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Abstract:

This Master’s thesis concerns difficulties experienced by Gender Studies’ researchers in an
information seeking context. The aim is to identify, and study the cause of, these potential
difficulties by asking the following questions: How do researchers in Gender Studies seek
information? What difficulties may arise when information seeking is carried out in Gender
Studies? What may be the cause of these difficulties? What does Gender Studies consist of?
In order to find feasible answers to these questions, particular attention is paid to the context
in which the researchers exist and work. The database KVINNSAM serves as an example of
how libraries have tried to overcome barriers in information seeking in Gender Studies.

The method used is a qualitative one based on interviews and literature studies. Interviews
were carried out with five researchers. The theoretical framework for analysis and discussion
of the empirical material was sought in a variety of sources both from the field of Gender
Studies and Library and Information Science. The data collected was divided into three main
aspects based on the difficulties Gender Studies’ researchers may confront in an information
seeking context. Results of the interviews indicate that factors influencing information
seeking in Gender Studies are the interdisciplinarity, and the oppositional quality of Gender
Studies. It is also argued that the way gender related material has been indexed in traditional
information systems may form a barrier to information seeking in Gender Studies.

Nyckelord:        genusforskning, genusvetenskap, informationssökning, kvinnoforskning,
                          KVINNSAM, särskiljning, tvärvetenskap
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Inom ramen för användarperspektivet har vi under utbildningen utvecklat en medvetenhet för
vikten att tillgängliggöra material för en potentiell användare. Individens interaktion med
informationssystem, de behov och barriärer som kan uppstå, samt de
informationssökningsstrategier som kan utvecklas, har kommit att intressera oss i en allt högre
grad. För att studera detta krävs ett urskiljande och definierande av det fenomen man önskar
undersöka. Inom biblioteks- och informationsvetenskapen sker detta inte sällan genom att
avgränsa ett antal individer till en användargrupp. Användargruppen knyts till en specifik
problemsituation genom vilken gruppens informationssökningsbeteende kan studeras.

Inom biblioteks- och informationsvetenskap sker undersökning av användargrupper främst
genom intervjuer vars resultat sedan tolkas och analyseras. Utifrån detta förfarande kan
individen man samtalat med betraktas som representant för den grupp som definierats. Att
förutsätta sig förstå ett sådant komplext fenomen som hur individer fungerar, i sitt
informationssökningsbeteende och i sitt användande av information, bör man dock som
undersökare ställa sig ödmjuk inför. Några generella och representativa slutsatser är omöjliga
att dra och individerna kan aldrig representera en allmängiltig sanning.

Anledningen till att valet har fallit på genusforskare som användargrupp, bottnar i en rad olika
orsaker. Vi har båda en litteraturvetenskaplig bakgrund och har tidigare uppmärksammats på
hur kvinnliga författare marginaliserats i de svenska litteraturhistorierna, samt för de åtgärder
som vidtagits för att motverka denna underrepresentation och ge kvinnliga författare utökad
plats. Genom att skriva om litteraturhistorien och skapa speciella kvinnolitteraturhistorier, har
man lyckats synlig- och tillgängliggöra material som länge varit svåråtkomligt. Kanske kan
det tyckas att detta förfarande bidrar till att motsatstänkandet mellan manligt och kvinnligt
ytterligare förstärks. Litteraturhistorier enbart avsedda för kvinnliga författare kan betraktas
som en form av särbehandling. Detta är ett dilemma som är ständigt närvarande när man
belyser kvinnor som grupp och något vi tvingats utveckla ett förhållningssätt till i vår uppsats.

Förutom ett personligt intresse av frågor rörande hur material kring kvinnor och genus
behandlas, är en av de främsta orsakerna till vårt val av användargrupp, att vi förvånats över
det ringa intresse kring genusrelaterade frågor som rönts inom biblioteks- och
informationsvetenskapen. Den blygsamma uppmärksamhet genusforskares
informationsbeteende fått har även väckt vårt intresse och en mängd frågor och tankar varför
så är fallet. Det har vad vi erfar inte gjorts någon svensk kvalitativ undersökning kring
genusforskares situation, informationsbehov eller informationssökning ur ett biblioteks- och
informationsvetenskapligt perspektiv.1 Däremot har det skrivits ett antal svenska
magisteruppsatser med kvantitativ och kunskapsorganisatorisk synvinkel vilka berör några av
de informationsresurser som finns tillgängliga och är speciellt utformade för denna grupp
användare. Dessa uppsatser, samt de texter vi funnit som behandlar detta område, har hos oss
utvecklat en föreställning om att vissa svårigheter kan föreligga hos genusforskare beträffande
de informationsresurser som finns att tillgå. Forskarna har, i egenskap av att verka inom
tvärvetenskapliga discipliner, en stor mängd information att hantera och söka i.
                                           
1 Jenny Samuelssons magisteruppsats ���������	
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Vi är inte bara intresserade av informationsbeteendet som sådant, utan även av vad det
innebär att forska med en genusinriktning samt, framför allt, den kontext genusforskare
befinner sig i. Vi tror att en förståelse för kontexten är en förutsättning för att kunna ha
möjlighet att utveckla informationsresurser och således kunna tillgodose de
informationsbehov som genusforskare har.

Vi är därför intresserade av att genom en begränsad grupp forskare undersöka kontexten och
villkoren för arbete, forskning och informationssökning. En stor del av genusforskningens
utveckling i Sverige går tillbaka till den uppmärksammade statliga utredningen ����
��
�������
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(1995:110) Syftet med denna utredning var att föreslå en rad åtgärder för att främja kvinno-
och jämställdhetsforskningen, idag köns- och genusforskning, och ge stöd till
underrepresenterat kön. Genusforskningen får idag, sju år senare, finna sig i en position där
man måste försvara sin existens i förhållande till den kritik som tilldelas ifrån bland annat
akademin. Genusforskare har ett genusperspektiv på sin forskning, en inriktning som av olika
anledningar ofta tycks väcka känslor, skapa debatt och betraktas som kontroversiell och
ovetenskaplig. Trots att genusforskningen idag är etablerad på många svenska högskolor och
universitet är den långt ifrån oemotsagd. Ett exempel på detta är den nyinrättade
genusforskarskolan vid Umeå universitet som i sommar varit föremål för kritik. Vi kommer
återknyta till detta resonemang i kapitel 5, Analys och diskussion, avsnitt 5.3, Genusfältets
oppositionella karaktär.

Bristen på uppmärksamhet för genusfrågor från ett biblioteks- och informationsvetenskapligt
håll, och de svårigheter för oss att finna material som detta medfört i uppsatsarbetet, har
många gånger fått oss att misströsta och tvivla på om det överhuvudtaget är möjligt att
genomföra uppsatsen. Samtidigt har frånvaron av intresse inom biblioteks- och
informationsvetenskapen ökat vår motivation och vilja att fokusera genusfrågor. Genom att
undersöka en avgränsad grupp genusforskare, har vi fått en inblick i deras situation, och på så
sätt ökat vår kunskap om hur deras informationssökning kan gestalta sig. En sådan inblick
menar vi vara väsentlig för att kunna förstå användarens informationsbeteende och därmed
kunna skapa bästa möjliga förutsättningar för deras fortsatta informationssökning.
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�(1996) författad av
Helena Brännström och Elsa Modin konstateras att den användargrupp som söker
genusinriktat material är bred och heterogen, och att användarna påträffar svårigheter i att
finna material kopplat till genus i ”traditionella” databaser. Båda uppsatserna är skrivna
utifrån ett kunskapsorganisatoriskt perspektiv och fokuserar främst de svårigheter som finns
beträffande organisering och indexering av material. Samuelsson menar att svårigheterna
delvis kan förklaras med att kvinno-, mans- och genusfältet är relativt nytt i den akademiska
världen, att fältets tillväxt sker i snabb takt samt att fältet har en tvärvetenskaplig karaktär.
Vidare menar både Brännström och Modin och Samuelsson att det inom kvinno-, mans- och
genusforskningen finns ett stort behov av att genusproblematiserande material tillgängliggörs
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och synliggörs. Detta motiverar att informationsresurser innehållande genusrelaterat material,
behövs ur en tillgängliggöringssynpunkt.

Uppsatserna visar tydligt att användare som söker information inom genusfältet kan ha
svårigheter. Detta är ett konstaterande som bekräftas av Lynn Westbrook i ����������#���
�&
�����	
����� ����������'�	��(�� �������(1999). Westbrook menar främst att fältets
tvärvetenskapliga karaktär kan innebära problem för de forskare som söker information inom
detta fält.

Utifrån ovanstående konstateranden, samt egna erfarenheter av sökningar i genusrelaterat
material vid vilka vi påträffat svårigheter, har vi föreställningen att genusforskare kan ha
speciella problem att finna material.

��������	� ������	��!��
�
���

Syftet med föreliggande uppsats är att studera om en avgränsad grupp genusforskare har
svårigheter att söka information, samt att identifiera dessa eventuella svårigheter. Avsikten är
även att reflektera över vad dessa potentiella svårigheter kan bero på.

Genusforskarnas situation studeras genom att ta fasta på den kontext inom vilken de verkar,
då vi tror att den har betydelse för deras informationssökning. Frågor vi ställer oss är: Hur
söker genusforskare information? Vilka svårigheter kan uppstå vid informationssökning inom
ett genusfält? Vad kan ligga till grund för eventuella hinder? Hur ser genusfältet ut? Hur har
man från ett bibliotekshåll arbetat för att övervinna svårigheterna? För att söka möjliga svar
på den sista frågeställningen exemplifierar vi genom databasen KVINNSAM.

����#��$ ���� 


Uppsatsen består av sju kapitel. Det första kapitlet är en inledning i vilken syfte,
frågeställningar samt definitioner centrala för uppsatsen presenteras. Därpå följer ett kapitel
där tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter för uppsatsen introduceras. Detta avsnitt
följs av ett metodkapitel. I det fjärde kapitlet, Redovisning av intervjuer, presenteras några av
de åsikter och reflektioner som uttrycks av de informanter som ingår i undersökningen. I
kapitel 5, Analys och diskussion, görs försök att analysera och resonera kring de uppgifter
som framkommit vid samtal med informanterna. Detta görs främst med hjälp av våra
teoretiska utgångspunkter. Kapitel 6 utgörs av en avslutande diskussion och kapitel 7 av en
sammanfattning.

�����	��	$$� ���	��
��� 
	�

������%	
��� ���
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Genusvetenskap används ofta som ett samlingsbegrepp för ett heterogent forskningsfält. Vi
kommer i uppsatsen referera till, och använda oss av, begrepp som genusvetenskap,
genusforskning, genusfält, att forska med genusperspektiv eller genusinriktning,
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jämställdhetsforskning, könsteoretisk forskning, kvinnoforskning samt kvinnovetenskap eller
Women’s Studies. Dessa begrepp likställs och överlappar varandra då inget annat anges. I
uppsatsen refererar vi åtskilliga gånger till genusfältet. Vi använder detta begrepp som en
övergripande samlingsterm. Vi kommer till stor del använda oss av ovan uppräknade begrepp,
och anser det därför motiverat med en introduktion till vad det kan innebära att forska med en
genusinriktning. Vi kommer således inte att i föreliggande uppsats föresätta oss förklara och
definiera alla de benämningar och forskningsinriktningar som ytterligare återfinns inom det vi
väljer att benämna genusfält.

I den text som följer ges en kortare introduktion till begrepp, utveckling och kritik inom
genusfältet. Intentionen är att bidra till en förståelse för hur genusfältet ser ut gällande
forskning och olika inriktningar. Genusfältet har en föränderlig och expanderande karaktär.
Det råder ingen konsensus beträffande definitioner och avgränsningar av vilka
forskningsinriktningar som räknas till fältet. Till genusfältet idag räknas ofta kvinno-, mans-,
genus-, queer- och sexualitetsforskning in. I uppdraget för ovan nämnda ansvarsbibliotek för
kvinno-, mans- och genusforskning är avgränsningen satt till kvinno-, mans- och
genusforskning. I riktlinjerna står att finna att materialet som tillhandahålls, på något sätt
måste relatera till kvinnor. Detta får konsekvensen att, de delar av genusforskningen,
exempelvis vissa delar av mansforskningen, som inte uppfyller dessa krav, utesluts.2

Förskjutningar beträffande benämningen från kvinno-, och/eller jämställdhetsforskning till
genusforskning, och den eventuella innebörd detta kan ha, är något som diskuteras i de egna
leden. Denna frågeställning kommer att tas upp på årets nationella genusforskningskonferens i
november.

Forskningsfältet har utvecklats och förankrats inom universitetsvärlden, både vetenskapligt
och institutionellt. I Sverige har genusforskningen haft ett relativt starkt politiskt stöd.
Forskningen har behandlats som ett forsknings- och undervisningsfält med en självklar plats i
akademin, där den tilldelats professurer, forskarassistenter och andra resurser3. Exempel på
detta är det tidigare refererade till ansvarsbiblioteket för kvinno-, mans- och genusforskning i
Göteborg, och Nationella Sekretariatet för genusforskning. Sekretariatet verkar bland annat
för att aktivt sprida genusforskningens resultat i Sverige, och för ett ökat medvetande om
genusperspektivets betydelse.

Forskningens tyngdpunkt befinner sig idag på ett annat ställe än för ett tiotals år sedan,4 då
den blivit mer präglad av att utveckla begrepp och analyssätt för att förstå hur kön och genus
formas, och vilka konsekvenser kön och genus har. Användningen av begreppet genus växte
fram inom kvinnoforskningen på 1970-talet och kan sägas vara ett brett analytiskt perspektiv
utan tydliga teoretiska ramar. Genusbegreppets framväxt har sin grund i ett behov och en
möjlighet att kunna skilja mellan ett biologiskt eller kroppsligt kön som kan ses som givet,
samt ett sociokulturellt genus som kan ses som konstruerat.5 Begreppen kan betraktas som
redskap, möjliga att använda för att visa att relationen mellan könen inte är biologiskt given.
Genom användandet av distinktionen kön och genus, är det möjligt att problematisera
tolkningar och förförståelse av kön, kvinnligt som manligt. Genus brukar förklaras som
"sociala och kulturella tolkningar av kön", eller som socialt kön, till skillnad från biologiskt
kön. Genusbegreppet kan innefatta föreställningar om en maktrelation mellan könen, men
behöver inte göra det. Begreppet har varit användbart och betydelsefullt i syfte att avvisa

                                           
2 Eriksson 1997.
3 �������������
#������������� 2001,�s. 91f
4 Gothlin 1999, s. 15
5 ibid., s. 3
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essentialism, föreställningen och framhållandet av en kvinnlig särart, och ett biologiskt,
oproblematiskt tänkande kring män och kvinnors egenskaper och handlingsmönster.6 Genom
genusbegreppet har föreställningar och uppfattningar om kön, och hur kön skapas, varit
möjliga att problematisera.7

Under nittiotalet började dock distinktionen alltmer ifrågasättas och kritiseras.8  Kritiken låg i
att distinktionen förenklats, och att den nu inte längre ansågs fungera fruktbart, ”ju skarpare
distinktionen mellan kön och gender formuleras, desto större olikhet mellan dem förutsätts”.9

Genus har betonats på könets bekostnad menar många, och kroppens betydelse i social
mening har försvunnit, det vill säga tankarna om att biologiskt kön, att vara man eller kvinna,
faktiskt betyder något. I denna kontext är det befogat att fundera över vilket begrepp som
ligger till grund för vad. Hur ska det biologiska förstås då det uppfattas som sociokulturellt
influerat? Vad i biologin kan inte förstås med hjälp av sociala kategorier? Vad täcks
egentligen av genus? Distinktionen tycks även vara beroende av att kön och genus hänger
ihop, men hur fungerar relationen mellan kön och genus? Har de något med varandra att
göra?10

Åsa Carlsson har, med Judith Butler11 som teoretisk utgångspunkt, undersökt den filosofiska
grunden för uppdelningen av kön och genus, där uppdelningens värde ifrågasätts.12  Som
baksidestext på ��������##�����������������står att läsa, ”[p]recis när vi vant oss vid att
tänka på oss själva som varelser med ett givet kön och ett konstruerat genus, dyker protesterna
mot denna tudelning av människan upp. Könet och kroppen har större betydelser för
personligheten än så, säger de som protesterar, och tillägger i nästa andetag att förresten så är
könet konstruerat det också”. Både kön och kropp har betydelse för det vi kallar genus.13

Problematiken har således en grund i att distinktionen mellan kön och genus förutsätter att det
är meningsfullt att skilja mellan två aspekter av kön, samt att det är möjligt att separera dessa
begrepp.14 Distinktionen innehåller även en uppfattning om att det existerar två klart
åtskiljbara biologiska kön. Könsbestämning är sålunda en nödvändighet för att kunna använda
begreppet genus.15  Då dikotomin kön och genus fokuseras "börjar det plötsligt handla om
dem som inte kan kategoriseras enkelt till Han och Hon. Implicit borde en tredje, fjärde eller
femte genuskategori vara det enda moraliska hedervärda”, menar Yvonne Hirdman.16

Hallberg skriver att det "något tillspetsat handlar /…/ om huruvida det biologiska könet i sig
finns eller skapas."17  Dessa olika faktorer har gjort att vissa forskare övergett begreppet
genus då det uppfattas som oanvändbart, och istället utvecklat andra begrepp. Att
distinktionen, genom sin uppgörelse med biologismen, var epokgörande när den kom är ett
ostridigt faktum. Forskare har idag inte sällan övergivit distinktionen mellan kön och genus.18

                                           
6 ibid., s. 12f
7 Eduards 1998, s. 81
8 Carlsson 2001, s. 9
9 Hallberg 1992, s. 100
10 ibid., s. 103
11 Judith Butler, queerteoretiker, ser både kön och genus som konstruerade
12 Carlsson, s. 9
13 ibid., s. 12
14 Hallberg s. 98f
15 Gothlin, s. 8ff
16 Hirdman 1998, s. 6.
17 Hallberg, s. 100
18 Dahlerup 2001, s .33
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I sammanhanget kan queerteorin nämnas. Denna teori ifrågasätter, granskar och analyserar
heterosexualiteten, som inte tas för given på samma sätt som genusforskningen gjort
beträffande kvinnlighet och manlighet.19 Den så kallade heteronormativiteten, den
institutionaliserade normen, vilken ”betecknar de strukturer, relationer och handlingar som ser
till att heterosexualiteten framstår som naturlig, önskvärd och självklar”20, analyseras inom
queerteorin. Gothlin menar att queerforskningen kan betraktas som en ny gren av
genusforskningen, men att relationerna dessa emellan inte är oproblematisk.21 I en debatt i
)
������&���� har det diskuterats om queerteorin hotar, förstärker eller utvecklar
feminismen. Queerteorin har, enligt Don Kulick, ”blåst nytt liv i tänkandet kring genus och
makt”.22

Begreppet genusforskning, vilket i uppsatsen likställs med att forska med ett genusperspektiv
eller med en genusinriktning, kan uppfattas som mindre laddat och mer öppet
problematiserande än kvinnovetenskap. Eduards menar att det hävdats att den stora fördelen
med att använda sig av begreppet genus, är att "begreppet är tillräckligt luddigt för att inte
oroa någon."23 Carlsson stämmer in i kritiken genom att framhålla att genusforskning "blivit
en ofarlig paraplybeteckning som står för all forskning som har med kön, biologiskt som
socialt, att göra: kvinnoforskning, mansforskning, feministisk forskning, queer theory".24

Genusforskning, och begreppet genus uppfattas mer positivt och "ofarligt" då feminism, och
ett feministiskt perspektiv, eller ett kvinnoperspektiv, ofta sammankopplas med ideologier
eller politik, men inte med forskning.25

Värt att nämna är att tolkningarna och användningen av begreppen varierar mellan
genusfältets aktiva, som känner olika starkt för de olika beteckningarna. Just termen
genusforskning, innefattar ett brett anslag, där man arbetar utifrån ett könsteoretiskt
perspektiv, menar Eduards.26 Det har funnits en strävan att försöka bryta en isolering som
bygger på föreställningen om att kvinnoforskning, som har strävat efter att synliggöra kvinnor
och blottlägga maktstrukturer, bara angår kvinnor.27 Arvet från 1970-talets kvinnoforskning
och upproret mot mansdominansen, lever emellertid kvar och präglar genusvetenskapen än
idag. Detta kan vara en förklaring till varför genusvetenskapen fortfarande förknippas med
kvinnor, med verksamhet och forskning av, med och för kvinnor, trots att fältet vidgats och
fokus flyttats.28 Genusvetenskap och genusforskning kan, med bakgrund av detta, sägas vara
en konstruerad forskningspolitisk term som speglar, och är skapad av, sin samtid.

�������&
�'���(�(�� �	������	)

I uppsatsen kommer termerna ansvarsbibliotek, Kvinnohistoriska samlingarna och
KVINNSAM att användas. Vi väljer att redan på ett tidigt stadium definiera dessa begrepp i
syfte att klargöra deras respektive innebörder och förebygga eventuell förvirring.

                                           
19 Kulick, se Gothlin, s. 15.
20 Kulick 2002-08-10
21 Gothlin, s. 16.
22 Kulick 2002-08-10
23 Eduards 1995, s. 55.
24 Carlsson, s. 26
25 �������������
#���������������2001�, s. 86f
26 ibid., s. 57
27 Eduards , s. 62
28 Hallberg, s. 68
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Ansvarsbibliotekssystemet skapades av DFI, )����
������������������
#��������������
�����	
����������������� i mitten av 1980-talet. 1988 övertogs ansvaret av BIBSAM som
fortfarande ansvarar för ansvarsbiblioteken i Sverige. Grundtanken är att ”man med hjälp av
ekonomiska bidrag ska 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.”29 1997 utsåg BIBSAM Göteborgs
universitetsbibliotek till ansvarsbibliotek för samhällsvetenskap. Samma år blev
Kvinnohistoriska samlingarna ansvarsbibliotek för kvinno-, mans- och genusforskningen i
Sverige.

Kvinnohistoriska samlingarna kan spåras tillbaka till 1958 då stiftelsen Kvinnohistoriskt arkiv
startades på privat initiativ av Asta Ekenwall, Rosa Malmström och Eva Pineus, de förra vid
denna tidpunkt bibliotekarier vid Göteborgs universitetsbibliotek och den senare verksam
inom Fredrika Bremer förbundet. Drivkraften bakom projektet var en vilja att underlätta
tillgängligheten genom att synliggöra den gömda och glömda litteraturen som på något sätt
relaterade till kvinnor. Utifrån denna drivkraft formulerades ett trefaldigt syfte: att samla
arkivmaterial om den svenska kvinnorörelsen, att lyfta fram kvinnoforskningslitteraturen i
bibliotekets samlingar samt att ge ut en serie kvinnohistoriska bibliografier och vetenskapliga
verk.30 1971 övertogs arkivet av Göteborgs universitetsbibliotek där det idag fortfarande är
förlagt och där det utgör ett eget bibliotek i Göteborgs universitetsbibliotek.

Kvinnohistoriska samlingarna kan betraktas som ett exempel på en åtgärd som vidtagits för att
förbättra bibliotekets bevakning av genusproblematiserande material. Idag, dryga fyrtio år
sedan startåret, är syftet fortfarande att tillgängliggöra och synliggöra särskild litteratur. Idag
har dock denna litteratur vidgats från att endast innefatta kvinnorelaterat material till att även
innefatta mans- och genusrelaterat material.

Att ett bibliotek kan täcka allt relevant material med dess skiftande begrepp, teorier och
perspektiv för alla tänkbara användare, är naturligtvis en omöjlighet. Kvinnohistoriska
samlingarna vänder sig till en intresserad allmänhet, studenter och forskare. Kvinnohistoriska
samlingarna innehåller tvärvetenskapligt material, ett faktum som innebär att användarna
representerar en bred grupp och att behov inom många olika intresseområden därmed behöver
tillfredsställas. Ytterligare ett faktum som kan peka på en bred användargrupp är att
Kvinnohistoriska samlingarna är ansvarsbibliotek för kvinno-, mans- och genusforskning.
Som ovan nämnts har ansvarsbiblioteken ett ansvar att tjäna mottagaren även utanför den
egna organisationen. Kvinnohistoriska samlingarna har således ett ansvar att rikta sin
verksamhet till externa användare, inte bara de som återfinnes i forskningsvärlden. Biblioteket
och dess databas, KVINNSAM, ska kunna användas av exempelvis skolor, myndigheter,
massmedia och privatpersoner.

Databasen KVINNSAM utvecklades utifrån Kvinnohistoriska samlingarna och fungerar som
dess egen bibliotekskatalog. I uppsatsen benämns KVINNSAM omväxlande databas och
katalog men är i egentlig mening en katalog. Varje post innehåller klassifikationskod så att
dokumentet är lokaliserbart på Kvinnohistoriska samlingarna. Tillgängliggöring av
genusproblematiserande material sker idag även på elektronisk väg. Det bör påpekas att
materialet i KVINNSAM även finns tillgängligt vis Göteborgs universitetsbiblioteks katalog
GUNDA.
                                           
29 http://www.kb.se/bibsam/ansvbibl/allmaent.htm
30 http://www.ub.se/samlingar/kvinn/nyheter/asta
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KVINNSAM initierades 1983-84 och fungerade under några år parallellt med den
ursprungliga kortkatalogen. Under KVINNSAMs första år skedde alla sökningar i databasen
av bibliotekarien på biblioteket, den var endast tillgänglig för personalen och långt ifrån
användarvänlig. När den ursprungliga utrustningen byttes ut ersattes den med en särskild
låntagarterminal som stationerades i biblioteket.31 I samband med detta underlättades
sökningar i KVINNSAM för användarna, både på grund av att den fysiska tillgängligheten
ökade men även på grund av att systemet förbättrades. I syfte att ytterligare öka
tillgängligheten blev KVINNSAM 1992 sökbar genom LIBRIS, som en separat LIBRIS-
bas.32 Idag är KVINNSAM sökbar via LIBRIS Websök. Det faktum att databasen är
tillgänglig via nätet innebär att den fysiska tillgängligheten knappast längre utgör något
problem eftersom databasen går att söka ifrån exempelvis bibliotek, skolor och institutioner.
Sökbara fält är författare/utgivare, ord i titel, ämnesord, språk, tryckår, tidskrift som
värddokument samt publikationstyp. Det är även möjligt att söka i alla fält genom så kallad
fritextsökning.

