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Greda – en databas över genusforskare 
http://www.ub.gu.se/kvinn/greda 
 
I mitt paper kommer jag att presentera Greda, en databas över genusforskare i Sverige. Greda 
är resultatet av ett samarbete mellan Kvinnohistoriska samlingarna vid Göteborgs universitet 
och Nationella sekretariatet för genusforskning. Jag kommer att redogöra för bakgrunden till 
basen, för de olika stegen i dess tillkomst, redaktörernas och forskarnas uppgifter och hur 
basen fungerar för användarna.  
 

Om samarbetsparterna 
Kvinnohistoriska samlingarna vid Göteborgs universitetsbibliotek är sedan 1997 nationellt 
ansvarsbibliotek för kvinno-, mans- och genusforskning. Redan 1958 grundades stiftelsen 
Kvinnohistoriskt arkiv, på privat initiativ. Grundare var tre kvinnor: bibliotekarierna Asta 
Ekenvall och Rosa Malmström, och Eva Pinéus, verksam inom Fredrika Bremerförbundet. 
Deras mål var att lyfta fram bibliotekets litteratur om kvinnor och kvinnoforskning, att samla 
arkivmaterial om den svenska kvinnorörelsen och att ge ut en serie kvinnohistoriska 
bibliografier och vetenskapliga verk. 1971 blev arkivet en del av Göteborgs 
universitetsbibliotek och bytte namn till Kvinnohistoriska samlingarna. Man fick då sin första 
anställda bibliotekarie, på halvtid. 1997 blev samlingarna alltså ansvarsbibliotek och har nu 
sju anställda bibliotekarier. 
 
Nationella sekretariatet för genusforskning grundades 1998, efter ett riksdagsbeslut. 
Anledningen till att det förlades till Göteborg var bl.a. att Kvinnohistoriska samlingarna redan 
fanns här och att Göteborgs universitet var tidigt med kvinno- och genusforskning. Här 
inrättades 1984 den första nordiska professuren i kvinnohistoria, som innehades av Gunhild 
Kyle. Till sekretariatets uppgifter hör att sprida information om genusforskningen och dess 
resultat och att öka medvetenheten om betydelsen av ett genusperspektiv i forskningen. 
 
Kvinnohistoriska samlingarna och Nationella sekretariat har ofta samarbetat. Tillsammans har 
vi t.ex. utvecklat Gena, en databas över svenska doktorsavhandlingar med genusperspektiv. 
 

Varför en databas över genusforskare? 
Vi som arbetar med genusforskning blir ofta kontaktade av journalister, lärare, 
jämställdhetsarbetare m.fl. som vill ha tips på forskare som kan uttala sig i olika frågor eller 
medverka vid konferenser. Detta är ingenting nytt och försök att samla sådan information har 
gjorts tidigare. 1985 skapades databasen Femdok, som administrerades av Lunds universitet. 
Femdok innehöll information om pågående och avslutade forskningsprojekt inom kvinno- och 
genusforskningen. Innehållet i Femdok presenterades i tryckta kataloger 1989 och 2001. 
Efterhand minskade resurserna till Femdok, som blev alltmer inaktuell, för att till slut upphöra 
helt. Behovet av en databas kvarstod dock och Kvinnohistoriska samlingarna och Nationella 
sekretariatet enades om att vi tillsammans ville skapa en ny databas över genusforskare.  
 
Som ett första steg anlitades år 2006 Maria Grönroos för att utarbeta ett underlag att förelägga 
sekretariatets styrelse. Maria Grönroos är verksamhetsledare vid norska KILDEN, som sedan 
länge har en forskardatabas. Vi tillsatte också en arbetsgrupp med representanter för 
sekretariatet, samlingarna och universitetsbibliotekets it-tekniker. Gruppen utarbetade en 
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kravspecifikation, med skisser på hur basen skulle kunna fungera. En erfarenhet från våra 
nordiska motsvarigheter, som länge haft forskardatabaser, var att det var svårt att hålla 
baserna uppdaterade. Vi ville därför att vår bas skulle utformas så att forskarna själva skulle 
sköta det mesta av uppdateringen. Hösten 2007 fattade styrelsen beslut att anslå pengar till 
uppbyggnaden av en forskardatabas. När beslutet var fattat satte arbetet i gång. Styrgrupp och 
arbetsgrupp utsågs, en tidplan gjordes upp och jag utsågs till projektledare.  
 

