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1. Inledning  

Genusfrågor är relevanta för alla tänkbara ämnesområden och forskningsdiscipli-

ner just för att de handlar om grundläggande förklaringsmodeller för hur männi-

skor förhåller sig till varandra och till samhället. En skev könsfördelning inom ett 

vetenskapligt fält eller en profession påverkar i allra högsta grad dess status i all-

mänhetens ögon. Att bibliotekarieyrket är ett kvinnodominerat akademikeryrke 

med låg status och medföljande låga löner är en anledning till att föra upp genus-

frågorna till ytan. Så länge orättvisor och ojämlikhet mellan könen existerar är det 

också relevant att undersöka de system och strukturer som tillåter och möjliggör 

detta. Det är således både viktigt och intressant att undersöka det biblioteks- och 

informationsvetenskapliga området ur ett genusperspektiv.  

Anna Kåring Wagman, som för Svensk biblioteksförenings räkning samman-

ställt rapporten Bibliotekarien och professionen – en forskningsöversikt, förvånas 

över att det genusvetenskapliga området inte är mer omfattande inom den aktuella 

biblioteks- och informationsvetenskapliga forskningen. Hon menar att just det 

faktum att bibliotekarieyrket är så kvinnodominerat borde ge upphov till intres-

santa undersökningar och diskussioner kring könsarbetsfördelning och hur den 

nya tekniken påverkar densamma.1 En snabb genomläsning av de forskarpresenta-

tioner som Högskolan i Borås lagt ut på sin hemsida visar att ingen av de forskare 

som verkar inom Institutionen för biblioteks- och informationsveten-

skap/Bibliotekshögskolan (BHS) nämner begreppet genus i samband med sin 

forskning. På andra Biblioteks- och informationsvetenskapliga institutioner är 

genusvetenskapen dock något mer närvarande. I detta sammanhang kan Umeå 

universitet nämnas där Jenny Samuelsson disputerat med avhandlingen På väg 

från ingenstans: kritik och emancipation av kunskapsorganisation för feministisk 

forskning (2008).  Sammantaget framstår dock genusfrågor inte som ett prioriterat 

område inom Biblioteks och informationsvetenskap (B&I) vilket gör en under-

sökning om hur förhållandet mellan genusvetenskap och B&I ser ut än mer rele-

vant. 

                                                 

 
1 Kåring Wagman, A. (2008), Bibliotekarien och professionen - en forskningsöversikt, s. 25. 
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Då antalet B&I-forskare i Sverige är relativt begränsat och antalet B&I-

forskare som kombinerar sitt ämne med genusvetenskap är än mer begränsat är 

det svårt att få en bild av hur den genusvetenskapliga forskningen inom B&I-

området ser ut. Går man däremot nedåt i de akademiska nivåerna och tittar på ma-

gisteruppsatser inom B&I går det att hitta en hel del undersökningar som kombi-

nerar B&I-ämnet med genusvetenskap. Båda dessa ämnesdiscipliner är relativt 

nya och expanderande forskningsfält i en svensk kontext. Genom att undersöka 

hur genusforskningen ser ut och har sett ut inom B&I-området via magisterupp-

satser i ämnet, kan man förhoppningsvis säga något om genusämnets utveckling 

inom just detta fält. B&I-studerande på magisternivå är inte nödvändigtvis i fram-

kant vad det gäller ny forskning och nya metoder, men kan ändå ge en bra över-

blick över vilka strömningar, teorier och skolor som har dominerat under de se-

naste åren. Det kan också vara intressant att reflektera över vilken genusforskning 

och vilka forskare som når ut till studenterna och ifall det material studenterna 

använder är representativt för forskningsområdet i stort.  

Bibliometriska metoder används ofta för att kartlägga och få en överblick över 

publikationerna inom en ämnesdisciplin. För att överblicka och analysera det ge-

nusvetenskapliga ämnesområdet inom B&I ansågs en bibliometrisk undersökning 

mest lämplig. Kombinationen bibliometri och genusvetenskap är inte ett område 

som genererat mycket vetenskaplig litteratur, vilket gör det extra intressant att 

undersöka.  

1.1 Syfte 

Huvudsyftet med det här arbetet är att genom en bibliometrisk undersökning av 

B&I-studenters uppsatser vid Bibliotekshögskolan i Borås, urskilja mönster, 

strukturer och samband inom genusforskningen på området biblioteks- och infor-

mationsvetenskap.  

Ett delsyfte är att undersöka i vilken utsträckning B&I-studenter har använt ett 

genusperspektiv i sina uppsatser och om denna typ av uppsatser har ökat eller 

minskat från 1985 till idag. Ett annat delsyfte är att genom att undersöka referen-

serna i genusuppsatser från två tidsperioder (1995–1998 och 2007–2009) få fram 

ämneskombinationens intellektuella bas och utifrån den kunna säga något om vil-

ka genusteorier som har haft störst inflytande på uppsatserna under respektive 

period. Ett tredje delsyfte är att undersöka hur bibliometriska metoder kan använ-

das för att undersöka ett ämnes utveckling.  

1.2 Frågeställningar 

För att uppnå syftet med uppsatsen har följande frågeställningar satts upp: 
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 Vad karaktäriserar B&I-uppsatser med genusperspektiv vad gäller om-

fattning, könsfördelning och ämnesinriktning och hur har detta föränd-

rats under perioden 1985–2012?  

 Hur har genusvetenskapens intellektuella bas inom B&I förändrats 

mellan perioderna 1996–2000 och 2007–2011? Går det att urskilja nå-

gon trend angående den intellektuella basens utveckling?  

 Hur kan bibliometri användas för att studera ett ämnes utveckling? 

Vilka möjligheter och vilka begränsningar har identifierats i arbetet 

med denna undersökning? 

1.3 Disposition 

I kapitel två presenteras en bakgrund till studien med en kort historik och en 

sammanfattning av hur genusforskningen ser ut just nu, främst ur ett svenskt per-

spektiv. Några vanliga inriktningar presenteras dessutom lite närmare. En kort 

bakgrund till B&I-ämnets utveckling ges också här. I kapitel tre redogörs för tidi-

gare forskning som är relevant för det här arbetet. I första hand handlar det om 

forskning om svenska förhållanden, men även någon internationell studie nämns. 

Kapitel fyra tar upp den teori som ligger till grund för detta arbete, nämligen bib-

liometri. I kapitel fem motiveras inledningsvis valet av metod, följt av en redogö-

relse för hur insamlingen av data och arbetsgången i bearbetningen av materialet 

har sett ut. Kapitel sex består av en redovisning av de resultat som undersökning-

en gett upphov till. Dessa resultat diskuteras löpande efterhand som de presente-

ras. Kapitel sju är en slutdiskussion som knyter ihop och tar upp samband mellan 

de olika analyserna. Här diskuteras också hur väl den valda metoden fungerat för 

den här studien. Kapitel åtta består av en sammanfattning av uppsatsen. 
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2. Bakgrund 

Då den här studien främst fokuserar på att undersöka det genusvetenskapliga in-

slaget i de uppsatser som ingår, är det relevant att här ge en historisk överblick 

över ämnets utveckling. Man brukar säga att genusforskningen står på två ben, där 

det ena benet är genusvetenskap som en egen disciplin och det andra benet är ge-

nusvetenskap integrerad i andra ämnen.2 Här är genusforskningen integrerad i 

B&I-ämnet, men då denna kombination är relativt outforskad utgår detta kapitel 

främst ifrån den forskning som bedrivs inom genusvetenskap som egen disciplin. 

Den indelning i genusvetenskapliga forskningsområden som redovisas i det här 

kapitlet är hämtade från Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs 

universitets webbsida och representerar i första hand ett svenskt perspektiv. 

Utöver genusvetenskapen är det också för den här studien relevant att känna 

till något om B&I-ämnets utveckling. Detta då B&I-studenter och deras cite-

ringsmönster kan tänkas påverkas av den egna ämnesinriktningens akademiska 

status och förutsättningar. Den andra delen av kapitlet begränsas dock till att ute-

slutande behandla B&I-fältets akademiska avancemang mot en institutionaliserad 

vetenskap. En genomgång av forskningsinriktningar motsvarande den för genus-

vetenskapen är inte motiverad, då B&I-ämnet inte är i fokus för undersökningen i 

det avseendet.  

2.1 Genusvetenskap 

Forskningshistoriskt sett är genusvetenskap ett ungt och expanderande område. 

Det kan därför vara svårt att karakterisera fältet då det fortfarande pågår en livlig 

debatt gällande begrepp, metoder och forskningsobjekt.  

Genusforskningen har sin upprinnelse i den feministiska kritik mot ojämlikhe-

terna i samhället, som framfördes under 1970-talet. Kvinnoforskningen, som den 

initialt kallades, lade till kunskap om kvinnors liv och villkor, till den tidigare 

                                                 

 
2 Nationella sekretariatet för genusforsknings webbsida > Genusforskning > Forskare berättar > Ämnesinte-

grerad genusforskning. 
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något skeva och mansdominerade kunskapsbilden inom många discipliner. I prak-

tiken var det inte helt oproblematiskt att försöka inkludera kvinnorna i efterhand i 

en forskning med långa traditioner av manlig dominans. Detta ledde till att hel-

hetsbilden utmanades och att etablerade begrepp och teorier ifrågasattes. Denna så 

kallade tilläggsforskning ligger numera inte i framkant inom genusforskningen, 

mycket för att det är ett första steg i utvecklingen av genusforskning inom en di-

sciplin som på många håll redan har gjorts i någon utsträckning. 

Kvinnoforskningen visade sig inte enbart handla om kvinnor utan lika mycket 

om sociala relationer och de samhällspositioner som både kvinnor och män har 

eller har haft. Ur detta började man forska mer om kön ur ett historiskt, kulturellt 

perspektiv. De socialt och kulturellt skapade föreställningarna om kön är det som 

man numera kallar för genus.3 Yvonne Hirdman brukar ses som en av de första 

förespråkarna för genusbegreppet och hon beskriver hur det i svenskan från början 

var en rent grammatisk/lingvistisk term. Den gav inga associationer på samma sätt 

som den engelska motsvarigheten gender gjorde. I slutet på 1980-talet fanns de 

som förespråkade att man istället för genus skulle använda uttrycket socialt kön. 

Hirdman hör dock inte till dessa, då hon tycker att det är dels klumpigt, dels miss-

visande eftersom det behövs en svensk motsvarighet till gender som står för så 

mycket mer än socialt kön, till exempel kulturellt kön.4 

Ett annat centralt begrepp inom genusforskningen är genusordning, vilket in-

nebär en kollektiv uppfattning om vad som är manligt och kvinnligt i ett samhälle; 

en slags osynlig handbok i hur man ska inordnas i samhället utifrån genus. Ge-

nusordningen påverkar vad vi gör, vem som bestämmer och hur vi uppfattar oss 

själva och andra.5 I detta sammanhang talar Hirdman om genuskontrakt. Både 

män och kvinnor handlar utifrån det rådande genussystemets olika osynliga kon-

trakt. Dessa genuskontrakt bygger på en slags underförstådd outtalad överens-

kommelse om hur kvinnor och män ska vara, agera och förhålla sig till varandra, 

något inlärt som vi får med oss från barnsben.6 Genussystemet finns alltså med oss 

alla i ryggraden som en osynlig, väl integrerad del av samhället. Hirdman menar 

att: ”Denna grundläggande ordning är förutsättningen för andra sociala ordningar. 

Ordningen av människor i genus har blivit basen för de sociala, ekonomiska och 

politiska ordningarna.”7 

Eftersom genusordningen och genussystemet genomsyrar hela samhället är 

det svårt att definiera exakt vad genusforskningen kan och ska syssla med. Enligt 

                                                 

 
3 ”Genusforskning i korta drag” (2005). 
4 Hirdman, Y. (2003), Genus. 
5 ”Genusforskning i korta drag” (2005). 
6 Hirdman, Y. (2003), Genus. 
7 Hirdman, Y. (2003), Genus, s. 116. 
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vetenskapsrådets kommitté för genusforskningsdokument ”Genusforskning i korta 

drag” handlar genusforskningen om:  

[…]sexualitet och arbetsmarknad, processer och strukturer, vetenskapskritik och jämställdhet, 
kultur och social organisation, det som finns och det som skulle kunna finnas. Det handlar om 
makt och resurser och tankefigurer, om kropp och själ, individer och grupper; om huruvida 
och i så fall hur den ena genuskategorin överordnas den andra, hur sådana förhållanden upp-
stått och hur de reproduceras.8  

Det ryms alltså en hel del inom genusbegreppet. Då genus är en aspekt som kan 

tillämpas i alla sammanhang där människor är inblandade är det också en del av 

alla vetenskaper och alla discipliner. Detta gör genusforskningen till ett brett kun-

skapsfält som därmed är svårt att överblicka. Många genusforskare verkar inom 

en vetenskaplig disciplin och är inte intresserade av annan genusforskning, medan 

andra arbetar tvärvetenskapligt för att förstå genus ur många olika perspektiv. 

Majoriteten av den genusforskning som bedrivs utförs dock fortfarande inom oli-

ka ämnesdiscipliner.9  

2.1.1 Feministisk forskning 

Feminismen är nära kopplad till genusforskningen. Skillnaden är främst att femi-

nismen, förutom att vara ett kunskapsfält, också är en politisk rörelse. Kunskaps-

fältet kallar man feministisk forskning eller feministisk teori. Denna forskning har 

ofta ett kritiskt perspektiv till skillnad från genusforskningen som är mer neutral. 

Det finns dock en del forskare som likställer dessa två forskningsfält.10 Det finns 

olika inriktningar inom feminismen som har olika syn på vad som orsakar mäns 

och kvinnors olika förutsättningar och villkor i samhället. Ett gemensamt drag är 

dock att alla feminismer utgår ifrån att det finns ett ojämlikt förhållande mellan 

män och kvinnor och att detta är något som kräver förändring.11 Feminismen kan 

delas in i två huvudinriktningar. Den essentialistiska feminismen och den kon-

struktivistiska feminismen. Inom dessa inriktningar finns det sedan i sin tur olika 

feministiska strömningar. 12 

2.1.1.1 Essentialistisk feminism 

Enligt den essentialistiska feminismen föds män och kvinnor med grundläggande 

skillnader i sina inre egenskaper vilka är biologiska till skillnad från socialt kon-

struerade. Ett exempel på detta är att man anser att kvinnor föds med moderliga 

                                                 

 
8  (2005), ”Genusforskning i korta drag”, s. 4. 
9  (2005), ”Genusforskning i korta drag”. 
10  (2005), ”Genusforskning i korta drag”. 
11 Gemzöe, L. (2002), Feminism, s. 13. 
12 Nationella sekretariatet för genusforsknings webbsida > Genusforskning > Ordlista. 
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egenskaper. Denna inriktning kallas också, särskilt inom politiken, för särartsfe-

minism. Inom denna feministiska gren finns historiskt bland annat en riktning som 

brukar kallas ”samhällsmoderlighet”. Förespråkarna för denna gren var en del av 

rösträttsrörelsen som kämpade för kvinnors rättigheter i början på förra seklet. 

