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Abstract:   
 
The aim of this thesis is to critically analyse the subject heading list in the database 
KVINNSAM at Kvinnohistoriska samlingarna. This list is intended for the retrieval of gender 
specific information and the subject heading women is implied. The main question is: which 
woman is represented in the list? The thesis analyses specifically the representation of 
disability, ethnicity and other sexualities than heterosexuality. Kvinnohistoriska samlingarna, 
the concept of gender studies and KVINNSAM is presented. Previous research concerning 
critical approaches to classification, which shows that classification systems and subject 
heading lists are products of their cultural and social contexts, is reviewed. The concept of 
intersectionality is used as a theoretical background. This is a perspective that theorizes how 
gender and other sociocultural power differentials such as ethnicity, race, sexual preference 
and ability/disability interact in the construction of subjectivity and material conditions of 
subjects. The thesis has its main focus on the Swedish research and discusses in what way the 
list is imposed by what the Swedish researchers Paulina de los Reyes and Diana Mulinari 
names a hegemonic feminism, a feminism that ignores differences among women and focuses 
on the Swedish, middle class, working woman. The method used is Norman Fairclough's 
critical discourse analysis. 
 
The results of this study shows that the subject heading list in the database KVINNSAM 
mainly represents a Swedish, working, heterosexual, able-bodied mother and that the lists’ 
possibilities to adequately represent other subjectivities is limited. 
 
 
Nyckelord:  kritisk diskursanalys, feministisk teori, indexering, 
  intersektionalitet, Kvinnohistoriska samlingarna, KVINNSAM, 
  ämnesord 
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Inledning och bakgrund 
 
Inom biblioteks- och informationsvetenskapen prövas bland annat hur information, eller 
kunskap, kan organiseras, göras tillgänglig och användbar för en potentiell användare. Varje 
kunskapsorganisation sker efter vissa bestämda principer och varje system använder sig av 
bestämda ämneskategorier för indelning. Inget system kan dock vara heltäckande, vilket gör 
att vissa ämnen representeras, medan andra hamnar utanför. Jag är intresserad av frågor som 
rör vilka värderingar som styr, vem som får tala och vilka röster, vilken kunskap, som inte 
synliggörs. Som Sarah M. Pritchard skriver: 
 

Whether we admit it or not, libraries, in selecting some items and ignoring others, in codifying 
knowledge through cataloging and classification, in actively assisting users or passively standing 
by, control access to, and impose a structure and a relational value system on, all forms of 
information, creativity and communication.1

 
Hon menar att detta får konsekvenser både för ämnen och för användare som inte passar in i 
dessa strukturer och värderingar, till exempel feministiska studier. Det finns enligt Pritchard 
en stark koppling mellan feministisk teori och biblioteksvärlden, eftersom feministisk teori 
ofta ifrågasätter de värden och definitioner som ligger till grund för själva kunskapsbegreppet 
och därmed alla de strukturer och institutioner som är byggda kring detta begrepp.2  
 
Mitt intresse för frågor om vems kunskap som representeras och mitt intresse för feministisk 
teori gjorde att jag ville rikta min undersökning mot något bibliotek som aktivt förhåller sig 
till sådana tankar. Det svenska, universella, SAB-systemet har, liksom andra klassifikations-
system, fått feministisk kritik. Dels fungerar mannen som underförstådd norm medan kvinnan 
behandlas som ”den andra”, genom att mannen och det manliga får stå för det allmängiltigt 
mänskliga, medan kvinnan och det kvinnliga behandlas som ett ämne, något som ska 
förklaras. Dels fungerar systemet dåligt för att göra litteratur inom genusforskning 
tillgänglig.3 Kvinnohistoriska samlingarna i Göteborg, som är nationellt ansvarsbibliotek för 
genusforskning, har skapat databasen KVINNSAM, som bland annat innehåller en 
ämnesordlista med kontrollerad vokabulär för kvinno-, mans- och genusforskning. Här är 
ämnesordet kvinna underförstått i alla indexeringstermer – författare t ex betyder alltså 
kvinnlig författare. 
 
När jag hade bestämt mig för att undersöka databasen KVINNSAM, så ledde tankarna kring 
den underförstådda kvinnan vidare till att om “Kvinna” är underförstått i ämnesords-
indexeringen, vem utesluts då? Är det inte någon som osynliggörs då också? Vem är den här 
”Kvinnan” och vem är hennes ”andra”? Kvinnohistoriska samlingarna kan betraktas som en 
del av den svenska genusforskningen och är en institution med viss makt över kunskap. Jag 
vill i denna uppsats se närmare på vilken kvinna och vilken sorts kunskap som representeras 
där, och jag hoppas att det mot slutet av uppsatsen ska leda till en fördjupad diskussion om 
jämställdhet och demokrati. 
 
 

 
1 Pritchard, Sarah M, 1995, “Women´s Studies Scholarship: Its Impact on the Information World” 
2 Pritchard, stycket ”Introduction” 
3 se t ex Eriksson, Inger, 1997, ”Kvinno-, mans- och genusforskning: kartläggning och behovsanalys av 
informationsförsörjningen” och Brännström, Helena & Modin, Elsa, 1996, Kvinnor är inte ett ämne. 
Ämnesindexering på Kvinnohistoriska samlingarna.  
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Problemformulering 
 
Jens-Erik Mai har i artikeln “A Postmodern Theory of Knowledge Organization” formulerat 
den utmaning som ämnet kunskapsorganisation står inför. Han menar att eftersom 
kunskapsorganisation ytterst handlar om språk, om att organisera ord och deras mening, så är 
just ordens mening av stort intresse. Om meningen ligger i själva användandet av orden så är 
språket inte ett verktyg vi använder för att tala, utan snarare en del av själva den sociala och 
kulturella kontext i vilken vi befinner oss. Vi talar utifrån ett språk, inte med ett språk. Vårt 
kunskapsuniversum bestäms av den kulturella och sociala situationen, och då är regler och 
standarder för kunskapsorganisation inte särskilt intressant längre. Mycket viktigare blir 
tolkningsprocesserna inom kunskapsorganisation och de kulturella och sociala kontexter som 
kunskapsorganisationen är en del av.4 Med detta synsätt kan biblioteket inte göra anspråk på 
neutralitet, utan bör i stället ses som en del av legitimeringen av specifika kunskapsanspråk 
liksom en del av utestängningen av andra kunskapsanspråk, som inte erkänns i den 
dominerande diskursen. 
 
Att sätta namn på något är att utöva makt över detta. ”Naming is power” som Hope A. Olson, 
forskare inom klassifikationsteori, uttrycker det.5 Att inte tala om något, att utesluta eller 
ignorera, är också att utöva makt. Feministisk teori har sedan 1980-talet varit tvungen att 
förhålla sig till den inomfeministiska kritiken som gått ut på att feminismen utesluter vissa, 
eller många, kvinnor och i stort sett endast fokuserar en vit, heterosexuell medelklasskvinna 
och hennes problem. Kvinnohistoriska samlingarna ska göra forskning inom kvinno- mans- 
och genusforskning tillgänglig för alla som är intresserade. Men vem är det egentligen det 
handlar om? Vem tas för given? Som Stevi Jackson och Jackie Jones skriver i förordet till 
Contemporary Feminist Theories: ”Who are the ’we’ doing the thinking and who are the 
’ourselves’ for whom we claim to be thinking: women in general or only some women? Are 
certain women being left out of the picture?”6 De menar att genom att tala om kvinnor som en 
kategori riskerar man att begå samma misstag som manliga tänkare kritiserats för, nämligen 
att marginalisera kvinnor (som inte är lika en själv). 
  
Judith Butler är en forskare som varit kritisk mot de feministiska teorier som hon menar 
begränsar genus till specifika former av ”manlighet” och ”kvinnlighet”. Hon menar att 
feminismen måste vara försiktig med att inte producera nya former av hierarkier och 
exkludering. 7 Feministisk kritik bör inte bara handla om kvinnorepresentation utan också om 
hur kategorin kvinnor produceras och begränsas genom själva de maktstrukturer genom vilka 
man arbetar för frigörelse.8 I Sverige har denna diskussion kommit igång först de senaste 
åren. Idag talar man om intersektionalitet, eller på engelska intersectionality, från intersection 
som betyder korsning, skärningspunkt eller vägkorsning, som ett användbart perspektiv9 för 
att ringa in hur olika maktasymmetrier samverkar i att skapa underordning och 
marginalisering. Intersektionalitetsperspektivet har sitt ursprung i en antirasistisk kritik av den 
västerländska feminismens exkluderande av andra röster än den västerländska, vita 
medelklassen. Delar av genusforskningen har kritiserats för att ha ett alltför ensidigt fokus på 
genusrelationer och bortse från hur etnicitet, klass och sexualitet samverkar i att skapa såväl 
privilegierade former av kvinnlighet som underordnade former av manlighet. I själva verket 
finns det maktrelationer också inom könen. Som Tiina Rosenberg skriver:  

 
4 Mai, Jens-Erik, 1999, ”A Postmodern Theory of Knowledge Organization”, s 547  
5 Olson, Hope A, 2002, The Power to Name, s 1 
6 Jackson, Stevi & Jones, Jackie, 1998, Contemporary Feminist Theories, s 1  
7 Butler, Judith, 1999, Gender Trouble, s vii f 
8 Butler, 1999, s 5 
9 Jag har valt att använda begreppet perspektiv istället för teori i uppsatsen. Jag återkommer till detta i kapitlet 
Intersektionalitet. 
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Ordet kvinnorörelse är bedrägligt såtillvida att den till synes tycks omfatta och tala för alla 
kvinnor. Detta är också den eftersträvansvärda praktiken, men då måste kvinnorörelsen också 
beakta att kvinnor inte alltid tillhör samma samhällsklass, inte alltid bor i samma geografiska 
område, inte alltid har samma sexuella orientering, inte alltid är födda som kvinnor och inte alltid 
har funktionsdugliga kroppar.10

 
Feminismen och dess ställningstaganden i fråga om kön och makt har fortfarande en 
underordnad position i den akademiska verksamheten, därför kan det verka orättvist att 
koppla ihop feminism med makt. Men om feminismen ses som en rörelse som strävar efter att 
förändra maktförhållanden mellan över- och underordnade, mellan normen och ”den andra”, 
så är det viktigt att också försöka förhålla sig till hur maktrelationerna och samspelet mellan 
olika kategorier, olika subjektspositioner, ser ut. När vi till exempel talar om att öka andelen 
kvinnor i ett visst sammanhang, såsom styrelser och utbildningar, kan det vara klargörande att 
ställa frågan: Men vilka kvinnor? Vilken skillnad gör det om de kvinnor som kommer in 
tillhör samma samhällsklass, har samma etnicitet och samma sexuella läggning som männen i 
gruppen? Vilken skillnad skulle det göra om de, förutom sitt kön, även avvek från dessa 
normer? Ur detta perspektiv menar jag att det är intressant att undersöka representationen i 
databasen KVINNSAMs ämnesordlista. En utgångspunkt för uppsatsen är antagandet att de 
indexeringstermer som används i databasens ämnesordlista speglar föreställningar som ingår i 
den dominerande diskursen om kvinnor, kvinnlighet och jämställdhet.  
 
Den kritiska diskursanalysen är en metod som specifikt utgår från maktperspektivet och som 
syftar till att belysa ojämlika maktförhållanden, vilket jag också vill göra i denna uppsats. 
Diskursanalys kommer att förklaras längre fram, men jag vill för tydlighetens skull redan här 
kort beskriva vad jag här menar med diskurs. Diskurs kan förklaras som en reglerad 
samtalsordning med sammanhållna framställningsprocedurer eller praktiker. Begrepp, 
problemförklaringar och teorier organiseras, görs till sanna och normala, så att det som 
avviker eller motsäger utesluts eller underordnas. Norman Fairclough beskriver diskurs som 
”språkbruk såsom social praktik”.11 Denna sociala praktik både formar/omformar sociala 
strukturer och speglar dessa – språk som diskurs är för den kritiska diskursanalysen både en 
form av handling som kan påverka världen och en form av handling som är socialt och 
historiskt situerad. Fairclough definierar även bestämda diskurser som ”ett sätt att tala som 
ger betydelse åt upplevelser utifrån ett bestämt perspektiv”.12 Det är främst i denna betydelse 
jag använder begreppet i denna uppsats. Specifikt för den kritiska diskursanalysen är också 
hävdandet att diskursiva praktiker har ideologiska effekter, då de skapar och reproducerar 
ojämlika maktförhållanden mellan sociala grupper.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 Rosenberg, Tiina, 2006, L-ordet. Vart tog alla lesbiska vägen?, s 14 
11 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise, 2000, Diskursanalys som teori och metod, s 72 
12 Jørgensen & Phillips, s 72 
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Syfte och frågeställningar 
  
Syftet med uppsatsen är att undersöka vilken bild av kvinnor och kvinnlighet som förmedlas 
via Kvinnohistoriska samlingarnas databas KVINNSAM och dess ämnesordlista. Genom att 
studera vilka ämnesområden som fokuseras och hur representationen ser ut när det gäller 
vissa utvalda grupper av kvinnor hoppas jag kunna säga något om vilken kvinna som 
representeras och vilka maktrelationer mellan kvinnor som avspeglas. 
 
Frågeställningar: 
 
1. Vilken kvinna är det som blir representerad i ämnesordlistan? 
 
2. I vilken utsträckning och på vilket sätt finns funktionshindrade kvinnor, kvinnor med annan 
etnicitet än svensk och icke-heterosexuella representerade?  
 
3. Vilka diskursiva praktiker kommer till uttryck i ämnesordlistan? 
 
4. Vilka maktrelationer kan urskiljas i ämnesordlistan? 
 
Dessa övergripande frågeställningar kommer också att utvecklas i mer konkreta analysfrågor 
längre fram, i kapitlet Analysfrågor. 
 
I ljuset av ett intersektionellt perspektiv, att olika maktrelationer samverkar i att skapa 
underordning, vill jag sätta fingret på vad som är norm och vad som är avvikande i 
förhållande till normen. Det intersektionella perspektivet i kombination med en kritisk 
diskursanalys kan ställa frågor kring vilken bild av kvinnan som egentligen förmedlas, om det 
ändå – trots att Kvinnohistoriska samlingarna med KVINNSAM är ett emancipatoriskt 
projekt – är så att viss kunskap och vissa behov marginaliseras.  
 
Metoden jag har valt att använda är Norman Faircloughs kritiska diskursanalys, som 
fokuserar att ojämlika maktförhållanden till stor del skapas och reproduceras genom vårt 
språkbruk. Jag kommer att följa Faircloughs trestegsmodell för analys. Först analyseras själva 
textens egenskaper, med en beskrivning av vilka ord som används och vilka ämnen som 
representeras, därefter analyseras den diskursiva praktiken och jag ser närmare på vilka 
diskurser och genrer som synliggörs i ämnesordlistan. Sist analyseras den bredare sociala 
praktiken som ämnesordlistan är en del av och då ligger fokus på maktrelationer samt på vilka 
effekter dessa skapar. Den sista nivån blir på grund av uppsatsens omfång mer av en 
diskussion. 
 

Avgränsningar 
 
Analysmaterialet avgränsas till databasen KVINNSAMs ämnesordlista. Jag kommer även att i 
viss utsträckning exemplifiera eller förtydliga resonemang genom att referera till annat 
material från Kvinnohistoriska samlingarnas hemsida, framför allt Aktuellt ämne, årtalslistor, 
Kvinnohistoriska samlingarnas informationsbroschyr och ett antal länkade portaler. Detta 
övriga material presenteras längre fram, i kapitlet ”Databasen KVINNSAM med 
ämnesordlista”. 
 
Jag har i denna uppsats valt ut tre områden vars representation jag vill belysa närmare, 
nämligen etnicitet, funktionshinder och sexuell läggning. Analysen av maktobalans kommer 
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också att koncentreras på dessa områden. Jag ska inte undersöka den eventuella obalansen vad 
gäller andra mycket viktiga och intressanta kategorier som ofta omtalas i intersektionella 
analyser, som klass, ålder och religion.13 Ett praktiskt problem med intersektionella analyser 
är att det finns ett oändligt antal områden där vi skiljer oss från varandra och att det inte är 
möjligt att förhålla sig till alla. Jag har därför valt ut tre, ofta marginaliserade, områden som 
jag speciellt fokuserar på. 
 

Disposition 
 
Uppsatsen börjar med en genomgång av Kvinnohistoriska samlingarna, begreppet kvinno-, 
mans- och genusforskning och databasen KVINNSAM med ämnesordlista, samt det övriga 
analysmaterialet. Därefter tar jag upp ett antal andra system för ämnesindexering av 
genusforskningslitteratur. Sedan går jag in på tidigare forskning inom kritisk 
klassifikationsteori, särskilt det feministiska perspektivet. I kapitlet teoretiska utgångspunkter 
förklaras begreppet feministisk intersektionalitet och dess bakgrund, med fokus på den 
svenska forskningen. Metodkapitlet tar först upp diskursanalys som metod, därefter den 
kritiska diskursanalysen och mer specifikt Norman Faircloughs kritiska diskursanalys. 
Analysfrågorna presenteras också i detta kapitel. Analysen följer Faircloughs modell och är 
tredelad; text, diskurs och social praktik. Efter analysen kommer en avslutande diskussion 
med slutsatser. Uppsatsen avslutas med en sammanfattning.  
 
 
Kvinnohistoriska samlingarna 
Kvinnohistoriska samlingarna har sitt ursprung i den privata stiftelsen Kvinnohistoriskt arkiv, 
som bildades 1958 av Asta Ekenwall och Rosa Malmström, bibliotekarier vid Göteborgs 
Universitetsbibliotek, samt Eva Pineus från Fredrika Bremer förbundet. Syftet var att ge 
bibliografisk service till kvinnoforskningen, genom att upprätta en kortkatalog och ge ut 
nyförvärvslistor. Syftet var även att insamla arkivmaterial om den svenska kvinnorörelsen 
samt att ge ut en egen skriftserie där arbeten från olika grenar av kvinnoforskningen skulle 
publiceras.14 Arkivet övertogs av Göteborgs universitetsbibliotek 1971, då också en 
bibliotekarietjänst inrättades och samlingarna bytte namn till Kvinnohistoriska samlingarna. 
Kvinnohistoriska samlingarna fick egna lokaler i anslutning till Centralbiblioteket och 
öppnades för allmänheten i mitten av 1980-talet. 1995 föreslog den statliga utredningen Viljan 
att veta och viljan att förstå, SOU 1995:110, att Kvinnohistoriska samlingarna skulle ges ett 
nationellt uppdrag att fungera som dokumentationscentral för den svenska kvinnoforskningen. 
Sedan 1997 är Kvinnohistoriska samlingarna nationellt ansvarsbibliotek för kvinno-, mans- 
och genusforskningen i Sverige och ska fungera som informationsresurs och serviceinstitution 
för ”var och en som forskar om, studerar eller bara är allmänt intresserad av ämnet.”15 
Uppdraget gäller alltså även utanför forskningsvärlden. Databasen KVINNSAM är Nordens 
största databas för kvinno-, mans- och genusforskning. 
 

 
13 En uttömmande studie om kön och klass är t ex Beverly Skeggs Att bli respektabel: Konstruktioner av klass 
och kön från 1997 (svensk övers. 1999). I Kvinnovetenskaplig tidskrifts temanummer om intersektionalitet 
skriver Erica Appelros om religion som analytisk kategori i intersektionella maktanalyser i artikeln ”Religion 
och intersektionalitet” och Clary Krekula m fl skriver om ålder och ”ålderism” i artikeln ”Ålder i intersektionell 
analys”, KVT nr 2-3, 2005 
14 Brännström & Modin, s 53 
15 Kvinnohistoriska samlingarnas informationsbroschyr, 2006, http://www.ub.gu.se/kvinn/nyheter/swe.pdf
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Ansvarsbibliotekssystemet 
 
Ansvarsbibliotekssystemet skapades av Delegationen för vetenskaplig och teknisk 
informationsförsörjning, DFI, i mitten av 1980-talet. 1988 övertogs ansvaret av Kungliga 
bibliotekets avdelning för nationell samordning och utveckling, BIBSAM, som fortfarande 
ansvarar för ansvarsbiblioteken i Sverige. Grundtanken var att ”man med hjälp av 
ekonomiska bidrag skall stimulera ett antal bibliotek, vart och ett centralt inom ett 
ämnesmässigt avgränsat ansvarsområde, att vidmakthålla och vidareutveckla service riktad till 
mottagare utanför den egna moderorganisationen.”16 Ansvarsbibliotekssystemet skulle 
förbättra och effektivisera informationsförsörjningen inom forskning och högre utbildning, 
utveckla referens- och informationsservicen samt förstärka den externt riktade 
verksamheten.17 1997 utsågs Göteborgs Universitetsbibliotek till ansvarsbibliotek inom 
samhällsvetenskap och samtidigt gjordes en studie som skulle pröva om kvinno-, mans- och 
genusforskningen kunde rymmas inom detta ämnesområde. Genomgången av forskningsfältet 
visade att detta är mång- och tvärvetenskapligt, främst inom humaniora och 
samhällsvetenskap men även inom teknik och medicin. Därför var slutsatsen av studien att det 
borde bilda ett eget ansvarsområde.18 Kvinnohistoriska samlingarna utsågs då till 
ansvarsbibliotek för kvinno- mans- och genusforskning. 
 

Kvinno-, mans- och genusforskning 
 
Det material som Kvinnohistoriska samlingarna ska tillgängliggöra har sedan 1997 vidgats 
från att endast omfatta så kallat kvinnorelaterat material till att även innefatta mans- och 
genusforskningens material. Eva Gothlin behandlar i skriften Kön eller genus? den 
begreppsliga övergången från kvinnoforskning till genusforskning. Hon skriver där att 
kvinnoforskningens första fas kännetecknades av en inriktning på kvinnor, kvinnors situation 
och på att se företeelser ur ett kvinnoperspektiv, vilket varit försummat inom vetenskapen.19 
Forskning som är inriktad mot att lyfta fram kvinnor är kritisk mot den etablerade 
vetenskapens könsblindhet. Mannen har där tagits som en mänsklig prototyp och mäns 
verksamhet som norm. Kvinnoforskningen har visat hur existerande tankemodeller snedvrider 
eller osynliggör kvinnors erfarenheter och könsrelationerna i samhället. Denna 
vetenskapskritiska diskussion har fått stor omfattning och riktats mot de flesta vetenskapliga 
discipliner, med mer eller mindre synbart genomslag. Under åttio- och nittiotalet präglades 
forskningen alltmer av en strävan att utveckla begrepp och analyssätt för att förstå hur kön 
formas och vilka konsekvenser som kön har. Genus har utvecklats till en analytisk kategori, i 
feministiskt sammanhang introducerat av den amerikanska antropologen Gayle Rubin på 
1970-talet. I Sverige var det historikern Yvonne Hirdman som vid 1980-talets slut förde in 
begreppet i den feministiska diskussionen.20 Att istället för kvinnoforskning använda 
beteckningen genusforskning menar Gothlin är ”ett sätt att betona att fokus ligger på 
relationen mellan könen och på hur kön/genus konstitueras, symboliseras, förmedlas och 
strukturerar relationer, institutioner, identiteter, texter etc.”21 Genus används för att 
begreppsliggöra att det inte finns något ”naturligt”, oavhängigt social och kulturell påverkan, i 

 
16 http://www.kb.se/BIBSAM/ansvbib/allmaent.htm 
17 http://www.kb.se/BIBSAM/ansvbib/allmaent.htm 
18 Eriksson, 1997, avsnitt 8 och Eriksson, 2002, ”Självvärdering av ansvarsbiblioteksverksamheten inom 
Kvinno-, mans- och genusforskningen 1997-2001”, s 5 
19 Gothlin, Eva, 1999, Kön eller genus?, s 14  
20 Eriksson, 1997, avsnitt 3.2 
21 Gothlin, s 14  
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hur män och kvinnor eller manligt och kvinnligt definieras i vår eller andra kulturer. Termen 
genusforskning betonar också att det även handlar om att problematisera maskuliniteten.  
 
Mansforskningen växte fram som ett tvärvetenskapligt forskningsfält under 1980-talet och 
1990-talets början, med syfte att problematisera manligheten/maskuliniteten som 
genuskonstruktion. Forskningsfältet är heterogent, men ett huvudspår idag arbetar med teorin 
om hegemonisk maskulinitet, att det finns ett maskulinitetsideal som dels rättfärdigar 
ojämlika maktstrukturer där makten är knuten till en viss grupp män, dels övertygar merparten 
män om att försöka leva upp till detta ideal. Man menar att alla män på något sätt måste 
förhålla sig till den hegemoniska maskuliniteten.22  
 
Genusbegreppet har kommit att problematiseras. Distinktionen förutsätter att det är 
meningsfullt att skilja mellan två aspekter av kön samt att dessa begrepp går att separera på så 
vis att könet är givet och genus konstruerat. Men, menar många, även det biologiska är i viss 
mening konstruerat.23 Tolkningen och användningen av begreppen varierar, och termen 
genusforskning används idag som ett samlingsbegrepp för en heterogen forskning bestående 
av feministisk teori, könsteori, sexualitets- eller HBT-studier24, queer studier, 
maskulinitetsstudier och intersektionella studier. 
 

