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Inledning 

Genusvetenskap är idag ett populärt ämne som finns att läsa på många 
universitet och högskolor. Dessutom ingår ofta kortare genuskurser i andra 
ämnen. Samtidigt är det omdebatterat. Det senaste året (2005) är det framförallt 
två händelser som bidragit till detta; dels är det Svts dokumentär Könskriget, 
som bland annat ledde till att professor Eva Lundgrens forskning blev 
granskad, och senare ”frikänd”, av Uppsala universitet. Dels är det bildandet av 
Feministiskt initiativ (Fi), och efterföljande massmediala debatt där den så 
kallade 70-tals feminismen och den nyare, mer queerinriktade, feminismen 
ställdes mot varandra. Mediedrevet mot Tiina Rosenberg, före detta 
styrelseledamot i Fi och en av den akademiska queerfeminismens företrädare i 
Sverige, ledde till att hon i oktober hoppade av sitt styrelseuppdrag då hon 
menade att genusvetenskapen var hotad och att hon behövdes inom den 
akademiska världen. I och med dessa båda händelser har genusforskningen och 
företrädare för denna fått mycket kritik, och debatten har fått den feministiska 
rörelsen, men även genusforskningen, att framstå som mycket splittrad. Jag 
undrar vilka olika perspektiv det finns inom domänen genusforskning, vad som 
skiljer dem åt och vad som förenar dem. Framförallt är jag intresserad av 
terminologin inom de olika perspektiven, då språket är ett av de redskap man 
använder för att söka information.  

Enligt Birger Hjørland kan informationssökning ses som nyckelproblemet 
inom informationsvetenskapen (Hjørland 1996:1). Även denna uppsats 
kommer ur ett intresse för informationssökning, och en fundering kring vilka 
hinder som kan finnas för effektiv informationssökning. Kanske mer specifikt 
ämneskunskapers och språkets betydelse för effektiv informationssökning. 
Inom biblioteks- och informationsvetenskapen förs idag en debatt om vilken 
roll bibliotekarien skall ha, tillhandahållande eller förmedlande? Det är en 
debatt som förts länge, men som kanske fått extra skjuts av den teknologiska 
utvecklingen. Förut låg bibliotekariens kompetens i kunskapen om de 
bibliografiska verktygen och de olika informationskällorna. Idag blir det allt 
mer så att alla kan verktygen och bibliotekarieprofessionen tvingas fundera 
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över, och kanske omformulera, sin kompetens. Lars Seldén kom i sin 
avhandling bland annat fram till att många forskare rekommenderar sina 
studenter att inte använda sig av biblioteket och bibliotekariernas hjälp 
eftersom bibliotekarier är inkompetenta. Ett sätt att omformulera 
bibliotekariens roll har varit att understryka den pedagogiska kompetensen. En 
fråga som då blir aktuell är om man kan vara expert på och lära 
informationssökning i sig, eller om användarundervisning bör ske utifrån en 
särskild kontext, ett särskilt ämne. Svaret på frågan är kanske både ja och nej, 
det ena behöver inte utesluta det andra. Jag tror att det finns kunskaper, eller 
kanske snarare förhållningssätt, som är värdefulla vid all informationssökning. 
Men jag tror även att det är värdefullt med ämneskunskaper och att det alltid 
krävs någon form av förståelse för att kunna söka information om ett ämne på 
ett effektivt sätt. Med denna uppsats vill jag med ett domänanalytiskt 
angreppssätt själv fördjupa mig i en domän, genusforskning, men jag hoppas 
även att få en ökad förståelse för vad språket har för betydelse för 
informationssökning på ett allmänt plan. Eftersom domänanalysen är en 
relativt ny ansats som än så länge inte har tillämpats i någon hög utsträckning 
blir uppsatsens syfte också att försöka utarbeta en metod för att undersöka 
terminologin inom en domän.  
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Syfte och frågeställningar 

Denna uppsats har två syften. För det första syftar den till att ge en 
grundläggande orientering inom den samhällsvetenskapliga och humanistiska 
genusforskningen i Sverige, med tonvikt på dess terminologi. Mina 
frågeställningar är följande; Vilka olika inriktningar och perspektiv finns inom 
genusforskningen? Kan man se några framträdande normer och värderingar? 
Vilka centrala termer finns och vilken historia har de? Hur ser användningen 
av termer ut inom olika perspektiv inom genusforskningen? 

Jag ser språket som något grundläggande vid informationssökning och vill 
undersöka vad man kan säga om den genusvetenskapliga terminologin på ett 
allmänt plan, genom att fördjupa mig i ett antal termer och deras historia. En 
utgångspunkt som jag har är att de flesta söksystem som finns idag bygger på 
standardisering av terminologi, vilket kan sägas spegla en viss kunskapssyn. 
Mot bakgrund av detta vill jag undersöka andra aspekter av terminologi och 
visa på det komplexa i att standardisera genusvetenskapliga termer.  

Domänanalysen kan sägas vara en ansats inom biblioteks- och 
informationsvetenskapen som är under utveckling och färdiga metoder saknas. 
Därför blir mitt andra syfte att försöka utarbeta en domänanalytisk metod för 
att studera terminologin inom en domän, samt att kritiskt undersöka 
domänanalysen som teori och metod.  
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Tidigare forskning 

Nedan följer en redogörelse för några studier som rör biblioteks- och 
informationsvetenskap och genusforskning. En stor del av den forskning som 
gjorts inom biblioteks- och informationsvetenskapen som kan relateras till 
genusforskning har haft en genusvetenskaplig teori, snarare än 
genusforskningen i sig som forskningsobjekt. Relativt mycket har dessutom 
skrivits om olika klassifikationssystems och ämnesordssystems förmåga att 
återspegla genusvetenskaplig litteratur. Detta har gjorts på två sätt, för det 
första genom att undersöka klassifikationssystemen och ämnesordssystemen i 
sig. Inom detta område är en av de mest framträdande forskarna Hope A. 
Olson. Hon har bland annat skrivit om universella respektive ämnesspecifika 
system, och undersökt de begränsningar som framförallt de universella 
systemen har dessa har när det gäller att representera genusvetenskaplig 
litteratur. Olson har även skrivit mycket om klassificering som sådan, och 
framhäver att det inte går att kategorisera och klassificera på ett objektivt sätt 
(se t.ex. Olson 2001 & Olson 2002). För det andra har det gjorts ur ett 
användarperspektiv, genom att undersöka genusforskares informationssökning. 
Ett exempel inom detta område är Lynn Westbrooks studie av 
nordamerikanska studenters informationssökning inom ämnet ”women’s 
studies”. Westbrook kom bland annat fram till att women’s studies är ett 
tvärvetenskapligt fält och att de två vanligaste teknikerna för att hitta litteratur 
inom området är browsing och genom att fråga kollegor (Westbrook 1999).  

I Sverige är det främst några magisteruppsatser som berört detta ämne. 
Therése Christensson och Sara Dahlin har skrivit en magisteruppsats med titeln 
Genusforskares informationssökningssituation, där syftet var att undersöka om 
en grupp genusforskare stöter på svårigheter när de söker information, och 
reflektera över vad dessa svårigheter kan bero på. Christensson och Dahlin 
konstaterar att det är svårt att undersöka genusforskare som en grupp eftersom 
forskarna kan komma från vitt skilda discipliner och forska om skilda ämnen, 
och ha det enda gemensamt att de har ett genusperspektiv på sin forskning. De 
forskare som kommer till tals i studien är alla engagerade informationssökare 

 5



och uttrycker inga särskilda problem med informationssökningen. Detta tror 
Christensson och Dahlin delvis kan bero på att forskarna i studien främst söker 
information om sitt eget ämnesområde, som de sedan anlägger ett 
genusperspektiv på. Informationssökningen delas på detta sätt upp i två steg. 
Detta förklarar även varför de inte använde sig särskilt mycket av den 
genusvetenskapliga databasen KVINNSAM. Uppsatsen diskuterar även några 
andra intressanta frågor, bland annat reflekterar Christensson och Dahlin över 
feminismens paradox, vilken handlar om det paradoxala i att synliggöra de 
skillnader som man samtidigt vill upphäva. Denna problematik är relevant även 
för bibliotekarier och informationsvetare, genom att den berör frågan om 
huruvida man bör integrera allt genusvetenskapligt material i befintliga 
kataloger och databaser eller arbeta för att utveckla specialiserade 
informationsresurser såsom KVINNSAM och Kvinnohistoriska samlingarna. 
De kommer dock fram till, vilket även är min egen uppfattning, att de två 
alternativen inte behöver ställas mot varandra, utan att universella respektive 
ämnesspecifika system snarare kompletterar varandra (Christensson och Dahlin 
2002).  

Anna-Stina Samuelsson har gjort en liknande undersökning, med den 
skillnaden att hon har ett uttalat domänanalytiskt angreppssätt. I uppsatsen 
Feministisk forskning – Ett försök till domänanalys av en mindre del av fältet 
har hon dels gjort en epistemologisk undersökning av fältet, dels en 
enkätundersökning där ett antal feministiska forskare svarat på hur och var de 
söker information. Den epistemologiska undersökningen har Samuelsson gjort 
utifrån boken Könssortering, vilket är en festskrift till Eva Lundgren. De frågor 
hon ställt till materialet handlar om vilka ämnen det handlar om, vilka teorier 
och metoder som används och om det finns några konflikter inom området. Att 
hon undersökt en så liten del av fältet gör att det teoretiska perspektivet till stor 
del delas av forskarna som medverkar i Könssortering. Samuelsson menar att 
domänen kännetecknas av en gemensam teori snarare än ett gemensamt 
forskningsobjekt. Utifrån enkätundersökningen, vilken inkluderar några av de 
forskare som medverkat i Könssortering, kom Samuelsson liksom Westbrook 
fram till att de främsta strategierna för att hitta litteratur är att motta 
litteraturtips från kollegor och genom att browsa i hyllor på bibliotek och 
bokhandel. Att browsing tycks vara en vanlig sökteknik stödjer därmed 
uppfattningen att det är positivt att ha genusvetenskaplig litteratur samlad på 
ett ställe. Samuelsson kom vidare fram till att de forskare som hon intervjuat 
inte använder sig särskilt mycket varken av KVINNSAM eller några andra 
databaser. Samuelsson menar att detta kan ha att göra med att forskarna har 
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svårt att bedöma dokumentens relevans, då databasers träfflistor inte säger 
något om dokuments vetenskapssociologiska värde. Då domänanalysen 
fortfarande är under utveckling och färdiga metoder saknas, är Samuelssons 
syfte liksom mitt eget, även att undersöka domänanalysens användbarhet inom 
biblioteks- och informationsvetenskapen. Samuelsson menar att det främsta 
syftet med domänanalysen är att förbättra kunskapsorganisationen inom olika 
domäner, och hon ser också domänanalysen som en fruktbar ansats för detta 
ändamål. Samuelssons slutsatser är att kunskapsorganisationen inom det 
feministiska forskningsfältet bör förbättras, och att domänanalysens metod bör 
utvecklas (Samuelsson 2001:53).   

Karin Petterson har skrivit en rapport med titeln Den manliga normen - 
Genomgång av SAB-systemet och Svenska ämnesord utifrån ett 
genusperspektiv, vilken rör det område som Hope A. Olson forskat kring. 
Petterssons syfte är att kartlägga de problem som finns med SAB-systemet och 
Svenska ämnesords nuvarande utformning samt att presentera förslag till 
förbättringar. Pettersson konstaterar att såväl SAB-systemet som Svenska 
ämnesord har en manlig, vit, heterosexuell norm. Det främsta problemet med 
ämnesorden är inte att det inte finns ämnesord för kvinnor, utan att det inte 
finns motsvarande ord för män. Ämnesorden syftar dock till att återspegla den 
litteratur som finns, och som förklaring till att det inte finns ämnesord för män 
som en specifik grupp, brukar hävdas att det inte finns litteratur som handlar 
om män som könsvarelser. Pettersson tror dock att detta delvis är en 
vanföreställning, då den litteratur som handlar om män som en specifik grupp 
sällan uppfattas handla om män, då män och det manliga ses som något 
allmängiltigt (Pettersson 2003:17f). Om det är så kan man dock hävda att det i 
första hand bör ses som en brist med indexeringspraxisen och inte med 
systemet i sig. Pettersson tar även upp problemet med ämnesordet feminism, 
vilket hon menar inte är en entydig term då det finns flera olika feministiska 
inriktningar (Pettersson 2003:25). Pettersson har i slutet av sin rapport gett ett 
antal förslag till nya ämnesord och förändringar inom SAB-systemet. Hon 
påpekar dock liksom Christensson och Dahlin att de universella respektive 
ämnesspecifika systemen inte utesluter varandra och att det är viktigt att arbeta 
både för att utveckla de ämnesspecifika systemen och för att förbättra de 
universella systemen (Pettersson 2003:37).  
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Teoretiska utgångspunkter 

Epistemologi och syn på information 
Jag skrev inledningsvis att denna uppsats kommer ur ett intresse för 
informationssökning. Med informationssökning förstås här något vidare än sök 
och träff. Jag menar i enlighet med Sundin och Johannisson att 
informationssökning kan ses som ett kommunikativt deltagande. Sundin och 
Johannisson argumenterar i artikeln Pragmatism, neo-pragmatism and 
sociocultural theory – comunicative participation as a perspective in LIS för 
neo-pragmatismen kombinerad med ett sociokulturellt perspektiv som en 
fruktbar epistemologisk utgångspunkt för B&I-forskning. Framväxten av neo-
pragmatismen kan enligt Sundin och Johannisson ses i ljuset av den så kallade 
diskursiva vändningen inom västerländsk filosofi, som satt fokus på språk och 
hur språket skapar betydelse. Språket representerar enligt neo-pragmatismen 
inget i sig själv, utan betraktas som ett verktyg, med vilket människor 
interagerar med sin omgivning (Sundin & Johannisson 2005:24f). 
Fokuseringen på språket, hur människor skapar mening och kommunicerar 
genom språket, är också vad som främst skiljer neo-pragmatismen från klassisk 
pragmatism (Sundin och Johannisson 2005:25). 

Neo-pragmatismen bygger dock i mångt och mycket på den klassiska 
pragmatismen. Pragmatismen ställde sig kritisk till Cartesianismen, vilken varit 
ett dominerande perspektiv inom västerländsk filosofi sedan 1600-talet, och 
dess fokus på förnuft och ”abstrakta tankar”. Descartes, som var rationalist, 
ansåg att den sanna kunskapen låg i vårt medvetande. Men pragmatismen 
vände sig även mot empirismen, och den senare logiska positivismen, enligt 
vilken vi når sann kunskap genom våra erfarenheter (Sundin & Johannisson 
2005:26). Grundtanken inom pragmatismen är istället att kunskap uppstår 
genom handling. Det som avgör om kunskapen betraktas som sann eller inte 
beror på vilka praktiska konsekvenser den får. Kunskap har därför ingen 
absolut giltighet, istället kan man säga att sanningen är provisorisk, och ”byts 
ut” när det infinner sig något som visar sig mer praktiskt (Gustavsson 
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2002:137ff). Hos pragmatismen finns en kritik mot kunskapsdualismen, dvs. 
tron på att det finns en objektiv värld som människan kan få kunskap om. 
Enligt pragmatikerna kan människan inte ses som separerad från den värld hon 
lever i. Det är i handlingen som kunskap uppstår (Gustavsson 2002:143). Alla 
handlingar har således även ett syfte. Genusforskningen blir ofta anklagad för 
att vara politisk, dvs. för att ha ett uttalat syfte. Enligt genusforskare, och 
pragmatiker, finns det dock inga neutrala kunskapsanspråk. All handling och 
kunskapsskapande sker i ett särskilt sammanhang, där särskilda, outtalade eller 
uttalade, syften föreligger.  

Dessa kunskapsteoretiska grundantaganden gäller även för neo-
pragmatismen. Den största skillnaden mellan pragmatism och neo-pragmatism 
är, som jag skrev ovan, fokus på språk och hur kunskap kommuniceras genom 
språk. Neo-pragmatismen är den epistemologiska position som ligger till grund 
för den sociokulturella teori som Sundin och Johannisson för fram. Även där 
talar man om språket som ett verktyg som får sin mening i olika kontexter: 

Linguistic and physical tools are developed within discourses that give them meaning, 
and these same tools can have different meanings whithin different discourses, or, in neo-
pragmatist terms, communities of justification. The most central tool for the Western 
world is the written language and those artefacts that mediate it, such as digital or printed 
media and the information systems where they are represented (Sundin & Johannisson 
2005:35). 

I ett neo-pragmatiskt och sociokulturellt perspektiv har information inget 
objektivt värde i sig, information är inte en samling fakta som förmedlas från 
sändare till mottagare. Information förstås snarare som en del av, eller typ av, 
kommunikation. Sundin och Johannisson skriver: 

Information seeking is, thus, much more than the seeking of facts. We even claim that LIS 
concepts such as information seeking, dessemination and information use could be 
problematic since they often connote a transmission perspective; information is often 
described as “facts” that can be “collected” for use. It would be more theoretically 
adequate, from a neo-pragmatist and socio-cultural perspective, to treat people’s 
interaction with information and information systems as communicative participation in 
different social practices (Sundin och Johannisson 2005:37). 

Detta perspektiv visar hur information ges mening i olika sammanhang, 
sammanhang som ibland står i konkurrerande förhållande till varandra. Det sätt 
som information ges mening, dvs. blir relevant på, kan relateras till de 
intressen som föreligger för att skapa och upprätthålla denna mening (Sundin 
& Johannisson 2005:36). Kommunikation inom olika sammanhang kan 
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beskrivas som ett skapande och ett användande av verktyg, exempelvis språk, 
med vars hjälp våran syn på verkligheten konstrueras, upprätthålls och 
förändras. Med detta perspektiv kan informationsbeteende inte studeras utifrån 
individen. Människor söker information för att skapa mening, men det är en 
mening som skapas kollektivt. Sundin och Johannisson citerar Wilson; ”What 
one needs to know also depends in part on what others expect one to know.” 
(Sundin & Johannisson 2005:37). När vi söker ”fakta” om något gör vi så inte 
för att de fakta vi söker betyder något i sig självt, utan för att de betyder något i 
det sammanhang vi befinner oss i. Jag menar att det som 
informationsvetare/bibliotekarie är värdefullt att känna till hur information ges 
mening samt hur normer och värderingar skapas och upprätthålls inom olika 
sammanhang, för att kunna vägleda användare vid informationssökning inom 
dessa sammanhang. Jag har valt att undersöka ett sådant sammanhang, 
genusforskningen, i syfte att förstå hur kunskap och mening skapas med hjälp 
av språket.  

Domänanalys och metodologisk kollektivism 
De epistemologiska utgångspunkter som jag här har presenterat menar jag 
stämmer väl överens med den av Hjørland och Albrechtsen framförda 
domänanalysen. Hjørland och Albrechtsen kritiserar det individcentrerade 
perspektivet inom biblioteks- och informationsvetenskapen för antagandet att 
man genom att studera användares beteende eller tankar kan upptäcka 
generella lagar eller principer som kan användas för att exempelvis designa 
informationssystem. Ett sådant perspektiv förutsätter att det finns objektiv, 
allmängiltig kunskap (Hjørland och Albrechtsen 1995:411). Dock finns här en 
paradox menar Hjørland och Albrechtsen. Genom att inte ta hänsyn till 
kontexten, utan att enbart studera huvudet på isolerade objekt blir dessa 
perspektiv, som ofta står för en mer objektivistisk syn, i själva verket mindre 
objektiva och mindre realistiska än mer ”mjuka” perspektiv som hermeneutik 
och fenomenologi (Hjørland och Albrechtsen 1995:412).  

Hjørland och Albrechtsen menar istället att det bästa sättet att förstå 
information är att studera olika kunskapsdomäner, eller diskursiva 
gemenskaper. Enligt domänanalysen skapas kunskap inte av enskilda individer, 
utan i olika sammanhang, i samspel med andra individer. Människor lever inte 
i ett vakuum, utan påverkas och påverkar det sammanhang de befinner sig i. 
Informationsbehov och relevans bör därför studeras utifrån en kollektiv nivå.  
Hjørland och Albrechtsen kallar domänanalysen för ett nytt paradigm, och 
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skriver att det visserligen har funnits liknande ansatser inom biblioteks- och 
informationsvetenskapen tidigare, men att ett explicit formulerade av de 
teoretiska antaganden som domänanalysen vilar på hittills har saknats. 
Hjørland och Albrechtsen menar därför att ett viktigt jobb ligger i att 
synliggöra detta perspektiv, vilket de försöker göra i en artikel med titeln 
Toward a new horizon in information science: Domain-Analysis från 1995. 
Hittills har tillämpningen av domänanalysen i Sverige inte varit så omfattande, 
även om en hel del gemensamma utgångspunkter finns med den sociokulturella 
teori som förespråkas av Olof Sundin m.fl.  

Domänanalysen är för det första ett socialt paradigm, som ser på 
informationsvetenskapen som en samhällsvetenskap, skriver Hjørland och 
Albrechtsen. Detta tolkar jag som att de menar att informationsvetenskapen bör 
utgå från att människan är en social varelse som påverkar och påverkas av det 
sammanhang hon lever i. För det andra är domänanalysen ett funktionalistiskt 
angreppssätt, som försöker förstå de uttalade och outtalade funktioner som 
information och kommunikation har, och som vidare syftar till att förstå 
informationsbeteende utifrån dessa utgångspunkter (Hjørland och Albrechtsen 
1995:400). Utgångspunkten för domänanalys är att informationsstrukturer, 
informationsbehov, verktyg, språk, mening och relevanskriterier skapas i 
diskursiva gemenskaper (Hjørland 2002a:258). Hjørland menar därför att det 
för effektiv informationssökning inte bara krävs kunskap om databaser eller 
indexeringsspråk, utan även om det ämne som man söker information om 
(Hjørland 2002a:261).  

Hjørland har utvecklat domänanalysen i en rad olika artiklar och även i sin 
avhandling från 1993. Han kallar metoden för metodologisk kollektivism, i 
motsats till den metodologiska individualism som studerat enstaka individer 
och ändå försökt utarbeta generella modeller och teorier. Hjørland kritiserar 
den kognitiva forskningens positivism, men poängterar att motsatsen inte 
måste vara total relativism, något som inte är särskilt fruktbart inom ett ämne 
som biblioteks- och informationsvetenskap som ofta på något sätt syftar till att 
utveckla metoder för att arbeta med information och informationsåtervinning. 
Inom metodologisk kollektivism studeras, som redan nämnts, olika 
kunskapsdomäner, och paradigm/perspektiv inom dessa, för att synliggöra 
domänspecifika mönster, varav terminologi kan ses som ett sådant mönster 
(Hjørland 1996:4). Generaliseringar görs utifrån domäners olika 
kunskapsanspråk, som skapas av de som tillhör och verkar i domänen, och inte 
utifrån olika individers hjärnstruktur. Hjørland och Albrechtsen menar att detta 
är en utveckling som har skett även inom andra discipliner, såsom psykologi 
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och lingvistik, att man idag ser på språk och andra kognitiva processer ur ett 
mer sociokulturellt perspektiv (Hjørland och Albrechtsen 1995:405). Det 
innebär att lingvistiken gått från att främst ha ett strukturellt perspektiv på 
språk, till ett mer funktionalistiskt, där man undersöker språkanvändningens 
syfte i olika diskursiva gemenskaper (Hjørland och Albrechtsen 1995:407). 
Inom filosofi och vetenskapsteori har det skett en förflyttning bort från 
fundamentalistiska teorier som empirism och rationalism, som bygger på 
uppfattningen att det finns en bestämd sanning som kommer antingen från våra 
sinnen eller från vårat förnuft. Inom dessa vetenskapsgrenar har språket ingen 
skapande roll, utan fungerar bara för att kommunicera redan existerande 
kunskap (Hjørland och Albrechtsen 1995:408). En av farorna med 
metodologisk kollektivism, är att kunskapsdomäner betraktas som 
självständiga subjekt med en egen vilja. Hjørland och Albrechtsen poängterar 
dock att domäner består av människor, aktörer, med egna subjektiva åsikter, 
relevanskriterier, fördomar etc. Det sker således en interaktion mellan den 
individuella och den sociala, kollektiva nivån (Hjørland och Albrechtsen 
1995:409). En människa kan inte enbart förstås utifrån den kunskapsdomän 
som han/hon är medlem i, en sådan teori blir också fundamentalistisk. En 
människa lever i och påverkas/påverkar dessutom flera olika sammanhang. Det 
som är intressant i denna uppsats är dock den gemensamma kunskap och det 
gemensamma språk som skapas och delas av medlemmarna i domänen 
genusforskning.  

En förklaring till varför detta perspektiv inte varit synligt inom B&I 
tidigare kan ha att göra med frågor som rör 
bibliotekariens/informationsvetarens identitet, menar Hjørland och 
Albrechtsen. Om bibliotekarier ska bli mer ämnesexperter, varför då inte 
ersätta alla nuvarande bibliotekarier med riktiga ämnesexperter; ”You could 
take subject specialists, give them courses in computer science and information 
technology, and let them manage libraries and information systems. What more 
is needed?” (Hjørland och Albrechtsen 1995:410). Kanske finns det inget 
färdigt svar på denna fråga, och kanske går det heller inte att ge några generella 
svar. Bibliotekarieprofessionen är en bred yrkeskategori, och vad som 
kännetecknar dess kompetens beror på vilken typ av bibliotek eller 
organisation man jobbar på och vilka arbetsuppgifter man där har. Hjørland 
och Albrechtsen menar att vi i svaret till frågan ovan bör söka efter vad som är 
bibliotekariens/informationsvetarens identitet, och att domänanalysen är ett 
möjligt sätt att söka efter detta (Hjørland och Albrechtsen 1995:410).  
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Normer och värderingar inom domäner 
Sundin och Johannisson kritiserar domänanalysen för att sakna maktperspektiv. 
De menar att Hjørland hittills inte har visat något stort intresse för frågor som 
rör konflikter och rivaliserande intressen mellan och inom olika 
kunskapsdomäner. De framhåller dock att Hjørlands syn på informationsbehov 
och relevans, som skapade på en kollektiv nivå, mycket väl lämpar sig för att 
studera även hur normer och värderingar skapas och upprätthålls inom olika 
domäner. Även om Hjørland talar om att det inom olika kunskapsområden är 
viktigt att ta hänsyn till de olika epistemologiska perspektiv som finns, så 
skriver han inte explicit om konflikter inom domäner. Jag tycker dock, liksom 
Sundin och Johannisson, att detta är såväl intressant som relevant när man 
studerar kunskapsdomäner, och har för avsikt att ha ett mer uttryckligt fokus på 
vilka kunskapsteoretiska normer och värderingar som existerar inom 
genusforskningen.  