Argumenten var att kvinnliga egenskaper som moderlighet och hög moral skulle 

tillföra politiken och samhället något nytt.13 En senare inriktning är den radikalfe-

ministiska, vilken formades i den engelsktalande världen under 1960-talet, och 

som åtminstone i sitt tidigaste skede går att betrakta som essentialistisk. Man me-

nar att män och kvinnor är olika till sin natur och har olika egenskaper. Det man 

protesterar emot är att det är de manliga egenskaperna som premieras och sätter 

normen, vilket leder till att kvinnor nedvärderas och förtrycks.14  

2.1.1.2 Konstruktivistisk feminism 

Den konstruktivistiska feminismen förnekar inte att det finns biologiska skillnader 

mellan män och kvinnor som är medfödda, men de skiljer på biologi och kultur. 

Egenskaper som moderlighet anses inte vara medfödda. Skillnaderna i det som 

uppfattas som manliga/kvinnliga egenskaper ses som skapade av samhälleliga, 

kulturella och sociala konstruktioner. Ett annat ord för konstruktivistisk feminism 

är likhetsfeminism. Liberalfeminism är en variant av konstruktivistisk feminism 

som var som starkast innan den kvinnliga rösträtten infördes. Liberalfeministerna 

ser till likheterna mellan könen snarare än till skillnaderna. De menar att män och 

kvinnor har samma förnuftskapacitet vilket berättigar dem till samma medborger-

liga rättigheter. Liberalfeminismen har det androgyna som ideal och strävar efter 

total frigörelse från könsrollerna.15 

2.1.2 Postkolonial feministisk forskning 

Enligt postkolonial teori är bilden av västvärlden som upplyst och modern, i för-

hållande till andra delar av världen som uppfattas som föråldrade och traditionella, 

problematisk. Detta leder till ett nedlåtande och nedvärderande förhållningssätt till 

kunskap som producerats utanför västvärlden. Paulina de los Reyes menar att 

postkolonial feministisk forskning ”[…] problematiserar könsperspektivets centra-

la betydelse för att förstå den koloniala erövringen av världen.”16 Eftersom väst-

världen till följd av kolonisationen dominerat världen ekonomiskt och politiskt 

uppfattas de normer och den världsbild som råder i väst som en världsomfattande 

                                                 

 
13 Gemzöe, L. (2002), Feminism, s. 39f. 
14 Gemzöe, L. (2002), Feminism, s. 45f. 
15 Gemzöe, L. (2002), Feminism, s. 38f. 
16 Nationella sekretariatet för genusforsknings webbsida > Genusforskning > Forskare berättar > Postkolonial 

forskning. 
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sanning. Denna perception av verkligheten bekräftar en ”[…] eurocentrisk och 

manscentrerad ordning”.17 Det är just detta som den postkoloniala feministiska 

forskningen analyserar. De los Reyes ser forskningen som betydelsefull just för att 

den ser på makt och ojämlikhet i ett globalt perspektiv. Postkolonial feministisk 

forskning har bland annat granskat traditionell västerländsk feminism och kommit 

fram till att den har varit präglad av rasism och fördomar och utgått från att den 

vita kvinnan är normen.18 

Sociologen och genusvetaren Chandra Talpade Mohanty är en av förgrundsfi-

gurerna för den postkoloniala feministiska skolan. Hon gör upp med den väster-

ländska feministiska forskningen och kritiserar globaliseringens nya maktstruktu-

rer. En av hennes huvudfrågor är behovet av en avkoloniserad och demokratiserad 

feministisk teori. Hennes budskap är tydligt i följande påstående: 

Om vi anser att sexism, heterosexism, och misogyni är centrala beståndsdelar av dagens soci-
ala strukturer, och om vi hävdar att dessa företeelser är sammanflätade med rasmässig, natio-
nell och kapitalistisk dominans på ett sätt som får djupgående konsekvenser för människors 
vardagliga liv, då måste den flerdimensionella avkolonisering som beskrivs av Fanon bli en 
grundläggande uppgift för alla feminister som eftersträvar radikal förändring.19 

Kulturgeografen Katarina Mattsson som forskar ur ett postkolonialt feministiskt 

perspektiv tycker att det viktigaste med den postkoloniala feministiska forskning-

en är att den inte ”generaliserar kvinnors erfarenheter”.20 Via det här perspektivet 

kan man tydligare synliggöra maktrelationer mellan olika kvinnogrupper på sam-

ma sätt som maskulinitetsforskningen visar på maktstrukturer mellan manliga 

grupper. Mattsson hävdar också att ”föreställningar av manligt och kvinnligt alltid 

har en etnisk dimension”. Som exempel tar hon kvinnor som stängs ute från ut-

bildning eller arbete på grund av att de bär slöja. Detta grundar sig, enligt Matts-

son, i stereotypa föreställningar om vad slöjbärande innebär och står för.21   

2.1.3 Intersektionalitetsforskning 

Intersektionalitetsforskningen härstammar ursprungligen från USA och den anti-

rasistiska feminismen. Forskningen innebär studier av hur olika maktstrukturer 

grundade på kön, etnicitet eller klass är sammankopplade i skapandet av förtryck. 

                                                 

 
17 Nationella sekretariatet för genusforsknings webbsida > Genusforskning > Forskare berättar > Postkolonial 

forskning. 
18 Nationella sekretariatet för genusforsknings webbsida > Genusforskning > Forskare berättar > Postkolonial 

forskning. 
19 Mohanty, C. T., Brunelius, A. & Söderlind, O. (2007), Feminism utan gränser, s. 24. 
20 Nationella sekretariatet för genusforsknings webbsida > Genusforskning > Forskare berättar > Postkolonial 

forskning. 
21 Nationella sekretariatet för genusforsknings webbsida > Genusforskning > Forskare berättar > Postkolonial 

forskning. 
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När postmodernismen och postkolonialismen kom till Sverige på 1980-talet om-

värderades relationen mellan etnicitets- och genusforskning. Detta har lett till att 

fokus inom genusforskningen har flyttats från forskning om kvinnor som grupp 

till undersökningar av maktrelationer mellan könen.22 Socialkonstruktivismen har 

på ett liknande sätt bidragit till nya synsätt inom den svenska etnicitetsforskningen 

där man istället för att utgå ifrån att det finns tydliga skiljelinjer mellan olika et-

niska grupper fokuserar på hur dessa skillnader förstärks och vidmakthålls i det 

svenska samhället.23 Intersektionalitetsforskningens kärna sammanfattas tydligt av 

de los Reyes i följande citat: 

Kön, etnicitet, klass och sexualitet är, i likhet med andra kategorier, komplexa, föränderliga 
och situationsbundna konstruktioner som saknar en essentiell innebörd. En sådan förståelse 
av intersektionalitet ifrågasätter förgivettagna gränser mellan kategorier för att i stället utfors-
ka hur dessa kategorier skapar, perforerar och transformerar varandra i olika situationer och 
historiska sammanhang.24 

Intersektionalitetsforskning har på senare år etablerats i Sverige både vetenskap-

ligt och politiskt. Kulturgeografen Irene Molina delar in intersektionalitetsforsk-

ningen i två inriktningar. En ser till individen och till exempel hur en individ på-

verkas av att tillhöra flera minoriteter samtidigt. Den andra inriktningen ser på 

systemen som skapar maktordningarna och fokuserar på sexistisk, rasistisk och 

klassbaserad diskriminering. Det är enligt Molina viktigt att utmana de maktord-

ningar som leder till förtryck och diskriminering. Politiskt kan forskningen göra 

nytta genom att avslöja missförhållanden. Genusvetaren Lena Martinsson menar 

att det inte alltid går att separera diskriminering till att handla om en specifik ka-

tegori som kön eller etnicitet då dessa faktorer kan vara så starkt sammankoppla-

de.25  

2.1.4 Maskulinitetsforskning 

Maskulinitetsforskningen är den gren av genusforskningen som koncentrerar sig 

på att kritiskt granska män och maskuliniteter. Mäns sociala och kulturella livs-

villkor är i fokus liksom mäns livsstilar, attityder och handlingssätt. I engelsk-

språkiga länder påbörjades denna typ av forskning redan på 1970-talet medan det i 

Sverige dröjde ända till 1990-talet innan maskulinitetsforskningen etablerat sig. 

Arne Nilsson som forskar inom området beskriver maskulinitetsforskningen som 

”[…]forskning om vår syn på hur en man förväntas vara och kring hur män gör 

                                                 

 
22 De los Reyes, P., Gröndahl, S. & Laskar, P. (2007), Framtidens feminismer, s. 12. 
23 De los Reyes, P., Gröndahl, S. & Laskar, P. (2007), Framtidens feminismer, s. 13. 
24 De los Reyes, P., Gröndahl, S. & Laskar, P. (2007), Framtidens feminismer, s. 14. 
25 Nationella sekretariatet för genusforsknings webbsida > Genusforskning > Forskare berättar > Intersektio-

nalitetsforskning. 
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för att visa att de är män, dels i förhållande till kvinnor men också i förhållande 

till andra män”. Ett centralt begrepp är ”hegemonisk maskulinitet” som innebär en 

manlighetshierarki där vissa sätt att vara på som man värderas högre. Heterosexu-

alitet värderas till exempel högre än homosexualitet.26 R.W. Connell menar att 

begreppet ”hegemoni” hänvisar till ”[…]den kulturella dynamik som gör att en 

grupp kan hävda och upprätthålla en ledande position i samhällslivet”. Bärare av 

hegemonisk maskulinitet kan beskrivas som en typ av manligt ideal som förmed-

las via till exempel filmstjärnor. De män som besitter den verkliga makten behö-

ver inte vara en del av det hegemoniska mönstret privat, men i ett kollektivt sam-

manhang menar Connell att det alltid finns ett samband mellan det kulturella idea-

let och den institutionella makten.27 Nilsson beskriver hur det, för att förändring 

ska ske, är viktigt att undersöka hur män upprätthåller sin privilegierade ställning 

både när det gäller könsmaktsordningen och i hierarkin mellan olika grupper av 

män. Jeff Hearn som också forskar på området förtydligar just att forskningen 

utgår från ett kritiskt perspektiv. Det är den kritiska aspekten som skiljer maskuli-

nitetsforskning från annan forskning, exempelvis historieforskning som gör an-

språk på att skildra historien objektivt, men som i själva verket i huvudsak lyfter 

fram männen och deras roll i olika tider. Genus, kön och sexualitet handlar lika 

mycket om män som om kvinnor och det är viktigt att också det manliga perspek-

tivet får komma fram i genusforskningen. Det är dock, enligt Hearn, en balans-

gång att lägga fokus på pojkar och män utan att för den skull osynliggöra flickor 

och kvinnor.28 

2.1.5 Jämställdhetsforskning 

Jämställdhetsforskning är den inriktning inom genusvetenskapen som handlar om 

jämställdhetsfrågor. Genusforskning handlar inte automatiskt om jämställdhet, 

vilket är en vanlig vanföreställning. Jämställdhetsforskaren Fredrik Bondestam 

beskriver att det finns många olika typer av jämställdhetsforskning. Det kan hand-

la om mäns och kvinnors olika förutsättningar i arbetslivet, jämställdhetsarbete 

inom olika organisationer eller kritiska analyser av olika typer av jämställdhetsar-

bete och jämställdhetspolitik. Bondestam menar att denna forskning är och har 

varit oerhört betydelsefull för kvinnors rättigheter.29 

                                                 

 
26 Nationella sekretariatet för genusforsknings webbsida > Genusforskning > Forskare berättar > Maskulini-

tetsforskning. 
27 Connell, R. W. & Lindén, Å. (1999), Maskuliniteter, s. 101. 
28 Nationella sekretariatet för genusforsknings webbsida > Genusforskning > Forskare berättar > Maskulini-

tetsforskning 
29 Nationella sekretariatet för genusforsknings webbsida > Genusforskning > Forskare berättar > Jämställd-

hetsforskning.  
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En vanligt förekommande strategi för att uppnå jämställdhet på olika nivåer i 

samhället är jämställdhetsintegrering vilket innebär att man inför ett 

”[…]jämställdhetsperspektiv i styrningen av den ordinarie verksamheten.”30 Jäm-

ställdhetsintegrering och jämställdhetspolitik är två växande forskningsfält på 

området just nu. Det är bland annat viktigt att undersöka hur jämställdhetspolitis-

ka mål tas upp i olika organisationer och verksamheter och att utvärdera jäm-

ställdhetsarbetet på lokal nivå. Under 2000-talet har det förts en diskussion kring 

huruvida jämställdhetsintegrering i realiteten har möjlighet att förändra politiken 

så att jämställdhetsmålen uppfylls. En del forskare anser att det blir problem när 

jämställdhetsmålen ställs mot ekonomiska mål, eftersom de ekonomiska målen då 

anses viktigare och jämställdheten hamnar i skuggan. Bristande resurser, tid och 

engagemang är andra faktorer som försvårar jämställdhetsarbetet. Forskning har 

visat att trots att ett företag eller organisation jobbar med jämställdhetsintegrering 

som strategi har de inte nödvändigtvis tillräckliga verktyg och resurser för att ana-

lysera sitt eget jämställdhetsarbete. Jämställdhetsforskning kan bidra till att sprida 

ljus över vad som krävs för att ett hållbart jämställdhetsarbete ska komma till 

stånd inom offentliga organisationer. Genom att analysera vad som görs och hur 

det görs idag tror forskare på en ökad förståelse för vad som krävs för att uppnå 

jämställdhet i ett längre perspektiv.31 

2.1.6 Queerforskning 

Begreppet queerforskning härstammar från den aktivistiska motståndsrörelse mot 

heteronormativitet som växte fram i USA under 1980-talet och själva ordet queer i 

sin nuvarande betydelse myntades 1990.32 Till Sverige kom begreppet några år 

senare.33 Ordet queer betyder från början ”konstig”, ”excentrisk” eller i vissa fall 

”homosexuell”. Queerrörelsen inbegrep dock inte enbart HBT-personer utan även 

heterosexuella som tog avstånd mot heteronormens ramar. Queerforskningen stu-

derar inte det som är avvikande utan koncentrerar sig istället på det som anses 

vara normalt. Enligt queerforskaren Fanny Ambjörnsson är det viktigaste syftet 

med queerforskning att ”[…] granska normer och strukturer som har med sexuali-

tet att göra”.34 Hon menar att denna forskning behövs då den visar på hur makt-

strukturer ser ut i vårt samhälle. Jens Rydström som också forskar ur ett queer-

perspektiv beskriver queerforskning som ett försök att förstå hur heteronormativi-

                                                 

 
30 Lindholm, K. (2011), Jämställdhet i verksamhetsutveckling, s. 17. 
31 Lindholm, K. (2011), Jämställdhet i verksamhetsutveckling, s. 17ff. 
32 Nationella sekretariatet för genusforsknings webbsida > Genusforskning > Forskare berättar > Queerforsk-

ning. 
33 Kulick, D. (2005), Queersverige, s. 9. 
34 Nationella sekretariatet för genusforsknings webbsida > Genusforskning > Forskare berättar > Queerforsk-

ning. 
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tet samhället är. Att ifrågasätta vad som menas med en normal sexualitet och en 

normal kropp är en del av denna forskning utifrån vilken många olika typer av 

förtryck kan belysas. Rydström menar queerforskningen är viktig då den kan be-

lysa varför de som befinner sig utanför heteronormen uppfattas som ett hot.35 

Antropologen Don Kulick skriver i sin bok Queersverige att queerforskningen 

har ökat explosionsartat sedan 1990-talet. I Sverige dröjde det dock till början på 

2000-talet innan den stora ökningen av publikationer inom ämnet blev synlig. 