Databasen KVINNSAM med ämnesordlista 
 
Inger Eriksson, föreståndare på Kvinnohistoriska samlingarna, skrev 1997 en rapport om 
kvinno-, mans- och genusforskningens informationsförsörjning, i syfte att pröva om 
ämnesområdet kunde rymmas inom samhällsvetenskapen, eller utgöra ett eget ansvarsområde. 
Hon skriver där att anledningen till att de existerande informationssystemen är bristfälliga när 
det gäller att återvinna kvinnorelevant litteratur är bristen på feministisk terminologi samt 
utelämnandet av områden som är speciellt relevanta för kvinnor. Eftersom feministisk 
litteratur är tvärvetenskaplig skär den över de systematiska gränserna i olika 
klassifikationssystem. Feminismen använder nya begrepp och termer för att beskriva världen 
och sin kunskap om den. Därtill kommer problemet med den underförstådda användningen av 
man som samlingsterm inom traditionell klassifikation. I klassifikationssystemet SAB 
framstår mannen som norm och behöver inte specificeras närmare. Mannen ses inte som ett 
ämne, inte som ett problem eller en fråga. Kvinnan i SAB-systemet är objekt för någon 
annans studie: kvinnofrågan, kvinnan som motiv i konsten osv. Målsättningen på 
Kvinnohistoriska samlingarna har varit att göra kvinnan till subjekt, genom att indexera med 
ämnesord som politiker, poliser och lärare där ordet kvinnor alltid är underförstått.25  
 
SAB-systemet är fortfarande bristfälligt när det gäller att tillgodose genusforskningens behov. 
Om man söker på ordet feminism, vilket snarast kan betraktas som en ideologi, en filosofi 
eller en världsåskådning, hänvisas man till Ohja, underavdelningen Kvinnofrågor till Ohj – 
Könsfrågor, i sin tur en underavdelning till Oh – Sociala frågor och socialpolitik. Genusfältet 
innehåller många olika teoribildningar, men där samlas i stort sett all litteratur om kvinno-, 
mans- och genusforskning, oavsett inriktning.  
 

 
22 Se tex Johansson, Thomas, 1998, ”Från mansroll till maskuliniteter: En inledning”. Ingår i Ekenstam, Claes, 
red. Rädd att falla: Studier i manlighet 
23 se t. ex Åsa Carlsson, 2001, Kön, kropp och konstruktion 
24 Akronym för Homosexuella, Bisexuella och Transpersoner. Den engelska motsvarigheten skrivs LGBT 
(Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) 
25 Eriksson, 1997, 6.5 
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Det finns ännu inget helt utvecklat klassifikationssystem som är utformat ifrån ett 
genusperspektiv, men ett antal tesaurer på olika språk.26 Även Kvinnohistoriska samlingarna 
valde från början att ämnesordsindexera i stället för att klassificera. Sedan starten har syftet 
med indexeringen på Kvinnohistoriska samlingarna varit att tillgängliggöra relevant material 
för kvinnoforskningen och göra detta möjligt att återvinna. Böcker, kapitel ur böcker, artiklar 
och rapporter indexerades och försågs med ämnesord i klartext, anpassade till 
kvinnoforskningens behov. Sedan 1984 överförs referenserna till KVINNSAM, som är 
Nordens största databas inom kvinno-, mans- och genusforskningsområdet. Kvinnohistoriska 
samlingarna ansvarar för registreringen och indexeringen grundar sig på beståndet vid 
Göteborgs universitetsbibliotek, främst Centralbiblioteket.27 Det material som indexeras ska 
på något sätt relatera till och problematisera kön och/eller genus. 1998 gick mansforskaren 
Claes Ekenstam igenom ämnesordlistan med hänsyn till mansforskningens behov och listan 
arbetades delvis om och införlivade ämnets terminologi.28 KVINNSAM är sedan 1998 sökbar 
via LIBRIS Websök och innehåller referenser till monografier och samlingsverk, bidrag i 
samlingsverk, artiklar i tidskrifter och årsböcker samt uppsatser. Databasen innehåller nu ca 
100. 000 referenser.29 Titlar från och med tryckåret 1970 är sökbara, titlar publicerade mellan 
1958 och 1969, som ännu inte är överförda till KVINNSAM, finns registrerade i en 
kortkatalog på Kvinnohistoriska samlingarna.  
 
En ämnesordlista är en lista över godkända indexeringstermer i alfabetisk ordning. Den kan 
även innehålla - se eller - se även hänvisningar, som syftar till att dels visa indexeraren på rätt 
indexeringstermer, dels visa användaren vilka termer som använts. En ämnesordlista kan även 
ha en tesaurusliknande konstruktion och visa fler hierarkiska relationer. KVINNSAMs 
ämnesordlista består av ca 2100 kontrollerade termer, som inte är inordnade i en tesaurus. 
Strukturen är flexibel så till vida att man vid behov lätt kan ändra eller lägga till ämnesord. 
Sökbara fält i databasen är författare/utgivare, ord i titel, ämnesord, språk, tryckår, 
publikationstyp och tidskrift eller monografi som värddokument. Det är också möjligt att söka 
i fritext.  
 
Med ämnesord menas i detta sammanhang termer som används för att beskriva vad en bok, 
tidskrift, artikel eller ett kapitel handlar om. Även geografiska begrepp, tidsämnesord, namn 
på personer och institutioner förekommer som ämnesord. Tillgängligt på hemsidan finns, 
förutom ämnesordlistan, en särskild lista för mytiska personer samt en lista med geografiska 
begrepp. Arbete med breddning av ämnestäckningen pågår ständigt. Bevakningen har kommit 
att koncentreras till Centralbibliotekets ämnesområden samhällsvetenskap och humaniora, 
men behovet att bredda det material som ingår i databasen uppmärksammades tidigt, speciellt 
fanns ett behov av att täcka in områdena pedagogik, medicin och ekonomi. År 1998 startades 
därför Projekt Garbo, vilket syftade till att indexera relevanta referenser inom dessa 
ämnesområden.30 Ämnesordlistan uppdateras kontinuerligt. Senaste uppdateringen skedde 
2006-09-01 på webben och 2006-02-10 för den version som också är tillgänglig som pdf-fil, 
det är dessa versioner som jag använder för analysen. Skillnaden dem emellan är att 
ämnesordlistan på webben innehåller fler hänvisningar (- se och - se även) samt att den med 
hjälp av scope notes förklarar vissa ämnesord, till exempel förklaras begreppen mödrahjälp, 
kvinnorätt och matrifokalitet. Via sökformuläret är det möjligt att se ämnesordlistan, men man 

 
26 t ex A Women´s Thesaurus, vilken bygger på  Joan K. Marshalls On equal terms: A thesaurus for nonsexist 
indexing and cataloging från 1977 och European women´s thesaurus: A structured list of descriptors for 
indexing and retrieving information in the field of the position of women and women´s studies från 1998. Jag 
återkommer till dessa nedan.  
27 Eriksson, 1997, 6.3 
28 Eriksson, 2002, s 10 
29 Kvinnohistoriska samlingarnas informationsbroschyr 
30 Eriksson, 2002, s 8 
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får föra över sökordet till formuläret eftersom det inte är möjligt att klicka direkt i 
ämnesordlistan. 
 
Via Kvinnohistoriska samlingarnas hemsida nås även en hel del annat informativt material, av 
vilket jag i analysen kommer att nämna en del. Det material som nämns i analysen presenteras 
kortfattat här: 
 
Aktuellt ämne 
 
Sedan år 2000 publiceras ett nytt aktuellt ämne på Kvinnohistoriska samlingarnas hemsida 
ungefär varannan vecka.31 Hittills (t o m april 2007) har det publicerats 202 stycken. Det kan 
till exempel handla om kvinnor som fått olika utmärkelser, tillsättningar av chefstjänster, 
konferenser eller lagförslag. 
 
Årtalslista 
 
Under denna rubrik har Kvinnohistoriska samlingarna listat ett ”urval av viktiga årtal vad 
gäller kvinnohistoria och jämställdhet i Sverige.”32 De områden som berörs är rubricerade 
”arbete och ekonomi”, ”social- och familjepolitik”, ”utbildning”, ”första kvinnan” samt ”EU-
direktiv”.  
 
Informationsbroschyr 
 
Informationsbroschyren om Kvinnohistoriska samlingarna finns både tryckt och tillgänglig 
som en pdf-fil på hemsidan.33  Här får man veta vilket material och vilken service 
Kvinnohistoriska samlingarna kan tillhandahålla. Här beskrivs också databaserna 
KVINNSAM och GENA (GENusAvhandlingar – innehåller referenser till svenska 
doktorsavhandlingar inom ämnesområdet, från 1960 och framåt), ämnesportalen RASK, 
Frågelådan, tidskriftssamlingen och handskriftsamlingen.  
 
Kvinnors kamp för rösträtt 
 
Detta är en webbplats från Kvinnohistoriska samlingarna som redogör för svenska kvinnors 
kamp för rösträtt. Texterna är skrivna av Josefin Rönnbäck, som 2004 disputerade med 
avhandlingen ”Politikens genusgränser: den kvinnliga rösträttsrörelsen och kampen för 
kvinnors politiska medborgarskap 1902-1921” samt Berith Backlund och Anna Sjödahl 
Hayman, som är bibliotekarier vid Kvinnohistoriska samlingarna.34

 
Kärlek, makt och systerskap – 70-talets kvinnorörelse 
 
Detta är ursprungligen en vandringsutställning om svensk kvinnorörelse med tonvikt på 1970-
talet. Utställningen startade på Arbetets museum i Norrköping, där den invigdes av dåvarande 
jämställdhetsministern Margareta Winberg på Internationella kvinnodagen den 8 mars 2002, 
och slutade på Stockholm stadsmuseum 2004. Nu finns den kvar som en utställning på 
webben.35

 
 

 
31 http://www.ub.gu.se/kvinn/nyheter/aktuellt.xml  
32 http://www.ub.gu.se/kvinn/artal/index.xml 
33 http://www.ub.gu.se/kvinn/nyheter/swe.pdf  
34 http://www.ub.gu.se/kvinn/rostratt/  
35 http://www.ub.gu.se/kvinn/portaler/systerskap/
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Kvinnors kamp för kunskap  
 
Här tas temat kvinnors rätt till högre utbildning upp. I introduktionen står att: ”1842 
infördes allmän folkskola i Sverige, med skolplikt för både pojkar och flickor. Att kvinnor 
också skulle ha rätt till högre utbildning var däremot inte självklart. Nya och gamla texter, 
biografier, offentligt tryck och fotografier visar här kvinnors väg till utbildning”.36

 

Indexering av genusforskningslitteratur i andra länder 
 
Det har, förutom i Sverige, gjorts många andra försök runt om i världen att lösa problemen 
med organisation och återvinning av kvinno- och genusforskningslitteratur. Här ger jag några 
exempel. 
 
European Women´s Thesaurus 
 
Den nederländska tesauren Dutch Women´s Thesaurus (DWT) skapades av The International 
Informationcentre and Archives for the Women's Movement (IIAV) år 1993. Eftersom den 
föll så väl ut påbörjade IIAV år 1996 arbetet med att skapa en europeisk version av DWT, 
detta i samarbete med flera olika centra för kvinnolitteratur i Europa. Arbetet, som var färdigt 
1998, resulterade i The European Women´s Thesaurus – A structured list of descriptors for 
indexing and retrieving information in the field of the position of women and women´s studies 
(EWT). Online-versionen heter bara Women´s Thesaurus. Tesaurusen består av en alfabetisk 
ämnesordlista, med hänvisningar till broader subject, narrower subject, use, use for och see 
also. Ämnena är placerade i kategorier, totalt 21 stycken. Även här är ämnesordet kvinnor 
underförstått och om sökningen gäller män sätts –w före sökordet (ex : labour –w). IIAV 
skriver i sin information om databasen att den lesbiska och etniska erfarenhetsvärlden i så stor 
utsträckning som möjligt har tagits som utgångspunkt. Detta genom att skapa specifika 
ämnesord som ’lesbian mothers’ och ’black women´s history’ samt genom ord som ’black’ 
och ’heterosexual’ vilka kan användas i kombination med andra ämnesord.37

 
A Women´s Thesaurus 
 
1977 gav Joan K. Marshall ut tesauren On equal terms, som en kritik av LCSHs behandling 
av kvinnor i sina ämnesord. A Women´s Thesaurus – An Index of Language Used to Describe 
and Locate Information By and About Women, som sammanställdes 1987 av Mary Ellen S. 
Capek, bygger på denna.38 Capeks tesaurus innehåller over 5000 ord, med hänvisningar till 
broader subject, narrower subject och related terms and definitions. Hope A. Olson har 
arbetat med projektet ”Finding Spaces for Feminism in Traditional Library Classification”, 
där hon länkar ämnesord från A Women´s Thesaurus till DDC-nummer. Resultatet blev ett 
kvinnoforsknings-index som skulle kunna användas tillsammans med en annan ämnesordlista, 
t ex LCSH.  
 
KVINFO 
 
I Danmark finns institutionen KVINFO, vars historia började 1961, då Nynne Koch blev 
anställd på Det Kongelige Bibliotek. Hon fann att kvinnolitteraturens bestånd och placering 
var bristfällig och gick igenom hela samlingarna för att skapa en översikt över bibliotekets 

 
36 http://www.ub.gu.se/kvinn/portaler/kunskap/?initLang=1
37 http://www.iiav.nl/eng/databases/
38 Capek, Mary Ellen S., 1987, A Women´s Thesaurus 
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kvinnorelevanta material. Denna översikt kom att ligga till grund för det nya ämnesområdet 
feminologi, som Koch skapade. Samtidigt upprättade hon en systematiserad ämnesordlista.39 
Sedan 1982 är KVINFO en självständig institution och sedan 1997 har KVINFO en egen 
biblioteksdatabas. Innan dess var KVINFOs katalogposter en del av det Kongeliga Biblioteks 
databas REX, vilket har gjort att ämnesorden i stor utsträckning skapats för att synliggöra 
könsaspekter – ord som ’kvindesprog’ och ’kvindehistorie’ skrivs ut. Ämnesordet kvinna är 
alltså inte underförstått i denna ämnesordlista. KVINFO använder även egna 
klassifikationskoder, t ex står D.000 för Kvindeforskning: teologi, K.cfa för Kvinder og fred 
och S.eaa för Menstruation.40

 
 
Kunskapsorganisation och indexering 
Kritisk klassifikationsforskning 
 
Kunskapsorganisation är den del av biblioteks- och informationsvetenskap som ägnar sig åt 
lagring och återvinning av information och mycket arbete har lagts på att skapa praktiska 
verktyg för detta, som kataloger, klassifikationssystem, tesaurer och databaser. De stora 
universella klassifikationssystemen, såsom Dewey Decimal Classification (DDC), Library of 
Congress Classification (LCC) och även Klassifikationssystem för svenska bibliotek (SAB), 
skapades under slutet av 1800-talet fram till 1900-talets början. Då föreställde man sig att 
systemens struktur korresponderade mot ett kunskapsuniversum med en naturgiven och 
objektiv struktur. T ex ansåg både Melvil Dewey och S. R. Ranganathan att det var möjligt att 
med hjälp av vetenskapliga metoder och verktyg objektivt fånga all tänkbar kunskap inom 
universellt giltiga och generaliserande klassifikationssystem.41  
 
Senare kritisk klassifikationsforskning har ifrågasatt denna syn och de neutralitets- och 
objektivitetstankar som traditionellt präglat biblioteks- och informationsvetenskapen. Kritisk 
klassifikationsforskning har hittills inriktat sig på analys och kritik av redan existerande 
klassifikationssystem, snarare än utveckling av nya. Det hävdas att klassifikationssystem är 
produkter av sin tid som speglar den dominerande samhällsideologin och korresponderar mot 
det omgivande samhället. Poststrukturalistiska teorier används ofta och gemensamt för dessa 
är bl a betonandet av diskurser och förnekandet av en objektiv sanning, vilket får 
konsekvenser för biblioteks- och informationsvetenskapen genom att man inte kan tala om ett 
fixerat kunskapsuniversum som grund för kunskapsorganisationen – i stället fokuseras på 
sociala praktiker och språket. Forskaren Jens-Erik Mai menar att varje kunskapsorganisation 
är en social konstruktion, som varken är en objektiv beskrivning av verkligheten eller enbart 
en spegling av en struktur som redan finns där.42 Han refererar till Francis Miksas The DDC, 
The Universe of Knowledge, and the Post-modern Library från 1998, där Miksa menar att 
eftersom den samlade kunskapen är bunden till specifika situationer och specifika personer så 
är den också ständigt i förändring. Idén om ett klassifikationssystem som korresponderar mot 
ett kunskapsuniversum föll enligt Miksa med postmodernismens intåg.43

 

 
39 Stenvatten, Irène & Eriksson, Marie, 2001, Det för(s)könade biblioteket: en diskursteoretisk läsning av 
biblioteket vid KVINFO, s 23 
40 http://www.kvinfo.dk/side/240/
41 se t ex Mai, s 548-549 
42 Mai, s 554 
43 Mai, s 547 (Miksa 1998) 
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En del av klassificeringen sker genom tilldelandet av ämnesord. Birger Hjørland menar att det 
inte föreligger någon principiell skillnad mellan klassifikation och ämnesordsindexering.44 
Samma problem berörs också när det gäller språk och representation, så den diskussion som 
förs kring klassifikation är relevant också för indexering. Brian Quinn beskriver i artikeln 
”Recent theoretical approaches in classification and indexing” problemet med 
objektivitetstanken i förhållande till universella klassifikationssystem. Han menar att eftersom 
varje klassifikation bygger på en social konsensus om vad kunskap är och detta är något som 
skiljer sig från samhälle till samhälle och från tid till tid, så går det inte att skapa ett 
universellt klassifikationssystem som är fritt från nationalistiska kännetecken eller ideologiska 
fördomar.45 I Joacim Hanssons avhandling Klassifikation, bibliotek och samhälle: En kritisk 
hermeneutisk studie av ”Klassifikationssystem för svenska bibliotek” från 1999 framgår detta 
tydligt. Han studerar den första utgåvan av SAB-systemet från 1921 och förhållandet mellan 
klassifikationssystem och samhällsideologi. Han menar att ett klassifikationssystem inte bara 
är ett verktyg för biblioteket att organisera sitt bestånd med, utan en intellektuell produkt, en 
text, som både speglar och konstruerar en bild av världen/samhället. Han menar att 
forskningen inom biblioteks- och informationsvetenskap i stort sett bortsett från systemens 
ideologiska uttryck.46  
 
Gary P. Radford menar i artikeln ”Positivism, Foucault, and the Fantasia of the Library” att en 
positivistisk syn på kunskap fortfarande präglar biblioteken. Kunskap, bevarad i böcker eller 
artiklar, är enligt denna syn något som kan förvaras, klassificeras och organiseras på ett 
objektivt sätt. Detta har inneburit att det eftersträvade idealet varit neutralitet och 
tillgänglighet. Radford argumenterar för att andra idéer om kunskap bör tas på allvar i 
biblioteksarbetet och exemplifierar med Michel Foucault.47 Tillsammans med Marie L. 
Radford diskuterar han i artikeln “Structuralism, post-structuralism, and the library: de 
Saussure and Foucault” vilken relevans poststrukturalismen har för biblioteks- och 
informationsvetenskapen och menar att det man kallar kunskapsorganisation i själva verket är 
ett skapande av diskursiva formationer och mönster och att man därför måste fundera dels 
över de verktyg, i form av t. ex klassifikationsscheman, -system och regler, som används, dels 
över varför man klassificerar på ett visst sätt och inte ett annat.48  
 
Birger Hjørland har i flera sammanhang efterlyst mer forskning inom biblioteks- och 
informationsvetenskap vad gäller kunskapsteori och menar även han att ett positivistiskt 
paradigm fortfarande dominerar inom informationsvetenskapen, om än outtalat.49 Hjørland 
menar också att den traditionella synen på användare är att användaren är isolerad i 
förhållande till den eftersökta informationen och att informationen är faktisk och sann. Om 
man i stället ser att användare är del av olika diskurser och influerade av olika ståndpunkter, 
vilket påverkar vilken information som söks och hur frågorna formuleras, så kan man inte 
behandla informationssystemen som neutrala verktyg att besvara frågor med utan lika mycket 
som verktyg att formulera frågor med.50 Hjørland har också ingående behandlat 
ämnesbegreppet inom biblioteks- och informationsvetenskap. I sin avhandling 

 
44 Hjørland, 1993, Emnesraepresentation og informationssogning, s 27 
45 Quinn, Brian, 1994, “Recent theoretical approaches in classification and indexing”, s 143 
46 Hansson, Joacim, 1999, Klassifikation, bibliotek och samhälle: En kritisk hermeneutisk studie av 
”Klassifikationssystem för svenska bibliotek”, s 12 
47 Radford, Gary P., 1992, “Positivism, Foucault, and the Fantasia of the Library: Conceptions of Knowledge 
and the Modern Library Experience”, s 410 
48 Radford, Gary P. & Radford, Marie L, 2005, “Structuralism, post-structuralism, and the library: de Saussure 
and Foucault” 
49 Hjørland, Birger, 1997, Information Seeking and Subject Representation: An Activity-Theoretical Approach to 
Information Science, s. 133, not 11 
50 Hjørland, 2003, “Social And Cultural Awareness and Responsibility in Library, Information and 
Documentation Studies”, s 88 
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Emnesraepresentation og informationssogning från 1993 diskuterar han utifrån olika 
kunskapsteoretiska perspektiv problematiken kring att bestämma ett dokuments ämne. Vad 
som är ett ämne råder det inte konsensus kring och dessutom innehåller ett dokument alltid 
mer än ett ämne och ämnesanalys handlar därför i stor utsträckning om vilka aspekter som ska 
synliggöras.51 I boken Information Seeking and Subject Representation från 1997 menar 
Hjørland att ett dokuments ämne är dess informativa potential och att ämnet ska avgöras på 
ett pragmatiskt sätt utifrån den potentiella användarens behov.52  
 

Ett feministiskt perspektiv 
 
Frågan om kvinnors placering i klassifikationssystemen har ofta diskuterats, även om inte alla 
som kritiserat klassifikationssystem, teorier eller ämnesordlistor har haft ett uttalat 
feministiskt perspektiv. Redan 1971 visade A.C. Foskett i artikeln ”Misogynists all: A Study 
in Critical Classification”, med exempel från bl. a Dewey Decimal Classification, 
Ranganathans Colon Classification och Library of Congress Classification, att 
klassifikationssystemen innehåller uppenbara fördomar om kvinnor.53 Samma år skrev 
Sanford Berman boken Prejudices and Antipathies, där han analyserar Library of Congress 
Subject Headings (LCSH) med fokus på ämnesord om kvinnor, män och sexualitet och visar 
på både rasistiska och sexistiska ämnesord.54

 
Den kanadensiska forskaren Hope A. Olson är kanske den som tydligast utgår från ett 
feministisk poststrukturalistisk perspektiv i analyser av klassifikationssystem och 
ämnesordlistor. Hon menar att all kunskapsorganisation är en makthandling.55 När vi sätter 
namn på något ger vi det ett visst värde och en identitet. Det är ett sätt att strukturera 
verkligheten, att ge världen ett meningsfullt mönster, utifrån vår egen erfarenhet. När vi 
benämner information är det alltså inte så att vi enbart skapar en representation, vi konstruerar 
också informationen.56 När det gäller klassifikation så menar Olson att för det första är all 
klassifikation konstruerad av den dominanta kulturella diskursen, för det andra har all 
klassifikation, just eftersom den är ett konstruerat system, begränsningar som leder till 
exkluderingar. Dessutom definierar själva konstruktionen av en klassifikation vad som kan 
räknas som acceptabel kunskap, vilket leder till både marginalisering och uteslutning. I olika 
klassifikationssystem menar hon att det finns en kärna av väl representerade ämnen, ett större 
område med tillräckligt representerade ämnen samt en stor periferi med dåligt representerade, 
marginella, ämnen och några begrepp utanför gränserna som inte representeras alls.57 Hon 
menar att klassifikationssystem bör läsas som texter med dessa förutsättningar i åtanke, för att 
så långt som möjligt synliggöra och rätta till sådana skevheter.58 I artikeln ”Mapping Beyond 
Dewey´s Boundaries” utvecklar hon en teori för en sådan läsning, där hon utgår från spatiala 
teorier och ser klassifikationssystem som kartor. Kartor är, menar Olson, oavsett om de visar 
land eller kunskap, sociala konstruktioner och att använda kartan som metafor kan göra det 
lättare att förstå klassifikationens konstruktion.59

  

 
51 Hjørland, 1993, s 72 
52 Hjørland, 1997, s 40-41 
53 Foskett, A. C., 1971, Misogynists all: A Study in Critical Classification 
54 Berman, Sanford, 1971, Prejudices and Antipathies 
55 se t ex Olson, Hope A., 2002, The Power to Name, s 71 
56 Olson, 2002, s 4 ff 
57 Olson, 1998, “Mapping beyond Dewey´s boundaries”, s 4 
58 Olson, 1998, s 19 
59 Olson, 1998, s 5 
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Boken The Power to Name från 2002 är delvis en tolkning av Charles Cutters och Melvil 
Deweys syn på ämnesrepresentation, såsom den framkommer i Cutters Instructions to the 
Dewey Decimal Classification och i Deweys Rules for a Dictionary Catalog. Här konstaterar 
Olson att både Cutter och Dewey antog att ett universellt språk var en nödvändig förutsättning 
för ämnesrepresentation, och att detta synsätt är högst närvarande även i dagens versioner av 
LCSH och DDC.60 Detta universella språk menar hon är konstruerat utifrån principer som 
marginaliserar eller exkluderar det onormala eller ovanliga – det andra – från normen.61 
Närmare bestämt alla som faller utanför ramen vit, manlig, eurocentrisk, kristocentrisk, 
heterosexuell, icke-handikappad, medelklass.62 Olson undersöker hur de båda systemen 
klassificerat ett antal böcker, vilka kombinerar ett feministiskt perspektiv med ett perspektiv 
som uppmärksammar färgade kvinnor, arbetarklasskvinnor, lesbiska eller judiska kvinnor, dvs 
grupper som är den andra på flera sätt, inte bara som kvinnor. Hon visar att LCSH och DDC 
som universella språk marginaliserar sådana ämnen som reflekterar marginalisering i 
samhället.63 Olson förespråkar mångfald i stället för universalitet, för att undvika fördomsfull 
partiskhet.64

 
Joacim Hansson identifierar en manlig norm i SAB-systemet (1921 års utgåva) utifrån vilken 
kvinnor och det kvinnliga synliggörs som något avvikande. Detta kallar han för inkludering 
genom särskiljning, kvinnan, alternativet till normen, synliggörs enbart som just alternativ och 
enbart på mannens, normens, villkor.65 Det finns ett antal studier som visar att det fortfarande 
är så, t ex skriver Siv Wold-Karlsen att kvinnor, som grupp, i SAB behandlas som ett socialt 
problem, som bör åtgärdas, medan män står för det normala och normgivande.66 Lotta 
Borgström relaterar i sin magisteruppsats till Hanssons avhandling och menar att även i 
dagens SAB-system är kvinnan den avvikande, som alltid placeras i relation till något annat, 
medan män endast utpekas när det gäller områden där männen bryter den manliga normen.67

 
Magisteruppsatser inom biblioteks- och informationsvetenskap som använder sig av 
feministiska teorier behandlar ofta just olika klassifikationssystem. I nyss nämnda Lotta 
Borgströms Att splittra en hierarki. Applicering av poststrukturalistisk feministisk teori på 
SAB-systemet från 2002, använder sig författaren av just Hope A. Olsons modell. Hon menar 
att tillförandet av fler ämnesord i SAB är nödvändigt. Emma Gustafsons Den särskilda 
kvinnan. En feministisk analys av Universella decimalklassifikationen från 2003 undersöker 
med hjälp av feministisk likhets- och särartsteori UDKs behandling av kvinnor. Maria 
Axelsson undersöker DDC och SAB i sin uppsats Kvinnan:mannen::alternativet:normen. Ett 
feministiskt perspektiv på klassifikation från 2004. 
 