Projektarbetet 
Ett första steg blev att besluta om vad basen skulle innehålla. Vilka kriterier skulle uppfyllas 
för att någon skulle få vara med i basen? Vi beslöt att man måste vara forskare med 
genusinriktning på lägst doktorandnivå. 
Nästa steg blev att kontakta de personer som uppfyllde detta kriterium. Som utgångspunkt 
använde vi Annika Olssons rapport ”Genusforskning pågår : en kartläggning av i vilka 
institutionella miljöer genusforskning bedrivs i Sverige”, från 2007. Som komplement gick vi 
igenom universitets och högskolors webbplatser. Resultatet blev att vi identifierade ca 700 
personer som genusforskare. 
Parallellt med detta hade teknikerna konstruerat ett anmälningsformulär. Detta testades av 
några försökspersoner och när vi var nöjda skickade vi ett e-brev till de 700 forskarna. I detta 
berättade vi om Greda och bad dem registrera sig i basen.  
Tanken har hela tiden varit att forskarna själva ska administrera sina egna uppgifter. I brevet 
fanns en länk till ett anmälningsformulär, där man registrerar sig med e-postadress och anger 
ett lösenord. När detta har skickats får man ett nytt brev med en länk till själva 
anmälningsformuläret, där man registrerar namn, födelseår, kön och om man har disputerat. 
Man anger disciplin och ämnesord och beskriver sin forskning på svenska och engelska 
(valfritt). Det finns fält för länkar till hemsida, institution, rss-flöde, blogg och avhandling i 
fulltext. Man kan också lämna länk till en personlig bild. 
 
När en forskare fullföljt steg 2 i registreringen skickas ett mail till Gredas redaktörer, Helena 
Brännström och mig. Vi går till formuläret och kontrollerar att den som registrerat sig 
uppfyller kriterierna för att vara med i basen. Hittills har det varit väldigt få som inte gjort det. 
Det kan röra sig om studenter på lägre nivå eller forskare som inte uppmärksammat att det 
handlar om genusforskning utan trott att Greda är en allmän databas över forskare. När vi 
konstaterat att en person är ”behörig” kompletterar vi med standardiserade ord för disciplin 
och ämnesord (samma som i databaserna Kvinnsam och Gena). Om forskaren skrivit en 
avhandling med genusperspektiv lägger vi till det id-nummer som posten har i Gena. Då 
skapas en länk från Greda-posten till Gena. 
 

Bearbetning 
Det första utskicket gjordes i maj 2008, anmälningarna strömmade in och under sommaren 
bearbetade vi dem. 
De flesta fält i registreringsformuläret är obligatoriska men forskarna kan välja om e-
postadress och ålder ska visas publikt. Ett problem som dök upp flera gånger var att man inte 
kryssat i ”visa e-postadress” och inte heller lämnat länk till institution/hemsida. Tanken med 
basen är att den som söker direkt ska kunna kontakta en forskare och om kontaktuppgifter 
saknas förfelas syftet. I dessa fall skickade vi redaktörer ett mail där vi förklarade detta och 
bad forskaren att fylla i minst en av dessa uppgifter. Det visade sig då ofta att man haft så 
bråttom att man förbisett detta. Ingen har vägrat att lämna ut sina uppgifter. 
När en registrering ansågs klar godkände redaktören den för publicering i basen. 
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I början av hösten skickade vi ut påminnelser till de forskare som inte reagerat på det första 
brevet. I oktober skickade vi en tredje och sista påminnelse till dessa, samt en till dem som 
anmält namn och e-postadress men som inte gått vidare och fullföljt registreringen. Dessa 
brev resulterade i en hel del nya registreringar. 
 