Exempel på svenska queerforskare är Arne Nilsson, Fanny Ambjörnsson och Tii-

na Rosenberg. Enligt Kulick är utelämnandet av och frigörandet från Butlers tex-

ter ett tecken på mognad hos svenska forskare. Detta tyder enligt honom på att 

den svenska queerforskningen gått vidare och att teorierna från 1990-talet inte 

längre dikterar villkoren för hur queerforskningen ska utformas och tolkas. Kulick 

fortsätter sedan med en egen tolkning av vad som kännetecknar queerteorin: 

Min egen övertygelse är att queerteorin för att vara värdig namnet måste vara obekväm. Den 
måste förhålla sig kritiskt till att den vinner acceptans både inom och utanför akademin, den 
måste syna gränssnittet mellan det feministiska och det queera, den måste belysa sina egna 
luckor […] och den måste kritiskt granska även de identiteter […], de fenomen […] och poli-
tiska processer […] som bygger på en bred, till synes oproblematisk och positiv, konsensus.36  

Att queerbegreppet kommit att bli ett naturligt inslag i den allmänna kulturdebat-

ten i Sverige, gör oss enligt Kulick till något av ett föregångsland ur queersyn-

punkt. Begreppet har vunnit gehör både hos journalister, kulturskribenter och i 

viss mån även politiker, vilket skiljer oss från de flesta andra länder.37 

2.2 Biblioteks och informationsvetenskap 

Biblioteks och informationsvetenskap är liksom genusvetenskapen nytt som aka-

demiskt ämne i Sverige. Det var först i mitten på nittiotalet som forskarutbild-

ningar inom detta fält infördes vid Svenska universitet och högskolor. 38  Interna-

tionellt sett har B&I funnits som en akademisk disciplin sedan 1960-talet, men 

ämnet har förekommit tidigare än så. Fredrik Åström nämner i sin avhandling 

bland annat grundandet av the Graduate Library School vid University of Chicago 

                                                 

 
35 Nationella sekretariatet för genusforsknings webbsida > Genusforskning > Forskare berättar > Queerforsk-

ning. 
36 Kulick, D. (2005), Queersverige, s. 20. 
37 Kulick, D. (2005), Queersverige, s. 11ff. 
38 Höglund, L. (1995), ”Institutionalisering och utveckling av ett nytt ämne”, s. 38. 
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under 1920-talet och dess doktorandutbildning som ett tidigt exempel på akademi-

sering av ämnet.39  

I Sverige poängterade bibliotekarieutbildningen i Borås redan från starten 

1972 nödvändigheten av en bättre forskningsanknytning, då det inte fanns möjlig-

het för varken studenter eller lärare att studera vidare i ämnet. Biblioteks- och 

informationsvetaren Lars Höglund menar att det är svårt att driva ett ämne som 

saknar formell existens på universitet eller högskolenivå, vilket på sikt gör att det 

inte finns tillgång till expertis inom området. Höglund ser därför forskarutbild-

ningarna i Biblioteks och informationsvetenskap som ett stort framsteg för ämnet. 
40  

B&I-ämnets organisatoriska placering säger enligt Lars Höglund något om 

vilken relation det har till andra ämnen. I Norden är det ofta knutet till biblioteka-

rieutbidningar, men det kan också knytas till systemvetenskapliga institutioner 

eller institutioner för medie- och kommunikationsvetenskap. Internationellt sett 

knyts ämnet också ibland till organisationsteori.41 Denna lite osäkra vetenskapliga 

hemvist, i kombination med ökad konkurrens från andra discipliner som intresse-

rar sig för inormations- och kunskapsorganisation, är två utmaningar som B&I-

fältet står inför.  

I början av 1990-talet var det, av de nordiska länderna, bara Finland som hade 

en fullt utvecklad forskningsmiljö knuten till biblioteks och informationsveten-

skapliga institutioner. Biblioteks- och informationsvetaren PerttuVakkari (citerad 

av Åström) har undersökt ämnesdisciplinen under denna period och kommit fram 

till att kopplingarna till akademierna i många fall är svaga och den institutionella 

strukturen är utspridd.42  

Höglund såg på 1990-talet när forskarutbildningarna var nystartade ett stort 

behov av forskningsanknytning och lärarfortbildning då bristen på disputerade 

lärare var akut. Detta ledde till att handledningsresurserna var begränsade, vilket 

enligt Högberg eventuellt hade kunnat undvikas ifall ämnet institutionaliserats i 

ett tidigare skede.43 

Med facit i hand har utvecklingen av B&I-fältet under de senaste dryga fem-

ton åren varit rask. Disciplinen har genomgått akademiseringar och institutionali-

seringar i takt med att forskningsorganisationer har bildats på universiteten liksom 

professurer och forskarskolor. Ett exempel på dessa framsteg är den sammanslag-

ning av forskningsenheter mellan Göteborgs universitet och högskolan i Borås 

                                                 

 
39 Åström, F. (2006), ”The social and intellectual development of library and information science”, s. 7. 
40 Höglund, L. (1995), ”Institutionalisering och utveckling av ett nytt ämne”, s. 40. 
41 Höglund, L. (1995), ”Institutionalisering och utveckling av ett nytt ämne”, s. 41. 
42 Åström, F. (2006), ”The social and intellectual development of library and information science”, s. 5. 
43 Höglund, L. (1995), ”Institutionalisering och utveckling av ett nytt ämne”, s. 42. 
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som skedde 1999. Detta formade BHS till en akademisk forskningsenhet som 

2008 hade ca 50 fakultetsmedlemmar och ca 20 forskarstuderande. Detta gör BHS 

till den största svenska forskningsinstitutionen för B&I. Utbildningar och forsk-

ning inom biblioteks- och informationsvetenskap finns dock också i Uppsala, 

Lund, Umeå och Växjö.44 

Åström beskriver B&I-fältet som multidisciplinärt dels eftersom det finns 

mängder av olika forskningsområden, dels på grund av dess många teoretiska och 

epistemologiska inriktningar. Ämnet har traditionellt haft och har fortfarande en 

förhållandevis svag koppling till akademin och istället en stark koppling till yr-

kespraktiken. Att fältet är så splittrat och att det råder brist på samarbete, koordi-

nation och standardiseringar gör att influenser och påverkan från andra forsk-

ningsområden och ämnesdiscipliner får stor inverkan. Detta i sin tur leder till att 

B&I-fältet får svårt att hävda en rätt till monopol på vissa forsknings- eller kun-

skapsområden. Risken är då att forskare från andra discipliner bidrar med avgö-

rande forskning till fältet, men också att andra forskningsfält tar över forsknings-

områden från B&I-fältet. Åström ser dock tecken på att B&I-fältet är på väg att 

stärka sin akademiska position, bland annat genom en ökad integrering av B&Is 

forskningsområden samt en specialisering och  formalisering av vokabulär och 

arbetsmetoder. 45 

 

                                                 

 
44 Åström, F. (2008), ”Formalizing a discipline”, ss. 726–727. 
45 Åström, F. (2006), ”The social and intellectual development of library and information science”, ss. 68–69. 



 21 

3. Tidigare forskning 

Kombinationen bibliometri och genus har inte gett upphov till forskning i någon 

större omfattning. Det finns dock ett antal forskare och även en del B&I-studenter 

som på olika sätt har kombinerat dessa ämnen. Ett urval av dessa kommer att pre-

senteras i det här kapitlet. Majoriteten av de studier som lyfts fram här är svenska 

och behandlar en svensk kontext, men det finns även internationella studier repre-

senterade. Till att börja med tas några undersökningar upp som koncentrerat sig 

på bibliometriska undersökningar ur ett genusperspektiv med den gemensamma 

nämnaren att de alla undersöker skillnader i hur män och kvinnor citerar. En stu-

die undersöker svensk genusforsknings internationella genomslag med hjälp av 

bibliometriska metoder. Slutligen presenteras i det här kapitlet ett par studier som 

koncentrerar sig på att undersöka studenters citeringsmönster, varav en är interna-

tionell och en är en magisteruppsats. 

3.1 Bibliometri och genus 

Internationellt sett måste Marianne Ferber anses som en av pionjärerna inom äm-

neskombinationen bibliometri och genus. I artikeln “Citations: are they an Objec-

tive Measure of Scholarly Merit?” ställer hon frågan huruvida citeringar är ett 

objektivt mått på vetenskaplig framgång. Denna fråga är särskilt intressant ur ett 

genusperspektiv vilket Ferber tar fasta på. Ferber nämner flera studier som visar 

på att både män och kvinnor generellt värderar det egna könet högre än det mot-

satta. Utan att ta ställning till ifall kvinnors eller mäns forskning håller högst kva-

litet konstaterar Ferber det problematiska i detta. I akademiska sammanhang kan 

det nämligen utgöra en nackdel för den grupp som är i minoritet, det vill säga 

kvinnorna. För att testa föregående påstående utförde Ferber en citeringssanalys 

av artiklar inom ämnet arbetsmarknadsekonomi publicerade i Journal of Econo-

mic Literature (JEL). Artiklarna delade hon in i tre kategorier: kvinnliga författare 

(FA), manliga författare (MA) och kvinnliga och manliga författare (MFA). Just 

arbetsmarknadsekonomi valdes då denna underkategori har en något högre andel 

kvinnliga författare än tidskriften generellt. Ferber gick sedan grundligt igenom 

referenslistorna för de utvalda artiklarna för att bestämma författarnas kön. I första 

hand gick hon på förnamnen. I tveksamma fall, exempelvis då det bara fanns ini-
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tialer att tillgå, krävdes ytterligare efterforskningar. Som väntat visar studien på 

att kvinnor citerar kvinnor i högre grad än män gör och vice versa. De samförfat-

tade artiklarna hamnade mitt emellan. En relevant fråga i sammanhanget är förstås 

ämnesval då det skulle kunna vara så att vissa ämnen tilltalar det ena könet mer än 

det andra. För att ta reda på detta gjordes ett urval av artiklar som handlade om 

kvinnor och diskriminering på grund av kön. Därefter behandlades detta material 

på samma sätt som tidigare. Resultatet visar att manliga författare fortfarande cite-

rade män i högre grad än kvinnor och tvärtom, vilket indikerar att detta förhållan-

de existerar oberoende av ämnesvalet.46 

 I artikeln “Citation and networking” utvecklar Ferber sin undersökning från 

1986 genom att lägga till ytterligare fyra ämnesdiscipliner. Syftet med den här 

studien är liksom den förra att bestämma huruvida kvinnor och män har samma 

möjligheter att få erkännande för sin forskning. Underlaget för studien bestod av 

artiklar från fyra olika tidsskrifter inom fem olika ämnesområden. Dessa var ar-

betsmarknadsekonomi (JEL), finansiell ekonomi (JEL), utvecklingspsykologi 

(Psychological Abstract), sociologi (Sociological Abstract) och matematik 

(Mathematical Abstract). Artiklar ur dessa grupper delades sedan liksom tidigare 

in efter kvinnliga författare, manliga författare och samförfattade artiklar. Om 

undersökningen visar på skillnader i hur de olika könen citerar författare av sam-

ma respektive motsatt kön skulle det enligt Ferber bevisa att citeringar inte är en 

könsneutral indikator på forskares professionalitet och kompetens. Detta är just 

också vad resultaten indikerar. Kvinnor citerar oftare andra kvinnor än män gör. 

Inom de ämnesdiscipliner där ett jämförelsevis större antal kvinnor publiceras 

citeras också kvinnor oftare. Dels för att det finns fler kvinnor att citera, men ock-

så för att det finns fler kvinnor som citerar. Detta gynnar kvinnliga författare då 

kvinnor i högre utsträckning citerar författare av sitt eget kön. En orsak till detta 

resultat kan enligt Ferber vara könssegregerat nätverkande. Män har en tradition 

av nätverkande inom olika föreningar, kommittéer och andra sociala sammanhang 

där det är naturligt att utbyta artiklar och forskningsresultat, vilket också börjar 

gälla mer och mer för kvinnor på sitt håll. Slutligen hävdar Ferber att det finns en 

ljusning då hennes undersökning visar att kvinnor blir mer och mer professionellt 

accepterade i takt med att fördelningen mellan kvinnor och män inom ett område 

blir jämnare. De kvinnor som fortsättningsvis kommer att ha svårt att uppnå hög 

status inom sitt ämne är de som verkar inom extremt mansdominerade fält.47 

I Sverige är det svårare att hitta studier som kombinerar bibliometri och genus 

men på senare år har några magisteruppsatser på ämnet följt i Ferbers fotspår. 
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Först och främst bör här nämnas Malin Håkanssons ”Genus och vetenskaplig 

kommunikation – en bibliometrisk studie av amerikansk biblioteksforskning”.48 

Marie Sörensens ”Genus, homosocialitet och givandet av referenser – En biblio-

metrisk studie av Svensk biblioteksforskning” (2011) är en något senare undersök-

ning i samma tradition.49 

Håkanssons arbete har många gemensamma nämnare med Ferbers då syftet är 

”att undersöka hur relationen mellan de socialt konstruerade könen, eller genus, 

visar sig inom amerikansk biblioteksvetenskap”. Syfte och metod påminner i stort 

mycket om Ferbers undersökning. De mest markanta skillnaderna mellan under-

sökningarna är dock att Håkansson håller sig inom ämnet biblioteksvetenskap då 

hon utgår från artiklar ur College & Research Libraries, Journal of Academic 

Librarianship samt Library Quarterly, och att Håkanssons undersökning utförs ca 

15 år senare än Ferbers. Håkansson fokuserar på fyra bibliometriska metoder: 

publicerings-, hänvisnings-, referens-, och samarbetsanalys. Resultatet av studien 

visar på relativt tydliga skillnader mellan hur kvinnor och män publiceras, citeras, 

refererar och samförfattar enligt Håkansson. Det skiljer till exempel cirka 10 pro-

centenheter mellan hur kvinnliga artiklar citeras av män respektive av kvinnor. 