Det finns också några magisteruppsatser som studerar Kvinnohistoriska samlingarna utifrån 
olika perspektiv. Två uppsatser som utgår från ett kunskapsorganisatoriskt perspektiv är 
Helena Brännström och Elsa Modins Kvinnor är inte ett ämne. Ämnesindexering på 
Kvinnohistoriska samlingarna från 1996 och Jenny Samuelssons Kvinno- mans och 
genusforskningens informationsförsörjning. Kartläggning av forskningsområdet och dess 
databaser. Kvantitativ och kvalitativ undersökning av databasen KVINNSAM från1999. I 
båda dessa uppsatser konstateras att genusforskare har svårigheter att finna relevant, 

 
60 Olson, 2002, s 181 
61 Olson, 2002, s 80 
62 Olson, 2002, s 142 
63 Olson, 2002, s 184 
64 Olson, 2001, s 121 
65 Hansson, s 235 
66 Wold-Karlsen, Siv, 1989, s 11 ff 
67 Borgström, Lotta, 2002, Att splittra en hierarki. Applicering av poststrukturalistisk feministisk teori på SAB-
systemet, s 26-27 
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genusinriktat, material i ”traditionella” databaser. Samuelsson gör en bibliometrisk fallstudie 
av databasen KVINNSAM och finner att denna fungerar väl som databas för kvinno- mans- 
och genusforskningen. Brännström och Modin undersöker hur ämnesindexeringen fungerar 
och hur den praktiskt kan förbättras för att underlätta sökningar. Therése Christensson och 
Sara Dahlin undersöker i sin uppsats Genusforskares informationssökningssituation från 
2002, som är en användarstudie, vilka dessa svårigheter är, vad de beror på och hur de 
möjligen skulle kunna övervinnas.  
 
Ingen av dessa uppsatser tar mer än i förbigående upp andra aspekter än kön. Brännström och 
Modin menar att ”alla användare som subjekt” är en bra målsättning och nämner ämnesordet 
heterosexualitet, som infördes 1996, efter påpekandet att när ämnesorden homosexualitet och 
lesbianism finns, men inte heterosexualitet, visar det att heterosexualiteten tas för det 
normala.68 Resonemanget utvecklas dock inte. Samuelsson skriver i sin avslutning att det ur 
ett informationsförsörjningsperspektiv är viktigt att anlägga ett så pluralistiskt feministiskt 
perspektiv som möjligt, så att all typ av information som behandlar detta ämnesområde 
hanteras och blir möjlig att återvinna.69

 
 
Teoretiska utgångspunkter 
Det feministiska intersektionalitetsperspektivet 

Bakgrund 
 
Den feministiska rörelsen kan grovt delas in i tre vågor. Första vågens feminism från slutet av 
1800-talet, den liberala, fokuserade kvinnors rättigheter när det gällde tillträde till den 
offentliga manliga sfären – t ex rösträtt, arbete, positioner och lika lön. Den andra vågen, från 
1960-talet, fokuserade det specifikt kvinnliga, som ett sätt att väga upp de undervärderade 
konstruktionerna av kvinnor och flickor i den dominerande manliga diskursen. Tredje vågen, 
som inleddes parallellt med den andra, poststrukturalistisk feminism, ifrågasätter kategorierna 
manligt och kvinnligt, liksom andra bipolära kategoriseringar. Genom att synliggöra hur de är 
konstruerade kan de överskridas, utvidgas till fler sätt att vara.70  
 
Den poststrukturalistiska feminismen riktar kritik mot en essentialistisk syn på kvinnan. Man 
menar att det är omöjligt att tala om en särskilt kvinnlig erfarenhet och kritiserar förtryck 
inom den feministiska rörelsen. Poststrukturalismen ifrågasätter termer som ’identitet’, 
’erfarenhet’, ’berättelse’, och ’kvinna’ och lesbiska och färgade kvinnor påpekar att 
feminismen faktiskt exkluderar vissa kvinnor – detta gör det svårt för feminister att längre tala 
om en identifikation kvinnor emellan. Den poststrukturalistiska feminismen avvisar kategorin 
och begreppet kvinna genom att själva subjektiviteten problematiseras. Subjektet har ingen 
essentiell identitet. Identitet är en konstruktion av språk, diskurs och kulturella praktiker. 
Universalism, kategorisering och normalisering kritiseras och skillnad, dekonstruktion och 
”avcentrering” (genom att föra in marginaliserade gruppers röster mot centrum) fokuseras, 
samt relationen mellan makt, kunskap och diskurs. Kunskap är socialt konstruerad och 
situerad och ingen röst är viktigare, eller mera sann, än någon annan.  
 

 
68 Brännström & Modin, s 90 
69 Samuelsson, s 60 
70 Indelandet av den feministiska rörelsen i vågor har kritiserats, dels för att det generaliserar och gör att 
individuella insatser inte syns, dels för att det fokuserar västerländsk feminism. Grovt sett, för att beskriva stora 
rörelser, kan det ändå vara värdefullt. 
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De rörelser som ligger till grund för det intersektionella perspektivet är förutom feministisk 
poststrukturalism Black feminism71, postkolonial feminism och queerteori/lesbisk feminism. 
Det gemensamma för dessa teorier är att de hanterar frågan om ”den andre”; icke-mannen; 
den icke-vita, den icke-heterosexuella…och att forskningsintresset gäller den normerande och 
diskursiva makten.72

 
Black feminism 
 
Black feminism är en reaktion på en feminism som fokuserar vita kvinnor. En gemensam 
utgångspunkt är det specifika förtryck som kvinnor med afro-amerikansk bakgrund möter i 
USA, men den kritik som presenterades under 1970- och 1980-talen nådde längre än den 
feministiska debatten i USA. Under 1980-talet kom många texter av svarta kvinnor som 
handlade om ras, identitet och hem, eller en plats att tala ifrån.73 Den afroamerikanska 
författaren Audre Lorde menar att i kvinnorörelsen fokuserar vita kvinnor på det förtyck de 
upplever som kvinnor och ignorerar skillnader som ras, sexualitet, klass och ålder. 
Föreställningen om liknande erfarenheter är falsk, men detta döljs bakom talet om 
”systerskap”, något som egentligen inte existerar.74 Black feminism menar att den 
traditionella feminismen dels konstruerar den andra som just en ”annan” genom exponering 
av det avvikande och främmande, dels osynliggör den andra genom att kön konstrueras 
utifrån vita medelklasskvinnors erfarenheter medan den exploatering som andra kvinnor 
utsätts för ignoreras eller förbises.75

 
Postkolonial feminism 
 
Postkolonialismen är en teoribildning som utgår från att kolonialismen fortfarande präglar 
världen. En text som influerat det postkoloniala tänkandet är Edward Saids Orientalism. Han 
hävdar där att uppdelningen mellan väst och öst, både geografiskt och kulturellt, inte på något 
sätt är naturlig utan skapad av människor. Västvärlden skapar sig en identitet i 
motsatsförhållandet till Orienten (inklusive Mellanöstern), och orientalismens mest 
grundläggande dogm är ”den absoluta och systematiska skillnaden mellan Västerlandet, vilket 
är rationellt, utvecklat, humant och överlägset, och Orienten som är avvikande, outvecklat och 
underlägset”.76 För väst är öst den andre, som tillskrivs de egenskaper vi inte vill erkänna hos 
oss själva, som girighet, våldsamhet och lathet och som har en ”motsatt personlighet och en 
motsatt erfarenhet”.77 Den postkoloniala kritik som följt av Saids bok vill synliggöra dessa 
föreställningar om en starkare förankring i kultur respektive natur beroende på etnicitet, men 
också kön och klass. Den postkoloniala feminismen är förutom en reaktion på 
universaliserande tendenser i västerländsk feminism, också en reaktion på postkolonial teori, 
som man menar inte tar upp frågan om kön.78  
 
Ett exempel på en inflytelserik text för den postkoloniala feminismen är professor Chandra 
Talpade Mohantys artikel ”Under Western Eyes” från 1986,79 som handlar om hur den 
västinfluerade feminismen skapar en diskurs om kvinnan i tredje världen som en homogen 

 
71 Begreppet “Black feminism” brukar användas även på svenska, då det inte finns något svenskt begrepp. 
72 se t ex Lenz Taguchi, s 79 ff 
73 Till exempel antologin This Bridge Called My Back från 1983 
74 Lorde, Audre, 2000, “Age, Race, Class, and Sex: Women redefining Women”, s 289 
75 de los Reyes & Mulinari, 2005, s 55 
76 Said, Edward, 1993, Orientalism, s 300 
77 Said, s 3 
78 Mills, Sara, “Post-colonial Feminist Theory”, i Jackson & Jones, s 98 
79 Artikeln har publicerats i många samlingsvolymer och även skrivits om. Jag har använt Mohantys bok 
Feminism Without Borders från 2003, som inleds med den ursprungliga versionen av artikeln, vilken Mohanty 
sedan kommenterar. 
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kategori; okunnig, fattig, traditionsbunden och familjeorienterad, i kontrast till bilden av 
västerländska kvinnor som utbildade, moderna och med frihet att göra egna val.80  
 
Queerteori 
 
Queerrörelsen började runt 1990 som en politisk aktion. En amerikansk grupp som kämpade 
för homosexuellas rättigheter kallade sig ”Queer Nation” och unga homosexuella anammade 
termen queer, som snart vann gehör även inom akademin. Med inspiration från queerrörelsen 
och fransk poststrukturalistisk teori började man analysera homosexualitet på ett nytt sätt.81 
Queerteori har också bakgrund i lesbisk feministisk teori och gaystudier, Derridas 
dekonstruktion av binära strukturer och Foucaults analys av förhållandet mellan diskurs, 
kunskap och makt.82 Men medan lesbiska och gaystudier fokuserar den homosexuella 
minoritetsgruppens historia, sociala villkor och levnadsförhållanden analyserar 
queerforskningen normerande praktiker ur ett bredare perspektiv.83 Queerteoretisk forskning 
är kritisk mot den outtalade heterosexismen – som Tiina Rosenberg skriver i Queerfeministisk 
agenda betecknar queer inte en allmän motståndsposition utan står alltid i relation till den 
heterosexuella normen som exkluderande princip.84 I hennes bok L-ordet tar hon upp lesbiska 
kvinnors plats i den svenska kvinnorörelsen, som hon menar är både könsnormativ och 
heterosexistisk.85 Judith Butler menar i Gender Trouble att det binära genussystemet är 
sammankopplat med en föreställning om heterosexualitet som ”naturlig”. Att ha ”kvinnligt” 
eller ”manligt” genus implicerar alltså att man är heterosexuell – något som också skapar 
föreställningen om homosexuella män som ”feminina” och homosexuella kvinnor som 
”maskulina”.86 Kategorierna heterosexualitet och homosexualitet ses inte som neutrala 
kategorier, utan precis som ”kvinnligt” och ”manligt” intimt sammankopplade med makt.87 
Butler menar att genus är performativt – det är något vi gör och ständigt återskapar. 
Genusattributen uttrycker inte något, de skapar något, de konstituerar den identitet de sägs 
uttrycka eller avslöja. Att det är något vi gör delvis omedvetet betyder inte att det sker 
automatiskt – tvärtom är det ”a practice of improvisation within a scene of constraint”.88  
 

Intersektionalitet  
 
Begreppet intersektionalitet är en syntes av ovanstående teorier. Det är ännu inte någon 
enhetligt utarbetad teori, utan snarare ett perspektiv med olika teoriansatser kring relationer 
mellan olika identitetsordningar.89 En tidig inflytelserik text om intersektionalitetsbegreppet 
är den amerikanska juristen Kimberlé Crenshaws artikel “Mapping the Margins” från 1994. 
Texten handlar om våld mot svarta kvinnor och om hur de marginaliseras. Hon argumenterar 
för intersektionalitet som ett sätt att ringa in de olika sätt som ras, klass och kön samverkar 
när det handlar om våld mot färgade kvinnor.90 Hon menar att rasism och sexism samverkar 
för många kvinnor, i verkligheten, men sällan inom feministiska eller anti-rasistiska praktiker. 

 
80 Mohanty, Chandra Talpade, 2003, s 22 
81 Gothlin, s 15 
82 Rosenberg, Tiina, 2002, Queerfeministisk agenda, s 64 
83 Rosenberg, 2002, s 14 
84 Rosenberg, 2002, s 15 
85 Rosenberg, 2006, s 11 
86 Butler, 1999, s 151 
87 Gothlin, s 15 
88 Butler, Judith, 2004, Undoing Gender, s 1 
89 se t ex Fornäs, Johan, 2005, ”Röster som gjorde skillnad”, s 57 
90 Crenshaw Williams, Kimberlé, 1994, “Mapping the Margins” 
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När dessa praktiker framställer identiteten ”kvinna” eller ”färgad person” som antingen/eller 
fråntas färgade kvinnor en position utifrån vilken deras erfarenheter kan formuleras.91  
 
Intersektionalitetsperspektivet menar att olika indelningskategorier aldrig fungerar autonomt 
eller kan isoleras från varandra, utan samverkar i att skapa underordning. Det är denna 
samverkan och spänningar mellan identitetsordningar som bör studeras i intersektionella 
analyser. Det handlar alltså inte bara om att definiera olika grupper/kategorier, eller förneka 
att det existerar olika grupper, utan om att reflektera över vilken innebörd de ges och vilka 
konsekvenser detta får, alltså maktrelationen dem emellan. Nina Lykke, som är professor i 
Genus och Kultur vid universitetet i Linköping, menar att begreppet förhåller sig till ett 
samhälle där tidigare relativt stabila identitetsskapande diskursiva kategorier nu interagerar 
med varandra på ett mer föränderligt sätt – i och med förändrade genusrelationer, migration, 
globalisering mm.92 Lykke påpekar också att det i begreppet finns en politisk vision inbyggd:  
 

Det är visionen om ett samhälle i vilket det skapas utrymme för att kulturell komplexitet hanteras 
på ett produktivt, demokratiskt, brett berikande och icke-exkluderande sätt, istället för genom 
bemötanden som bildar grund för sociokulturell marginalisering, utstötning, xenofobi, sexism, 
homofobi etc.93

 
Alison Symington skriver att även om man kan utgå från ett strukturellt förtryck av kvinnor, 
så bestäms en persons sociala position aldrig enbart av det faktum att hon är kvinna. I stället 
är det kombinationen av kön och en rad faktorer som till exempel ras, hudfärg, kast, ålder, 
etnicitet, språk, anor, sexuell läggning, religion, socio-ekonomisk klass, funktionsduglighet, 
kultur, geografisk placering, status som inflyttad, infödd, eller flykting, barn, HIV/AIDS-
smittad, i konfliktzon eller i ockupationsområde osv. (min övers.) som är avgörande för den 
sociala positionen.94 Vilka av dessa (eller andra) faktorer som ska införlivas i en analys är 
beroende av analysens kontext. Naturligtvis är det inte möjligt att studera alla möjliga 
subjektspositioner i ett och samma arbete, utan forskaren måste välja ut ett antal för studien 
relevanta, vilket innebär att även ett sådant arbete kan bidra till att reproducera asymmetriska 
maktrelationer och förtiganden. Något blir belyst, annat förblir dunkelt. Det råder också 
delade meningar om i vilken utsträckning de teorier som ligger till grund för 
intersektionalitetsperspektivet verkligen påverkat den dominerande agendan. Leslie Mc Call 
skriver i Kvinnovetenskaplig Tidskrifts temanummer om intersektionalitet att feministiska 
forskare varit ”ytterst medvetna om begränsningarna med att använda kön som enda 
analyskategori” ända sedan kritiska röster första gången anklagade feminismen för att göra 
anspråk på att tala universellt för alla kvinnor. Hon menar också att feministerna är ensamma 
inom den akademiska världen om att i så hög utsträckning ha gjort själva intersektionaliteten 
till en central analyskategori.95 Andra menar att denna medvetenhet inte haft några andra 
konsekvenser i praktiken än att man pliktskyldigast infogar en brasklapp om ”klass, etnicitet, 
sexualitet, ålder etc”.96 97

 
 

 
91 Crenshaw, stycket “Introduction” 
92 Lykke, Nina, 2003,  ”Intersektionalitet – ett användbart begrepp för genusforskningen”, s 52 
93 Lykke, 2003, s 52 
94 Symington, ”Intersectionality: A Tool for Gender and Economic Justice”, s 1 
95 Mc Call, Leslie, 2005, ”Intersektionalitetens komplexitet”, s 31 
96 Se t ex Carbin, Maria & Tornhill, Sofie, 2004, ”Intersektionalitet – ett oanvändbart begrepp?”, s 114  
97 Just detta “etc.” uppmärksammas av Judith Butler, som menar att det visar på två problem. För det första att 
det fungerar som ett till intet förpliktigande ”alibi” för att visa medvetenhet om förtryckta grupper som inte ingår 
i den aktuella analysen, för det andra att det innebär att normen fortfarande är i centrum – analysen utgår trots 
allt från den normerande. Butler 1999, s 182 
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Svensk intersektionalitetsforskning 
 
Två forskare som varit betydande när det gäller diskussionen i Sverige kring intersektionalitet 
är Paulina de los Reyes, docent i ekonomisk historia och Diana Mulinari, docent i sociologi. 
De har både tillsammans och var för sig skrivit ett flertal texter om svensk feminism och 
intersektionalitet. För de los Reyes och Mulinari är en huvudpoäng med intersektionalitet att 
kunna utmana maktgrupperingar inom den svenska feminismen, som de menar är 
hegemonisk98 och positionerar sig gentemot ”den andra kvinnan” som inte är vit och 
medelklass. De menar i sitt förord till Maktens (o)lika förklädnader att maktdimensionen 
mellan olika kvinnor ignoreras eller görs till ett underordnat problem inom svensk feminism, 
vilket leder till en föreställning om kvinnlighet där underordning och förtryck inte får plats. 
Den svenska feminismen konstrueras enligt dem utifrån en uppfattning om ’kvinnlighet’ som 
homogen och konfliktfri. 99 De menar också att den debatt som tredje vågens feminism 
initierat internationellt fått litet utrymme i Sverige och att den akademiska praktiken 
genomsyras av köns- och ras/etniska stereotyper, vilka påverkar både kunskapsproduktionens 
villkor och vad som står i forskningsagendan.100 Dessutom menar de att ordet ”kvinnor” 
fortfarande är en kod för ”svenska” kvinnor.101 Andra kvinnor med andra berättelser blir då 
stämplade som avvikande i den feministiska diskursen. Intersektionalitet är för dem ett 
alternativ till den genusvetenskap som konstruerar kön utan att ta hänsyn till den ojämlikhet 
som grundas på föreställningar om ”ras”, klasstillhörighet och nationella gränser.102 I sitt 
förord till boken Mer än bara kvinnor och män – feministiska perspektiv på genus skriver 
redaktörerna Diana Mulinari, Kerstin Sandell och Eva Schömer att deras utgångspunkt är att 
”sexualitet och etnicitet inte är egenskaper som underordnade grupper är bärare av. Dessa är 
istället strukturella och institutionella former för maktutövning […]”103 precis som män gjort 
kvinnor till ”sexuella varelser” eller till bärare av specifika egenskaper. Heterosexualiteten 
som norm problematiseras dock inte särskilt i dessa texter, utan fokus är främst på etnicitet 
och klass. 
 
Begreppet intersektionalitet är relativt nytt i Sverige, men det har diskuterats de senaste åren, 
sedan de los Reyes, Molina och Mulinaris bok Maktens (o)lika förklädnader. Kön, klass och 
etnicitet i det postkoloniala Sverige från 2002 och Nina Lykkes artikel ”Intersektionalitet – ett 
användbart begrepp för genusforskningen” i Kvinnovetenskaplig tidskrift 2003. I februari 
2005 anordnade Nationella sekretariatet för genusforskning konferensen Intersektionalitet – 
ett användbart begrepp inom genusforskningen? Diskussionerna har främst gällt 
användningen av intersektionalitet som metod – hur kan det användas och vilka problem kan 
lösas? Kritiken av svensk feminism har inte stött på mycket motstånd, tvärtom verkar 
feministiska forskare från olika discipliner välkomna detta bredare perspektiv. Maria Carbin 
och Sophie Tornhill menar t ex i ett inlägg i debatten att det är dags att ”på allvar börja 
problematisera vad rasism och globala maktförhållanden betyder i ett svenskt feministiskt 
sammanhang”.104 De ser det som positivt att begreppet intersektionalitet används såsom de los 

 
98 Hegemonisk är ett begrepp taget från den socialistiske filosofen Antonio Gramsci (1891-1937) som står för en 
form av maktutövning baserad på konsensusskapande och socialt sanktionerade överenskommelser om vad som 
är rätt och normalt. Hegemonin finns i institutionaliserade världsuppfattningar och är inte statisk, utan omformas 
i processer av dominans och motstånd. 
99 de los Reyes, Paulina & Molina, Irene & Mulinari, Diana, 2005, Maktens (o)lika förklädnader. Kön, klass & 
etnicitet i det postkoloniala Sverige, s 12 
100 de los Reyes, Molina & Mulinari, s 21 
101 de los Reyes, Molina & Mulinari, s 26 
102 de los Reyes, Paulina & Mulinari, Diana, 2004, Intersektionalitet, s 7. I denna bok sätter de los Reyes och 
Mulinari, liksom många andra forskare, citationstecken runt ordet ”ras”. Med detta görs det tydligt att begreppet 
snarare ses som en social konstruktion än en biologisk sanning.  
103 Mulinari, Diana & Sandell, Kerstin & Schömer, Eva, 2003, Mer än bara kvinnor och män, s 13 
104 Carbin & Tornhill, s 113 
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Reyes och Mulinari använder det, som ett verktyg för att utmana maktsitueringar inom 
feministisk kunskapsproduktion. 
 
Nina Lykke skriver att intersektionalitet ger namn och ett övergripande begrepp åt de försök 
till bredare analys som redan påbörjats och jag vill understryka att jag inte uppfattar det 
intersektionella perspektivet som ett förkastande av det feministiska arbete som gjorts, utan 
just som en kritik som syftar till att göra bredare analyser. Jag ser feminismen som en ideologi 
med potential att omfatta alla exkluderingar och övergrepp, eftersom kvinnor i varje grupp 
drabbas hårdast av förtryck. Könsmaktsordningen definieras som att kvinnor är underordnade 
män oavsett vilket sammanhang man befinner sig i, vilket innebär att en man kan vara 
underordnad en kvinna av en annan klass, social status eller etnicitet, men inte inom samma 
grupp, snävt definierad. Däremot kan, vilket de los Reyes och Mulinari påpekar, 
samhörigheten mellan män och kvinnor inom en grupp vara starkare än mellan kvinnor från 
olika grupper – andra maktaspekter än kön kan i många situationer vara av större betydelse.105 
De skriver också att: ”klyftorna i kvinnors levnadsvillkor och den ojämna fördelningen av 
makt, resurser och inflytande kan idag knappast beskrivas i termer av ’variationer’ eller 
’skiftande erfarenheter’. Inte heller kan man blunda för den diskriminering och underordning 
som gör det omtalade universella systerskapet till en allt avlägsnare utopi.”106 
Intersektionalitet är för dem ett perspektiv som syftar till att undersöka sociala relationer, 
identitetsformeringar och materiell ojämlikhet med hjälp av mångdimensionella 
maktanalyser, som kan förhålla sig till globala processer på ett sätt som ensidiga maktanalyser 
inte kan. 
 