KVINNSAM består idag av över 90 000 svenska och utländska referenser ur Göteborgs
universitetsbiblioteks bestånd. På Kvinnohistoriska samlingarna pågår fortfarande arbetet med
att föra över den ursprungliga kortkatalogen till KVINNSAM. Det är främst referenser
daterade från perioden 1958-1983 som ännu inte är överförda till databasen. Den retrospektiva
inmatningen pågår parallellt med arbetet att inscanna viktiga äldre kvinnotidskrifter i pdf-
format, allt i syfte att, genom den digitala tekniken, tillvarata och tillgängliggöra material som
länge varit dolt och svåråtkomligt.

I rapporten *���������������������������������������������������������(1999) skriver
författarna att de stärkts i sin övertygelse att kvinno- och könsforskning behöver egna
informationskällor. ”De som arbetat länge på fältet ser en stor kvalitetsskillnad i tex det
indexeringsarbete som görs vid informations- och dokumentationsenheter specialiserade på
kvinno- och könsrelaterad information och de stora, mainstream katalogerna som
nationalbiblioteken och liknande erbjuder.”33 I databasen KVINNSAM har man konstruerat
ett särskilt system för indexering som skiljer sig från ”de stora, mainstream katalogerna”.
Litteraturen indexeras ur ett konsekvent genusperspektiv och ämnesordet kvinnor är alltid
underförstått. Ämnesordet poliser avser alltid kvinnliga sådana, eller manliga sådana i
förhållande till kvinnliga eller möjligtvis manliga poliser i relation till kvinnliga
kollegor/brottslingar.34 Kravet på det material som indexeras i KVINNSAM är således att det
på något sätt relaterar till och problematiserar kön/genus. Detta för att göra litteratur som
anses vara av intresse för genusforskning mer tillgänglig.

                                           
31 Brännström & Modin 1996, s. 62
32 ibid.
33 http://www.nikk.uio.no/qbiblioteket/q-virtrapp.html
34 http://www.ub.se/samlingar/kvinn/kvinnsam
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Forskning kring informationsresurser relaterat till genusproblematiserande frågor, är allmänt
sett inte något som bedrivs i någon större utsträckning inom biblioteks- och
informationsvetenskapen. Detta noteras med förvåning då sådan forskning torde vara
fruktbar.35 Att forskningen är strikt begränsad innebär dock inte att den är obefintlig.

Vi har haft vissa svårigheter att finna material som behandlar vårt problemområde. Detta trots
att vi genomsökt de genusproblematiserade databaser som står oss till buds, samt besökt
Kvinnohistoriska samlingarna i Göteborg. Vi tycker det är talande att det, på Sveriges
ansvarsbibliotek för kvinno-, mans- och genusforskning där indexering sker ur ett konsekvent
genusperspektiv, under signum Ab endast återfinns ett fåtal titlar. De magisteruppsatser som
på senare år författas bör även uppmärksammas som ett bidrag till forskningen. Uppsatserna
visar dessutom på ett intresse och engagemang från studenter. Som exempel på uppsatser som
behandlar informationsresurser avsedda för genusvetenskapliga forskare kan Helena
Brännström och Elsa Modins uppsats ���������������������	����$	�������%������#�
��������������
��
	����
��
, samt Jenny Samuelssons ���������	
������
�����������������������	
�������������������
�����������
�������������	�������������
�
�
�
�������
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���������
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�����������������
���
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�
��������� !"��nämnas.

De källor som redovisas i kapitel 2 används omväxlande som teoretiska utgångspunkter och
tidigare forskning i uppsatsen. Vissa källor fungerar således som influens och bakgrund
snarare än att direkt användas vid resonemang av undersökningen.

����&
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I uppsatsen studeras genusforskare och de eventuella hinder som kan påträffas vid
informationssökning i en yrkeskontext. Med yrkeskontext avser vi genusforskarnas
informationssökning relaterat till ett forskningssammanhang.36 Kvalitativa studier av denna
grupp är näst intill obefintliga, och vi tar därför, för att få kunskap om forskarrollen och det
informationsbeteende den kan generera, del av ett antal undersökningar som behandlar
forskare inom andra ämnen än genusvetenskap. Genom detta hoppas vi kunna nå en djupare
insikt gällande informationsbeteendet hos genusforskare.

Tom Wilson finner ”information behaviour”, informationsbeteende, vara en lämplig term att
använda gällande beteendet hos en informationssökande. Detta begrepp bör omfatta minst tre
element; informationsbehov, faktorer som påverkar individens respons på varseblivning av
behovet samt den process som utlöses av responsen.37  I en heltäckande studie av individers
eller gruppers informationsbeteende bör således alla Wilsons element tas i beaktande eftersom
informationssökning är en ytterst komplex process.

                                           
35 Jonsson 2001, s. 100
36 Se vidare avsnitt 2.4, Yrkeskontext.
37 Wilson 1997, s. 39
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Studier av olika användargruppers relation till information, så kallade användarstudier, har de
senaste decennierna utgjort en väsentlig del av forskningen inom biblioteks- och
informationsvetenskapen. I denna forskning fokuseras olika aspekter av
informationsanvändning utifrån användarens perspektiv. Detta bottnar i en insikt att all
information är subjektiv och beroende av den kontext i vilken den existerar. Användarstudier
motiveras av, och syftar till, att uppnå en fördjupad förståelse för individer och gruppers
förutsättningar och eventuella barriärer gällande informationsanskaffning. Studierna kan
därför sägas vara en förutsättning för att på sikt kunna utveckla informationssystem och
tjänster som svarar på och tillfredsställer dessa behov.38  Höglund och Persson skriver att det
krävs ingående kunskaper om användaren, dennes miljö och förutsättningar, för att kunna
sätta in lämpliga åtgärder.39  I syfte att uppnå denna kunskap tar vi i uppsatsen del av
grundläggande principer i ämnet genusvetenskap samt studerar den yrkeskontext
genusforskare befinner sig i.

Användarstudier som fokuserar på användning av informationsresurser utförs ofta genom
intervjuundersökningar där användarna definieras som kategorier och grupper. För att
identifiera och kategorisera en användargrupp, är det nödvändigt att finna vad som utmärker
och håller gruppen samman då förutsättningar och behov måste antas vara differentierade.
Gällande forskare är en sammanhållande faktor det faktum att behovet av information har sitt
ursprung i en speciell problemsituation. Trots skilda discipliner och olika
forskningsinriktningar, kan den minsta gemensamma nämnaren och den sammanhållande
faktorn för genusforskare sägas vara genusforskningens problematiserande av kön och genus.

Studier av speciella forskargrupper har gjorts sedan 1960-talet.40 Av de studier som behandlar
forskares informationsbehov har vi främst tagit del av Lars Seldéns �
#��
������
�����
(1999) samt Harriet Lönnqvists +�	
������������������	
���� (1988). Seldén belyser
samhällsvetenskapliga forskares informationssökning i relation till deras dagliga
yrkesmässiga utövning. Han framhåller vikten av det informella nätverket i
forskningsprocessen. Seldén betraktar informationssökningen som en process och analyserar
den mot bakgrund av det sociala arv som Bourdieu menar har betydelse för den akademiska
människans rekrytering till positioner i form av förvärvning av olika sorters kapital.
Lönnqvists undersökning av humanistiska forskares informationsanskaffning är en studie som
med sin analys av ett flertal aspekter känns tillämpbar i allmänna resonemang kring forskares
informationssökning trots, och detta bör understrykas, att studien härrör från 1988. I
undersökningen ingår 64 humanistiska forskare vilka delas in i fyra huvudkategorier: äldre
etablerade, yngre universitetslärare och/eller forskare, längre hunnen studerande, samt brukare
av humanistiska informationstjänster verksamma utanför universitets- och högskolevärlden.
Föreliggande uppsats strävar inte efter att finna genusforskare ur samtliga dessa kategorier då
vi inte söker upptäcka skillnader i informationssökningsbeteende och behov mellan dessa
grupper. Dock ingår genusforskare med såväl skilda befattningar som olika discipliner i vår
undersökning.

Förutom ovan nämnda huvudkategorier delar Lönnqvist in forskarna i ytterligare två grupper,
dels etablerade forskare vilka karaktäriseras av att de har en omfattande vetenskaplig
produktion och dels icke-etablerade. Liknande indelning av forskare gör Seldén då han skiljer
mellan erfaren senior respektive oerfaren junior. Denna indelningsgrund motiveras av att
författarna finner att dessa båda grupper uppvisar markanta skillnader gällande

                                           
38 Wilson 1981, s. 11
39 Höglund & Persson 1985, s. 89
40 Seldén 1999, s. 55ff
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informationssökningsbeteende. Seldén betonar vikten av såväl akademiskt som socialt kapital
i informationssökningsprocessen och menar att senior, som tillskrivs större kapital än junior,
går in i informationssökningsprocessen med andra förutsättningar än junior. Lönnqvist talar i
sin tur om en kunskapsväska som varje forskare ständigt bär med sig och som fylls på i takt
med att forskningen fortskrider. Ju mer information inom ett ämne forskaren söker, desto
större kunskapsväska. Kunskapsväskan kan sägas innehålla forskarens samlade vetande och
de referenser hon eller han samlat på sig under hela sin forskningskarriär. Vidare skiljer
Lönnqvist på två typer av informationssökning, en där forskaren är insatt i ämnet, det vill säga
har en stor kunskapsväska, och en där forskaren inleder ett nytt forskningsprojekt och är
relativt obekant med forskningsområdet. Kortfattat kännetecknas den första typen av
kedjesökningar, där referenser spelar en betydande roll, medan standardverk utgör en
startpunkt när det gäller den senare. 41

Resonemanget beträffande den symboliska ryggsäcken, kunskapsväskan, samt distinktionen
mellan senior och junior, visar sig aktuell och fruktbar även i vår undersökning. Det bör dock
understrykas att antalet informanter är så begränsat att något anspråk på generalisering inte
kan göras. De iakttagelser som görs kan likaväl betraktas som utslag av individuella skillnader
som mönster i genusforskares informationssökning. I detta sammanhang vill vi även påpeka
att den forskargrupp vilken ingår i vår studie inte utgör någon homogen grupp beträffande
informationsbehov eller beteende. Även Lönnqvist finner i sin studie att humanistiska
forskares informationsbeteende och behov uppvisar stor variation och inte kan betraktas på
något enhetligt vis.

�����
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Informationsbeteende varierar således inte bara mellan olika användargrupper, utan även
mellan olika individer. Genom ett antal undersökningar visar Höglund och Persson
variationen av informationsanvändning inom avgränsade och definierade användargrupper
med utgångspunkt i att behoven som uppstått "måste förstås i termer av problemsituationer
som är förknippade med användarens miljö och verksamhet."42 Problemsituationerna är inte
konstanta utan varierar mellan olika faser vilket återspeglas i informationsbeteendet och i
informationssökningen.43

Informationsbehov är således inte mätbart på något direkt sätt utan måste härledas utifrån en
analys av problemsituationer, vilket innebär det sammanhang man är beroende av information
i. Vid studier av användare av informationskällor är det av vikt att undersöka vad som
påverkar en användares informationsbeteende och informationssökning.44 I uppsatsen tar vi
fasta på potentiella svårigheter som kan uppstå vid informationssökning inom ett genusfält. Vi
ansluter oss till Höglund och Perssons beskrivning av informationsbehov som objektiva
respektive subjektiva där det förra är "vad man utifrån kan anse vara rimligt eller nödvändigt
för att lösa vissa typer uppgifter" och där det senare är "de behov som olika aktörer själva
uppfattar sig ha."45 Med informationsbehov avser vi både subjektiva och objektiva sådana
eftersom vi anser det i princip omöjligt att skilja dessa åt.

                                           
41 Lönnqvist, s. 65.
42 Höglund & Persson, s. 72
43 ibid., s. 74
44 ibid., s. 75
45 ibid., s. 44
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För att kunna identifiera behov måste man följaktligen ta hänsyn till både själva
problemsituationen och individen. Det är av vikt att inse att en och samma problemsituation
kan generera skilda behov beroende på vilka individ som konfronteras med problemet.
Faktorer som individens erfarenheter, kunskaper, preferenser och attityder påverkar vilket
behov som uppstår och hur informationsutnyttjandet ser ut samt vilka kanaler som används
för att nå information. Själva ämnesområdet är en annan grundläggande faktor som anknyter
till problemsituationen då man funnit skillnad gällande informationsvanor mellan individer
knutna till olika ämnen. Den utvecklingstakt ämnet befinner sig i påverkar även
informationsvanorna.46 Vi menar att detta reflekteras i genusforskares situation då de verkar
inom ett tvärvetenskapligt expanderande, föränderligt och mångdimensionellt fält. Detta
borde kunna få konsekvenser för informationsbeteendet och informationssökningen.

Ytterligare en indelningsgrund är att skilja mellan regelbundna och tillfälliga behov.
Regelbundna behov är löpande och måste följas upp kontinuerligt. Forskare inom ett ämne
kan sägas ha regelbundna behov då de för dem är av intresse att hålla sig ajour med den
nyaste forskningen inom sitt ämne. Dock kan forskare även ha tillfälliga behov. Dessa uppstår
då man behöver information kring ett specifikt problem exempelvis då forskaren initierar ett
nytt projekt.47

����,��	�� 
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I uppsatsen intresserar vi oss för det informationsbeteende som uppstår i genusforskares
yrkeskontext. Informanternas informationssökning, både beträffande sökningar till egen
forskning samt till föreläsningar, sker i en forskningskontext, vilken, i uppsatsen, likställs med
en yrkeskontext. Brenda Dervin menar att, samtidigt som informationsbehov skapas utifrån en
individuell situation, är de i högsta grad beroende av den tidsperiod och den kontext individen
befinner sig i. Dervin konstaterar att "the individual is situated at cultural/historical moments
in time-space and that culture, history, and institutions define much of the world within which
the individuals lives."48 Tom Wilson ger uttryck för liknande tankar då han menar att
människan som social varelse måste betraktas som del av ett större sammanhang och att
individens sociala relationer påverkar de informationsbehov som uppstår. Wilson betonar
kontextens betydelse för informationssökningsbeteendet och menar vidare att individens yrke
endast utgör en del av individens totala livsvärld, en subvärld.49 I uppsatsen försöker vi
koncentrera oss till informationsbehov i den subvärld som yrket utgör.

Mot bakgrund av ovanstående resonemang står det klart att forskarens informationssökning i
yrket är en komplex interaktion mellan social kontext och individuell upplevelse. Bland de
faktorer som påverkar forskarens informationsbehov kan individuella egenskaper som ålder
och profession samt problemets karaktär nämnas.

                                           
46 ibid., s. 82
47 ibid., s. 44f
48 Dervin 1992, s. 67
49 Wilson 1981, s. 6
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Vidare identifierar Wilson fyra huvudtyper av barriärer vilka kan uppstå i ett
informationssökande sammanhang. Dessa är ”personal characteristics”, ”social/interpersonal”,
”environmental or situational” samt ”source credibility”.50 Beträffande den sistnämnda
barriären är både tillgänglighet på material samt källans trovärdighet viktiga komponenter.
Hinder i informationssökningen kan uppstå då tillgänglighet på information av någon
anledning är begränsad. Denna barriär aktualiseras när det gäller informationssökning i
genusproblematiserande material eftersom detta material upplevs som svårtillgängligt av
användarna. Detta kan ha många anledningar. Wilson menar att tillgång på material upplevs
olika beroende av vilken användargrupp eller individ som undersöks. Han exemplifierar med
en studie genomförd i en sjukvårdskontext. Denna visade att en övervägande majoritet av
konsumenter av service inom hälso- och sjukvården upplevde tillgänglighet av information
inom området vara problematisk. Samtidigt visade samma studie att mindre än hälften av
läkarna betraktade tillgängligheten av information som ett hinder.

Tillgänglighet på material ligger således till stor del hos användaren där faktorer som tidigare
erfarenheter och expertis spelar en viktig roll. Med syfte att försöka skapa en mer
sammanhållande bild av de svårigheter sökningar i genusrelaterat material kan generera,
koncentreras en stor del av uppsatsen kring den kontext genusforskare verkar inom och hur
deras situation ser ut idag. Individer är ständigt olika och skiftande i sina behov men
genusfältet och dess historia verkar som en sammanhållande faktor och spelar en stor roll för
de informationsbehov som uppstår.

��"�%	
��� ���
�
�

Vår informationssökning i relation till föreliggande uppsats består bland annat i att söka
material beträffande någon form av undersökning som behandlar genusforskares
informationsbehov. Som vi tidigare nämnt har användarens informationssökningsbeteende
och informationsbehov kommit allt mer i fokus inom biblioteks- och
informationsvetenskapen. Studier av olika typer av användargrupper har genomförts för att
kunna skönja mönster och generalisera informationsbeteende och informationsbehov i syfte
att få fördjupad förståelse för användarnas skiftande behov och därmed kunna förbättra
informationsförsörjningen. Det finns således en uppsjö av studier kring olika
användargruppers informationssökning och informationsbeteende.

Efter utförliga sökningar i såväl svenska som utländska databaser tvingas vi konstatera att
någon omfattande kvalitativ användarundersökning av genusforskare som grupp inte verkar
existera. Det tycks vara databasen KVINNSAM, till vilken vi senare återknyter, som
fokuseras då det gäller att undersöka svenska genusforskares informationsanvändning. Detta
är kanske inte särskilt märkligt då databasen är den nationellt ansvariga för
genusproblematiserande material. Det är även ett av skälen för oss att använda databasen som
ett exempel på hur genusproblematiserande material kan tillgängliggöras. Ytterligare en faktor
som övervägt att använda KVINNSAM som exempel, är att det gjorts ett antal kvantitativa
studier beträffande KVINNSAM och dess användning. Som exempel kan nämnas  ������
�
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�������������� �������
����������������
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	����
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����&���
���������
�������
�
�
�,���
������������������(1995), av Gunila de Bejczy och Maria Qvinth.

Det bör påpekas att denna källa främst tjänar som influens för oss och därmed inte används i
någon större utsträckning. Qvinths undersökning behandlar främst kvinnovetenskapliga
forskare, vilket möjligtvis kan ha sin förklaring i att en utbredd användning av begreppet
genusvetenskap lanserades först 1996/1997 i Sverige. Inger Eriksson, föreståndare på
Kvinnohistoriska samlingarna, kartlägger i en mindre kvantitativ enkät aktiva genusforskares
informationsbehov. Helena Brännström och Elsa Modins uppsats ���������������������	���
$	�������%������#����������������
��
	����
��
, undersöker hur ämnesindexeringen i
KVINNSAM ser ut, med fokus på ämnesord, samt hur ämnesindexeringen kan förbättras.
Jenny Samuelssons uppsats ���������	
������������������������������	
�����������������
�
�����������
�������������	���������������
�
�
�������
����
���������
���
���
�������������
���
�
�
��������� !"�, kartlägger forskningsområdet kvinno-, mans- och
genusforskning och de databaser som syftar till att tjäna detta område. I fokus står
KVINNSAM vilken studeras utifrån en både kvantitativ och kvalitativ ansats. Samuelsson
menar att kvinno-, mans- och genusforskare påträffar svårigheter i sin informationssökning
främst beroende på att konventionella system för kunskapsorganisation inte tillvaratar kvinno-
, mans- och genusforskningens material. Hon menar att speciella databaser som exempelvis
KVINNSAM kan vara en lösning på detta problem.

Som titeln i de Bejczys och Qvinths undersökning antyder, kartläggs i undersökningen dels
användningen av KVINNSAM vid olika typer av bibliotek och institutioner och dels
användningen av bibliografin �&�������
���������������. Undersökningen visar att
användningen av KVINNSAM är begränsad och att databasen i 74% av fallen endast är
tillgänglig för personalen. Liknande iakttagelser gör Brännström och Modin då de skriver att
forskningsbiblioteken är de huvudsakliga användarna av KVINNSAM och att sökningarna till
stor del utförs av bibliotekarier eller professionella informationsspecialister.51 Dock menar de
att slutanvändarna, forskare och studenter, i hög utsträckning använder KVINNSAM men att
sökningarna i dessa fall utförs på Kvinnohistoriska samlingarna. Med avsikt att
ämnesbestämma kvinno-, mans- och genusforskningen, utgår Inger Eriksson från olika
premisser varav en är att ställa frågan ”Vem söker litteraturen?” Eriksson söker svar på frågan
genom att studera LIBRIS månadsstatistik över vilka bibliotek som söker i KVINNSAM.
Även hennes undersökning visar att det främst är universitet- och högskolebibliotek samt
större stadsbibliotek som söker i databasen. Dock räknar hon upp en rad andra institutioner
vilket visar bredden av användare och intresseområden.

Gemensamt för ovan nämnda studier, Samuelssons undantagen, är att samtliga författades
åren innan KVINNSAM blev sökbar via webben. Det faktum att databasen idag är tillgänglig
via webben, Libris WebSök, innebär att den fysiska tillgängligheten knappast längre är något
problem. Large menar att ”seeking information stored on electronic media is no longer the
preserve of specialists but is an everyday activity undertaken by millions of professional
people as normal part of their work routine.”52  Idag är det i princip omöjligt att veta vem de
externa slutanvändarna är, eftersom alla användare i Sverige har möjlighet att kostnadsfritt
söka i databasen via webben från exempelvis bibliotek, skolor och institutioner. Av den
sökstatistik för KVINNSAM databas som vi tagit del av uppgick antalet sökningar till i
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genomsnitt 634/dag i mars månad 2001. I april samma år var antalet 631 sökningar/dag.53

Dock kan man inte i dessa nämnda studier utläsa särskilt mycket om själva användaren, mer
än att användarskaran antas vara bred och heterogen.

En källa av högsta relevans är Lynn Westbrooks bok ����������#���
�&������	
����� ���������
'�	��(�� ������. Westbrook är professor i biblioteksvetenskap vid Texas Woman’s
University och boken, som utkom 1999, behandlar informationssökning och
informationsbehov hos kvinnovetenskapliga forskare. Carol Kulhthaus teorier kring
informationssökning som en meningsskapande process och, Brenda Dervins ”sense making
theory” ligger till grund när Westbrook analyserar sitt empiriska material erhållet från
trettiotre intervjuade forskare. Westbrook identifierar och belyser de problem och hinder som
finns för denna användargrupp, främst interdisciplinära sådana, och diskuterar hur biblioteket
på bästa sätt kan utveckla och förbättra resurser för att bistå denna användargrupp i deras
informationssökning.

Det är kvinnovetenskapliga forskare som undersöks, och en negativ aspekt är att Westbrook
tar för givet att informationssökningen endast utförs av kvinnor. Rubriceringar som
exempelvis ”Understanding how women learn and gain knowledge”, samt det faktum att det
är uteslutande kvinnliga forskare som ingår i den empiriska undersökningen, åskådliggör detta
faktum. Att vi trots detta använder oss av Westbrooks studie, beror till stor del på att det helt
enkelt inte finns någon liknande att tillgå beträffande genusvetenskapliga forskares
informationsbehov. Vi tror att det är möjligt att till viss del jämställa kvinno- och
genusforskares villkor. Tilläggas bör att vi är medvetna om att studien behandlar amerikanska
förhållanden och att dessa inte alltid kan översättas till och appliceras på svenska villkor.
Dock tror vi ändå att studien kan vara av intresse och relevans för oss i vår undersökning.
Lynn Westbrook och Texas Woman's University var för oss obekanta innan vi genom våra
litteratursökningar fann ����������#���
�&������	
����� ����������'�	��-�� ������. Detta
innebär att vi, om författaren och det universitet hon tillhör, inte har större kännedom än den
information som erhålls via Texas Woman's Universitys webbplats. Att döma av Sara
Brownmiller, bibliotekarie för kvinnovetenskap på University of Oregon Library, är
����������#���
�&������	
����� ����������'�	��-�� �������välgrundad i både teori och metod.
Brownmiller skriver i en recension av boken att den förmedlar användbar information
beträffande kvinnovetenskapliga forskares informationsvanor och att den i högsta grad
kontribuerar till forskningen inom biblioteks- och informationsvetenskap.54

I vår diskussion kring potentiella hinder för genusforskares informationssökning utgår vi från
Westbrooks studie och försöker sedan till viss mån identifiera hinder och behov relaterat till
information hos genusforskare. Det bör påpekas att ����������#���
�&������	
����� ���������
'�	��(�� ������ inte har någon genusansats eftersom relationen mellan könen inte
problematiseras. Det faktum att den undersökta gruppen består av kvinnovetenskapliga
forskare, utgör i sig ingen garanti för ett genusperspektiv. Det är en regelrätt, traditionell
användarundersökning som undersöker informationsbehov och hinder hos en avgränsad
användargrupp. Studien är således inte särskilt behjälplig vid ett problematiserande av
informationskällor utifrån ett genusperspektiv.

���������������. är en sammanställning av den föreläsning Eva Gothlin, fil dr i idé- och
lärdomshistoria och föreståndare för Nationella sekretariatet för genusforskning, höll vid
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konferensen ”Könsperspektiv i forskning och undervisning” i Göteborg 26-27 augusti 1999.
Sitt korta omfång till trots, görs i häftet ett beundransvärt försök att skissera hur ämnet
genusvetenskap har utvecklats, vad som ligger bakom dess nuvarande karaktär samt bringa
ordning i den mångfald av begrepp och forskningsinriktningar som tycks oupplösligt knutna
till ämnet. Vidare används Åsa Carlssons avhandling ��������##���������������� (2001),
vilken utgör ett bidrag till diskussionen kring den senaste utvecklingen av begreppen inom
genusfältet. Carlsson undersöker den filosofiska grunden för distinktionen mellan kön och
genus och aktualiserar den senaste kritiken mot tudelning av människan som en varelse med
ett givet kön och ett konstruerat genus. Carlsson finner att kroppen inte kan räknas bort som
betydelse för genusegenskaperna och att kön och kropp har betydelse för det vi kallar genus.55

Från �������������
#��������������hämtar vi information från en enkät kring feminismens
ställning inom akademin. Främst utgör dock tidskriften för oss ett väsentligt redskap för att
hålla oss ajour med den aktuella forskningen inom det tvärvetenskapliga genusfältet, en
förutsättning för att på bästa sätt kunna sätta oss in i informanternas kontext. De källor vi
funnit via Göteborgs universitetsbiblioteks webbplats ger oss även information kring den
senaste utvecklingen inom genusfältet. Vi vill särskilt framhålla Nationella sekretariatet för
genusforskning, ansvarsbiblioteket för kvinno-, mans- och genusforskning, samt Nordisk
institutt for kvinne og kjønnsforskning (NIKK). Genom dessa källor visas på ett obestridligt
sätt att begrepp och definitioner inom genusfältet är under kontinuerlig utveckling, vilket
påverkar ämnesområdet.