Kvinnor får ungefär 10 procent större andel citeringar från kvinnliga än från man-

liga författare varje år. Det motsatta förhållandet gäller för artiklar författade av 

män. Där är det 10 procent fler citeringar av andra män. Denna skillnad har snara-

re ökat än minskat under den undersökta perioden. Ser man till hur andelen man-

liga respektive kvinnliga författare i de undersökta tidskrifterna ser ut, visar det 

sig att det har skett en förändring. 1980 var ca 60 procent män och tjugo år senare 

var andelen män nere på ca 40 procent. Trenden är att andelen kvinnliga författare 

ökar stadigt under årens lopp och efter 1990 är artiklar av kvinnliga författare i 

majoritet. Tittar man istället på referenser från alla grupper till artiklar av kvinnli-

ga författare ökar dessa från knappt 20 procent 1980 till närmare 40 procent 2000. 

Uppdelat har referenser från manliga författare till verk av kvinnor ökat från 15 

procent till 30 procent medan referenserna från kvinnliga författare till verk av 

kvinnor har ökat från drygt 20 procent till nästan 50 procent under samma period. 

Samförfattarskap mellan kvinnor har ökat under perioden, samförfattarskap mel-

lan kvinnor och män har ökat svagt medan samförfattarskap mellan män håller sig 

konstant. 

Håkansson förklarar denna förändring över tid med att det ”genuskontrakt” 

som reglerar hur män och kvinnor förhåller sig till varandra har omförhandlats 

under de 20 år som undersökningen sträcker sig över. Det finns nu större möjlig-
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het för kvinnor att bli publicerade. Vad gäller citeringar finns en så kallad efter-

släpning beträffande mäns refererande till verk av kvinnor. Håkansson drar slut-

satsen att genus är en betydelsefull faktor som påverkar publiceringsprocessen 

såväl som valet av referenser och som dessutom påverkar olika forskares citering-

ar och forskningssamarbetet inom amerikansk biblioteksvetenskap.50 

I samma anda som Ferber och Håkansson skriver även Marie Sörensen. Sö-

rensen har genomfört en bibliometrisk studie med syftet att utreda huruvida det 

förekommer några genusrelaterade i skillnader i hur manliga och kvinnliga B&I-

forskare i Sverige publicerar och refererar till andra forskare. Hon har dessutom 

valt att göra en ämnesmässig uppdelning för att se ifall det existerar genusrelate-

rade skillnader i ämnesval. Undersökningen utgår från samtliga artiklar i tidsskrif-

ten Svensk Biblioteksforskning mellan 1989 och 2009. I sin resultatanalys stödjer 

sig Sörensen på den genusvetenskapliga homosocialitetsteorin. Förenklat kan man 

säga att teorin går ut på att både män och kvinnor favoriserar sitt eget kön. Sören-

sen hänvisar till sociologen Jean Lipman-Blumen som hävdar att speciellt manlig 

homosocialitet uppmuntras av samhället.51 Då homosocialiteten går så långt att 

grupperna isolerar sig från och stänger varandra ute hotas jämställdheten. 

Sörensens resultat visar att det finns genusrelaterade skillnader i vilka som får 

artiklar publicerade och i hur män och kvinnor refererar eller underlåter att refere-

ra till varandra. I avseendet ämnesval kan inte Sörensen se att genus har någon 

betydelse. Publiceringarna i SBF har gått från att vara starkt mansdominerade till 

att istället vara kvinnodominerade. Detta kan tyda på att könsskiftet har gjort att 

en prestigesänkning har skett. I och med att kvinnor nu dominerar disciplinen har 

dess status sänkts och lockar inte längre till sig lika många män. Men det kan ock-

så vara så att jämställdheten ökat då fler artiklar nu skrivs av kvinnor och publice-

ras i högre utsträckning. Källanalysen visar att både kvinnor och män fortfarande 

citerar män i högre grad än kvinnor. Detta kan vara ett uttryck för manlig homo-

socialitet. Det kan enligt Sörensen finnas två anledningar till att män väljer att 

referera till andra män. Den första är att man anser att manliga författare besitter 

mer vetenskaplig trovärdighet och den andra att man helst refererar till personer 

som man har någon vänskaplig eller professionell koppling till vilket enligt homo-

socialitetsteorin skulle innebära andra män. Sörensen anger också eftersläpning 

som en möjlig förklaring till att både män och kvinnor citerar män oftare än kvin-

nor. Detta då de kvinnliga artikelförfattarna ökat mest på senare år och om man 

ser till det totala antalet tillgängliga artiklar att referera till, dominerar fortfarande 

de skrivna av män.52 
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Ur ett internationellt perspektiv kan man förutom Ferber även bland andra 

nämna Kathleen E. Joswick som har kartlagt forsknings- och publikationsmönster 

inom biblioteksyrket. Studien är individbaserad till skillnad från tidskriftsbaserad 

vilket innebär att den utgår från tidskriftsartiklar publicerade av akademiska bibli-

otekarier i Illinois. Studien är ovanlig just för att den använder en geografisk av-

gränsning och inte tar hänsyn till författarnas institution, yrkesposition eller i vil-

ken typ av tidskrift de publicerats. Studien omfattar författare som var yrkesverk-

samma bibliotekarier vid något av Illinois colleges och universitet mellan 1995 

och januari 1999.  Det visar sig att ungefär 40 procent av författarna är män och 

60 procent är kvinnor. I hela USA är 32 procent av bibliotekarierna män och 68 

procent kvinnor. Trots att en större del av de manliga bibliotekarierna publiceras 

menar ändå Josewick att andelen kvinnor som publiceras inom fältet är på god 

väg att motsvara andelen kvinnor i yrket. Andra upptäckter i den här studien är att 

samförfattande är mer vanligt än tidigare, att kvinnor samförfattar i större ut-

sträckning än män, att färre bibliotekarier publiceras utanför biblioteksfältet än 

tidigare och att bibliotekarierna vid större institutioner publiceras i högre utsträck-

ning än de vid mindre.53 

En annan färskare studie på samma tema presenteras i ”The Gender Citation 

Gap in International Relations” skriven av Daniel Maliniak et al. Denna artikel 

kommer att publiceras i International Organization hösten 2013. Studien fokuse-

rar på att blottlägga eventuella skillnader i citeringar mellan artiklar skrivna av 

kvinnor och artiklar skrivna av män inom internationell politik. Undersöknings-

materialet består av 3087 artiklar publicerade i de tolv högst rankade peer-review 

tidsskrifterna inom internationell politik mellan 1980 och 2007.  

Studien visar att artiklar skrivna av kvinnor citeras mer sällan än artiklar 

skrivna av män. Detta tyder enligt Maliniak et al. på fem saker. Först visar detta 

att citeringsanalys inte ger ett objektivt mått på en forskares kvaliteter. För det 

andra använder inte kvinnliga forskare självciteringar i samma utsträckning som 

män, vilket också påverkar antalet citeringar. För det tredje är det enligt homoso-

cialitetsteorin så att både kvinnor och män helst citerar författare av samma kön, 

vilket är till nackdel i vetenskapliga discipliner med skev könsfördelning. För det 

fjärde visar studien att informella nätverk är av stor betydelse för hur citeringar 

fördelas. Om det i mansdominerade discipliner bildas starka manliga nätverk, är 

detta till männens fördel på bekostnad av kvinnorna. Slutligen påverkar denna 

ojämlika citering även vilka ämnesval och metoder som premieras inom discipli-

nen. De ämnen som anses viktiga ur ett manligt perspektiv är också de ämnen som 

synliggörs mest. 
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Dessa förhållanden riskerar att minska kvinnors möjlighet till en akademisk 

karriär då kvinnorna hindras från att nå topp-positioner inom den akademiska 

världen. Maliniak et al. ger tre förslag på åtgärder som kan stärka kvinnornas po-

sition. Främst anser de att fakulteter bör ta upp värdet av självcitering i undervis-

ningen. Då självciteringar är vanligt förekommande och accepterade behöver även 

kvinnor i högre utsträckning stå upp för sitt eget arbete genom självciteringar. Att 

uppmuntra samarbeten över könsgränserna kan vara en annan väg att gå för fakul-

teterna. Samarbeten kan hjälpa till att synliggöra en mindre citerad forskares arbe-

te. Slutligen föreslår artikeln att studenterna bör uppmuntras till nätverkande. Att 

knyta kontakter med framgångsrika forskare inom fältet kan vara avgörande för 

en forskarstuderandes egen framgång. Detta gäller inte minst för kvinnliga studen-

ter inom en mansdominerad disciplin.  

Med denna studie hoppas Maliniak et al. kunna inspirera till vidare forskning 

på hur man inom akademierna kan uppnå jämlika karriärmöjligheter för kvinnor 

och män inom discipliner med skev könsfördelning. De hoppas också kunna inspi-

rera lektorer och handledare vid universiteten till att i högre utsträckning stödja 

kvinnliga forskarstuderande.54 

3.2 Bibliometri och genusforskning 

Då den svenska genusforskningens genomslag internationellt allmänt har ifråga-

satts har Nationella sekretariatet för genusforskning gett fil dr Camilla Norrbin i 

uppdrag att ”kartlägga svenska genusforskares internationella publicering”. Alla 

forskare med genusvetenskaplig inriktning som disputerat vid en högskola i Sve-

rige har inkluderats i studien. Dessa forskare har sedan sökts i Web of Science 

(WoS) för att se i vilken utsträckning deras vetenskapliga produktion speglas där. 

Detta för att undersöka svenska genusforskare förmåga att synas internationellt 

och jämföra dem med forskare från andra ämnesområden. 55 

Mellan 1986 och 2004 har både antalet svenska genusforskare och deras pub-

likationer i WoS ökat. Ämnesmässigt är forskarna främst rotade inom humaniora 

och samhällskunskap. Gemensamt för de flesta tvärvetenskapliga genusforskare är 

att de hellre publicerar sig i tidskrifter specifika för den disciplin eller det forsk-

ningsområde de verkar inom än rena genustidsskrifter. Forskning visar att manliga 

forskare publicerar fler artiklar än kvinnliga men att kvinnliga författares artiklar 

har större genomslag då de citeras oftare. Detta förhållande kan förklaras med att 
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de forskare som har högst akademisk status publicerar mer än de med lägre status. 

Det är få kvinnor som kommer så nära toppen inom den akademiska världen vil-

ket kan förklara att kvinnor publicerar mindre än män. När det gäller genusforsk-

ning är det så att manliga genusforskare publicerar mer än dubbelt så mycket som 

kvinnorna. Genusforskningens internationella synlighet kan enligt Norrbin påver-

kas av detta eftersom kvinnor fortfarande utgör en stor majoritet inom genus-

forskningen. Enligt rapporten är 12,5 procent av genusforskarna män och de stod 

för 23 procent av produktionen.  

Det är tydligt i den här rapporten att WoS inte har en särskilt god täckning av 

genusvetenskapliga publikationer. Hälften av de internationella publikationerna av 

genusforskare inom sociologi finns inte med i WoS trots att de är publicerade i 

Europeiska peer review tidskrifter. Av genushistorikernas publikationer saknas 69 

procent i WoS. Att basera sina bibliometriska undersökningar på data från WoS 

kan därför vara direkt missvisande. De data som denna undersökning bygger på 

utgår istället från databasen GENA som täcker in alla personer som disputerat på 

en svensk högskola i ämnet genusvetenskap.56 

Fortsättningsvis ifrågasätter Norrbin de bibliometriska metoder som används 

för mätning av forsknings internationalisering och excellens, vilken ofta ligger till 

grund för forskningspolitiska beslut. Texter som ofta citeras får högre status och 

anses ha högre kvalitet än texter som citeras mer sällan. Detta synsätt förutsätter 

enligt Norrbin att alla forskare ser till att publicera sina resultat i någon internatio-

nell tidskrift. Olika discipliner har dock olika traditioner och inom vissa forsk-

ningsområden tjänar man mer på att publicera böcker än artiklar i tidsskrifter. 

Norrbin menar att det finns brister med bibliometri som enda metod att utvärdera 

forskning. Tillsammans med peer review anser hon däremot att bibliometrin står 

sig betydligt bättre som utvärderingsmetod förutsatt att den inte används för att 

utvärdera enskilda forskare.  

För att jämföra hur synlig genusforskningen är internationellt jämfört med an-

nan svensk forskning använder sig Norrbin av tidigare forskning i form av två 

verk. Nämligen The International Visibility of Danish and Scandinavian Research 

1988-1996, A general Overview of Science & Technology and the Social Sciences 

by Online Publication Analysis av Peter Ingwersen och Hur mycket citeras 

svenska publikationer? Bibliometrisk översikt över Sveriges vetenskapliga publi-

cering mellan 1982 och 2004 av Staffan Karlsson och Daniel Wadskog. Syftet 

med att undersöka den tidigare forskningen är främst att få en indikation på hur 

det står till med svenska genusforskares synlighet internationellt och om den är 

hög eller låg i förhållande till andra områden. Det visar sig att genusforskare utgör 
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ungefär tre procent av det totala antalet disputerade i Sverige mellan 1999 och 

2004.  

För att öka den internationella synligheten bör svenska genusforskare, enligt 

Norrbin, förändra sina publiceringsmönster genom att bland annat om att publice-

ra sig i internationella tidskrifter som finns med i WoS. Nätverkande inom det 

egna forskningsområdet, en noggrannare språklig granskning av artiklar och fler 

genustidsskrifter anslutna till WoS skulle också vara gynnsamt för genusveten-

skapens synlighet.  