Jag kommer genom analysen att använda de los Reyes och Mulinaris slutsatser när det gäller 
hegemonisk feminism och vad denna utesluter, framför allt i den avslutande diskussionen 
kring maktrelationer.  
 
 
Metod 
Diskursanalys 
 
Ett diskursanalytiskt angreppssätt är inte bara en metod, utan också en kunskapsteoretisk 
förutsättning, som bygger på poststrukturalistisk språkfilosofi. Poststrukturalismen är en del 
av postmodernismen, den rörelse som ifrågasätter modernismens ideal av rationalitet, förnuft 
och framsteg och dess tro på ett enhetligt, sammanhållet subjekt.107 Poststrukturalismen 
intresserar sig främst för språket och är en reaktion på och ett utvecklande av strukturalismen. 
Strukturalismen, som den utvecklades av lingvisten Ferdinand de Saussure108, ser språket som 
ett stängt system, som är möjligt att beskriva oberoende av dess användning och användare, 
på ett objektivt och vetenskapligt sätt. Man skiljer på langue, språkets struktur, vilken är fast 
och oföränderlig, och parole, det konkreta språkbruket. Med poststrukturalismen kom ”den 
språkliga vändningen”, tanken att allt är språk, språket avspeglar inte en redan existerande 
verklighet utan allt vi kan veta är redan format av det talade språket. Gränsen mellan langue 
och parole löses upp. Det finns inte heller ett enda system, utan flera olika där betydelserna 
skiftar från diskurs till diskurs.109

 
 

105 de los Reyes & Mulinari, s 41 
106 de los Reyes & Mulinari, s 124 
107 Lenz Taguchi, s 54  
108 i främst Course in General Linguistics (1983) 
109 Winther Jørgensen & Phillips, s 16 f 
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Diskursanalys är inte någon enhetlig metod, men oavsett inriktning råder enighet om att 
diskursanalys ger prioritet till språk och text, skriven eller talad, och har ett bestämt sätt att se 
på språk och språkanvändning. Språket återger inte verkligheten utan bidrar till att forma 
den.110

 
Den person som kanske starkast förknippas med diskursanalys är Michel Foucault. Enligt 
Foucault är diskurser en samling utsagor om något som bildar en diskursiv formation, vilken 
reglerar och påverkar både individer och samhälle och vilken existerar genom diskursiva 
praktiker.111 Diskursen sätter gränser för vad som över huvud taget är möjligt att säga och för 
vad som betraktas som sant eller falskt och Foucault ville klarlägga dessa regelsystem.112 
Foucaults teori om makt och kunskap har också blivit mycket anammad. Han menar att 
makten inte är statisk eller oföränderlig utan att den är en relation, där var och en reproducerar 
makten genom sina handlingar. Makten ligger alltså i det ”normala” – den produceras via 
kollektivt konstruerade diskurser och de materialiserade praktiker som hänger samman med 
dessa.113 Makten innebär begränsningar för vissa, möjligheter för andra och människor kan 
kontrolleras genom vissa utestängningsmekanismer som reglerar, förbjuder och stänger ute 
det man inte önskar skall finnas i diskursen. Diskurser fungerar alltså genom maktrelationer, 
då den skapar subjektspositioner vilka styr subjektets handlingsmöjligheter. Det är helt enkelt 
inte möjligt för vem som helst att säga vad som helst.114 Samtidigt menar Foucault att där det 
finns makt finns det alltid motstånd. 
 
Bernd Frohmann, professor vid The University of Western Ontario i Kanada, har skrivit om 
hur diskursanalys enligt Foucault kan vara användbart inom biblioteks- och 
informationsvetenskapen. I artikeln ”Discourse and Documentation: Some Implications for 
Pedagogy and  Research” skriver han att diskursanalysens utmaning för studier inom 
biblioteks- och informationsvetenskap är hur man ska införliva konsekvensen av Foucaults 
idéer, nämligen att information bara framträder i världen som en effekt av institutionellt 
legitimerade materiella praktiker med tillfälliga, mer eller mindre stabila 
utsagor/påståenden.115 Frohmann menar att studiet av hur specifika påståenden får tillräcklig 
stabilitet för att konstituera auktoritativ och legitim kunskap om personer, objekt, processer 
och händelser, är särskilt värdefullt. Om de olika former av information som studeras inom 
disciplinen ses som utsagor/påståenden, kan Foucaults diskursanalys användas för att 
undersöka informationens sociala och historiska innebörd och betydelse. Uppmärksamheten 
kan riktas mot specifika påståendens villkor, institutionerna som reglerar deras produktion, 
cirkulation och relationer och vilka sociala arrangemang som bidrar till deras stabilitet, vilket 
Frohmann ser som mer intressant än att förutsätta att det viktigaste som händer med dokument 
är deras roll som överförare av ”information” eller ”kunskap”.116 Foucault skriver i Vetandets 
arkeologi att materialiteten får utsagan att framstå som “ett objekt bland alla dem 
människorna framställer, handskas med, begagnar, förvandlar, byter ut, kombinerar, bryter 
ner och sätter samman igen och eventuellt förstör.” Utsagan framträder ”med en position, 
inträder i ett nätverk, tar plats i ett användningsområde” – den cirkulerar i ett sammanhang 

 
110 se t ex Bergström, s 221 
111 Lövgren, Sofia, 1999, Diskurs och diskursanalys, s 18 
112 Winther Jørgensen & Phillips, s 19 f  
113 Lenz Taguchi, s 63 
114 ”Alla vet att man inte får säga allt, att man inte kan tala om vad som helst när som helst och, slutligen, att inte 
vem som helst får tala om vad som helst”, Diskursens ordning, s 7 
115 Frohmann, Bernd, 2000, “Discourse and Documentation: Some Implications for Pedagogy and Research” 
116 Frohmann, 2000 
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präglat av bestridanden och konflikter.117 Denna beskrivning citeras av Frohmann som ser den 
som central för diskursanalys inom biblioteks- och informationsvetenskap.118

 
Ett diskursanalytiskt angreppssätt fokuserar språkets betydelse i sociala och kulturella 
sammanhang. Diskurser är inte ”bara” språk, de är verkliga och konkreta, materiella, och har 
därför verkliga effekter på människor och det är dessa som diskursanalysen vill studera. 
Forskaren ska försöka visa vad texten gör och hur detta görs. Målet för en diskursanalys är 
inte att söka en allmän uppfattning, utan snarare att via valda exempel visa hur specifika 
sanningar eller utsagor skapas och traderas.119 Man är alltså inte främst intresserad av vem 
som säger vad, utan vilka villkor som gör att just detta ses som sanning, är möjligt att uttala, 
och vad som är utestängt från diskursen.  
 
Med ett diskursanalytiskt angreppssätt ses identiteter som diskursivt konstruerade, inte som 
stabila kategorier.120 Detta synsätt delas, som nämnts, med den poststrukturalistiska 
feminismen och intersektionalitetsperspektivet. Forskaren analyserar bl a hur olika subjekt 
definieras, klassificeras och formas. Jag menar att den diskursanalytiska metoden stämmer väl 
med ett intersektionellt perspektiv, som ju menar att olika identitetsformeringar påverkar 
varandra och inte kan/bör studeras enskilt. Att analysera maktrelationer är också centralt för 
båda perspektiven, vilket jag återkommer till i kapitlet om Norman Faircloughs kritiska 
diskursanalys. 
 
Antalet magisteruppsatser inom biblioteks- och informationsvetenskap som använder 
diskursanalys i någon form indikerar ett växande intresse för diskursanalys som metod inom 
ämnet. Som exempel kan nämnas Marie Eriksson och Irène Stenvattens Det för(s)könade 
biblioteket. En diskursteoretisk läsning av biblioteket vid KVINFO från 2001 och Erik 
Joelsson och Mattias Johanssons Kunskapsteori och kunskapsorganisation. En diskursanalys 
från 2005. En magisteruppsats som jag haft viss användning för då författarna använder 
Norman Faircloughs kritiska diskursanalys är Erika Olofsson Liljedahl och Johanna 
Tagessons Tradition, förändring och splittring. En diskursanalytisk studie av bibliotekariers 
yrkesidentitet från 2006. 
 

Kritisk diskursanalys 
 
Den kritiska diskursanalysen menar att diskurser är en av flera aspekter av social praktik och 
syftet är att undersöka relationen mellan diskursiv praktik och social och kulturell utveckling i 
olika sociala sammanhang. Kritisk diskursanalys bygger, enligt Winther Jørgensen och 
Phillips, på några gemensamma premisser.121

 
• Diskursiva praktiker ses som en form av social praktik som bidrar till att konstituera 

den sociala världen, inklusive sociala identiteter och relationer 
• Diskurs är både konstituerande och konstituerad 
• Även språkbruket analyseras 
• Diskursiva praktiker har ideologiska effekter 
• Forskningen är kritisk och vill visa hur diskursiva praktiker upprätthåller 

maktförhållanden 

 
117 Foucault, Michel. Vetandets arkeologi, s 130 f 
118 Frohmann, 2000 
119 Fahlgren, Siv, 1998, Diskursanalys, kunskap och kön, s 80 
120 Bergström, Göran & Boréus, Kristina, 2000, Textens mening och makt, s 236 f 
121 Winther Jørgensen & Phillips, s 67-70 
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Den kritiska diskursanalysen har jag valt eftersom jag är intresserad av att diskutera de 
ideologiska effekter som gör att maktförhållanden reproduceras. Makt ses för den kritiska 
diskursanalysen som diskursiv kontroll och frågan om vem som får tala och vem som inte får 
tala är central.122 Winther Jørgensen och Phillips skriver om den kritiska diskursanalysen att 
syftet är att bidra till social förändring i riktning mot mer jämlika maktförhållanden i 
kommunikationsprocesserna och i samhället som helhet.123 Så uppfattar jag också syftet med 
det intersektionella perspektivet och det är också ett övergripande syfte med min egen 
uppsats. 
 

Norman Faircloughs kritiska diskursanalys 
 
Fairclough definierar diskurs som språkbruk såsom social praktik, där en bestämd diskurs är 
ett sätt att tala som ger betydelse åt upplevelser utifrån ett bestämt perspektiv. Han menar att 
diskurser är socialt konstituerande likväl som socialt konstituerade – de konstituerar 
situationer, objekt, kunskap och sociala identiteter och relationer mellan individer och grupper 
av individer. Samtidigt formas de av andra sociala strukturer och icke-diskursiva områden 
som olika ekonomiska betingelser.124 Fairclough menar också att relationer mellan diskurs 
och samhälle är en faktor som säkrar makt och hegemoni genom att diskursiva praktiker 
bidrar till att skapa och reproducera ojämlika maktförhållanden. Den kritiska diskursanalysen 
bör undersöka hur detta görs.125 Den kritiska diskursanalysen analyserar dels maktstrukturer 
inom en viss diskurs och dels hur diskursiva praktiker är ideologiskt formade av 
maktrelationer.  
 
Fairclough menar att diskurserna skapar hegemoni, vilken är instabil och under ständig 
omformulering genom ”hegemonic struggle”. Den hegemoniska struktureringen av 
diskursordningen produceras och reproduceras i konkreta diskursiva praktiker.126 Begreppet 
hegemoni, introducerat av Antonio Gramsci (se sidan 19) används också av de los Reyes m fl. 
Iver B. Neumann skriver i boken Mening, materialitet, makt att hegemoni är det tillstånd som 
råder när en föreställning inom en diskurs är så oomstridd att den framstår som ”naturlig”. 
Hegemonin måste upprätthållas av diskursivt arbete, en produktion av utsagor och praktiker 
som bekräftar denna föreställning.127 Eller som de los Reyes och Mulinari uttrycker det: 
[makten] ”artikuleras i ojämlika materiella villkor, språkliga konstruktioner, 
vardagshandlingar och ideologiska fundament som varierar historiskt och rumsligt.”128 
Makten är således både komplex och rörlig och ”individer, ideologier, vedertagen kunskap, 
diskurser och materiella villkor är involverade i en ständig konstruktion av makt och 
underordning.”129

 
Med ideologiska effekter menar Fairclough att en diskursiv händelse bidrar till att 
reproducera, eller förändra, maktrelationer. I och med språket blir ideologi materialiserat och 
den sociala ordningen kan antingen bibehållas eller göras mindre stabil och förändras. 
Ideologier kan också spåras i det som inte sägs.130 Ideologibegreppet har således för 

 
122 Bergström & Boréus, s 252 
123 Winther Jørgensen & Phillips, s 69 
124 Bergström & Boréus, s 224 
125 Fairclough, 1995, s 132 
126 Fairclough, 1995, s 95 
127 Neumann, Ivar B., 2003, Mening, materialitet, makt: En introduktion till diskursanalys, s 158 
128 de los Reyes & Mulinari, s 11 
129 de los Reyes & Mulinari, s 25 
130 Fairclough, 1995, s 24 
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Fairclough en tydlig maktkoppling och han talar om två typer av makt som är kopplade till 
diskurser – maktstrukturer inom och bakom en diskurs. Det kan till exempel förekomma 
meningsskillnader inom diskursen och ett exempel på makt bakom diskurser är medias 
envägskommunikation. 
 

Faircloughs tredimensionella modell 
 
Varje fall av språkbruk är enligt Fairclough en kommunikativ händelse med tre dimensioner 
eller nivåer. Dessa dimensioner är: 
 

1. Text 
2. Diskursiv praktik  
3. Social praktik 

 
Fairclough illustrerar med hjälp av följande modell i Critical Discourse Analysis: 
 
 

 
Figur 1.1 Faircloughs tredimensionella modell för diskursanalys131

 
 
Alla tre dimensionerna analyseras i en kritisk diskursanalys. Fairclough beskriver de tre 
stegen som: ”description of text, interpretation of the relationship between text and 
interaction, and explanation of the relationship between interaction and social context.”132  
Följande beskrivning av analysen är till största delen hämtad från boken Language and Power 
från 2001.133

 
1. Beskrivning av text: Texten kan analyseras genom att man undersöker språkbruket. 
Vilken/vilka erfarenhetsvärldar refererar orden till? Vad är värderat och prioriterat som 
viktigast? Finns ord som upprepas eller överfokuseras? Finns synonymer? Ämnen och 
händelser som finns i texten kartläggs. Hur framställs personer, vem får ”uttala” sig? Vad är 
underförstått i texten?  
  
2. Tolkning av diskursiv praktik: I analysen av den diskursiva praktiken ställs frågor som: 
Vilka diskurser och genrer synliggörs i (produktionen och konsumtionen av) texten? Vilken är 
textens genre och själva poäng? Vem är inblandad? I vilka relationer står de inblandade till 
varandra? Man ser också på den intertextuella och interdiskursiva kontexten, vilket innebär 
                                                 
131 på svenska i Winther Jørgensen & Phillips, s 74 
132 Fairclough, 2001, s 91 
133 Fairclough, 2001, kapitel 5 och 6 
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hur textförfattaren bygger på redan existerande diskurser och genrer för att skapa texten. Med 
interdiskursivitet menar Fairclough vilka olika diskurser som texten bygger på. Om olika 
diskurstyper blandas på ett konventionellt sätt upprätthålls den dominerande diskursordningen 
– om de däremot blandas på ett nytt, komplext sätt är detta ett tecken på och en drivkraft i 
diskursiv och därmed social förändring. Hög interdiskursivitet är dock enligt Fairclough inte 
resultatet av särskilda individer, utan av sociala förhållanden som främjar förändring.134 En 
form av interdiskursivitet är intertextualitet, som betecknar förhållandet att kommunikativa 
händelser bygger på tidigare händelser, man börjar aldrig om från början. Manifest 
intertextualitet betyder att en text mer uppenbart bygger på andra texter, t ex genom att 
hänvisa till dem.  
 
3. Förklaring av den sociala praktiken: Här fokuseras på maktrelationer och på den diskursiva 
praktikens ideologiska effekter. Reproducerar eller omstrukturerar den diskursiva praktiken 
den existerande diskursordningen och vilka konsekvenser har det för den bredare sociala 
praktiken? 
 
Ett förtydligande angående begreppet text kan vara på sin plats. En ämnesordlista är ju inte en 
text i den mening vi kanske oftast använder, med en början och ett slut. Det är en alfabetisk 
uppräkning av i huvudsak substantiv utan inbördes ordning och utan omgivande, förklarande 
sammanhang. Diskursanalytiska modeller menar dock att allting kan analyseras som text, 
eller som språk som utför en uppgift. Allt är inte text, men allt kan läsas som text, så även 
bilder.135  
 

Analysfrågor 
 
Text 
 
Här behandlas mina första frågeställningar: Vilken kvinna representeras i ämnesordlistan? 
Hur ser representationen ut när det gäller funktionshinder, icke-heterosexualitet samt annan 
etnicitet än svensk? Analysen av text går ut på att finna värderingar och uttryck som berättar 
om ”Kvinnan”.  
 

• Vilka ämnesområden kan urskiljas i texten?  
• Vilka ord används, med vilka synonymer och med vilka hänvisningar?  
• Hur många ord finns inom olika områden?  
• Vilka ideologiskt laddade ord kan urskiljas? 
• Vad är underförstått i texten? 
• Är några ämnesområden överrepresenterade i relation till andra ämnesområden? 
• Hur representeras funktionshindrade? 
• Hur representeras ”ras”/etnicitet? 
• Hur representeras icke-heterosexuella?  
 
 
 
 
 
 

 
134 Winther Jørgensen & Phillips, s 77 
135 Neumann, s 22 
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Diskursiv praktik 
 
Här behandlas den andra frågeställningen: Vilka diskursiva praktiker kommer till uttryck i 
(produktionen och konsumtionen av) ämnesordlistan? Här ser jag på textens genre och 
karaktäristika samt på vilka diskurser som ämnesordlistan speglar och skapar. 
 

• Vilken är textens genre och vad karaktäriserar denna? 
• Vilka diskurser om kvinnan och kvinnlighet synliggörs genom de ämnesområden och 

representationer som framkom i textanalysen? 
 
 

Diskussionsfrågor social praktik 
 
Här behandlas den tredje frågeställningen: Vilka maktrelationer kan urskiljas i 
ämnesordlistan? Förhållandet mellan KVINNSAMs diskursiva praktik och de bredare sociala 
strukturer som skapar ramarna för denna diskuteras, liksom huruvida den diskursiva praktiken 
reproducerar eller förändrar maktrelationer. Det är de ideologiska effekterna av 
ämnesordlistan som diskursiv händelse som fokuseras här. 
 

• Vilka sociala strukturer bidrar till att forma materialet? 
• Om representation saknas eller är bristfällig, vilka effekter kan det få? 
• Om en viss representation överväger, vilka effekter kan det få? 
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Analys av text 
Kvinnan 
 
De första begrepp som möter den person som vill söka genusvetenskaplig litteratur via 
Sveriges största databas för ämnesområdet är namnen Kvinnohistoriska samlingarna och 
KVINNSAM, som ju är en hopdragning av det första. Vad signalerar dessa begrepp? Namnet 
Kvinnohistoriska samlingarna är idag förknippat med två problem. För det första antyder det 
att det endast handlar om historiskt material kring kvinnor och kvinnorörelsen. Min erfarenhet 
från arbetet med denna uppsats är faktiskt att många människor tror att samlingarna endast 
innehåller historiskt material. För det andra, och kanske mer problematiskt, ryms inte det 
heterogena fält som samlingarna idag ska omfatta, som HBT-studier, queer studier, 
maskulinitetsstudier och intersektionella studier inom det namnet. Vid alla landets 
högskolor/universitet, utom Umeå, har forskningsområdets institutioner idag namn som 
innehåller ”genus”.136 Institutionen för genusvetenskap har funnits vid Göteborgs Universitet 
sedan 1994.  
 
Ett annat speciellt förhållande som besökaren stöter på görs uppenbart först vid sökningar i 
ämnesordlistan, nämligen att ordet kvinna är underförstått. Detta är dock tydligt utskrivet i 
söktips och i informationsbroschyren, så det handlar inte om en osynlig norm. Däremot finns 
också här ett antal problem. Det första gäller män, eftersom även mansforskningen omfattas 
idag, vilket innebär att material som handlar om män ska indexeras. KVINNSAMs termer är 
till största delen postkoordinerade, vilket innebär att olika begrepp kan kombineras – med 
tillägget : män vid sökning fås träffar som handlar om män. För att söka efter manliga 
barnmorskor väljs barnmorskor: män. I strävan att inte särskilja kvinnor och göra kvinnlighet 
till ett ämne blir det nu män som särskiljs. Indexeringen ska ske ur ett genusperspektiv, så står 
det också i informationsbroschyren. I ”Söktips i KVINNSAM” och ”Vad är ämnesord” på 
hemsidan står det dock fortfarande kvinnoperspektiv.137 Genusperspektiv är emellertid inte 
synonymt med kvinnoperspektiv. I det här sammanhanget uppmärksammar jag också att det i 
den tryckta informationsbroschyren från 2006 står att: ”Kvinnohistoriska samlingarna vid 
Göteborgs universitetsbibliotek är ett specialbibliotek för kvinno- och genusforskning.”138 
Mans- delen har här glömts bort. Ett misstag, naturligtvis, men ett misstag som säger något 
om att mansforskningsområdet fortfarande befinner sig i periferin.  
 
Att ämnesordet kvinna är underförstått borde kanske innebära att inga ämnesord relaterar till 
kvinnor, men det är inte riktigt så konsekvent genomfört. I KVINNSAMs ämnesordlista finns 
ord som arbetarkvinnor, arbeterskor, ogifta kvinnor och lärda kvinnor, liksom många 
kvinnliga yrkesbeteckningar. Vissa av dessa är äldre begrepp, lärda kvinnor till exempel 
används för en viss typ av kvinnor under 1600 – 1800-talen, dock utan förklaring i listan. För 
andra begrepp, som äldre kvinnor eller skilda kvinnor, är det svårare att se syftet med att 
skriva ut kvinnor. De etniska ämnesorden afrikanskor, östeuropeiskor med flera är av ett 
speciellt slag och jag återkommer till dessa. 
 

 
136 Vid Lunds Universitet bytte institutionen Kvinnovetenskapligt forum namn till Centrum för genusvetenskap 
1999. I sin likabehandlingsplan från 2005 skriver de att det har skett en förändring från det tidigare fokuserade 
kvinnoperspektivet, att genus- och maktrelationer idag belyses utifrån maskulinitets-, sexualitets, klass- samt 
etnicitetsperspektiv. Jämställdhets- och likabehandlingsplan, Centrum för genusvetenskap, Lunds Universitet, 
2005, s 2 http://www.genus.lu.se/upload/LUPDF/Genusvetenskap/JAMSTALLDHETSPLAN05.pdf.
137 http://www.ub.gu.se/kvinn/kvinnsam/soktips/ och 
http://www.ub.gu.se/kvinn/kvinnsam/soktips/amnesord/index.xml 
138 Kvinnohistoriska samlingarnas informationsbroschyr 
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Det problem jag ska fokusera är att det, ur ett intersektionellt perspektiv, är en omöjlighet att 
alla kvinnor kan ingå och vara subjekt. Vem som ingår och vad som eventuellt utesluts ska 
jag nu gå närmare in på.  
 

Övergripande ämnesområden 
 
KVINNSAMs ämnesordlista består i stor utsträckning av indexeringstermer som relaterar till 
den svenska kvinnorörelsens historia, med ord som husaga, husmödrar och borgerliga 
kvinnorörelsen. I listan återfinns även termer från kvinno-, mans- och genusforskningens 
teoribildning, med ord som ekofeminism, emancipation, genussystem, mansforskning, 
patriarkat och särartsteori, samt från områden som varit och i stor utsträckning fortfarande är 
kvinnors ansvar, som barn och familj. Orden är på svenska, men listan finns även tillgänglig i 
en engelsk översättning. Nya ord tillförs ständigt, efter behov. De relationer mellan termer 
som visas i listan är - se och - se även hänvisningar, som visar användaren på möjliga eller 
föredragna söktermer. Vissa äldre eller mångtydiga termer förklaras med så kallade scope 
notes. De flesta av KVINNSAMs termer är postkoordinerade, tänkta att kombineras vid 
sökning, men det finns även ett flertal prekoordinerade ämnesord, som ekonomisk ställning 
och marxistisk teori. De flesta ord är på svenska, men där det inte finns någon svensk 
motsvarighet till låneordet har detta gjorts till ämnesord; au pair, backlash, butch femme, 
dating, new age, mainstreaming, oral history, shopping, standpoint theory och striptease är 
sådana. Det finns i ämnesordlistan en hel del ämnesord som saknas i SAB-systemets 
ämnesordsregister Svenska ämnesord, förutom många av de termer som relaterar till 
genusforskningen så är även ämnesord som gemenskap, hjälplöshet, medvetenhet och 
motstånd exempel på sådana.  
 