Terminologi 
Terminologiarbete kallas det arbete som undersöker begrepp och termer inom 
ett fackområde, definierar begrepp och analyserar relationer mellan olika 
begrepp. Resultatet presenteras ofta i form av en ordlista. Terminologilära är 
den disciplin där man studerar hur terminologier, dvs. uttrycken och orden 
inom ett visst område, uppkommer, utvecklas och används. Syftet är att 
standardisera språket inom ett visst område för att effektivisera 
kommunikationen. Inom terminologiläran finns fyra centrala begrepp: 
Referent, begrepp, term och definition. Referent är fenomen i verkligheten, de 
kan vara både konkreta och abstrakta. För att kunna tänka kring fenomen 
kategoriserar vi dem och formar begrepp, en slags föreställning om en grupp 
referenter. Begreppen finns bara i vår tankevärld och för att vi skall kunna 
prata om dessa begrepp ger vi dem termer. För att kommunikationen skall 
fungera är det också viktigt att vi definierar det begrepp som termen står för. Vi 
rör oss således på tre nivåer; verkligheten där fenomenen finns, tankevärlden 
där begreppen och våra föreställningar om dessa finns, samt den språkliga 
världen där termerna och definitionerna finns. I rapporten understryks vikten 
av att hålla dessa nivåer åtskilda och vara medveten om vilken nivå man rör sig 
på (Metoder och principer i terminologiarbetet 1999:6-9). Enligt 
terminologiläran existerar således referenten oberoende av om vi har termer för 
den/det eller inte. Det finns en objektiv och oberoende verklighet som vi kan 
nå kunskap om och klassificera. Detta antagande reflekterar en positivistisk 
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syn på kunskap och språk och utgör enligt Laurén, Myking och Pitch ett 
gammalt problem med terminologiläran. När de handlar om icke-materiella 
ämnesområden såsom samhällsvetenskap kan det, menar de, snarare vara så att 
referenten är en produkt av det språkliga uttrycket (Laurén, Myking & Pitch 
1997:82). Detta antagande kan istället sägas spegla en mer poststrukturalistisk 
syn på språket, som i motsats till terminologiläran hävdar att det inte finns 
någon objektiv verklighet, utan att språket skapar verkligheten.  

Terminologiska studier är relevant, menar Hjørland, därför att 
informationsvetenskapen och terminologiläran har flera beröringspunkter 
såsom konstruerandet av tesaurusar och frågor som rör 
återvinningseffektiviteten av kontrollerat respektive okontrollerat språk 
(Hjørland 2002b:441). Inom kemi, menar Hjørland, har frågor relaterade till 
terminologi varit mindre problematiska, då det där råder större konsensus kring 
målet att utveckla en gemensam standardiserad terminologi (Hjørland 
2002b:441). Inom samhällsvetenskap och humaniora däremot, råder större 
oenighet; ”The very idea of constructing a psychological/social scientific 
vocabulary reflecting a psychological or social reality in the same way that the 
chemical vocabulary reflects the composition of chemical substances seems 
problematic” (Hjørland 2002b:442). Hjørland menar att olika perspektiv inom 
samhällsvetenskapliga och humanistiska domäner tenderar att utveckla egna 
specifika terminologier. Alla försök att standardisera språket kommer därför att 
förbise vissa perspektiv. Själva idén om att standardisera språket reflekterar, 
som påpekades ovan, en kunskapsteoretisk syn, positivism, vilken hävdar 
objektivitet och inte tror på teoretiska influenser. Hjørland poängterar dock att 
vetenskap är influerat av människor med olika erfarenheter och 
bakgrundsförståelse (Hjørland 2002b:442). En term kan enligt det 
domänanalytiska perspektivet bara förstås utifrån den kontext där det 
förekommer. Hjørland och Albrechtsen tar termen guld som exempel, vilken 
enligt dem har minst tre olika betydelser, en kemisk, en ekonomisk och en mer 
fiktiv. Vilka andra termer som skall relateras till termen guld i en tesaurus 
beror därför helt och hållet på vilken funktion den specifika tesaurusen fyller 
(Hjørland och Albrechtsen 1995:413).  

Vad är fackspråk? 
Inom forskning som berör terminologi förekommer termerna sublanguage och 
language for special purposes (LSP) och jag har här valt att översätta båda 
dessa till ”fackspråk”. Enligt Hjørland har lingvister inte ansett att fackspråk 
varit relevant att studera (Hjørland 2002b:442f). En av anledningarna till detta 
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menar Hjørland kan vara det strukturalistiska perspektiv som haft stort 
inflytande inom lingvistiken (Hjørland 2002b:443). Därför menar Hjørland att 
den ”pragmatiska vändningen” inom lingvistiken är mycket välkommen ur ett 
informationsvetenskapligt perspektiv (Hjørland 2002b:444). Fackspråk kan 
enligt Hirschman och Sager definierars som: ”[A sublanguage is] the particular 
language used in a body of texts dealing with circumscribed subject area (often 
reports or articles of a technical or science subfield), in which the authors of 
the documents share a common vocabulary and common habits of word usage” 
(Hirschman & Sager genom Hjørland 2002b:443). Jag håller i stort sätt med 
ovanstående definition, men ett problem är att den inte skiljer fackspråk från 
allmänspråk. Det räcker inte med att säga att ett fackspråk är det språk som 
talas av användarna inom ett särskilt område. Man bör också tillägga 
fackspråket skiljer sig från allmänspråket genom att det innehåller andra 
termer, eller använder termer på ett annat sätt än i allmänspråket. Enligt 
definitionen ovan kan man också få intrycket att fackspråk och terminologi är 
något som det råder konsensus kring inom olika domäner. Möjligtvis kan så 
vara fallet inom mindre och äldre domäner. Men som Hjørland skriver så kan 
det också vara så att olika perspektiv inom domänerna utvecklar olika 
terminologi.  

Hjørlands egen utgångspunkt när det gäller fackspråk är att symboler och 
deras mening är skapade av grupper, eller diskursiva gemenskaper, som i sig 
kan variera i storlek och struktur. Många grupper utvecklar symbolsystem och 
delar kunskap som de inte delar med resten av samhället. Dessa symbolsystem, 
kunskap och mening utvecklas i en historisk process. Denna utveckling 
innefattar både anpassningar till upptäckter i form av interna utvecklingar och 
anpassningar till externa faktorer (Hjørland 2002b:445). Hjørland menar att de 
diskursiva gemenskaperna är influerade av olika kunskapsteorietiska normer 
och trender och att dessa kunskapsteorier därför är de mest generella 
förklaringsmodellerna som finns. Hjørland påpekar dock att det hittills knappt 
finns någon forskning som försökt att relatera fackspråk till epistemologi eller 
vetenskapsstudier (Hjørland 2002b:446).  

Stephanie W. Haas är en forskare inom biblioteks- och 
informationsvetenskap som ägnat sig åt att studera fackspråk. Kunskap om 
fackspråk menar hon är viktig för mer precis indexering och för konstruerandet 
av tesaurusar som reflekterar domäner på ett riktigt sätt. Hon påpekar att det 
för att nå kunskap om ett fackspråk krävs kunskap om domänen/ämnesområdet 
i sig (Haas 1997:68). Haas definierar fackspråk, i likhet med Hirschman och 
Sager som det språk som används inom en specifik domän eller begränsat 
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ämnesområde av de människor som verkar inom domänen eller är välbekanta 
med ämnet. Hon poängterar att ett fackspråk innehåller både egna termer för att 
beskriva särskilda begrepp inom domänen, och mer allmänspråkliga termer 
som har en särskild betydelse inom domänen. Denna företeelse, att ett ord har 
flera ofta närbesläktade betydelser, samma etymologi, kallas för polysemi. Ett 
exempel är ordet lätt, som kan användas både i betydelsen ’som väger litet’ 
och ’som inte är svår’. Detta till skillnad från homonymi, vilket är när ord 
stavas och uttalas lika men inte har samma etymologi, exempelvis orden fil 
(körbana) och fil (verktyg). Ibland kan det dock vara svårt att skilja polysemi 
från homonymi (Nationalencyklopedin). Man kan säga att fackspråk är ett 
exempel på hur människor anpassar sitt språk för att vara så effektiva som 
möjligt (Haas 1997:67). Specifika domäntermer kan vara det bästa, och ofta det 
enda, sättet att beskriva en företeelse inom domänen och många gånger saknas 
specifika domäntermer i vanliga ordlistor (Haas & Losee1995:519). En term 
måste således vara mer eller mindre etablerad i allmänspråket för att återfinnas 
i en ordlista. Man kan dock tänka sig att procentandelen för de domäntermer 
som inte återfinns i en standardordlista är högre inom naturvetenskapliga och 
tekniska ämnesområden eftersom de ofta har en mer specialiserad terminologi, 
medan samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnen i högre utsträckning 
använder sig av termer som är polysema med ord som finns i allmänspråket 
(Jfr. Haas 1995:526).  

Vad är en term? 
Ett viktigt första steg arbetet med fackspråk är att definiera mer specifikt vad 
en domänterm är. För att göra detta måste man först definiera vad en term är, 
alltså vad som skiljer en term från ett ord, sedan vad det innebär för en term att 
vara en domänterm. Som Haas skriver kan definitionen av begreppet term 
variera beroende på syftet med definitionen. Består en term endast av ett ord, 
ex. hegemoni, eller kan en term innehålla flera ord, ex. hegemonisk 
maskulinitet? Haas menar att om syftet är att identifiera ämnesord kan det vara 
nödvändigt att inkludera även flerordstermer (Haas 1997:68). Min definition av 
en term är att det är ett ord som inte förekommer i allmänspråket, eller ett ord 
som är polysem med ett ord i allmänspråket. Haas påpekar att det inom 
samhällsvetenskap och humaniora finns många centrala termer som även 
förekommer i vardagligt tal. Det är ord som t.ex. politik eller ekonomi. Sådana 
termer finns även inom genusforskningen, exempelvis termen kön, vilken har 
en relativt oproblematiserad allmänspråklig betydelse, men inom 
genusforskningen problematiserats och gett upphov till långa teoretiska 
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diskussioner. För att identifiera sådana typer av termer måste man således 
bedöma vad orden betyder och hur de används inom det område man studerar i 
förhållande till vad de har för allmänspråklig betydelse. Därför är det enligt 
Haas mycket svårare att identifiera termer inom humaniora och 
samhällsvetenskap än i mer tekniska och naturvetenskapliga ämnesområden 
(Haas 1997:69). Därför kan man även tänka sig att det kan vara svårare att söka 
information inom samhällsvetenskap och humaniora. En specialiserade 
terminologi borde rimligtvis underlätta informationssökningen på så sätt att 
man inte får lika stort antal icke-relevanta träffar1. Jag kommer i metodkapitlet 
att redogöra mer utförligt för hur jag har bedömt om ett ord tillhör 
allmänspråket eller inte, och hur jag har gått tillväga för att skilja ord från 
termer i den text som jag har analyserat.   

En enkel definition av en domänterm är att det är en term som beskriver ett 
begrepp inom en domän, exempelvis termen genus (Haas 1997:69). Denna 
definition kan dock innebära något av ett cirkelresonemang, då ett sätt att 
definiera en domän på kan vara genom att säga att den har en gemensam 
terminologi. Ändå säger ovanstående definition något viktigt om 
identifierandet av domäntermer. Det är det faktum att det krävs stor kunskap 
om domänen för att identifiera domäntermer, och att bedömningen av vilka 
termer som är domäntermer huvudsakligen blir en subjektiv bedömning. Jag 
tror, trots denna svaghet, inte att det går att finna någon mer precis definition 
av vad en domänterm är. Att komma fram till en objektiv bedömning av vilka 
domäntermer som finns inom ett område är knappast möjligt, då något sådant 
som en objektiv bedömning inte existerar enligt min mening.  

Jag menar att det finns två olika kategorier av termer. För det första är det 
domänspecifika termer, vilket är de termer som förekommer uteslutande inom 
en domän. För det andra är det icke-domänspecifika termer. Där ingår de 
termer som kan vara avgörande för diskussionen av viktiga företeelser inom 
domänen, men som inte har en specifik betydelse inom en särskild domän, 
exempelvis termen modell (Haas 1997:69). Där ingår också de termer som 
förekommer exempelvis inom hela det samhällsvetenskapliga och 
humanistiska fältet, men som har en särskild betydelse inom en viss domän. 
Många domäner ”lånar” termer som från början uppkom i en annan domän 
(Haas 1997:69). Ett exempel är kropp, som förekommer dels i allmänspråket, 

                                                 
1 Jag vill dock påpeka att jag inte ser relevant och icke-relevant som två motsatta begrepp, eller som 
något som går att mäta rent objektivt. Relevans bör inte heller förstås som något helt subjektivt, utan, som 
jag redan varit inne på, som något som skapas på en kollektiv nivå i ett visst sammanhang. 

 17



dels med olika betydelser inom hela det samhällsvetenskapliga och 
humanistiska fältet. Dessa termer kan således sägas vara polysema inte (bara) 
med ord i allmänspråket utan (även) med termer som förekommer inom hela 
det samhällsvetenskapliga och humanistiska fältet. Benämningen icke-
domänspecifik är möjligtvis något olämplig eftersom det faktum att termerna 
har en särskild betydelse inom en domän på sätt och vis gör dem 
domänspecifika. Jag har ändå valt att kalla dem icke-domänspecifika för att 
skilja dem från de termer som enbart förekommer inom en specifik domän.  

Jag menar att domäntermer kan förstås som både de domänspecifika 
termerna, som förekommer uteslutande inom en domän, och den andra 
kategorin av icke-domänspecifika termer, dvs. de icke-domänspecifika termer 
som har en särskild betydelse inom en domän. För att bedöma om en term som 
kropp ska definieras som en domänterm eller inte menar jag att man bör ta 
hänsyn till termens historia inom den specifika domänen, i mitt fall 
genusforskningen. Med termens historia avses hur den har använts och används 
inom olika perspektiv inom domänen, och inte minst om och hur själva termen 
i sig har diskuterats och problematiserats inom domänen. Det är dock inte givet 
vilka icke-domänspecifika termer som bör definieras som domäntermer, utan 
det blir en bedömning från term till term, vilket givetvis kräver stor 
ämneskunskap. Man skulle förstås kunna välja att inkludera alla icke-
domänspecifika termer, alternativt att inte inkludera några sådana termer alls. 
Att inte inkludera några sådana termer alls skulle dock bli svårt i mitt fall, 
eftersom väldigt många termer inom genusforskningen förekommer inom hela 
det samhällsvetenskapliga fältet, då genusforskningen är så utspridd och både 
ett ämne och ett perspektiv. Med andra ord finns det relativt få domänspecifika 
termer inom genusforskningen. Ett alternativ som jag tror mer på skulle vara 
att istället utgå från det sammanhang där termerna förekommer, och att där 
definiera alla termer, domänspecifika och icke-domänspecifika, som 
domäntermer. Det vill säga, att i mitt fall först definiera ett genusvetenskapligt 
sammanhang, för att sedan där endast skilja mellan termer och ord, utan att 
göra någon vidare uppdelning mellan olika typer av termer. Jag har för denna 
uppsats omfång och syfte ändå varit tvungen att avgränsa mig på något sätt. 
Hur detta har gått till kommer jag att återkomma till i såväl metodkapitlet som 
analysen.  

Terminologi och informationssökning 
Om man ser informationssökning som en del i eller en typ av kommunikation, 
kan man säga att språket är det redskap man använder för att kommunicera. 
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Språket och terminologin har idag fått större betydelse, inte minst på grund av 
den ökade mängden specialterminologier inom olika ämnesområden, menar 
Sara von Ungern-Stenberg. Kunskap om begreppsbildning och kulturens 
inverkan på språket är betydelsefullt vid utvecklingen av behovsanpassade 
informationssystem. Språket har inte minst stor betydelse vid indexering. Att 
indexera innebär att innehållsanalysera dokument i syfte att förse det med 
relevanta ämnesord som kan sägas vara beskrivande för dokumentet. 
Vanligtvis sker indexeringen med hjälp av kontrollerade ämnesord, dvs. enligt 
en standardiserad terminologi (Jfr terminologiläran ovan). Syftet är att 
sammanföra och relatera alla dokument som handlar om samma fenomen/ämne 
även då dessa använder olika termer, för att därmed underlätta ämnesbaserad 
informationssökning (Ungern-Stenberg 2003:55f). Jens-Erik Mai kritiserar den 
vanliga uppfattningen att det är möjligt att ämnesbestämma dokument enbart 
genom en analys av dokumentet i sig. Mai menar att ett ämne inte är något som 
ett dokument har, utan något som det tilldelas, och att det därför alltid kommer 
att handla om en tolkning av ämnet. Mai berör den frågeställning som handlar 
om huruvida denna tolkning är möjlig att göra på ett bra sätt utan några 
kunskaper om den större kontext som dokumentet finns i (Mai 2005:599). Jag 
kommer att gå närmre in på Mais tankar kring detta i analysen längre fram.    

Vid informationssökning i en databas samspelar flera personers olika 
vokabulärer, ex författarens, förläggarens, indexerarens och användarens, och 
detta gör informationssökningen komplex. Effektiv informationssökning i en 
databas förutsätter att indexerare och informationssökare använder samma 
terminologi. Men som Ungern-Stenberg påpekar så är språket föränderligt. Ord 
och termer får nya innebörder och används på olika sätt i olika kontexter. Att 
termer utvecklas olika inom olika ämnesområden och sammanhang kan vara ett 
hinder för effektiv kommunikation och informationssökning. Därför menar 
Ungern-Stenberg att vi ”behöver en standardisering av terminologier för att ge 
en grund för effektiv informationssökning” (Ungern-Stenberg 2003:59). För 
detta arbete har International Organization for Standradization (ISO) utvecklat 
standarder för harmonisering och standardisering av terminologier. Ungern-
Stenberg påpekar dock, liksom Laurén och Hjørland, att harmonisering har 
”större förutsättningar att lyckas om ämnesområdet är stabilt, området berör 
konkreta objekt och om det har en tradition inom standardiseringen, än om det 
är nytt, baserar sig på olika teorier, behandlar humaniora och 
samhällsvetenskaper och saknar traditioner inom standardisering” (Ungern-
Stenberg 2003:59). Utifrån detta kan man konstatera att genusforskning är ett 
typexempel på ett ämnesområde där standardisering av terminologi kan vara 
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svårt, och detta är också ett av skälen till varför jag finner denna domän 
intressant att undersöka. Även Ungern-Stenberg påpekar, liksom Hjørland, att 
trots det faktum att språket är av avgörande betydelse för en framgångsrik 
informationssökning finns det relativt litet terminologisk forskning inom 
informationsvetenskapen (Ungern-Stenberg 2003:60).  

Vad är en domän? 
Slutligen känns det relevant att ställa frågan vad en domän egentligen är? 
Hjørland definierar inte klart hur man kan förstå begreppet domän men tycks 
mena att genusvetenskap snarare kan betraktas som en kritisk epistemologisk 
position än en egen domän (Hjørland 2002b:440). På Hjørlands webbplats 
”The epistemological lifeboat”2 presenteras genusforskning som ett perspektiv 
under rubriken ”Positions”. Jag håller delvis med om att genusforskning kan 
ses som ett kritiskt perspektiv inom andra domäner. Men, genusvetenskap är 
också en egen framväxande tvärvetenskaplig kunskapsdomän.  

 Att ha ett genusperspektiv på forskning om HIV/AIDS kan innebära att 
man ser smittspridningen ur ett socialt och kulturellt perspektiv, som något 
som har att göra med sexuella vanor och beteende och, inte minst, med de olika 
förväntningar som män och kvinnor har på sig. Därför blir det, även om man 
vet att kvinnors kroppar är mer känsliga för HIV/AIDS-viruset, svårt att stoppa 
spridningen genom att enbart rikta in åtgärder mot kvinnor och deras kroppar 
och bortse från kvinnors underordnade position. Att ha ett genusperspektiv 
innebär även att ifrågasätta den egna disciplinens kunskapsanspråk (Thurén 
2003:12). Genusforskning bör dock också betraktas som en egen disciplin, med 
en tvärvetenskaplighet som innebär att förstå genus ur så många olika 
perspektiv som möjligt (Thurén 2003:13). Thurén skriver: ”Själv tycker jag det 
viktigaste är att forska om genus, att sätta upp förståelse av genusförhållanden 
som huvudsyfte. Det blir då något mer än ett perspektiv eller ansats, det blir ett 
kunskapsområde” (Thurén 2003:14). Debatten om huruvida genusforskningen 
bör vara en egen disciplin förs även inom genusforskningen. Att vara ett eget 
ämne innebär inte enbart positiva saker. En negativ aspekt kan vara att 
genusforskningen blir något normaliserat, vilket i sig kan medföra ett 
ofarliggörande. Det kan även ses som ett mål att genusforskningen bör 
integreras i andra discipliner. Dessa två behöver dock inte utesluta varandra, 

                                                 
2 Se http://www.db.dk/jni/lifeboat/home.htm [2006-05-14] 
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och Thurén menar att genusforskningen inte bara bör ses som ett bidrag till 
andra ämnen, utan att man också bör vända på det – att andra ämnen kan vara 
bidrag till genusforskningen (Thurén 2003:95). 

Ännu har dock ingen disputerat inom genusvetenskapen i Sverige. 
Genusforskare på doktorandnivå har sin examen i andra ämnen och därför 
uppstår ibland spänningar mellan ”huvudämnet” och genusforskningen. 
Ytterligare en farhåga när genusforskningen har blivit alltmer etablerat som 
eget ämne är också vad som ska hända med den genusforskning som sker inom 
andra ämnen, kommer de forskare som är intresserade av genus att bli 
hänvisade till genusveteskapliga institutioner? De flesta är dock överens om att 
både tvärvetenskaplig och inomvetenskaplig forskning behövs (Smirthwaite 
2005:87f). Oavsett vad man tycker kan man konstatera att genusvetenskap idag 
är ett ämne – att det ges på så många lärosäten och utgör huvudämne i kandidat 
och magisterexamen torde vara ett tillräckligt argument för detta (Smirthwaite 
2005:88). Smirthwaite har dock kommit fram till att genusforskningen varierar 
mycket från lärosäte till lärosäte, exempelvis ifråga om vilken status 
genusforskningen ges, vilka vetenskapsteoretiska utgångspunkter som 
genusforskningen utgår ifrån och genom att vissa perspektiv och vissa teman är 
mer framträdande vid vissa lärosäten än andra (Smirthwaite 2005:90).  

Som jag skrev definierar inte Hjørland klart hur begreppet domän bör 
förstås. Eventuellt kan man se det som ett medvetet val, då varken en domän 
eller ett ämne kan ses som något objektivt som äger en mening i sig själv. Vad 
som utgör en domän kan istället ses som något som beror på vilken kontext 
man befinner sig i. Hur man definierar en domän beror således på vilka syften 
man har med definitionen. När Hjørland skriver om domänanalys gör han det 
dock utifrån vad man skulle kunna kalla en ”traditionell vetenskaplig disciplin” 
– psykologin, dvs. en domän som är relativt gammal och har mer tydligt 
avgränsade paradigm än exempelvis genusforskningen. Därför menar jag att 
det är lättare att tänka sig hur en domänanalys av en traditionell vetenskaplig 
disciplin kan se ut, inte minst därför att det lättare att avgränsa en sådan typ av 
domän. Hur avgränsningen av genusforskningen bör se ut är inte alls något 
självklart.  

Jag definierar i uppsatsen domän i enlighet med Jens-Erik Mai som ”a 
group of people who share common goals” (Mai 2005:606). Denna definition 
fokuserar på människors handlade och synliggör även den politiska aspekten 
av domänen. På detta sätt kan definitionen hjälpa till för att skilja ut de texter 
som handlar om kön som inte är genusforskning. Allt som skrivs om kvinnor 
kan inte räknas som genusforskning. Ett genusperspektiv implicerar oftast 
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någon form av maktperspektiv och ett problematiserande förhållningssätt till 
kön. Det problematiserande förhållningssättet kan sägas ha sin grund i ett 
gemensamt mål, en strävan efter att förändra en existerande genusordning. Vad 
som menas med genusforskning och genusperspektiv kommer att diskuteras 
mer utförligt i analysen. Jag kommer även att återkomma till diskussionen om 
domänbegreppet i relation till genusforskning.  
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Metod 

Terminologisk undersökning 
Hur kan man då gå till väga rent praktiskt för att identifiera domäntermer? De 
flesta studier som undersökt terminologi och språkbruk inom olika 
ämnesområden utgår på något sätt från en text eller ett kommunikativt 
sammanhang (eng. communicative settings) där termer förekommer. När det 
gäller en vetenskaplig domän rör det sig vanligtvis om artiklar, abstracts, 
tidskrifter, avhandlingar och liknande, dvs. sammanhang som karaktäriseras av 
en expert–expert kommunikation (Jfr. Pearson 1998:205). Det första steget blir 
därmed att identifiera ett sådant sammanhang. Jag har valt att undersöka 
terminologin i Kvinnovetenskaplig tidskrift3 från år 2005. KVT startades 1980 
i Lund och har sedan dess getts ut med fyra nummer per år av Föreningen 
Kvinnovetenskaplig tidskrift. Redaktionen är knuten till olika 
universitetsstäder i Sverige och byts ut vart fjärde år. Sedan hösten 2002 ges 
KVT ut av Institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori i Göteborg. Alla 
manus som kommer in granskas av anonyma fackgranskare. Jag menar att 
KVT är lämplig att undersöka eftersom den är Nordens största tidskrift för 
tvärvetenskaplig genusforskning och har som syfte att ”presentera ny 
tvärvetenskaplig genusforskning och introducera teorier, begrepp och 
feministisk debatt” (KVT nr 2-3 2005:2).  

Det andra steget blir att i det kommunikativa sammanhanget skilja mellan 
termer och ord. Att gå igenom text för att identifiera domäntermer är förstås 
mycket tidskrävande och Haas understryker att automatiska metoder för en 
sådan process är önskvärda. Trots det har inte mycket forskning gjorts som 
undersöker möjligheterna för detta. Haas tar upp ett exempel som berör 
identifikation av medicinsk terminologi, där man vid den automatiska 
identifikationen tog fasta på att de flesta domäntermer hade latinska eller 

                                                 
3 Härefter förkortad KVT 
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grekiska ordformer. Ett annat försök gjordes med att identifiera de termer som 
var mest frekventa i en text. Detta exkluderade dock de domäntermer som inte 
användes lika ofta. Dessutom säger det inget om i vilket sammanhang en term 
används och gör att man troligtvis hamnar med en mycket lång lista som både 
inkluderar domänspecifika termer, icke-domänspecifika termer och ord som 
hör till allmänspråket, varför en sådan definition är otillräcklig (Haas 1997:70). 
Haas nämner ett par exempel till på försök som gjorts för att automatiskt 
identifiera domäntermer. Enligt mig är dock inga av dessa metoder särskilt 
lämpliga för den här studien. Det tycks som om de flesta försök med 
automatisk identifikation baseras på att domäntermerna har liknande struktur 
eller form, och lämpar sig kanske bättre för naturvetenskapliga ämnesområden. 
Jag tror därför att identifiera termer manuellt utifrån domäntexten, trots att det 
är tidskrävande, är det mest lämpliga tillvägagångssättet för mig.  