Norrbin menar slutligen att det är av yttersta vikt att basera rankningen av 

universitet, högskolor och forskningsmiljöer på ett mer heltäckande källmaterial 

än det WoS kan erbjuda. Att skapa en nationell databas som täcker upp all svensk 

forskning är hennes lösning. 57 

3.3 Citeringsanalyser av studentuppsatser 

Hur B&I-studenter refererar är inte ett ämne som genererat forskningsartiklar och 

rapporter i någon större utsträckning. Det finns dock några forskare som intresse-

rat sig för ämnet. Internationellt sett finns bland annat Charles Oppenheim och 

Richard Smiths ”Student citation practices in an Information Science Depart-

ment”. Studien avser studenters refereringar vid Department of Information Sci-

ence på Loughborough University. Sextio examensarbeten från åren 1997–1999 

valdes slumpvis ut och därefter uteslöts ca fem uppsatser med internetrelaterat 

innehåll då dessa befarades kunna påverka resultatet så att det blev missvisande. 

Detta gjorde att uppsatserna inte var helt och hållet slumpvis utvalda utan repre-

senterade en specifikt utvald del av hela uppsatsbeståndet.  

Ett frågeformulär sattes också samman för att ta reda på vilka refereringsmo-

tiv studenterna hade, vilka resurser de helst använde när de sökte material och vad 

de tyckte om de instruktioner de fått från institutionen.   Formulären skickades ut 

till alla andra- och sistaårselever vid Department of Information Science i novem-

ber 1999. Svarsfrekvensen för formuläret var 43 procent. Slutligen analyserades 

referenslistorna och studenternas svar på enkäten för att sprida ljus över hur atti-

tyderna bland studenter ser ut vad det gäller olika litteraturkällor och vilka motiv 

de anger för att referera till specifika litteraturkällor.  

Resultaten visar att böcker (40 procent) och tidsskriftsartiklar (30 procent) re-

fereras mest medan dagstidningar och rapporter refereras minst. Oppenheim och 

Smith tycker sig dock se en tydlig trend mot att internetresurser refereras i högre 
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utsträckning samtidigt som refereringar till tidningsartiklar minskar mellan 1997 

och 1999. Detta kan tyda på en hastig förändring av studenters refereringsbeteen-

de, hävdar de, samtidigt som de tillstår att fortsatt forskning på området är nöd-

vändig för att några säkra slutsatser ska kunna dras. Att studenter förlitar sig allt-

mer på internet i sina efterforskningar förklarar Oppenheim och Smith med att de 

är bekanta med denna resurs sedan tidigare och att universitetet och biblioteksper-

sonalen inte uppmärksammar studenternas ovana vid andra elektroniska resurser i 

tillräckligt hög utsträckning. Det visade sig att det var svårt att utse någon kärntid-

skrift bland studenternas referenser då de var ganska jämnt utspridda på ett antal 

tidsskrifter. Det gick inte heller att dra några paralleller mellan vilka tidsskrifter 

studenter refererar till och vilka akademiker och forskare refererar till. Det verkar 

vara så att studenter använder sig av de tidsskrifter som finns tillgängliga lokalt då 

studenterna i undersökningen främst refererade till tidsskrifter som fanns tillgäng-

liga på universitetsbiblioteket. Endast en fjärdedel hade använt sig av fjärrlån.58 

I ett svenskt sammanhang är det främst en magisteruppsats skriven av Jessica 

Isenborn och Sofia Swartz som är relevant i sammanhanget. Syftet med denna är 

att ”[…]undersöka i vilken utsträckning B&I-studenter på magisternivå använder 

sig av akademiska tidskrifter, med särskild betoning på inomvetenskapliga tid-

skrifter, i förhållande till andra källtyper.” Resultatet av arbetet ska sedan jämfö-

ras med hur forskarvärlden använder sig av samma källor. Iseborn och Swartz har 

använt citeringsanalys/källanalys som metod för att undersöka referenslistorna för 

samtliga magisteruppsatser vid Institutionen för biblioteks- och informationsve-

tenskap/Bibliotekshögskolan i Borås mellan 1999 och 2001. Referenserna har de 

sedan delat in i kategorierna: akademiska tidskrifter, övriga tidskrifter, böcker, 

internetresurser och övrigt.  

Resultatet av undersökningen visar att studenterna inte refererar till akade-

miska tidskrifter i någon större utsträckning. Det är istället ickevetenskapliga tid-

skrifter och böcker som dominerar referenslistorna. Jämfört med forskarna inom 

B&I använder sig studenterna av delvis samma akademiska tidskrifter. De använ-

der många av de globalt mest citerade B&I-tidskrifterna, men den största delen av 

de akademiska tidskrifterna som studenterna använt sig av är inte listade bland 

den internationella referensdatabasen Journal Citation Reports kärntidskrifter.59  
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4. Teoretiska utgångspunkter 

Bibliometri utgör den teoretiska ramen för den här studien och i följande kapitel 

är det främst bibliometri ur ett teoretiskt perspektiv som presenteras. Bibliomet-

riska metoder tas upp på ett översiktligt plan här och de metoder som förekommer 

i undersökningen beskrivs närmare i nästa kapitel. En bakgrund till bibliometrins 

uppkomst och idéerna bakom följs av en genomgång av den kritik som riktats mot 

metoden.  

Förutom bibliometri presenteras här också en för analysen värdefull teori om 

Scientific Intellectual Movements (SIM) som är utvecklad av Scott Frickel och 

Neil Gross. Slutligen beskrivs och förklaras också de för analysen användbara 

begreppen interdisciplinaritet och transdisciplinaritet. 

4.1 Bibliometri 

Bibliometri är ett område som har förekommit inom informationsforskningen un-

der lång tid. Redan i början på 1900-talet analyserades publikationer enligt kvanti-

tativa modeller. En av de tidigaste bibliometriundersökningarna är Francis J. Cole 

och Nellie B. Eales kvantitativa analys av komparativ anatomisk litteratur från 

1543 till 1860, vilken publicerades 1917.60 Ett annat av de tidigare exemplen på 

presentationer av denna metod är en föreläsning som E. Wyndham Hulme höll vid 

University of Cambridge 1922. Här introducerade han termen statistisk bibliografi 

(statistic bibliography) vilket var en tidig benämning på bibliometri. Alan Prit-

chard förklarar termen statistisk bibliografi, fritt översatt, som belysandet av den 

vetenskapliga och teknologiska processen genom räknandet av dokument.61 Sena-

re på 1950-talet fanns också metoder för att genom publiceringsverksamheten 

undersöka vetenskapens tillväxt.62 Termerna bibliometri (bibliometrics) och scien-

tometri (scientometrics) introducerades dock först 1969 så gott som samtidigt av 

Alan Pritchard och av Nalimov & Mulchenko. Bibliometri undersökte generella 
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informationsprocesser medan scientometri uttryckligen gällde vetenskaplig kom-

munikation.63 Idag används dock dessa två begrepp så gott som synonymt. I det 

här arbetet kommer uteslutande termen bibliometri att användas. 

Själva ordet bibliometri kommer från grekiskans biblio=bok och metri=mått. 

Slutsatsen blir då, som Olle Persson konstaterar i sin artikel Forskning i biblio-

metrisk belysning, att ”[…]det handlar om att räkna böcker.” Persson går sedan 

vidare med att förklara begreppet som ”läran om hur man med kvantitativa meto-

der kan beskriva samlingar av dokument.”64 En annan, mer utvecklad beskrivning 

får vi av Riitta Kärki och Terttu Kortelainen i deras Introduktion till bibliometri. 

De beskriver bibliometri som ”kvantitativa analyser, främst av vetenskaplig litte-

ratur, där målet är att beskriva vetenskapens och teknologins utveckling.”65 Teorin 

vilar på, det i vissa kretsar kritiserade, grundantagandet att den vetenskapliga litte-

raturen står i direkt relation till forskningsaktiviteten. Kärki och Kortelainen för-

svarar dock antagandet med att ”offentliggörande av resultat samt formell kom-

munikation även i vidare bemärkelse är en viktig del av vetenskapen och teknolo-

gin.”66 Bibliometri är en statistisk och matematisk analys av den kommunikation 

som sker genom dokumentation. Eller, för att uttrycka det något enklare, forsk-

ning i vetenskaplig kommunikation.67 

Syftet med att undersöka vetenskaplig kommunikation är att på olika sätt kart-

lägga, undersöka och analysera vetenskapssektorn. Det är, som Olle Persson ut-

trycker det, angeläget att bedriva så kallad ”Forskning om forskning.”68 Denna 

bibliometriska forskning grundar sig på fyra faktorer. Först och främst kommer 

publiceringsverksamheten då kontrollen av densamma varit något av ett problem 

inom informationsvetenskapen. Till följd av diskussionen kring detta problem 

utvecklades ett antal matematiska och statistiska metoder för att kartlägga den 

vetenskapliga litteraturen. En annan faktor var användningen av bibliometriska 

metoder för att undersöka olika vetenskapssamfunds normer och belöningssystem 

ur ett vetenskapssociologiskt perspektiv. En tredje faktor var utvecklingen av me-

toder som mäter vetenskapens tillväxt och en fjärde grundandet av Science Cita-

tion Index (SCI), vilket möjliggjorde hantering av ett långt mer omfattande mate-

rial än vad som tidigare varit möjligt.69 SCI är en databas som publiceras av det 

amerikanska Institute for Scientific Information (ISI) vilket också står för databa-

sen Scisearch. De flesta bibliografiska studier bygger på information från någon 
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av ISI:s tvärvetenskapliga databaser, som numera ingår i Thomson Web of Know-

ledge.70 

Så vilken användning har bibliometri som metod rent praktiskt? Olle Persson 

anar ett ökat intresse för bibliometriska undersökningar från forskningspolitiskt 

håll. I forskningspolitiska bedömningar är det vanligt att utgå från bibliometriska 

faktorer. Detta kan vara med syftet att följa upp och utvärdera forskningsinvester-

ingar eller att följa och bevaka den vetenskapliga utvecklingen. Det är också 

mycket värdefullt att använda bibliometriska metoder för att undersöka och kart-

lägga hur forskningsresurser fördelas regionalt. Det kan finnas enormt stora skill-

nader mellan rika och fattiga länder och inom vissa ämnesområden dominerar ett 

eller ett par geografiska områden forskningen totalt. Olle Persson konstaterar att 

”med bibliometrins hjälp kan vi således säga något om forskningens utveckling 

över tid, dess innehåll, dess geografiska och institutionella fördelning, forsknings-

samarbetets utbredning m.m.”71 Exempel på bibliometriska metoder är publice-

ringsanalys som är en mätning av publiceringsaktivitet och citeringsanalys som 

utgår ifrån en granskning av en publikations citeringar. 

Konkret kan publiceringsanalys exempelvis handla om vilka länder i världen 

som publicerar mest forskningsartiklar i internationella vetenskapliga tidskrifter. 

Detta skulle kunna visa på vilka länder som ligger i framkant inom olika forsk-

ningsområden och vilka länder som halkar efter. 

 Den förste att använda sig av citeringsanalys var den amerikanske biblioteka-

rien och forskaren Herman Fussler (1949). Genom att undersöka källciteringarna i 

två tidskrifter, Physical Review och Journal of the American Chemical Society 

fick Fussler fram en lista över de viktigaste tidskrifterna inom fysik och kemi.72 

Citeringsanalys kan delas in i flera metoder, bland annat källanalys, och cocite-

ringsanalys. Det finns två huvudtyper av källanalyser enligt Kärki och Kortelai-

nen. Dels kan man analysera mängden litteratur inom ett visst område vilket kan 

vara av intresse för informationsforskningen och dels kan man granska forsk-

ningskommunikation och på det sättet undersöka kognitiva och/eller sociala struk-

turer vilket syftar till att beskriva vetenskapens utveckling. En aspekt som ofta 

undersöks inom båda dessa huvudtyper är i vilken utsträckning referenserna består 

av litteratur från det egna området och i vilken utsträckning de består av referen-

ser från andra områden. Man tittar ofta även på likheter och skillnader i hur man 

använder litteratur inom olika vetenskapliga discipliner.73 
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Ett centralt begrepp inom källanalys är bibliografisk koppling, vilket innebär 

att det finns en relation mellan två eller flera vetenskapliga publikationer till följd 

av att de använder sig av en eller flera gemensamma källor.  

Cociteringsanalys är en något senare metod än de föregående. Den första co-

citeringsanalysen presenterades av Small & Griffith 1974.74 Det främsta syftet 

med cociteringsanalys är att undersöka en disciplins eller ett forskningsfälts intel-

lektuella bas. Den vanligaste definitionen av den intellektuella basen är att den 

utgörs av de publikationer som citeras inom ett ämnesområde, det vill säga de 

tidigare arbeten som ämnesområdet har influerats av på det ena eller andra sättet. 

Den intellektuella basens forskningsfront utgörs av de citerande artiklarna. 75 En 

cociteringsanalys som istället för att räkna citeringar till dokument utgår ifrån ci-

teringar till författare kallas för författar-cociteringsanalys. Den intellektuella 

basen i en sådan analys utgörs av de citerade författarna.76 Den intellektuella basen 

kan ses som ett forskningsområdes kanon. Det finns många olika åsikter om vilka 

texter och författare som ska anses som mest centrala inom en disciplin. Genom 

att via citeringsanalys bestämma ett områdes intellektuella bas går det att i viss 

utsträckning överbrygga det problemet.77  

Den här metoden är enligt Olle Person beprövad och han hävdar att ”utvärde-

ringar där cociteringskartor presenterats för forskare på respektive område har 

genomgående visat att de ger en rimlig beskrivning av forskningsområdets intel-

lektuella bas.”78  

4.1.1 Kritik mot bibliometri som metod 

Bibliometri är en omstridd metod med både förespråkare och motståndare. En ofta 

framförd kritik mot bibliometrisk forskning är att den bara mäter en liten del av 

forskningens resultat då dessa kan spridas på många olika sätt, som genom under-

visning, konferenser, rådgivning eller patent. Publicering är inte nödvändigt för att 

sprida forskning menar vissa. Andra hävdar att vetenskap är just publicerad kun-

skap. Är den inte publicerad bidrar den inte till det gemensamma vetandet och kan 

därför inte kallas för vetenskap. Kritiker menar också att alla citeringar inte kan 

anses likvärdiga då det finns så många olika anledningar till att citera en källa och 

ytterligare invändningar mot metoden kan vara att man genom att enbart räkna 

referenser inte tar hänsyn till influenser och kvalitet.79 Metodens förespråkare an-
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ser sig vara medvetna om begränsningarna. Persson medger att bibliometri ger en 

”förenklad och partiell bild” av den egentligen mycket mer komplexa forsknings-

världen och att detta måste tas hänsyn till i tolkningen av bibliometriska forsk-

ningsresultat. Bibliometriforskare utvecklar också nya metoder med anledning av 

kritiken. Kärki och Kortelainen har till exempel tagit fram en helt ny metod som 

en reaktion på den kritik som riktats speciellt mot källanalys. Den gäller främst 

analyser baserade enbart på referenslistor då dessa, enligt kritikerna, inte säger 

tillräckligt mycket om forskarnas eller publikationernas kommunikation. Kärki 

och Kortelainens metod kallas analys av citeringskontext eller specificering av 

textciteringars innehåll. Metoden går ut på att granska hela texter, istället för bara 

referenslistan, och att klassificera referenserna efter deras olika egenskaper och 

användningsområden.80 

En utförlig undersökning av den framförda kritiken utfördes av Michael H. 