Vi menar att brister eller barriärer i informationssystem är väsentligt att uppmärksamma från
ett biblioteks- och informationsvetenskapligt perspektiv eftersom det finns möjlighet att
förändra och förbättra ett befintligt system. Genom att uppmärksamma brister i traditionella
system, kan man utforma alternativa resurser och på så sätt underlätta genusforskarnas
informationsförsörjning. Det sätt på vilket biblioteket klassificerat och indexerat
genusmaterial kan innebära att tillgängligheten begränsas. Joacim Hansson har i avhandlingen
��
������
��������������������
	���� (1999) visat att de ideologiska och politiska värderingar
som råder i samhället speglas i klassifikationssystemet på folkbiblioteken. Hansson analyserar
det klassifikationssystem som sedan 1920-talet uteslutande använts i de svenska
folkbiblioteken, SAB-systemet. Vi ser en parallell mellan biblioteks- och
informationsvetenskapens förfarande och den bild av kvinnliga författarskap som förmedlas
via många svenska litteraturhistorier. I uppsatsen hämtas därför, vid några tillfällen, exempel
från litteraturvetenskapen. I dessa sammanhang används texter skrivna ur ett genus- och
litteraturvetenskapligt perspektiv. Anna Williams  ����������
���������������/�����������
�
������������
�����������
���������������������0122��
��� (1997) är en studie av femton
litteraturhistoriska översiktsverk från 1916 till 1986. Williams går systematiskt igenom tre
litterära perioder i den svenska litteraturhistorien och undersöker bland annat kvantitativt hur
stort fysiskt utrymme kvinnorna tilldelas i förhållande till männen. Ebba Witt-Brattströms 3�
�������	�������4�����
���
�
�&��� innehåller ett antal litteraturanalyser vilka baseras på
omläsningar med kön som analytisk kategori.

Vi tar del av ett antal texter i vilka vi återfinner teoretiska resonemang kring diskussionen
integrering kontra segregering. Vi har endast funnit ett fåtal texter som applicerar dessa tankar
på ett biblioteks- och informationsvetenskapligt område och konstaterar att det inte är något
väldokumenterat område inom biblioteks- och informationsvetenskap. Vissa delar av Marja
Haapalainens magisteruppsats �������������������������������	�(1997), kan sägas
problematisera särskiljande av informationsresurser på ett explicit sätt. Haapalainen
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undersöker i några avsnitt hur Kvinnobiblioteket i Luleås profilering yttrar sig, samt
diskuterar konsekvenser av detta.

Statsvetaren Maud Eduards artikel Män finns de? (1998) och Nina Björks 3������������

�������(1996), den senare en klassiker i feministiska kretsar, används vid diskussion kring
segregering kontra integrering. Ett verk som främst tjänar som influens och inte används i
analysen i någon större utsträckning, är Yvonne Hirdmans senaste publikation 5��������	����
�����������
����
���
����	�� (2001). Boken�både summerar och, till viss del, reviderar hennes
tidigare reflektioner. Hirdman har givit ut flera publikationer i vilka genus, både som begrepp
och teori, behandlas och bland vilka 5�����&���	���/���������������������������������
�

������������ (1988) är den kanske mest uppmärksammade.

Anledningen till att vi ändå ger boken stort utrymme i tidigare forskning är att Hirdman är en
av förgrundsgestalterna inom svensk genusforskning, och att hennes genussystemteori har
betraktas som ”det hittills mest genomförda försöket till en helhetsteori i svensk
genushistorisk forskning".56 Hennes diskussion kring egna och extra rum tycker vi illustrerar
problematiken i segregering kontra integrering. Nedan redovisas de delar av Hirdmans
genussystemteori vi anser värda att ha i åtanke vid diskussionen kring integrering kontra
segregering, vilken återfinns i avsnitt 5.3.

Det bör påpekas att genuskonstruktionen diskuteras ur ett historiskt perspektiv. Detta för att
visa på den brist på genusmedvetenhet som genomsyrat historien, och för att åskådliggöra och
tydliggöra mönster, genom ett så kallat strukturperspektiv.57 Analys genom strukturperspektiv
har kritiseras då det inte anses ta hänsyn till påverkan av de enskilda aktörerna, utan istället
skildrar en samhällsstruktur som abstrakt, statisk och generell.58 Följaktligen har även
Hirdmans strukturperspektiv varit föremål för kritik. Exempelvis menar Christina Carlsson
Wettergren, själv förespråkare för aktörsforskning, att systemteorin är okänslig för historisk
förändring och att den inte lämnar något handlingsutrymme för de enskilda aktörerna.59

Hirdman själv har bemött denna kritik med motivering att hennes syfte är att kunna urskilja
mönster genom de stereotyper hon använder sig av, inte att undersöka individuella skillnader.
Hon menar vidare att en systemteori inte behöver hindra en analys av sociala processer,
snarare tvärtom.60

Hirdman har även fått kritik för sitt uteslutande av kontexten i sina analyser. I sin senaste bok
motiverar hon att syftet även här är att kunna upptäcka och renodla mönster.61 Det kontextlösa
perspektivet är därmed ett medvetet ställningstagande från Hirdmans sida. Kontexten kan
aldrig fungera som en ursäkt för den underordning kvinnan haft genom historien, "kontext är
på sätt och vis detsamma som att kräva empati, förståelse", menar Hirdman.62 Hirdman
påpekar även att hennes synsätt är format utifrån en västerländsk norm, ett faktum som
ständigt debatteras. Cecilia Åsberg diskuterar den kritik som formulerats från antropologiskt
håll angående att genussystemet är utformat i en kontext där en vit, heteorsexuell, manlig
norm råder, utan att jämföra olika samhällens genussystem.63 Vi är medvetna om att kritik
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mot Hirdmans genussystemteori riktats från många olika håll och inser problemen med att
utesluta kontexten.

Hirdman menar att samhället vilar på, och genomsyras av, en genusordning. Grundbulten, de
två logikerna, i denna genusordning, är dels isärhållandet av könen och dels den manliga
normens primat. En förutsättning för genusordningen är att den bibehåller sin struktur och inte
hotas av oordning.64 Dock, visar Hirdman med sin historiska empiri, har genusordningen
åtskilliga gånger hotats av disharmoni och sönderfall. Detta har skett genom hot om
integrering av kvinnan på utrymmen traditionellt förbehållna män, hot som medför ett
omskakande av könen. Kapitalism och demokrati, två krafter som börjar verka i vårt
västerländska samhälle i slutet av 1700- talet och i början på 1800-talet, utgör tillsammans de
starkaste hoten mot genusordningens stabilitet. Hirdman benämner dessa båda krafter för
”integrerade logiker”.65

Summariskt medförde kapitalismens strävan efter ekonomisk vinning en integrering av
kvinnan i arbetslivet. Även den demokratiska tanken utgjorde ett hot om kvinnlig integrering.
En grundläggande föreställning inom demokratin är tanken om allas lika värde, att människor,
oavsett kön, klass eller etnicitet, ska behandlas på lika villkor. Denna tanke innebär ett
ifrågasättande av särskiljande på grund av kön. Med hotet om integrering aktualiserades
frågan om vad man kan göra med kvinnorna. Hur ska kvinnan kunna integreras i det utrymme
som tidigare skapats enkom för män? Eller med andra ord, hur ska ”alla” kunna representera
både kvinnor och män, på lika villkor? Detta är frågor som försökts lösas under de senaste två
århundradena men som idag fortfarande är aktuella och problematiska.

En möjlig förklaring till att integreringen av kvinnor är så problematisk är att hotet om
integrering innebär att den genusordning samhället vilar på hotas att rasa samman. ”[R]örelser
av integrering följs av ny segregering i ständiga vågor, fram och tillbaka.”66 Det är en bild av
en till synes evig process Hirdman åskådliggör, ur vilken två lösningar kan urskiljas när det
gäller hur man historiskt sett tacklat problemet att integrera kvinnan på olika nivåer i
samhället; skapandet av egna och extra rum. Ingen av dessa lösningar innebär dock att
kvinnor släppts in på lika villkor i det manliga utrymmet, &. Istället skapades speciella platser
enbart för kvinnor, �. Hirdman benämner dessa platser för extra respektive egna rum, varav
det förra skapades genom utvidgning och det senare genom särskiljning.

Tillkomsten av dessa rum innebär en sidoordning av den "normala", manliga verksamheten,
ett faktum som öppnar för ökad segregering och en förstärkning av dikotomier.67 Samtidigt är
det ett faktum som ökar utrymmet och möjligheterna för kvinnorna att bedriva sin
verksamhet, att expandera och tillvarata sin kompetens. Utifrån denna senare synvinkel
fungerar rummen som en motvikt till den marginalisering kvinnor utsatts för genom historien.

Hirdmans resonemang kring egna och extra rum blottar ett dilemma som existerat ända sedan
hotet om integrering kom, och frågan om vad som ska göras med kvinnorna artikulerades. Det
ligger en paradox i frågan hur kvinnor, å ena sidan ska kunna verka i speciellt avsedda rum
genom vilka särarten och olikheten betonas, �, och, å andra sidan kunna verka för en
integrering i samhället, som en självklar variabel under "alla", för närvarande &. Hirdman
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menar att denna paradox öppnar för att en extremisering av genusformerna kan äga rum, "Ju
mer risk för hopstötning, ju mer produktion av genus".68

Eftersom lösningarna varit, och fortfarande är, att bygga ut speciella rum ägnat åt kvinnan, har
olikheterna mellan könen betonas och schabloner kring framför allt kvinnan, �, genererats.
”Att ständigt tala om män och kvinnor innebär en riskabel balansgång så att talet inte
förvandlas till ett byggande av Man och Kvinna”.69 Trots att Sverige idag anses ha en
framskjuten position beträffande jämställdhet, är isärhållande av könen fortfarande aktuellt
och i dagens samhälle pågår enligt Hirdman en stark produktion av �, ett faktum som
underblåser dikotomier.  Isärhållandet har institutionaliserat sig på olika plan i samhället,
genom institutioner, människor och normer. Hirdman exemplifierar med institutioner som
kvinno-, genus- och feministisk forskning, kvinnojourer samt deklarationer inom FN. Detta är
samtliga exempel som speglar den paradox som tidigare beskrevs.

Genom att bygga ut områden och skapa sidosatta rum, skapas samtidigt en ursäkt att ignorera
problemet med kvinnors integration. Rummen betraktas som en lösning på problemet, som
således kan avfärdas som åtgärdat.70 Det är dock ett otvivelaktigt faktum att rummen även
skapar ökad särskiljning och minskad möjlighet till integrering. I denna kontext kommer vi att
placera in KVINNSAM och Kvinnohistoriska samlingarna.

Trots att genusordningen är stabil anser Hirdman den dock inte orubblig. Hon ser en potential
till förändring genom tankefiguren �, eftersom denna inte särskiljts utan verkar på det manliga
området, i ständig jämförelse. Integration, att fler kvinnor kommer in på traditionellt manliga
områden, kan leda till ökad differentiering, vilket i sin tur leder till ökad artikulering, vilket
kan leda till ökad extremisering av könen.71 Genom detta resonemang framträder återigen
paradoxen. Ökad extremisering kan, som vi tidigare nämnt, leda till ökad särskiljning mellan
könen och på detta sätt motverka en integration. Å andra sidan kan extremiseringen leda till
att även & fokuseras och problematiseras och inte längre ses som något självklart och
definierat, eller, som Hirdman uttrycker det, "norm-A-len förlorar sin normalitet".72

Källorna som presenterats i detta avsnitt (2.6) tjänar som redskap för oss i vår strävan att
förstå begrepp och dess skilda innebörder för olika forskare. Källorna har även, i större eller
mindre utsträckning, betydelse för vår analys och diskussion. Det material vi använder oss av
är nästan uteslutande producerat av verksamma inom genusfältet, och/eller organisationer
med syfte att främja och synliggöra detta fält. Även om materialet är behjälpligt i våra
resonemang, utsätts det för tolkning genom ett kritiskt förhållningssätt.

                                           
68 ibid, s. 130
69 ibid., s. 182
70 ibid.
71 ibid., s. 200ff
72 ibid., s. 202
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Vårt syfte och våra frågeställningar ligger till grund för uppsatsen. Detta påverkade därmed de
ställningstaganden vi gjorde gällande vilken information vi trodde oss komma att behöva för
vår undersökning, samt genom vilken metod denna information skulle kunna bli oss
tillgänglig. Att anta ett kvalitativt angreppssätt verkade rimligt då det i den kvalitativa
metodens intresse ligger att studera egenskaper och framträdande drag hos en företeelse.73

Detta passade vårt tillvägagångssätt då vi strävade efter att nå en större förståelse och insikt
om det problemområde vi studerade, genusforskares informationssökningssituation. Vi avsåg
att samla in den information vi behövde genom litteraturstudier samt genom att genomföra ett
antal intervjuer. I uppsatsen kommer de personer vi intervjuat konsekvent att omnämnas
informanter, och vi kommer inte göra någon skillnad mellan informant- och
respondentintervju.74
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Vi hade intentionen att finna texter och informanter från vilka vi trodde oss kunna erhålla
användbar information. Inga anspråk på representativitet eller allmängiltighet gjordes.
Informanterna ser vi som representanter för de specifika situationer de befinner sig i, vilka
inte är allmänt generaliserbara. Repstad skriver att man inte kan generalisera okritiskt utifrån
en undersökning av en enda miljö, men menar dock att man ändå kan "göra en grov och
subjektiv uppskattning av hur pass representativa resultaten är."75 Trovärdigheten gällande
den data man samlat in från intervjuer behöver inte betvivlas, däremot kan tolkningen av data
inte bli entydig eller allmängiltig då den har individers subjektiva uppfattningar som grund.76
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Tillgången spelar in gällande urval av texter. Det existerade vissa svårigheter att finna texter
som stämde med uppsatsens inriktning och det problemområde som studerades. Med detta
avses texter med både en genuskontext, samt en biblioteks- och informationsvetenskaplig
kontext, där vårt syfte samt våra frågeställningar hör hemma.

Inom svensk biblioteksforskning finns ingen tradition att forska ur ett genus- eller feministiskt
perspektiv. Dock har det under de senaste åren producerats ett fåtal magisteruppsatser inom
biblioteks- och informationsvetenskapen skrivna ur ett genusperspektiv, där kön
problematiseras, medan andra endast kategoriserat och presenterat skillnader och likheter
mellan könen i relation till en biblioteks- och informationsvetenskaplig kontext, utan att
problematisera orsakerna till denna uppdelning. Beträffande material skrivet ur ett
genusperspektiv, utan relation till biblioteks- och informationsvetenskap, finns mycket att
tillgå.
                                           
73 Repstad 1999, s. 9
74 Holme & Solvang, 1997, s. 104
75 Repstad s. 17
76 Holme & Solvang, s. 82f
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Vi använde oss av texter vi fann applicerbara på det resonemang kring isolering kontra
integrering som förs i uppsatsen, samt texter som behandlade genus som begrepp och
genusvetenskap som ämne. Vi använde oss även av texter som diskuterar
kvinnovetenskapliga forskares informationsbehov.77  Dessa källor, tillsammans med material
erhållet från intervjuer, användes som underlag för själva undersökningen. Aktualitet i
källorna var väsentligt och prioriterades när det var möjligt. Vi använde oss därför i uppsatsen
av information och uppgifter hämtade från ansvarsbiblioteket för kvinno-, mans- och
genusforskningen samt Nationella sekretariatet för genusforsknings webbplatser, där
publikationer och dokument om verksamheten finns att tillgå. För att få uppdaterad
information om Kvinnohistoriska samlingarna och deras arbete, har vi via e-post haft kontakt
med personalen på detta bibliotek. Vi har bett dem reflektera kring frågor som användning av
biblioteket och databasen KVINNSAM, urval och avgränsningar av material, samt framtida
mål för deras arbete.
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Vid användande av intervjuer för datainsamling bör många aspekter tas i åtanke, exempelvis
varför man vill intervjua, vem man ska intervjua, vad man vill ha reda på, samt hur svaren ska
användas, och till vad.78 Alla dessa faktorer påverkar vilka svar som kan utvinnas ur
intervjuerna. Ett syfte med en kvalitativ intervju är oftast att kunna få fram information man
annars bedömer vara svårtillgänglig. Den kvalitativa intervjun fungerar därför som en kanal
genom vilken man får tillträde till en annan människas subjektiva syn och tankar kring ett
visst tema.79 Detta speglar vårt syfte med intervjuerna eftersom vi trodde oss kunna utvinna
intressant och relevant information ur intervjusvaren, information som var svår att finna i
texter på grund av en uppenbar brist på material.

Både urval av texter och informanter har betydelse, och är en avgörande del av
undersökningen och det man kommer fram till.80 Vi vände oss till aktiva inom genusfältet.
Forskare med genusperspektiv återfinns inom en rad skilda akademiska discipliner på
universitet och högskolor, men även på olika centra/fora speciellt inriktade på genusforskning.
Genusforskningens hemvist och uppbyggnad skiljer sig således åt i landet. I de fall
forskningen inte återfinns på särskilda genuscentra, kan den vara något svår att finna.

Efter att ha sökt efter möjliga informanter via ett antal universitets och högskolors
webbplatser, samt utnyttjat de länkar till listor över genusforskare vissa institutioner erbjuder,
valde vi att vända oss till forskningsregistret FEMDOK. FEMDOK är en databas innehållande
samlad information om både pågående och avslutade forskningsprojekt, doktorsavhandlingar,
licentiatavhandlingar och magisteruppsatser inom svensk kvinno-, genus- och
jämställdhetsforskning. Databasen har sin hemvist hos Centrum för genusvetenskap i Lund
och består av 700 poster skrivna från 1990 och framåt. Här finns även information om
forskarna.81 Vi kände till databasen sedan tidigare och bedömde det lämpligt att från detta
register göra ett urval och skicka ut förfrågningar om medverkan i vår undersökning.

                                           
77 För vidare diskussion kring urval av texter, se tidigare forskning, 3.
78 Holme & Solvang, s. 91
79 ibid., s. 86
80 ibid, s. 101
81 http://www.genus.lu.se
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De personer vi intervjuade är verksamma som antingen forskare och lärare, eller som
doktorand respektive biträdande forskare, där ålder, kön, bakgrund, erfarenhet, ursprunglig
disciplin, pågående projekt samt form av anställning varierar. Informanturvalet består både av
personer anknutna till institutioner endast med inriktning på genusvetenskap, samt personer
som forskar inom olika discipliner med integrerat genusperspektiv. För närvarande arbetar
informanterna, förutom två, med skilda forskningsprojekt vilka är naturliga att anknyta till vid
samtal kring informationsbehov och informationssökning. De personer som avslutat sina
projekt kan ändå utan svårighet relatera till dessa. Konfidentiella skäl gör en mer ingående
redogörelse för hur urvalet och avgränsningar skedde omöjlig, då vi beslutat oss för att hålla
våra informanter helt anonyma. Vi kommer konsekvent i uppsatsen att referera till våra
informanter som informant 1, informant 2 osv.

Vid urval av användargrupper krävs att vissa faktorer knyter dem samman, exempelvis ett
gemensamt informationsbehov. Trots att en genusinriktad forskning samt ett, vad vi
föreställer oss, starkt behov av information, förenar våra informanter, föreställer vi oss
forskargruppen som en heterogen och på många sätt svårdefinierad grupp. Vi tror därför att
det finns en variationsbredd och en spridning i urvalet, vilket kan anses vara positivt då
variationen gör informanternas uppfattningar differentierade.82
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Av vikt för en givande intervju är att man som intervjuare är medveten om sin egen roll och
eventuella påverkan i mötet med informanten. En rad faktorer, såsom personlighet, bakgrund,
värderingar, attityder, samt inte minst förutfattade meningar, både från intervjuaren och
informantens håll, är av betydelse för hur intervjun utvecklas. Ett av våra tillkortakommanden
var vår ovana att intervjua. Vår ringa erfarenhet av detta tror vi påverkade samtalens
utveckling. Med anledning av vår bristande erfarenhet valde vi en intervjuform där vi
noggrant kunde förbereda intervjuteman. Samtidigt strävade vi efter att kunna lämna utrymme
för viss öppenhet. Ytterligare en faktor som har inverkat är de förutfattade meningar och
förväntningar gällande mötet med informanterna vi haft. Det bagage av uppfattningar och
värderingar man som individ har, är formade under lång tid och således svåra att bryta sig loss
från trots medvetenhet om detta. Under utbildningen, samt under perioden av litteratursökning
och inläsning, har vi utvecklat vissa förväntningar gällande teorier kring
informationssökningsbeteende. Trots en strävan efter objektivitet är det dock omöjligt att
frigöra sig från sina subjektiva referensramar.83

Innan intervjuerna ägde rum föreställde vi oss att våra informanter hade ett intresse av att
diskutera och resonera kring sin situation som genusforskare på ett öppet sätt. Detta för att vi
tilldelade dem en hög grad av kognitiv auktoritet beträffande ämnesspecifika kunskaper. Våra
förväntningar var kanske för höga då vi upplevde en varierad förmåga och intresse att
resonera kring de teman vi förberedde inför de första intervjuerna. Vi försökte dock skapa en
så naturlig kommunikation som möjligt exempelvis genom att utesluta termer okända för en
icke insatt i biblioteks- och informationsvetenskapens terminologi och utgick istället från
informantens kontext.

                                           
82 Holme & Solvang, s. 104
83 ibid., s. 95
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Vid urvalet från FEMDOK registret spelar det in att intervjuerna ska kunna vara möjliga att
utföra inom ramen för vad som är praktiskt genomförbart för oss. 17 forskare kontaktades i
två omgångar och sju personer anmälde sitt intresse att medverka. Två personer föll dock
bort. Antalet intervjuer, fem stycken, berodde således till viss del på svårigheter att få tag i
informanter. Den inledande kontakten med informanterna skedde via e-post. Vi förklarade
kortfattat syftet med vår uppsats samt motiverade varför deras medverkan skulle vara av
intresse och hjälp för oss. Tid och plats för intervjuer arrangerades via e-post. Intervjuerna
utfördes på respektive informants arbetsplats. Vi var båda närvarande under intervjuerna och
vi samtalade med informanterna cirka 40 minuter till en timme med bandspelare som
dokumentationsmedel. Intervjuerna ägde rum under tiden 12 mars till 28 maj 2002.

Under uppsatsprocessens gång ändrades uppsatsens inriktning. Den förändrade inriktningen
berodde delvis på de tre första intervjuerna. Då dessa intervjuer utfördes befann vi oss i ett
initialt skede av vårt arbete med uppsatsen och fokus låg vid denna tidpunkt till stor del på
databasen KVINNSAM. En förklaring till fokuseringen på databasen KVINNSAM kan spåras
i att tillgången på texter, vilka redogörs i kapitel 2, är av betydelse då inringning av ett
ämnesområde sker. De texter vi fann kring svenska användarundersökningar kopplat till
forskare med genusinriktning, bestod i princip av undersökningar kring databasen
KVINNSAM. Eftersom vi hade tillgång till texter som behandlade denna databas, verkade det
logiskt att undersöka användningen av, och inställningen till, databasen, om än från något
annorlunda vinklar.

I denna initiala fas låg således uppsatsens fokus på databasen KVINNSAM, såtillvida att vi
hade för avsikt att problematisera denna genom olika perspektiv. Vi förutsatte en användning
av KVINNSAM, och följaktligen även, hos genusforskarna, en förmåga och ett intresse att
diskutera databasens för- och nackdelar. Genom intervjuerna fann vi dock att KVINNSAM
inte användes i någon större utsträckning för forskningen, och därmed inte heller var särskilt
central beträffande informanternas informationssökning. Vi upplevde att de teman vi förberett
i anslutning till de tre första intervjutillfällena, kring användningen av, och inställningen till,
KVINNSAM, inte fungerade i intervjusituationerna. Förutom att vi bad informanterna
reflektera över KVINNSAM, fanns även fokus på tvärvetenskapen.84

Orsaken till bristen på reflektioner från informanterna, kan ha sin grund i att
diskussionspunkterna blev för snäva och specialiserade, och att informanterna blev alltför
styrda och begränsade i sina svar. Konsekvensen av detta tror vi tog sitt uttryck i att de hade
svårt att reflektera vidare, på ett mer generellt och öppet sätt, i den utsträckning vi upplevde
önskvärt. Det är troligt att vi genom detta förfarande missade värdefulla tankar och
uppfattningar från våra informanter. Detta gjorde att vi var tvungna att tänka om och ändra
fokus på ett sådant sätt att de tre initiala intervjuerna ändå kunde användas. I uppsatsen
återfinns därför ett visst fokus på KVINNSAM, då databasen får tjäna som exempel på hur
man från ett biblioteksperspektiv försökt åtgärda och övervinna svårigheter genusforskare kan
uppleva gällande sin informationssökning.

Då vi, vid vår nästa intervjuomgång, utformade teman att reflektera kring, tog vi hänsyn till
våra erfarenheter från första intervjuomgången. För att försöka få våra informanter att denna
gång samtala på ett mer öppet sätt, inledde vi intervjuerna med mer generella och allmänna
samtalsämnen kopplat till informanternas informationssökningsrutiner och upplevelser kring
detta. I de fall det var möjligt, försökte vi koppla informationssökningen till de nuvarande

                                           
84 Diskussionspunkter för dessa tre första intervjuer återfinns i bilaga 3.
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forskningsprojekten. Detta för att informanterna lättare skulle kunna relatera till sig själva och
sin situation. Istället för att, som i intervjuomgång ett, artikulera samtalspunkter på ett explicit
sätt, försökte vi denna gång att med en lägre grad strukturering, och på ett mer subtilt sätt,
fånga informanternas upplevelser. Följaktligen påverkades våra diskussionspunkter för
intervjuomgång två av den ändrade inriktningen.85 Vi fann dessa senare intervjuer mer
fruktbara. Utöver modifiering av de teman som diskuterades, spelade det även in att vår
förmåga att intervjua vuxit något. I efterhand kanske man möjligen kan påstå att de första tre
intervjuerna utfördes i ett något för tidigt skede, då uppsatsens fokus ännu inte var helt tydligt
formulerat.