Även en sådan metod kräver dock en diskussion om vad som definierar en 
term. Pearson fann då hon undersökte de mer pragmatiska angreppssätten till 
terminologi att betydelsen av begreppet term sällan definieras; “The one 
question which is never adressed is how one might recognize a term, 
irrespective of the category to which it might belong. In other words, none of 
the authors specifies how one might distinguish between terms and words in 
text.” (Pearson 1998:21f). Själv har hon gjort en undersökning med syftet just 
att hitta en användbar definition av begreppet term. Pearson tycks dock fråga 
efter ett objektivt sätt att definiera en term på. När hon inte lyckas hitta några 
sådana kriterier börjar hon istället söka efter olika kommunikativa 
sammanhang där ord blir termer. Hon identifierar tre sådana sammanhang, 
varav ett karaktäriseras av en expert-expert kommunikation, vilket i min 
undersökning utgörs av KVT. För att i de olika kommunikativa sammanhangen 
skilja ord från termer har Pearson sedan utarbetat olika kriterier som handlar 
om hur termerna är utformade, exempelvis om de föregås av obestämd artikel 
eller inte (Pearson 1998:40).  

Det grundläggande kriteriet som jag har utgått ifrån i min undersökning är 
att en term är ett ord som inte förekommer i allmänspråket, vilket i uppsatsen 
representeras av Svenska akademins ordlista och Nationalencyklopedin. Jag 
har manuellt gått igenom KVT från år 2005, bestående av 3 nummer, varav ett 
dubbelnummer, allt som allt ca 350 sidor text. I genomgången av KVT har de 
ord som inte förekommer i SAOL (12:e upplagan) bedömts som termer. Jag 
har valt att inte inkludera flerordstermer eftersom sådana inte står med i SAOL. 
Här måste dock påpekas att jag i första hand har gått på min egen känsla av 
vilka ord som hör till allmänspråket. Jag har alltså inte slagit upp vartenda ord i 
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SAOL, utan främst de termer där jag känt mig osäker på om de bör definieras 
som termer. Vidare har jag räknat hur många gånger termerna förekommit i 
KVT för att få en uppfattning om ungefär i vilken utsträckning de figurerar.  

Som jag skrev tidigare finns det dock termer som är polysema med ord i 
allmänspråket, vilket innebär att de har en annan, relaterad betydelse. Som jag 
också skrev har den traditionella terminologiläran, liksom även 
terminologiforskningen inom B&I, haft till syfte att standardisera terminologi 
för att effektivisera kommunikation och informationsåtervinning. Min 
utgångspunkt är dock att språkbruk och terminologi varierar beroende på 
kontexten. Den traditionella terminologiläran utgår från begreppet och menar 
att en term endast får referera till ett begrepp. En term får alltså bara ha en enda 
betydelse. I terminologiarbetet analyserar man begrepp och upprättar 
begreppssystem där relationen mellan olika begrepp klargörs. En vanlig 
relation, som även förekommer i tesaurusar, är den hierarkiska, där termer 
förses med överordnade och underordnade termer (Pearson 1998:15). Jag 
ifrågasätter möjligheten att dela in genusvetenskapliga termer på detta sätt. 
Som Temmerman skriver är standardisering endast en aspekt inom 
terminologiarbete (Temmerman 2000:220).  

En annan aspekt kan vara att undersöka just när och hur termer är 
polysema. Istället för att utgångspunkten tas i det som den traditionella 
terminologiläran kallar begrepp utgör termen i sig utgångspunkten i min 
undersökning. Termerna kan i sin tur ha olika referenter (Jfr. Temmerman 
2000:224). Referent kan i detta sammanhang förstås som synonymt med 
“betydelse” eller ”mening”, och alltså inte som en objektiv företeelse som finns 
oberoende av termen i sig. I de fall där ord som jag har bedömt som termer har 
förekommit i SAOL har jag gått vidare till Nationalencyklopedin där jag 
undersökt hur ordet definierats, för att bedöma om det definieras på ett annat 
sätt än i KVT. Detta för att styrka, eller eventuellt ändra, min egen uppfattning 
av att ordet bör bedömas som en term. Jag har alltså i första hand sett NE som 
en representant för allmänspråket. NE innehåller dock även signerade artiklar 
som är skrivna av ämnesspecialister. Så är exempelvis fallet med artikeln om 
genus, som i NE är skriven av genusvetaren Yvonne Hirdman. I detta fall blir 
det tveksamt om NE kan sägas representera allmänspråket, eller om det 
representerar det genusvetenskapliga fackspråket. Jag skulle säga att NE här 
hamnar någonstans mitt emellan. Artikeln om genus representerar delvis ett 
fackspråk eftersom den är skriven av en ämnesspecialist, men samtidigt är 
artikeln förhållandevis kortfattad varför definitionen kan ses som en 
förenkling. Dessutom kan Hirdman sägas representera ett perspektiv inom 
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genusforskningen, och möjligheten finns att någon annan ämnesspecialist 
skulle definiera termen delvis annorlunda. I fallet med genus liksom med andra 
artiklar skrivna av ämnesspecialister blir dock det faktum att de är skrivna av 
ämnesspecialister ändå ett stöd för uppfattningen att ordet bör definieras som 
en term.  

Här kan man förstås även diskutera om det över huvud taget finns något 
som kan kallas för ”allmänspråk”. Min utgångspunkt är att det gör det. Ord kan 
i allmänhet sägas ha en ungefärlig betydelse, annars skulle vi människor över 
huvud taget inte kunna kommunicera med varandra. Däremot kan man inte 
hitta någon exakt definition av hur ord som exempelvis kön förstås i 
allmänspråket. Jag har i uppsatsen valt att betrakta SAOL och NE som 
representanter för allmänspråket. Man kan dock ställa sig kritisk till i vilken 
utsträckning de definitioner som där ges kan sägas representera ”allmänhetens 
uppfattning”. Man kan och bör naturligtvis fråga sig exakt på vilket sätt termer 
som kön har en annan betydelse inom genusforskning än i allmänspråket. Jag 
menar att man kan se att termer som kön, man, och kvinna, termer som i 
allmänspråket förstås som mer eller mindre självklara kategorier, 
problematiseras och ifrågasätts inom genusforskningen på ett sätt som de inte 
gör i allmänspråket. Ett sådant problematiserande kan vara vad som skiljer 
betydelsen åt, och vad som därmed avgör om ett ord kan definieras som en 
term. Jag har använt mig av NE som en representant för allmänspråket för att 
kunna göra denna jämförelse mer explicit.   

Icke-domänspecifika termer 
Pearson menar att den traditionella terminologiläran har flera brister, inte minst 
när det handlar om att handskas med det faktum att termers betydelse utvecklas 
och förändras över tiden (Pearson 1998:16). Pearson påpekar, som jag skrev 
ovan, också att definitionen av begreppet term ofta kan vara bristfällig. Detta 
gäller även för de mer pragmatiska angreppssätten till terminologi. Ofta 
diskuteras istället vilka olika kategorier av termer som kan förekomma i en 
text. Det vanliga, som jag varit inne på, är att de delas in i domänspecifika och 
icke-domänspecifika termer (Pearson 1998:17). Med domänspecifika termer 
menas termer som förekommer endast inom en specifik domän. Med icke-
domänspecifika termer avses termer som förekommer inom fler än en domän. 
Jag menar vidare att det finns två kategorier av icke-domänspecifika termer, 
dels är det termer som har samma betydelse inom alla de domäner där de 
förekommer, dels är det termer som har olika betydelse inom de olika domäner 
de förekommer i. I uppsatsen har jag velat identifiera genusvetenskapliga 
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domäntermer, vilket inkluderar både de domänspecifika termerna och den 
senare kategorin av de icke-domänspecifika termerna, dvs. de termer som 
förekommer inom flera olika domäner men har en särskild betydelse inom den 
genusvetenskapliga domänen.  

Anledningen till att jag valt att dela upp icke-domänspecifika termer i två 
kategorier och endast inkludera den ena kategorin i min definition av en 
domänterm är att jag ville avgränsa mig på något sätt. Från början hade jag 
tänkt att endast inkludera de domänspecifika termerna, men det visade sig att få 
termer kan sägas höra uteslutande till den genusvetenskapliga domänen. Ett 
annat sätt hade kunnat vara att inkludera alla termer. Att alltså inte skilja 
mellan olika typer av termer, utan istället låta det faktum att de förekommer i 
en genusvetenskaplig kontext vara ett tillräckligt kriterium för att de ska 
definieras som domäntermer. Detta hade dock resulterat i ett avsevärt större 
material än det jag fått fram utifrån mina nuvarande kriterier, och jag har redan 
nu endast haft möjlighet till att på djupet analysera en bråkdel av materialet. I 
den traditionella terminologiläran skulle det bli problem att utesluta vissa 
termer som hör mer till allmänspråket eller till icke-domänspecifik terminologi 
eftersom det kan resultera i att det blir luckor i den upprättade 
begreppshierarkin. Då mitt syfte inte är att göra en hierarkisk begreppskarta, 
utan snarare handlar om att identifiera ett antal vanligt förekommande och 
centrala domäntermer för att undersöka dess historia och hur används, menar 
jag att det ur den aspekten inte har så stor betydelse om vissa termer utesluts.  

För att bedöma om en icke-domänspecifik term skall definieras som en 
domänterm eller inte måste man alltså bedöma om termen har en särskild 
betydelse inom domänen eller inte. Denna bedömning kräver förstås att man 
har kunskap om såväl den domän man undersöker som om andra domäner. För 
att bedöma om kropp bör definieras som en genusvetenskaplig domänterm 
krävs förståelse för hur kropp definieras inom den genusvetenskapliga 
domänen i förhållande till hur kropp definieras inom andra domäner. Jag vill 
understryka att jag menar att en sådan bedömning alltid blir subjektiv och 
färgad av bedömarens förförståelse. I mitt fall består denna förförståelse i att 
jag har läst 40 poäng genusvetenskap vid Södertörns högskola. Jag har för att 
bedöma vilka icke-domänspecifka termer som kan definieras som domäntermer 
i första hand utgått från hur termerna har definierats/använts i texten i KVT. 
Flertalet termer definieras dock inte explicit i KVT, och jag har därför även 
tagit hjälp av ett genusvetenskapligt uppslagsverk, Encyclopedia of Feminist 
Theories för bedömningen. Där har jag slagit upp de termer som jag varit 
osäker på om de bör definieras som domäntermer eller inte. Jag har dock inte 
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inkluderat alla termer som finns i Encyclopedia of Feminist Theories, utan har 
främst använt uppslagsverket som en vägledning vid bedömningen. När jag 
började undersökningen föreställde jag mig inte att det skulle vara så svårt som 
det sedan visade sig vara att skilja mellan olika typer av icke-domänspecifika 
termer. Jag var därför tvungen att fundera mer kring mina kriterier och 
skillnaden mellan olika typer av termer, vilket jag återkommer till i 
undersökningen. 

Epistemologi 
I artikeln Domain analysis in information science. Eleven approaches – 
traditional as well as innovative (2002b) utvecklar Hjørland hur man mer 
praktiskt kan gå tillväga för att analysera en domän. I artikeln lyfter Hjørland 
särskilt fram vad han kallar för ”Epistemological and critical studies”, vilket 
syftar till att undersöka vilka outtalade och uttalade kunskapsanspråk som finns 
bakom olika forskningstraditioner (Hjørland 2002b:439). Epistemologiska och 
kritiska studier av kunskapsdomäner ämnar på så sätt ge insikt i den 
kunskapsteoretiska grunden för domänen. Hjørland understryker att alla andra 
sätt att studera en domän tenderar att bli ytliga om man bortser från de olika 
epistemologiska positionerna (Hjørland 2002b:440). Han poängterar att 
skillnader inte enbart existerar mellan olika domäner utan även inom 
domänerna. Även om olika paradigm/perspektiv kan vara mycket synligare 
inom vissa domäner, exempelvis samhällsvetenskap, än andra, exempelvis 
biologi och kemi, så finns de alltid där på någon nivå, och den nivån är vad 
som kan generaliseras när man talar om informationsbehov och 
relevanskriterier (Hjørland 2002a:262).  

Utifrån den lista som jag har fått fram med domäntermer har jag valt att 
undersöka de tio vanligaste, samt några till dessa relaterade termer, på djupet. 
Detta har jag gjort genom att använda mig av en kvalitativ metod, med vilken 
jag dels analyserat hur termerna används i KVT, dels undersökt termernas 
historia. Som hjälp för att bedöma vilka termer som skall räknas som 
domäntermer har jag som nämndes ovan använt mig av ett engelskspråkigt 
genusvetenskapligt uppslagsverk. Eftersom fokus i min undersökning ligger på 
genusforskningen i Sverige och det inte finns några svenska 
genusvetenskapliga uppslagsverk har jag för att kunna undersöka termernas 
historia även behövt söka annan litteratur. I denna sökning har jag främst 
koncentrerat mig på översiktsverk som förekommer på grund- och 
fortsättningskurser i genusvetenskap. Att jag valt att analysera termerna 
kvalitativt är för att mitt syfte i första hand handlar om att förstå hur termerna 
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ges mening inom genusforskningen, och vad som skiljer dem från dess 
betydelse i allmänspråket.  

När jag har analyserat termernas historia och användning i KVT har jag 
framförallt velat undersöka hur de används inom olika perspektiv, dvs. det som 
Hjørland kallar epistemologiska positioner, inom genusforskningen. Hjørland 
menar att det går att klassificera epistemologiska positioner i fem breda 
kategorier, vilka är:  

Empirism  

Rationalism 

Historicism/Hermeneutik/Fenomenologi 

Pragmatism/Funktionalism/Marxism/Feminism 

Eclecticism/Postmodernism/Scepticism 

Dessa positioner ska enligt Hjørland ses som generaliseringar av existerande 
epistemologier, de representerar ”idealtyper” som inte existerar i sin rena form 
(Hjørland 2002b:440). Därför väljer jag själv att tala om olika perspektiv, 
snarare än olika epistemologiska positioner. Som framkommer av 
undersökningen går det inte alltid att se några skarpa linjer mellan de olika 
positionerna inom genusforskningen, även om det finns betydande skillnader. I 
bakgrunden går jag kortfattat igenom genusforskningens historia och dess olika 
perspektiv utifrån den översiktliga litteratur som jag har sökt. Främst har jag 
för denna framställning använt mig av Britt-Marie Thuréns rapport 
Genusforskning – Frågor, villkor och utmaningar (2003), vilken hon skrivit på 
uppdrag av Vetenskapsrådets genuskommitté. Britt-Marie Thurén är från 
början antropolog, men sedan 1998 även professor i genusvetenskap vid Umeå 
universitet. Rapporten utgör en aktuell, om än relativt översiktlig, presentation 
av genusforskningen i Sverige. Jag har även använt mig av Margareta Ljungs 
artikel ”Feministisk teori” (2004), som ingår i boken Moderna samhällsteorier. 
Margareta Ljung är universitetslektor i sociologi vid Göteborgs universitet.  

Intressant att notera är att Hjørland i framställningen av de epistemologiska 
positionerna ovan, har valt att presentera feminism som en del av en sådan 
position. Hjørland förklarar inte dessa positioner närmare, men jag antar att 
han syftar på den politiska aspekten av feminism när han väljer att placera den 
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tillsammans med pragmatism, funktionalism och marxism. 
Feminism/genusvetenskap delar exempelvis den utgångspunkten med 
pragmatismen, att kunskap inte är något neutralt eller allmängiltigt, utan något 
som skapas med ett, outtalat eller uttalat, syfte. En stor del av 
genusforskningen kan sägas gå ut på att kritiskt granska olika 
kunskapsanspråk, framförallt i relation till det vi kallar kön, och undersöka vad 
dessa kunskapsanspråk får för konsekvenser. Jag menar dock att det är en 
förenkling att säga att feminism/genusforskning utgår från endast en position, 
jag tror snarare att det finns flera olika perspektiv inom genusforskningen. 
Detta kommer tydliggöras såväl i bakgrunden som i analysen.  
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Bakgrund 

Vad är genusforskning?  
Nedan kommer jag för att ge en bakgrund till min analys av termerna i KVT, 
att kortfattat gå igenom vad som kännetecknar genusforskningen, och säga 
något om dess historia och olika perspektiv. Genusforskning undersöker allting 
som kan relateras till det vi kallar ”kön”. Så gott som alla genusforskare har ett 
i grunden konstruktionistiskt perspektiv och ser kön som en princip för social 
organisation (Thurén 2003:11). Genusforskare förnekar inte det biologiska, 
men problematiserar allt som har med kön att göra, även sådant som tas för 
givet eller ses som naturligt. Idag kan man se att många av de saker som sågs 
som naturliga och biologiskt betingade för 30 år sedan inte gör det längre. 
Genusforskningen kritiserar ”förenklade tolkningar av kön” och synliggör att 
dessa tolkningar ofta fungerar så att de premierar de människor som hör till 
kategorin ”män” framför kategorin ”kvinnor” (Thurén 2003:12). Antropologisk 
och historisk forskning har genom studier av andra samhällen och tider visat att 
även själva uppfattningen att det finns endast två kategorier, och att dessa är 
åtskilda från varandra, är en konstruktion. Det kan dock vara svårt att se 
bortom det egna samhällets mönster och kategorier. Förutom mönster som är 
specifika för en viss kultur i en viss tid, är de flesta genusforskare överens om 
att det även finns gemensamma mönster, och ett sådant är att alla mänskliga 
samhällen vi känner till kategoriserar människor i minst två kategorier som 
”motsvarar ungefär det vi västerlänningar kallar för kvinnor och män” (Thurén 
2003:13). Genom denna kategorisering fördelas vanligen sysslor, resurser och 
makt. Vad som däremot varierar från samhälle till samhälle är vilka egenskaper 
som förknippas med kategorierna (Thurén 2003:13).  

Det övergripande namnet på fältet är vanligen genusvetenskap eller 
genusforskning. Det finns dock en rad alternativa termer för fältet, som jag här 
kort går igenom. Jag menar att man bör akta sig för att säga att alla olika 
benämningar på fältet innebär exakt samma sak, termerna i sig signalerar 
snarare delvis olika epistemologiska utgångspunkter och fokus. Oftast används 
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de dock på ett överlappande eller liknande sätt. Genusforskningen har sina 
rötter i det som på 70-talet kallades för kvinnoforskning, vilket är en term som 
fortfarande hänger kvar på enstaka håll, bl.a. i namnet på den tidskrift som 
utgör mitt källmaterial. Termen genus signalerar dock att forskningen idag 
handlar lika mycket om män som om kvinnor, om allt som har med genus att 
göra (Thurén 2003:17). Ibland används termerna könsforskning eller 
könsteoretisk forskning, och står då för ungefär samma sak som 
genusforskning. Feministisk teori, eller feministisk forskning kan liksom 
genusforskning sägas vara två paraplybegrepp. I takt med att termen feminism 
blivit mer accepterad och fått större legitimitet har också fler gjort anspråk på 
den. Feminism kan kortfattat definieras som att ha ett könsmaktperspektiv där 
man ser att gruppen män är överordnad gruppen kvinnor. Denna ordning ses 
inom de flesta feministiska inriktningar som socialt konstruerad och som något 
som bör förändras, och det är en uppfattning som delas även av de flesta 
genusforskare (Smirthwaite 2005:79). En annan benämning som ibland hörs, 
men som var vanligare förr, är jämställdhetsforskning. Termen användes innan 
kvinnoforskning och feministisk forskning började användas, och har 
kritiserats bland annat för att inte synliggöra det faktum att jämställdhet är 
något som ännu inte är uppnått (Smirthwaite 2005:81). Ett begrepp som ibland 
inryms under genusforskning och ibland anses stå för sig själv är 
mansforskning eller maskulinitetsforskning. Det är forskning som handlar om 
män och maskulinitet som något specifikt, och inte som något allmängiltigt. 
Man skulle ju lite tillspetsat kunna säga att nära all forskning innan 60-talet är 
mansforskning, men det är alltså inte det som menas med termen. Även 
forskning om homosexualitet, tidigare kallad gay/lesbian studies, ryms ibland 
under genusparaplyet. Gay/lesbian studies har i viss mån ersatts av queerteori 
eller queerforskning. Queerforskning är dock ett vidare begrepp som antyder 
att forskningen också handlar om bisexuella och transpersoner, och inte minst 
inrymmer den ett problematiserande av heterosexualiteten och 
heteronormativiteten. Liksom i fallet med kvinnoforskning/genusforskning kan 
terminologiskiftet sägas signalera även ett epistemologiskt skifte. Ytterligare 
en term som ibland förekommer är sexualitetsforskning. Denna kan ses som en 
bredare term än queerforskning. Den har även en längre historia och inte är lika 
sammankopplad med poststrukturalism (Smirthwaite 2005:81f).  

Genusforskningen beskrivs ofta som stående på två ben, dels det 
inomvetenskapliga, den genusvetenskapliga forskning som bedrivs inom andra 
discipliner, dels det tvärvetenskapliga, som är genusvetenskap som eget ämne. 
Thurén menar dock att genusforskningen snarare är en tusenfoting som står på 
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många olika ben och utvecklas i många olika riktningar. Därför är det svårt att 
säga över vilka ämnen och områden som genusforskningen rör sig. Jag ska här 
dock ta upp några exempel. Med ett historiskt perspektiv studeras 
genusordningens variation över tiden, och forskningen syftar till att förklara 
och förstå både förändringar och kontinuitet (Thurén 2003:38). Ett 
litteraturvetenskapligt perspektiv kan dels handla om att synliggöra bortglömda 
kvinnliga författare, dels om att studera hur kvinnor skriver, vilka ämnen de 
skriver om och om det skiljer sig från hur män skriver. Det kan också innebära 
att problematisera idén om vad som räknas som ”god” och ”riktig” litteratur 
eller att studera hur mottagandet av olika litterära verk sett ut (Thurén 
2003:39f). Med ett antropologiskt perspektiv studeras hur genus och 
genusförhållanden konstrueras i olika samhällen, vilket visar på såväl 
skillnader som likheter mellan olika kulturer. Sociologer har, särskilt i Sverige, 
undersökt arbetsmarknaden och välfärdsstaten och vilka omständigheter som 
ger kvinnor sämre materiella villkor än män (Thurén 2003:40). Inom det 
medicinska området är man fortfarande kvar i den fas där forskningen främst 
handlat om att kritiskt granska den medicinska disciplinen, att synliggöra hur 
kvinnors sjukdomar och hälsoproblem hanterats och hur den tidigare 
genusblinda forskningen påverkat kvinnor (Thurén 2003:43). Förhållandet 
mellan naturvetenskap och genusforskning är fortfarande spänt, och 
naturvetenskap och teknik har hittills varit studieobjekt för genusvetenskapen, 
snarare än att genusperspektivet har integrerats inom dessa ämnen 
(Smirthwaite 2005:91). 

Som nämndes ovan tror jag att så gott som alla genusforskare kan sägas 
dela en feministisk grundsyn, och genusforskningen skulle knappast ha funnits 
utan kvinnorörelsen. Britt-Marie Thurén påpekar dock att genusforskning och 
feminism inte är samma sak, även om de är relaterade till varandra. Hon menar 
att det feministiska medvetandet kan förstås som själva drivkraften, viljan till 
förändring. Genusforskningen går dock ut på att forska om genusförhållanden, 
att beskriva och förklara, och måste inte vara feministisk i sig, även om de 
flesta genusforskare är feminister (Thurén 2003:15).  

Historia 
Under andra hälften av 60-talet föddes i Sverige vad som brukar kallas för den 
andra vågen av feminism, då den politiska kvinnorörelsen fick förnyad kraft. 
Under den här tiden blev kvinnorörelsen dessutom mer teoretisk, och den 
vetenskapliga kvinnoforskningen tog form, främst med marxistiska och 
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radikalfeministiska teorier som grund. Samarbetet mellan kvinnorörelsen och 
kvinnoforskningen stärktes allt mer under 70-talet (Thurén 2003:22). I 
anslutningen till universiteten utvecklades flera mötesplatser, som seminarier, 
konferenser och tidskrifter. Kvinnoforskningen på 70-talet handlade mycket 
om att synliggöra kvinnor och deras erfarenheter och kunskaper, att skriva 
kvinnors historia. Detta kom att kallas för tilläggsforskning. Den tidiga 
forskningen innehöll också mycket vetenskapskritik, dvs. en kritik mot att den 
forskning som sagt sig handla om allmänmänskliga ting i själv verket utgått 
från ett manligt perspektiv (Thurén 2003:23f). En annan viktig del var just 
själva synliggörandet av kvinnoförtrycket och diskrimineringen (Ljung 
2004:223).  

Mycket av forskningen på 70-talet kom dock att kritiseras för att endast 
handla om kvinnors underordning, och för framställningen av kvinnor som 
passiva offer (Thurén 2003:23f). Forskningen fick benämningen 
”eländesforskning”. I mitten av 70-talet kom som en motreaktion mer 
forskning som istället betonade de positiva sidorna av kvinnors liv, så kallad 
”värdighetsforskning”. Efter hand kom kvinnoforskningen att mer eller mindre 
inkludera båda dessa perspektiv, även om motsättningen/problematiken till viss 
del finns kvar än idag (Ljung 2004:224). I anslutning till debatten om 
eländesforskning kontra värdighetsforskning fördes även en diskussion om 
särart/likhet, vilken handlade om huruvida kvinnor och män är lika och ska 
leva samma slags liv, eller om de är olika, och om dessa olikheter har sin grund 
i biologi eller uppfostran (Thurén 2003:65f). 