MacRoberts och Barbara R. MacRoberts, vilken de beskriver i artikeln ”Problems 

of Citation Analysis: A Critical Review” från 1989. Trots artikelns ålder är den 

fortfarande i stora delar relevant. Grundantagandet att en referering från verk A 

till verk B är en indikator på att verk A influerats av verk B är fortfarande omstritt 

i bibliometrikretsar. MacRoberts och MacRoberts utgår dock ifrån att när det är 

uppenbart i en text att en författare använt sig av någon annans arbete har författa-

ren också influerats av detta tidigare arbete. I artikeln tas en rad problem upp följt 

av de resultat som författarnas egna undersökningar gett upphov till: 

4.1.1.1Formella influenser citeras inte 

Bibliometriker har ofta antagit att majoriteten av influenserna till ett arbete citeras. 

Detta är enligt denna undersökning inte sant. Efter att ha studerat femton artiklar i 

genetikhistoria kommer McRoberts och McRoberts fram till att det i själva verket 

bara är ca 30 procent av influenserna till artikeln som citeras. 

4.1.1.2 Jäviga citeringar (Felaktiga citeringar, citeringar till sekundära källor) 

McRoberts och McRoberts upptäckte att många citeringar var felaktiga och att det 

inte verkar finnas någon koppling mellan hur ofta en källa används och hur ofta 

den citeras. Vissa källor är ofta rätt använda medan andra ofta är felciterade eller 

inte citerade alls. Det visade sig också i deras undersökning att många citeringar 

hänvisar till sekundära källor vilket innebär att personen som står bakom en upp-

täckt inte får erkännande för den.  
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4.1.1.3 Informella influenser citeras inte 

Citeringsanalys tar främst hänsyn till citeringsbara källor och influenser. Detta 

innebär att det i stort sett enbart är publikationer i form av artiklar, böcker etc. 

som krediteras för att ha influerat ett arbete. Konferenser, föreläsningar, informel-

la samtal mellan kollegor får källan något erkännande genom citeringar.  

4.1.1.4 Självciteringar 

Detta är ett fenomen som ansetts problematiskt främst för att det är så omfattande. 

Mellan 10 och 30 procent av alla citeringar beräknas höra till den kategorin. Det 

är så att många författare citerar sig själva mer än de citerar någon annan. 

4.1.1.5 Olika typer av citeringar 

Den tidigaste kritiken mot citeringsanalys handlade om att alla citeringar inte är 

likvärdiga och att det kan finnas väldigt skilda anledningar till att citera en källa. 

Flera undersökningar visar dock att det är få citeringar som är odelat negativa. Det 

betyder att de flesta författare undviker att citera något som de enbart kan kritise-

ra. En svårighet i att analysera motiven till citeringar är att det är så gott som 

omöjligt att säkert säga vad motivet är.  

4.1.1.6 Variationer i citeringsgrad beroende på olika faktorer  

Det har visat sig att det finns olika citeringstraditioner inom olika ämnesdiscipli-

ner, publiceringsformer, länder och tidsperioder. Studier har bland annat visat att 

ämnesdiscipliner som teknologi och matematik med svag refereringstradition har 

5–6 referenser per publikation medan biomedicin ligger på 18–20 referenser per 

publikation. Olika länder skiljer sig också stort i refereringsgrad.  

4.1.1.7 Tekniska begränsningar av citationsindex och bibliografier 

Ett problem som ofta nämns är det med samförfattade publikationer. I bibliografi-

erna listas ofta bara namnet på den första författaren och det finns ingen konsen-

sus i hur dessa referenser ska hanteras. Problemen med synonymer (olika namn 

för samma författare) och homonymer (olika författare som har samma namn) tas 

upp som en källa till felaktigheter. Det är inte ovanligt att stavfel, felaktiga sid-

hänvisningar etc. leder till ofullständiga sökresultat. Vad det gäller SCI och SSCI 

som de flesta bibliometriker använder för datainsamling så finns också problemet 

att bara en liten del (ca 10 procent) av den vetenskapliga litteraturen i världen 

finns representerad där.81  
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4.2 Vetenskapliga och sociala rörelser (SIM) 

I stort sett alla kunskapsfält har genom tiderna genomgått förändringar. Nya rön 

och teorier har utmanat gamla etablerade traditioner och sanningar, för att anting-

en få fäste inom ämnesområdet och institutionaliseras i väntan på nästa vetenskap-

liga revolution, eller misslyckas med detta och falla i glömska. Detta synsätt, vil-

ket stred mot traditionella uppfattningar om att kunskap är konstant eller att kun-

skap ackumuleras över tid, introducerades först på 1960-talet av Thomas Kuhn. 

Kuhn undersökte hur sociala processer och händelser påverkar och formar inne-

hållet i vetenskapliga och intellektuella undersökningar. Man kan också beskriva 

det som att han tittade på de vetenskapliga revolutioner som gett upphov till para-

digmskiften inom olika vetenskaper, och de inneboende sociala fenomen som 

skapade grupper av forskare hängivna någon ny teori eller metod.82 Sociologer har 

sedan kommit att undersöka de sociala processer som ligger bakom förändringar 

inom speciella vetenskapliga fält genom att studera dynamiken inom grupper, 

nätverk och institutioner. Det finns enligt Scott Frickel och Neil Gross otaliga 

undersökningar som visar på de sociala förutsättningar och processer som möjlig-

gjort paradigmskiften inom alla tänkbara ämnesområden. Det har dock saknats 

generella teorier om intellektuell dynamik som är applicerbara på hela veten-

skapsspektrumet. Detta ämnar Frickel och Gross råda bot på genom att presentera 

sin teori om vilka sociala förhållanden som krävs för att en vetenskaplig eller in-

tellektuell rörelse ska uppstå, vinna anhängare, uppnå ett mått av intellektuell pre-

stige och slutligen nå någon form av institutionell stabilitet.83 SIMs (Scienti-

fic/Intellectual Movements) påminner på många sätt om folkrörelser och kunskap 

om dessa kan också användas för att förstå vad som gör SIMs mer eller mindre 

framgångsrika. Det finns till exempel forskning som visar att folkrörelser, som 

miljörörelsen eller gayrörelsen, kan påverka utvecklingen av vetenskapliga meto-

der.84 

Så vad är då definitionen av en SIM? 

SIMs are collective efforts to pursue research programs or projects for thought in the face of 
resistance from others in the scientific or intellectual community.85  

En SIM är således inte vilken förändring som helst inom ett vetenskapsområde, 

utan det ska vara en medvetet skapad förändring vars huvudsakliga mål är att pro-

ducera och sprida kunskap och idéer. En SIM ska också enligt Gross och Frickels 
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definition utmana och ställa de dominerande och vedertagna teorierna och kun-

skaperna på sin spets. SIMs skapar brytningar och dramatiska uppbrott från tidiga-

re etablerade praktiker. SIMs är också politiska i den meningen att de strävar efter 

att upprätthålla, omfördela eller förflytta makten inom ett vetenskapligt fält. Orsa-

kerna till detta kan vara att enskilda forskare och forskargrupper vill avancera 

inom sitt område och vinna större intellektuell makt och inflytande, men det be-

höver inte vara så. Många forskare tror helt enkelt på sina teorier och att de skulle 

innebära utveckling och framsteg inom ämnet. Alla SIMs strävar inte heller efter 

att dominera sitt forskningsfält. Det finns många exempel på SIMs som skapat en 

egen liten perifer nisch vid sidan av dominerande strömningar, men som ändå haft 

inflytande på vetenskapen som helhet. SIMs grundar sig i organiserade kollektiva 

insatser och de ledande forskarna inom en SIM behöver ett intellektuellt akade-

miskt nätverk att stödja sig på. Många bitar som finansiering, publicering och 

marknadsföring måste falla på plats för att en SIM ska bli framgångsrik. Per defi-

nition är också SIMs historiskt sett episodiska fenomen. En SIM är inte konstant 

utan det ingår i vetenskapens dynamiska struktur att en SIM är inflytelserik under 

en begränsad period. SIMs kan handla om att föra upp bortglömda eller censure-

rade ämnen till ytan för att komplettera kunskapen inom ett fält, att föra fram helt 

nya teorier som omkullkastar de tidigare etablerade eller att utmana gränserna 

mellan olika vetenskapsområden. Olikheterna till trots fokuserar Frickel och 

Gross i sin teori på de egenskaper som alla SIMs har gemensamt.86 

Ett grundantagande inom vetenskapssociologi är att en idé eller teoris innebo-

ende sanning inte är det enda skälet till dess genomslagskraft. Det ligger alltid 

sociala processer i grunden för etablerandet av nya sanningar. Om en ny upptäckt 

generellt betraktas som sann inom ett vetenskapligt fält förenklar det dock bildan-

det av en SIM kring denna.  

Ett annat antagande går ut på att vetenskapliga fält och institutioner innehåller 

komplexa hierarkiska system där det pågår en kamp om intellektuellt erkännande 

och prestige inom olika grupper. Inneboende sociala strukturer och vetenskapliga 

praktiker inom dessa fält skiftar med tiden och förenklar eller försvårar för SIMs 

att växa fram.  

Ett tredje antagande är att SIMs påverkas av samtida kulturella, politiska och 

ekonomiska faktorer i samhället. Staten, religionen, industrin, skolsystemen och 

folkrörelser är alla exempel på faktorer som kan påverka behov, intressen och 

världsbild hos de som verkar inom olika SIM-projekt.  

Det fjärde och sista grundantagandet innebär att det sociala förhållandet mel-

lan de individuella och kooperativa aktörer som utgör en SIM är mätbart, liksom 
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att de sociala förhållanden som aktörerna verkar under är mätbara och att en SIMs 

framgång eller misslyckande är mätbart.  

4.3 Interdisciplinaritet och transdisciplinaritet  

Interdisciplinaritet handlar om att korsa de osynliga gränser som existerar mellan 

olika discipliner. En disciplin som både influerar och influeras av andra discipli-

ner i hög utsträckning är mer interdisciplinär än en disciplin där förhållandet är 

det motsatta. Bibliometriskt kan interdisciplinaritet både handla om graden av 

samarbete mellan författare från olika vetenskapliga discipliner och förekomsten 

av citeringar mellan disciplinerna.87 En referenslista kan vara interdisciplinär om 

den citerar publikationer från skilda forskningsfält och discipliner.88 Ju mer en 

uppsats (i det här fallet) citerar publikationer från andra forskningsfält, desto mer 

interdisciplinär är den.  

Hur en disciplin interagerar interdisciplinärt kan enligt Björn Hammarfelt vara 

en indikation på ämnets status. Huruvida en disciplin främst importerar kunskap, 

idéer och metoder från andra discipliner eller exporterar desamma säger mycket 

om hur disciplinen interagerar disciplinärt och kan vara en indikation på vilken 

status ämnet har. Discipliner kan sägas ha olika identitet. En syntetisk identitet 

innebär till exempel en lös sammansättning av intressen inom disciplinen vilket 

öppnar upp för influenser från andra forskningsområden.89  

Transdisciplinära studier skiljer sig från interdisciplinära studier genom före-

komsten av ett perspektiv som går utanpå den kunskap som traditionellt sett kopp-

las till en disciplin och som kan appliceras genom hela kunskapsspektrumet.90 

Transdisciplinära fält är ofta kontextualiserade och problemfokuserade och de 

utgår snarare ifrån perspektiv och teorier än ifrån specifika ämnen eller tidsperio-

der. Ett exempel på transdisciplinaritet är just genusperspektivet som går att appli-

cera på studier inom alla andra vetenskaper och discipliner.91  

                                                 

 
87 Hammarfelt, B. (2010), ”Interdisciplinarity and the intellectual base of literature studies”, s. 707. 
88 Small, H. (2009), ”Maps of science as interdisciplinary discourse”, s. 836. 
89 Hammarfelt, B. (2012), ”Following the Footnotes”, s. 57. 
90 Hammarfelt, B. (2012), ”Following the Footnotes”, s. 57. 
91 Hammarfelt, B. (2010), ”Interdisciplinarity and the intellectual base of literature studies”, s. 707. 
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5. Metod och material 

Med anledning av den kritik som riktats mot bibliometrin är det extra motiverat 

att diskutera valet av metod för den här studien. Denna diskussion inleder det 

kommande kapitlet och följs sedan av en beskrivning av hur urvalet av undersök-

ningsmaterialet har gått till, samt de avgränsningar som gäller för arbetet. Slutli-

gen redogörs för insamlingen och bearbetningen av materialet. Kapitlet följer en 

kronologisk struktur där arbetsgången kan följas från början till slut.  

5.1 Val av metod  

En fördel med bibliometriska metoder är enligt Sara von Ungern-Stenberg att de 

är objektiva och kontrollerbara.92 De har också en hög reliabilitet eftersom de mä-

ter konkreta data och undersökningen lätt går att upprepa förutsatt att samma in-

samlingsmetoder och tillvägagångssätt används. Bibliometrins validitet har dock 

kritiserats, då dess grundantaganden av vissa anses bräckliga. Den antagna rela-

tionen mellan ett citerande verk och ett citerat verk kan se ut på många sätt och 

behöver egentligen inte visa på något innehållsmässigt.93 I det här arbetet är dock 

detta inte något problem eftersom anledningen till varför en författare citeras inte 

är relevant här. Här räcker det att en källa har använts i en uppsats för att författa-

ren ska vara intressant för undersökningen. Utgångspunkten här är MacRoberts 

och MacRoberts teori om att en källa som citeras av en annan källa också är en 

influens.94 

När det gäller cociteringsanalysen krävs att den citeringspraxis som råder 

inom det undersökta området är stabil.95 I detta fall då en specifik institution un-

dersöks kan man tänka sig att det råder något slags konsensus kring hur och vad 

                                                 

 
92 Ungern-Sternberg, S. von (1994), Verktyg för planering av tvärvetenskaplig informationsförsörjning, s. 

109. 
93 Ungern-Sternberg, S. von (1994), Verktyg för planering av tvärvetenskaplig informationsförsörjning, s. 