Intervjuerna utfördes således i två omgångar med något varierande teman. Trots detta
förfarande, överlappar diskussionspunkterna varandra till viss del. Inför intervjutillfällena
förbereddes vi oss genom att sätta oss in i den kontext våra informanter var verksamma inom.
Vi tog reda på vilken institution de tillhör, de forskningsprojekt de arbetar med samt deras
befattningar och deras forskningsbakgrund. De teman vi utformade till intervjuerna använde
vi som en utgångspunkt. Emellertid följde vi varje specifikt samtals struktur snarare än de
förberedda temana. Flexibilitet har varit ett nyckelbegrepp i vårt intervjuförfarande.
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Vi avser behandla och bearbeta den insamlade informationen från de fem intervjuerna genom
att, i kapitel 5, dela in materialet i tre kategorier. Dessa kategorier utformas efter ett flertal
genomgångar av intervjuerna i kombination med det idéinnehåll vi utvunnit från de
litteraturstudier vi genomför. Vi väljer att separera vår intervjuredovisning, vilken i princip är
deskriptiv, från analys, tolkning och diskussion. Redogörelsen för intervjuerna återfinns i
kapitel 4. I kapitel 5, där intervjuerna följs upp, vidgas perspektivet då vi i analys och
diskussion knyter an till tidigare forskning, teoretiska utgångspunkter samt ytterligare
resonemang utvunnet ur intervjumaterialet. Följaktligen rymmer kapitel 5 vida mer än kapitel
4.

Vi har medvetet försökt tillvarata alla intervjuer, de två omgångarna till trots, i syfte att
försöka utvinna så stor del av de åsikter och tankar som förts fram som möjligt. Det kommer
att märkas i uppsatsen att intervjuerna har haft något olika teman. Vi har även kunnat tolka in
teman vi kanske inte explicit diskuterade i omgång ett, exempelvis gällande ajourhållning. De
två intervjuomgångarna resulterar i en viss obalans mellan omgång ett och två beträffande
hänvisningar till informanternas reflektioner då vår uppsats nuvarande fokus överensstämmer
med diskussionspunkterna i de sista intervjuerna. Alla informanter kommer således inte att
uttala sig kring samtliga teman. Diskussionspunkterna för de två intervjuomgångarna återfinns
som vi tidigare nämnt i bilaga 3 och 4. Därför blir det, som en följd, en viss betoning på
informant 4 och 5. Citat används inte i någon större utsträckning då några av informanterna
bad om att inte bli citerade.    

                                           
85 Diskussionspunkter för intervjuomgång två återfinns i bilaga 4.



28

��2	� '��
�
���'��
�	�'0�	�

I föreliggande avsnitt ges en deskriptiv presentation av valda delar ur innehållet från de fem
intervjuer vi utfört. Dessa intervjuresultat är indelade i avsnitt som utgår från de mest
framträdande teman vi funnit i vår undersökning. De teman som valts ut har vi medvetet
försökt hämta från båda intervjuomgångarna i syfte att försöka tillvarata de åsikter som
framförts. Det bör påpekas att de olika temana till viss del överlappar varandra och att några
tydliga distinktioner är svåra att göra. Föreliggande intervjuredovisning följs av analys och
diskussion i kapitel 5.
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Vår strävan är att hålla de informanter som ingår i undersökningen anonyma. Av
konfidentiella skäl blir därför presentationen av informanterna relativt mager. Denna
begränsas till att innehålla uppgifter om var de forskar, hur länge de forskat samt om de är
knutna till ett projekt för tillfället eller ej.

Våra informanter är alla från skilda ursprungliga discipliner inom vilka de bedriver sin
forskning. De knyts samman som grupp då de har, eller har haft, ett genusinriktat perspektiv i
sina respektive forskningsprojekt, men skiljer sig åt då de bedriver forskningen på olika
universitetsinstitutioner.��
� �)�
���, � och ��är alla knutna till institutioner som endast
inriktar sig på genusvetenskap. �
� �)�
����och ��är verksamma vid sina ursprungliga
institutioner där de integrerar sin genusinriktning i både forskning och undervisning.

�
� �)�
���,���och���har lång erfarenhet av att verka inom den akademiska världen. De har
bedrivit forskning under ett flertal år, och deras genusintresse har funnits med under hela
denna tid. �
� �)�
����är biträdande forskare med en projektanställning finansierad med
statliga medel. �
� �)�
����är doktorand, och i likhet med �
� �)�
���7 i början av sin
akademiska karriär. I likhet med �
� �)�
���,���och���har �
� �)�
����och���ett starkt
genusintresse som funnits så länge de studerat.

Alla informanter förutom �
� �)�
� ��och���arbetar för närvarande med forskningsprojekt.
�
� �)�
����och���har dock relativt nyligen avslutat sina senaste projekt vilket innebär att de
med lätthet kan reflektera över den informationssökning dessa medförde. Båda dessa forskare
undervisar för närvarande.
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Informant 1, biträdande forskare och för närvarande sysselsatt med ett projektarbete, börjar
alltid sina sökningar i KVINNSAM. Detta var även fallet då han började samla material inför
sin uppsats. Han genomförde ämnesordssökningar i KVINNSAM vilket resulterade i två
träffar som båda var relevanta för hans undersökningsområde. Vid ett senare tillfälle provade
han att söka i universitetsbibliotekets katalog för att, om möjligt, vidga materialutbudet.
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Samma ämnesord användes som då sökningar i KVINNSAM genomfördes. Denna gång
återfanns dock endast material om själva ämnet och den genusaspekt, som han eftersökte,
saknades. Han anser det svårt att söka i traditionella kataloger och databaser eftersom han då
känner att han löper risk att missa relevant genusproblematiserande material. Han påpekar att
han inte utvecklat något eget söksystem, att han inte engagerat sig speciellt mycket i hur man
ska söka. Informant 1 förhåller sig positiv till Kvinnohistoriska Samlingarna, inte minst för att
han anser rummet inspirerande och inbjudande, men även för att rummet erbjuder möjligheter
att browsa i hyllorna. På detta sätt har han ett flertal gånger funnit relevant material som han
annars inte tror sig kunna finna.

När det gäller informant 5 vill vi skilja mellan den informationssökning som sker i samband
med hennes undervisning och den som skedde i anknytning till hennes avhandling vilken nu
är avslutad.  Informant 5 håller kontinuerligt en grundläggande föreläsning om genusteori och
jämställdhet inom sin disciplin. Föreläsningarna syftar till att introducera genus till
studenterna, inspirera dem och öka deras medvetenhet om jämställdhetsfrågor. Hon anser sig
ha grepp om själva kärnan i genus och inte i behov av att gå in i databaser för att söka
ytterligare material. Mot bakgrund av detta är det naturligt att koncentrera diskussionen
angående hennes informationssökning kring den avhandling som författades och avslutades
för några år sedan.

Informant 5 har stor kunskap om genusfrågor, är väl insatt i olika genusteorier och
välbevandrad i begrepp och definitioner, ett förhållande som även gällde innan
avhandlingsarbetet påbörjades. Ur en informationssökningsaspekt innebär detta att hon, till
avhandlingen, inte behövde söka efter genusrelaterat material i någon större utsträckning.
Istället riktades hennes informationssökning mot material inom det ämne vilket hennes
avhandling skrevs. Sökningarna skedde främst i ämnesspecifika traditionella databaser samt i
databaser som listar olika tidskrifters innehållsförteckningar. Hon menar att hon visste relativt
väl vad det var för material hon sökte efter och använde sig främst av ämnesordssökningar.

Trots att informant 5 inte sökte genusrelaterat material i någon större utsträckning, förbinder
hon sitt ämne med en genusaspekt. I ett inledande skede av avhandlingsarbetet försökte hon få
tag på material som behandlar denna koppling. Hon genomförde ett fåtal kombinerade
sökningar i syfte att undersöka om det fanns något material, det vill säga material som
kopplade samman hennes avhandlingsområde med ett genusperspektiv. Dessa sökningar
skedde i KVINNSAM. I övrigt nyttjades inte KVINNSAM då informant 5 anser att hon redan
hade så mycket på fötterna.

En parentes i sammanhanget, dock högst relevant, är ett hinder i informationssökning påtalad
av informant 5. Hon upplever svårigheter att finna material som kopplar samman hennes
ämne med en genusaspekt eftersom det materialet som återfinns ofta inte är skrivet utifrån ett
genusperspektiv. Istället återfinns texter som beskriver och presenterar könsskillnader,
skillnader mellan kvinnor och män. Informant 5 fann inga texter som hade ett uttalat
genusperspektiv på hennes undersökningsområde.

I likhet med informant 5, har informant 4 ett starkt genusintresse som funnits länge. Hon har
därför, sin relativa låga ålder till trots, utvecklat stor kunskap kring feministiska teorier.
Informant 4 har använt sig av genusteorier i tidigare studier, både inom andra ämnen och
inom nuvarande i samband med uppsatser på lägre nivå. I hennes B-uppsats behandlades
teoretiska antaganden och metodologi inom feminismen. Pågående avhandling är en
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fortsättning på, och utvidgning av, D-uppsatsen och ingår i ett projekt som drivs på
institutionen.

Informant 4s primärmaterial utgörs av statliga utredningar från 60-70-talet vilka hon når
framförallt genom sökningar i Rixlex. Kortfattat kan sökprocessen beskrivas med att hon
söker efter olika statliga offentliga utredningar (SOU), får ett stort antal träffar som hon sedan
går igenom för att plocka ut de som är intressanta ur ett könsperspektiv. Vidare letar hon på
biblioteket efter de aktuella propositionerna och var nyligen på Riksarkivet vilka arkiverar
material som de statliga utredningarna har till sitt förfogande. Informant 4 uppvisar inga
problem i sin sökning efter primärmaterial. Själv förklarar hon detta med att materialet
arkiverats på ett utmärkt sätt och därmed är lättillgängligt samt att utredningarna härrör från
1960-70- talet. Hon menar att hon förmodligen påträffat större svårigheter om hon letat efter
utredningar från början av 1900- talet. Detta är med största sannolikhet bidragande orsaker till
att hon enkelt finner material. Avsaknaden på problem i hennes informationssökning menar vi
dock till största del kan förklaras med att hon är fokuserad, att hon vet precis vad hon är ute
efter, hur man söker och var hon ska söka detta material.

Ett problem uppenbaras dock när informant 4 söker information. Problemet består i att många
av de texter hon läser är skrivna med en expertis som hon saknar. Detta gäller främst
medicinska texter. Eftersom kunskap om det medicinska området saknas, kan hon aldrig
avgöra om resultaten är trovärdiga eller godtagbara rent medicinskt. Dock kan hon läsa dem
för att upptäcka vilken syn på kön som förmedlas i texterna. Det primärmaterial som
informant 4 arbetar med belyses ur ett genusperspektiv. Från genusfältet hämtar hon samtida
teoretiska texter.

Informant 3 menar att sökningar i databaser innehållande genusproblematiserande material
inte täcker hennes behov av information. Det faktum att materialet ska problematisera kön
medför att mycket material, som kan vara av relevans för henne, filtreras bort. Vid några
tillfällen utför hon dock sökningar i KVINNSAM och kombinerar därmed ämnet för sitt
nuvarande projekt med en könsaspekt. Nyttjande av KVINNSAM sker uteslutande då hon är
ute efter något specifikt svenskt material. Detta kan tyckas underligt eftersom KVINNSAM är
en databas innehållande såväl utländska som svenska referenser. Vi förmodar dock att
informant 3, i likhet med både informant 4 och 5, söker i KVINNSAM för att undersöka om
något finns skrivet i Sverige i relation till det aktuella forskningsprojektet i fråga. I övrigt sker
hennes informationssökning i ämnesspecifika databaser, där hon provat det mesta inom
exempelvis humaniora och samhällsvetenskap. Hon har även genomfört sökningar i
medicinska databaser.

Informant 3 menar att det många gånger kan vara problematiskt att finna material med ett
genusperspektiv i traditionella databaser. Hon menar dock att det är avhängigt av vilka
ämnesord som används och att chanserna ökar då man bekantat sig med ämnesordlistan. Hon
menar att hon nu forskat så pass länge att hon hunnit utveckla knep för de olika databaser hon
använder, men att det i början av hennes forskning kunde upplevas som problematiskt. I vår
diskussion kring ämnesordssökningar framhåller hon Library of Wisconsin.86 Informant 3
menar att dessa ämnesordlistor är förträffliga att utgå från när hon söker information kring,
eller täckning av, ett ämne. Nackdelar menar hon vara att materialet är begränsat till anglo-
amerikanskt sådant.

                                           
86 Library of Wisconsin är ett bibliotek där bibliotekarier utarbetat listor på ett stort antal ämnesord. Ämnesorden
är indexerade ur ett kvinno- och genusperspektiv
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Informant 2 primärmaterialet utgörs av material från arkiv och rör sig om dokument som inte
finns elektroniskt tillgängliga. Informant 2 nyttjar inte särskilt många informationsresurser för
tillfället. Till exempel anser hon inte att KVINNSAM är en lämplig databas att söka material i
till hennes nuvarande forskningsprojekt. Detta eftersom det ofta är små och dolda fragment
som eftersöks, dokument som ej är skrivna utifrån en genusaspekt. Istället vill hon tolka
dokumenten utifrån den kontext då de skrevs för att kunna påvisa genusmässiga skillnader
och applicera ett jämställdhetsperspektiv på texterna.
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I vår första intervjuomgång ingår inte teman som diskuterar hur forskarna håller sig
uppdaterade. Trots detta har vi till viss del kunnat uttolka tankar om deras ajourhållning då
informanterna berättade om sin informationssökning.

Informant 3 har ett stort intresse av att sitta vid datorn och söka information. Hon beskriver
sig själv som en datorfantast. Trots att hon för tillfället inte är inbegripen i något
forskningsprojekt, söker hon regelbundet efter litteratur skriven inom genusfältet. Detta sker
främst på elektronisk väg och inte sällan inleder hon sina sökningar i Google. Under årens
lopp har hon byggt upp ett eget nätverk med länkar till webbplatser som listar de nyaste
publikationerna inom genusfältet.

Även informant 5, inte heller hon involverad i något forskningsprojekt för närvarande, söker
och läser regelbundet genusrelaterat material. Som tidigare nämnts, finns kärnan sedan
tidigare och för henne gäller det att ha en någorlunda uppfattning om vad som händer år för
år. Hon anser det viktigt att följa med i vad som händer inom genusfältet för att kunna
fortbilda sig för egen del. Då hon för tillfället undervisar och har avslutat sitt eget
forskningsprojekt för ett antal år sedan, söker hon inte i några databaser. Istället tar hon del av
information från förlag och läser tidskrifter vilka hon anser vara en utmärkt källa att få reda på
det senaste inom fältet i allmänhet och de genusfrågor hon intresserar sig för i synnerhet. Hon
framhåller särskilt �������������
#�������������87, 5������, 6�	������� och �����	
�
���90.
Informant 5 vet i vilka källor hon kan söka om behöver uppdatera sig eftersom de är bekanta
för henne sedan tidigare och eftersom hon litar på deras korrekthet och referenser. Genom
tidskrifterna träffar hon ofta på någon författare hon känner till sedan tidigare och uppger att
hon vid dessa tillfällen vill ta reda på om det möjligtvis finns något annat denna person
skrivit. Hon går då in i databaser och söker på författarens namn. I samma andetag påpekar
hon dock, att det faktum att hon prenumererar på dessa tidskrifter inte alltid behöver betyda
att hon läser dem alla.

Förutom att ta del av information från förlag och tidskrifter, ingår hon även i ett antal nätverk.
Hon nämner framförallt det fackförbund hon är ansluten till vilket ordnar föreläsningar. Hon
får även information från de andra på institutionen som har ett genusintresse och som sysslar
med jämställdhetsfrågor. Informant 5 menar att hålla sig ajour inte är något framtvingat.
Istället betraktar hon det som en naturlig del av informationssökningen och menar att det blir

                                           
87�������������
#��������������är en mång- och tvärvetenskaplig tidskrift för aktuell forskning som använder kön
som analyskategori utifrån ett maktperspektiv. Tidskriften utges av Centrum för kvinnoforskning vid Stockholms
universitet
88 utges av Nationella sekretariatet för genusforskning
89 utges av JämO
90 utges av Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning, på engelska och norska
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en vana. Trots att hon inte läser allt som finns att tillgå, tycker hon ändå att hon får en bra bild
av vad som pågår inom genusfältet.

De teoretiska texter och perspektiv informant 4 använder sig av i avhandlingen, har hon med
sig sedan tidigare, inte minst från D-uppsatsen. Dock framhåller hon vikten av att hålla sig
uppdaterad. Hon menar att det finns mycket skrivet och att det dessutom kontinuerligt skrivs
och publiceras en mängd nya texter. Hon upplever att detta sker i en rasande takt inom
genusfältet vilket kan vara något stressande, men anser det övervägande positivt och
spännande att det ständigt kommer nya teorier och definitioner. Informant 4 talar om en
frustration i att hon ständigt får mycket impulser. Hennes engagemang för genusfrågor gör att
hon känner att hon gärna skulle vilja, och borde, läsa allt nypublicerat material inom fältet.
Hon inser ändå sin begränsning och är pragmatisk i sin läsning.

För att försöka manövrera och få kontroll över flödet av material, har informant 4, i likhet
med informant 3, utvecklat sitt eget system som ska fungera som en hjälp. I sin dator har
informant 4 ett dokument där hon skriver in alla böcker hon reserverat alternativt lånat. Hon
markerar även de böcker vilkas innehållsförteckning hon läst igenom och funnit något som
eventuellt kan vara av intresse för henne. Hon för även in i dokumentet när hon är tvungen att
lämna tillbaka böckerna. Dessutom har hon ytterligare ett system, där hon med hjälp av färger
markerar vad hon läst respektive inte läst.

Förutom informant 4s egen insats som informationssökare i databaser och kataloger, handlar
hennes uppdatering till stor del om att prata med andra forskare och kollegor. Hon har en
gynnsam situation som doktorand såtillvida att det finns flera på den institution hon tillhör
som har liknande intressen, och därmed kan komma med litteraturtips. I detta sammanhang
framhåller hon sin handledare som en mycket viktig person. Handledaren, som har flera års
erfarenhet inom genusfältet, är väl insatt och inläst på feministisk- och könsteori, samt har ett
stort kontaktnät, beskrivs av informant 4 som ovärderlig. Av handledaren får hon förslag på
litteratur vilket hjälper henne att sålla i allt material. Trots detta upplever hon att det, som hon
själv uttrycker det, finns så ”vansinnigt mycket”. Hon har lärt sig kontrollera mängden genom
att det efter hand utkristallisera några auktoriteter på området vilka hon i sin tur kan få
referenser ifrån. Hon nämner vissa titlar och teoretiker som vunnit status inom genusfältet och
till vilka hon sätter stor tilltro. Dessa hjälper henne att få en bra inblick i hur forskningsläget
ser ut gällande det ämne som hon sysslar med.

Andra sätt för informant 4 att hålla sig uppdaterad är att hon är med på så kallade e-postlistor,
där hon hämtar mycket information, exempelvis gällande konferenser, utrop om att det
behövs artiklar till tidskrifter, samt nya böcker som kommit ut. Hon tror inte att hon på egen
hand skulle ha fått kännedom om listorna, om inte hennes kollegor på institutionen skulle ha
tipsat om dessa.

Hon relaterar till situationen som doktorand, och sin upplevelse av hur det är att försöka
hävda sig inom den akademiska världen. Hon beskriver hur hon fått reda på att två personer i
Sverige arbetar på avhandlingar med liknade ämnen som hon själv arbetar med. Trots att
perspektiven och fokusen ligger åt olika håll, finns där ändå en rädsla att komma för nära
varandra. Hon upplever en konkurrens som sporrar henne att följa med i vad som händer.
Detta medför att hon söker igenom olika databaser efter publikationer i syfte att inte missa om
det kommit ut något nytt som relaterar till henne ämnesområde. Skulle hon inte upptäcka detta
i tid, kan det få förödande konsekvenser för hennes avhandling. Missar hon att få med det
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senaste som referens, brister forskningsöversikten och leder sannolikt till kritik på
disputationen.

Informant 4 upplever att hon kan känna en viss stress angående det rika omfång av material
som finns. Samtidigt har hon tillförsikt eftersom hon litar till sin egen förmåga att göra urval.
Hon är av uppfattningen att, om det kommer något bra och betydande för forskningen, får hon
tids nog reda på detta genom andra författare inom området. Informant 4 verkar ha insett sin
begränsning gällande uppdaterandet, och menar att man någonstans måste sätta en gräns. Det
finns en deadline vilken hon har respekt för.

Informant 2 utmärker sig genom att, som hon själv berättar, inte känner sig speciellt hågad
eller road beträffande att söka information överhuvudtaget. Detta gäller speciellt sökningar i
elektroniska källor. Som konstaterats  i föregående avsnitt, kan detta ha sitt ursprung i att hon
för närvarande är involverad i ett projekt som kräver mycket lite elektronisk sökning.
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Informant 3 upplever en dubbelhet i att skilja ut speciella platser för genusvetenskapen. Hon
både upplever, och är högst medveten om, en nackdel med genuscentra och menar att dessa
kan riskera att bli marginaliserade och isolerade i relation till andra discipliner. Hon säger sig
förstå den kritik och det ifrågasättande dessa centra/fora ständigt får utstå gällande sitt
existensberättigande. Å andra sidan vidhåller dock informant 3 att det ur en genusforskares
perspektiv mer eller mindre är en nödvändighet att ha speciella platser där det finns möjlighet
att ägna sig åt genusstudier. Dock menar vår informant att det på sikt borde bli en integrering
av genus inom alla discipliner. Hon menar emellertid att tiden ännu inte är mogen för att låta
dessa centra/fora upphöra. Om så sker, tror hon att forskningen skulle riskera stagnera och
istället "slukas upp" av den ordinarie verksamheten. Informant 3 är gällande sin egen position
säker på att hon inte på samma sätt och i samma utsträckning skulle kunna ägna sig åt
genusstudier på sin ursprungliga institution, och i sin ursprungliga disciplin, som hon nu
tillåts. Det handlar enligt henne om att ha en chans att hävda sig. Hon menar att centra/fora
åtnjutit stora ekonomiska resurser samtidigt som det finns ett ständigt motstånd inför
genusvetenskapen i de gamla, traditionella ämnena. Informant 3 ser en forskningspolitisk
paradox i detta.

Möjligheten att hävda sig diskuteras även vid samtal med informant 1. Han anser att kön
borde vara en central aspekt inom alla discipliner. Tyvärr motsvarar verkligheten inte hans
ideal. Han är besviken på sin ursprungliga institution och deras ovilja att driva och diskutera
genusfrågor. Han har därför sökt sig till en institution som enbart sysslar med genusfrågor.
Här känner han sig mer hemma och kan på ett annat sätt bedriva och utveckla sin forskning.

Trots att informant 5 inte verkar på ett centra/fora enbart för genusforskning, är det många
lärare och forskare som sysslar med könsfrågor på hennes institution. Det har bildats ett
särskilt kollegium för kön som träffas på regelbunden basis för att diskutera aktuella frågor.
Vid dessa möten bjuds även olika föreläsare in. Informant 5 menar att könsfrågor på detta sätt
hålls levande och hindras att falla i glömska. Könsfrågor kommer upp på bordet på ett annat
sätt idag än för ett tiotal år sedan menar hon. Samtidigt har en gradvis institutionalisering ägt
rum vilken kan innebära både för- och nackdelar när det gäller genusfrågors synlighet.
Informant 5 är noga med att understryka att de lärare och forskare som sysslar med
genusfrågor på hennes institution åtnjuter respekt och status som grupp betraktad. Hon anser
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sig inte motarbetad när det gäller kursutbud och innehåll, åtminstone inte på ett explicit,
medvetet plan. Informant 5 avslutar med att betona vikten av att fortsätta kämpa för att föra
fram genusfrågor. Hon menar att studenterna har en viktig uppgift att fylla och att de
entusiasmerar henne att hålla könsfrågorna vid liv och att fortsätta sitt arbete.

Till skillnad från informant 1, upplever informant 4 sig inte motarbetad på sin institution. Hon
menar att både det ämne inom vilket hon forskar, och den institution vid vilken hon verkar,
kännetecknas av en generell öppenhet. Hon förklarar detta med att hennes ämne saknar en
riktig ämnesidentitet. Forskarna inom hennes disciplin arbetar med skilda projekt och intar
olika perspektiv i sin forskning, exempelvis genom att anta antingen ett historiskt eller ett
samtida perspektiv. Det faktum att det på informant 4s institution återfinns ett antal som
forskar med genusinriktningar, möjliggör en öppenhet och tolerans för nya perspektiv menar
hon. Informant 4 anser detta gälla generellt inom hennes disciplin men särskilt vid den
institution till vilken hon är knuten. Ingen forskare eller lärare på hennes institution skulle
ifrågasätta relevansen av könsfrågor eller betvivla dess vetenskaplighet. Dock menar
informant 4 att det går en skarp skilje linje mellan vad den enskilde forskaren arbetar med och
vad som sker på en undervisningsnivå. Det är långt svårare att integrera nya perspektiv i
undervisningen än i forskningen. Hon känner att det ännu inte finns en självklar plats för
genusfrågor i undervisningsplanen.

I likhet med informant 5 poängterar informant 4 vikten av att studenterna visar sitt intresse för
genusfrågor. Hon menar att de flesta studenter, och samtliga doktorander på institutionen, i
någon utsträckning funderar kring genusfrågor och utvecklar ett förhållningssätt. Trots detta
går det långsamt att integrera ett genusperspektiv i undervisningen. Informant 4 hänvisar till
något hon väljer benämna som ”tröghetsprincipen” när hon funderar över anledningen till
svårigheterna att öppna för genusfrågor i undervisningen. Det är problematiskt för
institutionen att anpassa sig till rådande förhållanden. Istället håller man fast vid samma
innehåll och kursutbud som man haft i ett flertal år. Informant 4 anser att hennes institution
många gånger har ett ensidigt sätt att se på feministisk teori. Man intresserar sig i första hand
för kvinnornas situation tolkad utifrån en historisk kontext och ställer frågor som exempelvis
vad kvinnor gjorde vid en speciell tid. Detta är en viktig fråga att ställa men viktigare dock,
menar informant 4, är att utveckla ett kritiskt förhållningssätt som studenterna kan ha med sig
vid läsning av alla typer av texter. Frågor, som exempelvis vilka förutsättningar för kön som
finns i den aktuella texten samt varför texten är skriven på det sätt den är, är väsentliga att
ställa. En förutsättning är emellertid att läraren är kompetent nog att ställa dessa frågor.
Informant 4 tror att frånvaron av kritiskt tänkande beror på okunskap snarare än ointresse.
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I föreliggande kapitel analyseras och diskuteras de intervjuresultat som presenterats i kapitel
4. Detta görs med hjälp av några av de teoretiska utgångspunkter som presenterades i kapitel
2. I föreliggande kapitel ges även utrymme att uppmärksamma hur verksamma inom
biblioteks- och informationsvetenskap kan utarbeta informationsresurser för att möta de
behov som kan genereras vid informationssökning inom ett genusfält. KVINNSAM fungerar
som exempel på ett sådant informationssystem. I samband med detta förs ett resonemang
kring särskiljande kontra integrering av informationsresurser, en diskussion vilken intresserat
oss under en längre tid och som aktualiserats under uppsatsens gång. Ambitionen är att
placera genusforskare och deras informationssökning i en kontext och på så sätt vidga
perspektivet.