Den följande beskrivningen av ämnesordlistan som text bygger på en närläsning av listan, där 
jag har kunnat urskilja fyra större ämnesområden. Det största och mest genomgripande temat 
som representeras av mängder med ord är arbete och arbetsliv. Det andra temat är politik och 
folkrörelser och därefter kan urskiljas områdena barn och familj samt utbildning/forskning. 
 
Detta följer också ganska väl årtalslistan, som består av avdelningarna allmänt, där t ex 
kvinnors myndighet, rösträtt och kvinnoföreningar ingår, arbete och ekonomi, social- och 
familjepolitik, utbildning, första kvinnan och EU-direktiv. 
 

Arbete och arbetsliv 
 
Ämnesordlistan innehåller ca 240 olika yrkesbeteckningar.139 32 av dessa går att söka med 
tillägget :män. Ämnesordet kvinnor ska ju ingå i alla indexeringstermer, men här finns även 
ämnesord som kokerskor, spinnerskor, arbeterskor, brodöser och tvätterskor utan manliga 
motsvarigheter. Ämnesordet yrkeskvinnor har hänvisningen - se även förvärvsarbete. Det är 
dock oklart när det ena eller det andra ska användas – här borde det kanske finnas en scope 
note som förklarar vad ämnesordet används för. Relationen mellan yrkesarbete och 
förvärvsarbete förklaras dock med att från och med 2003 används endast ämnesordet 
förvärvsarbete. Utöver beteckningar på yrken finns möjlighet att söka på närmare hundra 
övriga ämnesord relaterade till arbetslivet, såsom: anställning, arbetsledare, arbetsmiljö, 
beredskapsarbete, deltidsarbete, hemarbete och uppsägning. 
  

 
139 Inklusive enstaka - se-hänvisningar, t ex advokater - se jurister och flygare - se piloter. Se bilaga 1 



 

29

                                                

Det finns hela 29 ord som börjar med arbet* och elva som börjar med yrke*. Ämnesordet 
arbete har hänvisningarna: 
 
- se även barnarbete  
- se även deltidsarbete  
- se även distansarbete  
- se även dubbelarbete  
- se även förvärvsarbete  
- se även hemarbete  
- se även hushållsarbete  
- se även husligt arbete  
- se även industriarbete  
- se även korttidsanställning  
- se även låglöneyrken  
- se även nattarbete  
- se även oavlönat arbete  
- se även skiftarbete  
- se även tvångsarbete  
- se även u-landsarbete 
 
131 av yrkesbeteckningarna är akademiska yrken, av dessa är sexton konstnärliga yrken som 
musiker, dansare och konstnärer. Det finns 79 yrken som inte kräver mer än gymnasial 
utbildning. Här finns flera övergripande termer som akademiker, grovarbetare, kyrkligt 
arbete, vårdyrken och tjänstemän, beteckningar som i sin tur innefattar mer specifika yrken. 
Många äldre yrken som guvernanter och klockare är sökbara, medan nyare yrkesbeteckningar 
är mindre representerade. Till exempel finns inga specificeringar till ämnesordet datayrken, 
vilket gör att det blir väldigt brett idag när mängden av specificerade så kallade datayrken är 
stor.  
 
Fairclough talar om overwording, vilket betyder att någon aspekt av verkligheten formuleras 
med många fler ord än andra aspekter och då ofta med synonymer.140 I jämförelse med antal 
ord inom andra områden finns en viss överanvändning av yrkes- och arbetsrelaterade 
ämnesord. Det är dock inte alla sorters arbete som finns med. Naturligtvis är det värdefullt att 
i en informationssökningssituation kunna söka specifikt efter klockare, glasblåsare eller 
tidningsbud. Dessa yrken ger dock endast en eller två träffar, medan ämnesorden jordbrukare 
med 575 träffar, textilarbetare med 194 träffar och industriarbetare med 139 träffar ska täcka 
många av de människors arbete i andra länder än Sverige som vi utnyttjar, i till exempel 
bomullsindustrin och silkesindustrin, på kaffe- och bananplantager och i klädesindustrin. Till 
ämnesordet kläder finns hänvisningarna - se även mode och - se även slöjor, men ingenting 
om produktionen. Här saknas även en huvudsyssla för den svenska ursprungsbefolkningen 
samerna, nämligen rennäringen. Med nästan tusen registrerade renskötselföretag i Sverige är 
renskötarna troligen fler än både professorerna och organisterna och andra specificerade 
yrkesgrupper och är dessutom en yrkesgrupp med en stor jämställdhetsproblematik.141 Trots 
mängden av ämnesord känns området ganska avgränsat, i både tid och rum. Yrkesgrupper 
från 1800-talet och framåt är representerade, men utan de nyaste och, vilket jag också 
återkommer till, utan många av de arbeten som är en konsekvens av globaliseringen. 
Tyngdpunkten ligger på svenska majoritetsförhållanden. 
 

 
140 Fairclough, 2001, s 96 
141 http://samer.se/servlet/GetDoc?meta_id=1094 [2007-04-10] 



 

30

                                                

21 stycken Aktuellt ämne handlar uttalat om arbete eller arbetslivets villkor. Det handlar om 
svenska kvinnor som fått högre tjänster, som till exempel chef eller rektor. Det handlar också 
om JämO-anmälningar, kvinnors ställning på arbetsmarknaden, arbetsmiljö och kvinnors 
löner i jämförelse med mäns löner. Det är även här arbetsmarknaden i Sverige som berörs. 
 

Politik och folkrörelser 
 
Inom detta ämnesområde återfinns ämnesord som handlar om den institutionaliserade, 
offentliga politiska världen, olika åskådningar, politiska och juridiska frågor samt 
folkrörelser.142 Inom detta område finns mer än hundra ämnesord som: 
 
allmänna val 
arbetsmarknadspolitik 
demokrati 
fackföreningar 
familjepolitik 
fascism 
offentlig sektor 
förvaltning 
kapitalism 
kommuner 
lagar 
landsting 
liberalism 
rösträtt 
samhällsplanering 
skatter 
 
Många av orden berör arbetslivet – här finns ämnesord som arbetsmarknadspolitik, 
arbetsgivarpolitik, arbetslagstiftning och arbetsrätt. Det övergripande ämnesordet politik har 
hänvisningarna:  
 
- se även arbetsgivarpolitik  
- se även arbetsmarknadspolitik  
- se även befolkningspolitik  
- se även familjepolitik  
- se även politiker  
- se även politisk verksamhet  
- se även socialpolitik  
- se även utbildningspolitik  
 
Här speglas de övergripande ämnesområdena igen: arbete och arbetsliv, barn och familj och 
utbildning, underförstått att det är lagstiftning inom dessa områden som är relevant för 
kvinnor. Ämnesordet juridik har hänvisningar till områdena arbetsrätt, arvsrätt, familjerätt, 
internationell rätt, kvinnorätt och äktenskapsrätt, vilka, förutom internationell rätt, också 
relaterar till arbete och till familj. Ämnesordet lagar har hänvisningarna - se även 
behörighetslagen, - se även jämställdhetslagar, - se även lagförslag och - se även 
sociallagstiftning. Behörighetslagen, som antogs 1923 och trädde i kraft 1925, gav kvinnor, 
såväl ogifta som gifta, samma rättigheter som män att inneha statliga tjänster som läkare, 

 
142 Se bilaga 2 
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statsråd, universitetslärare m m. Undantag gjordes för militärtjänster samt präst- och 
domartjänster.143 Det finns också flera ord som handlar om jämställdhetspolitik, som 
jämställdhetskommittéer och jämställdhetsombud. De flesta ämnesord relaterar främst till en 
svensk politisk verklighet, nutida eller historisk. Det finns inte många ämnesord som gör det 
möjligt att representera andra länders eller kulturers politik, några exempel är fascism, nazism, 
diktatur och militarism. De mer preciserade ämnesorden handlar om Sverige, för övriga 
länder får man göra en kombinerad sökning. Det finns dock ett antal historiska termer, som 
abolitionism, som betecknar den rörelse som ville få slut på slaveriet och startade i England i 
slutet på 1700-talet, Tangdynastin, som regerade i Kina under 600 – 900-talen och feodalism. 
 
Några olika politiska ”frågor” finns representerade i listan. Dessa är befolkningsfrågan, 
kvinnofrågan, namnfrågan, fredsfrågan och sedlighetsdebatten. Av dessa är det endast 
namnfrågan som har en förklarande scope note där det tydliggörs vilken diskussion och 
vilken tidsaspekt det handlar om, något som saknas vid sedlighetsdebatten. En sökning på 
ämnesordet kvinnofrågan ger 1359 träffar, som visar att termen används dels för diskussionen 
kring den så kallade kvinnofrågan i Sverige under 1800-talet, dels för en pågående diskussion 
i länder som Indien och Marocko, eller inom islam. Även denna term borde förklaras. 
Ämnesordet folkrörelser förklaras med att det används om svenska/nordiska rörelser som 
frikyrkorörelsen och nykterhetsrörelsen. Dessa begrepp finns också som ämnesord, liksom 
kvinnorörelsen, borgerliga kvinnorörelsen, socialistiska kvinnorörelsen, arbetarrörelsen och 
medborgarrättsrörelsen. Dessa rörelser, i bestämd form, är avgränsade i tid och rum, medan 
ämnesorden alternativrörelser, befrielserörelser, miljörörelser och vänsterrörelser är 
övergripande termer som kan innefatta olika sorters rörelser, vilka inte finns specificerade. 
 
I KVINNSAMs ämnesordlista finns många ideologiskt laddade ord, det ligger så att säga i 
sakens natur, eftersom själva genusperspektivet som listan utgår från inte är allmänt 
accepterat utan ofta ifrågasatt. Ämnesord som manssamhället, systerskap (med 
hänvisningarna - se även gemenskap och - se även vänskap) och kvinnokultur är exempel på 
ord som är laddade inte bara som feministiska begrepp gentemot en kritisk omvärld, utan 
också inom den feministiska rörelsen. Fairclough använder begreppet ”relational values” och 
menar att textens ordval beror på och hjälper till att skapa sociala relationer mellan deltagarna 
med ord som uttrycker samhörighet144, vilket jag menar att användningen av ordet systerskap 
med just dessa hänvisningar gör. Att många av ämnesorden uttrycker samhörighet är ju också 
en aspekt som är inbyggd genom att ämnesordlistan bygger på ett uttalat genusperspektiv, 
något jag bör känna till vid sökning.  När det gäller politikområdet återfinns också många ord 
som relaterar till klass*, som klasskamp och klassmedvetande, ord som har väldigt olika 
laddning för människor, beroende på politisk åskådning. Även ett ämnesord som solidaritet 
har en viss ideologisk laddning.  
 
Antalet Aktuellt ämne som handlar om politik, politiker eller lagar är 26 stycken. Ett par av 
dessa tar upp diskussioner inom EU i förhållande till Sverige, men endast fyra tar explicit upp 
utomsvenska förhållanden: 
 
April 2003: ”Kvinnlig statsminister i Finland”. Om Anneli Jäätteenmäki. 
November 2005: ”Afrikas första kvinnliga president”. Om Ellen Johnson-Sirleaf, Liberia. 
Januari 2006: ”Kvinna president i Chile”. Om Michelle Bachelet. 
April 2007: ”Finlands regering mest jämställd” 
 

 
143 http://www.ub.gu.se/kvinn/artal/index.xml 
144 Fairclough, 2001, s 95-97 
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De övriga handlar om kvinnlig rösträtt i Sverige, den svenska jämställdhetslagen, svenska 
kvinnliga ministrar och riksdagsledamöter, föräldraförsäkringen, EMU-omröstningen, 
Feministiskt Initiativ och, den senaste, Mona Sahlin som ny partiledare för 
Socialdemokraterna.   
 
Webbplatsen Kvinnors kamp för rösträtt handlar om den organiserade kampen för kvinnlig 
rösträtt i Sverige, som bedrevs av Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt, LKPR, vid 
1900-talets början. I förordet till texten står att läsa att: ”Rösträtt för kvinnor är en 
grundläggande förutsättning för demokrati och medborgarskap”.  
 

Barn och familj 
 
Det finns cirka hundra ämnesord som relaterar till barn, äktenskap och familjeliv.145 Till 
ämnesordet familjen finns många relaterade termer, som familjepolitik, familjerådgivning, 
familjerätt, familjesociologi och familjestruktur. Ett märkligt ämnesord inom detta område är 
storfamiljen, vilket skiljer sig från de flesta ämnesord genom sin bestämda form, vilken i 
övrigt endast används för ord som bondesamhället, borgerligheten och efterkrigstiden. 
Ämnesordet ger endast två träffar, en som handlar om kvinnorollen i Indien i kombination 
med hinduism och en som handlar om familjeliv, levnadsförhållanden och äktenskap under 
medeltiden. När det gäller barnomsorg finns många sökmöjligheter, såsom barnomsorg, 
barntillsyn, barnflickor, barnstugor, daghem, familjedaghem, barnflickor och förskolan.   
 
Absoluta synonymer är, som Fairclough påpekar, inte så vanligt förekommande, däremot kan 
det ofta förekomma vad han kallar ”near synonymy”, ord som är utbytbara utan att meningen 
förändras avsevärt.146 Exempel från detta ämnesområde är: barnomsorg – barntillsyn – 
daghem – förskolan, familjestorlek – familjestruktur och ogifta kvinnor – ensamstående – 
civilstånd.  
 
Det enda ämnesord inom detta område som explicit relaterar till icke-heterosexuella 
förhållanden är partnerskap. Ämnesorden insemination och konstgjord befruktning finns 
också, men dessa kan ju även gälla heterosexuella. Det finns cirka tjugo ord som relaterar till 
moderskap, som modersinflytande, moderskapspenning, modersmyter, mödrahem och 
mödraundervisning. Till ämnesordet mödrar finns hänvisningar till ensamstående mödrar, 
ogifta mödrar, styvmödrar, surrogatmödrar, tonårsmödrar och yrkesarbetande mödrar. Till 
ämnesordet fäder finns däremot inga hänvisningar. Ensamstående fäder, faderskap, 
fadersrollen, far-dotterförhållande, far-sonförhållande och fäder är de enda ämnesorden om 
män som föräldrar. Från ordet farmödrar finns en hänvisning till - se mormödrar, farfäder och 
morfäder är inte heller sökbart. 
 
Ämnesordet ensamstående finns, men inte det mycket använda ordet singel. Det senare 
signalerar ett självvalt tillstånd, medan det förra ger associationer till ensamstående föräldrar, 
ensamhet och inte minst ett avvikande från en tvåsamhetsnorm. Tvåsamhet finns inte heller 
som ämnesord. Ensamstående föräldrar finns, liksom ensamstående mödrar och 
ensamstående fäder. Mödrar verkar här inte vara underförstått av föräldrar. Ämnesordet 
äktenskap har hänvisningarna - se även blandäktenskap, - se även gifta kvinnor, - se även 
parförhållande, och - se även partnerskap. Här finns även ämnesorden skilda kvinnor, ogifta 
kvinnor och ogifta män. Det finns ingen förklaring till när ämnesordet ensamstående 

 
145 Se bilaga 3 
146 Fairclough, 2001, s 96 
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respektive ogifta kvinnor eller ogifta män ska användas, men en sökning visar att 
ensamstående används just för föräldrar. Singelhushållen utan barn synliggörs inte. 
 
Underförstått här är att familjelivet, moderskapet och skötseln eller tillsynen av barnen är 
centralt i kvinnors liv, vilket det naturligtvis kan vara för den som väljer att skaffa barn, men 
också att det är det heterosexuella parförhållandet och kärnfamiljen som är utgångspunkt.  
 

Utbildning/forskning 
 
Här finns förutom olika skolformer, nya och äldre, och former för undervisning också en 
mängd andra ord som relaterar till skolväsendet, utbildning och forskning.147 Några exempel 
är: 
 
akademier 
distansundervisning 
flickskolor 
grundskolan 
gymnasieskolan 
högskolan 
högskoleprovet 
högstadiet 
klassrum 
lågstadiet 
läromedel 
läroplaner 
specialundervisning 
studenter 
studenter: män 
studieavbrott 
studiecirklar 
studielån 
universitet 
universitetsutbildning 
vidareutbildning 
 
Även här förekommer en del ”near synonymy”, som flickskolan – flickskolor och 
vidareutbildning – vuxenutbildning och elever – studenter. Ämnesordet undervisning har bl a 
hänvisningarna - se även könsrollsundervisning, - se även mödraundervisning, - se även 
samundervisning (flickor och pojkar tillsammans) och - se även särundervisning (flickor och 
pojkar åtskilda). Exempel på äldre skolformer är hushållsskolor och flickskolan. 
 
Den huvudsakliga målgruppen för KVINNSAM verkar vara högskolestudenter och forskare, 
vilket bland annat märks på att det i ämnesordlistan läggs stort fokus på forskning. Från 
ämnesordet forskning finns hänvisningarna - se även genusforskning, - se även 
kvinnoforskning, - se även könsrollsforskning, - se även mansforskning, och - se även 
omvårdnadsforskning. Andra termer som relaterar till forskning är forskningsanslag, 
forskningsinstitut, forskningsmetodik, forskningsperspektiv (med den enda hänvisningen - se 
även standpoint theory) och forskningsprojekt. 
 

 
147 Se bilaga 4 
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Ämnesordet teori har hänvisningarna - se även feministisk teori, - se även marxistisk teori, - 
se även standpoint theory och - se även särartsteori. De två senare är också feministiska 
teorier. 
 
De flesta vetenskapliga områden är representerade med någon sökterm, med en viss övervikt 
för den humanistiska forskningen, där det förutom det övergripande ämnesordet humanistiska 
ämnen även finns till exempel filmvetenskap, folklivsforskning, etnologi, konstvetenskap, 
kulturgeografi, kulturhistoria, idéhistoria och litteraturvetenskap med snävare hänvisningar. 
Ett flertal vetenskapliga termer och inriktningar, som cultural studies, dikotomier, 
epistemologi, fenomenologi och poststrukturalism härstammar också från den humanistiska 
forskningen. Projekt Garbo (se sidan 8) syftade till att bredda ämnestäckningen inom 
områdena medicin, pedagogik, ekonomi och teknik,148 men det är fortfarande den 
humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningen som är mest synliggjord.   
 
Ny från januari 2007 är portalen Kvinnors kamp för kunskap som handlar om kvinnors rätt till 
högre utbildning. Här berättas om den kamp som började under 1800-talet och ledde fram till 
att kvinnor fick rätt att avlägga studentexamen och att studera vid universiteten. 149

 

Representation av utvalda grupper  

Funktionshindrade  
 
I KVINNSAM finns fem ord som explicit relaterar till människor med olika former av 
funktionshinder – fysiska och psykiska.  
 
handikappade 
handikappade: män 
psykiskt handikappade 
dyslexi  - se läs- och skrivsvårigheter   
 
Många sjukdomar, skador och andra symptom kan leda till funktionsnedsättning. Vissa 
sådana är sökbara i KVINNSAM, som:  
 
benskörhet 
cancer 
depression 
diabetes 
epilepsi 
fibromyalgi 
fobier 
inkontinens 
migrän 
nervsystemets sjukdomar 
reumatiska sjukdomar 
 
Till ämnesordet handikappade finns dock inga hänvisningar. Med tanke på hur stor betydelse 
ett funktionshinder kan ha för identitetsskapande, beroende på hur genomgripande det är, är 
det ganska märkligt hur osynliga sådana hinder är i KVINNSAM. Fysiska funktionsned-

 
148 Eriksson, 2002, s 8 f 
149 http://www.ub.gu.se/kvinn/portaler/kunskap/ 
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sättningar som syn- eller hörselskador, talhandikapp, förlamning, muskelsvaghet eller 
hjälpmedel för att klara vardagslivet som rullstolar, teckentolkar, teckenspråk, ledhundar, 
tekniska hjälpmedel, ledsagare eller personlig assistans finns över huvud taget inte. Trots att 
ämnesordlistan innehåller så många yrkesbeteckningar finns alltså inte ledsagare, teckentolk 
eller personlig assistent. Alla funktionshinder får samsas under ämnesordet handikappade, 
eventuellt i lämplig kombination med annat ämnesord. Intressant är också att termen 
funktionshinder, som är den mest använda idag, inte finns med. I Vårdguiden, utgiven av 
Stockholms läns landsting, står att läsa att funktionshinder eller funktionsnedsättning har 
ersatt ordet handikapp. Om jag har ett handikapp avgörs inte av mitt eventuella 
funktionshinder, utan av miljön, t ex tillgänglighet och tillgång till allmänna 
kommunikationsmedel – det är således inte funktionsnedsättningen som skapar ett handikapp, 
utan brister i miljön; ett funktionshinder kan vara mer eller mindre handikappande.150 Just 
frågan om tillgänglighet är central för funktionshindrade, men detta begrepp finns inte i 
KVINNSAM.  
 
Några exempel på ord som inte finns i KVINNSAM är allergi, astma, ADHD, autism, CP – 
cerebral pares, dövhet, hjärnskador, MS – multiple sclerosis, muskelsjukdomar, 
ryggmärgsskada, utvecklingsstörning. Vid sökning på ämnesordet nervsystemets sjukdomar 
fås framför allt träffar som handlar om epilepsi, därefter om migrän och MS. Ämnesordlistan 
har som sagt en humanistisk och samhällsvetenskaplig tyngdpunkt och funktionshinder 
beskrivs kanske ofta ur ett mer medicinskt perspektiv, vilket kan vara en förklaring till bristen 
på ämnesord. I listan finns dock många ord om psykologi och psykiatri med hänvisningar som 
hysteri, vansinne, personlighet och psykoanalys, vilket antagligen speglar den humanistiska 
forskningen, som ofta behandlat (mäns föreställningar om) kvinnors psyke. 
 
Rehabilitering finns som ämnesord, men inte habilitering, skillnaden mellan dessa termer 
beskrivs i Vårdguiden som att rehabilitering syftar till att återfå funktionsförmåga efter en 
olycka, sjukdom eller liknande. Habilitering däremot syftar till att förebygga och minska de 
svårigheter som personer med livslånga funktionsnedsättningar möter i vardagslivet. Att 
endast rehabilitering är sökbart kan tolkas som att det är den icke-funktionshindrade personen 
som är utgångspunkt. 
 
Ämnesordet begåvning trodde jag eventuellt skulle kunna ha med mentala funktionshinder att 
göra, men de tolv träffar som fås vid sökning på ämnesordet i KVINNSAM handlar om 
genusaspekter på utbildning och ämnen som matematik och språk. 
 
Ämnesordet särundervisning handlar uteslutande om könsuppdelade skolor och klasser, vilket 
även framgår av hänvisningarna: - se även flickskolan, - se även flickskolor, - se även 
samundervisning, - se även undervisning. Under ämnesordet specialundervisning ryms flera 
disparata undervisningsformer. Några träffar handlar om undervisning för funktionshindrade 
– döva, barn med talsvårigheter och barn med Retts syndrom. De flesta träffarna tar dock upp 
andra saker, som t ex Internetbaserad fortbildning för lärare. Särskolor finns inte som 
ämnesord. 
 
Ämnesordet servicebostäder omfattar serviceboende för äldre. Gruppbostäder, en boendeform 
för många människor med psykiska funktionshinder, finns inte som ämnesord, inte heller 
några andra former för boende eller ord relaterade till boendemiljön för funktionshindrade. 
 

 
150 http://www.vardguiden.se 
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Aktuellt ämne handlar ofta om sociala frågor och hälsa, inklusive sexualitet, men 
funktionshindrade kvinnor representeras inte. Ett enda aktuellt ämne handlar om kvinnor med 
funktionshinder:  
 
Februari 2006: ”Funktionshindrade kvinnor diskrimineras”  
 
Det är en rapport från Socialstyrelsen från 2005 som visar att kvinnor får mindre och 
annorlunda handikappomsorg än män. Här handlar det om funktionshindrade som är i behov 
av omsorg och hjälp.  
 
Naturligtvis är personer med funktionshinder i behov av omsorg från samhället. Men jag 
menar att erfarenheter av att leva som kvinna och funktionshindrad inte tagits tillvara i 
KVINNSAM. Detta kan spegla beståndet, möjligen har det inte skrivits mycket om kvinnor 
och olika sorters funktionshinder. Men när det finns så få precisa ämnesord är risken stor att 
alltför mycket buntas ihop under samma ämnesord, nämligen handikappade. En sökning på 
ämnesordet handikappade ger 265 träffar. 
 

Invandrare/etnicitet  
 
De ord som kan sägas relatera till invandrares situation i Sverige är integration (- se även 
anpassning), diskriminering, emigration, etnicitet, flyktingar, immigration (- se även 
invandrare, - se även migration, - se även utvandrare), invandrare (- se även immigration,  
- se även minoriteter), invandrare: män, medborgarskap och rasism. 
 
Immigrantinstitutets encyklopedi om invandring, integration och rasism151 innehåller termer 
som: andra generationens invandrare, arbetstillstånd, asyl, asylrättssökande, exil, flykting*, 
främlingsfientlighet, hatbrott, hets mot folkgrupp, högtider, integrationspolitik, invandrar*, 
migration*, uppehållstillstånd och utvisning. Alla dessa termer berör mängder av kvinnor i 
Sverige, men saknas i KVINNSAM.  
 