111. 
94 MacRoberts, M. H. & MacRoberts, B. R. (1989), ”Problems of citation analysis”, s. 343. 
95 Ungern-Sternberg, S. von (1994), Verktyg för planering av tvärvetenskaplig informationsförsörjning, s. 

117. 
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man citerar. Detta antagande styrks av McRoberts och McRoberts som menar att 

varje ämnesområde/institution har sitt eget citeringsbeteende vilket gör det svårt 

att jämföra olika ämnesområden med varandra. Många av de svårigheter som 

nämns av McRoberts och McRoberts är inte heller relevanta för bibliometriska 

undersökningar av kunskapsprov. Självciteringar är inte existerande då studenter i 

regel inte har publicerat vetenskapliga texter tidigare. Studenter är också ofta nog-

granna med att redovisa alla sina källor då det i kunskapsprov lönar sig att vara 

väl inläst på ett ämne.96 

Att välja att göra en bibliometrisk undersökning manuellt utifrån ett förhål-

landevis litet undersökningsmaterial medför naturligtvis vissa begränsningar. Till-

förlitligheten i resultaten kan ifrågasättas om en kvantitativ undersökning är alltför 

småskalig. Det finns dock fördelar med en manuellt utförd undersökning. De i 

kapitel 4.1.3 nämnda bristerna i bibliografiska databaser kan leda till felaktigheter 

som i viss mån går att undvika i en manuell undersökning. Att samma författare 

benämns på olika sätt är lätt att rätta till manuellt, liksom eventuella stavfel. Efter-

som bara ungefär tio procent av världens vetenskapliga publikationer finns repre-

senterade i SCI och SSCI erbjuder manuella undersökningar möjligheten att an-

vända andra typer av publikationer än de som finns representerade i databaserna.97  

Inom citeringsanalys är det vanligt att enbart inkludera den förstnämnda för-

fattaren till en samförfattad publikation. Persson visar att detta inte är rättvisande 

och inte heller rättvist för de författare som ständigt utelämnas ur denna typ av 

undersökningar. Den citerade författarens perspektiv är också Perssons starkaste 

argument till varför metoden är olämplig. Han tillstår dock att den övergripande 

strukturen mellan delfälten i cociteringskartor inte påverkas nämnvärt av att alla 

medförfattare inkluderas i studien.98 Med detta i åtanke är den ovan beskrivna me-

toden trots allt lämplig i just detta arbete av två skäl, dels därför att en magister-

uppsats knappast behöver tänka på att vara rättvis mot författare då det inte kan 

anses meriterande för en forskare att omnämnas i det sammanhanget, dels då den-

na förenkling underlättar arbetet som utförs manuellt utan att resultatet i cocite-

ringsanalysen för den skull blir lidande 

5.2 Urval och avgränsning 

Urvalet och avgränsningarna i en undersökning påverkas av en rad faktorer. I en 

bibliometrisk studie är det vanligt att inhämta underlaget ur en referensdatabas 

                                                 

 
96 Kärki, R. m.fl. (1998), Introduktion till bibliometri [Elektronisk resurs], s. 27. 
97 MacRoberts, M. H. & MacRoberts, B. R. (1989), ”Problems of citation analysis”, s. 343ff. 
98 Persson, O. (2001), ”All author citations versus first author citations”, s. 344. 



 41 

vilket förstås underlättar arbetet och gör det möjligt att hantera ett större material. 

Då undersökningsmaterialet, som här, samlas in manuellt, går det åt mera tid, vil-

ket gör att mängden data kan behöva begränsas.  

Redan i syftet för det här arbetet avgränsas undersökningsmaterialet då det 

handlar om studentuppsatser i B&I med ett genusperspektiv. Det finns nämligen 

ett relativt begränsat antal sådana att få tag på. För att själva insamlingsprocessen 

ska vara genomförbar är studien dessutom avgränsad till uppsatser författade vid 

en och samma institution, nämligen Institutionen för biblioteks- och informations-

vetenskap/Bibliotekshögskolan (BHS) i Borås. Valet av BHS föll sig naturligt då 

Högskolan i Borås var först ut med att erbjuda en bibliotekarieutbildning så tidigt 

som 1972 och då institutionen idag bedriver större delen av svensk forskning och 

utbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap.99 Detta gör att förutsätt-

ningarna att samla in ett tillräckligt stort material bedömdes som goda.  

Att välja kunskapsprov som underlag för bibliometriska undersökningar har 

den fördelen att det är ett lättavgränsat material då ämnet är givet sedan innan och 

materialets storlek också är avgränsat. Det finns dock två problem med detta ma-

terial. Det första är att slutresultatet kan påverkas av handledaren och institutionen 

där arbetet framläggs. I kunskapsprov premieras dessutom beläsenhet, vilket kan 

resultera i att fler referenser än nödvändigt används.100 Dessa båda faktorer kan 

mycket väl påverka den här undersökningen vilket man ska ha i åtanke vid tolk-

ningen av resultaten.  

Den här undersökningen är indelad i en publiceringsanalys, och en citerings-

analys. Ett syfte med publiceringsanalysen är att se förändringar över tid vad gäll-

er publiceringen av studentuppsatser med genusperspektiv. Ett längre tidsperspek-

tiv är därför att föredra, varför uppsatser från 1985 fram till 2012 finns med i pub-

liceringsanalysen. Att perioden startar just 1985 beror på att de tidiga uppsatserna 

kräver en manuell genomgång, på plats i arkivet i Borås, då de inte går att erhålla 

digitalt. Under perioden 1985–1994 publicerades 842 uppsatser vilket ansågs vara 

en rimlig mängd att gå igenom för hand. En faktor att ta med i beräkningen vad 

gäller studentuppsatserna är dock att de inte har sett likadana ut över hela tidspe-

rioden (1985–2012). Till att börja med skrev studenterna så kallade specialarbeten 

eller examensarbeten. Dessa var på fyra poäng (motsvarande sex poäng i dagens 

system) och låg därmed på en helt annan akademisk nivå än dagens magisterupp-

satser. Under 1990-talet ändrades förutsättningarna för BHS i grunden i och med 

1993 år högskolereform. Reformen innebar att linjesystemet och dess yrkesexa-

men försvann. Istället infördes efter 1993 ett system med kandidat- och magister-

                                                 

 
99 Fransson, A. (2002), Hur knallebygden fick sin akademi, s. 105. 
100 Kärki, R. m.fl. (1998), Introduktion till bibliometri [Elektronisk resurs], s. 27. 
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examen i biblioteks- och informationsvetenskap. De flesta studenter valde att 

skriva en magisteruppsats på 20 poäng (senare 30 poäng i det nya systemet) som 

sitt examensarbete. Ytterst få valde en kanditatexamen på 10 poäng (motsvarande 

15 poäng idag).101 Det var dock egentligen först 1995 som det skrevs magisterupp-

satser i någon betydande mängd. Från det året finns tjugo magisteruppsatser att 

tillgå.   

För att få ett tillräkneligt resultat i citeringsanalysen har urvalet av uppsatser 

gjorts från ett så homogent material som möjligt. Det vill säga att alla uppsatser är 

på samma akademiska nivå, i det här fallet magisteruppsatser. Under de år som 

undersöks i citeringsanalysen har ett fåtal kandidatuppsatser och även master-

uppsatser publicerats. Dessa har jag av ovan nämnda skäl valt att inte ta hänsyn 

till i undersökningen. Då urvalet av magisteruppsatser under de första åren efter 

att denna utbildningsnivå införts bedöms som för litet (se figur 1.), grundar sig 

citeringsanalysen på material publicerat 1996 och framåt. Eftersom denna under-

sökning påbörjades under 2012 har 2011 satts som slutår för att garantera att alla 

uppsatser som publicerats också finns att tillgå. Under denna period har två tids-

perioder valts ut för citeringsanalysen. Efter att ha provat hur många uppsatser 

olika tidsperioder skulle generera valdes två femårsperioder ut, nämligen 1996–

2000 och 2007–2011.  

Figur 1. Antal magisteruppsatser framlagda vid Institutionen Biblioteks- och informationsveten-
skap/ Bibliotekshögskolan (BHS) under åren 1995-2012 
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Urvalet av uppsatser utifrån ett specifikt ämne kan genomföras på lite olika sätt. 

En sökmotor kan göra urvalet utifrån bestämda sökord, man kan gå på ämnesord 

eller på titeln. Att låta en sökmotor välja kan vara att föredra om materialet är 

mycket stort. Nackdelen är att det kan vara svårt att veta att det man får fram är 

relevant för undersökningen och att man får fram allt som är relevant så att man 

inte tappar bort något väsentligt. Den här undersökningen är inte särskilt storska-

lig och därför kommer urvalet att ske manuellt genom att alla uppsatser som pub-

licerats vid BHS 1985–2012 bedöms var för sig. Alternativet att använda de äm-

nesord som finns listade i den bibliografiska posten för varje uppsats är inte 

genomförbart för den här undersökningen och inte heller lämpligt av flera skäl. 

De flesta av de tidigare uppsatserna och deras bibliografiska poster finns inte till-

gängliga digitalt och många av dem saknar ämnesord. Förutom denna begränsan-

de omständighet blir urvalet alldeles för stort och brett om man utgår från ämnes-

orden då många uppsatser har med breda begrepp som ”genus” som ämnesord 

trots att undersökningen i stort handlar om något helt annat. Den här studien 

kommer bara att fokusera på uppsatser med ett uttalat genusperspektiv. Att gå 

igenom alla uppsatsers syfte är ogenomförbart rent praktiskt och då återstår bara 

att utgå ifrån att de uppsatser som behandlar genusaspekter på ett djupare plan 

också har en titel som visar på detta.  

Ur det totala antalet uppsatser år för år från 1985 och framåt har de som ut-

ifrån sin titel bedömts ha ett genusperspektiv tagits ut. Definitionen för uppsatser 

med genusperspektiv i det här arbetet är uppsatser vars hela titel innehåller ett 

eller flera utvalda nyckelord, böjningar eller sammansättningar av dessa nyckelord 

eller synonymer till dem. (se Tabell 1.)  

Tabell 1. Förteckning över de nyckelord som använts i urvalet av genusuppsatser och dess syno-
nymer 

5.3 Insamling och bearbetning av studentuppsatser  

Via Borås Academic Digital Archive (BADA) kunde fullständiga listor över alla 

magisteruppsatser publicerade 1995–2005 erhållas. De uppsatser som skrivits 

senare söktes fram i databasen via publiceringsår. Eftersom det är frivilligt för 

Nyckelord genus kön jämstäl* kvinn* feminis* man hetero HBT queer 

Synony-

mer                          

  jämlik* flick* 

tjej 

dam 

fruntim-

mer 

 

 pojk* 

kill* 

karl 

pappa 

heterosexuell 

heteronormativ 

homosexuell 

bisexuell 

gay 

bög 

flata 

lesbisk 

samkönad- 

relation 
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studenter att publicera sina uppsatser i fulltext i BADA går det inte att säkert säga 

att 100 procent av de uppsatser som godkänts också ingår i den här undersökning. 

Detta tillvägagångssätt skulle därmed kunna orsaka felaktiga resultat, men då per-

sonalen vid det fysiska arkivet vid Högskolan i Borås försäkrar att det i praktiken 

är ytterst få uppsatser som inte publiceras i databasen och att ett stort antal uppsat-

ser finns publicerade där (se Figur 1.) får denna risk ses som marginell och felkäl-

lan försumbar för arbetet i stort. De uppsatser som inte fanns att tillgå digitalt, 

d.v.s. de som skrivits mellan 1985 och 1994, erhölls manuellt via arkivet vid Hög-

skolan i Borås. I arkivet tillhandahålls uppsatser i B&I sedan början på 1970-talet. 

Att gå igenom alla dessa manuellt är dock ett alldeles för stort och tidsödande 

arbete för att rymmas inom ramen för den här undersökningen och den tidigare 

gränsen sattes till 1985 då de uppsatserna utgjorde en hanterbar mängd. Materialet 

bearbetades sedan utifrån bibliometriska analysmetoder.  

5.3.1 Publiceringsanalys 

Bibliometrisk forskning grundar sig oftast på någon typ av publikationer. Med 

publikation menar man ”tryckt eller elektronisk kommunikation” En publikation 

behöver inte ha publicerats i egentlig mening utan ett dokument som finns offent-

ligt tillgängligt till exempel via ett arkiv räknas som en publikation.102 Studentupp-

satser ses alltså i detta sammanhang som publikationer. 

Genom att analysera publiceringsaktiviteten hos forskare, institutioner eller 

länder hoppas man kunna säga något om hur den kunskapsproducerande verk-

samheten ser ut vad det gäller volym och innehåll. Det handlar helt enkelt om 

kvantitativa undersökningar av antalet publikationer. Detta kan göras antingen 

genom att bygga upp en bibliografi över vad som publicerats inom ett specifikt 

område eller använda en redan given bibliografi för att undersöka i vilken ut-

sträckning en kunskapsproducent såsom en grupp forskare etc. förekommer däri.103 

Då det i det här fallet inte fanns någon redan given bibliografi att utgå ifrån bety-

der det att utformningen av en sådan har fått ske manuellt.  

För publiceringsanalysen räknades och kontrollräknades för den här under-

sökningen det totala antalet specialarbeten skrivna mellan 1985 och 1994, samt 

det totala antalet magisteruppsatser skrivna mellan 1995 och 2012. Vidare notera-

des också det antal uppsatser som författats av en eller flera kvinnor, det antal som 

författats av en eller flera män och det antal som samförfattats av kvinnor och 

män. Utifrån nyckelord i titeln plockades alla uppsatser med genusperspektiv ut. 

                                                 

 
102 Kärki, R. m.fl. (1998), Introduktion till bibliometri [Elektronisk resurs], s. 6. 
103 Persson, O. (1991), Forskning i bibliometrisk belysning, s. 6. 
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Publiceringsår, titel och författare noterades och fördes in i Excel. Detta underlag 

utgör alltså det bibliografiska material som används i publiceringsanalysen.  

En jämförelse mellan publiceringsverksamheten för ett specifikt område och 

det totala antalet publikationer gör resultatet lättare att förstå och sätta in i ett 

sammanhang.104 I den här undersökningen har det totala antalet uppsatser som 

publicerats vid BHS under den undersökta perioden använts som jämförelse i be-

arbetningen av resultaten. 