Den kvinnoforskning som växte fram på 70-talet var liksom 
kvinnorörelsen influerad av den vänsterrörelse som var stark då. Att de teorier 
som först utvecklades hade marxistisk och socialistisk grund är därför inte så 
konstigt. I hela den europeiska västvärlden kom de mest framträdande 
inriktningarna att bli marxistisk feminism och radikalfeminism. Enligt den 
marxistiska feminismen ligger orsaken till förtrycket i den kapitalistiska 
samhällsstrukturen, som gagnas av kvinnors obetalda arbete (Ljung 2004:225). 
Det är på grund av den kapitalistiska samhällsstrukturen som kvinnor förväntas 
vara hemma och ta hand om man och barn, och familjen uppfattas enligt den 
marxistiska feminismen som den sfär där kvinnoförtrycket är mest 
framträdande (Ljung 2004:225f). Marxistisk feminism ansåg att både 
kvinnoförtrycket och klassförtrycket har sin grund i samma system – 
kapitalismen. Radikalfeminismen menade istället att mäns makt över kvinnor 
är en struktur som existerar oberoende av kapitalismen. Radikalfeminismen 
ansåg att det personliga och de privata erfarenheterna var viktiga att analysera 
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för att förstå och påvisa förtryck och det var i detta sammanhang som parollen 
”det personliga är politiskt” fördes fram. De flesta radikalfeminister ansåg att 
grunden för förtrycket ligger i mäns kontroll över kvinnors kroppar och 
sexualitet. Företeelser som misshandel och våldtäkt sågs därmed inte som 
enskilda händelser utan som en del av en struktur. Dessa insikter ledde bland 
annat till att heterosexualiteten som norm ifrågasattes och att kvinnoseparatism 
och politisk lesbiskhet lyftes fram som alternativ (Ljung 2004:228).  

En fråga som diskuterades under 70-talet, och som delade 
radikalfeminismen och den marxistiska feminismen var vilken som var den 
mest grundläggande strukturen, patriarkatet eller kapitalismen. Många kom 
dock att förespråka en två-systemteori, som gick ut på att båda systemen 
ansågs ha betydelse, varför det ena förtrycket inte kan sägas vara mer 
grundläggande än det andra. Hur man analytiskt har valt att behandla de två 
systemen har dock sett olika ut, vissa har betraktat det som två olika system 
och ändå sett ”den samverkande processen på det empiriska planet”. Andra har 
sett det mer som två sammansmälta system (Ljung 2004:229).   

Under 80-talet började kvinnoforskning kallas för genusforskning eller 
könsteoretisk forskning och fokus flyttades från att ha handlat främst om 
kvinnor och deras villkor, till att ligga mer på relationen mellan kvinnor och 
män (Thurén 2003:22). Den feministiska vetenskapskritiken fortsatte att 
utvecklas och kom allt mer att riktas mot de epistemologiska positionerna, 
själva tänkandet. Inte minst kritiserades naturvetenskapens inflytande över 
synen på vad som räknas som sann vetenskap och forskning (Ljung 
2004:236ff). Postmodernismen och poststrukturalismen4 växte under 80-talet 
fram, och riktade kritik mot positivistiska och marxistiska ”sanningsanspråk”. 
Liksom kvinno- och genusforskare tidigare kritiserat vetenskapen för att vara 
androcentrisk och gjort anspråk på universella sanningar fast den bara utgått 
från vita män, började icke-västerländska feminister och svarta feminister i 
USA att kritisera den vita, västerländska medelklassfeminismen för att ha 
utvecklat teorier som ansågs omfatta ”alla kvinnor” (Ljung 2004:251). Thurén 
menar att postmodernismens betonande av reflexivitet har mycket gemensamt 
med feminismens ständiga självkritik och ser därför postmodernismens 
landvinningar inom genusforskningen som något positivt, som bland annat 
medförde att man började tala om makt som något som fanns även mellan 

                                                 
4 Thurén påpekar att poststrukturalism och postmodernism inte betyder samma sak, men att de i 
diskussioner använts på ett ”överlappande sätt”. Även jag behandlar dem i uppsatsen som två 
överlappande begrepp. 
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kvinnor och inte bara mellan kvinnor och män (Thurén 2003:25). Även Ljung 
menar att feministiska tankegångar är besläktade med 
postmodernism/poststrukturalism eftersom kvinnor utgör en stor, splittrad 
grupp med många olika erfarenheter och identiteter (Ljung 2004:237). Idag 
ställs inom genusforskningen stora krav på forskares reflexivitet, vilket handlar 
om att redogöra för subjektiva åsikter och förhållanden, då det ses som något 
som oundvikligen påverkar resultatet, men däremot inte ogiltigförklarar det 
(Thurén 2003:75). Om fokus på 70-talet låg på det som kvinnor hade 
gemensamt och det som skiljde dem från män, kan idag kontext och mångfald 
ses som nyckelord (Thurén 2003:75). Poststrukturalismen har dock inte fått stå 
okritiserad, många har hävdat att den lett till relativism och ett förkastande av 
teori. Det har inom feminismen alltid funnits en spänning mellan feminismen 
som vetenskap och som ideologi, och den spänningen kan snarast sägas ha 
ökats med åren (Ljung 2004:254f). 

Under 70- och 80-talet startades flera kvinno/genusvetenskapliga 
centra/fora. Först var föreningen ”Forum för kvinnliga forskare och 
kvinnoforskning” i Lund, som idag bytt namn till ”Centrum för 
genusvetenskap”. Med hjälp av medel från UHÄ startades där 
Kvinnovetenskaplig tidskrift, vars första nummer kom ut i februari 1980 
(Thurén 2003:28f). Föreningar bildades även på andra universitet och 1979 
hölls det första ”flerforamötet”. 2003 fanns det 15 genusvetenskapliga 
centra/fora i Sverige. Genusvetenskap kan idag läsas som huvudämne på de 
flesta universitet och högskolor och även ett antal magisterkurser är under 
utveckling. Forskarkurser finns sedan länge och blir ständigt fler (Thurén 
2003:29). 1998 bildades Nationella sekretariatet för genusforskning i 
Göteborg, och 1998 inrättades också den första professuren i genusforskning i 
Umeå (Britt-Marie Thurén) (Thurén 2003:33).    

Sammanfattning 
Om man ska sammanfatta genusforskningen kan man säga att det till en början 
när kvinnoforskningen, som det då kallades, tog fart på 70-talet främst 
handlade om att kritisera den tidigare vetenskapen för att ha utgett sig för att 
vara allmängiltig, när den i själva verket utgått från ett manligt perspektiv och 
uteslutit kvinnor. Kvinnoforskningen synliggjorde kvinnors erfarenheter och 
plats i historien, skrev her-story, en verksamhet som kom att kallas för 
”tilläggsforskning”. I sitt andra skede ville kvinnoforskningen utveckla teorier 
som kunde synliggöra strukturen, och som kunde förklara varför det såg ut som 
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det gjorde. Under denna tid (fortfarande 70-tal) var vänsterrörelsen stark och 
de teorier som utvecklades var främst marxistiskt och socialistiskt inspirerade 
systemteorier. I mitten av 80-talet kom kritik från feminister i tredje världen 
och från svarta feminister i USA som hävdade att den västerländska 
genusforskningen med sina teorier haft universella anspråk - att skriva en ”mer 
sann” historia än den tidigare androcentriska historien - men endast utgått från 
sig själva. Under 80-talet kom även termen genus i bruk och kvinnoforskning 
började kallas för genusforskning, något som signalerar att fokus flyttats från 
att främst ha handlat om att synliggöra kvinnor, till att problematisera 
relationen mellan kvinnor och män. Under 90-talet och 2000-talet har 
diskussionen om kvinnor som analytisk kategori fortsatt, och 
poststrukturalistiska teorier har kommit att få stort inflytande inom det 
genusvetenskapliga fältet. De poststrukturalistiska tankegångarna har dock inte 
stått oemotsagda utan har kritiserats bland annat för att vara alltför 
relativistiska och underminera förändringspotential. 

Slutligen kan man konstatera att det finns främst två olika inriktningar 
inom genusforskningen, det är dels den mer strukturella, vilket inkluderar 
marxistisk och socialistisk feminism, dels den mer 
postmoderna/poststrukturalistiska. Den främsta skillnaden mellan den 
strukturella och den poststrukturella är att utgångspunkten tas i ”kvinnors levda 
erfarenheter” respektive i språket och texten (Eduards 2002:143). Det 
gemensamma är att skillnaden, kategorierna män och kvinnor, ses som en 
efterhandskonstruktion som är till för att legitimera maktordningen, inte tvärt 
om (Eduards 2002:145). 
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Undersökning 

I detta kapitel presenteras resultatet av undersökningen. Jag resonerar allmänt 
kring termerna i Kvinnovetenskaplig tidskrift och går därefter närmre in på de 
tio vanligast förekommande termerna och deras historia inom 
genusforskningen. Kapitlet avslutas med en sammanfattande diskussion. 
Inledningsvis diskuteras dock omdefinieringen av mina kriterier för vad 
definierar en domänterm. Anledningen till att jag valt att föra denna diskussion 
här och inte i metodkapitlet är för att jag menar att den hör till själva 
undersökningen. Resonemanget som förs nedan kan ses som ett resultat av 
undersökningen.  

Olika typer av termer 
Mitt grundläggande kriterium för att skilja ord från termer var att en term är ett 
ord som inte förekommer i allmänspråket, vilket i undersökningen 
representeras av Svenska akademins ordlista och delvis NE. Alla ord som inte 
förekommer i SAOL har således bedömts vara termer. Jag har dock inte slagit 
upp vartenda ord i SAOL, utan delvis gått på min egen känsla av vilka ord som 
hör till allmänspråket. Eftersom samhällsvetenskap och humaniora generellt 
har många termer som är polysema med ord i allmänspråket, var ett 
kompletterande kriterium att ord som förekommer i SAOL men har en särskild 
betydelse eller används på ett särkskilt sätt inom genusforskningen också 
definieras som termer. För att bedöma detta har jag, då SAOL inte innehåller 
några definitioner, använt mig av Nationalencyklopedin. Jag har således 
jämfört hur termer som kön, man, kvinna, kropp, identitet och sexualitet, som 
alla finns med i SAOL, definieras i NE respektive KVT. Huvudsakligen kan 
man säga att det som skiljer dessa termers betydelse inom genusforskningen 
från betydelsen i allmänspråket är ett ifrågasättande och en problematisering 
av termernas innehåll, dess ”mening” om man så vill. I allmänspråket används 
ofta ord som kön och kvinna som mer eller mindre självklara kategorier, som 
inte sällan anses ha ett ”naturligt” innehåll. Inom genusforskningen ifrågasätts 
dessa kategoriers ”naturliga” innehåll, och användningen av dessa termer 
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kritiseras och problematiseras, vilket jag kommer visa längre fram i detta 
kapitel.  

Det som visade sig betydligt mer komplext när jag började extraheringen 
av termerna ur KVT, var att skilja mellan de två kategorierna av icke-
domänspecifika termer. I definitionen av icke-domänspecifika termer ingick 
dels de termer som används på ett liknande sätt inom hela det 
samhällsvetenskapliga och humanistiska fältet, dels de termer som används på 
ett särskilt sätt inom just genusforskningen. Här tänkte jag exempelvis på en 
term som hegemoni, som visserligen används inom hela det 
samhällsvetenskapliga fältet, och därför inte kan sägas vara en domänspecifik 
term, men som inom genusforskningen ofta används just kopplat till 
kön/genus. Inom genusforskningen använder man till exempel termen 
hegemonisk manlighet, för att begreppsliggöra skillnader mellan olika 
män/manligheter. Eftersom jag beslutade mig för att utesluta flerordstermer 
föll denna term bort, men i KVT förekom även uttryck som ”den vita 
feminismens hegemoni” etc. Vid genomförandet av undersökningen var det 
svårt att bedöma om och hur denna typ av termer skulle definieras som 
domäntermer eller inte. Detta gällde även analytiska kategorier som klass, 
etnicitet, nationalitet och ras, och centrala termer som makt, identitet och norm. 
Dessa är alla termer som är polysema med ord i allmänspråket och med termer 
som förekommer inom hela det samhällsvetenskapliga och humanistiska fältet.  

Svårigheterna med att identifiera domäntermer menar jag kan relateras till 
genusforskningens tvärvetenskaplighet och svårigheten att över huvud taget 
avgränsa domänen genusforskning. Som jag konstaterat tidigare är 
genusforskningen både ett ämne och ett perspektiv inom andra domäner. 
Därför blir min definition av en domänspecifik term problematisk, då denna 
innebär att det är en term som används uteslutande inom genusforskningen, 
och inte förekommer inom andra domäner. Eftersom genusforskningen i sig 
förekommer inom andra domäner så kan man knappast säga att det finns några 
domänspecifika termer. Här återkommer man till diskussionen om själva 
domänbegreppet. Att Hjørland inte klart definierar detta begrepp behöver inte 
ses som något negativt, men jag menar att det är lätt att föreställa sig ett antal 
olika, till varandra klart avgränsade, områden. Så är dock inte fallet med 
genusforskning. Jag menar att genusforskningen är en domän, som också är 
fruktbar att analysera, då den kan sägas utgöras av en grupp där kunskap och 
mening skapas på en kollektiv nivå, vilket jag kommer att visa längre fram. 
Däremot är genusforskningen inte avgränsad gentemot andra domäner. Och 
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just därför är det också svårt att definiera vad en genusvetenskaplig domänterm 
är.  

Anna-Stina Samuelsson har i sin domänanalys av det feministiska 
forskningsfältet valt att utgå från en liten del av domänen. Jag har istället velat 
ta ett lite större grepp, och har endast begränsat mig till genusforskningen i 
Sverige. Jag menar att både den inomvetenskapliga och den tvärvetenskapliga 
genusforskningen hör till domänen. I praktiken är dock mitt val att undersöka 
KVT 2005 en avgränsning, även om jag i diskussionen av termerna nedan, i 
stor utsträckning relaterar mitt resultat till andra genusvetenskapliga 
sammanhang. Till skillnad från Könssortering, vilken utgjorde grund för 
Samuelssons domänanalys av det feministiska forskningsfältet, så är KVT en 
tvärvetenskaplig tidning som inte på samma sätt hålls samman av ett 
gemensamt teoretiskt perspektiv. Istället förekommer många olika teoretiska 
perspektiv, och författarna i KVT kommer från olika discipliner.  

Med detta sagt kan man fråga sig om det är möjligt, eller ens fruktbart att 
skilja mellan olika kategorier av termer i KVT? Ett alternativ skulle kunna vara 
att istället låta kontexten avgöra, dvs. att endast skilja mellan ord och termer, 
och att låta det faktum att termerna förekommer i en genusvetenskaplig kontext 
(KVT) vara kriterium nog för att bedöma dem som domäntermer. Som jag 
skrev i metodkapitlet ville jag dock ändå försöka skilja mellan olika typer av 
termer, för att på något sätt begränsa mitt material. Istället för att definiera 
termer som antingen tillhörande eller icke-tillhörande, prövade jag därför att 
tänka att en term mer eller mindre kan höra till det genusvetenskapliga fältet. 
Ett viktigt kriterium blev då att ta hänsyn till termernas historia inom 
genusforskningen. I slutändan är det denna definition som jag har landat på, 
trots att jag ser den som problematisk av flera skäl, inte minst därför att jag 
menar att det inte råder konsensus inom domänen kring vilka termer som hör 
dit mer än andra. Som jag skrev i bakgrunden så har det funnits olika riktningar 
inom kvinno/genusforskningen ända sedan 70-talet, och dessa olika riktningar 
har använt sig av olika termer. Denna problematik blir även aktuell vid 
konstruerandet av domänspecifika lexikon och uppslagsverk, som alltid 
innebär att ett urval av termer görs. Detta påpekas även i inledningen till det 
uppslagsverk, Encyclopedia of feminist theories, som jag har använt mig av i 
bedömningen av vilka termer som här räknas som domäntermer. Att definiera 
och kategorisera är alltid en form av makthandling.  

Mest tveksam var jag till om jag skulle inkludera centrala analytiska 
kategorier som klass och etnicitet, vid sidan av mer ”uppenbart” 
genusvetenskapliga kategorier som genus, kön, man och kvinna. Framförallt 
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klass har varit en central kategori i den Svenska kvinno/genusforskningen och 
både klass och etnicitet, men även andra sociala kategorier förekommer ofta i 
KVT 2005, inte minst i nummer 2-3 som handlar om intersektionalitet. Jag 
valde ändå att inte inkludera dessa termer, då jag var tvungen att avgränsa mig 
på något sätt. Varken class5 eller ethnicity finns med som huvuduppslagsord i 
Encyclopedia of feminist theories. Däremot finns race med, men jag valde att 
utesluta även den termen. Jag bedömer att dessa termer inte används på något 
särskilt sätt inom genusvetenskapen till skillnad från hur de används inom 
samhällsvetenskapen i stort, även om de i den genusvetenskapliga kontexten 
naturligtvis relateras till kön/genus. Detta innebär dock inte att jag ser dessa 
kategorier som mindre viktiga inom genusforskningen. Anledningen till att jag 
däremot valde att inkludera exempelvis sexualitet är för att denna term i sig 
diskuterats mer inom genusforskningen, medan den inte diskuterats lika 
mycket inom annan samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning. Sexuality 
förekom dessutom i Encyclopedia of feminist theories.

Jag vill här återigen understryka att jag inte avser presentera en ”objektiv” 
lista över alla genusvetenskapliga domäntermer som förekom i KVT år 2005. 
Utifrån ovanstående diskussion tror jag att det står ganska klart att det inte 
finns något annat tillvägagångssätt än att manuellt gå igenom texten för att 
extrahera domäntermer. Det torde också framgå att bedömningen av vad som 
är domäntermer kräver någon form av ämneskunskap, och att det i slutändan 
rör sig om en subjektiv uppfattning. Jag menar att de termer som presenteras i 
bilaga 1 kan ses som en preliminär lista över genusvetenskapliga domäntermer. 
I praktiken är det nödvändigt att analysera varje term på djupet för att bedöma 
om de kan räknas som domäntermer eller inte. Detta är något som jag här 
endast haft möjlighet att göra med de tio vanligaste domäntermerna. Jag tror 
ändå att genomgången nedan av de vanligaste domäntermerna kan ge en 
förståelse även för hur olika förhållningssätt till andra termer som förekommer 
inom genusforskningen kan se ut.  

Termerna i Kvinnovetenskaplig tidskrift  
Totalt har utifrån ovanstående kriterier 347 termer extraherats från KVT 2005. 
Av dessa termer förekom ungefär hälften endast en gång. I bilaga 1 redovisas 
alla extraherade termer i alfabetisk ordning. I tabellen står termerna i obestämd 

                                                 
5 Däremot förekom class analysis, UK och class analysis, US, vilket kan ses som relaterade termer.  
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singularform6, men jag har även räknat med de gånger då termerna stod i 
bestämd form och i pluralform. Termen kvinna i tabellen nedan innefattar 
således även kvinnan, kvinnor och kvinnorna. Jag vill påpeka att siffrorna är 
ungefärliga och att kvantifieringen främst syftar till att ge en uppfattning om 
ungefär i vilken utsträckning de olika termerna förekommer. Att termen 
intersektionalitet förekom ca 200 gånger säger inte så mycket i sig själv. Sätter 
man detta i relation till att queerteori endast förekom tre gånger kan man dock 
dra slutsatsen att KVT år 2005 handlade betydligt mer om intersektionalitet än 
om queerteori.  

 
Termerna i KVT 2005 KVT 1  KVT 2 KVT 3  Totalt 

Kvinna  427 326      200 953 

Man 230 132 55 417 

Kön  115 120 86 321 

Kropp  286 5 24 315 

Intersektionalitet  1 190 13 204 

Genus  61 67 64 192 

Sexualitet  6 33 69 108 

Genusforskning  3 40 60 103 

Feminism  4 36 34 74 

Maktordning  4 60 6 70 

Feminist  2 44 21 67 

Makt  6 27 17 50 

Identitet  5 40 4 49 

Intersektion   46  46 

Kvinnoforskning 1 8 31 40 

Kvinnlighet  26 8 4 38 

Manlighet  26 6 4 36 

Intersektionalitetsbegreppet   30 3 33 

Maktrelation 3 23 7 33 

                                                 
6 Dock med undantag för intersektionalitetsbegreppet. Detta får stå i bestämd form eftersom det aldrig 
förekom i obestämd form. 
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Norm  11 14 6 31 

Könsrollsseminarium   30 30 

Kvinnokropp  24  2 26 

Genusperspektiv  7 1 17 25 

Maskulinitet  20 4  24 

Kroppsbild 22   22 

Genusordning  6 15  21 

Kvinnorörelse  1 6 11 18 

Genusforskare   2 15 17 

Intersektionalitetsanalys   16  16 

Könsroll  1 14 1 16 

Tabell 1. De 30 vanligaste domäntermerna i KVT är 2005. 

Nedan skall jag redogöra mer ingående för de tio vanligaste termerna, hur de 
används i KVT och vad de har för historia inom genusforskningen. Först tänkte 
jag dock resonera mer allmänt kring termerna i KVT 2005. Av det totala 
antalet termer förekom ungefär 12 procent (45 av 347) i SAOL. Av de 30 
vanligast förekommande termerna som presenteras i tabell 1 förekommer dock 
63 procent (19 av 30) i SAOL. Av de vanligast förekommande termerna i KVT 
är således nära två tredjedelar ord som även förekommer i allmänspråket. De 
flesta av dessa termer förekommer även inom hela det samhällsvetenskapliga 
och humanistiska fältet. En hypotes som man skulle kunna tänka sig utifrån 
detta är att informationssökning inom genusforskning i allmänna databaser 
därför för med sig ett stort brus, dvs. ett stort antal träffar som kanske är av 
mindre relevans. För att få mer specifika träffar kan man i liknande fall 
kombinera ämnesordssökningen med att även söka på klassning. För att 
exemplifiera; om jag söker litteratur om staten (som är en term som används 
såväl i allmänspråket som inom flera vetenskapliga domäner) i Sverige ur ett 
historiskt perspektiv skulle jag kunna söka på ”staten”, och kombinera detta 
med att söka på SAB-klassningen Kc som står för Historia-Sverige. Detta är ett 
sätt att återfinna litteratur om staten i Sverige ur ett historiskt perspektiv. Att 
söka på ämnesord kombinerat med SAB-klassning blir dock mer problematiskt 
när det gäller genusforskning eftersom genusforskning inte återfinns på ett 
samlat ställe i SAB-systemet. Mycket genusvetenskaplig litteratur klassas eller 
dubbelklassas på Ohj Könsrollsfrågor, men Ohj är en underindelning till Oh 
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Sociala frågor, som i sin tur är en underindelning till O Samhälls- och 
rättsvetenskap, varför långt ifrån all genusvetenskaplig litteratur hamnar där. 
All genusvetenskaplig forskning är ju inte samhällsvetenskaplig. Därför tror 
jag att det kan krävas andra strategier för att återfinna genusvetenskaplig 
litteratur. I Svenska ämnesord finns underindelningen genusaspekter, vilket 
kan vara ett sätt att kombinera en sökning på en term som inte är specifikt 
genusvetenskaplig med. Det bästa alternativet är förstås att söka i databasen 
KVINNSAM, eller någon annan genusvetenskaplig databas, där genus- och 
kvinnoperspektiv är underförstått.  

Kvinna/man 
Både kvinna och man förekommer i SAOL. I NE definieras kvinna som 
”fullvuxen person av honkön i mots. till flicka resp. man; ofta med tonvikt på 
biol. el. samhällelig funktion.” Man definieras på samma sätt, fast tvärt om, 
dvs. i motsats till kvinna. Att man och kvinna definieras som två till varandra 
motsatta kategorier (ofta med hänvisning till biologi) skulle jag säga är en 
ganska vanlig allmänspråklig beskrivning. Inom genusforskningen 
problematiseras och kritiseras dock denna förenklade tolkning, varför jag har 
valt att betrakta kvinna och man som två domäntermer.  

Kvinnor utgjorde när kvinnoforskningen tog fart på 70-talet det centrala 
forskningsobjektet och därmed också den mest centrala analytiska kategorin i 
forskningen. En forskning som då främst handlade om att synliggöra kvinnor 
och kvinnors erfarenheter, att skriva kvinnors historia. På 80-talet när 
genusbegreppet introducerades (se nedan) och kvinnoforskning började kallas 
för genusforskning kom även män, eller snarare relationen mellan kvinnor och 
män, istället att hamna i fokus. I och med det postmodernistiska perspektivet 
kom även andra analytiska kategorier, så som etnicitet och sexualitet, att bli allt 
mer centrala. Klass hade redan på 70-talet utgjort en viktig kategori, då 
kvinnoforskningen var influerad av den vänsterrörelse som var stark i 
samhället då. Kvinnor fortsatte under 80-talet och 90-talet att utgöra en av de 
främsta analytiska kategorierna i genusforskningen, men dess betydelse kom 
också att ifrågasättas och diskuteras. 

En forskare som kritiserat användningen av begreppet kvinna är Paulina de 
los Reyes. I en artikel med titeln Det problematiska systerskapet – Om 
”svenskhet” och ”invandrarskap” inom svensk genushistorisk forskning 
diskuterar hon frånvaron av etnicitets- och klassperspektiv i den svenska 
genusforskningen. Hon menar att västerländska feminister har sett sexismen 
som det primära förtrycket och därför ofta bortsett från rasismen. de los Reyes 
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kritiserar det oproblematiserade användandet av kvinna som analytisk kategori 
och menar att den kvinno- och genushistoriska forskningen i Sverige i sin 
fokusering på kvinnors erfarenheter förklarat dessa erfarenheter som 
universella, när de i själva verket varit främst västerländska, vita, 
heterosexuella, medelklasskvinnors erfarenheter som synliggjorts. Därmed har 
motsättningar och maktrelationer mellan kvinnor osynliggjorts och 
genusforskningen har skapat en hegemonisk kvinnlighet där icke-västerländska 
kvinnor uteslutits (de los Reyes 2004:190f). Ett exempel på detta finner de los 
Reyes i debatten om likhet/särart som rönt stort intresse inom såväl 
kvinnorörelsen som genusforskningen. Debatten har genom att fokusera 
kvinnors eventuella likhet/särart med män överbetonat homogeniteten inom 
gruppen kvinnor och förstärkt den dikotoma bilden av kategorierna 
män/kvinnor.  

Sara Eldén, som själv är poststrukturalistiskt inriktad, beskriver hur den 
tidiga kvinno- och genusforskningen haft ett problematiskt förhållande till 
”sanning”, för samtidigt som den kritiserat vetenskapen för att vara 
androcentrisk och oallmängiltig har det funnits en önskan om att skapa teorier 
som på ett bättre sätt beskriver sanningen, gör den mer giltig, genom att även 
inkludera kvinnor. Dessa sanningsanspråk har skapats genom kopplingen till 
den feministiska politiska rörelsen och viljan till förändring. Eldén kallar dessa 
teorier för emancipatoriska teorier (Eldén 2005:67f). Poststrukturalister menar 
dock att identiteter och erfarenheter endast representerar en tillfällig sanning. 
”Sanningen” och kategorierna i sig är föränderliga och heterogena. Det finns 
ingen fast och autentisk verklighet bakom begreppen. De menar att fokus 
istället bör ligga på att ”identifiera och dekonstruera de diskurser och begrepp 
som antagit en hegemonisk karaktär i en viss kontext”. Kategorin kvinna och 
kvinnors erfarenheter måste därmed förstås i sitt historiska sammanhang. Det 
är fel att hävda vissa ”erfarenheter som utgångspunkt för en identitet och som 
grund för forskning och politik”. Det blir i sig förtryckande för att det utesluter 
andra identiteter och erfarenheter (Eldén 2005:68).  