Ämnesordet etnicitet används istället för rastillhörighet. de los Reyes och Mulinari påpekar att 
begreppet etnicitet ofta används i stället för ras, eftersom det kan uppfattas som kopplat till 
färre bibetydelser, men att etnicitet riskerar att osynliggöra både rasismen och de 
”rasifieringsprocesser” genom vilka människor och objekt får ”ras”. Etniska indelningar, efter 
t ex tradition och kultur, innebär ofta även rasifiering. 152  
 
Ämnesordlistan innehåller vissa ord som relaterar till annan kulturell etnicitet än svensk. De 
ord som explicit relaterar till utomsvenska förhållanden är följande: apartheid, 
barnäktenskap, bigami, brudköp, dödsstraff, könsstympning, omskärelse, fotbindning, 
gråterskor, harem, hedersmord och änkebränning. Många av dessa ord är exempel på seder 
som uppenbart inskränker kvinnors frihet. Frågor om resursfördelning, hållbar utveckling och 
skuldproblematik är andra exempel på globala frågor och företeelser som i högsta grad 
påverkar kvinnors liv i många länder, men som inte syns i ämnesordlistan. 
 
Enligt Svenska FN-förbundet används inte begreppet u-länder längre. Från början syftade 
detta på underutvecklade länder, idag används istället begreppet utvecklingsländer.153 

 
151 http://www.immi.se/alfa/ 
152 se t ex de los Reyes & Mulinari, s 7 och Siv Fahlgren & Lena Sawyer, “Maktrelationer och 
normaliseringsprocesser i välfärdsstaten”, KVT 2-3, 2005, s 102-103 
153 http://www.sfn.se/faq_show.asp?faqid=3730&nodeid=108&iLev=1&iHasChild=0 [2007-04-21] 
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Begreppen nord och syd används också ofta. Kvinnohistoriska samlingarna har dock valt att 
behålla ämnesorden u-landsarbete - se även bistånd, och u-länder.  
 
De ämnesord som relaterar till ”ras” eller hudfärg är svarta - se även afro-amerikaner, svarta: 
män och vita. (Från färgade finns hänvisning till svarta.) En sökning på ämnesordet vita ger 
173 träffar som handlar om vithet, i titeln eller tydligt, både om män och om kvinnor – vita: 
män finns inte utsatt som ämnesord. En sökning på svarta ger 908 träffar om t ex black 
feminism och rasism. Att de texterna handlar om förhållandet till vita syns inte i indexeringen. 
Svarta: män ger 21 träffar. Detta kan jämföras med databasen Women´s Thesaurus, där nio 
ämnesord börjar med ’black’, som ’black feminism’ och ’black theology’.  
 
Ämnesordet androcentrism, centrering kring män och det manliga, finns, men inte 
etnocentrism, vilket betyder centrering kring den egna etniciteten. Inte heller eurocentrism, 
centrering kring Europa, eller väst generellt, finns. Ämnesorden diskriminering och 
segregation finns, men inte etnisk diskriminering eller annan koppling till etnicitet. 
Ämnesordet rasism får täcka även främlingsfientlighet och islamofobi, vilket ofta betecknar 
de fördomar och det motstånd som många muslimer möter. Inom politikområdet är inte 
flyktingpolitik, asylpolitik eller migrationspolitik sökbara som ämnesord och bland alla ord 
som relaterar till arbete finns inte ett ord som arbetstillstånd. 
 
Listan med geografiska begrepp gör det också möjligt att söka på kvinnors ställning, 
förhållanden eller företeelser i ett speciellt land eller geografiskt område. De geografiska 
ämnesorden Sverige och Iran refererar till kvinnor inom sitt geografiska ursprungsområde, 
eftersom kvinnor är underförstått. De flesta geografiska beteckningar är desamma som 
används i Svenska ämnesord. I Kvinnohistoriska samlingarnas ”Söktips i KVINNSAM” står 
det att ”de etniska ämnesorden iranier, amerikaner, svenskar avser kvinnor utanför sitt 
geografiska ursprungsområde.” 154 I ämnesordlistan skrivs orden dock svenskor och iranskor. 
Här återfinns även iranier, men medan iranskor ger 39 träffar ger iranier endast 7, den 
senaste om män, men de övriga om kvinnor. I listan finns också både irländare och 
irländskor samt kineser och kinesiskor, vilket kan verka något förvirrande. 
 
Av de ämnesord som handlar om religion handlar de flesta, 46 stycken, om kristendom, som t 
ex olika bibelböcker och kristna rörelser. Islam, muslimer, muslimska kvinnor, Jihad och 
Koranen är vad som finns om islam, som är Europas, och även Sveriges, andra största 
religion. Muslimska kvinnor syftar, liksom judinnor, på kvinnor utanför sitt geografiska 
ursprungsområde. Det blir lite märkligt idag när många föds i muslimska familjer i t ex 
Sverige. Det betyder att om jag vill söka på kvinnliga muslimer i Sverige måste jag använda 
muslimska kvinnor, något som inte känns helt naturligt. Från ämnesordet islam finns dessutom 
bara hänvisningen - se även muslimer. Det blir också många fler träffar på muslimska kvinnor 
än på muslimer. Muslimer: män finns inte utsatt som ämnesord.  
 
Ämnesordlistan, liksom information om Kvinnohistoriska samlingarna och KVINNSAM, 
finns även på engelska, men inte på något annat språk.  
 

Icke-heterosexuella 
 
Det finns 14 ord som tydligt relaterar till annan sexualitet än heterosexualitet. Dessutom finns 
ämnesorden heterosexualitet och heteronormativitet, vilket visar att heterosexualiteten inte tas 
helt för given:   

                                                 
154 http://www.ub.gu.se/kvinn/kvinnsam/soktips/ 
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bisexualitet      
butch femme       
gayrörelsen       
hermafroditism     
homofobi 
homosexualitet     
homosexuella män     
komma-ut-processen 
könsbyte 
lesbianism 
lesbiska 
manlig homosexualitet 
partnerskap 
transsexualism 
transvestism     
 
Många ämnesord relaterar till sexualitet och genom att kombinera till exempel lesbiska med 
konstgjord befruktning är det möjligt att finna litteratur om lesbiskas speciella situation, i 
detta fall när det gäller att skaffa barn. Samtidigt är det många företeelser som inte får 
utrymme i KVINNSAM. Riksförbundet för sexuellt likaberättigande (RFSL) har gett ut 
skriften Höra hemma, som även finns att ladda ner från hemsidan.155 I förordet skriver Sören 
Andersson, förbundsordförande, och Maria Sjödin, vice förbundsordförande, att samhörighet 
med andra och tillhörighet i samhället är speciellt viktigt för den som tillhör en liten grupp 
som skiljer sig från samhällsnormen.156 Där används mängder av ord som relaterar till en 
verklighet där heteronormen ifrågasätts. Några exempel på sådana ord som inte finns i 
KVINNSAM är:  
 
Heterosexuell, ickeheterosexuell, HBT, transperson, queer (queerteori finns, men inte queer 
som identitet), samkönad, bög, sexualiteter, intersexuella (hermafroditism finns), drag 
king/queen, biologiskt kön, Pride (parad som HBT-manifestation), flata, utanförskap, 
könsöverskridande, kärnfamilj, tvåsamhetsnorm, hatbrott, heterosexism.  
 
Ämnesorden homosexualitet, manlig homosexualitet och lesbianism representeras av 
homosexuella män och lesbiska, däremot är det inte möjligt att söka på heterosexuella eller 
heterosexuella män. Heterosexualitet är alltså möjligt att söka som ett ämne, men inte 
litteratur om heterosexuella personer. Jag ställer mig också något undrande till att lesbiska och 
lesbianism finns med som ämnesord. Om kvinna är underförstått i alla ämnesord borde 
kanske lesbiska vara underförstått till homosexualitet. Dessutom, som författaren Mian 
Lodalen påpekar, definierar sig inte unga personer som lesbiska längre. Det ordet ses som 
gammaldags i en föränderlig queervärld, där man kan flyta mellan kategorierna. Om man 
använder någon beteckning är det ordet flata, vilket verkar ha ersatt lesbisk.157

 
Begreppet hatbrott, som inte finns i listan, används som ett samlingsbegrepp för rasistiska, 
främlingsfientliga och homofobiska brott. Det kan handla om hets mot folkgrupp och olaga 
diskriminering, men också misshandel, skadegörelse och olaga hot med rasistiska, 
främlingsfientliga eller homofobiska motiv. Hatbrott är handlingar som strider mot 

 
155 http://app.rfsl.se/apa/19/public_files/rfsl_horahemma_digital_lagre.pdf 
156 Andersson & Sjödin, s 3 
157 Rosenberg, 2006, t ex s 87 
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värderingar om alla människors lika värde.158 I mer vardaglig betydelse inkluderas mobbing, 
trakasserier, verbala hot mm. Detta är en högst påtaglig del av verkligheten att förhålla sig till 
för alla som avviker från normen när det gäller sexualitet och/eller etnicitet.  
 
I KVINNSAM är det möjligt att studera queerteori, men inte att vara queer. Flera av 
intervjupersonerna i Tiina Rosenbergs bok L-ordet använder begreppet queer som dels en 
beteckning på det sammanhang de befinner sig i, queervärlden, dels som en identitet.159 Detta 
förhållningssätt tydliggörs inte i ämnesordlistan. 
 
Jag har redan skrivit om att ämnesord om familjeliv inte visar villkoren för familjer i icke-
heterosexuella konstellationer. Homosexuella familjer finns inte som ämnesord. En sökning 
på familjen i kombination med lesbiska ger 37 träffar, homosexuella män 15 träffar, 
homosexualitet 60 träffar, heterosexualitet10 träffar och utan annat ämnesord 2972 träffar. Jag 
tolkar detta som att ”familjen” per definition är en heterosexuell institution och att detta därför 
inte behöver skrivas ut. Samma förhållande mellan antalet träffar gäller för ämnesordet 
föräldrar i dessa kombinationer. Till ämnesordet mödrar finns flera hänvisningar, det skulle 
vara relevant med en hänvisning till lesbiska mödrar också. I regnbågsfamiljer finns ofta en 
eller flera medföräldrar, ett förhållande som inte täcks in av ämnesordet styvmödrar, ett 
ämnesord som för övrigt borde vara styvföräldrar. 
 
Ämnesordet parförhållande finns också och detta ger i kombination med lesbiska 20 träffar, 
homosexuella män 5 träffar, heterosexualitet 7 träffar och utan annat ämnesord 339 träffar. 
Här är det underförstått att ett parförhållande inte är samkönat.  
 
Ämnesordet heteronormativitet täcker en del av den normativitet som icke-heterosexuella 
betraktas som avvikare ifrån, ett annat relevant begrepp är könsnormativitet, som betecknar 
normen om hur könen (som män och kvinnor) är och bör vara. Även heterosexism, vilket 
betecknar fördomar mot homosexuella och är konsekvensen av heteronormativitet, saknar jag 
som ämnesord. 
 
Inte ett enda Aktuellt ämne handlar om situationen för icke-heterosexuella personer. De som 
behandlar sexualitet är inriktade på kvinnors utsatta position i förhållande till män – de flesta, 
elva stycken, handlar om mäns våld mot kvinnor och flickor, inklusive våldtäkt, tre handlar 
om kvinnohandel/trafficking och prostitution.160 Naturligtvis är detta väldigt viktigt att 
uppmärksamma, men det som handlar om sociala frågor och hälsa borde också kunna ta upp 
icke-heterosexuella personers situation. Ett annat exempel är att Pridefestivalen, som är ett 
stort årligt evenemang för alla icke-heterosexuella och könsöverskridare, endast nämnts en 
gång i Aktuellt ämne (år 2000), medan det hittills varje år skrivits om Lucia och 
Internationella Kvinnodagen. 
 
Som jag nämnde tidigare representeras inte icke-heterosexuella i årtalslistan.  
 
I databasen Women´s Thesaurus ska den lesbiska och etniska erfarenhetsvärlden så mycket 
som möjligt tas som utgångspunkt, inte bara genom ämnesord som ’black’, ’white’, ’lesbian’ 
och ’heterosexual’ som kan kombineras med andra termer, utan också genom specifika 

 
158 Dahl, Ulrika, ”Det viktigaste är inte vad extremisterna gör…”, s 19 
159 Rosenberg, 2006, s 87 
160 Värt att notera är att termen ”kvinnovåld” ofta används i detta sammanhang, en term som kritiserats för att 
fokusera på kvinnan/offret i stället för på mannen/förövaren. Även i Aktuellt ämne används denna term, dock 
inte i KVINNSAM. Det går att söka på kvinnomisshandel, men med hänvisning till - se misshandel. 
Kvinnohandel används dock i listan, vilket jag tycker är något märkligt. Men kanske är det ett bättre val än det 
mer distanserade trafficking. 
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ämnesord som ’lesbian mothers’, ’lesbian language’, ’ethnic studies’ och ’black women´s 
history’.161 Arton stycken ämnesord inleds här med ’lesbian’ och nio med ’gay’. Denna 
medvetenhet saknas något i databasen KVINNSAMs ämnesordlista.  
 
 
Analys av den diskursiva praktiken 
Ämnesordlistan som genre  
 
Fairclough använder ordet genre när han talar om texters olika stil och uttryck och menar att 
texter inom samma genre ofta har gemensamma sätt att framställa någonting.162 Gemensamt 
för ämnesordlistor är att de är listor över godkända indexerade termer uppställda i 
bokstavsordning. Syftet är att hjälpa användare att få både tillräckligt många träffar och 
relevanta träffar för sin sökning. Enligt Kvinnohistoriska samlingarna är syftet med 
KVINNSAMs ämnesordlista att göra litteratur om kvinno- mans och genusforskning 
tillgänglig för alla som är intresserade. ”Användarvänligheten har alltid stått i centrum”, som 
de skriver i sina söktips.163 Indexeringen görs av indexerare vid Kvinnohistoriska samlingarna 
och termerna utgår från de dokument som ska indexeras. Ämnesordlistan uppdateras 
kontinuerligt och utökas med nya termer. Att det här handlar om kontrollerade termer gör att 
karaktären kan upplevas som något uppstyltad, särskilt jämfört med en naturlig vokabulär där 
termerna kommer direkt från det indexerade dokumentet – från titel och abstract eller hela 
dokumentet.  
 
Jag skulle här vilja återknyta till Birger Hjørlands syn på olika informationssystem som 
verktyg att ställa frågor med, eftersom en ämnesordlista i högsta grad är just det. För att kunna 
ställa en fråga måste jag veta vilka ämnesord som är godkända. Om jag till exempel är 
intresserad av kvinnor och bloggande får jag inga träffar i KVINNSAM på blogg* eller 
weblog, men ämnesorden Internet och kommunikation i kombination ger träffar om t ex 
bloggar och chatgrupper. Inte helt naturligt kanske … Är jag intresserad av sexköpslagen så 
går det inte att söka på det, utan jag måste söka t ex prostitution och lagar. Språket är i det 
avseendet inte intuitivt, eller anpassat för alla användare, vilket kanske inte heller är möjligt. 
Ett mer naturligt språk är ju också mer föränderligt och skulle kunna göra att ämnesorden blev 
föråldrade ännu fortare. Många exempel kan ges på att språket är något stelt – idag säger vi t 
ex knappast mödrar eller fäder, men om jag vill söka efter ämnet pappagrupper så måste jag 
välja fäder plus föräldrautbildning. Inte helt märkligt, när man vet det, men för att göra 
sökningar på ämnesord måste jag alltså veta något om ämnesords karaktär. Det kan också 
vara svårt att söka på nya begrepp eller uttryck, eftersom ett ord bör vara någorlunda etablerat 
innan det införlivas i en ämnesordlista. Det är inte alltid lätt att veta vilka begrepp som 
kommer att leva kvar och vilka som bara är tillfälliga modeord, vilket kan vara en förklaring 
till den konservativa karaktären.  
 
KVINNSAMs ämnesordlista som en kommunikativ händelse har en hög grad av 
intertextualitet, eftersom den bygger på redan existerande diskurser och genrer. Till stora 
delar bygger listan på Svenska ämnesord, t ex genom att använda samma typ av ord och för 
vissa ämnesord hänvisa till denna lista.164 Listan är också resultatet av flera årtiondens 
indexering och omarbetning och byggs hela tiden på. Detta innebär till exempel att vissa ord 
är mindre relevanta idag än då de infördes. Det kan också innebära att material indexeras med 

 
161 http://www.iiav.nl/eng/databases/ 
162 Fairclough, 2003, Analysing Discourse – Textual Analysis for Social Research, s 68 ff 
163 http://www.ub.gu.se/kvinn/kvinnsam/soktips/ 
164 t ex när det gäller geografiska beteckningar hänvisas till Svenska ämnesord. 
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något av de ämnesord som finns, trots att något annat vore mer relevant. I detta avseende 
bygger också den diskursiva praktiken i stor utsträckning på formella, grammatiska regler för 
indexering. 
 

Diskurser i texten 
 
Textanalysen gick ut på att hitta fokuserade ämnesområden och se närmare på vissa utvalda 
representationer. Sammanfattningsvis kan sägas att de ord som används inom de 
ämnesområden jag funnit i listan i mycket stor utsträckning speglar en svensk verklighet samt 
har en bristfällig representation av etnicitet, funktionshinder och icke-heterosexualitet. 
 
I analysen av den diskursiva praktiken ska jag undersöka vilka diskurser, vilka sätt att tala om 
kvinnor och kvinnlighet, som dessa ämnen och representationer både speglar och bidrar till att 
skapa. Det är maktrelationen mellan kvinnor och män som betonas, så den diskurs som 
framträder tydligast är en jämställdhetsdiskurs, där relationen/oppositionen mellan kvinnor 
och män är central och där andra sociala relationer ges mindre utrymme. Inom de olika 
områdena fanns många äldre termer. Denna betoning på svensk kvinnohistoria speglar dels 
samlingarnas ursprung som ett kvinnohistoriskt arkiv, men visar också att den svenska 
kvinnorörelsens historia, främst från 1800-talet, med dess förebilder, fortfarande ses som 
viktig och relevant. Att det även i mer samtida termer är svenska förhållanden som fokuseras 
speglar en diskurs om nationen som plattform för jämställdhetsarbete, som jag ser det på 
bekostnad av jämställdhetsarbete i ett globalt perspektiv. Här tycker jag också att en diskurs 
om invandrare som (innehavare av) problem framträder. Den starka betoningen på arbete och 
yrken speglar en diskurs om lönearbetets vikt för jämställdhet.  Den heterosexuellt präglade 
moderskapsdiskursen vill jag också nämna. Dessa diskurser överlappar och samverkar till stor 
del, men jag har här försökt att dela upp dem. 
 

Jämställdhetsdiskursen 
 
Kvinnohistoriska samlingarna har byggt upp KVINNSAM utifrån konstaterandet att i andra 
klassifikationssystem tas mannen som underförstådd norm. I KVINNSAM tas kvinnan som 
underförstådd norm. Detta kan ses som en motståndshandling – ett sätt att ta makten över 
vilket innehåll kategorin kvinna fylls med. Det kan också ses som ett upprätthållande av 
tvåkönsordningen och den, ur ett intersektionellt perspektiv, förenklade förklaringen av 
maktrelationer enbart i termer av kön. Patriarkalism, emancipation, manssamhället (i 
bestämd form singularis), systerskap, androcentrism, kvinnofrid, könsdiskriminering och 
könsmotsättningar är några, av många, exempel på indexeringstermer som relaterar till 
sociala relationer och maktobalans mellan kvinnor och män. Flera av dessa ord, som ofta 
används inom genusforskningen, är också mångtydiga eller svåra, men de förklaras i regel 
inte. Emancipation, genuskontrakt, könsutjämning, misogyni, nyfeminism, standpoint theory 
och särartsteori är några exempel. 
 
Ämnesordet för det radikalfeministiska begreppet medvetandehöjning, att bli feministiskt 
medveten, har dock ändrats till det vagare medvetenhet. Från medvetandehöjning finns en 
hänvisning. Ändå är det medvetenhet om könsmotsättningar som åsyftas.165 Trots att 
ämnesordet kvinnor är underförstått i alla ämnesord finns också många ord som börjar med 

 
165 Kanske är det också synd att osynliggöra begreppet, som kan vara av värde för den som söker information om 
just radikalfeminismen. 
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kvinno*, som kvinnoforskning, kvinnohistoria, kvinnokurser, kvinnopartier och 
kvinnosamhälle.  
 
Begreppet jämställdhet handlar om kvinnors och mäns lika rätt, främst i fråga om arbete och 
arbetsvillkor. Jämställdhet är en av flera jämlikhetsfrågor. Jämlikhet är ett bredare begrepp 
som innebär att alla ska ha samma möjligheter. Likabehandling betyder att personer med t ex 
olika kön, social och/eller etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning, ålder eller 
funktionshinder ska behandlas lika och inte trakasseras eller diskrimineras. Ämnesordet 
jämställdhet finns i KVINNSAM, samt ett antal relaterade termer: 
 
jämställdhetskommittéer 
jämställdhetslagar 
jämställdhetsombud 
jämställdhetsplaner 
jämställdhetsprojekt 
 
Begreppen jämlikhet och likabehandling finns däremot inte. Exempel på andra ämnesord som 
har med jämställdhet att göra är genusarbetsdelning, genussystem, könsfördelning, likalön, 
mainstreaming, behörighet och behörighetslagen.  
 
Till ämnesordet diskriminering finns hänvisningen - se även könsdiskriminering. Inte, vilket 
jag nämnt, - se även etnisk diskriminering eller annan hänvisning som syftar till 
diskriminering eller exkludering på andra grunder än kön. Till ämnesordet segregation finns 
också den mer specifika termen könssegregering. I den här diskursen får andra sociala 
maktrelationer ett begränsat utrymme. 
 
Ämnesordet feminism har hänvisningarna - se även antifeminism, - se även ekofeminism, - se 
även nyfeminism, - se även postfeminism, - se även profeminism, och - se även 
radikalfeminism. Ytterligare en feministisk inriktning är representerad, nämligen 
feministteologi. För att hitta postkolonial feminism, black feminism, lesbisk feminism eller 
queerfeminism måste däremot söktermer kombineras. 
 

Svensk kvinnohistoria 
 
Kvinnohistoriska samlingarna har behållit sitt namn från 1971, då namnet ändrades från 
Kvinnohistoriskt arkiv. Detta var ett mycket relevant namn från starten, eftersom ett av 
syftena var just att samla in arkivmaterial om den svenska kvinnorörelsen. Fortfarande ägnar 
sig Kvinnohistoriska samlingarna åt att tillgängliggöra historiskt kvinnomaterial, t ex genom 
inskanning av äldre tidskrifter och foton från arkivsamlingen. Detta arbete är värdefullt för 
den historiska forskningen, men då detta långt ifrån är det enda Kvinnohistoriska samlingarna 
ägnar sig åt kan det diskuteras om namnet fortfarande är lämpligt.  
 
Indexeringstermer som borgerliga kvinnorörelsen och socialistiska kvinnorörelsen har idag 
ett historiskt värde och är viktiga för den som söker information om den svenska 
kvinnorörelsens historia. Husmoderslön, husmorssemester, barnavårdsmannainstitution, 
sedlighetsdebatten, namnfrågan, mödrahjälp och kvinnofrågan är några andra exempel på ord 
ur den kvinnohistoriska diskursen. Vissa av dessa äldre begrepp förklaras också i listan, 
medan andra, som lösdriveri och kvinnorov, inte förklaras.  
 
Utan att gå närmare in på bildanalys vill jag i detta sammanhang bara nämna den 
informationsbroschyr som finns om Kvinnohistoriska samlingarnas verksamhet. På framsidan 
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finns bilder av elva namngivna kvinnor och inne i broschyren finns ytterligare tre. Dessa är 
dels Eva Pinéus, Asta Ekenvall och Rosa Malmström – initiativtagarna till Kvinnohistoriskt 
arkiv. De övriga är sex kvinnor verksamma runt sekelskiftet och aktiva i Fogelstadgruppen, 
grundarna till Kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad, samt fyra svenska författare 
verksamma i början eller mitten av förra seklet. Här avbildas fjorton kvinnor, varav tretton är 
svenska, alla vita, alla nu döda. Det som namnet Kvinnohistoriska samlingarna antyder, att 
här handlar det om historia, får ytterligare förstärkning.  
 
de los Reyes och Mulinari påpekar att svensk feministisk forskning sedan länge fokuserat 
historiens betydelse som en identitetsskapande kraft och att detta tar sig uttryck i ett letande 
efter historiska rötter och förebilder. De menar att det är en av flera processer som binder 
feminismen rumsligt till nationen och idémässigt till modernitet.166 Av de 24 Aktuellt ämne 
som tar upp kvinnohistoria tar 23 upp svensk kvinnohistoria. Det återstående uppmärksammar 
att finska kvinnor haft rösträtt i hundra år – texten handlar dock främst om den svenska 
kampen för rösträtt. Inget sägs alltså om kvinnohistoria utanför Norden. 
 

Den nationella diskursen / det avvikande icke-svenska  
 
Bilderna i informationsbroschyren visade att det är svenska förhållanden som dominerar, 
samma fokus finns också i ämnesordlistan, inte bara när det gäller det historiska perspektivet. 
Ord som allmänna val, rösträtt, arbetarrörelsen, fackföreningar, socialdemokrati, 
behörighetslagen, daghem, barnstugor, familjedaghem, förskolan, dagmammor, folkhemmet, 
kommunala tjänster, kommuner och välfärdsstaten och många fler är exempel på ord som i 
stor utsträckning speglar den svenska nationen.  
 