Lynn Westbrook diskuterar i sin avhandling, ����������#���
�&������	
����� ���������
'�	��-��� ������, svårigheter kvinnovetenskapliga forskare påträffar i sin
informationssökning. Hon framhåller främst kvinnovetenskapens tvärvetenskapliga karaktär
samt dess snabba expandering som bidragande orsaker till att svårigheter kan uppstå. 91 Under
samtal med informanterna har det dessutom visat sig att de svårigheter Westbrooks påtalar,
till stor del överensstämmer med de problem och hinder informanterna ger uttryck för. Dock
har ytterligare aspekter, värda att diskutera, framkommit under uppsatsarbetets gång.

I en ansats att skönja drag i de åsikter som förts fram, konstrueras nedan tre kategorier vars
stomme återfinns i kapitel 4. Dessa är skapade på basis av de svårigheter genusforskare kan
påträffa i en informationssökande kontext. Som tidigare nämnts har både Westbrook och egna
intervjuer legat till grund för kategoriindelningen. En av de identifierade svårigheterna är
genusfältets tvärvetenskapliga karaktär, vilken vi låter utgöra den första kategorin. Denna
benämns med en övergripande term, Den tvådelade informationssökningen (5.1). I detta
omfattande avsnitt presenteras, förutom de hinder informationssökning inom ett
tvärvetenskapligt ämne kan innebära, även en mer generell bild av hur informationssökning
kan gestalta sig i form av ajourhållning och informationsstrategier. Att ge en mer sammansatt
bild av genusforskares informationssökning och kontext menar vi vara en förutsättning för att
kunna identifiera hinder och dess orsaker. Avsnitt 5.1 är indelat i underrubriker,
Informationssökning inom ursprunglig disciplin (5.1.1), Informationssökning inom
genusfältet (5.1.2), Ajourhållning (5.1.2.1), samt slutligen Informationsstrategier (5.1.2.2).

Den andra kategorin som formas utgörs av avsnitt 5.2, Indexeringsprinciper. Detta avsnitt
följs av den tredje och sista kategorin, vilken vi väljer att benämna Genusfältets oppositionella
karaktär (5.3).
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Tvärvetenskap, interdisciplinaritet, är ett mångtydigt begrepp som rymmer olika typer av
forskningsaktiviteter. Expertgruppen för tvärvetenskap definierar interdisciplinaritet som
”interaktionen mellan två eller fler olika discipliner”.92 Westbrooks definition av begreppet
rymmer något mer: ” the purposeful weaving together of two or more disciplines that are
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usually considered to be quite unconnected in order to reach a new understanding, create a
new academic end product, or advance research on a particular question.”93 Även
expertgruppen talar om problembaserad tvärvetenskaplig forskning där problemet eller
problemformuleringen står i fokus för forskningen och där grupper av specialister samarbetar
mot ett gemensamt och definierat mål.94 I tvärvetenskapliga sammanhang är problemet av den
art att disciplinära gränser måste överskridas för att problemet ska kunna lösas.95 En
grundtanke är således att problem inte kan lösas med kunskap hämtad endast från en disciplin
utan att problemet istället bör belysas med kunskap uppbådad från olika discipliner i syfte att
uppnå en mer komplex bild av, och en ökad förståelse för, det studerande fenomenet.

I vissa sammanhang skiljer man mellan interdisciplinaritet och multi- och transdisciplinaritet.
I andra samanhang används begreppen överlappande, ofta med interdisciplinaritet som en
övergripande term.  Detta senare förhållande är rådande då Westbrook definierar
kvinnovetenskap som interdisciplinärt ämne. Dock gör hon en ansats till distinktion mellan de
olika begreppen där multidisciplinaritet innebär en kombination av flera discipliner ”in such a
way as to maintain their separateness, even though they may be associated.”96  Människor
involverade i multidisciplinär forskning kommer från olika forskningsfält, förenas kring ett
gemensamt problem men stannar inom gränserna för sina respektive discipliner.97  I
förhållande till interdisciplinär forskning kan multidisciplinär forskning sägas innebära en
mindre grad av interaktion mellan de olika disciplinerna.  Interaktionsgraden ökar med
transdisciplinell forskning vilken definieras som en frivillig kombination av två eller flera
nära relaterade discipliner.98 Biblioteks- och informationsvetenskap kan, enligt Westbrook,
betraktas som ett transdisciplinärt ämne.99

Distinktioner är svåra att göra, och varje individ har sin egen uppfattning om vad som ryms i
de skilda begreppen. Det bör även påpekas att de problem och hinder som uppstår vid
tvärvetenskaplig forskning inte kan betraktas som homogena. Som konstaterats i inledningen
innefattar tvärvetenskap olika typer av forskningsaktiviteter vilka bör betraktas som
heterogena och behandlas därefter. Detta är ett faktum som även får konsekvenser för den
informationssökning som sker inom tvärvetenskaplig forskning, något som blivit tydligt, och
som vi gjorts medvetna om genom arbetet med denna uppsats.

Genusforskningen utgår från att kön och genus är variabler som genomsyrar hela vårt
samhälle och vår kultur. De problem som studeras med kön och genus som en analytisk
kategori är därför omöjliga att begränsa till en disciplin, de sträcker sig utöver enskilda
ämnesområden och återfinns inom alla discipliner. Den interdisciplinära karaktär detta
innebär har sitt ursprung i en tendens som rådde på 1970-talet, att kritisera uppdelningen i
ämnesområden och specialiteter. I samband med denna tendens förordades en
problemorienterad helhetssyn.100  Den interdisciplinära karaktären har även sitt ursprung i den
kvinnorörelse vilken växte och utvecklades under 1960- och 70-talet. Ett centralt mål för
rörelsen var att få kunskap om kvinnors liv inom olika områden, på olika plan och i olika
sammanhang i samhället. Denna strävan, att undersöka hela kontexten av kvinnors liv,
innebar studier inom varierande discipliner exempelvis psykologi, medicin, biologi, sociologi
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etc.101 Det innebar även att metoder hämtades och kombinerades från olika discipliner, att
hypoteser skapades över de vedertagna disciplingränserna, att teorier inkorporerades och att
nya forskningsstrategier utvecklades.

Feministisk forskning utgör ett tydligt exempel på denna typ av problemcentrerad forskning.
Feministisk forskning är inte en metod, inte en teori bland andra utan är ett kritiskt perspektiv
som strävar efter att identifiera, blottlägga och förändra de maktstrukturer som är knutna till
kön.102 Gemensamt för alla feministiska forskare är att betrakta ett problemområde utifrån ett
feministiskt perspektiv och arbeta mot ett och samma mål; att förändra rådande
maktförhållanden i samhället.  Forskare förenas tvärsöver disciplingränserna för att lösa de
problem som uppstår. Den interdisciplinära karaktären är gynnsam för kvinnoforskningen då
den öppnar för alternativa synsätt, möjliggör produktion av ny kunskap och, speciellt gällande
feministisk forskning, synliggör den kunskap som tidigare varit undertryckt.103 Eftersom
genusvetenskapen till stor del har sitt ursprung i kvinno- och feministisk forskning kan det
tyckas självklart att fastställa genusvetenskapen som ett tvärvetenskapligt forskningsfält. De
informanter vilka ingår i vår undersökning har samtliga en tvärvetenskaplig ansats. Det bör
dock påpekas att det finns kvinnoforskning som håller sig inom disciplinära gränser, att all
kvinnoforskning inte är tvärvetenskaplig.

Tvärvetenskapliga forskare är en minimalt undersökt grupp menar bland andra Westbrook104

och Bates105. Av de undersökningar, som genomförts av interdisciplinära forskare, pekar dock
ett flertal på att de behov och hinder som uppstår skiljer sig markant från de forskare som är
inbegripna i forskning endast inom en disciplin.106 Westbrook menar att tvärvetenskapliga
forskare i allmänhet, och kvinnovetenskapliga i synnerhet, befinner sig i en mycket komplex
informationssituation.107 ”Identifying and managing the latest materials in various formats for
a single field is difficult enough, but women’s studies scholars must do so for several
fields”.108 Westbrook listar en rad av möjliga förklaringar till denna komplexa situation, varav
det faktum att forskarna tvingas söka information inom minst två olika discipliner utgör en
väsentlig del.
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De fem forskare som ingår i vår undersökning delar alla, möjligtvis med undantag av
informant 1, upp informationssökningen i två delar, dels i sökningar där material inom deras
ursprungliga disciplin eftersöks och dels i sökningar där genusrelaterat material eftersöks.
Den informationssökning som sker i samband med respektive forskningsprojekt består nästan
uteslutande av sökningar inom deras ursprungliga disciplin, där primärmaterial återfinns.
Fenomenet är särskilt tydligt vid betraktandet av informant 4s informationssökningar. Det går
en skarp skiljelinje mellan de sökningar som äger rum inom hennes disciplin och de som sker
inom ett genusfält. Utan tvekan är det sökningar efter material inom hennes disciplin och ej
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inom genusfältet som dominerar den informationssökning som sker i samband med hennes
forskningsprojekt.

Informant 1 söker dock, som enda informant, regelbundet material som behandlar ���� hans
ämnesområde �� en genusaspekt på detta område. Material som eftersöks är med andra ord
sådant vilket täcker både genus och det ursprungliga ämnet i fråga. I sina
informationssökningar försöker informant 1 kombinera sin ursprungliga disciplin med ett
genusperspektiv och skiljer sig i detta avseende med övriga informanter. Det bör
uppmärksammas att vi bara kan redovisa för informant 1s informationssökning i den fas han
befann sig i precis då intervjun ägde rum. Han befann sig då i en initial fas av sitt arbete något
vi tror påverkar hans val av informationskanaler. Möjligheten är stor att han i sin fortsatta
informationssökning kommer att överge den kombinerade sökningen och övergå till en
tvådelad, likt den vi funnit hos de övriga informanterna. Detta för att vidga omfånget av
material och därmed öka möjligheten att finna material. Informant 1 är den enda av våra
informanter som uttrycker att det är svårt att söka information. Möjligtvis skulle detta även
kunna läsas in hos informant 2, som uppvisar en motvilja och ett ointresse av att söka
information. Detta skulle kunna ha sin förklaring i oviljan att reflektera över
informationssökningen och sin forskningssituation. Då vi tycker oss skönja att hennes
informationssökning ter sig annorlunda än de övriga informanternas, menar vi det vara en
förlust att hon inte reflekterade på ett mer öppet sätt över sin informationssökning. Hennes
informationssökningsstrategi skulle vara av intresse att diskutera, och kanske ge ytterligare en
nyans till gruppens informationssökning.

Övriga forskare som ingår i vår undersökning söker inte nämnvärt material med en
genusaspekt utan utgår från primärmaterialet när det gäller deras forskningsprojekt. Detta
belyses sedan i efterhand ur en genusaspekt genom valda teoretiska texter. Det teoretiska
materialet har de med sig sedan tidigare, erhållet dels genom personligt intresse av, och
engagemang i, könsfrågor och dels genom tidigare studier och forskningsprojekt.

Det finns en tendens hos de informanter, vilka ingår i vår undersökning, att i huvudsak söka
information inom sina respektive discipliner. Kopplingen mellan genus och ursprungligt ämne
kan sägas vara ett egenhändigt arbete och inte något forskarna hyser förhoppningar om att
finna färdigproducerat material kring. På basen av undersökningen utkristalliseras att den
tvärvetenskapliga karaktären inte speglas i forskarnas informationssökning till det aktuella
forskningsprojektet, eftersom de i de flesta fall inte kombinerar ämnena med genus när de
söker information. Istället sker deras informationssökning i huvudsak i ämnesspecifika
databaser.

Westbrooks påstående om att tvärvetenskapliga forskare söker information i många olika
discipliner diskuteras av våra informanter i en aspekt, nämligen när det gäller ajourhållning
inom genusfältet. Denna aspekt av deras informationssökning kommer att diskuteras i avsnitt
5.1.2.1.

Genusfältets tvärvetenskapliga karaktär visar sig emellertid genom de problem informant 4
påträffar i samband med läsning av medicinska texter. I sitt forskningsprojekt behöver hon
läsa medicinska texter för att ta reda på vilken syn hon anser de förmedla när det gäller kropp
och kön. Eftersom medicin inte är hennes disciplin, är det tydligt att hon saknar den expertis
som är nödvändig för full förståelse, och användning av de medicinska texterna i den egna
uppsatsen. Kön och genus är en variabel som återfinns inom de flesta ämnen och
genusforskare kan därför, i sitt arbete med att finna uppfattningar om kön och genus, träffa på
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texter skrivna inom en disciplin där de ej hör hemma. Detta, menar Westbrook, är ett problem
som kan uppstå vid kvinnovetenskaplig forskning eftersom den är tvärvetenskaplig.
Westbrook menar vidare att även erfarna forskare kan känna sig som noviser då de söker
information inom discipliner vilka de ej tillhör. 109

Mot bakgrund av detta resonemang, och med Lönnqvists resonemang i minnet, blir det
förståeligt att informant 4 har problem när hon ska läsa material skrivet inom discipliner vilka
hon ej har kunskap om. Det tar tid att ta sig förbi nolläget och fylla kunskapsväskan. Eftersom
hon inte är insatt i ämnet, saknar hon referenser och kognitiva auktoriteter inom det
medicinska området. Dock har hon funnit ett verk med utförliga referenser som hon finner
trovärdigt. Utan detta verk hade det varit svårt för informant 4 att avgöra om källorna är
trovärdiga eller om de resultat som presenteras är godtagbara, vilket i sin tur skulle kunna
resultera i problem då hon vill använda materialet i sin egen uppsats.

Diskussionen kring kunskapsväskan är applicerbar på samtliga de genusforskare vi intervjuat,
beträffande deras respektive informationssökningssituation. Genom att tillämpa Lönnqvists
resonemang uppenbaras en möjlig förklaring till varför genusforskarna inte söker nämnvärt
mycket information inom genusfältet till sitt forskningsprojekt. Samtliga de forskare vi
intervjuat, möjligtvis med undantag av informant 1, innehar redan stora förhandskunskaper
gällande genusteorier och har erfarenhet av att söka efter genusrelaterat material. Informant 5,
exempelvis, söker knappt något genusproblematiserande material överhuvudtaget till sina
föreläsningar. Hon anser sig inte i behov av att gå in i databaser och söka ytterligare material
till sina föreläsningar. Detta kan förklaras med att hon tjänstgjort som föreläsare under många
år och därmed samlat på sig erfarenhet, material och kunskap när det gäller genus. Liknande
mönster uppvisar informant 4. Det faktum att hennes avhandling är en fortsättning på D-
uppsatsen innebär att en stor del av informationssökningen skedde i samband med denna. Hon
hade ett omfångsrikt material redan på det stadiet och detta material är fortfarande användbart
för hennes avhandling. De teoretiska genustexter som används är de samma.

Mot bakgrund av detta vågar vi hävda att informanternas kunskapsväskor är relativt fulla när
det gäller genusmaterial. Det framträder tydligt att informant 4 har med sig en stor kunskap
från tidigare, inte minst från D-uppsatsen från vilken hon håller fast vid de frågeställningar
och perspektiv hon finner intressanta och aktuella. Precis som informant 5 står det klart att
informant 4 har utvecklat en genusplattform att stå på, och att hon vet vilka teorier som kan
appliceras och vara användbara. Detta innebär att inte heller hon behöver ägna tid åt att finna
genusteoretiska texter. Inte heller söker hon texter som behandlar kopplingen mellan
utredningar och könsperspektiv. Detta kan förklaras med att hennes avhandlingsämne är
konstruerat vilket innebär att hon själv måste göra denna koppling. En konsekvens av detta är
att informant 4s informationssökning i genusrelaterat material främst sker i ett uppdaterande
syfte. Detta är en tendens vi tycker oss finna hos samtliga informanter som ingår i
undersökningen.

Även om bristen på material inte utgör något centralt hinder i informanternas
informationssökning, finns en tendens till svårigheter att finna material som behandlar just det
ämnesområde vilket de är intresserade av. Under intervjuernas fortskridande framkommer att
informanterna i princip inte upplever några problem med att finna material inom deras
ursprungliga disciplin. Det framkommer även att de inte heller har några problem med att
finna genusrelaterat material. Dock finner de minimalt lite material som behandlar ���� deras
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område ���en genusaspekt på detta. Informant 1 erhöll endast två relevanta träffar då han
genomförde en kombinerad sökning i KVINNSAM och informant 5 fann ingen litteratur som
exakt motsvarade hennes forskningsområde då hon sökte i KVINNSAM.

En tänkbar förklaring till detta kan vara att forskning med genusinriktning är en relativt ny
företeelse. Materialtillgången är begränsad eftersom många områden fortfarande saknar en
synvinkel där kön eller genus är en analytisk kategori. Detta förklarar även det faktum att
forskarna, med undantag av informant 1, inte söker nämnvärt i KVINNSAM. De vet att de
inte finner, för dem, relevant material eftersom det helt enkelt inte existerar sådant material
som behandlar just deras område ur ett genusperspektiv. Informant 3 söker visserligen i
KVINNSAM men endast då hon är ute efter något specifikt. De sökningar informant 5
genomfört i KVINNSAM gjordes i ett inledande skede av hennes avhandling. Hon
konstaterade dock snabbt att det inte finns några texter som har ett uttalat genusperspektiv på
hennes undersökningsområde. Det faktum att ämnet för hennes avhandling inte är något
begrepp som är aktuellt idag, utan istället betraktas som förlegat, kan delvis förklara bristen
på material. Med erfarenhet av egna sökningar efter texter med uttalat genusperspektiv inom
ämnet biblioteks- och informationsvetenskap menar vi dock att svårigheterna existerar oavsett
ämne. Många texter betraktas som skrivna utifrån ett genusperspektiv fast de endast
presenterar könsskillnader utan att problematisera dessa. Ett ifrågasättande av varför
skillnader mellan kön uppstår och varför det ser ut som det gör saknas således många gånger.

I sökandet efter möjliga förklaringar till varför genusrelaterat material kan vara problematiskt
att finna, riktas en viss uppmärksamhet på genusfältets historiska bakgrund. I uppsatsens
inledning, avsnitt 1.5.1, ges en kortare redogörelse för innebörden av vad genusrelaterat
material utgörs av. Diskussion kring det vi benämner genusrelaterat material återkommer
även längre fram i uppsatsen, i avsnitt 5.2, Indexeringsprinciper, 5.3 Genusfältets
opppositionella karaktär, samt i kapitel 6, Avslutande diskussion.

Kvinnor har under större delen av historien inte fått lika stort utrymme varken att forska eller
att producera material i förhållande till sina manliga kollegor. En följd av detta skulle kunna
vara att det råder viss brist på bra och relevant litteratur som på något sätt behandlar kvinnor.
”Scholars in all the ethnic studies fields, as well as women’s studies and gay and lesbian
studies, may not have the usual range of documentary sources available to them. Because the
people being studied in these fields were often outsiders and relatively powerless in the
establishment structures of society, information must be gathered in unconventional ways,
including through oral histories.”110 Genusvetenskapen använder kön och genus som analytisk
kategori och kan därmed upptäcka och uppmärksamma den marginalisering av kvinnor på
olika nivåer som skett genom historien. Då genusvetenskapen utmanar och ifrågasätter
etablerade normer i samhället, skulle detta möjligtvis kunna innebära ett motstånd från vissa
håll, beträffande att lyfta fram och synliggöra sådant material.

1997 genomförde Westbrook en enkät till aktiva kvinnoforskare där de ombads identifiera de
svåraste hindren och problemen med att hitta information. Bland de oftast påträffade
problemen återfanns svårigheten att få tag på äldre material, som exempelvis dagböcker och
brev. Forskare menade att referenser till denna typ av material var knapphändig. I hennes
undersökning två år senare anser åtta av trettiotre forskare att det är problematiskt att få tag på
äldre material. ”As libraries continue to increase accessibility to all information and preserve
its images, they must guard against the total loss of some materials.”111
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I samma undersökning uttrycker en annan av Westbrooks informanter svårigheter att få tag på
uppgifter om kvinnliga poeter eftersom de inte finns på de årliga litterära förteckningar.112 En
tänkbar förklaring till detta är att den västerländska manliga kanon som länge varit rådande
inom litteraturvetenskapen har bidragit till en systematisk marginalisering av kvinnliga
författare. De kvinnliga författarna har många gånger inte erbjudits möjligheten att bli
publicerade på grund av att de varit av ”fel” kön. Kvinnliga författare och författarskap har
även förbisetts på senare år. Anna Williams har i boken  ����������
�������������� antagit ett
genusperspektiv i sin studie av de svenska litteraturhistorierna. Hon visar att kvinnliga
författare utsatts för särbehandling och marginalisering. Exempelvis visar Williams att de
kvinnliga författarna i genomsnitt får tio procent av det totala utrymmet under 1970-80- talen
i de svenska litteraturhistorier hon studerat.113 Dessa exempel visar att den marginalisering
kvinnor blivit utsatta för genom historien har långtgående konsekvenser.

När det gäller litteraturvetenskapen har kritiken under senare decennier varit hård mot vad och
vem som konstituerar kanonbegreppet. Kanonbegreppet är ett infekterat begrepp som kan
kritiseras utifrån många aspekter. Till de vanligaste angreppspunkterna hör klass, kön och
etnicitet och man vänder sig mot vad man menar vara en självskriven och etablerad kanon
som styrs av och speglar ”den härskande maktens värderingar.”114 Den snedvridna bild av de
kvinnliga författarna som förmedlas via många litteraturhistorier har uppmärksammats,
kritiserats och resulterat i tillblivelsen av speciella kvinnolitteraturhistorier, exempelvis
��������������������
���������
. Dessa böcker är ett samarbete mellan ett hundratal kvinnliga
skribenter över hela Norden som ur ett feministiskt perspektiv analyserar, tolkar och
kontextualiserar texter skrivna av kvinnor med syfte att läsa kvinnors texter fritt från den
litteraturhistoriska traditionella blick som grundar sig på en manlig norm.

Trots att det fortfarande är ytterst viktigt att uppmärksamma och vara medveten om att
kvinnors marginaliserade möjligheter genom historien har bidragit till att det kan råda brist på
material, kanske detta inte är direkt överförbart på genusvetenskapen, då denna innefattar
många olika inriktningar. Det material som inte dokumenterats i historien är naturligtvis
fortfarande omöjligt att få tag på. Dock menar Westbrook att det idag produceras mer material
och att bibliotekarier vidtagit åtgärder för att lösa problemet och öka tillgängligheten på det
material som finns.115 Den enkätundersökning Inger Eriksson genomförde 1997 styrker detta
påstående. I enkäten ingick frågan om, och i så fall varför, genusforskare har särskilda
informationsbehov som är svåra att tillgodose. Inte oväntat menade forskarna att svårigheter
förelåg, men att dessa främst inte berodde på att det finns för lite bra litteratur, trots att detta
förslag fanns med som kategori i enkäten. Detta är något som överensstämmer med våra
informanters upplevelser av sin situation, då aspekten beträffande brist på material inte är
någonting vi funnit särskilt utmärkande för dem.

Informanternas egna uttalanden beträffande materialtillgång, motsäger att de skulle kunna ha
svårigheter att finna material som behandlar deras problemområde utifrån en genusaspekt.
Trots de outtalade problemen att finna material, tolkar vi likväl icke-användandet av
KVINNSAM som en konsekvens av att det kan finnas en brist på material. Att informanterna
inte nämnvärt diskuterar detta, kan ha sin förklaring i att de utvecklat en acceptans.
Förhållandet har blivit internaliserat och därför saknar informanterna förmågan att reflektera
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över det och betrakta det som ett problem. En möjlig orsak till deras acceptans kan ha grund i
att genusfältet, främst kvinnovetenskapen, har en lång tradition av marginalisering. Fältets
historia, i kombination med egna personliga erfarenheter, har lärt dem att genusrelaterat
material är problematiskt att finna. Det faktum att våra informanter, samt de informanter som
ingår i Erikssons enkät, inte betraktar materialtillgången som någon brist, kan dock även bero
på att många av dessa forskare forskar med annan inriktning än en kvinnovetenskaplig.
Kvinnovetenskapen är starkt kopplad till sin historia inom akademin medan många andra
inriktningar inom genusfältet inte har en lika stark historisk koppling.
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I föregående avsnitt konstateras att våra informanter utvecklat en grundplattform att stå på när
det gäller genusteorier och begrepp. Vidare konstateras att de teoretiska texter som används,
eller har använts, i deras respektive projekt, funnits med en längre tid. Informanterna vittnar
om att inneha en kunskap och kännedom om dessa texter redan vid ett inledande skede av sina
forskningsprojekt och den informationssökning som följer i dess spår. Detta är ett faktum som
innebär att de inte söker nämnvärt mycket genusrelaterat material till sina respektive
forskningsprojekt. Emellertid bör det redan på ett tidigt stadium påpekas att detta �����innebär
att informationssökning ���� sker inom genusfältet. Förhållandet är snarare det motsatta.
Resultatet av våra intervjuer visar dock att den informationssökning som sker inom ett
genusfält, främst sker i ett uppdaterande syfte.