De genusforskare som ställt sig kritiska till poststrukturalismen ifrågasätter 
dock hur man skall kunna arbeta för att kvinnor ska få det bättre om man inte 
kan tala om kategorin kvinnor. Enligt poststrukturalistiskt och diskursanalytiskt 
inriktade genusforskare sker förändring genom att det hela tiden finns en kamp 
mellan olika diskurser. Kategorin kvinna definieras på olika sätt i olika 
diskurser, och därmed finns en mängd olika kvinnligheter tillgängliga (Eldén 
2005:69). Genom att dekonstruera (dvs. ifrågasätta, bryta isär) kategorin 
kvinnor kommer den enligt Maud Eduards tolkning av poststrukturalisten 
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Judith Butler visa sig vara ”oförutsägbar och därmed bli en politisk potential”. 
Butler menar att vi inte kan ifrågasätta maktordningen i samhället utifrån 
kategorier som är skapade av denna maktordning (Eduards 2002:141). 

Den moderna feminismen menar istället att förändring sker genom att bli 
medveten om förtrycket. Utgångspunkten är att kvinnor i det samhälle vi lever i 
objektifieras och klassificeras som annorlunda, och förlorar därmed sin 
förmåga att handla och agera. Men genom att bli medveten om detta, genom att 
förstå att det personliga är politiskt och att kvinnors erfarenheter har sin grund i 
en gemensam samhällsstruktur, kan strukturen också förändras. 
Förändringspotentialen ligger enligt den moderna feminismen i själva 
begreppsliggörandet och benämnandet (Eduards 2002:140). Maud Eduards 
ställer i artikeln Män – finns de? frågan om kvinnor kan benämnas på ett 
frigörande sätt. Hon menar att män även inom genusforskningen har utgjort en 
måttstock, ”en norm att lockas av eller ta avstånd ifrån” (Eduards 1998:77). 
Eduards framhåller att det finns en fara i att tala om kategorin kvinnor eftersom 
föreställningen om kvinnor som en avvikande grupp riskerar att förstärkas, 
även om inte det är syftet. Hon tar upp politiken som exempel och menar att 
kvinnor där måste visa både att kön är oväsentligt - att det är kompetens som 
räknas - och att kön gör skillnad - att det är viktigt med fler kvinnor i politiken. 
Detta dilemma återspeglas även när det gäller hur information om kvinnor ska 
organiseras. För att komma förbi detta dilemma menar Eduars att det är viktigt 
att synliggöra kategorin män som könsvarelser, istället för att se dem som 
”könslösa” människor (Eduards 1998:80). Eduars anser att det inte går att 
komma förbi att kvinnor och män är två kategorier som finns, oavsett vad vi 
tycker om de villkor som tilldelats dessa kategorier. Hon menar att kön både 
”är” och ”görs” parallellt och att den processen inte kan studeras utan att 
använda kategorierna män och kvinnor. Eduards ser således benämnandet som 
ofrånkomligt och nödvändigt i arbetet för att upphäva kvinnors generella 
underordning och menar att förmågan och sprängkraften i att överskrida 
normer ligger i kvinnors gemensamma handlande. Genom att organisera sig 
som kvinnor, skriver Eduards, gör kvinnor sig själva till aktörer och synliggör 
samtidigt män som grupp (Eduards 1998:81ff). 

I tabell 1 ser man att kvinna och man är de vanligast förekommande 
domäntermerna i KVT 2005. Även om de har kritiserats och diskuterats så 
utgör de fortfarande två centrala analytiska kategorier i KVT. Man kan 
dessutom se att kvinna förekom mer än dubbelt så många gånger som man. 
Utan att dra allt för stora slutsatser utifrån det, kan man konstatera att kategorin 
kvinnor utgjorde en vanligare analytisk kategori än män. Med tanke på deras 
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historia inom genusforskningen menar jag dock att både kvinna och man bör 
definieras som i hög grad tillhörande domänen. Hur används då termerna man 
och kvinna i KVT? För det första kan man konstatera att termerna oftast 
används utan att det definieras på vilket sätt de används och vilken relation 
författaren har till termerna. Det kan bero på att det i tidskriftsartiklar inte på 
samma sätt som i exempelvis avhandlingars teorikapitel finns utrymme att 
redogöra för alla de termer som används. På sätt och vis kan man ändå urskilja 
två olika användningssätt. Det ena är ett relativt oproblematiserat användande, 
som liknar det sätt som man och kvinna används på i allmänspråket, som två 
sociala och analytiska kategorier med mer eller mindre självklart innehåll. Det 
andra är ett mer problematiserande förhållningssätt.  

Ett exempel på det senare finns i en artikel i KVT 1 2005 som handlar om 
forskningen om självmord. I artikeln används kvinna och man för att visa hur 
forskningen om kvinnor och mäns självmordsbeteende sett ut. Författaren 
kritiserar att den forskning som gjorts sett på kön främst som en variabel som 
fyllts med stereotypa könsrollsbeteenden. Hon skriver:  

När dessa värden innehållsbestämts har en tendens varit att de fyllts med traditionella 
stereotypifierade könsrollsteorier där ”det manliga” beteendet och ”det kvinnliga” 
beteendet betraktas som i grunden olika och sinsemellan uteslutande varandra – den 
manipulativa, relationsberoende, passiva, svaga, grubblande kvinnan kontra den 
autonome, prestationsinriktade, aktive, starke mannen. Teorierna baserar sig alltså inte i 
empiriskt grundade analyser av relationen mellan kön och självmord, utan handlar om 
(vad som ibland ytterst välvilligt kallas för) förslag till hur skillnader mellan kvinnors och 
mäns självmordstal skall förklaras (Lindberg 2005:22).  

Författaren ser således en risk med att kvinnor och män används som två 
dikotoma kategorier. Även om författaren själv inte använder begreppet 
dekonstruera menar jag att man kan se detta användande som ett exempel på en 
slags dekonstruktion av termerna kvinna och man, ett kritiskt granskande av 
vad som finns bakom dessa termer, vad de fylls med i ett visst sammanhang. 
Författaren framför ingen kritik mot själva användandet av termerna i sig, men 
menar att kön, kategorierna man och kvinna, måste förstås som livsvillkor och 
inte som naturliga variabler.  

Även andra artiklar i KVT handlar om hur forskning kring män och 
kvinnor har sett ut, och dessa typer av artiklar utgör de tydigaste exemplen på 
ett problematiserande förhållningssätt till man och kvinna. Ofta kritiseras just 
att kategorierna bestäms med ett innehåll baserat på de könsrollsföreställningar 
och mytbildningar som finns om könen. Implicit ligger i ett sådant kritiserande 
antagandet om att män och kvinnor istället bör ses som något konstruerat. 
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Ytterligare ett exempel på detta synsätt finns i en artikel som handlar om 
tidningen Ses rapportering från sommar-OS. Författaren skriver angående två 
bilder på två kullstöterskor:  

Bilderna i sig skulle kunna betraktas som representationer av kraftfulla och aktiva 
kvinnor, men sett som en helhet (bilder, rubrik, text) har artikeln karaktären av ett mer 
”nöjesbetonat” inslag snarare än ett tävlingsreferat. Texten uppmuntrar till bedömning av 
kvinnornas utseende och refererar till en traditionell kvinnlighet genom att påpeka 
avsaknaden av grace (ett påpekande man troligen inte skulle ha gjort om det varit fråga 
om kulstötande män) samt genom den kontrasterande jämförelsen med mannekänger (den 
ideala kvinnligheten). (Tolvhed 2005:51). 

Som Leslie McCall påpekar i en artikel i KVT 2-3 2005 kan man inte klumpa 
ihop alla genusforskare och feminister som har kritiserat användningen av 
termen kvinna och sättet att definiera kvinnor som en enda stor grupp. Denna 
kritik håller nog de flesta idag med om, men alla ställer sig inte kritiska till 
kategorisering i sig (McCall 2005:37). I KVT 2005 skulle jag säga att de flesta 
artiklar antar ett mer eller mindre problematiserande förhållningssätt till kvinna 
och man, det är just detta problematiserande förhållningssätt som kännetecknar 
genusforskningens användande av termerna. Här vill jag återanknyta till Mais 
definition av domän; ”a group of people who share common goals”. Allt som 
skrivs om män och kvinnor är inte genusforskning, det som kan sägas vara 
kännetecknande för genusforskningens användande av termerna är att den 
allmänspråkliga, förenklade definitionen av man och kvinna som två motsatta 
kategorier, kritiseras. Jag menar att detta ifrågasättande och problematiserande 
kan betraktas som ett slags gemensamt mål. Som jag skrev används termerna i 
KVT även på ett sätt som liknar det sätt som de används på i allmänspråket. 
Det är inte så att man varje gång termerna förekommer explicit finner denna 
problematisering, man får då snarare se till det större sammanhang som 
termerna finns i. Jag tycker att man kan se vissa skillnader, eller olika typer av 
förhållningssätt, till termerna man och kvinna i KVT. Det handlar om det som 
McCall påpekar, olika förhållningssätt till kategorisering i sig. Ingen författare 
skriver uttryckligen om en ovilja att använda kategorierna kvinna och man, 
men citaten ovan menar jag båda kan ses som exempel på två fall där 
författarna ställer sig mer kritiska till kategorisering. I de artiklar som citaten är 
hämtade ifrån är det representationer och framställningar av kategorierna män 
och kvinnor som analyseras. Detta till skillnad från andra artiklar som mer 
refererar till män och kvinnor som två empiriska kategorier. De två 
förhållningssätten kan möjligtvis sägas representera ett postmodernt respektive 

 48



modernt förhållningssätt, även om jag vill poängtera att det inte rör sig om 
några knivskarpa gränser. 

När det gäller termerna manlighet och kvinnlighet kan man inte på samma 
sätt se några skillnader i hur de används i KVT 2005. Jag menar dock att man 
kan se att dessa termer ofta används för att komma förbi kategorierna man och 
kvinna. Även om kvinnlighet, liksom kvinna, har kritiserats för att dess 
användning skapat en viss sorts kvinnlighet, tycker jag att användningen av 
termerna kvinnlighet och manlighet ofta ger ett mer explicit uttryck för en 
mindre statisk syn på kön. Termerna förekommer exempelvis ofta i pluralform, 
vilket blir ett sätt att visa på att det finns skillnader och maktrelationer även 
inom kategorierna kvinnor och män. I de artiklar där manlighet och kvinnlighet 
förekommer belyses också ofta hur innehållet i dessa begrepp har varierat över 
tiden.  

Som jag skrev så är inte allt som handlar om kvinnor och män 
genusforskning. I Libris kan man dock se att den övervägande delen av den 
litteratur som indexerats med man, kvinna, manligt och kvinnligt är just 
genusforskning. Där utgör det faktum att termerna är polysema med ord i 
allmänspråket således inget stort hinder vid informationssökning. Vad som 
däremot skulle vara önskvärt vore om man även kunde återfinna de texter som 
handlar om begreppet kvinna i sig. Diskussionen om begreppet kvinna har 
inom genusforskningen varit relativt omfattande, även om det inte finns något 
direkt exempel på detta i KVT 2005. Information om denna diskussion är dock 
inte helt lätt att återfinna. Det kan bero på att ämnet är för specifikt eller inte 
utgör en tillräckligt stor del av ett dokument för att det ska uttryckas vid 
indexeringen. Man kan dock fundera över hur stor roll indexerarens 
ämneskunskaper spelar in. Jag tror att ens förförståelse i form av 
ämneskunskaper spelar roll vid indexering. Är man bekant med en domän och 
känner till dess historia och vilka diskussioner som har förts inom domänen 
tror jag att man eventuellt analyserar ett dokuments ämne annorlunda, än om 
man inte känner till domänen. Som Mai skriver så bör ämne ses som något som 
tilldelas ett dokument, och inte som något som dokumentet har i sig själv, och 
det handlar alltid om en tolkning av ämnet. Jag vill inte säga att en indexerare 
med ämneskunskaper automatiskt tolkar ett dokuments ämne annorlunda än en 
indexerare utan ämneskunskaper, men det är en diskussion som är intressant att 
fundera över. Jag menar att det ur informationssökningssynpunkt skulle vara 
önskvärt om det fanns möjlighet att återfinna de texter som handlar om 
begreppet kvinna.  
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Kön, genus eller både och? 
Både kön och genus finns med i SAOL. I NE ges en rent biologisk definition 
av kön: ”Term som används för att särskilja individer som producerar olika 
typer av gameter (könsceller)”, vilket på ett ganska uppenbart skiljer sig från 
hur termen används inom genusforskningen (se nedan). Artikeln om genus är 
som jag redan varit inne på skriven av historikern och genusvetaren Yvonne 
Hirdman. Hon definierar genus som ”ett begrepp inom humanistisk och 
samhällsvetenskaplig forskning och teoribildning som används för att förstå 
och urskilja föreställningar, idéer och handlingar som sammantagna formar 
människors sociala kön”. Att artikeln om genus är skriven av en 
ämnesspecialist kan ses som ett tecken på att genus är en domänterm. Thurén 
påpekar att när genus används i vardagsspråket, exempelvis i tal om 
jämställdhet, refererar den ofta mer till kön i biologisk bemärkelse, än som 
något konstruerat (Thurén 2003:14). Jag menar att både kön och genus är två 
termer som i hög utsträckning kan sägas tillhöra domänen genusforskning.  

Att termen genus är en av genusforskningens mest centrala termer skulle 
troligvits de flesta hålla med om. Genus har dock sedan den började användas i 
Sverige i slutet av 80-talet gett upphov till många teoretiska diskussioner och 
har egentligen aldrig haft någon självklar eller entydig betydelse. Att på ett 
uttömmande sätt redogöra för hur genus har definierats och använts av olika 
forskare är närmast ett ämne för en hel egen uppsats. Jag ska här endast på ett 
kortfattat sätt diskutera hur diskussionen om begreppet har sett ut i Sverige. 
Det engelska ordet gender uppfanns på 1960-talet av psykiatrikern Robert 
Stoller. Termen användes då för att skilja transsexuellas självuppfattade kön 
från deras biologiska kön. I denna betydelse används genus tillsammans med 
kön för att dra en gräns mellan kropp och själ. Gender översattes på svenska till 
genus, en term som lånades från språkvetenskapen (Thurén 2003:51). Under 
den tid då genusbegreppet infördes sågs det mesta som kunde relateras till kön 
som naturligt, varför det blev nödvändigt med ett begrepp som kunde 
synliggöra det sociala. Som Thurén skriver är de flesta genusforskare 
konstruktionister, vilket innebär att de ser människan som någon som aktivt 
formar sin omgivning. Termen genus började användas just för att tydliggöra 
detta (Thurén 2003:50). Genus kom på detta sätt att delvis ersätta tidigare 
vanliga och mer snäva termer som socialt kön, sociokulturellt kön och könsroll 
(Thurén 2003:18).  

Även om genus av genusforskare inte har använts på Stollers sätt för att 
dra en gräns mellan kropp och själ har många använt termen tillsammans med 
kön, som då syftat på det biologiska, medan genus representerat det sociala. 
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Könet har enligt många därmed blivit till något fast och oföränderligt, och 
samtidigt något diffust som man inte talat om. De västerländska dualismerna 
kropp/själ och natur/kultur har kritiserats av många genusforskare eftersom de 
anses vara en del av vårt samhälles genusordnig, där kvinnor har ansetts stå 
närmre naturen och det kroppsliga medan män förknippats med kulturen och 
det själsliga. Då åtskillnaden mellan det biologiska och det sociala fasthålls 
riskerar föreställningar om det sociala, som något konstruerat, kontra det 
biologiska, som något fast och autentiskt, att reproduceras. Därför har många 
forskare valt att enbart använda termen genus, eller enbart termen kön (Thurén 
2003:14). Britt-Marie Thurén föredrar termen genus framför kön, då hon menar 
att det är en nackdel att termen kön är ett vardagsord som är laddat med många 
olika associationer. De som istället väljer att enbart använda kön gör ofta så 
med motivationen att den vardagliga kopplingen är positiv eftersom det då blir 
mer politiskt. Genus uppfattas av vissa som ett alltför abstrakt och 
vardagsfrånvänt begrepp som inte på ett tillräckligt sätt synliggör 
maktaspekten. Andra har hävdat att en översättning av engelskans gender inte 
behövs eftersom den svenska termen kön innefattar både engelskans ”sex” och 
”gender” (Thurén 2003:15).  

En av dem som vänt sig emot distinktionen mellan kön och genus är den 
amerikanska filosofen Judith Butler, som haft mycket stort inflytande på 
genusforskningen även i Sverige. Hon väljer att enbart tala om genus och 
menar att genus föregår kön, med andra ord att det vi kallar genus skapar 
uppfattningen att det finns något vi kan kalla för kön. Butler menar att det inte 
finns något naturgivet kön, bara genus, och att det är kulturellt konstruerat. 
Butler är poststrukturalist och lägger därmed stor vikt vid språkets skapande 
roll. Butler har blivit kritiserad, kanske framförallt av mer modernistiska 
genusforskare, för att inte ta hänsyn till den materiella kroppen. Själv menar 
hon att hon inte alls förbiser kroppen, men att hon ser den som en effekt av 
maktutövning, snarare än som grund för maktutövning (Thurén 2003:60f). Här 
kan man, menar jag, se ett exempel på betydelsen av genusforskningens 
tvärvetenskaplighet och det faktum att genusforskare kommer från olika 
discipliner. En term som genus kan användas på olika sätt och även förstås på 
olika nivåer. Butler är som jag skrev filosof, och rör sig således främst på ett 
idémässigt plan. Detta kan vara viktigt att komma ihåg då man skall förstå 
hennes användning av genusbegreppet i relation till exempelvis en statsvetares 
användning av genus.  

Antropologen Gayle Rubins artikel ”The traffic in women” från 1975 är 
den som oftast nämns som den där genusbegreppet introducerades, även om det 
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använts tidigare än så. Rubin skiljde mellan termerna patriarkat och 
genusordning genom att hon menade att det finns flera genusordningar, varav 
patriarkatet är en sådan, på samma sätt som det finns flera produktionssätt, där 
kapitalismen är ett sådant, men inte det enda möjliga. I svensk kontext är det 
Yvonne Hirdman som är bland de första att förknippas med termen genus 
(Thurén 2003:52). Hirdman är marxistiskt influerad och ville förena marxism 
med en teori om könsmaktordning. Hennes sätt att göra det blev genom att tala 
om ett system som genomsyrar allt. 1988 presenterade hon i KVT sin teori om 
genussystemet i en artikel med titeln Genussystemet – reflexioner kring 
kvinnors sociala underordning. Syftet var inte att förklara varför det ser ut som 
det gör utan teorin var snarare ett sätt att begreppsliggöra och teoretiskt sätt 
visa att det ser ut som det gör och hur det kan fortsätta. Hirdman menade att 
genusbegreppet var bättre att använda i översättningen av engelskans gender än 
socialt kön eftersom begreppet ”socialt”, liksom ”roll” implicerar något som 
man kan ta av och på, och som man därmed lätt kan göra sig fri ifrån (Hirdman 
2004:116 [1988]). Hirdman menar att genussystemet bygger på två logiker; 
isärhållandet, att manligt och kvinnligt ej bör blandas, och hierarkin, att 
mannen och det som ses som manligt är överordnat kvinnan och det som ses 
som kvinnligt. Isärhållandet förstås som något som sker på flera nivåer och 
som en process som är såväl meningsskapande som maktskapande, och som 
därmed fungerar som en förutsättning för kvinnors generella underordning 
(Hirdman 2004:117f [1988]).  

Hirdmans teori om genussystemet fick genomslagskraft i hela Norden. 
Många har dock kritiserat teorin för att den är alldeles för generell och tidlös. 
Principen med teorin, liksom för de flesta systemteorier, är att det är som ”det 
är för att det var som det var” (Hirdman 2004:125 [1988]). Därmed fungerar 
teorin bra för att förklara stabilitet och kontinuitet, dock mindre bra för att 
förstå förändring, vilket blir problematiskt eftersom det ändå finns en önskan 
om att bryta det välkända mönstret. Under senare delen av 80-talet blev utifrån 
dessa frågor en spricka synlig mellan mer strukturalistiskt inspirerade forskare 
som Hirdman, och mer aktörsinriktade. Kritiken från de aktörsinriktade mot 
genussystemteorin var att den var för historiskt generell, inte tog hänsyn till 
empiri, inte förklarade skillnader mellan kvinnor, samt att den inte lämnade 
något handlingsutrymme åt aktörerna (Åsberg 1998b:34). Många har sett själva 
systembegreppet som deterministiskt och föredragit att istället tala om 
processer (Åsberg 1998b:36). Hirdman själv menar att hennes teori inte skall 
ses som allomfattande och påpekar också att det finns en uppenbar fara i att 
tala om dikotomin man/kvinna eftersom vi då riskerar upprätthålla den. Hon 
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har senare själv hållit med kritikerna om att teorin om genussystemet inte kan 
förklara sociala förändringar (Ljung 2004:246).  

Britt-Marie Thurén hör till en av kritikerna utav Hirdmans användning av 
genus, då hon menar att det är problematiskt att låta termen referera endast till 
ett nu existerande system, så som Hirdman använder genus. Målet är ju att 
upphäva detta system, men skulle det ändå förekomma någon slags 
genuskategorisering bör det finnas begrepp för det redan nu (Thurén 2003:53). 
Det Thurén kritiserar med Hirdmans användande av genus är att makt är 
inbyggt i begreppet. Thurén ser istället genus, mer i likhet med Gayle Rubin, 
som ett sätt att kategorisera människor (dock skiljer sig Rubins och Thuréns 
förståelse av genus åt på andra sätt). Visserligen kan man se att olika 
genuskategorier i vårt samhälle idag förknippas med/ges mer makt än andra, 
men Thurén menar att det också kan finnas andra genusordningar där de olika 
kategorierna inte ges olika makt och status (Thurén 2003:53).  

När det gäller termernas användning i KVT kan man för det första 
konstatera att även om genus slagit igenom sedan slutet på 80-talet så har 
termen kön inte slutat användas. Både kön och genus är två viktiga 
grundbegrepp. I KVT 2005 förekommer både termerna i liknande utsträckning 
i de olika numren. Kön var dock vanligare förekommande än genus. I de flesta 
artiklar förekommer antingen kön eller genus. Det sker så gott som aldrig att 
termerna definieras och inte heller diskuterar författarna varför de valt att 
använda den ena eller den andra termen. Ingenstans har jag funnit att båda 
begreppen används parallellt som två analyskategorier där kön står för det 
biologiska och genus för det sociala. Däremot används båda begreppen ibland 
överlappande, exempelvis i artiklar som belyser hur forskningen kring kön och 
genus har sett ut. Några av artiklarna tar även upp diskussionen om termerna i 
sig.  

I ett par av artiklarna diskuteras dock termerna kön och genus lite mer än i 
andra. I en artikel undersöks exempelvis hur kön och genus har använts i 
forskningen om kön/genus och idrott, vilket innehåll de har fyllts med. Där 
konstateras att den tidiga forskningen uppfattade kön som en naturlig kategori 
och att ett “problematiserande förhållningssätt” saknades. Ett 
problematiserande förhållningssätt beskrivs som att undersöka relationen 
mellan kvinnlighet och manlighet, att titta på vilka villkor som råder för könen 
inom, i det här fallet, idrottsvärlden. I samma artikel konstateras att de flesta 
studier med köns- eller genusperspektiv har handlat om kvinnor. Författaren 
definierar dock köns- och genusperspektiv som forskning som handlar om 
relationen mellan kvinnlighet och manlighet. I en recension beskrivs 
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avsaknaden av genusperspektiv som att frågan varför inte har ställts. Ett 
genusperspektiv kan därmed ses som forskning som inte ser några förhållanden 
som “naturliga”, utan som ifrågasätter att det ser ut som det gör och vem som 
tjänar det. Därmed kan man också säga att ett genusperspektiv implicerar 
någon form av maktperspektiv.   

I en artikel av Oyeronke Oyewumi kritiseras både kvinna och genus, då 
hon menar att båda dessa termer utgår från den västerländska kärnfamiljen som 
en universell organisatorisk princip. Hon visar i artikeln hur familjen i Yoruba-
samhället i sydvästra Nigeria inte är organiserad utifrån genus, utan att snarare 
utifrån senioritet (Oyewumi 2005:51). En annan skillnad som hon tar upp är 
synen på moderskap. I västvärlden talar man ofta om ”ensamstående mödrar”, 
men i ett afrikanskt perspektiv kan en mor aldrig vara ensam eftersom 
moderskap definieras i relation till avkomman och inte som en sexuell relation 
till en man, skriver Oyewumi. Genus är en sociokulturell konstruktion som må 
passa för att beskriva det västerländska samhället, men som inte på ett 
självklart sätt kan användas för att analysera andra samhällen. Oyewumi menar 
att fokuseringen på genus riskerar att dölja andra typer av förtryck och skriver 
att: ”Det är tydligt att euro/amerikanska kvinnors erfarenheter och deras vilja 
att förändra har lagt grunden för de frågor, begrepp, teorier och behov som 
tillsammans utgör genusforskningen” (Oyewumi 2005:48). Detta är det enda 
exemplet i KVT på hur själva termen genus i sig är föremål för en längre 
diskussion. Det är förstås, liksom med termen kvinna, önskvärt att urskilja 
dessa typer av texter som handlar om begreppsutveckling, från andra texter 
som handlar om genus. Jag skulle säga att denna text snarare handlar om 
genusbegreppet, än om genus.  

Termer som könsrollstänkande, könsrollsmönster, könsrollsteorier etc. 
används oftast som något negativt. Ibland används ordet “traditionell” före 
dessa termer för att förstärka bilden av att de står för något som inte är aktuellt 
inom genusforskningen idag. Bland annat kritiseras i en artikel forskning som 
bygger på “traditionella” könsrollsmönster för att dessa är baserade på 
stereotypa föreställningar. Denna forskning kritiseras för att konstruera och 
upprätthålla bilden av könsskillnader, utan att analysera dessa ur ett 
maktperspektiv. Ett exempel: “det råder, med andra ord, fortfarande mycket 
mytbildning på det här området. Man vet inte, men man antar, ofta utifrån 
oproblematiserade föreställningar om könsrollsmönster […]” (Lindberg 
2005:13). Kritiken mot det “traditionella könsrollstänkandet” är att dessa 
teorier bygger på oproblematiserade föreställningar om könens olikhet och att 
de reproducerar och förstärker dessa föreställningar. Genom att reproducera 
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dessa föreställningar kommer de också att förväntas och efterlevas antar man. 
Därmed kan man säga att könsroll i KVT 2005 har en klart negativ klang. I en 
artikel finns en kort diskussion om könsroll. Där konstateras att könsroll var ett 
viktigt begrepp inom kvinnoforskningen på 60-talet. Begreppet uppfattades då 
som något positivt eftersom det signalerade att kvinno- respektive mansrollen 
var något konstruerat och att förändring därför var möjlig (Nordenstam 
2005:56). I den kritik som finns i KVT 2005 av det “traditionella 
könsrollstänkande” verkar det dock som om könsroll idag står mer för ett 
deterministiskt och stereotypt tänkande kring könen. Samma sak är det med 
termen könsskillnad, som oftast har en negativ klang, som i detta exempel: 
“[…] kommunicerar stereotyper av män och kvinnor och om naturliga och 
oföränderliga könsskillnader” (Tolvhed 2005:47). Könsskillnader är en term 
som jag skulle säga i ännu högre grad än könsroll står för en uppfattning om 
könet som något huvudsakligen biologiskt och beständigt. 