Publikt gränssnitt 
Parallellt med att administrera anmälningarna arbetade vi med det publika gränssnittet. I 
kravspecifikationen hade vi angett att det, utöver fritextsökning, skulle vara möjligt att söka 
på disciplin och ämnesord, då som val ur listor. Det skulle också finnas hjälptext, en sida där 
forskaren själv kan uppdatera sin profil och en sida med information om databasen. Mot slutet 
lade vi till en statistiksida med uppgifter om antal forskare, köns- och åldersfördelning och 
fördelning på disciplin. Denna sida visade sig bli mycket uppskattad, inte minst av 
journalister.  
 
På ingångssidan listas de tre senast inlagda forskarna. Vid varje enskild post länkas till 
databasen KVINNSAM, så att man ska kunna söka publikationer av forskaren. Det finns 
också en ingång till genusexperter i Norden. Där finner man länkar till de andra nordiska 
ländernas forskar/expertdatabaser.  
 

Marknadsföring och lansering 
Sedan arbetet med Greda startade hade vi tagit alla tillfällen att förhandsinformera om basen. 
Vi nämnde den i våra nyhetsbrev och sekretariatet skrev i sina tidskrifter Genus och 
Genusperspektiv och tog upp den på sina konferenser. På Bok & Biblioteksmässan hade 
sekretariatet en monter där vi delade ut information. Eftersom vi redan hade ganska många 
poster i basen och det publika gränssnittet var i stort sett klart kunde vi också demonstrera 
Greda för intresserade besökare. 
 
Inför lanseringen den 5 november sig skickade vi ut pressmeddelanden och mail till Biblist, 
Genuslistan och andra listor. På eftermiddagen ägde sedan själva invigningen rum, under 
festliga former. Personal från universitetsbiblioteket och från Nationella sekretariatet deltog, 
liksom inbjudna genusforskare. Vi demonstrerade basen och it-teknikerna hade gjort ett 
bildspel med de forskare som hade lämnat länkar till foton. Reaktionerna blev mycket 
positiva.  
 

Uppdatering och underhåll 
När Greda lanserades hade ca 300 forskare registrerat sig helt, nu innehåller basen ca 360 
poster. Många har gjort det första steget i registreringen och vi arbetar för att få dem att 
fullfölja hela processen.  
Vid terminsstarterna kollar vi universitets och högskolors webbplatser för att fånga upp nya 
doktorander som har ett genusperspektiv på sin forskning.  
När en avhandling registreras i Gena kontrollerar vi om forskaren redan finns i Greda. 
Han/hon får då ett mail om att uppdatera sina uppgifter så att vi kan länka till Gena. Den som 
inte är registrerad får ett mail om att Greda finns, med uppmaning att registrera sig. 
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Basen bygger på att forskarna själva registrerar sig och håller sin presentation aktuell. I 
informationen om Greda sägs att det är forskarna själva som ansvarar för att uppgifterna om 
dem är korrekta och aktuella. Det är lätt för dem att själva ändra något, genom att logga in på 
sin personliga sida. När en uppdatering gjorts får redaktörerna ett mail om detta, med länk till 
sidan, så att vi kan se vilken typ av ändring det rör sig om. Om någon doktorerat är det vi som 
måste komplettera med id-numret i Gena, t.ex.  
 
För att hålla basen aktuell kommer varje forskare, ett år efter sin registrering, att få ett mail 
med uppmaning att se över sina uppgifter.  
 
När projektet var avslutat slöts ett avtal mellan Universitetsbiblioteket och Nationella 
sekretariat om hur ansvaret för det fortsatta arbetet skulle fördelas och finansieras. Enligt detta 
ansvarar sekretariatet för marknadsföring och för att det finns nyheter på startsidan. 
Biblioteket ansvarar för uppdatering av basen och kontakter med forskarna samt för att 
webbsidorna underhålls och driften säkras. 
 

Erfarenheter 
Greda har tagits emot mycket positivt, både av forskarna själva och av de tänkta 
målgrupperna. Många uttrycker att basen fyller ett behov, att den är lätt att använda och ser 
trevlig ut. Vi är glada att Sverige som sista land i Norden har fått en databas över 
genusforskare. 