Redan i kapitel 1.5.1 konstateras att genusfältet är föränderligt fält, som expanderar genom
alla de forskningsinriktningar som idag ryms i begreppet. Den stora spännvidden innebär att
informanterna är intresserade av skilda teorier, definitioner och begrepp. Medan en informant
har ett feministiskt perspektiv, intar en annan en jämställdhetsaspekt i sin forskning.
Westbrook skriver att ”Women’s studies literature is continually developing its roots,
continually moving into new territory, and is constant only in change.”116 Det faktum att
ämnet expanderar så kraftigt påverkar forskarna, genererar olika informationsbehov och
avspeglas i det sätt på vilket de söker information. Fältets snabba utveckling återspeglas i den
mängd publikationer av olika slag som utges. För forskare inom detta fält är det viktigt att
följa med i den senaste utvecklingen.
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Intervjuerna visar att informanterna, med undantag av informant 2, visar intresse för att ta del
av informationsflödet inom genusfältet för att hålla sig ajour med den senaste forskningen
beträffande begrepps-, teori- och metodutveckling. Informanterna har ett starkt engagemang
för genusfrågor och, när det gäller informant 4 och 5, för genusfrågor kopplat till
undervisning och studenter. Intresset och engagemanget utlöser behov av att hålla sig ajour
hos informanterna. Möjligen kan en distinktion göras mellan objektiva och subjektiva
informationsbehov när det gäller ajourhållning. Vi uppfattar att informanterna betraktar
ajourhållning inom genusfältet som ett nöje och något de gör av eget intresse snarare än av
plikt. Behovet kan betraktas som ett subjektivt informationsbehov, ett behov som
informanterna själva uppfattar sig ha. Den information som informanterna skaffar sig genom
att hålla sig uppdaterade med vad som händer inom genusfältet, används inte på ett direkt sätt
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till ett forskningsprojekt eller till undervisning. Istället tar informanterna del av denna
information för att de har ett intresse att följa med i den senaste utvecklingen. Det bör påpekas
att denna information dock på sikt kan vara användbar för kommande projekt eller i ett
undervisningssammanhang. I resonemang kring subjektiva behov skiljer sig informant 4 från
övriga informanter. Visserligen bottnar även hennes uppdatering i personligt intresse för
genusfrågor men den starka konkurrensen och rädslan att missa att det senaste när det gäller
teorier, avhandlingar och texter som knyter an till hennes undersökningsområde, utgör en
stark motivation och drivkraft för informant 4 att hålla sig ajour inom fältet. Hennes roll som
doktorand är i detta fall avgörande. Den information hon erhåller från genusfältet kan i vissa
fall vara nödvändig för att lösa vissa typer av uppgifter.

Beträffande den ajourhållande informationssökning informant 4 ägnar sig åt för att inte missa
om det kommit ut något nytt som relaterar till hennes ämnesområde, upplever hon ibland att
hon överhuvudtaget inte vill veta något, ”bara jobba på med min grej och sticka huvudet i
sanden". Trots den ibland närvarande känslan, att överhuvudtaget inte vilja veta något om
andras forskning, låter hon ändå uppgivenheten ersättas med vetskapen och nödvändigheten
av en noggrant genomförd forskningsgenomgång. Konkurrensen är hård, och missade
hänvisningar kan vara ödesdigert vid en disputation. Tendensen till motståndet att finna
relevant information, återfinns i Seldéns �
#��
������
�����. En av de personer som ingår i
hans undersökning, en senior, finner att doktorander kan motsätta sig att finna relevant
information, "att det kan finnas en rädsla för, att intresset för projektet kan bli litet, om
mycket litteratur om frågan uppdagas; önskvärt är att endast litet är skrivet".117  Detta kanske
kan tolkas som ett omedvetet förfarande, snarare än ett ointresse från doktorandens sida.118

Dock finns hos informant 4 snarare en smärtsam medvetenhet, än en omedvetenhet, när det
gäller hennes informationssökning.

Westbrook menar att genusfältets snabba tillväxt påverkar informationssökningen inom fältet.
Expanderingen skapar behov av att hålla sig ajour med det senaste skrivna och publicerade
och det krävs att aktiva följer med i den senaste utvecklingen. ”One of the first problems to
arise is the difficulty in keeping up with new literature/…/”119 För de verksamma inom
genusfältet kan det innebära svårigheter att hålla reda på det ständiga flödet av nypublicerat
material. Höglund och Persson uppmärksammar användarens situation som inte sällan präglas
av ett informationsöverflöd så stort att individen inte har kapacitet nog att hantera det.120 En
alltför hög nivå av stress gör att förmågan att lösa problem avtar.121 Informant 4 relaterar till
en viss känsla av stress och frustration över insikten att hon varken hinner eller orkar läsa
"allt".

Enligt Westbrook kan informationssökning i strävan efter att hålla sig ajour inom olika
ämnesområden, samt att söka material skrivet utifrån ett genusperspektiv, leda till en
förvirring hos forskaren där tråden riskeras tappas bort. Den känsla av uppgivenhet inför
informationsflödet som riskerar infinna sig, kan ta sig uttryck i en frustration som kan leda till
”information overload”.122 Westbrook menar att genusforskare som måste hålla sig ajour med
den senaste forskningen, teoribildningen och metodutvecklingen inom åtminstone två, ofta
flera, discipliner riskerar att drabbas av ”information overload”. Varje beslut gällande vad
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som är relevant material måste föregås av ställningstagande mellan olika alternativ. Detta
förhållande är naturligtvis även rådande för informationssökning inom discipliner som inte är
interdisciplinära, men inom interdisciplinära ämnen är möjligheterna och alternativen fler.

Även Spanners undersökning visar att interdisciplinära forskare har större mängd information
att hantera i förhållande till forskare inom en disciplin, ett faktum som kan leda till stress och
frustration hos informationssökarna. "When one considers the unique problems and barriers
I[nter]D[isciplinary] scholars face, particularly in tandem with their expressed discomfort
levels in non-affiliate fields and dissatisfaction with available resources, the lot of the average
ID scholar might be more stressful and pressure ridden than those conducting traditional
single-discipline research."123

Vi kan naturligtvis inte bekräfta att detta är fallet utifrån det fåtal informanter vi har. Vi kan
dock, på basis av våra intervjuer, se att den ajourhållning informanterna talar om i huvudsak
sker inom genusfältet. Vikten av att hålla sig uppdaterad verkar viktigare inom genusfältet än
inom deras ursprungliga disciplin. Informanterna lägger ner mer tid att hålla sig ajour med
den senaste utvecklingen inom genusfältet än vad de gör när det gäller den senaste
utvecklingen inom deras ursprungliga disciplin. En möjlig förklaring till detta menar vi vara
den snabba tillväxt som genusfältet karaktäriseras av. Ajourhållning inom genusfältet måste
betraktas som ett regelbundet, löpande behov.
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Informanterna utvecklar olika strategier för att orientera sig i, samt bevaka, det
mångfacetterade genusfältet. Genom att utveckla knep och bygga upp personliga
informationsnät, försöker informanterna kringgå det problem som Westbrook menar det vara
att sovra i allt material och finna det som är relevant och trovärdigt. Informant 3, 4 och 5
vittnar alla om en personlig strategi som utvecklats för att kunna få tag på just den litteratur
som är av intresse.

Informanternas informationsstrategier överensstämmer med vad många av de undersökningar
som Stephen K. Stoan presenterar i sin artikel 8���
���
���4���
�&� �����,�!��
�
�&����
��
�����#���
���� (1984) visar. I denna konstateras att forskare inte i någon större utsträckning
nyttjar de formella bibliografiska resurser som biblioteket erbjuder då de söker information
till sina forskningsprojekt. Exempel på formella bibliografiska verktyg är bibliografier, listor
med abstracts och periodika index. Istället visar Stoan att forskare, för att söka information,
använder fotnoter som är inkluderade i det primärmaterial de arbetar med, samt utvecklar
privata bibliografiska filer. Förutom fotnoter och personliga bibliografier, konstaterar Stoan
att även förslag på litteratur från kollegor och browsing i hyllor är långt vanligare strategier att
finna litteratur än att använda de formella verktyg som biblioteket tillhandahåller. Även
Patrick Wilson ponerar att de informella bibliografierna kan vara långt mer användbara och
värdefulla än de formella. Trovärdigheten i de informella bibliografiska nätverken kan vara
större eftersom individen ägnar mer tid åt att välja ut de källor som ska ingå i nätverket. De
källor som utses är relevanta för, och anpassade till, individens intresseområde. De formella
däremot består av ett enormt stort antal förslag på litteratur, många av vilka inte är aktuella för
individens intresseområde.124
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För att kunna bygga upp personliga informationsnätverk är det nödvändigt att kunna selektera
och veta vilka källor som ska utses och användas. Vikten att kunna bedöma källornas
trovärdighet blir central. Patrick Wilson diskuterar betydelsen av kognitiva auktoriteter i det
vardagliga livet men även i en yrkeskontext. Kognitiv auktoritet kan närmast beskrivas som
en typ av influens. De texter, personer, institutioner eller organisationer som individen väljer
att identifiera som kognitiv auktoritet är de vilka hon eller han låter influera sina tankar och
vars åsikter hon eller han uppskattar som trovärdiga. Individens kognitiva auktoriteter kan inte
tala om för henne eller honom vad hon eller han ska tycka och tänka, men väl utöva stark
påverkan över individens åsikter och attityd.125 Ett vanligt sätt att utse en kognitiv auktoritet
är genom personlig rekommendation. Den person eller institution som individen tillskriver
auktoritet kan i sin tur förmedla auktoritet till en annan.126

Detta tillvägagångssätt är dominerande när det gäller våra informanter och deras
informationssökning. Referenser och fotnoter i verk vilka de anser trovärdiga, fungerar som
en förmedlare till andra källor. Det är uppenbart att informant 3, 4 och 5 har etablerat ett sätt
att urskilja vad eller vilka som är auktoriteter för dem. De är alla bekanta med många
teoretiker och författare både inom deras ursprungliga disciplin och inom genusfältet. Mot
bakgrund av detta uppenbaras en möjlig förklaring till att informanterna väljer att använda sig
av egna informationsstrategier istället för bibliotekets formella verktyg. Genom att följa
fotnoter och referenser som återfinns i den litteratur de arbetar med, erhåller de professionell
vägledning från deras respektive auktoriteter.

Dock är auktoritet begränsat till fält, ett faktum som öppnar för problem då individen söker
litteratur inom ett fält där hon eller han inte hör hemma. Informant 4s läsning av medicinska
texter utgör ett intressant exempel i detta sammanhang. Hon finner det problematiskt att
bedöma de medicinska texternas trovärdighet eftersom hon saknar den expertis som är
nödvändig. Hon har emellertid funnit ett verk som hon själv benämner en bibel, vilken,
förutom själva idéinnehållet, även omfattar ett hundratal sidor referenser och noter. Verket är
speciellt viktigt för henne då författaren är biolog och har den expertis som informant 4
saknar. Eftersom informant 4 tillskriver denna författare kognitiv auktoritet, vågar hon även
tillskriva de källor och texter som författaren använder sig av, auktoritet.

Tidskrifters betydelse för informationssökningen är uppenbar i samtal med informant 5. Detta
går helt i linje med vad Lönnqvist finner i sin studie av humanistiska forskare. Dessa forskare
tilldelar tidskrifterna stor betydelse, både som förmedlare av forskningsnyheter och som
viktig källa att ta del av ny litteratur och recensioner.127 Tidskrifterna fungerar på detta sätt
som inkörsport till läsning av monografier, något som även kan skönjas i samtal med
informant 5. Informant 3 och 4 har på elektronisk väg byggt upp system för att hålla ordning
på litteraturen och för att kunna hålla sig uppdaterad om det nya som kan vara av intresse.

Westbrook framhåller att söka, finna, sovra och värdera informationen är ett tidskrävande
arbete, och att det ligger ett problem och en utmaning i att finna rätt material. Hon menar att
ajourhållning är särskilt komplicerat och problematiskt när det gäller tvärvetenskapliga
discipliner, "Within the freedom to move beyond the restraints of academic structures comes
the responsibility to construct meaning and solve problems using the resources of various
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disciplines."128 Seldén menar att det speciellt för oerfarna forskare kan vara problematiskt att,
utifrån den litteratur som finns tillgänglig, nå den viktiga och relevanta litteraturen.129 Han
menar vidare att det är långt ifrån självklart att man som oerfaren forskare har förmåga att
inse när man bör avsluta sitt insamlande och inläsande av material, och bedöma att man funnit
tillräckligt. Detta kan vara svårt att avgöra, men måste ske då den egna produktionen av
material inte går att skjuta på allt för länge.130 Användaren tvingas till slut sätta gränser för sitt
sökande efter litteratur då denne bara till en viss grad har kapacitet att bearbeta all information
omkring sig.

Informant 4 är medveten om denna problematik. En faktor som påverkar hennes beslut att
sluta söka och samla information, är den ständigt närvarande tanken om avhandlingens
deadline. Respekten för denna gör att hon till slut tvingas inse att det för informationsurvalet
någon gång måste sättas en gräns, då risken att drunkna i litteratur kan resultera i svårigheter
att hinna färdigt med avhandlingen. Stoan skriver, "the researcher must somewhere make an
informed judgment that he must cease gathering data and commit ideas to papers, even though
there may still be much unexploited data of whose existence he is unaware."131 Som oerfaren
forskare måste man, för att nå fram till denna insikt, låta andrahands utsagor ligga till grund
för hur man ställer sig till texterna, då man själv omöjligt kan ha utvecklat denna
kompetens.132

I detta sammanhang aktualiseras åter Lönnqvists begrepp, kunskapsväskan. Utifrån hennes
resonemang kan den mer erfarna handledaren sägas inneha tillräcklig kunskap och erfarenhet
för att inneha rationaliseringsmöjligheter beträffande urvalet av litteratur. Det är en
nödvändighet för den mindre erfarna forskaren att lita till någon med högre grad erfarenhet
gällande informationsanskaffning, då det är en omöjlighet att ha ambitionen att sätta sig in i
allt.133  I relation till detta bör det påpekas att det är av betydelse att det finns ett intresse från
den mer erfarna forskarens sida att dela med sig av den egna förståelsen. Detta privilegium
åtnjuter informant 4, vars handledare är till stor hjälp när det gäller att selektera relevant
litteratur. Det är tydligt att handledaren, som är mycket insatt i genus- och könsteorier, ges en
hög grad av kognitiv auktoritet och fungerar som förmedlare av tips och idéer gällande vilken
litteratur informant 4 bör fokusera på. Handledaren utnyttjar sitt eget kontaktnät för att få tag
på material som kan vara av intresse för sin doktorand.

Handledarens kontaktnät är således av stor betydelse för doktorandens
informationssökningsstrategi. Av betydelse är även att doktoranden själv tidigt börjar utveckla
ett eget kontaktnät.  Deltagande i konferenser, samt publicering av texter är betydelsefullt för
att bygga, eller vidga personliga nätverk för en oerfaren forskare. Deltagande i konferenser
kan innebära att doktoranderna på sikt har möjlighet att hålla sig ajour med områdets framtida
utveckling på ett enklare sätt. Denna lärdom är enligt Seldén en investering och en utveckling
av informationssökningen vilken han betraktar som en karriär.134  Informant 4 omger sig med
ett relativt välutvecklat kontaktnät. I hennes kontaktnät ingår, förutom huvud- och
bihandledare som är betydelsefulla för hennes framskridande forskningsarbete, även andra
personer på institutionen intresserade av genusfrågor. Hon har medverkat i speciella nätverk

                                           
128 Westbrook 1999, s. 35
129 Seldén, s. 236.
130 ibid, s. 237.
131 Stoan, se Seldén , s. 240.
132 Seldén, s. 236.
133 ibid, s. 238.
134 ibid, s. 133.
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kopplat till doktorander som skriver med en genusinriktning. Genom Nationella sekretariatet
för genusforskning har hon fått möjlighet att delta i en konferens anordnad för doktorander
som bedriver forskning med genusinriktning. Syftet med denna konferens var att
doktoranderna skulle ges möjlighet att diskutera och bygga upp nätverk. Nationella
sekretariatet för genusforskning har även skapat en e-postlista för doktorander vars forskning
har en genusinriktning. Denna lista avses fungera som ett tvärvetenskapligt nätverk
doktorander emellan, och användas för diskussioner, information och stöd.135 Informant 4
betonar vikten av dylika e-postlistor för henne från vilka hon erhåller mycket värdefull
information.

I sammanhanget är det värt att tillägga att Nationella sekretariatet för genusforskning
anordnar den tredje nationella genusforskningskonferensen i november detta år. Temat för
konferensen är emancipation och vetenskap och doktorander med genusinriktning erbjuds
möjlighet att presentera sina pågående arbeten i workshops och i särskilda doktorandgrupper.
Syftet med detta är att ge doktoranderna ett genusvetenskapligt forum på nationell basis.136

Detta är bara ett exempel på att det inom genusfältet finns organiserade nätverk som erbjuder
möjlighet för verksamma inom fältet att diskutera gemensamma frågor och utbyta information
och idéer.

Ett sätt att bli uppmärksammad och skaffa sig erfarenhet för en oerfaren forskare kan vara att
deltaga i, samt anordna, konferenser.137 Liknande konsekvenser kan publicerande av en text i
en tidskrift eller bok få, då forskaren genom publicering får uppmärksamhet, prestige och en
möjlighet att hävda sin forskning.138  Publicering är för doktoranden ett sätt att marknadsföra
sig. Resonemanget kan kopplas till den situation som informant 4 befinner sig i. Hon är en
ung forskare som dagligen varseblir den konkurrens och karriärism som råder inom den
akademiska världen. Hon är medveten om vikten av att prestera en bra avhandling för att
senare kunna stå sig i konkurrensen om de bra jobben. För tillfället handlar det till stor del om
att muta in sitt område, vilket hon upplever sker bäst genom att publicera text. På detta sätt
blir avhandlingen synlig för den akademiska världen och hon kan skapa sig ett namn.
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Under tolkningsarbetet av intervjuerna framkommer att det kan vara problematiskt att finna
genusrelaterat material i traditionella databaser. Denna åsikt uttrycks främst av informant 1.
Både informant 1, 3 och 5 menar att chansen att hitta material ökar då man bekantar sig med
en ämnesordslista. Medan informant 3 och 5 har utvecklat egna nätverk och söker i en mängd
olika databaser, nyttjar informant 1 främst KVINNSAM och anser att KVINNSAMs
ämnesordlista fungerar på ett utmärkt sätt.

Trots att problem i samband med informationssökning i traditionella kataloger och databaser
främst påtalas av en informant, anser vi som biblioteks- och informationsvetare att problemet
är väsentligt att uppmärksamma. Även om våra informanter inte direkt kan reflektera över
denna fråga, kan vi utläsa från deras tankar kring hur de finner material, att
indexeringsprinciper i gängse traditionella kataloger kan försvåra deras informationssökning.
Vi anser det därför vara relevant att redogöra för några av de tankegångar som förts fram
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kring könsneutralitet i svenska och utländska klassifikationssystem. Nedan följer en kortare
beskrivning av hur, å ena sidan traditionella kataloger synliggör genusproblematiserande
material, och hur å andra sidan KVINNSAM gör. Det bör understrykas att resonemanget inte
är avsett att teckna någon heltäckande bild av diskussionen kring könsneutralitet när det gäller
klassifikationssystem, utan endast och enbart visa på ytterligare en aspekt av
informationsåtervinningen som kan ha konsekvenser för genusforskares informationssökning.

Som tidigare konstaterats är kvinno- och genusvetenskap ämnen som expanderat under de
senaste decennierna. Till följd av detta påverkas informationsbehov och informationssökning
hos forskare inom dessa ämnen. Dock har informationsförsörjningen till kvinnovetenskap och
genusvetenskap inte hållit jämn takt med ämnets snabba utveckling menar Westbrook. Hon
uppmärksammar oss på det faktum att informationsförsörjningen till detta fält har släpat efter
och menar att bibliotekarier behöver mer kunskap kring den kontext inom vilken denna grupp
av forskare verkar för att kunna utveckla bättre informationsresurser och tillgodose
informationsbehov. Med de senaste årens utveckling av elektroniska resurser och
informationssystem har arbetet med att tillgängliggöra och synliggöra material gått in i en ny
fas och blivit alltmer angeläget och aktuellt. Material görs numera tillgängligt via elektroniska
kataloger och databaser och kvinno- och genusrelaterat material bör inkluderas i dessa. Detta
kan kanske ses som en självklarhet men tyvärr är detta inte alltid fallet. En rad studier har
visat att så kallade traditionella databaser och bibliotekskataloger, ordnade enligt traditionella
klassifikationssystem, försvårar åtkomsten av kvinno- genusrelaterat material. Trots att dessa
bör vara könsneutrala är detta många gånger inte fallet.139

Resonemanget ovan visar att traditionella databaser stämmer väl överens med det traditionella
särartsidealet, där kvinnan underordnas, utsätts för marginalisering och tillskrivs rollen som
”det andra”. Detta förhållande kan ses som ett hinder för genusforskares informationssökning
eftersom de har svårigheter att finna material som intar en könsaspekt. Informationssystem i
USA har utsatts för kritik bland annat för att de anses spegla samhället och den patriarkala syn
som där menas vara rådande. Benston skriver att ”[t]he realities of power in our society are
reflected in this centralizes control of information/…/Consider, for example, the differences in
information on the history of the women’s movement available from a feminist source or
from a database containing information sponsored by conservative businessmen."140 4���
�&
���9��������9�
������
����� &���	� ämnesordlista 49 + har kritiserats för sexistiska subject
headings vilket lett till att ändringar har drivits igenom. Dock menar Margaret Rogers, som
studerat ändringar i 49 + från 1975-1991, att genusbias fortfarande existerar i systemet.141

Dessa tankar får stöd i Westbrooks studie från1997, i vilken kvinnovetenskapliga forskare ger
uttryck för åsikten att ”subject headings” fortfarande är sexistiska. Forskarna menar att
”subject headings” utgör ett av de fem mest framträdande problemen i deras
informationssökning. Forskarna menade vidare att ”subject headingterminologin” måste
utvecklas och vara mer öppen för förändringar.142

Även det rådande informationssystemet på svenska bibliotek har varit föremål för debatt och
kritiserats för att inte tillgängliggöra kvinnorelevant information. Kerstin Rydbäck,
universitetslektor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Uppsala universitet, skriver att
”grunderna för kunskapsorganisationen på folkbiblioteken, det vill säga det strikt hierarkiska
klassifikationssystemet vilket har sina rötter i mellankrigstiden, har skapats enligt principer
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där till exempel signum för kvinnofrågor är en underavdelning till en underavdelning (Ohj)
medan Krigsväsen har en egen bokstav. (S )”.143 Att kvinnofrågor placeras under ett enda
signum, Ohj, en underavdelning till O (samhällsfrågor), innebär  att kvinnoforskning och
kvinnofrågor buntas ihop och betraktas som enbart tillhörande denna avdelning i
klassifikationssystemet. Föregående diskussion om genusvetenskap som interdisciplinärt
ämne, vilket skär genom gängse ämnesindelningar, visar att så inte är fallet. Genom att
placera kvinnofrågor under en enda avdelning gör man kvinnor till ett ämne. Någon
motsvarande avdelning för mansfrågor finns däremot inte. Till denna marginalisering av
områden speciellt relevanta för kvinnor, kommer den underförstådda användningen av “man”
som samlingsterm inom klassifikationen.

Joacim Hansson menar att SAB-systemet förmedlar en bild av kvinnan där hon tydligt är
underställd mannen och drar paralleller till den bild som råder på den politiska arenan.
”Medan mannen, liksom den politiskt dominerande borgerligheten, framstår som implicit i
själva systemet inte bara genom det faktum att explicita referenser till någon form av
manlighet nästan helt saknas, utan också genom själva det hierarkiska system som texten är,
så framträder kvinnan som något som bidrar till att definiera innebörder i vissa
reproduktionsorienterade klasser, som till exempel Qc, Huslig ekonomi.144 Mannen framstår
som implicit i klassifikationssystemet, det är denne som är norm och utifrån denne kvinnan
definieras. Hansson menar att detta framför allt är tydligt i avdelningen för uppfostran och
undervisning och exemplifierar med Levnadskonst som innehåller ”råd för val av maka”,
vilket, menar Hansson ”på ett mycket direkt sätt reproducerar en bild mellan könen där
kvinnan är direkt underordnad den i övrigt osynliga manliga normen”.145

Hansson menar vidare att mannen ”tillskansar sig rätten att klassificera och typologisera
världen", inte minst kvinnan.146 Kvinnan blir ett objekt för mannens studie. Hansson hämtar
exempel från medicinen, där många sjukdomar blir kvinnliga. Här uppenbaras återigen en
tydlig parallell till litteraturvetenskapen genom den manliga norm som länge varit och
fortfarande är rådande inom litteraturhistorien och som avspeglas i många litteraturhistorier.

Centralt vid läsning litteraturhistorier ur en feministisk synvinkel är tanken att mannen utgör
normen och kvinnan det andra, det som måste särbehandlas och placeras under egen rubrik.
Hur kan det annars komma sig att rubriceringar som ”kvinnolitteratur”, ”kvinnokamp” och
”nyfeminism” är ofta förekommande medan oss veterligen inte finns en motsvarande
”manslitteratur”? Istället placeras männen under könsneutrala, allmänmänskliga rubriker som
”miljörörelsens kultur”, ”den nya kultursynen” och ”nya vägar inom berättarprosan” och
utgör därmed ramen för det allmängiltiga.147 Detta är långt ifrån någon ny iakttagelse. För
nästan femtio år sedan skrev Simone de Beauvoir:

En man skulle inte komma på idén att skriva en bok om den särställning som männen intar i mänskligheten. Om
jag vill ge en definition på mig själv, måste jag först deklarera: >> Jag är kvinna<<. Denna sanning utgör
grundvalen för alla övriga påståenden. En man börjar aldrig med att definiera sig själv som en individ av ett visst
kön, det är självklart att han är en man /…/Förhållandet mellan de två könen kan inte jämföras med de två
elektriska polerna: mannen representerar på en och samma gång det positiva och det neutrala så till den grad, att
>les hommes< på franska betyder både männen och människorna.148
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De kvinnliga författarna utgör särarten som måste rubriceras med könsrelaterade överskrifter
för att ytterligare betona att deras verk inte bör beblandas med övrig litteratur. Witt-
Brattström skriver, beträffande Lönnroth och Delblancs litteraturhistoria )���������

������
�������”under rubriken Kvinnokamp och kvinnolitteratur har man på 15 av sjätte
bandets 320 sidor rafsat ihop ett godtyckligt urval av nu levande kvinnliga författare.
Förfarandet tyder mer på panik än på genomtänkt historieskrivning.”149 Även Williams
påpekar att de kvinnliga författarna hamnar utanför rubrikerna som representerar
idéströmningar och epoker eftersom deras genombrott, exempelvis under romantiken, skedde
något senare än männens.150 Detta är ytterligare ett prov på att mannen är normen som
bestämmer hur klassificering och epokindelning ska göras.