Jag vill här resonera lite kring vikten av att dessa termer, på grund av deras 
olika betydelse, hålls isär vid indexering av dokument. Jag skrev inledningsvis 
att denna uppsats kommer ur ett intresse för informationssökning. En fundering 
jag hade var vilka hinder som finns för effektiv informationssökning. Ett 
sådant hinder, kanske också det hinder där domänanalysen kan vara till mest 
nytta, är indexeringen. Jag har redan berört indexeringen ovan, då jag skrev att 
det är önskvärt att de texter som handlar om begreppsutveckling kan återfinnas. 
Indexering och informationssökning hänger intimt ihop, då det främsta syftet 
med indexering är att möjliggöra ämnesbaserad informationssökning (Mai 
2005:599). Indexeringen delas vanligen, åtminstone analytiskt, upp i två steg, 
där det första innebär att ämnesanalysera dokumentet, och det andra går ut på 
att välja ut relevanta termer som beskriver ämnet. Mai menar att det som 
skrivits om indexering främst har berört det andra steget, vilket även är det steg 
som kan standardieras till en viss grad. Det går att utarbeta riktlinjer för att se 
till att ett visst ämne beskrivs på ett visst sätt. Vad det inte skrivits så mycket 
om är hur indexeraren går tillväga för att ämnesbestämma dokument. För detta 
steg finns det huvudsakligen två traditioner. Det första, traditionella sättet är 
det dokumentcentrerade. Enligt detta synsätt kan indexeraren bestämma ämnet 
enbart genom en analys av dokumentet i sig. Det andra synsättet hävdar istället 
att indexeraren bör ta hänsyn till användaren, och att dokumentet inte i sig 
själva innehåller något ”objektivt” ämne, utan att ämnet är kontextberoende 
(Mai 2005:600). Detta kan jämföras med det neo-pragmatiska och 
sociokulturella synsättet, enligt vilket kunskap inte är något i sig själv, utan bör 
förstås som något som ges mening i ett givet sammanhang. Meningen ligger 
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med andra ord inte i texten, utan skapas av läsaren. Denna mening är dock inte 
en totalt individuell skapelse, den sker i en viss kontext. Termers innebörd är 
på så vis inte något objektivt, men inte heller något helt subjektivt (Mai 
2005:604).  

Mai menar som jag redan varit inne på att ämnesanalysen alltid innebär en 
tolkning av ämnet, och argumenterar för nödvändigheten i att indexeraren 
känner till dokumentets potentiella användningsområde och användarnas behov 
(Mai 2005:603). Han framhäver vikten av ämneskunskaper vid indexering, och 
menar att all indexering bör starta med en analys av domänen/ämnesområdet7 
(Mai 2005:608). Själv ifrågasätter jag möjligheten att separera de två stegen i 
indexeringsprocessen från varandra. Jag tror inte att man kan avskilja analysen 
av ämne från analysen av vilka termer som bör beskriva dokumentet, eftersom 
ämnet och termerna hänger så intimt ihop med varandra. Jag tror dock i 
enlighet med Mai att det är betydelsefullt med ämneskunskaper vid indexering.  

Vad som framkommit av min undersökning av termerna genus, könsroll 
och könsskillnad i KVT 2005 är att könsroll är en term som användes förut 
inom kvinno/genusforskningen men som inte tycks användas längre. 
Könsrollsteorier är något som idag är förknippat med traditionella teorier om 
könsskillnader, i betydelsen naturliga, oföränderliga skillnader. ”Roll” antyder 
visserligen att det är något som är skapat, men det finns en antydan av att det är 
en skapelse som är lagd på en naturlig skillnad. Termen könsroll pekar med 
andra ord på att det finns två kön, och att dessa två kön blivit försedda med två 
olika roller. Idag används inom genusforskningen snarare termen genus, eller 
termen kön. Genus kan på så sätt till en viss grad sägas ha ersatt könsroll, men 
jag skulle ändå säga att de två termerna har olika betydelse. Genus innefattar 
exempelvis oftast, till skillnad från könsroll, både det biologiska och det 
sociala könet, då de flesta genusforskare menar att dessa två inte går att skilja 
åt. Inom genusforskningen förekommer texter som handlar om de olika 
traditionella roller som föreskrivs män och kvinnor i vårt samhälle, men dessa 
texter skulle jag snarare säga handlar om ett könsrollstänkande, än om 
könsroller. I Svenska ämnesord finns både Genus (socialt kön), Könsroller och 
Könsskillnad. Jag tycker det är bra att de tre ämnesorden finns, men menar att 
det är viktigt att de också används för att beskriva olika ämnen. Könsroll och 
genus må vara besläktade termer, men de har inte samma betydelse. Boken I en 
klass för sig – genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer av Fanny 
                                                 
7 En sådan analys behöver enligt Mai dock inte göras för varje enskilt dokument som indexeras inom 
domänen, men indexeraren bör hålla sig uppdaterad om områdets utveckling och mål. 
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Ambjörnsson är i Libris indexerad med ämnesordet Könsroller och inte med 
Genus (socialt kön), detta trots att genus förekommer i titeln, medan könsroller 
inte alls används i boken. Det är bara ett exempel, och mitt syfte är inte heller 
att undersöka hur olika dokument har indexerats i Libris, men det illustrerar 
den problematik som är kopplad till att indexerare för det mesta inte är 
ämnesexperter. I KVINNSAM är ovanstående bok indexerad med Genus, och 
inte Könsroller, en enligt mig mer passande beskrivning8.  

Kropp 
Även kropp förekommer i SAOL, liksom i NE. Där definieras kropp som: 
”människans yttre, fysiska varelse i motsats till hennes inre, andliga, se kropp-
själ-förhållandet”. Den förenklade allmänspråkliga uppdelningen mellan 
kropp/själ har som jag skrev ovan kritiserats inom genusforskningen och även 
inom andra samhällsvetenskapliga och humanistiska områden, varför jag 
menar att kropp är att betrakta som en term. Däremot var det inte helt självklart 
att definiera kropp som en domänterm. Jag menar att kropp kan ses som en 
term som i mindre utsträckning än exempelvis genus, tillhör genusvetenskapen. 
Anledningen till att jag ändå valt att definiera kropp som en domänterm är för 
att kroppen har diskuterats mycket inom domänen, bland annat i relation till 
genusbegreppet. Kroppen har ofta setts som det ställe där genus ”tar fäste”, och 
har diskuterats som en arena för normalisering och disciplinering. Gayle 
Rubin, liksom många andra forskare på 70-talet, talade främst om genus och 
inte om kön, men menade ändå att det fanns ett biologiskt kön där bakom, 
vilket genus, det sociala, applicerades på. Kroppen blev därmed något diffust 
som hamnade utanför kontext och historiska sammanhang. Poststrukturalismen 
framförde på 80-talet kritik mot detta och uttryckte en vilja till att utveckla en 
icke-essentialistisk förståelse av kroppen (Ljung 2004:248).  

Termen kropp förekommer främst i KVT 2005:1, som är ett temanummer 
om genus och idrott. Jag har där funnit två olika förhållningssätt till kropp. 
Dessa två förhållningssätt hänger till stor del ihop med vilken metod 
författaren använder. Det första förhållningssättet handlar om att se kroppen 
”som representation”. Då undersöks kroppen som idé och föreställning, 
exempelvis genom att analysera vilka normer som finns kring kroppen och som 
kommer till uttryck i media och i det sätt som vi talar om kroppen. Ett exempel 

                                                 
8 I praktiken innebär det att boken kan återfinnas genom en sökning på antingen Könsroller eller Genus i 
Libris, eftersom Kvinnsam ingår i Libris, men det är en annan diskussion. 
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på detta förhållningssätt finns i artikeln om Ses bevakning av sommar-OS 
1948-1980. Författaren undersöker där hur skillnad konstrueras i tidningen Ses 
representation av kroppar, dvs. hur föreställningar om kroppens möjligheter 
och begränsningar skapas i bilderna och den tillhörande texten.  

Det andra förhållningssättet ser kroppen mer som ”levd erfarenhet”. Även 
här ses föreställningarna kring kroppen som en konstruktion, men fokus ligger 
mer på att undersöka hur dessa föreställningar påverkar vår egen upplevelse av 
kroppen. Detta kan uttryckas såhär:  

Vidare vill jag uppmärksamma och problematisera hur just flickor, på grund av 
erfarenheter och upplevelser från sin egen livsvärld, kan komma att ha svårare att utnyttja 
sin fysiska kropps fulla kapacitet beroende på de erfarenheter och upplevelser som en 
genusimpregnerad livsvärld ristat in i deras kroppar (Fagrell 2005:67).  

Här finns alltså en tanke om att de föreställningar och idéer som finns om 
kroppen får konsekvenser för hur pojkar och flickor ser på och uppfattar sin 
egen kropp. Detta kan man tycka, är i sig inte någon särskilt radikal tanke. 
Synen på kroppen som något som hänger ihop med vårt psykiska mående hörs 
ju inte minst i sportsammanhang, då det talas om hur viktigt det är att för 
prestationens skull vara i psykisk balans. Därför borde det inte anses vara så 
konstigt att kulturella föreställningar om kroppars kapacitet också kan påverka 
de kroppsliga prestationerna. Men det finns i allmänspråket även en annan bild 
av kroppen som något som vi kan, och bör, kontrollera. Denna syn på kroppen 
kan sägas hänga ihop med dualismen kropp/själ. För att vi ska kunna 
kontrollera kroppen måste den ju ses som något avskilt (ett objekt) som vi 
(subjektet) skall kunna kontrollera. Denna dualism mellan kropp och själ är 
något som båda kroppsperspektiven som jag funnit i KVT vill undgå.  

En annan sak som de båda perspektiven har gemensamt är att fokus ligger 
på föreställningar om kroppen och inte på kroppen som biologi. Hänvisningar 
till biologi förekommer dock i den artikel som har den tydligaste synen på 
kroppen som ”levd erfarenhet”: ”Kroppen som genusregim är speciell eftersom 
naturen redan gjort en första indelning av denna kropp i ’hona och hane’” 
(Fagrell 2005:67). Även på ett par andra ställen i samma artikel förekommer ett 
tal om den ”faktiska biologiska kroppen”. Jag gissar att forskare som ser 
kroppen mer som ”representation” inte skulle göra denna hänvisning till 
biologi. Inte för att de förnekar att vi har en biologisk, materiell kropp utan för 
att de menar att det inte går att skilja vad som är ”faktiskt biologiskt” från 
föreställningar om kroppen.  
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Artikeln som citaten ovan är hämtade ifrån är den enda artikel där synen på 
kroppen definieras mer explicit. Detta görs genom att ta upp tre olika 
kroppsperspektiv utifrån filosofen Sigmund Loland. Han talar om det 
objektiva, det subjektiva och det socialt konstruerade kroppsperspektivet. Det 
objektiva kroppsperspektiviet är det som bygger på dualismen mellan kropp 
och själ, där kroppen ses som ett objekt som kan kontrolleras. Kroppen blir i 
detta perspektiv till ett ting som friställs från tänkandet och som därmed inte 
kan göra egna erfarenheter. Författaren definierar inte klart vad det sociala 
konstruktionsperspektivet innebär annat än att kroppen där ses ”som en agent 
som handlar på uppdrag av den kommersiella kulturen”. Själv antar hon istället 
det subjektiva kroppsperspektivet, där kroppen och psyket ses som en 
handlande enhet. Detta perspektiv tar, som jag redan varit inne på, hänsyn till 
hur människor upplever kroppen och hur erfarenheter och upplevelser lagras i 
kroppen. Fagrell kritiserar att kroppen som materialitet eller levd erfarenhet 
inte får något utrymme i postmodernisternas läsningen av kroppen som text. 
Hon menar också att uppdelningen mellan kön och genus inneburit en 
distansering från kroppen som levd erfarenhet. Kroppen har ofta hamnat i 
skymundan men, skriver hon, med det subjektiva kroppsperspektivet ”kan 
kroppen återerövra en position inom genusteorin” (Fagrell 2005:73):  

Flickors och pojkars levda erfarenheter har ju redan vid sju årsåldern påverkat synen på 
den fysiska kvinnliga kroppen. Vilken betydelse kommer dessa bilder av den fysiska 
kvinnliga kroppen ha för deras syn på sig själva som fysiska subjekt och för synen på 
varandra? (KVT 1 2005:75). 

I Svenska ämnesord finns inte termen kropp med, utan man hänvisas till 
termen Människokroppen. En sökning på detta ämnesord ger alla möjliga typer 
av träffar, varav en stor del tycks ha fokus på medicinska och biologiska 
aspekter av kroppen. Ett bättre alternativ är därför att söka i KVINNSAM på 
termen kropp. Här bör påpekas att det faktum att inte Svenska ämnesord 
erbjuder de bästa möjligheterna att söka information inom genusforskning inte 
är så konstigt och att det inte heller utgör något stort problem, då KVINNSAM 
finns just för detta ändamål. Svenska ämnesord är ett generellt 
ämnesordssystem, medan KVINNSAM är ett ämnesspecifikt, och de två 
utesluter inte, utan kompletterar snarare varandra. Även i KVINNSAM kan det 
dock vara svårt att söka information om ett specifikt perspektiv på kroppen. 
Som påpekas i handledningen till Svenska ämnesord så görs inte alla aspekter 
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av ett dokument sökbara med ämnesord. Teori och metod är exempelvis två 
aspekter som inte uttrycks med hjälp av ämnesord9. Denna begränsning är 
viktig att vara medveten om, i och med att det krävs andra sökstrategier för att 
finna information om ett specifikt genusvetenskapligt perspektiv på kroppen. 
För att hitta sådan typ av information blir det istället betydelsefullt att känna 
till forskare som man vet för fram det perspektiv man är intresserad av. Man 
kan då utgå från en artikel och gå vidare genom att undersöka dess referenser, 
en strategi som brukar kallas för kedjesökning. 

Intersektionalitet 
Intersektionalitet finns inte med i SAOL och inte heller i NE. Enligt min 
vetskap har termen än så länge främst använts inom genusforskningen. 
Intersektionalitet är en relativt ny term, även om dess betydelse inte står för ett 
nytt tänkande inom kvinno/genusforskningen. Kvinnovetenskaplig tidskrift gav 
2005 ut ett dubbelnummer med temat intersektionalitet, vilket kan vara en av 
förklaringarna till varför denna term är en av de vanligast förekommande i min 
undersökning. I tabell 1 kan man se att den framförallt förekommer i just det 
nummer som handlar om intersektionalitet. Även om den där används och 
diskuteras i så gott som varenda artikel så definieras den dock inte så ofta. Kort 
sagt kan man säga att intersektionalitet är ett perspektiv för att analysera hur 
olika maktordningar, baserade på kulturellt skapade kategorier som exempelvis 
genus, etnicitet, klass, sexualitet, ålder etc., samverkar med varandra.  

Att just termen intersektionalitetsbegreppet är så vanlig är ett tecken på att 
diskussionen om själva termen och dess användning är vanligt förekommande. 
Flera av författarna i KVT 2-3 2005 skriver uttryckligen om oviljan att låsa fast 
termens betydelse och användningsområde. Snarare kan man kan se en mängd 
olika sätt att närma sig intersektionalitet. Det gemensamma, som nästan alla 
skriver om, är dock termens ursprung. Detta ursprung kan man kanske 
framförallt säga ligger i svarta feminister i USAs och icke-europeiska 
feministers kritik av den västerländska feminismens benägenhet att se 
sexismen som det främsta förtrycket och bortse från andra förtryck. Man kan 
också se det i 70-talets diskussioner och försök att förena analyskategorierna 
klass och kön, liksom i queerfeminismens förenande av sexualitet och kön. 
Nina Lykke menar att man kan spåra ursprunget ända till 1800-talets 
feministiska rörelse och dess samarbete med antislavrörelsen (Lykke 2005:9). 

                                                 
9 Se http://www.kb.se/Bus/Ao/sokhandledning.htm [2006-05-14] 
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Intersektionalitet kan därmed inte sägas stå för något nytt tänkande, utan är en 
term för att begreppsliggöra ett tänkande och ett perspektiv som funnits länge 
inom den feministiska rörelsen. Till skillnad från 70-talets debatt som till stor 
del handlade om vilket förtryck som är det mest centrala handlar 
intersektionalitet mer om att se alla maktordningar som lika väsentliga. 
Tendensen att se det ena förtrycket som viktigare eller mer centralt än det 
andra är dock något som beskrivs som en risk eller fallgrop med ett 
intersektionalitetstänkande. Flera av författarna i KVT kritiserar också de 
tidiga intersektionella ansatserna för att ha ett additativt förhållningssätt, där 
olika maktordningar adderas till varandra. Problemet med ett sådant 
förhållningssätt blir att exempelvis färgade kvinnors identitet utesluts, genom 
att de olika förtrycken inte ses som en helhet. Med Nira Yuval-Davis ord: 
”Vårt argument mot det här synsättet var att det inte går att urskilja när någon 
är förtryckt ”som svart”, ”som kvinna” eller ”som medlem av arbetarklassen””. 
Jag har dock inte sett något exempel i KVT 2005 på ett sådant förhållningssätt. 
Det tycks snarare råda en sorts konsensus om att själva idén med 
intersektionalitet handlar just om att inte skilja olika maktordningar från 
varandra, utan om att undersöka på vilket sätt de samverkar.  

Nina Lykke understryker begreppets koppling till feministisk 
poststrukturalism. Detta är dock inte något som alla gör. Leslie McCall menar 
att intersektionalitet inte är en teori och inte heller ett förhållningssätt som 
förutsätter en viss metod. Det gemensamma för intersektionalitetsstudier, 
skriver McCall, är att de syftar till att fånga och understryka det komplexa i 
människors sociala liv. McCall tar i sin artikel upp tre metodologiska 
tillvägagångssätt för att förhålla sig till detta. Metoderna definieras av 
inställningen till kategorisering, därav namnen antikategorisk komplexitet, 
intrakategorisk komplexitet och interkategorisk komplexitet. Det gemensamma 
för alla förhållningssätten är att man ser kategorier som socialt och kulturellt 
skapade i relation till varandra, och inte som innehållande någon faktiskt 
autentisk ”essens”. Sinsemellan skiljer de sig dock åt genom sättet att förhålla 
sig till kategorier och kategorisering i forskningen. Det första 
förhållningssättet, det antikategoriska, är som namnet antyder emot alla former 
av kategorisering, och ägnar sig istället åt att dekonstruera kategorier. Här ser 
man att det sociala livet är så komplext att varje försök till kategorisering per 
definition kommer att utesluta vissa erfarenheter och skapa hierarkier. 
Dekonstruktionen av kategorierna ses som en viktig del i dekonstruktionen av 
ojämlikhet. Det intrakategoriska förhållningssättet liknar det antikategoriska 
genom att det ställer sig kritiskt till kategorisering, men menar ändå att det är 
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fruktbart att analysera hur dessa kategorier skapas och definieras i förhållande 
till andra sociala kategorier vid särskilda tidpunkter (McCall 2005:32ff). Det 
intrakategoriska förhållningssättet undersöker hur kategorier ”produceras, 
upplevs, reproduceras och möter motstånd i vardagslivet” (McCall 2005:39). 
Dessa två förhållningssätt är de som hittills dominerat forskningen om 
intersektionalitet menar McCall. Det tredje förhållningssättet, det 
interkategoriska, även kallat det kategoriska förhållningssättet, vill hon 
introducera med sin artikel. Detta perspektiv tar tydligare utgångspunkt i ”att 
det förekommer ojämlikhetsrelationer mellan redan konstituerade sociala 
grupper, hur bristfälliga och föränderliga dessa än må vara, och ställer dessa 
relationer i centrum för analysen” (McCall 2005:40).  

McCall ger exempel från sin egen forskning, vars syfte är att undersöka 
löneskillnader inom kategorierna kvinnor och män utifrån klass och ras. Alla 
tre förhållningssätten som McCall tar upp delar grundläggande tankar, men 
eftersom metoderna ser olika ut blir också målet med forskningen olika. Det 
handlar å ena sidan om en önskan att helt upphäva kategorier, å andra sidan om 
att ta utgångspunkt i de kategorier man ändå menar existerar och se vad de har 
för inverkan. Det första förhållningssättet, som menar att kategorisering i sig 
skapar ojämlikhet och enligt McCall därför inte vill använda sig ens av 
analyskategorier, menar jag inte finns representerat i KVT 2005. Jag skulle 
säga att de flesta istället hamnar i den intrakategoriska fållan, eller någonstans 
mitt emellan den intrakategoriska och den interkategoriska. De flesta artiklarna 
handlar på något sätt om hur olika kategorier, identitetsordningar och 
maktordningar konstrueras, och därmed tar man inte helt avstånd från 
kategorisering. Det som skiljer sig åt är möjligtvis hur stabila dessa sociala 
kategorier uppfattas vara. Så framhäver exempelvis Krekula, Närvänen och 
Näsman vikten av att analysen av intersektionalitet kontextualiseras, dvs. att 
den koncentreras till ett särskilt sammanhang: ”Det behövs öppningar för att 
undgå essentialism och determinism, för att kunna tänka sig en maktasymmetri 
som har betydelse vid en viss tidpunkt och situation, men inte har det vid en 
annan liksom att maktasymmetrier kan ändras” (Krekula, Närvänen & Näsman 
2005:89).  

Intressant ur ett indexerings- och informationssökningsperspektiv är att 
fundera över om ett dokument som har ett tydligt intersektionalitetsperspektiv, 
dvs. behandlar flera maktordningar, utan att använda 
intersektionalitetsbegreppet, kan sägas handla om intersektionalitet? I KVT 
2005 förekommer även andra artiklar som på olika sätt diskuterar hur flera 
maktordningar samverkar med och konstruerar varandra, utan att 
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intersektionalitetsbegreppet används. Man skulle givetvis kunna säga att dessa 
artiklar på sätt och vis handlar om intersektionalitet, eftersom de rör samma 
tema/perspektiv. Men på ett annat sätt kan man hävda att de inte gör det, just 
därför att själva termen intersektionalitet inte används. Jag beskrev ovan hur 
könsroll respektive genus för den som inte har någon kunskap om den 
genusvetenskapliga domänen, kan tyckas som två synonyma begrepp, medan 
jag hävdar att de faktiskt har delvis olika betydelse. På samma sätt som jag 
menar att termen könsroll därför inte kan beskriva ett dokument som handlar 
om genus, menar jag att intersektionalitet inte kan beskriva ett dokument där 
termen intersektionalitet inte förekommer. Jag skulle tro att en användare inom 
den genusvetenskapliga domänen som söker information om intersektionalitet 
vill ha dokument där intersektionalitet används explicit. Däremot kan det vara 
betydelsefullt att känna till att intersektionalitet inte står för något nytt 
tänkande inom kvinno/genusforskningen. För en person som söker information 
om intersektionalitetstänkandets historiska rötter kan dokument som handlar 
om 70-talets kvinnoforskning och dess olika försök att analytiskt förena 
kategorierna kön och klass, liksom dokument som handlar om 
poststrukturalismens kritik av den västerländska feminismens sanningsanspråk, 
vara relevanta.  

Sexualitet 
Sexualitet finns med i SAOL. I NE tas flera aspekter på sexualitet upp i en lång 
artikel skriven av Lars-Gösta Dahlöf. Det handlar bland annat om sexualitetens 
historia, sexualitet i relation till privatliv och samhälle och sexuella störningar. 
Det finns även en artikel om sexualitet ur ett antropologiskt perspektiv, skriven 
av Don Kulick. Jag skulle säga att utgångspunkterna för det antropologiska 
perspektivet delas av många genusforskares syn sexualitet. På grund av 
termens historia inom kvinno/genusforskningen kan sexualitet dock betraktas 
som mer eller mindre tillhörande den genusvetenskapliga domänen.  

På 70-talet diskuterades sexualitet inte minst ur ett radikalfeministiskt 
perspektiv, där sexualitet kopplades ihop med makt, och företeelser som 
våldtäkt och pornografi uppmärksammades och sågs som uttryck för 
kvinnoförtryck. Samhällets sexliberalism kritiserades för att ske på männens 
villkor (Gemzöe 2002:54). Under 90-talet satte queerteorin återigen fokus på 
sexualitet, genom att framhäva sexualitet och sexuell identitet som något 
konstruerat och föränderligt. Enligt queerforskare måste sexualitet förstås 
utifrån sitt historiska sammanhang. Den monogama tvåsamhet som vi idag 
uppfattar som den naturliga och normala formen av heterosexualitet har inte 
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alltid varit det. Inte heller har sexualitet alltid varit något som sammankopplats 
med identitet på det sätt som görs idag. Det queerforskare undersöker är just 
vilka föreställningar och normer som finns runt sexualitet och vad dessa skapar 
för sorts personer (Ambjörnsson 2004:14). Synen på sexualitet som något 
föränderligt har dock kritiserats av feminister som menar att sexualitet 
visserligen är konstruerat, men att det finns gränser, exempelvis i form av en 
maktordning mellan könen, där kvinnors kroppar och sexualitet ses som något 
underordnat, för denna konstruktion (Gemzöe 2002:142f). Alla queerteoretiker 
kopplar inte sexualitet till konstruktionen av kön/genus, och en del 
queerforskning kan nog med rätta kritiseras för att inte ha något 
maktperspektiv. Begreppet queer används på många olika sätt även utanför den 
akademiska världen, och ofta anses det vara en av poängerna med termen att 
den inte klart definieras, eller att den kan definieras på många olika sätt. Det 
finns dock en mer uttalad feministiskt variant av queerteori, ofta kallad 
queerfeminism, som på ett explicit sätt visar på kopplingen mellan 
konstruktionen av sexualitet och konstruktionen av kön/genus. En forskare som 
fört fram detta perspektiv är Judith Butler, som tidigare omnämnts. I Sverige är 
det kanske främst Tiina Rosenberg som förknippas med queerfeminismen. Jag 
skulle dock säga att många genusforskare idag, särskilt de yngre, har anammat 
det perspektiv på sexualitet som framförs av queerforskarna.   