Att den svenska välfärdstaten fokuseras i Kvinnohistoriska samlingarnas material, inklusive 
KVINNSAM, som plattform för jämställdhetsarbete är ju i och för sig helt rimligt, men som 
jag påpekade tidigare får det globala perspektivet inte mycket utrymme. Centrala begrepp för 
den postkoloniala feminismen som transnationell, nationalstaten, hegemoni och exil finns 
inte. Kolonialism finns, men inte koloniserade länder, antikolonialism eller avkolonisering. 
Rasism finns men inte antirasism eller antirasistiska rörelser. En konsekvens av kolonialismen 
är att många människor lever i exil eller diaspora – det senare ett begrepp som idag inte 
endast används för den judiska förskingringen utan också för att beteckna många andra 
etniska gruppers bosättning utomlands, ofta men inte alltid som resultatet av en ofrivillig 
migration. Dessa begrepp saknas, liksom tvångsförflyttning och maktrelationer. Erfarenheter 
av att leva i konfliktdrabbade områden synliggörs endast med ett fåtal ord som krig, 
krigsförbrytelser och militärer.  
 
Samerna nämndes i samband med beskrivningen av yrken. Det bör också påpekas att den 
nationella diskursen inte täcker denna del av nationen. Hela det samiska samhället 
representeras endast med ämnesordet samer.  
 
Begreppet mångkulturella samhällen används i ämnesordlistan. Detta begrepp har kritiserats 
för att det riskerar att reproducera kulturella skillnader och osynliggöra kopplingen mellan 
kultur och makt. Mångkulturalism används som ett politiskt begrepp, och bör av den 
anledningen vara sökbart, liksom eventuellt också mångkulturella samhällen, i brist på bättre 
beteckning. Minoriteter finns som ämnesord men inte majoritet*, för den etniska eller 
kulturella majoriteten, till exempel majoritetssamhälle. 
 

 
166 de los Reyes & Mulinari, s 130, 83 
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Endast 31 av de hittills 202 Aktuellt ämne tar upp utomsvenska förhållanden. Då handlar det 
oftast om kvinnor som fått olika priser eller utmärkelser. De sju som behandlar 
invandrarkvinnors situation i Sverige handlar om skydd till utsatta invandrarflickor i familjer 
med ”patriarkala värderingar”167, hedersmord, könsstympning och barnäktenskap. Begreppet 
hedersmord finns i även ämnesordlistan, med hänvisningen sök på heder och mord. 
Begreppet används mycket i debatten, så det bör naturligtvis vara sökbart, men det är en 
konstruerad term, som osynliggör att det handlar om kontroll och makt. Paulina de los Reyes 
påpekar att när begrepp som hedersmord, utsatta flickor och patriarkala familjer används så 
associeras könsförtryck till handlingar som är accepterade inom andra kulturer och i andra 
länder och därmed något främmande i Sverige. Detta menar hon riskerar att bli en täckmantel 
för rasistiska och patriarkala strukturer i Sverige.168 Att benämna vissa brottshandlingar som 
hedersrelaterade, med de schablonmässiga associationer det för med sig, riskerar att 
osynliggöra det individuella fallet och försvåra för brottsoffret. de los Reyes och Mulinari 
menar att situationen för våldsutsatta kvinnor och barn i stället bör analyseras inom ramen för 
strukturella villkor som könsmässigt förtryck och etnisk diskriminering, institutionella 
mekanismer i det omgivande samhället och individuella villkor inom familjen, inte som ett 
etno-kulturellt problem som äger rum i vissa specifika miljöer.169 Det är för övrigt något 
oklart när patriarkalism respektive manssamhället ska användas. Det förra ger över tusen 
träffar, det senare 128. En sökning visar att de flesta dokument om Afrika och Mellanöstern 
samt religiositet indexeras med patriarkalism, medan manssamhället används för Sverige och 
för mansforskning. 
 
Den postkoloniala feminismen har påpekat att en kolonial diskurs ser kvinnor med ursprung i 
andra kulturer som några som västerlandet måste rädda och bistå. Invandrare ses som, till 
skillnad från svenskar, speciellt etniska och kulturella och invandrarflickor och kvinnor av 
annan etnicitet utmålas som offer, utsatta för något oss (etniska svenskar) främmande, som 
könsstympning och hedersmord, och i behov av samhällets skydd. De ges ingen egen röst. 
Till viss del reproduceras denna diskurs i listan. Ämnesord som isolering, trakasserier, 
utfrysning, hot och dödshot, som kan beskriva situationen för många kvinnor utan att 
förknippas med etnicitet, saknas också.  
 
Många organisationer är sökbara i KVINNSAM, men den svenska organisationen Terrafem, 
före detta jour för invandrarkvinnor, som bildades 2002 och bl a driver skyddat boende och 
telefonjour för kvinnor och flickor med utländsk härkomst, är inte sökbar.  
 
Årtalslistan tar upp ”ett urval av viktiga årtal vad gäller kvinnohistoria och jämställdhet i 
Sverige”.170 Det är tydligt att det handlar om svenska förhållanden. Men som vi sett berör det 
inte alla kvinnor, t ex inte homosexuella. Invandrarkvinnor berörs inte heller. Årtalslistorna är 
väldigt intressant läsning, men jag ställer mig ändå frågande till att bara svenska förhållanden 
tas upp. Kan den svenska feministiska rörelsen över huvud taget isoleras från den 
internationella? 
 
De tre webbplatserna som Kvinnohistoriska samlingarna länkar till – Kärlek, makt och 
systerskap – 70-talets kvinnorörelse, Kvinnors kamp för rösträtt och Kvinnors kamp för 
kunskap fokuserar alla på den svenska kvinnorörelsens historia. Jag ska inte analysera 
innehållet i dessa texter, men konstaterar att de förstärker bilden av att fokus ligger på det 
nationella och det historiska. 

 
167 Aktuellt ämne, 2002-01-24 , ”Nytt hedersmord” 
168 de los Reyes, Paulina, 2002, ”Den svenska jämställdhetens etniska gränser – om patriarkala enklaver och 
kulturella frizoner”, s 182 
169 de los Reyes & Mulinari, s 114, 129 
170 http://www.ub.gu.se/kvinn/artal/index.xml 
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Olika högtider har ibland tagits upp som Aktuellt ämne. Femton gånger har det skrivits om 
högtider och då enbart sådana högtider som firas i Sverige (men inte endast i Sverige) – 
närmare bestämt påsk, mors dag, Lucia och 8 mars – Internationella kvinnodagen.  
 

Lönearbetesdiskursen 
 
I det svenska folkhemmet är egen försörjning en viktig princip för samhällets organisering 
och för definitionen av sociala rättigheter. Kvinnors rätt till egen försörjning har betraktats – 
och betraktas – som ett viktigt redskap för kvinnors frigörelse och rättvisa. Även när det gäller 
invandrare framhålls ofta hur viktigt arbete är för integrationen. Men, som de los Reyes och 
Mulinari påpekar, så är arbete inget neutralt begrepp. Fokuseringen på lönearbete osynliggör 
dels allt annat arbete – det som inte är avsett för marknaden, som t ex obetalt arbete i hemmet, 
upprätthållandet av sociala nätverk och ideellt arbete, dels de exploateringsformer som 
organiserar arbete i ett globalt perspektiv.171 Dessutom är många grupper av kvinnor, som 
funktionshindrade kvinnor, i stor utsträckning avskurna från arbetslivet. Att det i 
KVINNSAM finns hundratals ämnesord som relaterar till lönearbete är naturligtvis inget fel, 
men alla yrkesgrupper, allt arbete, syns inte. 
 
KVINNSAM tar upp den typ av arbete som kvinnor traditionellt utfört, nämligen det 
oavlönade arbetet, men endast med två ämnesord. De ämnesord i KVINNSAM som relaterar 
till arbete som inte är lönearbete på marknadens villkor är oavlönat arbete och hushållsarbete. 
Jämfört med alla de yrkesbeteckningar som skrivs ut så är det mycket som ska täckas in i 
dessa ord. Varken ideellt arbete eller volontärarbete finns utskrivet, vilket jag tycker är ganska 
konstigt, särskilt eftersom kvinnor utför mycket sådant arbete. Ämnesordet hemarbete har en 
förklaring i ämnesordlistan: ”avlönat arbete som utföres i det egna hemmet, t ex sömnad för 
textilföretag”. Ämnesordet husligt arbete betyder ”avlönat arbete i annans hem”. 
Hushållsarbete däremot betyder oavlönat arbete i det egna hemmet och har hänvisningen - se 
även städning. Det omsorgsarbete i form av till exempel anhörigvård som i huvudsak kvinnor 
står för synliggörs däremot inte. 
 
Dagens transnationella, globala arbetsmarknad med dess exploatering av människor och natur 
framträder inte särskilt tydligt. Här finns en marknad för hushålls-, omsorgs- och sexuella 
tjänster där personer, framför allt kvinnor, som står utanför både trygghetssystem och 
arbetslagstiftning utnyttjas.172 Ämnesordet tvångsarbete finns dock, med hänvisningen - se 
även slaveri. Hushållstjänster kan representeras av ämnesorden barnflickor och hembiträden, 
men prostituerade finns inte. Ämnesordet prostitution finns, så även striptease, men inte 
prostituerade, prostituerade :män eller strippor – de som ofta kallas sexarbetare. Här existerar 
företeelsen, men inte de personer som utför arbetet, vilket kan tolkas som att det inte ses som 
ett arbete, eller ett yrke. Om det bör betecknas som det kan naturligtvis diskuteras, men som 
en jämförelse innehåller databasen Women´s Thesaurus både ämnesordet ’sex industry’ och 
’occupations in the sex industry’. Ämnesordet sexköpare finns i KVINNSAM, men den 
omfattande sexindustrin har inget ämnesord. Begrepp som arbetstillstånd, människohandel 
(eventuellt i stället för kvinnohandel med tanke på att kvinnor ska vara underförstått), 
människosmuggling, exploatering, folkrätt, global/transnationell ekonomi och avregleringar 
hade gjort det arbete som avviker från det ”normala” lönearbetet tydligare. Svartjobb är ett 
begrepp som är relevant för många människor i Sverige idag, men det närmaste ämnesordet är 
informell ekonomi, vilket knappast gör ämnesområdet lätt sökbart. 
 

 
171 de los Reyes & Mulinari, s 104-106 
172 se t ex de los Reyes & Mulinari, s 106 
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Den heterosexuella moderskapsdiskursen 
 
När det gäller kvinnors roll som mödrar finns det stora möjligheter att hitta relevanta sökord. 
Att föräldraskapet är en sak för kvinnor framgick också av textanalysen, som visade att det 
finns mängder av hänvisningar till ämnesordet mödrar, men inga till fäder. Erfarenheter av 
barnafödande synliggörs genom ord som obstetrik, barnsängstiden, foster, förlossning, 
graviditet och postpartum. 
 
Ett flertal feminister har kritiserat att feminismen i så stor utsträckning utgår från 
kärnfamiljens perspektiv, Ulrika Dahl påpekar att den svenska jämställdhetspolitiken och 
stora delar av feminismen utgår från tvåsamheten, heterosexuell eller icke-heterosexuell, men 
alltid monogam. Denna monogama relation har institutionaliserats i äktenskapet och 
kärnfamiljen, vilket hon menar skapar en heteronormativ diskussion om hur familjelivet och 
kärleken ska kombineras med arbetslivet.173 Om den feministiska diskussionen fördes av 
personer utan barn skulle mycket se annorlunda ut, t ex fokus i denna ämnesordlista. 
 
Det homosexuella föräldraskapet är inte synliggjort i KVINNSAM. Homosexuella familjer 
finns inte som sökord. Utomäktenskapliga barn finns, men inte barn till homosexuella. 
Barnlöshet går också att söka, däremot inte frivillig barnlöshet. Lagen om registrerat 
partnerskap antogs 1994 och 2002 beslutades om homosexuellas rätt att prövas som 
adoptivföräldrar. Idag pågår debatten för fullt om homosexuella par ska få ingå äktenskap på 
samma villkor som heterosexuella par. Ämnesordet partnerskap finns och litteratur om 
homosexuell familjebildning går att finna genom att kombinera söktermer, men jag anser att 
det är en brist att den icke-heterosexuella erfarenhetsvärlden inte syns mera, särskilt inom 
detta område. En sak som jag däremot ser som positiv är att partnerskap ändå finns som en 
hänvisning till ämnesordet äktenskap. 
 
I årtalslistan finns en avdelning om social- och familjepolitik. Det handlar här om den 
heterosexuella familjens ställning, inte något finns om andra familjekonstellationer eller 
villkoren för icke-heterosexuella. 
 
 
Diskussion kring den sociala praktiken 
 
De institutionella och ekonomiska ramarna för Kvinnohistoriska samlingarnas verksamhet 
sätts av Göteborgs universitetsbibliotek och BIBSAM och en bredare social struktur som 
bidragit till att bestämma och forma KVINNSAMs diskursiva praktik är den svenska, statliga 
jämställdhetspolitiken. Denna har traditionellt yttrat sig i en strävan att förbättra kvinnors 
deltagande i utbildning, produktion och politiskt liv. Forskning kring jämställdhet har inriktats 
på att identifiera de hinder som finns i t ex arbetsliv och utbildningssystem och som borde 
undanröjas för att ge kvinnor samma möjligheter som män.174 Utredningen SOU 1995:110 
Viljan att veta och viljan att förstå föreslog att Kvinnohistoriska samlingarna skulle ges ett 
uttalat nationellt uppdrag att vara dokumentationscentral för hela den svenska 
kvinnoforskningen och 1997 fick biblioteket uppdraget att vara nationellt ansvarsbibliotek för 
kvinno-, mans- och genusforskningen. Det som från början var ett privat initiativ är idag ett 
politiskt uppdrag. Här finns dock inte utrymme att gå närmare in på innehållet i denna politik, 
eller sambandet mellan dess sociala och kulturella konsekvenser och KVINNSAMs 
diskursiva praktik.  

 
173 Rosenberg, 2006, s 119 
174 Eriksson, 1997, 3.2 
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I detta avsnitt kommer jag med hjälp av det intersektionella perspektivet diskutera huruvida 
KVINNSAMs ämnesordlista som diskursiv händelse speglar den svenska feminism som de 
los Reyes och Mulinari kallar hegemonisk. Jag koncentrerar mig här på den frågeställning 
som gäller vilka maktrelationer som kan urskiljas i texten och de möjliga effekterna av att en 
viss representation överväger och att vissa representationer saknas.  
 

Hjältinnan 
 
När de los Reyes och Mulinari beskriver den hegemoniska feminismen i Sverige identifierar 
de vissa gemensamma antaganden; teoretiserandet av könsrelationer har nationella 
förhållanden som utgångspunkt, kön (definierat som kvinnor och män) ses som den mest 
centrala och grundläggande sociala relationen, reglering av heterosexualitet ses som marginell 
för konstruktionen av kön, tron på reformer och utveckling och ikonisering av lönearbete.175 
De ser detta som ett sätt att anpassa sig till den politiska och akademiska praktiken och menar 
att den institutionaliserade jämställdhetspolitiken med dess skapande av organisationer, centra 
och andra institutioner med syfte att bedriva forsknings- och utvecklingsarbete om 
könsrelationers betydelse för social organisering bidragit till framväxten av en sådan 
hegemonisk feminism, där andra röster får litet utrymme.176 Tiina Rosenberg skriver i sin bok 
L-ordet om ”hjältinnan i jämställdhetsberättelsen” som den heterosexuellt gifta arbetande 
modern. För henne har den statliga jämställdhetspolitiken gjort livet något mer uthärdligt.177 
Jag ser hur hon framträder även i mitt material. En sammanfattning av textanalysen visar att 
den erfarenhetsvärld som skildras innehåller studier, lönearbete och familj med betoning på 
moderskapet. Att det även handlar om svensk feminism/kvinnorörelse har vi sett både i 
analysen av ämnesordlistan och i det övriga materialet – årtalslistan, Aktuellt ämne och 
webbplatserna Kvinnors kamp för rösträtt, Kärlek, makt och systerskap och Kvinnors kamp 
för kunskap. Sverige brukar ofta, åtminstone nationellt, omtalas som världens mest jämställda 
land. de los Reyes och Mulinari skriver om den svenska jämställdhetspolitiken att:  
 

Hegemonisk feminism namnger en plats där privilegierade former för kvinnlighet utvecklar ett 
medvetande och en kritik av samhälleliga könshierarkier. Även om hegemonisk feminism är 
underordnad andra ideologier, har den förhandlat fram en position i det offentliga samtalet och 
erövrat en röst i diskussionen om strukturell ojämlikhet i Sverige. En följd av detta är 
jämställdhetspolitikens ställning som statlig ideologi och därtill som en central komponent i den 
svenska nationella självbilden.178  

 
De diskurser jag funnit i KVINNSAM har också nationen som utgångspunkt och fokuserar 
relationen mellan kvinnor och män medan andra sociala relationer inte ges lika stort utrymme. 
KVINNSAMs diskursiva praktik, med fokus på kvinnors liv, omstrukturerar maktrelationen 
mellan män och kvinnor generellt genom att lyfta fram kvinnliga erfarenheter och den 
svenska kvinnohistorien som något viktigt. Att indexeringen har som mål att göra kvinnor till 
subjekt, vilket konkret innebär att vid sökning på ett ämnesord erhålls träffar som handlar om 
kvinnor och att när dokumentet handlar om män så anges det, är särskilt belysande. Ett bra 
exempel är: familjeförsörjare - se även ensamstående mödrar, - se även försörjarbegreppet 
och det följande: familjeförsörjare: män. Här tas det inte för givet att en familjeförsörjare är 
en man. Sociala relationer mellan kvinnor och män framställs på ett otraditionellt sätt genom 
att det manliga inte är norm och genom ämnesord som mansideal och manskultur, ord som 

 
175 de los Reyes & Mulinari, s 87 f 
176 de los Reyes & Mulinari, s 81 f 
177 Rosenberg, 2006, s 128 
178 de los Reyes & Mulinari, s 83 
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brukar förknippas med prefixet kvinno-. Däremot menar jag att när det gäller ojämlikheter 
och maktrelationer mellan kvinnor reproduceras dessa delvis i materialet.  
 

Bipersonerna 
 
Jag har valt att undersöka representationen av funktionshindrade kvinnor, kvinnor med annan 
etnicitet än svensk och icke-heterosexuella. Detta är grupper som ofta marginaliseras i 
samhället. Fairclough menar att ideologier också kan spåras i det som inte sägs och de los 
Reyes och Mulinari menar att vad som kännetecknar feministiska hegemoniska diskurser är, i 
likhet med andra maktdiskurser, inte enbart det som sägs utan även det som förblir osagt och 
det som aldrig artikuleras som en del i det feministiska fältet. Tystnad, förbiseenden och 
osynliggöranden är viktiga redskap i skapandet och reproducerandet av den vita hegemoniska 
feminismen.179

 
Maktrelationer mellan svenskar och invandrare, personer av annan etnicitet än svensk och 
även andra länder och andra förhållanden reproduceras både genom tystnad och genom att 
många av de ämnesord som används fokuserar det avvikande. Ett flertal ord handlar om 
kvinnor som offer för ett manligt förtryck och i Aktuellt ämne framställs också 
invandrarflickor och kvinnor som offer. Däremot är det svårare att finna representationer i 
ämnesordlistan för kvinnors arbete och politiska kamp i andra länder, liksom för 
konsekvenserna av den globalisering som gör skillnaderna mellan världens kvinnor allt 
viktigare att uppmärksamma. Det nationella förhållandet fokuseras, speciellt när det gäller det 
historiska. 
 
Det ojämlika maktförhållandet mellan funktionshindrade och icke-funktionshindrade 
reproduceras främst genom att funktionshindrade kvinnor i stort sett inte alls representeras. 
Jag har visat att det finns stora svårigheter att på ett relevant sätt söka information om olika 
former av funktionshinder. Väldigt få ämnesord relaterar till denna erfarenhetsvärld och 
endast ett Aktuellt ämne har tagit upp ämnet. 
 
Maktrelationer mellan heterosexuella och icke-heterosexuella reproduceras enligt min mening 
i något mindre utsträckning. Förhållandet luckras upp av ord i ämnesordlistan som namnger 
andra sexualiteter än den heterosexuella och av att ord som heteronormativitet och homofobi 
finns med. Men inte ett enda Aktuellt ämne tar upp situationen för lesbiska, bisexuella, 
transsexuella eller andra könsöverskridare. Tiina Rosenberg beskriver heteronormativitet som 
de institutioner, strukturer, relationer och handlingar som vidmakthåller heterosexualitet som 
något enhetligt, naturligt och allomfattande.180 Heteronormativitet är grundat på normen om 
könsuppdelningen kvinna och man, en norm som också KVINNSAMs ämnesordlista bygger 
på. Här ses kön, definierat som kvinnor och män, som den mest centrala och grundläggande 
sociala relationen. 
 
Om representation saknas eller är bristfällig innebär det ökad marginalisering, eftersom det 
handlar om grupper som redan är marginaliserade. Marginalisering i detta sammanhang 
innebär i ett snävt perspektiv att materialet är svårt att finna och i ett bredare perspektiv att 
den kunskap och de erfarenheter som dessa grupper står för inte räknas. Som Hope A. Olson 
påpekar är all klassifikation konstruerad av den dominanta kulturella diskursen, så själva 
konstruktionen av en klassifikation definierar vad som kan räknas som acceptabel kunskap. 

 
179 de los Reyes & Mulinari, s 83 
180 Rosenberg, 2002, s 100 
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Om klassifikationssystem är verktyg att formulera frågor med, vilket Birger Hjørland menar, 
innebär det att om ett område inte representeras går det inte att formulera frågor kring det. 
Ojämlika maktförhållanden förstärks när en viss representation överväger och i förlängningen 
försvåras forskning kring andra områden.  
 
 
Slutdiskussion 
Frågeställningarna har besvarats under analysens gång. Huvudfrågan var: Vilken kvinna 
representeras i ämnesordlistan? De ämnesområden som KVINNSAMs ämnesordlista berör 
med flest antal ord är arbete och arbetsliv, politik och folkrörelser, barn och familj samt 
utbildning och forskning och ”kvinnan” visade sig i studiet av dessa ämnesområden och 
diskurser i texten vara en ganska tydligt avgränsad figur. Den kvinna som skildras, eller 
representeras, i KVINNSAM är lönearbetande och förebilden är kvinnor som klättrat på 
karriärstegen. Hon är också ansvarig för familjen och barnen. Hon är varken ung eller 
gammal, utan i arbetsför, produktiv ålder. Hon är också svensk och inte funktionshindrad. 
Merparten av ämnesorden skulle ha kunnat relatera till etnicitet, eller till funktionshinder, 
eller till religion, eller till någon annan aspekt av livet, men valet har fallit på arbetsliv, familj 
och utbildning. Det är alltså detta som värderas och anses viktigt. Den andra frågeställningen 
var: I vilken utsträckning och på vilket sätt finns funktionshindrade kvinnor, kvinnor med 
annan etnicitet än svensk och icke-heterosexuella representerade? Dessa grupper av kvinnor 
exemplifierar i uppsatsen ”den andra kvinnan”, den som avviker från majoritetsnormen, och 
det visade sig att representationen har vissa brister. Erfarenheter av att till exempel leva som 
kvinna och funktionshindrad, eller av att komma till Sverige som flykting eller av att bilda 
familj som icke-heterosexuell är antingen helt osynliga eller dåligt representerade. Detta 
uttrycks även i svaret på den tredje frågeställningen: Vilka diskursiva praktiker kommer till 
uttryck i ämnesordlistan? I de diskursiva praktiker jag urskiljt betonas jämställdhet mellan 
kvinnor och män och andra sociala relationer ges mindre utrymme, den svenska 
kvinnohistorien fokuseras och det är även i mer samtida termer svenska förhållanden som 
fokuseras, lönearbetet ses som centralt och även moderskapet. De olika diskursiva praktikerna 
samverkar och överlappar varandra och skapar tillsammans en berättelse om kvinnligheten. 
Den fjärde frågeställningen: Vilka maktrelationer kan urskiljas i ämnesordlistan? diskuterar 
just maktrelationer mellan denna dominerande kvinnlighet och de särskilda grupper av 
kvinnor jag fokuserat.      
 
Bakom beteckningen kvinna döljer sig en gränslös mångfald och som kulturvetaren Mikaela 
Lundahl skriver: ”Kollektivet kvinnor – den universella kategorin kvinnor – innehåller alla 
olika kvinnors erfarenheter och verklig jämlikhet kan först uppstå när den universella 
kategorin verkligen har utmanats av alla partikulära och specifika variationer på detta att vara 
kvinna.”  Detta är en process som vi bara är i början av, påpekar hon.181 KVINNSAMs 
ämnesordlista har en flexibel struktur, ord kan bytas ut och läggas till utan större besvär och 
Kvinnohistoriska samlingarna tar också emot förslag på nya ämnesord och lägger till nya efter 
hand. Det feministiska fältet förändras ständigt, inte minst märks påverkan från 
postkolonialismen. Ämnesordlistan kan inte förändras i samma takt, av skäl som jag nämnt 
tidigare, som att ett begrepp bör vara vedertaget innan det läggs till. Till exempel införlivades 
ämnesordet intersektionalitet först efter att begreppet använts inom den genusvetenskapliga 
forskningen i flera år. Ämnesord från mansforskningsområdet införlivades som ett 
engångsprojekt, liknande satsningar skulle möjligen kunna göras för att öka representationen 
när det gäller andra forskningsområden, kring funktionshindrade kvinnor, icke-heterosexuella 

 
181 Lundahl, Mikaela, 2006, ”Från genus till sexuell och etnisk skillnad”, s 225 
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kvinnor eller kvinnor av annan etnicitet än svensk, för att få ett mer pluralistiskt feministiskt 
perspektiv. 
 