Ovanstående resonemang visar att gängse klassifikationssystem kan försvåra åtkomsten av
genusrelaterat material. I detta sammanhang aktualiseras de barriärer som Tom Wilson menar
kan uppstå vid informationssökning då tillgängligheten på något sätt är begränsad. Westbrook
beskriver en situation då en kvinnovetenskaplig forskare sökte statistik kring procenten av
spädbarnsmödrar i arbetslivet och letade i regeringsdokument utan att hitta något.
Förklaringen var att denna statistik helt enkelt inte var indexerad på spädbarnsmödrar. 151

Incidenten visar på vikten med att indexera ur ett genusperspektiv för att tillgängliggöra visst
material för användaren. Även de svårigheter informant 1 påträffat när det gäller att finna
material skrivet med en könsaspekt, pekar på vikten av att låta kön benämnas så att materialet
blir mer lättillgängligt. Wilson menar att de barriärer som kan uppstå till stor del är
individbaserade. I samtal med våra informanter tycks detta vara ett faktum. Medan informant
1 många gånger anser tillgänglighet på material vara begränsad, uttrycker informant 3 och 5
inga liknande åsikter. Visserligen menar de att det �
��vara ett problem men att de kommit så
långt i sin informationssökningserfarenhet att de lärt sig att övervinna detta problem och finna
alternativa lösningar. Detta går i linje med Wilsons tankar, då han menar att faktorer som
erfarenhet och expertis spelar in.

För att tillgängliggöra genusrelaterat material och på så sätt underlätta för kvinno- och
genusforskare i deras informationssökning, har KVINNSAM indexerat sitt material ur ett
konsekvent genusperspektiv. Dessa tankar introducerades i avsnitt 1.5.1. Dock kan
KVINNSAM omöjligt tillgodose och svara på alla behov som uppstår hos forskare inom olika
discipliner, forskare vars enda gemensamma nämnare består i att deras forskning har ett
genusperspektiv. Det tål, i detta sammanhang, att upprepas att genusforskningen idag inte är
begränsad till att studera kvinnorelaterade teman utan även exempelvis mans- och
queerrelaterade sådana. När Göteborgs universitetsbibliotek blev ansvarsbibliotek för kvinno-,
mans- och genusforskning började även mans- och genusforskning indexeras, dock
fortfarande med fokus på material om kvinnor i relation till kön och genus. I takt med att
mansforskningen expanderar måste man arbeta om ämnesordlistan för att tillgodose de behov
som finns inom detta område, bland annat genom att skapa en mansforskningsterminologi.

De konsekvenser för informationssökningen som följer av genusfältets mångdimensionella
och tvärvetenskapliga karaktär visar sig tydligt vid samtal med de informanter som ingår i
undersökningen. Det är uppenbart att nyttjande av olika databaser anses som en förutsättning
för att kunna finna relevant material. Informanterna, med undantag av 1 och 2, kombinerar
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sällan sitt ursprungliga ämne med genusaspekt i sina sökningar vilket innebär att en databas
som KVINNSAM inte är viktig i deras informationssökning.

I detta sammanhang kan det ses som signifikativt att det är informant 1 som använder
KVINNSAM. Informant 1 är den av våra informanter som är minst van att söka information,
han försöker, som enda informant, kombinera genus med ursprunglig disciplin i sina
sökningar och det finns inte mycket material publicerat inom hans forskningsområde vilket
försvårar arbetet med att finna material. Han har bekantat sig med KVINNSAMs
ämnesordlista vilket underlättar hans chanser att finna material. Utifrån våra intervjuer står det
klart att KVINNSAM är en utmärkt databas att söka genusrelaterat material i för de forskare
som ännu inte hunnit bygga upp sitt eget nätverk och utveckla egna sökstrategier. För de
etablerade forskarna däremot finns andra vägar att gå. De bygger upp egna personliga
informationsnätverk i form av exempelvis referenser, e-postlistor och personliga kontakter.
Detta sätt underlättar identifikationen av trovärdiga källor. Ofta väljer de att lägga på en
genusaspekt av materialet i efterhand vilket innebär att de söker i ämnesspecifika databaser. I
annat fall riskerar de att missa relevant material.
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����������från 1995 står att läsa att kvinnoforskningen har mött
svårigheter att nå in i det akademiska samfundet. Man menar att kvinnoforskningen
fortfarande har en marginaliserad roll i den akademiska världen och "upplevs som
vetenskapligt och politiskt obekväm".152 Idag, då kvinnoforskning ryms inom begreppet
genusvetenskap, kan ämnet fortfarande sägas utmana och ifrågasätta etablerade normer i
samhället. Detta faktum kan möjligtvis innebära motstånd från vissa håll, exempelvis inom
vissa discipliner och institutioner.

Expertgruppen identifierar olika hinder för tvärvetenskap då de diskuterar tvärvetenskapens
villkor i Sverige. De menar att en viktig fråga är huruvida tvärvetenskaplig forskning ska
bedrivas via egna institutioner, eller om denna forskning istället ska bedrivas inom ramen för
de etablerade högskolorna och universiteten.153 En del tvärvetenskapliga ämnen är numera så
etablerade att de skapat egna institutioner. Särskilda föreningar för kvinnoforskare och
kvinnliga forskare utvecklades i Sverige under den senare delen av 1970-talet. Dessa enheter
har fungerat som mötesplatser över ämnesgränserna, där bland annat kunskaper kring
forskning inom genusfältet utbytts. Enheterna har olika benämningar, men brukar omnämnas
centra/fora, och återfinns vid universiteten och högskolorna. Idag har de utvecklat både
grundutbildning samt forskarskurser.154

I Sverige bildades kvinnovetenskapens första centra/fora i Lund 1978. Genom att
verksamheten tog form och definierades tilldelades jämställdhetspengar från UHÄ.155

Centra/fora i Lund följdes snabbt av liknande i Göteborg, Stockholm och Uppsala och senare
även i Linköping, Luleå och Umeå. Liknande centra/fora har på senare år skapats för
genusvetenskapen. Som exempel kan nämnas Institutionen för Genusvetenskap i Göteborg
och Centrum för genusvetenskap i Lund, som tidigare varit centra för kvinnovetenskap. Vid
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sidan om dessa centra/fora finns genusinriktningar integrerade i flera discipliner på många
högskolor och universitet i Sverige, genom mer eller mindre permanenta forskningsprojekt.
Exempelvis har litteraturvetenskapen inte sällan en integrerad genusinriktning, medan det
inom andra discipliner, med annan tradition och historia, torde vara svårare att integrera denna
inriktning.

I artikeln ����������#���
���&��'�	��(�� ��������
���4���
�&�9����������)�����#	���,
diskuteras huruvida kvinnovetenskaplig forskning bör bedrivas inom speciella institutioner
eller verka integrerat vid högskolor och universitet. Lee menar att frågan är föremål för
ständig debatt och benämner representanter för de olika lägren för separatists, respektive
mainstreamers. De förra verkar för att skapa självständiga, separerade centra/fora för att
kunna få möjlighet att etablera sig, öka sin synlighet och skapa akademisk frihet.
Mainstreamers, å andra sidan, verkar för en integrering av Women’s Studies i andra
discipliner i syfte att öppna för en mer liberal undervisning.156 Om segregeringen ska ses som
en temporär lösning, eller ett permanent mål, är en intressant diskussion som blottar ett
ständigt återkommande dilemma inom genusvetenskapen. Just den akademiska friheten
relaterar informant 1 och 3 mycket till, och upplever att de och deras forskning har större
möjlighet att komma till sin rätt på en institution med enbart genusinriktning. I synnerhet
informant 3 är, trots den positiva upplevelsen på den nuvarande institutionen, ändå medveten
om den kritik som riktas mot att skilja ut och separera genusvetenskapliga centra/fora. Hon
uttrycker detta med en paradoxal känsla av dubbelhet. Behovet och nödvändigheten av dessa
centra/fora till trots, ser hon risken för isolering genom att segregera.

Problematiken kring genusforskningens integrering kontra segregering aktualiseras genom
den debatt kring genusforskning som förts i Dagens Nyheter under sommaren. Bo Rothstein,
professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, kritiserar genusforskningen och ett antal
kvinnliga forskare och lärare för att verka könssegregerande.157 De båda professorerna och
genusforskarna, Maud Eduards och Yvonne Hirdman, anklagas av Rothstein för att inte arbeta
för att försöka locka män till genusforskarutbildningar, samt för att inte tillräckligt uppmuntra
eller motivera de manliga studenter som deltar i dessa utbildningar. Genusforskningsmiljön,
vilken ofta är kvinnodominerad, utestänger på detta sätt män enligt Rothstein. Han menar
vidare, att ovan nämnda genusforskare, är med och bidrar till en ökad könssegregering och ett
skapande av enkönade forsknings- och undervisningsmiljöer. Detta är något som bryter mot
högskolelagen om jämställdhet. Kunskap kring jämställdhets- och genusfrågor bör inte
isoleras i separata organisationer, utan integreras inom alla undervisnings- och
forskningsområden menar Rothstein.158 Som ett aktuellt exempel låter Rothstein den
nyinrättade genusforskarskolan i Umeå fungera. Bakom verksamheten ligger ett
riksdagsbeslut. Forskarskolan kommer att fungera tvärvetenskapligt och doktoranderna
kommer ha sin hemvist både i genusforskarskolan och i den ursprungliga disciplinen.
Isoleringsrisken till trots är dock den nämnda genusforskarskolans syfte att ”stimulera
genusforskningen i alla dess former inom akademin som helhet”.159 Åsikterna om hur en
integrering av genusinriktningen ska ske går isär.

I enkäten, Positioner och visioner, utförd av �������������
#�������������, tillfrågas nio
nytillsatta kvinnliga professorer inom olika discipliner, alla med genusinriktad forskning, om
feminismens ställning inom akademin idag, samt vilka visioner de har för framtidens
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genusforskning.160 De uttrycker att det fortfarande verkar existera en viss kritik och misstro
riktad mot genusforskningen, då legitimiteten för genus som perspektiv varierar mellan ämne
och institution.161 Ingen av våra informanter upplever i nuläget ett motstånd inför att de
bedriver forskning inom ett genusperspektiv. Dock upplevde ett antal av informanterna ett
motstånd på sina ursprungliga institutioner, där de kände att de inte kunde bedriva sin
forskning och inte hade någon gemenskap med övriga forskare. Detta resulterade i att de
medvetet sökte sig därifrån, till institutioner fokuserade på genusinriktad forskning. De av
våra informanter som bedriver sin forskning på "traditionella" institutioner upplever en
acceptans och tolerans för genusinriktningen. Informant 4 har svårt att ens föreställa sig att
detta perspektivs relevans och vetenskaplighet skulle ifrågasättas eller betvivlas på
institutionen. Orsaker till detta kan vara det faktum att det på informant 4s, och 5s,
institutioner finns flera som forskar med denna inriktning, och att öppenheten därför blivit
större. Informant 5 upplever att de, som i likhet med henne har ett genusperspektiv, som
grupp accepteras och respekteras på institutionen. Klein menar att många forskare som är
involverade i interdisciplinärt arbete saknar en yrkesidentitet. Hon menar vidare att dessa
forskare ofta "find themselves homeless, in a state of social and intellectual marginality."162

Denna tendens kan skådas hos informant 1. Han menar därför att han hellre arbetar
tillsammans med forskare från andra discipliner som förenas kring en genusaspekt, än
forskare som förenas kring samma ämne.

Stödet från institutionen är betydelsefullt inte minst då forskaren ska initiera ett projekt.
Patrick Wilson skiljer mellan "self-selected projects" och "other-selected projects". Det förra
iscensätts av forskaren själv medan det senare initieras för att möta ett specifikt krav från
någon utomstående som har ett speciellt intresse av att arbetet kommer till stånd. Trots att
informanternas forskningsprojekt kan benämns ”self-selected”, är institutionens intresse och
stöd för projektet en förutsättning för att forskningsarbetet ska kunna genomföras. Wilson
menar att ett projekt inom universitetsvärlden sällan handlar om att tillföra ny kunskap, utan
istället att de åsikter och tankar som presenteras ska vinna gehör på den institution inom
vilken vederbörande är verksam.163  "[U]niversities support the research of their faculty
members by allowing them time for research; the university has no specific need for the
research done by its faculty members, and the worth of particularly pieces of research is
judged primarily by the worker's peers".164  Vikten av att få stöd av sin institution framträder
tydligt vid samtal med informanterna. När det gäller informant 4 och 5, erhåller de båda stöd
från sina respektive institutioner. Inte minst det faktum att de ges utrymme att forska ur ett
genusperspektiv indikerar att institutionen anser dessa frågor väsentliga och relevanta att
bedriva forskning kring. Informant 1 och 3 känner däremot att de saknade detta stöd på sina
gamla institutioner. Deras ursprungliga discipliner uppmuntrade inte en genusinriktad
forskning. Med anledning av detta sökte de sig till andra institutioner, ett faktum som pekar på
betydelsen av stöd från institutionen.

Både informant 3, 4 och 5 talar om genusfrågornas aktualitet och synlighet inom akademin.
Att genusperspektiv som forskningsinriktning är relativt accepterat är en sak, dock innebär
detta inte att genusinriktning på ett naturligt sätt integreras i undervisningen. Åsikter om att
universiteten borde ha en plikt att föra fram en kännedom om genusforskningens perspektiv
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och resultat i undervisningen, framhålls i �������������
#�������������s�enkät.165  Detta skulle
visa en självreflekterande vetenskaplig hållning menar en av de tillfrågade professorerna.166

Informant 4 menar dock att en genusinriktning inte bör fungera som ett obligatoriskt påbud,
vilket skulle kunna fungera negativt och inte särskilt fruktbart, utan som ett självklart inslag i
kursutbud och undervisningsplan. Expertgruppen påpekar att det finns en viss stelhet i
organisationen på universitet och högskolor, vilken motverkar flexibilitet och nytänkande.
Detta minskar i sin tur utvecklingsmöjligheterna för tvärvetenskapligt arbete och samarbete
över gränserna.167 Den stelhet som kan förekomma på universitet och högskolor försvårar
möjligheten att, som informant 4 önskar, få genusinriktning som ett självklart inslag i
kursplaner. Hos de tillfrågade i �������������
#�������������s enkät framkommer även tankar
om en risk för marginalisering, om ämnets politiska popularitet dalar.168

Gemensamt för samtliga nio forskare är en åsikt om att genusforskningen bör etableras och
integreras inom alla discipliner, och vid alla institutioner. Dock menar några forskare, i likhet
med informant 3, att tiden ännu inte är mogen för en integrering. För att genusforskningen ska
ha en möjlighet att bli en naturlig och integrerad del av akademin kan det krävas en viss
särorganisering med starka självständiga baser enligt en av deltagarna i �������������
#���
���������s enkät.169 Informant 3, som funderat över denna problematik, och till synes paradox,
menar att det är en nödvändighet att etablera speciella platser där det finns möjlighet att ägna
sig åt genusstudier, och att tiden ännu inte är mogen att låta dessa centra/fora upphöra. Hon
menar att det handlar om en möjlighet att hävda sig som forskare. Det kan vara viktigt att ha i
åtanke att det hos aktiva inom fältet råder delade meningar beträffande särorganisering via
speciella centras/foras vara eller icke vara. Informanternas upplevelse av eventuellt motstånd
eller stöd, är beroende av inom vilken disciplin, samt inom vilken institution forskarna är
verksamma.

Liksom genuscentra/fora kan diskuteras utifrån termer av särskiljande kontra integrering av
genusperspektiv i "traditionella" discipliner, kan denna diskussion kopplas till
informationsresurser utformade i syfte att möta de behov som uppstår hos verksamma inom
genusfältet. Vi anser därför databasen KVINNSAM möjlig att problematisera utifrån en
diskussion kring särskiljande kontra integrering.�Både genuscentra/fora och KVINNSAM kan
placeras in i den historiska lösning Hirdman tecknar; att konstruera speciella platser för
kvinnor genom egna och extra. Rummen, vilka skapas genom utvidgning och särskiljning,
öppnar en möjlighet för kvinnor att bedriva och expandera ”sin” verksamhet och fungerar som
en motvikt till den marginalisering kvinnor utsatts för genom historien. Då vi försökt orientera
oss i, och få en bild av, de informationsresurser som står till buds för forskare med
genusinriktning, utfaller det sig att just databasen KVINNSAM framstår som den mest
aktuella. Det är även denna databas som diskuteras med våra informanter.

Den ursprungliga tanken om Kvinnohistoriska samlingarna och KVINNSAM, att samla
kvinnorelaterat material för att bryta dess historia av osynlighet och marginalisering, kan idag
sägas vara inaktuell. Eftersom KVINNSAM är ansvarsdatabas för såväl mans-, kvinno- som
genusforskningen, strävar databasen att innehållsmässigt spänna över hela genusfältet och
spegla den snabba ämnesutvecklingen. Tanken är idag att databasen ska synlig- och
tillgängliggöra allt material som problematiserar kön och genus, inte enbart det
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kvinnorelaterade. Detta får till följd att separeringen från traditionella kataloger och databaser
och det material som ingår där idag inte grundar sig på kön, utan istället på att materialet
problematiserar kön och genus. Tanken om separering och urskiljning kvarstår dock, vilket
KVINNSAMs fortsatta existens och tillväxt är ett obestridligt bevis för. KVINNSAMs
existens kan tolkas som en indikation på att det finns behov av att materialet måste fortsätta
att separeras och inte integreras i befintligt "ordinarie" bestånd. Ifrån KVINNSAMs håll tror
man att behovet av en databas för genusforskning i framtiden kommer att öka i samklang med
att forskningen inom genusområdet växer. Arbetet med att strukturera och tillhandahålla
denna forskning kan sägas vara målet de arbetar för.170 Detta kan kopplas till diskussionen
kring centra/fora, där många aktiva inom genusfältet verkar vara av uppfattningen att
integrering är att föredra, samt är ett mål, dock inte på bekostnad av ett synliggörande. En
integrering av det genusproblematiserande materialet verkar långt borta, och inte särskilt
aktuellt, då behovet av särskiljning upplevs så starkt av dem som arbetar med databasens
innehåll.

Först när KVINNSAM blev ansvarsdatabas för kvinno-, mans- och genusforskningen ökade
de ekonomiska resurserna. Resurser tilldelas som en konsekvens av att databasen är just en
specialdatabas för material som problematiserar kön och genus. De projekt som idag bedrivs
på Kvinnohistoriska samlingarna, hålls till stor del vid liv för att genusvetenskapen fått ökad
uppmärksamhet och därmed större bidrag från politiskt håll. Kvinnohistoriska samlingarna
stöttas idag ekonomiskt av utbildningsdepartementet. Samtidigt kan man nu från politiskt håll
avfärda problemet som åtgärdat eftersom genusforskningen fått sina egna databaser.

Informant 3 ponerar över konsekvenser av en eventuell avveckling av KVINNSAM och
befarar att materialet skulle slukas upp och försvinna i universitetsbibliotekets ordinarie
bestånd. Det bör i sammanhanget påpekas att KVINNSAMs material är integrerat i Göteborgs
universitetsbiblioteks bestånd. Via KVINNSAM ges dock möjligheten att, med ett sökspråk
och en indexering anpassad för att underlätta för den användare som söker genusrelaterat
material, söka fram ett forskningsområde. Informant 3 ser paralleller med vad hon anser
skulle kunna hända med genusforskningen om centra/fora avvecklades, och all forskning i
nuläget skulle integreras i ”traditionella” institutioner. Informant 3 menar därför att
Kvinnohistoriska samlingarna och KVINNSAM, i likhet med centra/fora, onekligen behövs
ur ett synliggörings- och tillgängliggöringsperspektiv. Även om övriga informanter inte drar
samma parallell, visar dock intervjusvaren att de är odelat positiva till Kvinnohistoriska
samlingarna och KVINNSAM. Detta trots att de kanske inte själva nyttjar databasen i någon
större utsträckning för sina nuvarande projekt, vilket, som tidigare konstaterats, kan förklaras
med att de inte i någon större utsträckning söker genusproblematiserande primärmaterial.
Förfarandet gäller framför allt informant 2. Hon upplever att KVINNSAM inte uppfyller
hennes behov eftersom hon inte har ett kvinnoperspektiv på sin forskning, utan ett
jämställdhetsperspektiv.

Kvinnohistoriska samlingarna kan betraktas som ett bibliotek som representerar både
integration och separering. Å ena sidan fungerar Kvinnohistoriska samlingarna som ett eget
bibliotek, en självständig enhet med egna referenser, egen katalog och egen läsplats, medan
det å andra sidan är integrerat i en större enhet, som en del av Göteborgs universitetsbibliotek.
Det finns både för- och nackdelar med att Kvinnohistoriska samlingarna utgör ett eget rum i
Göteborgs universitetsbiblioteks lokaler. Av fördelar kan nämnas huvudbibliotekets mer
generösa öppettider, ett faktum som ökar tillgängligheten. Att integrationen kan innebära att
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fler användare nyttjar Kvinnohistoriska samlingarna måste även betraktas som en förmån.
Ytterligare positiva konsekvenser är att Kvinnohistoriska samlingarna har tillgång till
Göteborgs universitetsbiblioteks materialbestånd och således kan indexera genusrelevant
material utifrån detta. Kvinnohistoriska samlingarna kan även nyttja Göteborgs
universitetsbiblioteks resurser och verktyg i form av exempelvis personal och
informationsteknik. Sammanfattningsvis kan fördelarna sägas röra sig kring ekonomiska
faktorer, en underliggande vetskap om att ett separat bibliotek aldrig skulle kunna tilldelas
lika stora resurser som ett huvudbibliotek. Nackdelar med rådande förhållande är att många
användare önskar en separat byggnad för att känna sig ostörda.171

Informant 1, som relaterar till Kvinnohistoriska samlingarna som ett separat rum, anser att det
faktum att böckerna skiljts ut skulle kunna innebära en barriär för en potentiell användare. I
detta resonemang talar han i egenskap av man och menar att han kan få en känsla att han är
inne och trampar på någon annans revir. Hans uttalande indikerar att kvinnotraditionen
fortfarande lever kvar trots att Kvinnohistoriska samlingarna numera även tillhandahåller
material som problematiserar båda könen. Hans uttalande visar att ett separat rum möjligtvis
kan innebära ett hinder för en del användare. Samtidigt är ju rummet till viss del integrerat i
Göteborgs universitetsbibliotek och därmed inte helt separat, vilket i så fall skulle kunna
ytterligare förstärka barriärerna.

Hur kan våra föreställningar kring manligt och kvinnligt upplösas? Genom ett synliggörande
av olikheter mellan kvinnor respektive män? Joan Scott menar att kärnan i feminismen är en
paradox. För att kunna agera för kvinnor var feministerna tvungna att tala å kvinnors vägnar.
Därmed påtalade de den könsskillnad som de samtidigt ville upphäva.172 Detta kan betraktas
som en strävan tvärtemot de som förespråkar en gemensam mänsklig norm, en norm som
Hirdman beskriver norm-A-len. Eduards menar att det är en paradoxal kamp att vara feminist
då diskussionen kring upplösta könsidentiteter vänds emot kvinnors krav.173 Ett exempel från
politiken är de så kallade Tham-professurerna. 1995 beslutade regering och riksdag att inrätta
31 professurer vikta för kvinnor. Tjänsterna ingick som ett led i en jämställdhetssatsning och
var ett försök att komma till rätta med det faktum att kvinnor är underrepresenterade inom den
akademiska världen.174 Tillsättningen av Tham-professurerna kan uppfattas som en metod,
vilken till synes verkar bekräfta kvinnors identitet som kvinnor, kön, främre än som individer.
Nina Björk ser ändå, i likhet med Eduards, en mening i detta. Björk förklarar det positiva med
denna typ av särbehandling grundad på kön, med resonemanget att, "feminismens paradox är
en paradox blott i medel, och en enhet i målet; för att det en gång ska bli möjligt att upplösa
könen måste dessa i desto högre grad göras synliga idag, som politiska konstruktioner".175

Kvinnans ”egenart” erkänns i syfte att upphäva denna ”egenart”. Målet är inte att hålla fast
vid obalansen.  Att benämna ”egenart” innebär att man kan förändra den.176

Björks syn på paradoxen, som en paradox i medel, vilken är temporär, men ej i mål, kan även
kopplas till omtolkningen av den svenska litteraturhistorien. ��������������������
���������

kan uppfattas som ett verk som urskiljer och framhäver kvinnor som grupp, ett förfarande
grundat på variabeln kön. Samtidigt kan den betraktas som ett medel på väg mot målet, då
��������������������
���������
 skapar en balans mellan synen på kvinnliga och manliga
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författare och därmed på sikt strävar efter att möjliggöra en litteraturhistoria där författare
behandlas efter sitt författarskap och litterära skicklighet, inte för det kön de tillhör.

Om man strävar efter kvinnans frigörelse, kan man då inte ställa krav i kvinnors namn utan att
bli beskylld för att vara beskyddare av särarten? Eduards slutsats är att "benämnandet av
kvinnor är ett både ofrånkomligt och nödvändigt led i arbetet för förändrade könsrelationer,
ofrånkomligt för att kvinnor ständigt handlar om grupp, nödvändigt för att kvinnor gör sig till
en politisk kategori och tvingar män att träda fram som män".177 Drude Dahlerup skriver att
”[d]ifferentierad behandling (positiv särbehandling) kan, om man tar som utgångspunkt att det
råder olika villkor, vara nödvändigt för att nå fram till reell jämställdhet.”178 Även Hirdman
ser en förändringspotential. Hon menar att när det sker en ökad artikulering av genus riskerar
särskiljningen och extremiseringen att öka, samtidigt som det är positivt att en
problematisering fokuseras genom artikuleringen. Hirdman menar att särskiljning kan leda till
att A, mannen, fokuseras och inte längre ses som självklart. Kanske är detta vad vi ser hända
inom biblioteks- och informationsvetenskapen. På senare år har ett flertal studier undersökt
och kritiserat gängse databaser och klassifikationssystem, ett faktum som kan tolkas som en
ökad medvetenhet att den självklara normen inte längre är så självklar.