I KVT 2005 är det främst en artikel som diskuterar olika perspektiv på och 
sätt att definiera sexualitet. Artikeln tar upp hur sexualitetsforskningen sett ut i 
KVT genom åren. Författaren konstaterar att sexualitetsforskningen, i likhet 
med genusforskning, är att betrakta som ett tvärvetenskapligt 
forskningsområde som rymmer en mängd olika förhållningssätt till sexualitet 
(Widegren 2005:75). Det gemensamma för de olika perspektiven i KVT är att 
sexualitet har setts som något som ”främst kan studeras som organiserad 
utifrån en maktrelation mellan män och kvinnor” (Widegren 2005:76). Det 
kan, menar jag, också ses som det som främst kännetecknar genusforskningens 
syn på sexualitet, i jämförelse med andra domäners. Widegren tar upp en rad 
skärningspunkter som hon menar finns mellan de olika genusvetenskapliga 
perspektiven på sexualitet. Främst går dessa skärningspunkter mellan synen på 
sexualitet som emancipation eller förtryck, och mellan fokuseringen på 
individens upplevelse respektive sexualitet som ett könssystem. En sökning på 
sexualitet som ämnesord i Libris ger 6170 träffar. En sökning endast i 
KVINNSAM ger 4726 träffar. En stor del av träffarna i Libris behandlar 
således sexualitet ur ett genusperspektiv. I praktiken skulle sökningen kunna 
begränsas i såväl Svenska ämnesord som KVINNSAM, inte genom att lägga 
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till ämnesordet Queerteori, men genom att endast söka på Queerteori. Som jag 
redan berört är ämnesorden inte utformade för att lyfta fram teoretiska 
aspekter. Alla dokument som handlar om queerteori innefattar dock ett 
queerteoretiskt perspektiv på sexualitet på samma sätt som att alla dokument 
om Genus innefattar ett genusvetenskapligt perspektiv på kön.   

Feminism 
Både feminism och feminist förekommer i SAOL. Att jag valt att definiera 
dessa två som genusvetenskapliga termer beror på att jag menar att den 
allmänspråkliga definitionen av feminism inte inbegriper någon djup, teoretisk 
förståelse. Feminism är idag både ett urvattnat ord, exempelvis säger sig de 
flesta riksdagspartier numera vara feministiska utan att någon tydlig ideologi 
tycks ligga i innebörden av begreppet, och ett laddat ord, som idag liksom i 
dess ursprungliga betydelse ofta används som ett nedsättande ord. Feminism är 
förstås inte lätt att definiera, det finns kanske lika många feminismer som det 
finns feminister, men jag skulle ändå säga att det finns en mer teoretisk 
förståelse av feminism som skiljer sig från den allmänspråkliga definitionen. 
Dessutom är genusforskning och feminism intimt sammankopplade, utan den 
feministiska rörelsen skulle det, som konstaterades i bakgrunden, knappast ha 
funnits någon genusforskning. Av det faktum att feminism och feminister är så 
vanligt förekommande i KVT kan man konstatera att genusforskning och 
feminism fortfarande har mycket att göra med varandra. Kristina Fjelkestam 
skriver i en artikel med anledning av KVTs 25-års jubileum som tidskrift om 
den feministiska debatt som förts i KVT genom åren. Där konstaterar hon att 
KVT ända sedan början strävat efter att ha en stark koppling till kvinnorörelsen 
(Fjelkestam 2005:66). Att döma av hur många gånger som termerna feminist 
och feminism förekommer tycks denna koppling vara stark även idag. Britt-
Marie Thurén menar som jag skrev tidigare att genusforskning inte är samma 
sak som feminism, men att feminism ändå kan förstås som den drivkraft som 
ligger bakom genusforskningen. Denna drivkraft är mer eller mindre 
närvarande i alla artiklar i KVT 2005. Inte minst kan man se kopplingen 
mellan genusforskning och feminism i de diskussioner som handlar om olika 
teoriers förändringspotential. Fjelkestam tar exempelvis upp den kritik som 
framfördes på 80-talet av mer aktörsinriktade forskare mot de så kallade 
systemteorierna. Hon skriver: ”De menar även att kvinnorna tecknas som 
viljelösa offer för männen och för kapitalet i Hartmanns [systemteoretiker, min 
anm.] beskrivningar, och att detta får negativa konsekvenser för 
kvinnopolitiska strategier, för praxis” (Fjelkestam 2005:70). Systemteorin 
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kritiserades för att snarast reproducera den rådande ordningen, och därmed inte 
möjliggöra förändring. Lite senare skriver Fjelkestam: ”Vi vet numera att en 
teori inte utgör en spegel av verkligheten utan istället utgör ett slags språklig 
process genom vilken verkligheten skapar, och skapas av, oss. Hur tecknar vi 
då lämpligast det emancipatoriska projektet i vetenskapsfilosofisk mening?” 
(Fjelkestam 2005:71). Med termen emancipatorisk uttrycks här en värdering 
som handlar om att forskningen bör vara frigörande, förändrande.  

I artikeln om feminism i NE, vilken är skriven av Lisbeth Larsson som är 
professor i litteraturvetenskap med inriktning mot genusforskning vid 
Göteborgs universitet, tas skillnaden mellan särartsfeminism och 
likhetsfeminism upp, och Larsson konstaterar att likhetsfeminismen idag är den 
dominerande inriktningen. Det finns även en kortfattad artikel om postmodern 
feminism. I KVT är den vanligaste uppdelningen den mellan 
europeisk/västerländsk feminism och icke-västerländsk feminism. Andra 
benämningar, som kan sägas ingå i kategorin icke-västerländsk feminism, är 
icke-vit feminism, afrikafeminism, black feminism och minoritetsfeminism. Ofta 
tycks den senare vara sammankopplad med ett postmodernt perspektiv, men 
inte alltid explicit. Karin Pettersson tar i rapporten om SAB-systemet och 
Svenska ämnesord upp att det är ett problem att de olika inriktningarna av 
feminism inte finns med i Svenska ämnesord. Detta kan förstås vara negativt. 
Samtidigt vänder sig Svenska ämnesord främst till den oinvigde användaren 
och det kan därför bli för specifikt att dela upp olika feministiska inriktningar. I 
princip ser jag det inte som något stort problem att det i Svenska ämnesord inte 
går att söka på olika inriktningar av feminism, då man kan göra detta i 
KVINNSAM. Frågan blir också vilka feministiska inriktningar man skulle 
välja. Enligt min undersökning utgörs de främsta inriktningarna av 
västerländsk respektive icke-västerländsk feminism.  

Maktordning 
Maktordning finns inte med i SAOL och inte heller i NE. Jag skulle inte säga 
att maktordning i sig har någon särskild historia inom 
kvinno/genusforskningen. Däremot har genom åren en rad olika termer för att 
beteckna det ojämlika förhållandet mellan könen förekommit, och jag bedömer 
därför maktordning som mer eller mindre tillhörande domänen. På 70-talet var 
termen patriarkat vanlig. Andra termer som förekommit och förekommer är 
könsmaktordning, könsordning, genussystem och genusordning. Inom 
queerteori talar man om en heterosexuell matris. Termen patriarkat 
förekommer även idag, men har liksom flera andra begrepp blivit kritiserat för 

 66



att det använts för att beteckna en universell maktordning, baserad på 
västerländska, vita medelklass kvinnors erfarenheter. Därför har man istället 
börjat tala om flera olika genusordningar, eller som i KVT 2005 flera olika 
maktordningar. Intressant är att termen maktordning, som inte explicit är 
kopplad just till kön/genus, tycks mycket vanligare än både genusordning och 
könsmaktordning. Troligtvis hänger det ihop med att man inom 
genusforskningen, inte bara i diskussionen om intersektionalitet, allt mer 
inkluderar andra sociala kategorier som etnicitet, klass, sexualitet, ålder etc. I 
tabell 1 kan man dock se att det är främst i numret om intersektionalitet som 
maktordning förekommer. Där förekommer även andra termer som maktaxel, 
maktasymmetri och maktregim. Enligt mig används alla dessa termer mer eller 
mindre som synonymer, även om dem så gott som aldrig definieras. 
Diskussionen kring dessa begrepp handlar, som jag skrev ovan, främst om 
faran i att separera de olika maktordningarna från varandra. Även om man 
anser att de olika förtrycken är svåra att separera från varandra, så talar man 
dock om flera olika maktordningar som samverkar, och inte om en 
allomfattande maktordning. Detta kan bero på att man ändå menar att de olika 
maktordningarna kan ha olika grund. Genom att tala om flera maktordningar 
kan man också analysera hur de olika ordningarna stärker och konstruerar 
varandra. Diskussionen kring hur de olika maktordningarna skall förstås och 
behandlas i relation till varandra känns igen från 70-talets diskussion om 
ensystemteori kontra tvåsystemteori. Om man vill se hur maktordningar 
diskuterats inom kvinno/genusforskningen ur ett historiskt perspektiv blir det 
därför två relaterade termer.  
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Diskussion 

Terminologin inom genusforskningen 
Bland de vanligast förekommande domäntermerna i KVT 2005 återfinns 
majoriteten i SAOL. De vanligaste domäntermerna är alltså termer som är 
polysema med ord i allmänspråket. Det som främst skiljer dessa termers 
betydelse i ett genusvetenskapligt sammanhang, representerat av KVT, från 
dess allmänspråkliga, representerat av NE, betydelse är att termerna 
problematiseras på olika sätt inom genusforskningen. Skulle jag säga något 
övergripande om vad som kännetecknar genusforskningen är det just att den 
handlar mycket om att problematisera det självklara, att ifrågasätta det som tas 
för givet. Genusperspektiv handlar om att ställa frågor om varför och på vems 
villkor. Om att undersöka hur det som vi uppfattar som naturligt och normalt 
skapas, och vad denna normalitet har för inverkan på människors liv. Detta kan 
man se inte minst i genusforskningens förhållningssätt till termer som kön, 
man, kvinna, kropp och sexualitet. Dessa är alla vardagliga ord, vars innebörd 
sällan ifrågasätts. Inom genusforskningen problematiseras den förenklade 
betydelsen av dessa termer, och man undersöker hur föreställningar och normer 
kring det vi kallar kön, man, kvinna, kropp och sexualitet skapas och 
upprätthålls. Användningen av dessa termer har dock kritiserats även inom 
genusforskningen, för att denna användning reproducerat de kategorier och de 
skillnader som man ifrågasätter. Detta är vad som brukar kallas för 
”feminismens paradox”. Hur ska man analytiskt förhålla sig till de kategorier 
och skillnader som man politiskt strävar efter att upphäva och förändra?  

Olika förhållningssätt till analyskategorier 
Jag beskrev i metodkapitlet hur Hjørland har delat in olika epistemologiska 
utgångspunkter i fem breda kategorier. Hjørland har där placerat feminism i en 
av dessa kategorier, tillsammans med pragmatism, funktionalism och marxism.   
De övriga kategorierna i hans framställning utgörs av empirism, rationalism, 
historicism/hermeneutik/fenomenologi och 
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eclecticism/postmodernism/scepticism. Jag konstaterade redan i bakgrunden att 
feminism och genusforskning inte kan sägas vara ett enda perspektiv, utan att 
man istället kan se flera olika perspektiv inom genusforskningen. Generellt sätt 
kan man säga att det rör sig om främst två olika förhållningssätt, ett modernt 
respektive ett postmodernt. Det moderna perspektivet faller dock lite utanför 
Hjörlands kategorier i och med att det hör hemma i såväl den tredje 
(tillsammans med historicism, hermeneutik och fenomenologi) som den fjärde 
(tillsammans med pragmatism, funktionalism och marxism) kategorin. Inga 
genusforskare utgår dock från någon av de två första epistemologiska 
positionerna empirism och rationalism. Det kan man dock knappast säga att 
någon samhällsvetenskaplig eller humanistisk domän gör idag.  

I min undersökning kan de olika perspektiven främst sägas karaktäriseras 
av deras olika förhållningssätt till kategorier. Jag skulle säga att de flesta 
genusforskare idag ställer sig kritiska till kategorier. Den kritik som 
poststrukturalistister på 80-talet framförde mot den västerländska 
genusforskningens sanningsanspråk och användning av begreppet kvinna, kan 
som jag skrev nog de flesta genusforskare idag hålla med om. Dock kan man se 
att genusforskare ändå förhåller sig på olika sätt till de sociala kategorier som 
existerar i samhället. Enligt det poststrukturalistiska perspektivet10 innebär all 
kategorisering att skapa och reproducera skillnad, och därmed ojämlikhet. 
Därför bör forskningens uppgift vara att dekonstruera kategorier, att bryta isär 
dem för att visa på det komplexa och mångtydiga i människors liv. Eftersom 
man anser att språket i sig skapar en kategorisk verklighet, förhåller sig detta 
perspektiv kritiskt till många av de vanligaste termerna i KVT 2005. Det 
moderna perspektivet ser också risken med att forskningens fokusering på 
kategorier och skillnader riskerar att befästa dessa skillnader, men menar ändå 
att det är ett faktum att dessa kategorier spelar en påtaglig roll i människors 
sociala liv och att man därför inte kan bortse ifrån dem. Istället bör forskningen 
ta sin utgångspunkt i hur människor upplever kategoriseringen och vad de gör 
med den.  

Förhållningssättet till kategorisering hänger således ihop med de 
teorietiska utgångspunkterna, men även med de metodologiska 
                                                 
10 Det är en grov förenkling att dela in alla olika förhållningssätt som finns till kategorisering i två breda 
kategorier, ett modernt respektive ett postmodernt. Naturligtvis skulle man kunna gå ännu djupare i 
analysen och även finna skillnader inom dessa kategorier. Enligt Smirthwaite bör det som jag här har 
kallat två olika perspektiv snarare ses som tendenser. Smirthwaite påpekar att särskilt yngre forskare och 
doktorander idag ofta ”kombinerar drag från olika grundsyner på ett sätt som andra anser otänkbart eller 
motsägande” (Smirhwaite 2005:84). I slutändan är det nog så att alla forskare har sitt eget specifika sätt 
att förhålla sig till kategorier i den egna forskningen.  
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utgångspunkterna, vilka i sin tur oftast hör samman med de teoretiska 
utgångspunkterna. Dessa båda är dock två aspekter av dokument som inte 
uttrycks med hjälp av ämnesord. Det är svårt att genom en ämnesbaserad 
sökning i en databas direkt hitta information om exempelvis kroppen ur ett 
specifikt perspektiv. Detta kan ses som en påtaglig begränsning med ämnesord, 
och samtidigt som ett hinder för ”effektiv informationssökning”. Samtidigt 
stödjer det uppfattningen att informationssökning måste förstås som någonting 
vidare än bara sök och träff. Informationssökning är mer komplext än att hitta 
relevanta söktermer, man måste även förstå vilket sammanhang termerna 
förekommer i. För att kunna förstå detta krävs någon typ av kunskap om det 
ämnesområde som man söker information inom. Det vill säga, det är svårt, om 
ens möjligt, att enbart utifrån en träfflista i en databas bedöma om de dokument 
man fått fram är relevanta eller inte. Denna relevans skapas i ett större 
kommunikativt sammanhang, och för att bedöma om träffarna är relevanta eller 
inte krävs kunskap om detta kommunikativa sammanhang. Därför, menar jag, 
är ämneskunskaper betydelsefulla vid informationssökning. Jag vill påpeka att 
jag tror att mycket informationssökning sker på andra sätt än genom sökningar 
i olika databaser, exempelvis genom s.k. kedjesökning, där man utgår från en 
artikel eller bok och går vidare via de referenser och citeringar som denna 
innehåller (Jfr. Sundin 2005:132). Kanske beror detta delvis också på det som 
jag skrivit ovan, att det är svårt att bedöma dokuments relevans i databasers 
träfflistor.  

Denna problematik är något som även Anna-Stina Samuelsson diskuterar i 
sin domänanalys av det feministiska forskningsfältet. Hon gjorde i sin studie en 
enkätundersökning där syftet var att ta reda på feministiska forskares 
informationssökningsbeteende. Samuelssons resultat tyder på att användarna 
inte söker särskilt mycket i databaser, varken generella eller mer 
ämnesspecifika.  De hittar istället litteratur på andra sätt, inte minst genom 
informella kontakter. Samuelsson resonerar kring betydelsen av att 
dokumentens vetenskapssociologiska värde fastställs, för att forskaren skall 
kunna bedöma dess relevans. Hur detta kan gå till rent praktiskt kan 
exempelvis vara genom att träfflistan i en databas är länkad till en 
citeringsdatabas, där man kan se hur många gånger författaren/artikeln är 
citerad, för att lättare kunna bedöma dess relevans (Samuelsson 2001:50f). 
Värdet av att veta hur många gånger en artikel blivit citerad kan visserligen 
ifrågasättas, då det inte säger något om varför den blivit citerad, det kan ju vara 
för att artikeln i fråga blivit kritiserad. Vid kedjesökning, som också utgår från 
citeringar, är det troligtvis lättare att bedöma syftet med citeringen på en gång. 
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Jag håller dock med Samuelsson om att detta är en viktig aspekt som kanske 
delvis kan förklara varför forskare inom den genusvetenskapliga domänen inte 
i första hand söker information i databaser. Det är ju ett faktum som 
konstateras även i Christensson och Dahlins undersökning av genusforskares 
informationssökningssituation. 

Att ha kunskap om de olika perspektiven och dess olika förhållningssätt till 
analytiska kategorier inom genusforskningen, menar jag även kan ha betydelse 
för en annan del av informationssökningen/informationsanvändningen, den del 
som handlar om källkritik. Olof Sundin konstaterar i sin studie av webbaserade 
användarundervisningar, att handböcker och encyklopedier ofta beskrivs som 
källor som är bra att använda i inledningsskedet av informationssökningen, för 
att slå upp centrala begrepp. I de webbaserade användarundervisningarna 
nämns dock väldigt sällan något om dessa sekundärkällors ”samhälleliga 
ursprung, deras betydelse i olika sociala praktiker samt hur de medverkar till 
att reproducera perspektiv och olika värderingar” (Sundin 2005:127). Jag håller 
med om att det kan vara bra att orientera sig inom ett område genom att 
definiera centrala begrepp, det är ju bland annat vad denna studie syftar till. 
Man bör dock förhålla sig kritiskt till allmänna uppslagsverks förmåga att 
avspegla vissa ämnesområden på ett bra sätt. Många av de termer som jag har 
tagit upp ovan definieras över huvud taget inte utifrån ett genusvetenskapligt 
perspektiv i NE. Däremot definieras exempelvis sexualitet utifrån ett 
antropologiskt perspektiv, och om termen genussystem står det att det är ett 
”begrepp använt inom bl.a. antropologi, etnologi, historia och sociologi för att 
beteckna den sociala struktur som rör kön och som skapar en sorts reglering av 
män och kvinnor i samhället” (min kursivering). Att många termer inte 
definieras ur ett genusvetenskapligt perspektiv skulle i sig kunna ses som ett 
tecken på att genusforskningen inte anses lika etablerad som andra 
vetenskapliga discipliner. Även när termer är ämnesklassade i NE under 
”genusforskning och kvinnohistoria” kan man dock se att det ofta är ett visst 
genusvetenskapligt perspektiv som förs fram. NE anses vara en tillförlitlig 
källa eftersom artiklarna är granskade och skrivna av ämnesexperter. Dessa 
ämnesexperter är dock inte, och kan heller aldrig bli, totalt objektiva eller 
neutrala. Exempelvis är artikeln om genus i NE skriven av Yvonne Hirdman, 
och jag menar att man bör vara medveten om att hon står för ett perspektiv, 
men att det även finns andra perspektiv och förhållningssätt till genus.  
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Normer och värderingar  
Som jag skrev tidigare så har Sundin och Johannisson kritiserat Hjørland för att 
inte ha något explicit maktperspektiv. De menar dock att domänanalysen som 
metod lämpar sig för att studera hur normer och värderingar skapas och 
upprätthålls inom olika kunskapsdomäner. Jag har i bakgrundskapitlet såväl 
som i undersökningen berört några av de konflikter som finns inom 
genusforskningen, och skall här ta upp ett par av de normer och värderingar 
som jag menar finns inom domänen. En av de mest synliga normerna är enligt 
mig kravet på kopplingen till feminism och förändring. Jag menar att man kan 
se att de konflikter som finns inom genusforskningen kan relateras till ett slags 
mer eller mindre uttalat krav på att forskningen bör leda till förändring. Att 
termerna feminism och feminist var så vanligt förekommande i KVT 2005 kan 
ses som ett uttryck för detta.  

En annan slutsats som man kan dra av undersökningen är att det knappast 
råder konsensus kring de olika termerna inom genusforskningen, och att detta 
inte heller är något som eftersträvas. Att nummer 2-3 av KVT 2005 utgörs av 
ett temanummer kring termen intersektionalitet, där flera av författarna 
uttryckligen skriver om en ovilja att låsa fast termens betydelse är ett exempel 
på detta. Jag tror att orsakerna till denna motvilja mot fasta definitioner är 
flera. För det första tror jag att det har att göra med genusforskningens 
tvärvetenskaplighet, och det faktum att genusforskare kommer från olika 
vetenskapliga discipliner och har skilda kunskapsteoretiska bakgrunder. Detta 
behöver i sig inte ses som något negativt, utan det kan snarare vara något 
positivt, som också för med sig att forskare inom domänen kan bidra med 
många olika perspektiv på genusfrågor. Dock är det nog ofta så att termer 
definieras på olika sätt inom olika discipliner, och därför kan genusforskares 
skilda bakgrunder medföra att termer kommer att förstås på olika sätt inom 
domänen. Att genusforskningen är en relativt ung domän tror jag också har 
betydelse, då teorierna och terminologin fortfarande är under utveckling - 
något som de väl i och för sig aldrig slutar att vara. Den kanske viktigaste 
faktorn tror jag dock ligger i genusforskningens karaktär. Om kärnan i 
genusforskningen kan sägas vara tron på att verkligheten konstrueras, så finns 
givetvis ett motstånd mot fasta definitioner och sanningar, inte bara inom den 
poststrukturalistiska genusforskningen. Som jag skrev i bakgrunden påpekar 
dessutom både Thurén och Ljung att genusforskningen som sådan har mycket 
gemensamt med poststrukturalismen, inte minst då det gäller de 
utgångspunkter som handlar om vikten av att i forskningen vara självkritisk 
och reflexiv. Jag skulle säga att alla genusforskare delar uppfattningen att 
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språket har stor betydelse för hur vi uppfattar världen, och att all kategorisering 
och alla försök att definiera termer per automatik kommer att utesluta vissa 
perspektiv. Att definiera förstås som en form av makthandling, vilket även 
påpekas i inledningen till Encyclopedia of feminist theories.  

Den terminologiska forskning som jag tagit del av har framförallt handlat 
om standardisering av terminologi. Standardisering är även den princip som 
kontrollerade ämnesordssystem bygger på. Som Ungern-Stenberg, Hjørland 
och även andra påpekat så lämpar sig dock standardisering bättre för 
ämnesområden som är stabila, berör konkreta objekt och har en tradition inom 
standardisering. Faktorer som kan sägas försvåra standardisering är enligt 
Ungern-Stenberg om ämnesområdet är nytt, om det baserar sig på olika teorier, 
om det behandlar humaniora och samhällsvetenskaper och om det saknar 
traditioner inom standardisering (Ungern-Stenberg 2003:59). För 
genusvetenskapen kan man konstatera att alla dessa faktorer gäller. 
Genusforskningen är som jag skrev, trots sina dryga 30 år ändå ett relativt 
ungt, och framväxande, fält. Det finns inom genusforskningen, som jag visat, 
flera olika perspektiv och teorier, och inom dessa olika perspektiv används 
termer på olika sätt. Genusforskning sker dessutom främst inom humaniora och 
samhällsvetenskap. Inte minst ser jag dock den fjärde punkten, dvs. den som 
handlar om huruvida det finns en tradition av standardisering inom 
ämnesområdet, som betydelsefull. Som jag skrivit ovan kan man inom 
genusforskningen inte bara konstatera att en sådan tradition saknas, utan även 
att standardisering av termer i sig strider emot de grundläggande 
kunskapsteoretiska antaganden som föreligger inom genusforskningen. Idén 
med standardisering kan i sig sägas bygga på ett positivistiskt synsätt, där 
kunskap och begrepp ses som något objektivt, som äger mening i sig självt. 
Detta är en uppfattning som inte delas av genusforskare. 

Att det inte råder konsensus kring termer och att det pågår en ständig 
diskussion både om termers betydelse och användbarhet kan ur ett 
genusvetenskapligt perspektiv istället ses som något positivt. Kvinno- och 
genusforskningen har kritiserat hur den västerländska vetenskapen ägnat sig åt 
att klassificera och definiera världen utifrån ett s.k. objektivt perspektiv, genom 
att visa hur detta i själva verket varit ett manligt, vitt, heterosexuellt perspektiv. 
Den genusvetenskapliga uppfattningen att det inte finns några objektiva 
definitioner kan dock ses som problematisk ur ett informationsvetenskapligt 
perspektiv. Som Hope Olson skriver: ”Naming information is the special 
business of librarians and information prfessionals. Applied in our role as 
‘neutral’ intermediaries between users and information, our theories, models, 
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and descriptions are as presumptuous and controlling as scientists’ construction 
and containment of nature” (Olson 2001:640). Olson menar att såväl Library of 
Congress Subject Headings, som Dewey Decimal Calssification är begränsade 
när det gäller förmågan att återspegla genusvetenskaplig litteratur. Olson ser 
det dock inte som någon lösning att skapa nya standarder som bättre skulle 
kunna ge uttryck för aspekter som de existerande systemen inte ger uttryck för. 
Istället diskuterar hon de olika möjligheter som finns för att tänja på de 
existerande systemen. Bland tar hon upp fritextsökning som ett komplement till 
kontrollerande ämnesordssystem. Fritextsökning har dock också sina 
begräsningar och nackdelar, främst genom att det tenderar att generera en stor 
mängd mindre relevanta träffar (Olson 2001:660). Olson tar även upp ett par 
andra intressanta exempel som bland annat handlar om att användare kunde 
uppmuntras och få möjlighet att skapa egna hänvisningar och länkar mellan 
olika dokument i en databas (Olson 2001:661). Detta kan jämföras med 
Samuelssons tankar om att länka träffarna i en databas till en citeringsdatabas. 
Båda dessa förslag kommer ur uppfattningen att relevans, och därmed vilka 
termer och vilka dokument som kan ses som relaterade till varandra, är något 
som skapas i en kontext, av de användare som verkar i denna kontext. Denna 
uppfattning har jag med denna uppsats velat belysa, genom att visa att termer 
och ord har olika betydelser och får sin mening i olika, såväl icke-
genusvetenskapliga som genusvetenskapliga, sammanhang.  