Den svenska kvinnorörelsens historia har i stor utsträckning handlat om kvinnors roll i 
politiken, om lönearbete och lika villkor i arbetslivet samt om hur kvinnor ska kunna 
kombinera ett yrkesliv med familj. Det är förståeligt att Kvinnohistoriska samlingarna 
fokuserar på samma områden, med tanke på bibliotekets ursprung i ett kvinnohistoriskt arkiv. 
Nu är dock biblioteket nationellt ansvarsbibliotek för kvinno-, mans- och genusforskning och 
det, menar jag, borde ställa andra krav på representativitet. Som Chandra Talpade Mohanty 
påpekar är sexism, rasism, misogyni och heterosexism sammankopplade processer som är en 
del av det sociala var vi än befinner oss i världen. Hon menar att dessa ideologier tillsammans 
med etnisk nationalism och kapitalistisk konsumism är grundläggande för våra liv idag. 182 
Vikten av att anlägga ett globalt perspektiv blir därför allt tydligare. 
 
Databasen KVINNSAM fyller en mycket viktig funktion. Relevant material för olika former 
av genusforskning som kan vara svårt att finna tillgängliggörs här. Att, som jag har gjort, rikta 
kritik mot något som är bra och användbart för många, har stundtals känts problematiskt. 
Samtidigt har den känsla jag hade från början, att det både i ämnesordlistan och i det övriga 
materialet handlar om en bestämd sorts kvinna, vuxit under arbetets gång. Kvinnohistoriska 
samlingarna är till för alla som forskar om, studerar eller bara är allmänt intresserade av 
ämnet kvinno-, mans- och genusvetenskap, men när informationsbroschyren täcks av 
betydelsefulla kvinnor ur den svenska kvinnorörelsens historia och ämnesordlistan fokuserar 
en viss kvinnlighet och marginaliserar andra finns risken att många som skulle kunna finna 
intressant material i samlingarna blir avskräckta, känner att detta kan inte gälla mig – eller 
helt enkelt har svårt att finna materialet.   
 
Andra undersökningsområden som vore intressant att undersöka är ungdom, ålderdom och 
subkulturer, områden som jag har en känsla av också är representerade i liten utsträckning. 
Det hade också varit intressant att fokusera klassaspekten. För vidare forskning vore det 
värdefullt att praktiskt undersöka hur materialet indexeras – vilka indexeringstermer används 
för att indexera material inom ett visst område, i vilka kombinationer. En utveckling av 
uppsatsens ämne vore också att jämföra skillnader med andra ämnesordlistor eller med andra 
länders system för återvinning av genusforskningsmaterial, vilket jag inte haft utrymme för i 
denna uppsats. 
 
När det gäller arbetets relevans och validitet bör det sägas att diskursanalysens resultat är 
beroende av de frågor som ställts och de tolkningar som görs. Diskursanalys ger därför inga 
klara svar utan kan snarare sägas vara en pågående diskussion eller argumentation. Norman 
Fairclough menar att resultaten av en kritisk diskursanalys kan användas för att göra 
människor mer medvetna om diskurs som en form av social praktik som speglar och bidrar till 
att förstärka ojämlika maktrelationer.183  
 
Att indexering skulle kunna göras utan att osynliggöra, utan att reproducera maktrelationer 
mellan ”vi” och ”de”, inkluderande och öppet, är möjligen en utopisk tanke. Ändå är det 
något som borde prägla indexering och klassificering överallt. En demokratisk tanke om att 
det inte ska göra någon skillnad om jag är ”som folk är mest” eller inte. 
 
 

 
182 Mohanty, s 3 
183 Winther Jørgensen & Phillips, s 92 
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Sammanfattning 
 
Denna uppsats bygger på en syn på biblioteket som icke-neutralt och jag diskuterar i 
uppsatsens inledning och problemformulering att den bild av kunskap som förmedlas 
reproducerar och skapar föreställningar om vad som värderas och kan räknas som kunskap. 
Utifrån ett intersektionellt feministiskt perspektiv har syftet varit att undersöka vilken bild av 
kvinnor och kvinnlighet som förmedlas via Kvinnohistoriska samlingarnas databas 
KVINNSAM, framför allt dess ämnesordlista; att studera vilken diskurs om kvinnan som ges 
utrymme, samt i vilken utsträckning och på vilket sätt funktionshindrade kvinnor, kvinnor 
med annan etnicitet än svensk och icke-heterosexuella finns representerade. Detta syfte ledde 
fram till följande frågeställningar: Vilken kvinna representeras i ämnesordlistan? I vilken 
utsträckning och på vilket sätt finns funktionshindrade kvinnor, kvinnor med annan etnicitet 
än svensk och icke-heterosexuella representerade? Vilka diskurser och genrer kommer till 
uttryck i ämnesordlistan? Vilka maktrelationer kan urskiljas i ämnesordlistan? 
 
Den tidigare forskning inom biblioteks- och informationsvetenskap som jag refererat till 
diskuterar olika klassifikationssystem som produkter av sin tid som speglar den dominerande 
samhällsideologin och korresponderar mot det omgivande samhället. Detta till skillnad från 
tidigare teorier där klassifikationssystem sågs som korresponderande mot ett objektivt 
kunskapsuniversum. 
 
Det feministiska intersektionalitetsperspektivet, som bygger på feministisk poststrukturalism, 
queerteori, postkolonial feminism och black feminism, fokuserar att individens sociala 
identitet aldrig bestäms enbart av det faktum att hon är kvinna, utan att olika 
indelningsgrunder samverkar i att skapa identitet och maktrelationer. Jag har främst använt 
mig av den svenska forskningen inom detta område, som i stor utsträckning kritiserar svensk 
feminism för att inte ta hänsyn till andra sociala relationer än könsrelationen – kvinnor och 
män – när det gäller makt. 
 
Studien har genomförts med en kritisk diskursanalytisk metod, baserad på Norman 
Faircloughs tredelade modell för diskursanalys, där texten analyseras i tre steg: textanalys, 
analys av den diskursiva praktiken samt analys av den sociala praktiken. I steg ett 
identifierades centrala ämnesområden i ämnesordlistan och representationen av 
funktionshinder, etnicitet och icke-heterosexualitet undersöktes. I steg två identifierades ett 
antal diskurser utifrån den tidigare textanalysen. I steg tre diskuterades de maktrelationer som 
kommer till uttryck i ämnesordlistan. 
 
De slutsatser jag kommit fram till visar att KVINNSAMs ämnesordlista som text främst 
representerar en svensk, lönearbetande kvinna i heterosexuell familj och att den genom 
bristfällig representation av andra grupper delvis reproducerar maktrelationer mellan kvinnor. 
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Bilaga 1 Yrkesbeteckningar 
 

advokater se jurister   
affärsanställda  
affärsanställda: män  
affärskvinnor 
akademiker 
antropologer 
apotekare 
arbeterskor 
arbetsledare 
arbetsterapeuter 
arkeologer 
arkitekter 
arkivarier 
astronauter 
astronomer 
au pair 
bagare 
banktjänstemän 
barnflickor 
barnmorskor 
barnmorskor: män 
barnpsykologer - se 
psykologer 
barnskötare 
barnskötare: män 
bibliotekarier 
bibliotekarier: män 
bildhuggare se skulptörer 
bilmekaniker 
biomedicinsk analytiker  
- se laboratorieassistenter 
bokbindare 
bokförläggare 
bokhandlare 
boktryckare 
botaniker 
brandmän 
brandmän: män 
brevbärare 
brodöser 
bryggeriarbetare 
byggnadsarbetare 
bönder - se jordbrukare 
börsmäklare 
chaufförer 
chaufförer: män 
chefer 
chefer: män 
civilekonomer 

civilingenjörer 
dagmammor 
danskonstnärer 
danskonstnärer: män 
datayrken 
detektiver 
diakonissor 
dietister 
diplomater 
dirigenter 
ekonomer 
elektriker 
farmaceuter - se apotekare 
filosofer 
fiskare 
flottare 
flygare - se piloter 
flygvärdar 
flygvärdinnor 
forskare 
frisörer 
frisörer: män 
fritidspedagoger 
fritidspedagoger: män 
fysiker 
företagare 
författare 
författare: män 
förskollärare 
förskollärare: män 
försäkringstjänstemän 
försäljare 
geografer 
gjutare 
glasblåsare 
grovarbetare 
gruvarbetare 
gruvarbetare: män 
guvernanter 
gymnastikdirektörer 
gynekologer 
gynekologer: män 
hamnarbetare 
hembiträden 
hembiträden: män 
hemsamariter 
hemvårdare 
hemvårdare: män 
historiker 

industriarbetare 
ingenjörer 
ingenjörer: män 
jordbrukare 
jordbrukarkvinnor - se 
jordbrukare 
journalister 
jurister 
jurymedlemmar 
jägmästare 
järnvägstjänstemän 
kemister 
keramiker 
klockare 
kokerskor 
konsthistoriker 
konstnärer 
konstnärer: män 
kontorister 
kontorister: män 
kriminalvårdare  
kriminalvårdare: män 
kuratorer 
kyrkligt arbete 
laboratorieassistenter 
lokalvårdare se städare  
lokförare  
lottor 
läkare  
läkare: män   
läkarsekreterare   
lärare  
- se även guvernanter  
lärare: män 
matematiker 
mejeriarbete 
militärer 
militärer: män 
mjölnare 
modister 
musiker 
målare 
mäklare 
nunnor 
nämndemän 
organister 
parkeringsvakter  
- se trafikvakter 



 
 

 

personalkonsulenter   
pigor  
- se även hembiträden  
piloter   
poliser  
poliser: män  
politiker   
politiker: män 
posttjänstemän  
premiärministrar  
presidenter 
producenter 
professorer 
präster 
prästinnor 
psykologer 
rabbiner 
regissörer 
regissörer: män 
rektorer - se skolledare 
revisorer 
riksdagsledamöter  
riksdagsledamöter: män 
räddningsarbetare 
scenografer 
sekreterare - se 
kontorister 
serviceyrken 
sjukgymnaster  
sjukhusvärdinnor se 
värdinneyrken   
sjuksköterskor  
sjuksköterskor: män   

sjukvårdsbiträden  
- se även sjuksköterskor 
sjömän 
sjömän: män 
skogsarbetare  
skogsarbetare: män 
skolledare 
skomakare 
skulptörer 
skådespelare 
skådespelare: män 
slaktare 
smeder 
småföretagare 
snickare 
socialantropologer 
socialarbetare 
sociologer 
socionomer 
socionomer: män 
spinnerskor 
spioner 
spårvägspersonal 
statare 
stenhuggare 
stuveriarbetare 
styrelsemedlemmar 
städare 
sundhetsinspektörer 
svetsare 
sångare 
sångare: män 
säsongsarbetare 

sömmerskor 
tandläkare 
tandsköterskor 
tekniker 
teletjänstemän 
teologer 
terapeuter 
textilarbetare 
tidningsbud 
tjurfäktare 
tjänstemän 
tobaksarbetare 
trafikledare 
trafikvakter 
tulltjänstemän 
tvätterskor 
typografer  
typografer: män 
underhållningsartister   
underhållningsartister: 
män 
uppfinnare 
urmakare 
varvsarbetare 
verkstadsmekaniker 
veterinärer 
vårdbiträden 
vårdbiträden: män 
vårdyrken 
värdinneyrken 
väverskor 
yrkesinspektörer 
översättare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Bilaga 2 Politik och folkrörelser 
 
allmänna val  
- se även rösträtt  
- se även valbeteende  
- se även valresultat 
alternativrörelser  
- se även fredsrörelsen  
- se även gayrörelsen  
- se även kvinnorörelsen  
- se även 
medborgarrättsrörelsen  
- se även miljörörelsen  
anarkism 
apartheid 
arbetarrörelsen  
- se även fackföreningar  
- se även socialdemokrati  
- se även socialism 
arbetslagstiftning  
- se även arbetsrätt 
arbetsmarknadspolitik – 
se även arbetsgivarpolitik 
arbetsrätt  
- se även juridik  
- se även rättslig ställning  
- se även 
sociallagstiftning 
arvsrätt  
- se även rättslig ställning 
barnbidrag 
befolkningsfrågan  
- se även 
befolkningspolitik  
- se även demografi  
befolkningspolitik  
- se även 
befolkningsfrågan  
- se även demografi  
befrielserörelser 
behörighet  
- se även 
behörighetslagen  
behörighetslagen  
- se även lagar 
bistånd 
borgerliga kvinnorörelsen  
borgerligheten 

brottspåföljder  
- se även dödsstraff  
- se även kriminalvård 
civilförsvar  
- se även lottor 
demografi  
- se även 
befolkningsfrågan  
- se även 
befolkningspolitik  
- se även fruktsamhet  
- se även nativitet 
demokrati  
demonstrationer  
- se även protestaktioner 
diktatur 
dödsstraff 
fackföreningar  
- se även arbetarrörelsen  
facklig kamp  
facklig verksamhet  
familjepolitik 
fascism 
folkrörelser  
fredsfrågan  
- se även pacifism  
fredsrörelsen  
- se även pacifism  
fängelser  
- se även brottspåföljder  
- se även kriminalvård  
- se även politiska fångar  
fördrag 
förvaltning 
föräldraförsäkring – se 
även föräldrapenning 
högerextremism 
imperialism 
internationell rätt 
juridik  
- se även  
- se även arbetsrätt  
- se även arvsrätt  
- se även familjerätt  
- se även internationell 
rätt  
- se även kvinnorätt  
- se även lagar  

- se även rättsfall  
- se även rättslig ställning  
- se även rättsvetenskap  
- se även rättsväsen  
- se även 
sociallagstiftning  
- se även äktenskapsrätt 
jämställdhetskommittéer  
jämställdhetslagar  
- se även lagar  
jämställdhetsombud 
kapitalism 
klassamhället  
- se även arbetarklassen  
- se även klasskamp  
- se även klasskillnad  
- se även 
klassmedvetande  
- se även klasstillhörighet  
- se även medelklassen  
- se även överklassen  
klasskamp  
klasskillnad  
- se även arbetarklassen  
- se även klasskamp  
- se även 
klassmedvetande  
- se även klassamhället  
- se även klasstillhörighet  
- se även medelklassen  
- se även överklassen  
klassmedvetande  
- se även arbetarklassen  
- se även klasskamp  
- se även klassamhället  
- se även klasskillnad  
- se även klasstillhörighet  
- se även medelklassen  
- se även överklassen  
 klasstillhörighet 
kommuner 
kommunism 
konservatism 
kvinnofrågan 
kvinnopartier  
- se även politiska partier 
kvinnorörelsen  
- se även borgerliga 

 



 
 

kvinnorörelsen  
- se även socialistiska 
kvinnorörelsen 
lagar  
- se även 
behörighetslagen  
- se även jämställdhetslag  
- se även lagförslag  
- se även 
sociallagstiftning  
lagförslag  
- se även lagar  
lagstiftning se lagar 
landsting 
liberalism 
mainstreaming 
medborgarrättsrörelsen  
medborgarskap  
medborgerliga fri- och 
rättigheter  
- se även censur  
- se även medborgarskap  
- se även mänskliga 
rättigheter  
medelklassen  
- se även klassamhället  
- se även klasskillnad  
- se även 
klassmedvetande  
- se även klasstillhörighet 
militären  
- se även flottan  
- se även militarism  
- se även militärer  
- se även värnplikt  
militärer  
militärer: män  
miljöfrågor   
miljörörelser 
motståndsrörelsen (under 
Andra världskriget) 
myndighet - kvinnors 
ställning som juridiskt 
fullvärdiga 
mänskliga rättigheter 
namnfrågan 
nykterhetsrörelsen 
patriarkalism  
- se även manssamhället  
patriarkat se patriarkalism 

planering se 
samhällsplanering 
politik  
- se även 
arbetsgivarpolitik  
- se även 
arbetsmarknadspolitik  
- se även 
befolkningspolitik  
- se även familjepolitik  
- se även politiker  
- se även politisk 
verksamhet  
- se även socialpolitik  
- se även 
utbildningspolitik  
politiker  
- se även politik  
- se även politisk 
verksamhet  
politiker: män  
politisk verksamhet  
politiska fångar  
politiska partier  
- se även kvinnopartier  
politiskt medvetande 
protestaktioner  
- se även demonstrationer 
riksdagsledamöter  
riksdagsledamöter: män 
romersk rätt 
rättsväsen  
- se även jurymedlemmar  
- se även nämndemän 
rösträtt 
samhällsförändring  
- se även 
samhällsutveckling  
samhällsliv  
samhällsplanering  
samhällsstruktur  
samhällsutveckling  
- se även 
samhällsförändring 
sedlighetsdebatten 
sekularisering 
sjukpenning 
skatter 
sociala rörelser 

socialbidrag  
socialdemokrati  
socialhistoria  
- se även historia  
- se även kvinnohistoria  
socialhjälp se socialbidrag  
socialisation  
socialism  
- se även arbetarrörelsen  
socialistiska 
kvinnorörelsen  
- se även borgerliga 
kvinnorörelsen  
- se även kvinnorörelsen  
sociallagstiftning  
- se även lagar   
socialpolitik  
socialtjänst  
- se även socialvård  
socialvård  
- se även socialtjänst 
solidaritet 
staten  
- se även välfärdsstaten 
särbeskattning – se även 
skatter 
utredningar 
val se allmänna val  
valbeteende  
- se även allmänna val  
- se även valresultat   
valresultat  
- se även allmänna val  
- se även valbeteende 
välfärd  
välfärdsstaten  
- se även staten  
- se även välfärd 
vänsterrörelser 
värnplikt 
yttrandefrihet se 
medborgerliga fri- och 
rättigheter 
äktenskapsrätt 
överklassen  
- se även klassamhället  
- se även klasskillnad  
- se även 
klassmedvetande  
- se även klasstillhörighet 

 



 
 

Bilaga 3 Barn och familj 
 

 

adoption 
ammor 
amning 
barn 
- se även fosterbarn 
- se även flickor 
- se även pojkar 
- se även spädbarn 
- se även 
utomäktenskapliga barn 
barnadödlighet 
barnavård 
- se även barnomsorg 
- se även barntillsyn 
barnavårdscentraler - se 
barnavård 
barnavårdsmannainstitutio
n 
barnbegränsning se 
födelsekontroll 
barnbidrag 
barnhem 
barnkunskap 
barnledighet se 
föräldraledighet 
barnlöshet 
barnmisshandel 
barnomsorg 
- se även barnflickor 
- se även barnstugor 
- se även daghem 
- se även familjedaghem 
barnstugor 
- se även daghem 
barnsängstiden 
- se även obstetrik 
barntillsyn 
- se även barnflickor 
- se även barnomsorg 
civilstånd  
- se även gifta kvinnor  
- se även ogifta kvinnor  
daghem  
- se även barnstugor  
- se även barnomsorg  
- se även familjedaghem  
- se även förskolan  

dagmammor - se 
familjedaghem 
ensamstående  
ensamstående fäder  
ensamstående föräldrar  
ensamstående kvinnor se 
ensamstående  
ensamstående mödrar  
- se även familjeförsörjare  
- se även mödrar 
faderskap 
fadersrollen 
- se även mansrollen 
familjedaghem  
- se även barnomsorg 
- se även daghem 
 familjeförsörjare  
- se även ensamstående 
mödrar 
- se även 
försörjarbegreppet 
familjeförsörjare: män  
familjekunskap 
familjen 
- se även hemliv 
- se även hemmet 
 familjeplanering  
- se födelsekontroll 
familjepolitik 
familjerådgivning 
familjerätt 
familjesociologi 
familjestorlek 
familjestruktur 
fosterbarn 
fosterdiagnostik  
- se även embryologi  
- se även foster 
födelsekontroll  
- se även preventivmedel 
förlossning 
- se även obstetrik 
föräldraförsäkring  
- se även föräldrapenning 
föräldrainflytande  
- se även 
modersinflytande 

föräldraledighet 
föräldrapenning 
föräldrar 
föräldrautbildning  
- se även utbildning 
graviditet  
- se även foster  
- se även obstetrik 
insemination  
- se även reproduktion 
konstgjord befruktning 
moderskap  
- se även mödrar  
moderskapspenning  
modersmyter  
- se även myter  
modersrollen  
- se även kvinnorollen  
- se även mödrar 
mödrahem  
mödrahjälp 
mödrar  
- se även ensamstående 
mödrar  
- se även 
modersinflytande  
- se även moderskap  
- se även modersmyter  
- se även modersrollen   
- se även mor-
dotterförhållande  
- se även mor-
sonförhållande  
- se även ogifta mödrar  
- se även styvmödrar  
- se även surrogatmödrar  
- se även tonårsmödrar  
- se även yrkesarbetande 
mödrar  
mödraundervisning  
mödravård  
- se även hälsovård 
namnfrågan 
ogifta kvinnor  
- se även civilstånd  
ogifta män  
ogifta mödrar  
- se även mödrar 

 



 
 

omgifte 
problemfamiljer 
reproduktion  
- se även familjen  
- se även fruktsamhet  
- se även insemination  
- se även nativitet  
reproduktionsteknologi se 
konstgjord befruktning 
samlevnad 

- se även parförhållande 
skilda kvinnor 
skilsmässa 
spädbarn 
- se även barn 
storfamiljen 
styvmödrar 
utomäktenskapliga barn  
utomäktenskapliga 
förhållanden 

äktenskap  
- se även blandäktenskap  
- se även gifta kvinnor  
- se även parförhållande  
- se även partnerskap  
äktenskapsförmedling  
äktenskapsrätt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Bilaga 4 Utbildning 
 
akademier 
akademiker 
bildning 
distansundervisning 
elever - se även studenter 
flickskolan  
- se även flickskolor  
- se även skolan  
flickskolor  
- se även flickskolan  
- se även hushållsskolor  
- se även särundervisning 
flickskolor 
folkbildning 
folkhögskolor 
forskare  
forskning  
- se även genusforskning  
- se även kvinnoforskning  
- se även 
könsrollsforskning  
- se även mansforskning  
- se även 
omvårdnadsforskning  
forskningsanslag  
forskningsinstitut  
forskningsmetodik  
forskningsperspektiv  
- se även standpoint 
theory  
forskningsprojekt 
fristående skolor 
föreläsningar 
genusforskning  
- se även feminologi  
- se även forskning  
- se även kvinnoforskning  
- se även 
könsrollsforskning  
- se även mansforskning  
grundskolan - se även 
skolan 
guvernanter  
- se även lärare  
gymnasieskolan  
- se även folkhögskolan  
- se även skolan 
hushållsskolor 

 
 
högskolan - se även 
universitetet 
högskoleprovet - se även 
kunskapsprov 
högstadiet 
inlärning 
klassrum 
kunskap  
- se även kunskapsteori  
kunskapsprov  
- se även betyg  
- se även högskoleprovet  
kunskapsteori 
kvinnoforskning  
- se även forskning  
- se även genusforskning  
- se även 
könsrollsforskning  
- se även mansforskning 
kvinnokurser 
kvinnostudier 
linjeval 
lågstadiet 
lärare  
- se även guvernanter  
lärare: män  
lärarrollen  
lärda kvinnor  
läroböcker se läromedel  
läromedel  
läroplaner  
läs- och skrivkunnighet  
- se även läs- och 
skrivsvårigheter  
läs- och skrivsvårigheter  
läskunnighet se läs- och 
skrivkunnighet 
mansstudier - se 
mansforskning 
mellanstadiet 
omskolning 
omvårdnadsforskning 
pedagoger 
pedagogik - se även 
undervisning 
pojkskolor 
skolan  
- se även flickskolan  

 
 
- se även flickskolor  
- se även folkhögskolor  
- se även förskolan  
- se även grundskolan  
- se även gymnasieskolan  
- se även hushållsskolor  
- se även läroplaner  
- se även skolarbete  
- se även undervisning  
- se även utbildning  
skolledare 
specialundervisning 
studenter  
- se även elever  
studenter: män  
studieavbrott  
studiecirklar  
studielån  
särundervisning  
- se även flickskolan  
- se även flickskolor  
- se även 
samundervisning  
- se även undervisning  
undervisning  
- se även 
distansundervisning  
- se även 
könsrollsundervisning  
- se även 
mödraundervisning  
- se även pedagogik  
- se även 
samundervisning  
- se även skolan  
- se även särundervisning  
- se även 
undervisningsmetodik  
- se även utbildning  
undervisningsmetodik  
ungdomsvårdsskolor 
universitet  
- se även akademiker  
- se även högskolan  
universitetsutbildning  
- se även utbildning  
utbildning  
- se även 

 



 
 

föräldrautbildning  
- se även kvinnokurser  
- se även 
universitetsutbildning  
- se även utlandsstudier  
- se även vidareutbildning  
- se även vuxenutbildning  
- se även yrkesutbildning  

utbildningshistoria  
utbildningspolitik  
utlandsstudier 
vetenskap 
vidareutbildning  
- se även 
universitetsutbildning  
- se även utbildning  

- se även vuxenutbildning  
- se även yrkesutbildning  
vuxenutbildning - se även 
utbildning 
yrkesutbildning - se även 
utbildning 
ämnesval 
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