska samlingarna verkar vara overens om, ha en gemensam uppfattning om, 
vilket material som inkluderas i KVINNSAM, sa ar detta inte helt klart uttalat nagonstans. 
K vinnoforskningen ligger just nu ocksa at det konsteoretiska hatlet, dvs genusforskning, som 
innefattar bade kvinnor och man. En annan fraga ar: Vad kommer kvinnoforskningen att vara 
i framtiden? 

Ar det verkligen meningen att vi ska11 ha en "allman" databas som indexerar 
"kvinnolitteratur"? Det vi vill hitta allmant om kvinnor borde ga att hitta i var gemensamma 
databas LIBRIS. Pa samma satt som kvinnoforskningens mat ar en integrering i ovriga 
discipliner, sa kan man se mruet for organisation av kunskap vara det att hitta det man vill, 
dar man ar, aven om det handlar specifikt om kvinnor. Om vi vill hitta nagot speciellt om 
kvinnor t.ex. inom medicin, psykologi, sociologi mm, sa borde detta ga att fa tag pa i dessa 
amnens specialdatabaser. Kanske skulle man ha informationsvetare som bevakade 
genusaspekten for olika amnesomraden runt om i landet? Det kan inte vara meningsfullt att i 
en framtid ha tackning pa alit det som ror kvinnor i en enda databas, i alia fall inte med de 
begransade resurser, som nu finns. Nu arbetar ett fatal personer med att nationellt 
dokumentera kvinnoforskningslitteratur, vilket knappast kommer att racka till sarskilt lange. 
Skall dessutom tackningen tankas bli battre, aven over andra omraden, som t.ex. pedagogik 
och ekonomi, sa kravs det betydligt utokade resurser. Men skall vi i framtiden ha en sarskild 
indexering for kvinnor och en dar man och det "normala" finns? 

Vi tycker att det finns behov av en domananalys av kvinnoforskningsfaltet. Detta skulle kunna 
vara ett kommande projekt for informationsvetare. I ett projekt av detta slag har 
Kvinnohistoriska samlingarna och de resurser som finns dar en central plats. 
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Sammanfattning 

K vinnohistoriska samlingama i Goteborg ar dokumentationscentral for 
"kvinno(forsknings)litteratur" i Sverige. Denna litteratur gars sokbar via databasen 
KVINNSAM. I nulaget omfattar databasen ca. 40 000 poster, som ar sokbara via LffiRIS. 

Syftet med denna uppsats ar att gora en granskning av KVINNSAM-basen pa 
K vinnohistoriska samlingarna, med fokusering pa amnesord. Indexeringen studeras rned tanke 
pa hur den, som ett gott redskap, skall fungera fOr kvinnoforskningens informationsbehov i 
Sverige. Den teoretiska plattformen bestar av Birger Hj¢rlands och D. C. Blairs tankar om 
arnnesrepresentation i den rnodema informationsvetenskapen. Det gors ocksa jamfOrelser med 
andra informationsatervinningssystern for "kvinnolitteratur" utanfor Sverige. Den 
overgripande fragan ar: Hur ser amnesindexeringen i KVINNSAM ut och hur kan den 
eventuellt bli battre? Undersokningen har bedrivits rned kvalitativa metoder, med 
observationer, intervjuer rnrn. Intervjuema har gjorts dels med anvandare, dels med 
Kvinnohistoriska samlingamas personal, nuvarande och tidigare. Dessutom ingar studier av 
tidskriftsartiklar och arkivrnaterial mrn. 

Birger Hj¢rland rnenar att iimne och iimnesanalys maste ses i ett kunskapssociologiskt och 
vetenskapsteoretiskt samrnanhang. I denna uppsats utgors detta samrnanhang av 
kvinnoforskningen. D. C. Blair har ocksa ett holistikt synsatt pa informationsvetenskapen. Det 
allra viktigaste vid informationsatervinningen ar en val fungerande amnesrepresentation. 

Kvinnoforskningen i Sverige beskrivs, dels ur ett historiskt perspektiv, dels som ett eget 
forskningsfalt. I detta samrnanhang omtalas ocksa utredningen Viljan att veta och viljan att 
forsta : kon makt och den kvinnovetenskapliga utmaningen i hogre utbildning(SOU 
1995: 110). Det konstateras att kvinnoforskningen i Sverige, men aven utomlands, har haft 
problem rned systemen for kunskapsorganisation. K vinnoforskningens material har inte 
tillfredsstallande kunnat atervinnas. I uppsatsen beskrivs system som tillkommit fOr att kunna 
atervinna "kvinnolitteratur": KVINFO i Danmark, On equal terms och A women's thesaurus i 
USA, Vrouwenthesaurus i Nederlandema och The Canadien feminist thesaurus i Kanada. 