Problematiken och paradoxen ligger just i föreningen. Hur kan rättigheter för kvinnor som
grupp, där det faktum att vara just kvinna är det centrala för att ingå i gruppen, samtidigt
överensstämma med en strävan efter ett upplösande av identiteter knutna till kön? Att hävda
att den biologiska kvinnligheten inte finns, och att på samma gång hävda att kvinnligt kön ska
vara ett kriterium för att tilldelas vissa tjänster, att få ingå i särskilda litteraturhistorier eller
databaser, är paradoxalt. Om positiv särbehandling på grund av köns vara eller icke-vara råder
delade meningar. Är det ett medel mot jämställdhet, eller en bidragande faktor till ytterligare
särskiljning?

I detta sammanhang vill vi återknyta till Bo Rothsteins angrepp mot att verksamma inom
genusforskningen bryter mot stadgarna genom att, enligt honom, skapa en enkönad
forskningsmiljö. I sammanhanget hänvisar Rothstein till regeringens jämställdhetsarbete,
jämställdhetsintegrering (mainstreaming), vilket strävar efter att ett jämställdhetsperspektiv
ska vara närvarande i all offentlig verksamhet och inte isoleras.179 Inom genusfältet, där
problemet med integrering kontra segregering finns närvarande, framförs tankar om en
kombination av integrering och separering på samma gång. Ett exempel på denna uppfattning
uttrycker Kirsten Gomard, professor vid Center for Europaeiske Kulturstudier vid Århus
universitet, i �����	
�
���, ”Jeg tror stadig, at vejen frem er både en mainstreaming af køn i
forskning og studier og en synliggørelse af køn genem aktiviteter med særlig fokus.”180

Beträffande integrerings- kontra segregeringsparallellen mellan centra/fora och
Kvinnohistoriska samlingarna, förespråkar Helena Wedborn, bibliotekare för kvinno- och
genusvetenskap på Linköpings universitetsbibliotek, denna kombination. Den tar sig uttryck
genom en dubbel strategi, vilken innebär integration och självständighet på samma gång.

Gender studies must be integrated into all academic disciplines, must be a natural perspective of every subject
field. But gender or women’s studies must also be established as a discipline in its own right, with specific
curricula, teaching positions, research grants, and an academic career path of its own. Documentation in
women’s studies should also work along the lines of the double strategy. It must be an independent, specific
subject for information retrieval, with its own thesauri or lists of keywords, and specific databases/…/In its effort
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to identify information on women in history and gender-related literature wherever it is to be found, women’s
studies must also benefit from the entire field of information and documentation in other disciplines.181

Som bibliotekarie är det utifrån denna kontext svårt att sträva efter att försöka bryta den
historia av marginalisering av kvinnor och kvinnors verksamhet inom olika områden, genom
att arbeta för ett synliggörande, och samtidigt, i linje med den dubbla strategin, arbeta för en
integrering av genusperspektiv på alla nivåer och inom alla ämnen. Wedborn ser dock
Kvinnohistoriska samlingarna som ett lyckat exempel just på denna dubbla strategi. Vi finner
diskussionen kring integrering kontra segregering samt den dubbla strategin, kollisionen
mellan att å ena sida uppmuntra självständighet och synliggörande, och att, å andra sidan,
verka för integration, angelägen att resonera kring då detta kan sägas påverka
informationsresurser. Ska man verka separerande eller integrerande?
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I inledande skede av detta uppsatsarbete hade vi föreställningen att genusforskare påträffar
speciella svårigheter i sin informationssökning. Detta antagande hade sin grund i olika källor
vilka redovisats i uppsatsens inledning, avsnitt 1.1 och 1.2. När vi nu befinner oss i ett
avslutande skede av uppsatsen, är det dags att konfronteras med denna uppfattning och
återigen ställa frågorna hur genusforskarna söker information, om det kan innebära några
speciella hinder att vara genusforskare i informationssökningssammanhang, vad detta i sådant
fall skulle kunna bero på, hur man ska kunna överbrygga dessa svårigheter, samt vilken
betydelse genusfältets karaktär har för den aktuella forskningssituationen.

Uppsatsarbetet har genomsyrats av ett tvivel på om genusforskare överhuvudtaget kan
definieras och undersökas som en sammanhållen grupp. Det faktum att vi inte funnit några
texter som explicit behandlar genusforskares informationssökning, samt att genusforskare
som grupp rönt sådan ringa uppmärksamhet från ett biblioteks- och informationsvetenskapligt
håll gällande utförda användarstudier, har verkat som bidragande faktorer till vår skepsis.
Genusfältet karaktäriseras av en heterogenitet. De forskare som forskar med ett
genusperspektiv har dels olika forskningsinriktningar, som exempelvis feministisk- eller
jämställdhetsforskning, och dels härrör de från skilda ursprungliga discipliner. Vid sidan av
detta verkar de både inom speciella centra/fora för genusvetenskap, och inom sina
ursprungliga institutioner där de integrerar ett genusperspektiv. Många gånger har vi ställt oss
frågan vad som knyter samman exempelvis en feministisk litteraturvetare som söker
information kring 1700-talets kvinnliga poeter, med en sociolog som undersöker
lärandemiljön utifrån ett jämställdhetsperspektiv. 182 Kan dessa båda forskare överhuvudtaget
sägas ha något gemensamt? Beröringspunkterna är onekligen få, då forskningsområdena för
genusforskare är så skilda och stora att greppa. Trots detta benämner vi genusforskare som en
grupp, möjlig att undersöka. Vi identifierar det analytiska perspektivet i forskningen, samt
intresse för vissa frågor, som de minsta gemensamma nämnarna.

Utan att försöka upptäcka tendenser, menar vi ändå att vi utifrån vårt begränsade material kan
skönja mönster i forskarnas informationssökning. Genom att utgå från vår undersökning, kan
vi konstatera att genusforskarna upplever att informationssökningen överlag fungerar utan
några större problem. Forskarna vet många gånger vilken information de söker, och hur de
ska gå tillväga för att finna denna information. Det bör påpekas att informanterna, med
undantag av informant 2, är engagerade informationssökare, med största intresse av att följa
med i den senaste utvecklingen i sina respektive ämnen. Kanske kan det egna intresset vara
bidragande till att forskarna i intervjuerna uppger att de inte upplever sig möta några särskilda
svårigheter kopplade till informationssökandet? Dock har vi ändå upptäckt, efter analys och
tolkning av intervjuresultatet, att det finns aspekter kring informationssökningen värda att
vidare diskutera i termer av olika typer av svårigheter. Det faktum att informant 1 uttryckligen
påtalar svårigheter att söka i traditionella bibliotekskataloger är viktigt att uppmärksamma.

KVINNSAM är en databas utformad av biblioteket som försök att överbrygga brister som
finns i traditionella bibliotekssystem. Emellertid visar våra intervjuer att informanterna trots
detta inte nyttjar denna databas i någon större utsträckning. KVINNSAM används främst när
informanterna söker material som behandlar just deras eget aktuella forskningsområde.
Sökningar i KVINNSAM sker därför inte på regelbunden basis.
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En förklaring till den ringa användningen kan vara forskarnas egenhändiga konstruktioner av
avhandlingsämnen, vilka dels består av aspekter från den ursprungliga disciplinen och dels
aspekter hämtade från genusfältet. Genom detta förfarande ser vi att genusfältets
tvärvetenskapliga karaktär kan ha betydelse för informanternas informationssökning.
Forskarna använder sig till största del av en informationssökningsstrategi där sökningarna
efter material kring de olika aspekterna inte kombineras. Deras informationssökning sker i
huvudsak inom deras ursprungliga disciplin, medan genusaspekten läggs på i efterhand. Till
sina respektive forskningsprojekt söker forskarna sällan efter genusproblematiserande
material vilket kan ha sin förklaring i att de har en genusplattform att stå på och att en stor del
av det genusrelaterade material som används i deras forskning redan finns tillgängligt för
dem. Det eftersökta materialet är istället ofta härrörande från deras ursprungliga disciplin och
analyseras i efterhand genom att forskarna lägger på en genusaspekt. Nya forskningsområden
skapas då teori och empiri från den ursprungliga disciplinen belyses utifrån ett
genusperspektiv. Mot bakgrund av detta blir det förståeligt att KVINNSAM inte används i
någon högre grad, då allt material som ingår i KVINNSAM har en genusaspekt.

I detta sammanhang kan det faktum att forskarna i denna undersökning forskar inom
genusfältet ha betydelse. Eftersom genusfältet, av olika anledningar, är relativt nytt inom den
akademiska världen, saknar många forskningsområden fortfarande en belysning utifrån en
genusaspekt. Mot denna bakgrund är det förståeligt att det kan vara problematiskt att finna
material som behandlar precis samma område som är föremål för en forskarens intresse.
KVINNSAM arbetar kontinuerligt med att bredda materialutbudet, både ämnes- och
tidsmässigt. Som tidigare diskuterats kännetecknas genusfältet av en snabb expandering.
Detta menar vi påverkar informanternas informationssökning då en stor del av denna ägnas åt
att hålla sig ajour med den senaste utvecklingen på fältet. Fältets utveckling speglas även
genom den mängd material KVINNSAM har att arbeta med och söka igenom. De många
olika inriktningar som idag ryms inom fältet diskuteras i takt med att nya
forskningsinriktningars material, som exempelvis queer- och mansforskning, får utökat
utrymme. På den tidigare refererade till nationella genusforskningskonferensen i november
detta år, kommer bland annat mansforskningens ställning inom genusforskningen att dryftas.
Är den en integrerad del av genusforskningen eller intar den en särställning? Diskussionen
kring vad man bör verka för, segregering eller integrering, är en återkommande
diskussionsfråga inom genusfältet och något man som genusforskare tvingas utveckla ett
förhållningssätt till. Att befinna sig i en verksamhet och forskningssituation vilken ständigt
diskuteras och ifrågasätts, tror vi direkt påverkar forskarna och indirekt deras
informationssökningssituation.

Den utveckling som sker inom genusfältet gör det väsentligt att diskutera distinktioner,
definitioner, betydelser och avgränsningar. Det är väsentligt såtillvida att dessa blir en del av
förutsättningarna för att kunna studera den kontext genusforskarna verkar inom, och de
svårigheter som kan uppstå vid informationssökningarna. Begreppsproblematiken gör sig
påmind då förskjutningar inom forsknings- och ämnesområdet sker. Vad händer med
KVINNSAM i tider av förändring? I arbetet med att indexera det material som ska finnas
tillgängligt via KVINNSAM, tvingas KVINNSAM ständigt till beslut beträffande definitioner
och avgränsningar av de många forskningsinriktningarna. Detta förfarande innebär alltid ett
uteslutande av sådant material som, kanske per definition, kan sägas ingripas i genusfältet.
Men som vi tidigare i uppsatsen nämnt, måste materialet på något sätt relatera till kvinnor.
Exempel på material som utesluts är de delar av mansforskningen vilka inte relaterar till
kvinnor. Därigenom uppfyller inte materialet KVINNSAMs krav, och utesluts från att utgöra
en del av KVINNSAMs bestånd.
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Kanske ligger det ett problem i det faktum att databasen strävar efter att möta alla de behov
som genereras vid informationssökning inom det mångdimensionella och tvärvetenskapliga
genusfältet. Det finns kanske därför anledning att fråga sig om den kvinnliga normen gällande
indexering ska finnas kvar när allt fler forskningsinriktningar träder in på fältet. En informant
ger uttryck för att hon inte söker i databasen för att hon anser den för inriktad på
kvinnorelaterat material. Trots att hon forskar med ett genusperspektiv, är kvinnorelaterat
material totalt ointressant för henne då hon har ett jämställdhetsperspektiv i sin forskning.
Höglund liknar genusforskningen vid ett träd där kvinnoforskningen bildar stammen.183

Kvinnoforskningsarvet har varit, och är, betydelsefullt och närvarande när det gäller
genusfältet. Detta kan vara ett skäl till varför Kvinnohistoriska samlingarna och KVINNSAM
håller fast vid sina namn, trots att de idag kanske är något missvisande i relation till vad de
innehåller.

Trots informanternas ringa användning av KVINNSAM, upplever vi inte att någon av de
informanter vi talat med hyser någon motvilja mot databasen. Förhållandet är snarare det
motsatta. Trots att de inte nyttjar varken databasen eller Kvinnohistoriska samlingarna i någon
större utsträckning, är det uppenbart att de anser den väsentlig och är odelat positiva till dess
existens. Kan detta möjligtvis bero på det faktum att KVINNSAM fyller en uppgift med att
tillgänglig-och synliggöra kvinnorelaterat material? Genusforskarna får indirekt ökad
uppmärksamhet genom att en speciell databas utformats och skapats för att tillgodose
informationsbehov genererade av just den grupp de tillhör.

Utifrån vår undersökning kan konstateras att både KVINNSAM och Kvinnohistoriska
samlingarna stöds i teorin i långt högre grad än i praktiken. KVINNSAM är, både enligt vår
och informanternas bedömning, en synnerligen utvecklad databas som refererar till ett rikt
utbud av genusproblematiserande material. Databasen erbjuder, för alla användare, stora
möjligheter att finna material skrivet utifrån en könsaspekt utan att man behöver använda sig
av en alltför avancerad sökteknik, eller strategier. För en oetablerad forskare, eller för en
generell allmänhet, ökas tillgängligheten på genusrelaterat material vid sökningar i
KVINNSAM. Genom att söka på de ämnesord som KVINNSAM erbjuder, kan användaren
på ett enkelt sätt få överblick över det genusproblematiserande material som finns tillgängligt
inom ett visst ämne.

Kan man problematisera något som verkar odelat positivt? Något som syftar till att fungera
till gagn för en användare? Något som utformas speciellt i åtanke för att underlätta
informationssökning och återvinning för en användare? Den diskussion som i uppsatsen förs
beträffande KVINNSAM bör inte uppfattas som kritik av databasen. Förhållandet är snarare
det motsatta. Inte minst är denna uppsats ett belägg för hur väsentligt vi anser det vara att
uppmärksamma genusforskares informationssökningssituation, de svårigheter som där kan
uppstå och arbeta för att överbrygga dessa. Dock finner vi det högst intressant att
KVINNSAM är möjlig att diskutera i termer av särskiljande kontra integrering, en diskussion
som förs på många plan inom genusfältet och som konkretiseras genom de centra/fora som
skapats speciellt för genusforskning. Om diskussionen är levande och påträngande inom
genusfältet, är den desto tystare inom biblioteks- och informationsvetenskapen. Vad ska vi
som bibliotekarier jobba för? Är det långsiktiga målet att integrera allt genusrelaterat material
i befintliga kataloger och databaser, som en naturlig beståndsdel, eller ska vi satsa resurser på
att bygga ut informationssystem avsedda enbart för genusrelaterat material? Trots åtskilliga

                                           
183 Höglund 2000, s. 36f
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timmar ägnade åt dessa frågor, saknar vi fortfarande svar. Ett står dock klart; spörsmålen är
komplexa och tål att vidare problematisera och diskutera.

Som beskrivits i metodkapitlet, kom vi under arbetets gång till insikt om nödvändigheten av
att ändra uppsatsinriktning. Vi upplevde att samtalen med den första omgången genusforskare
inte riktigt fungerade på det sätt vi såg som önskvärt. Tänkbara orsaker tror vi kan vara de
diskussionspunkter vi förberett till intervjutillfällena, vilka resulterade i en bristande förmåga
att öppet reflektera och associera. Egna förväntningar, kring hur samtalen skulle formas och
utvecklas, kan även ha bidragit till vår missräkning. Eftersom vi var beroende av
informanternas svar, vilka var avsedda att tjäna som underlag för uppsatsen, tvingades vi
förskjuta uppsatsens fokus och överge vår initiala idé, som inte bar. Förvisso har detta
inverkat på uppsatsen och dess utförande. Förskjutningen av fokus har färgat resterande
uppsatsarbete. Under dessa omständigheter, och med facit i hand, kan vi konstatera att det
även spelat in att vi haft ett relativt begränsat antal informanter, endast fem stycken, att tillgå.

Genusfältets heterogena och expanderande karaktär menar vi vara intressant ur
informationssökningssynpunkt. Fältet rymmer en komplexitet, där den tvärvetenskapliga
aspekten utgör en betydande del. Efter genomförda intervjuer kan vi konstatera, att
informationssökningen ofta tar sig uttryck i en tvådelad informationssökning. Tanken om en
tvåspårig linje, en dubbel strategi, återfinns även gällande forskning inom genusfältet.
Höglund spår genusforskningens framtid och använder i detta sammanhang orden ”vi måste
värna �����om den tvärvetenskapliga 	����#�
�����och om utvecklingen av den
ämnesspecifika genusforskningen.”184 Hon tror att genusforskningen kommer att förbli en
”hybrid, både ämnesspecifik och tvärvetenskaplig.”185

Komplexiteten, tvärvetenskapligheten, den tvådelade informationssökningen och kanske
framför allt, bristen på genusforskning och intresse för genusfrågor inom biblioteks- och
informationsvetenskapen, utgör alla faktorer som signalerar ett behov av en omfattande
kvalitativ undersökning kring genusforskning kopplat till informationssökning. Vi hoppas att
föreliggande studie kan tjäna som inspiration till en sådan utökad och mer omfattande
kvalitativ studie. Karaktären på det kunskapsområde genusforskningen tillhör, gör att den för
oss framstår som ett intressant studieobjekt i relation till informationssökning och
informationsstrategier. Informationssökning och utvecklande av informationsresurser, i
förhållande till tvärvetenskaplig forskning, är en utmaning och ett område som borde vara av
intresse att vidare utforska inom biblioteks- och informationsvetenskapen. ���

                                           
184 Höglund 2000, s. 43
185 ibid.
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Syftet med föreliggande uppsats har varit att studera om en avgränsad grupp genusforskare
har svårigheter att söka information, samt identifiera dessa eventuella svårigheter. Avsikten
har även varit att reflektera över vad dessa potentiella svårigheter kan bero på. I uppsatsen har
den kontext, genusforskare verkar inom, fokuserats, eftersom vi har utgått från att den är av
betydelse för deras informationssökning.

De frågeställningar vi utgått från är: Hur söker genusforskare information? Vilka svårigheter
kan uppstå vid informationssökning inom ett genusfält? Vad kan ligga till grund för dessa
svårigheter? Hur ser genusfältet ut? Hur har man från ett bibliotekshåll arbetat för att
övervinna svårigheterna? Databasen KVINNSAM har fått utgöra exempel då vi sökt efter
svar på den sista frågeställningen.

För att skapa en förutsättning att kunna studera den kontext genusforskarna verkar inom och
de svårigheter som kan uppstå vid deras informationssökning, har vi tagit upp huvuddragen av
genusforskningens utveckling, dess innehåll och olika inriktningar. Forskningsfältet har i
Sverige förankrats inom universitetsvärlden, både vetenskapligt och institutionellt.
Genusforskningen är tvärvetenskaplig och mångdimensionell och fokuserar på de sociala
uttrycksformerna för kön, hur manligt och kvinnligt utformats genom historiens gång.
Begreppsparet kön och genus är centrala analysredskap, men används och uppfattas på en
mängd skilda vis. Idag har dock begreppsparet övergivits av många forskare, då distinktionen
mellan kön och genus förutsätter att det är meningsfullt att skilja mellan två aspekter av
biologiskt kön. Det verkar inte finnas någon konsensus varken gällande begrepp, inriktningar
eller definitioner. Förutom genusforskning räknas idag bland annat kvinno- och
mansforskning samt queerteori till genusfältet. I detta expanderande, föränderliga och
mångdimensionella fält har vi avgränsat en användargrupp.

Vi har utgått från en kvalitativ undersökningsmetod, litteraturstudier och intervjuer, för att
samla material. Vid urval av texter har tillgången spelat roll. Forskning om biblioteks- och
informationsvetenskap relaterat till genusproblematiserade frågor är inte något
väldokumenterat område.

Urval av informanter skedde via forskningsregistret FEMDOK. Av de 17 kontaktade
forskarna anmälde sju personer sitt intresse att medverka. Två föll dock bort. Intervjuer
genomfördes därmed med fem genusforskare verksamma dels på institutioner endast med
inriktning på genusvetenskap och dels institutioner där forskning med genus som analytisk
kategori utgör en inriktning bland andra. På grund av förskjutning av fokus beträffande
uppsatsens inriktning utfördes intervjuerna i två omgångar med något varierade teman.

Vi har delat upp intervjuresultatet i tre kategorier skapade på basis av de svårigheter
genusforskare kan påträffa i en informationssökande kontext. Tre kategorier utformade både
av intervjuresultat samt av de texter som kan appliceras på detta område. De huvudsakliga
faktorer som kan påverka genusforskares informationssökning är genusfältets
tvärvetenskapliga karaktär, indexeringsprinciper samt genusfältets oppositionella karaktär.
För att kunna analysera resultatet har vi använt material hämtade såväl från biblioteks- och
informationsvetenskapen som från genusfältet.

Beträffande genusfältets tvärvetenskapliga karaktär har vi funnit att forskarna delar upp
informationssökningen i två delar, dels i sökningar där material inom deras ursprungliga
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disciplin eftersöks och dels i sökningar där genusrelaterat material eftersöks. Kopplingen
mellan genus och ursprungligt ämne kan sägas vara ett egenhändigt arbete och inte något
forskarna hyser förhoppningar om att finna material kring. Informationssökning som sker i
samband med deras forskningsprojekt sker främst inom deras ursprungliga disciplin. Detta
förklaras med att de utvecklat en grundplattform att stå på när det gäller genusteorier och
begrepp, vilket innebär att de inte söker nämnvärt mycket genusrelaterat material till sina
respektive forskningsprojekt.

I uppsatsen konstateras att genusfältet karaktäriseras av snabb föränderlighet. Detta har
betydelse för informanternas informationssökning, då en stor del av denna ägnas åt att hålla
sig ajour med den senaste utvecklingen inom fältet. Den informationssökning som sker i ett
uppdaterande syfte, används inte på ett direkt sätt till deras respektive forskningsprojekt.

Utifrån informanternas tankar kring hur de finner material, har vi utläst att
indexeringsprinciper i gängse traditionella kataloger kan försvåra deras informationssökning.
Vi anser det signifikativt att det är den, i informationssökningssammanhang, mest oerfarna
informanten som upplever detta som ett problem. Detta kan förklaras med att övriga
informanter utvecklat egna kontaktnät och informationsstrategier för att kringgå problemet.

Frågan om genusforskning bör bedrivas inom särskilda centra/fora, eller vara ett perspektiv
integrerat inom traditionella institutioner, är något genusforskare är ständigt medvetna om.
För att kunna möta de svårigheter genusforskare påträffar i sin informationssökning har
KVINNSAM skapats. Vi har funnit att diskussionen kring särskiljande kontra integrering går
att applicera på databasen och avslutar med en diskussion där olika synpunkter på
problematiken kring integrering kontra segregering förs fram.
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Hej!

Vi är två studenter på Bibliotekshögskolan i Borås son skriver magisteruppsats denna termin.
Inom biblioteks- och informationsvetenskap är tillgänglighet av material för användaren en
central fråga. Detta kan innebära att man särskiljer vissa ämnesområden, exempelvis genom
specialdatabaser. Särskiljande diskuteras inom genusvetenskapen, men relativt lite inom vår
disciplin.

Vi vill i vår uppsats diskutera särskiljande inom biblioteks- och informationsvetenskapen,
exemplifierat genom KVINNSAM, ur ett genusperspektiv. Grunden för vår uppsats är
litteraturstudier, men vi behöver kompletterande information.

Vi vänder oss till dig i egenskap av genusforskare och som eventuell användare av
KVINNSAM. Skulle du kunna tänka dig att ställa upp på en intervju? Intervjun kommer att
ske någon gång i mars och beräknas pågå cirka 40 minuter. Din medverkan skulle vara oss till
stor hjälp. Om du är intresserad, vänligen kontakta oss via e-post.

Tack på förhand.
Vänliga hälsningar
Therése Christensson    bh00113@bhs.utb.hb.se
Sara Dahlin                   bh00200@bhs.utb.hb.se
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Hej!

Vi är två studenter på Bibliotekshögskolan i Borås som för närvarande skriver vår
magisteruppsats. Denna behandlar informationsbeteende hos forskare med genusinriktning.
Vilka problem och hinder finns? Vari består svårigheterna? Vi vill undersöka detta för att få
kunskap om hur man på bästa sätt kan försöka möta de informationsbehov som kan uppstå.

Vi undrar sålunda om du skulle kunna tänka dig att ställa upp på en intervju rörande dessa
frågor någon gång i maj. Intervjun beräknas pågå i cirka 40 minuter. Din medverkan skulle
uppskattas. Tack på förhand.

Mvh
Therése Christensson           bh00113@bhs.utb.hb.se
Sara Dahlin                          bh00200@bhs.utb.hb.se
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Kortfattat förklara intervjuns syfte.
Anonymitet.
Bandspelare?

Vilket/vilka forskningsprojekt arbetar du med för närvarande/senast avslutade projekt?

Berätta om din informationssökning i databaser/kataloger.

Eventuella problem/hinder?

Kvinno- och genusforskning beskrivs ofta som tvärvetenskaplig.
Har du några reflektioner kring hur detta kan påverka din informationssökning?

Biblioteket har som syfte att tillgodose användarens behov av information. KVINNSAMs
syfte var från början att tillgodose kvinnoforskningens behov av material. Idag är
KVINNSAMs ansvarsområde utökat till att även innefatta mans- och
genusforskningsmaterial.
Räcker KVINNSAM till?
Behövs det olika databaser?
Fungerar det att ”bunta ihop” alla olika forskningsinriktningar?

Ser du några för- respektive nackdelar med KVINNSAM/Kvinnohistoriska samlingarna?

Önskemål/förbättringar i framtiden?

Nu har vi inga fler frågor. Har du något ytterligare du vill tillägga?
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Kortfattat förklara intervjuns syfte
Anonymitet/citat
Bandspelare?

Vilka forskningsprojekt arbetar du med för närvarande/har du arbetat med?

Vägen till att du började forska med genusinriktning?

Hur har du upplevt det vara att forska ur ett genusperspektiv inom din disciplin?

Vet du alltid vilket material du behöver för din forskning?

När du söker information/litteratur till din forskning, hur går du tillväga för att nå denna?
(vilka kanaler - bibliotek/leta i hyllor, referenser, databaser/kataloger, kollegor, nätverk/
                          sökteknik, ex. ämnesord, skriva in författare)

Inom vilka discipliner söker du information?

Hur följer du med i vad som händer på ditt/dina områden?

Om du använder databasen KVINNSAM, anser du den täcka dina behov av material?

Önskemål/förbättringar?

Nu har vi inga fler frågor. Har du något ytterligare att tillägga?