Domänanalysen 
Som jag skrev tidigare så har, trots att språkets och terminologins betydelse för 
informationssökning enligt mig är rätt uppenbar, inte mycket terminologisk 
forskning gjorts inom biblioteks- och informationsvetenskapen. Enligt 
Hjørland har extremt lite forskning relaterat epistemologi till terminologi. 
Hjørland tar upp terminologi som ett domänanalytiskt angreppssätt och menar 
att terminologins beröringspunkt med informationsvetenskapen är kopplad till 
både kunskapsorganisation och informationsåtervinning. Han skriver dock inte 
hur en terminologisk undersökning kan gå till rent praktiskt. Ett syfte med den 
här uppsatsen har varit att undersöka terminologin inom domänen 
genusforskning för att kunna säga något om den genusvetenskapliga 
terminologin i relation till informationssökning, vilket jag gjort ovan. Då 
domänanalytiska metoder för att undersöka terminologi inom domäner saknas, 
har mitt syfte även varit att försöka utarbeta en sådan metod. Att ett av mina 
syften har varit att försöka utarbeta en metod har gjort att uppsatsen stundtals 
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varit svår att skriva, då jag varit tvungen att flera gånger gå tillbaka för att 
fundera kring och revidera mina metodologiska utgångspunkter och kriterier 
för vad som definierar en domänterm. Den metod som jag slutligen använt mig 
av i undersökningen har såväl brister som fördelar, som jag nedan kommer att 
diskutera.  

Jag bedömde för det första att någon automatisk metod för identifiering av 
domäntermer inte var möjlig. Denna uppfattning stärktes under genomförandet 
av undersökningen, då det visade sig vara mycket svårt även att manuellt 
extrahera domäntermer ur KVT. Mitt kriterium för att vad som kännetecknar 
en term var att det är ett ord som inte förekommer i allmänspråket. I 
undersökningen representerades allmänspråket av Svenska akademins ordlista. 
Eftersom många termer inom genusforskningen är polysema med ord i 
allmänspråket var ett vidare kriterium att en term även kan vara ett ord som 
förekommer i allmänspråket men som har en annan betydelse inom 
genusforskningen. För bedömningen av om ord har olika betydelser inom 
allmänspråket respektive genusforskningen använde jag Nationalencyklopedin 
som stöd. Nationalencyklopedin har på så vis också fått representera 
allmänspråket i undersökningen, med undantag för de artiklar som var skrivna 
av ämnesspecialister. Man kan naturligtvis fråga sig i vilken mån SAOL och 
NE kan sägas representera allmänspråket. Man kan också fråga sig om det över 
huvud taget existerar något som kan kallas för ”allmänspråk”. Jag menar dock 
att så är fallet. Om det inte fanns något allmänspråk, dvs. om människor inte 
menade ungefär samma sak med de ord de använder i sitt dagliga liv, skulle 
människor inte kunna kommunicera med varandra. Det moderna samhället 
kännetecknas samtidigt av en ökad specialisering inom samhällets alla olika 
sfärer och inom dessa olika sfärer utvecklas specifika terminologier. Eftersom 
människor inte kan vara experter inom alla områden delar de därför inte heller 
den specifika terminologi som finns inom dessa områden. Således menar jag att 
det finns både något som kan kallas för allmänspråk, och något som kan kallas 
för fackspråk. Däremot kan man ifrågasätta möjligheten att avgränsa dessa 
olika språk på ett objektivt sätt, liksom möjligheten att hitta objektiva 
definitioner av termer och ord. Bedömningen av vad som kännetecknar en term 
kommer därmed alltid att bli subjektiv, men det gör enligt mig inte fackspråk 
mindre intressant att studera. Att jag valde att låta NE och SAOL representera 
allmänspråket var främst för att jag ville ha något explicit att jämföra med.  

Eftersom genusforskningen är en tvärvetenskaplig domän förekom i texten 
många allmänna samhällsvetenskapliga och humanistiska termer och jag ville 
på något sätt skilja dessa från de mer specifikt genusvetenskapliga termerna. 
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Jag utgick från början ifrån att det skulle finnas domänspecifika respektive 
icke-domänspecifika termer. Benämningen ”domänspecifik term” visade sig 
dock vara problematisk, då genusforskningen även kan ses som ett perspektiv 
som ingår i andra domäner. Man kan därför ifrågasätta om det finns några 
domänspecifika termer inom genusforskningen, om det som kännetecknar en 
domänspecifik är att den endast förekommer inom en domän. Vidare utgick jag 
ifrån en föreställning om att det skulle finnas två typer av icke-domänspecifika 
termer, dels termer som förekommer inom flera domäner med samma 
betydelse, dels termer som förekommer inom flera domäner med olika 
betydelse. Det visade sig dock svårt att skilja mellan dessa olika typer av icke-
domänspecifika termer. Det var över huvud taget svårt att definiera termer som 
tillhörande eller icke-tillhörande den genusvetenskapliga domänen. Jag kom 
därför att istället definiera termer som mer eller mindre tillhörande domänen. 
För att bedöma detta blev ett viktigt kriterium att ta hänsyn till termens historia 
inom domänen.  

Vad som utgör termens historia inom domänen är dock inte heller något 
självklart, utan beror på vilket perspektiv man utgår ifrån. Problematiken kring 
att definiera genusvetenskapliga domäntermer menar jag hör samman med 
svårigheten att definiera och avgränsa domänen genusvetenskap. Som jag 
redan varit inne på så menar jag att en av bristerna med domänanalysen är att 
begreppet domän inte diskuterats av Hjørland i någon större utsträckning. Det 
faktum att Hjørland inte tydligt definierar vad han menar med domän tas upp 
av Jens-Erik Mai, som dock menar att det kan ses som något positivt att 
domänbegreppet är öppet och kan utvecklas utifrån de olika sammanhang det 
används i (Mai 2005:605). Även om begreppet kan ses som öppet, menar jag 
dock att det är lätt att i Hjørlands texter få intrycket av att domän är liktydigt 
med ”traditionella” vetenskapliga discipliner. Detta intryck förstärks av att 
Hjørland ofta exemplifierar sitt resonemang med undersökningar av domänen 
psykologi. Jag menar att psykologin kan ses som traditionell i den meningen att 
den har en relativt lång historia, och att den därför har fyra relativt avgränsade 
paradigm, som utvecklat egna teorier, terminologi och relevanskriterier. 
Psykologin är, kanske på grund av dess historia, dessutom lättare att avgränsa 
gentemot andra domäner. Genusforskningen är inte på samma sätt en 
avgränsad domän eftersom den finns inom hela det samhällsvetenskapliga och 
humanistiska fältet, och även allt mer inom de naturvetenskapliga och tekniska 
områdena.  

Enligt Mai är denna tvärvetenskaplighet dock något som kännetecknar 
många discipliner idag. En fråga kan höra hemma inom flera olika discipliner, 
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och inom en disciplin kan många olika frågor, som inte alltid har så mycket att 
göra med varandra, ingå. Därför menar han att studier av traditionella 
discipliner inte kan ge en indexerare tillräcklig kunskap om den kontext som 
ett dokument kan höra hemma i. Domänbegreppet däremot, menar han, skär 
tvärs igenom formella definitioner och ser istället till människors handlingar 
och deras gemensamma mål. Mai definierar en domän som ”a group of people 
who share common goals” (Mai 2005:606), vilket också är den definition som 
jag antagit i denna uppsats. Jag menar att Mais definition av domän är fruktbar 
för genusforskningen just för att den synliggör den politiska aspekten som jag 
menar är närvarande, om än ibland implicit, så gott som alltid. Jag skrev ovan 
att man kan se att det finns en norm inom genusvetenskapen som handlar om 
att forskningen på något sätt bör leda till förändring. Detta är inte något som 
alltid uttrycks explicit, men man kan se det inte minst i de diskussioner som 
handlar om den forskning och de teorier som kritiserats för att leda till 
motsatsen, dvs. den forskning som ansetts bekräfta och reproducera skillnader 
och kategorier. 

Mais definition är vid och en av poängerna är just att den inte framhäver 
någon formell avgränsning av domäner. Definitionen underlättar i 
identifierandet av genusvetenskapliga dokument och sammanhang, genom att 
den fokuserar på syftet med människors handlingar. På detta sätt kan den vara 
till hjälp för att skilja icke-genusvetenskapliga texter som handlar om kön från 
genusvetenskapliga. Däremot har Mais definition av domänbegreppet inte varit 
till någon större hjälp för att identifiera domäntermer. Jag tror att några av de 
problem som jag har haft med att bedöma vad som kan räknas som 
domäntermer kan avhjälpas genom att avgränsa domänen på ett bättre sätt än 
vad jag har gjort. Eftersom mitt syfte var att undersöka hur termer används 
inom olika perspektiv inom genusforskningen valde jag att studera 
Kvinnovetenskaplig tidskrift, vilket är en tvärvetenskaplig tidskrift inom 
domänen genusforskning. Tvärvetenskapligheten gjorde dock att jag stötte på 
en hel del problem. Problem som jag, om jag från början hade bestämt mig för 
att endast undersöka terminologin inom ett genusvetenskapligt perspektiv, 
hade kunnat undvika. Givetvis hade det då blivit en fråga om hur detta 
perspektiv skulle kunna avgränsas, vilket troligtvis inte hade varit helt lätt, men 
jag tror att identifieringen av termer hade varit lättare. 

De metodologiska problem som på olika sätt berörts i uppsatsen, och som 
fortfarande kvarstår, tyder på att domänanalysen bör betraktas som en ansats 
som fortfarande är under utveckling. Framförallt behöver den domänanalytiska 
metoden och de olika angreppssätten utvecklas. Detta är något som konstateras 
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även i Samuelssons studie av det feministiska forskningsfältet. I artikeln 
Domain analysis in information science. Eleven approaches – traditional as 
well as innovative (2002b) beskriver Hjørland, relativt kortfattat, elva olika 
tillvägagångssätt för att studera en domän. Flera av dessa tillvägagångssätt kan 
dock snarare ses som metoder som riktar sig till verksamma bibliotekarier, än 
som beprövade vetenskapliga metoder. Jag har i och med denna uppsats gjort 
ett försök att utarbeta en metod för att studera en domäns terminologi. Den 
största bristen med den metod jag använt ser jag som att domänen 
genusforskning inte har avgränsats tydligare. Jag tror att man med fördel kan 
avgränsa sig till att endast studera en del av en domän, åtminstone för en studie 
av detta omfång. Ett alternativ om man vill undersöka hur termer används inom 
olika perspektiv skulle kunna vara att först identifiera vilka olika perspektiv 
som finns inom domänen, för att sedan identifiera olika sammanhang, 
exempelvis olika texter, som kan sägas representera de olika perspektiven. 
Man skulle då kunna jämföra vilka termer som används inom de olika 
perspektiven, och samtidigt undersöka om och hur de termer som förekommer 
inom alla perspektiv används på olika sätt. I min undersökning har jag delvis 
gjort det motsatta. Visserligen har jag i bakgrunden identifierat två olika 
perspektiv inom genusforskningen, men jag utgick inte från dessa perspektiv i 
den terminologiska undersökningen. Jag utgick istället ifrån termerna i sig, och 
undersökte på vilka olika sätt termerna definieras och används i KVT och i 
andra genusvetenskapliga sammanhang. I efterhand tror jag att det kanske hade 
varit lättare att utgå från de olika perspektiven istället för att utgå från 
termerna. 

En annan nackdel med min metod är att den är tidskrävande. Som framgått 
har jag i uppsatsen endast haft möjlighet att analysera en bråkdel av det 
material jag fått fram, på djupet. Att metoden är tidskrävande beror delvis på 
att jag menar att man för bedömningen av vilka termer som kan sägas tillhöra 
domänen mer eller mindre, bör ta hänsyn till termernas historia och 
användning inom det större sammanhang som den text man undersöker ingår i. 
Därför är det svårt att undkomma att metoden blir tidskrävande. Det är dock 
ytterligare ett argument för varför man från början bör avgränsa 
undersökningsmaterialet i högre grad än vad jag har gjort. Trots dessa kritiska 
synpunkter angående den metod som jag själv har konstruerat menar jag ändå 
att domänanalysen utgör en fruktbar teoretisk och metodologisk utgångspunkt 
för att studera hur kunskap och information ges mening i olika sammanhang, 
och att de domänanalytiska metoderna därför bör fortsätta utvecklas.  
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Sammanfattning 

Denna uppsats har två syften. Dels har den syftat till att undersöka den 
genusvetenskapliga domänen och dess terminologi, för att kunna säga något 
om språkets betydelse vid informationssökning. Dels har den syftat till att 
försöka utarbeta en domänanalytisk metod för att undersöka terminologin inom 
en domän, och därmed även till att kritiskt undersöka den domänanalytiska 
ansatsen. Att försöka utarbeta en metod har varit en svår uppgift, och jag har 
flera gånger tvingats stanna upp för att fundera kring och revidera mina 
metodologiska utgångspunkter. Problematiken har främst rört hur man kan 
skilja mellan termer och ord i en text, och hur man kan skilja mellan olika 
typer av termer för att identifiera termer som tillhörande en viss domän, i mitt 
fall genusforskningen. Jag har kommit fram till att det är svårt att bedöma 
termer som tillhörande eller icke-tillhörande den genusvetenskapliga domänen, 
och att man istället bör se dem som mer eller mindre tillhörande. Ett viktigt 
kriterium blir då att ta hänsyn till termernas historia inom domänen. Vidare 
menar jag att de svårigheter som funnits kvar i identifierandet av 
genusvetenskapliga domäntermer kan relateras till svårigheten i att avgränsa 
den genusvetenskapliga domänen. Jag ser dock den domänanalytiska ansatsen 
som fruktbar för att studera hur kunskap och information ges mening i olika 
sammanhang och menar att de olika sätten att angripa en domän på bör 
fortsätta att utvecklas. Jag har med denna uppsats försökt visa hur det främsta 
verktyg vi använder för att kommunicera, dvs. språket, inte har någon objektiv 
mening, utan att mening och relevans skapas kollektivt inom olika domäner 
och perspektiv. Teori och metod har stor betydelse för hur termer förstås och 
används inom genusforskningen, men dessa två aspekter kan sällan uttryckas 
med hjälp av ämnesord. Således krävs andra strategier och tekniker för att 
återfinna relevant genusvetenskaplig litteratur. Jag har samtidigt visat på det 
komplexa och svåra i att standardisera och definiera genusvetenskapliga 
termer, då det inte råder konsensus inom domänen hur termer bör definieras, 
och att standardisering i sig strider mot de kunskapsteoretiska grundantaganden 
som föreligger inom genusforskningen.  
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Bilaga 

Termerna i KVT KVT 1 KVT 2-3 KVT 4 Totalt 

Abjekt    3 3 

Abjektion   2 2 

Afrikafeminist    6 6 

Agency   3  3 

Beköna    1 1 

Beköning 1   1 

Cross-dressing   1 1 

Cross-gender   1 1 

Cyborg   8  8 

Cyborg-manifest   1  1 

Dekonstruera   1 7 1 9 

Dekonstruktion   5  5 

Emancipationsmål   1  1 

Enkroppsprincip 1   1 

Enkönsvärlden 1   1 

Ensystemteori    1 1 

Essens   3  3 

Essentialisera   2  2 

Essentialisering   1 1 2 

Essentialism   4 2 6 

Femininitet  4 3  7 

Feminisera   3 1 4 

Feminisering     1  1 

Feminism  4 36 34 74 
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Feminist  2 44 21 67 

Feministteoretiker   2  2 

Förkroppsligande 4   4 

Förändringsstrategi   1  1 

Genus  61 67 64     192 

Genusanalys   1  1 

Genusarbetsdelning 1   1 

Genusattribut 1   1 

Genusbegreppet   1 2 3 

Genusbild 1   1 

Genusdiskurs 1   1 

Genusforskare   2 15 17 

Genusforskning  3 40 60      103 

Genusforskningsfrågor    1 1 

Genusforskningsmiljö   3 3 

Genusfrågor   2  2 

Genusgräns 3   3 

Genushierarki   1 1 

Genusidentitet   3 2 5 

Genusideologi 1   1 

Genusifiering 2   2 

Genusinriktning   1 1 

Genuskaraktär 1   1 

Genuskategori  4 1 2 7 

Genuskompetens   1 1 

Genuskonferens   1  1 

Genuskontrakt   2  2 

Genuskontraktsteori   1  1 

Genuskunskap   1 1 

Genuslikhet   1 1 

Genusmall   1  1 
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Genusmiljö   2 2 

Genusmönster   1  1 

Genusok 1   1 

Genusordning  6 15  21 

Genusperspektiv  7 1 17 25 

Genusplan 1   1 

Genusposition   1 1 

Genuspraktiker 1   1 

Genusprivilegium   1 1 

Genusprocess 1   1 

Genusprofessor   1 1 

Genusprofessur    7 7 

Genusprägling    1 1 

Genusregim 1   1 

Genusrelation   2  2 

Genusrådgivare   2  2 

Genusschema 3   3 

Genusseminarium   1 1 

Genusskillnad   2 2 

Genusspel 1   1 

Genusstruktur 3   3 

Genusstudier   4 2 6 

Genussystem  2 1 1 4 

Genusteoretiker 1   1 

Genusteori  1 1 1 3 

Genustjänst    1 1 

Genusvetare  1 1  2 

Genusvetenskap   6 7 13 

Genusvärldsbild 1   1 

Hegemoni  6 4 5 15 

Helhetsteori   4 4 
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Heteronorm   1 1 

Heteronormativitet  3 1 3 7 

Heterosexism 1  1 2 

Heterosexualisering 1   1 

Heterosexualitet  3 5 6 13 

Heterosexualitetsnorm 1   1 

Homosexualitet  3 1 4 8 

Husmoderskontrakt   2  2 

Identitet  5 40 4 49 

Identitetsdemension  7  7 

Identitetsdiskurs   5  5 

Identitetsexperiment   1  1 

Identitetsform   1  1 

Identitetsförslag   1  1 

Identitetsgemenskap   1  1 

Identitetsgrupper   2  2 

Identitetskategori   4  4 

Identitetskonstruktion   2  2 

Identitetsmöjligheter   1  1 

Identitetsordning   15  15 

Identitetsperspektiv   1  1 

Identitetspolitik   6  6 

Identitetsrepresentation   1  1 

Identitetsskapande  1 2 1 4 

Identitetstema   1  1 

Identitetsutveckling   2  2 

Intersektion  46  46 

Intersektionalitet 1 190 13      204 

Intersektionalitetsanalys   16  16 

Intersektionalitetsbegreppet   30 3 33 

Intersektionalitetsdebatten   1  1 
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Intersektionalitetsdiskussion   3  3 

Intersektionalitetsforskning   2  2 

Intersektionalitetsfält   1  1 

Intersektionalitetskonferens 1   1 

Intersektionalitetsmodell   1  1 

Intersektionalitetsperspektiv   4  4 

Intersektionalitetsstudie   5  5 

Intersektionalitetstanke   2  2 

Intersektionalitetsteorin   2  2 

Intersektionalitetstänkande   1  1 

Intra-agerande   1  1 

Intra-aktion   3  3 

Jouissance  2  2 

Kategoriseringsprocess   1  1 

Komplementaritetsteori 1   1 

Kontraktsteori   1  1 

Kropp  286 5 24      315 

Kroppsbild 22   22 

Kroppsdiskurs 1   1 

Kroppsperspektiv 5   5 

Kroppsschema 11   11 

Kroppssubjekt 2   2 

Kroppsuppfattning 2   2 

Kroppsupplevelse 4   4 

Kroppsövningsområdet 1   1 

Kvinna  427 326 200    953 

Kvinnlighet  26 8 4 38 

Kvinnoerfarenhet   1  1 

Kvinnoforskare 1  7 8 

Kvinnoforskning 1 8 31 40 

Kvinnoforskningsfältet   1  1 
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Kvinnoforskningsmiljöer     1 1 

Kvinnoforskningssammanhang   1 1 

Kvinnofrågor  1 2 7 10 

Kvinnoförening   4  4 

Kvinnoförtryck   1 13 14 

Kvinnohistoria   6 6 

Kvinnoidrott 7   7 

Kvinnojourkunskap 1   1 

Kvinnokollektiv 1   1 

Kvinnokonferens   1  1 

Kvinnokropp 24  2 26 

Kvinnolitteraturforskning   2 2 

Kvinnoperspektiv 2   2 

Kvinnoprojekt   1  1 

Kvinnoroll   1 1 

Kvinnorum   1 1 

Kvinnorörelse  1 6 11 18 

Kvinnosakskämpar 1   1 

Kvinnosolidaritet   1  1 

Kvinnosysslor   2  2 

Kvinnouppfattning   2 2 

Kvinnoverksamheter   1  1 

Kvinnovetenskap   2 2 

Kvinnoäktenskap   1 1 

Kön  115 120 86    321 

Könsallians   1  1 

Könsanalys   1  1 

Könsaspekt   1 1 

Könsbeteende 1   1 

Könsdefinition   1 1 

Könsdimension   2  2 
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Könsfixering   1 1 

Könsforskning 1   1 

Könsfråga    2 2 

Könsförtryck   8 1 9 

Könsgräns 3   3 

Könshierarki   1 1 

Könsidentitet  5 1 1 7 

Könsindelning 1   1 

Könskamp   2  2 

Könskarakteristika 1   1 

Könskategori  1 3 3 7 

Könskodning 3   3 

Könskodning 3   3 

Könskonflikt   1  1 

Könskonstruktion  1 2  3 

Könskultur 5   5 

Könsköp   2 2 

Könsköpare   1 1 

Könsmakt   1  1 

Könsmaktordning  1 3 1 5 

Könsmaktperspektiv   2 2 

Könsmaktrelation   5  5 

Könsmärka 2   2 

Könsmönster   1  1 

Könsnorm   1 1 

Könsojämlikhet   11  11 

Könsolikhet 1   1 

Könsordning   2  2 

Könsparadox 6   6 

Könsperspektiv  5 1  6 

Könsproblematik 2   2 
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Könsrelation   1 1 

Könsroll  1 14 1 16 

Könsrollsattityder   3 3 

Könsrollsbegreppet   6 6 

Könsrollsdebatt   13 13 

Könsrollsfas    2 2 

Könsrollsforskare   1 1 

Könsrollsforskning    3 3 

Könsrollsfrågor   7 7 

Könsrollsföreställningar 1   1 

Könsrollshistoria   2 2 

Könsrollskritiker    1 1 

Könsrollsmönster 4   4 

Könsrollsreformer    1 1 

Könsrollsseminarium   30 30 

Könsrollsteori 1   1 

Könsrollstänkande  5  2 7 

Könsrollsutjämning    2 2 

Könsschablom  2   2 

Könssegregation    1 1 

Könsskillnad  10 1 4 15 

Könsstereotypi 1   1 

Könssymbolik   1  1 

Könssystem    5 5 

Könstillhörighet   1  1 

Könsåtskillnad 1   1 

Könsöverskrida 1   1 

Liberalfeminism   1 1 

Likhetsstrategi 1   1 

Likhetstänkande 1   1 

Machoteknokropp   1  1 
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Makt  6 27 17 50 

Maktanalys   8 1 9 

Maktanspråk   1  1 

Maktaspekt   1  1 

Maktassymetri   11  11 

Maktaxel/lar   11 1 12 

Maktbas    1 1 

Maktbegrepp 1   1 

Maktcentra   1 1 

Maktdimension   6  6 

Maktdominans    1 1 

Maktfenomen   1  1 

Maktforskning 1   1 

Maktförhålland 1 6 1 8 

Maktförståelse   13 1 14 

Makthegemoni 1   1 

Makthierarki   1  1 

Maktkonstellation   1  1 

Maktmedvetande   1 1 

Maktobalans   1  1 

Maktojämlikhet   2  2 

Maktoordning 1   1 

Maktordning  4 60 6 70 

Maktordningsgrund   1  1 

Maktperspektiv   4  4 

Maktproblematik   1  1 

Maktregim   1  1 

Maktrelation  3 23 7 33 

Maktsituering   2  2 

Maktskillnad   1  1 

Maktstrategi   1  1 
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Maktstruktur  1 8 1 10 

Maktsystem    1 1 

Maktteori   1  1 

Maktterm   2  2 

Maktutövning 4 6 1 11 

Man  230 132 55       417 

Manlighet  26 6 4 36 

Manlighetsforskning 1   1 

Manlighetsfostran 3   3 

Manlighetsnorm 1   1 

Manlighetsproblem    1 1 

Manlighetsprojekt 3   3 

Manlighetsskapande 1   1 

Manlighetsskapande 1   1 

Mansbild   1  1 

Mansdominans  1  1 1 

Mansforskare 1   1 

Mansforskning   1  1 

Mansideal 2   2 

Manskropp 7   7 

Mansroll    1 1 

Maskulinitet  20 4  24 

Maskulinitetsforskning 1   1 

Maskulinitetskonstruktion   1  1 

Minoritetsfeminist   1  1 

Motmakt    1 1 

Motmaktsbegrepp 1   1 

Motnorm    1 1 

Motståndsdiskurs   6  6 

Norm  11 14 6 31 

Normalisera  2 2 1 5 
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Normalisering   1  1 

Normaliseringsprocess  4  4 

Normalitet  1 12  12 

Normalitetsgräns 1   1 

Normativitet   1 1 

Normbrott   1  1 

Normefterlevnad   1  1 

Normgränser   1  1 

Normstatus 1   1 

Normsystem   1  1 

Ojämlikhetskonfiguration   2  2 

Ojämlikhetsskapande   1  1 

Ojämlikhetsstruktur   1  1 

Omanlighet   1  1 

Patriarkattteoretiker    1 1 

Patriarkat   2 14 16 

Patriarkatteori    9 9 

Performativitet   1 1 

Queerfeminism   1  1 

Queerfeminister   1  1 

Queerkontext   1 1 

Queerperspektiv 1   1 

Queerteoretiker  1 1  2 

Queerteori  1 2 3 

Radikalfeminism    2 2 

Sexualisering    1 1 

Sexualitet  6 33 69    108 

Sexualitetsforskning   2 4 6 

Sexualitetsmaskerad    1 1 

Sexualitetsteori    1 1 

Skillnadsdimension   3  3 
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Skillnadskategori   1  1 

Skillnadstänkande 1   1 

Ståndpunktsepistemologi   1  1 

Ståndpunktsteori    1 1 

Systemteori    1 1 

Särartstänkande 1   1 

Transperson  1  1 

Trippelförtryck   1  1 

Tvåkönsvärlden 1   1 

Tvåsystemmodell    1 1 

Tvåsystemteori    4 4 

Underifrånperspektiv   2  2 

Vetenskapskrigsfigur    5 5 
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