Kvinnohistoriska samlingarna, som grundades 1958, arden svenska losningen pa problemet 
med hur kvinnoforskningens material gars tillgangligt. Redan fran borjan valde man att 
anvanda sig av egna amnesord fOr atervinningens skull. Databasen KVINNSAM kom till 
1984. Ar 1992 blev den tillganglig via LIBRIS. Postema i databasen ar utformade med tanke 
pa anvandama. 

Amnesindexeringen utgar fran en amnesordlista med kontrollerade tenner, ett flexibelt 
instrument, som passar fOr indexering av tvarvetenskapligt och kvinnovetenskapligt material. 
Amnesorden och listan har granskats med hansyn taget till form, hanvisningar och 
anmarkningar, sprak, sammanhang mm. I samband med detta ges manga exempel frfm 
amnesordlistan och amnessokningar i KVINNSAM. Utifran detta ges exempel pa hur 
arnnesindexeringen skulle kunna fOrbattras. T.ex. uppratta en journal over amnesorden, dar 
andringar, nya amnesord och amnesordens anvandning antecknas. Dessutom fOreslas en 
oversyn av hanvisningar och anmarkningar. Avslutningsvis sHills fragan: Ar det verkligen 
meningen att vi aven i framtiden skall ha en speciell databas som indexerar "kvinnolitteratur" 
i allmanhet? Borde inte malet vara en integrering? 
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Otryckta kallor 

Bodis : Bibliotekshogskolan 

Foreliisning av Maj Klasson, "Mote med forskare", inom kursen Forskningsmetodik HT 1995 for 
biblioteksstuderande i Bonis. (anteckningar fran foreliisningen finns i forfattarnas ago) 
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Nordisk databas for kvinnorelevant litteratur: en forundersokning, 1983 
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Goteborg: 
Wold-Karlsen, Siv, Referatfran "Biblioteksdagen", 15 april 1991, Goteborg 
- Att arbeta med tvlir- och kvinnovetenskapligt material; exemplet Giiteborg-forum, Goteborg, 15/4-12/5 1991. 
- Uppsats, 1988 
-Handlingar angaende biblioteksdag den 15 april 1991 

Intervjuer 

Boras 
Bibliotekshogskolan 

Intervju med Margareta Benner, som tidigare varit forestandare pa Kvinnohistoriska samlingarna, 29/3 1996 

Intervjuer med Inger Eriksson, forestandare pa Kvinnohistoriska samlingarna, 1995-1996 

Intervju med Christer Larsson pa LIBRIS i Stockholm, 30/1 1996. 

Intervju med Inger Rydberg, Goteborg, 24/1 1996. Hon har tidigare varit forestandare pii Kvinnohistoriska 
samlingarna. 

lntervj u (skriftlig) med Helena Wedborn, som tidigare varit fOrestandare pa Kvinnohistoriska samlingarna, 7/4 
1996 

Intervju med Siv Wold-Karlsen, 21/3 1996 

Intervjuer av anvii.ndare av KVINNSAM (3 st. omfattande, 1996, 10 kortare, 1996) 

Observationer 

Anteckningar fran deltagande observation pa Kvinnohistoriska samlingarna. (Har ingar ocksa samtal med 
personalen.) 
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Hogskolan 
i Boras 

Hogskolan i Boras iir en nationell hogskola. Studenter kern
mer fran bela landet for att studera hiir. Hogskolan best.Ar av 
fern institutioner och utbildningsprogram och kurser ges inom 
omradena bibliotek ocb information, textil, teknik, pedago
gik samt data och ekonomi. 

Hogskolans lokaler Jigger mitt i centrala Boras. 
1977 grundades Hogskolan i Boriis, men de textila ut

bildningarna har sitt ursprung annu Hingre tillbaka i den stat
liga Tekniska Vafskolan som inrattades redan 1866. 

Forskning och utvecklingsarbete iiren expanderande del 
av hogskolans verksamhet. Hogskolan samverkar bar med 
foretag, statliga myndigheter ocb kommuner i Sju
hiiradsbygden ocb i andra delar av landet ocb utlandet. 

lnstitutionen 
bibliotekshogskolan 

BibliotekshOgskolan bar funnits i Boras sedan 1972. 
I manga ar var bibliotekshogskolan i B oras Jandets end a 

specialhogskola for bibliotekarier, men genom universite
tens och hogskolornas nya frihet har bibliotekarieutbild
ningar inrattats aven pa andra universitet. 

Bibliotekarieutbildningen Ieder till en magisterexamen 
som omfattar sammanlagt 160 poang (motsv arar atta termi
ner), varav minst 80 poang inom amnet biblioteks- och 
informationsvetenskap. 

Forskarutbildning i biblioteks- och informationsveten
skap ges vid Goteborgs universitet. 
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