5.3.2 Citeringsanalys  

Citeringsanalys är den vanligaste bibliometriska undersökningsmetoden och går ut 

på att genom granskning av citeringar i vetenskaplig litteratur dra slutsatser om 

vetenskap och teknologi. Det kan handla om olika ämnesområdens citeringsprax-

is, den citerade litteraturens egenskaper, inbördes relationer mellan publikationer, 

författare, forskningssamfund etc. eller i vilken utsträckning publikationerna 

uppmärksammats i vetenskaplig litteratur.105  

Termen citeringsanalys kan ses som ett samlingsbegrepp för all forskning som 

är baserad på citeringar. Utifrån vilken metod som används skiljer man mellan 

källanalys, hänvisningsanalys och cociteringsanalys. Skillnaden mellan källanalys 

och hänvisningsanalys är att källanalys har användarens perspektiv i fokus medan 

hänvisningsanalys utgår från det citerade verkets perspektiv. Det här arbetet 

kommer att utgå från användarens perspektiv och därför är det källanalys som är 

tillämpbar här.106 Utöver källanalysen används även metoden cociteringsanalys i 

den här undersökningen. 

5.3.2.1 Källanalys 

Faktaunderlaget för en källanalys hämtas ur källförteckningarna för de aktuella 

publikationerna, vilka sedan jämförs med varandra. Man utgår då från de biblio-

grafiska uppgifter som är relevanta för studien ifråga. I vissa fall är det relevant att 

utgå från dokument medan det i andra fall räcker med att utgå från författare. I 

den här undersökningen registreras enbart författarens för och efternamn för varje 

referens. Det är här viktigt att förtydliga att källanalysen enbart utgår ifrån littera-

turlistor och inte från referenser givna i löpande text.  

För den senare undersökningsperioden fanns magisteruppsatserna tillgängliga 

i fulltext via BADA varpå referenslistorna således hämtades där. För den tidigare 

perioden fanns inte litteraturlistorna att få tag på digitalt vilket gjorde att varje 

                                                 

 
104 Kärki, R. m.fl. (1998), Introduktion till bibliometri [Elektronisk resurs], s. 6. 
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uppsats fick hämtas fram manuellt ur arkivet vid Högskolan i Borås och scannas 

in för att sedan skickas med e-post.  

När källförteckningar för samtliga uppsatser samlats in tilldelades de varsitt 

löpnummer, indelat i två serier för de olika tidsperioderna, och referenserna för 

varje period fördes sedan in i varsitt separat Excelark. Efter Björn Hammarfelts 

exempel är den formella definitionen för en referens i det här arbetet en hänvis-

ning till en text som finns med i en separat litteraturförteckning. Minsta kriteriet 

för en referens är att den innehåller titel, författare och publiceringsår för det cite-

rade verket. Detta innebär att texter som saknar författare (till exempel uppslags-

verk) inte inkluderades i undersökningen. För antologier listades författaren till 

det aktuella kapitlet eller artikeln, när dessa angavs. I annat fall angavs redaktören 

som författare.107 Eftersom den valda metoden här är författarciteringsanalys fördes 

inledningsvis enbart författarnamnen in i Excel-arken. Varje författare skrevs in 

med både för och efternamn och registrerades endast en gång per referenslista 

oavsett hur många publikationer han/hon hade med i listan. För samförfattade 

verk noterades den första författaren för varje verk.  

Referenslistorna fördes sedan in i det av Olle Persson specialgjorda datorpro-

grammet Bibexcel.108 Efter Perssons instruktioner ur dokumentet ”How to use bi-

bexcel for various types of bibliometric analysis” rangordnades referenserna i 

fallande skala efter antal citeringar.109 Detta resulterade i citeringsfrekvenslistor där 

de oftast citerade författarna toppade. För att djupare kunna analysera den intel-

lektuella basens sammansättning togs de tjugo oftast citerade författarna ut för 

varje period. Dessa författares huvudsakliga ämnesområden bestämdes sedan via 

informationssökningar. I första hand har forskarpresentationer från aktuella uni-

versitet och högskolor använts som källa här. I vissa fall har bokförlags författar-

presentationer använts och i något enstaka fall har en författares privata hemsida 

tagits till hjälp för att komma tillrätta med vilket/vilka ämnesområden som förfat-

taren i fråga främst representerar. 

För att kunna få en bild av hur könsfördelningen ser ut hos de refererade för-

fattarna definierades varje referens som manlig, kvinnlig eller obestämd. Referen-

sernas titlar gicks också igenom och antalet genusreferenser per källförteckning 

noterades. En genusreferens definieras här som en referens (se tidigare definition) 

vars titel (även tidskriftstitlar och antologi-titlar räknas här) innehåller ett eller 

flera utvalda nyckelord, böjningar eller sammansättningar av dessa nyckelord eller 

synonymer till dem. (se Tabell 1.) Detta innebär att de författare som stod med 

                                                 

 
107 Hammarfelt, B. (2012), ”Harvesting footnotes in a rural field”, s.541. 
108 Bibexcel, URL: http://www8.umu.se/inforsk/Bibexcel/ 
109 Persson, O., Danell, R. & Wiborg Schneider, J. (2009), ”How to use Bibexcel for various types of 

bibliometric analysis”, passim. 
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flera gånger med flera titlar enbart registrerades en gång oavsett om bara en eller 

flera titlar innehöll genusnyckelord.  

5.3.2.2 Cociteringsanalys 

Genom cociteringsanalys kan man undersöka ett forskningsfält och måla upp kar-

tor där artiklar som ofta samciterats bedöms som nära släkt innehållsmässigt. Där 

kan man alltså utläsa en inbördes koppling mellan dokument eller författare till 

följd av att de ofta citeras tillsammans. 110 Antalet dokument som citerar ett givet 

dokumentpar tillsammans utgör en cociteringsstyrka (co-citation strength).  Ut-

ifrån släktskapet skapas sedan så kallade cociteringskluster, där man med kluster 

menar en grupp eller klunga. Arbetsgången för den här metoden är i korthet att 

man skapar en frekvenslista över de citerade dokumenten vilken sedan rangord-

nas. De oftast citerade publikationerna väljs ut. Alla dokumentpar som citerats av 

en gemensam källa väljs ut och de två dokumenten i varje par ordnas i bokstavs-

ordning så att de ser likadana ut för alla källor. Genom att ordna hela listan med 

par i bokstavsordning kan cociteringarna räknas fram mellan varje par för att se 

hur ofta två dokument citeras tillsammans. Utifrån dessa kopplingar skapas sedan 

de olika klustren.111  

Med utgångspunkt i den för källanalysen skapade referenslistan användes 

slutligen återigen Bibexcel för att räkna fram cociteringsfrekvensen. Cociterings-

paren fördes över till Mapequation, en kostnadsfri mjukvara designad för att på ett 

enkelt sätt åskådliggöra komplicerade strukturer, där kartor över de oftast samcite-

rade författarna skapades.112 

                                                 

 
110 Persson, O. (1991), Forskning i bibliometrisk belysning, s. 58. 
111 Garfield, E. (1979), ”Is citation analysis a legitimate evaluation tool?”, s. 100. 
112 Edler, D. & Rosvall, M. (2013), The MapEquation Software Package. 
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6. Resultat och diskussion 

I detta kapitel presenteras de resultat som kommit fram i undersökningen löpande 

och diskuteras efterhand de tas upp. Kapitlet är indelat i två delar där den första 

delen utgår ifrån publiceringsanalysen och frågeställningen: Vad karaktäriserar 

B&I-uppsatser med genusperspektiv vad det gäller omfattning, könsfördelning 

och ämnesinriktning och hur har detta förändrats under perioden 1985–2012? 

Den andra delen utgår ifrån citeringsanalysen och frågeställningen: Hur har ge-

nusvetenskapens intellektuella bas inom B&I förändrats mellan perioderna 1996–

2000 och 2007–2011? Går det att urskilja någon trend angående den intellektuel-

la basens utveckling?  

6.1 Kartläggning av uppsatser i B&I med genusperspektiv 

1985–2012  

Det för publiceringsanalysen relevanta undersökningsmaterialet består av 2623 

uppsatser publicerade mellan 1985 och 2012. Detta ger ett medelvärde på 93,6 

uppsatser per år, vilket måste ses som en relativt låg siffra med tanke på den 

mängd studenter som antas vid BHS i Borås. Till att börja med antogs 120 studen-

ter till biblioteksutbildningen varje år. Detta ökade sedan till 180 för att på senare 

år ytterligare ökats på till 250 studenter per år.113 Variationen i antalet publicerade 

uppsatser varierar dock stort år från år. Flest uppsatser (150 st) publicerades 1990, 

medan det mellan åren 1991 och 1994 bara finns en handfull uppsatser per år att 

få tag på i Borås högskolas arkiv. Att det, till exempel, år 1993 endast finns fyra 

stycken uppsatser arkiverade gör att det finns anledning att fundera på rimligheten 

i att så få studenter avlade examen det året. Vad som ligger bakom de få arkivera-

de uppsatserna för dessa år har inte gått att reda ut. Varken personal vid arkivet 

eller de personer vid BHS som kontaktats har kunnat ge något annat svar än att de 

första magisteruppsatserna skrevs 1995 och att de därefter arkiverats noggrant. 

                                                 

 
113 Fransson, A. (2002), Hur knallebygden fick sin akademi, s. 107. 
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Det verkar dock rimligt att anta att de få arkiverade uppsatserna i början på 1990-

talet kan kopplas till de förändringar som högskolereformen förde med sig. 

6.1.1 Förekomsten av genusperspektiv i B&I-uppsatser genom åren 

För att få en bild av hur genusämnet representeras inom B&I-fältet har olika 

aspekter av studentuppsatserna studerats. Först och främst är det intressant att 

undersöka i vilken utsträckning studenterna använder sig av ett genusperspektiv 

och hur detta har förändrats över tid.  

Totalt sett har insamlingen av B&I-uppsatser med genusperspektiv, enligt ti-

digare definierad metod (se kapitel 5.2), genererat 115 uppsatser mellan åren 1985 

och 2012. Liksom i antalet publicerade uppsatser totalt är variationen i antalet 

genusuppsatser per år stor. Anmärkningsvärt är att det år 1999 inte publicerades 

en enda uppsats med genusperspektiv av totalt 68 uppsatser. Detta kan jämföras 

med det ur genusvetenskaplig synpunkt mest produktiva året 2005 då hela 12 upp-

satser publicerades. För att kunna jämföra resultaten mellan åren, då antalet upp-

satser skiljer sig så stort, redovisas andelen genusuppsatser i procentform. Mäng-

den genusuppsatser under ett lösryckt år styrs i mångt och mycket av slumpen och 

behöver inte vara representativt för en längre period. Av den anledningen presen-

teras resultaten i treårsperioder. Den undersökta tidsperioden går dock inte jämt 

upp delat på tre vilket resulterade i att undersökningens sista år 2012 utelämnades 

ur figur 1. Andelen genusuppsatser 2012 var 6,5 procent vilket skulle kunna tyda 

på en liten nedgång. Det är dock inte möjligt att dra en sådan slutsats endast base-

rat på ett år. 

Resultaten visar en försiktigt uppåtgående trend för ämnet från mitten av åt-

tiotalet. Siffrorna för början av nittiotalet är inte helt tillförlitliga på grund av bris-

ten på undersökningsmaterial, men det går trots allt att se att andelen uppsatser 

med genusperspektiv under den första hälften av undersökningsperioden ligger 

mellan 3,1 och 5,6 procent. Under slutet av 1990-talet ser man en dipp ned till 1,9 

procent som delvis kan förklaras av 1999 års låga siffror. Under 2000-talet har 

andelen genusuppsatser pendlat mellan 6,9 och 8,5 procent.  

Figur 2. Andel genusuppsatser som producerats vid BHS 1985–2011 i procent  
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Av de forskare som disputerade i Sverige mellan 1999 och 2004 var ungefär 3 

procent genusforskare.114 Av de B&I-studenter som ingår i den här undersökning 

och som lade fram magisteruppsatser under samma period presenterade enligt den 

här undersökningen ca 6 procent ett genusperspektiv. Dessa siffror är inte jämför-

bara då de mäter olika saker i olika skala, men kan trots det ge en fingervisning 

om hur intresset för genusämnet har sett ut.  

Genusvetenskapen är som tidigare nämnt ett växande ämnesområde med ett 

ökande antal forskare främst förankrade inom samhällsvetenskap och humaniora. 
115 Resultaten av den här undersökningen visar också på ett ökat intresse för genus-

frågor. Det finns många tänkbara faktorer som kan ligga bakom denna ökning. En 

ökad medvetenhet om och intresse för ämnet inom institutionen kan vara en för-

klaring. En ökning i genusuppsatser i slutet på 1980-talet kan till exempel härle-

das till ett av institutionen bestämt tema med titeln ”kvinnors vardagsliv”. Majori-

teten av genusuppsatserna under några år ingick i detta tema och behandlade, som 

jag förstår det, skildringar av kvinnors vardagsliv i skönlitterära verk.  

6.1.2 Könsfördelningen hos studenter som skriver om genus 

Bibliotek- och informationsvetenskap är en kvinnodominerad ämnesdisciplin och 

det är därför ingen överraskning att en stor majoritet av magisteruppsatsförfattarna 

är just kvinnor. Genusvetenskap brukar också ses som ett kvinnoämne, vilket rent 

statistiskt borde medföra att en kombination av dessa två områden blir än mer 

kvinnodominerad än varje ämne för sig.  

Resultaten av publiceringsanalysen visar att 76,5 procent av det totala antalet 

B&I-uppsatser mellan 1985 och 2012 författades kvinnor, 18,8 procent författades 

av män och 4,7 procent samförfattades av kvinnor och män.  

För uppsatserna med genusperspektiv ser det lite annorlunda ut då 90,2 pro-

cent av dessa uppsatser skrevs av kvinnor. Endast 7,2 procent skrevs av män och 

2,6 procent var samförfattade av både män och kvinnor. 

                                                 

 
114 Norrbin, C. (2007), Svensk genusforskning i världen [Elektronisk resurs], s. 7. 
115 Norrbin, C. (2007), Svensk genusforskning i världen [Elektronisk resurs], s. 7. 
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Figur 3. Könsfördelningen för B&I-uppsatser vid BHS 1985–2012 

Det totala antalet B&I-uppsatser av manliga författare per år har legat på en rela-

tivt konstant nivå (ca 20 procent) under hela perioden 1985–2012. Liksom tidigare 

i undersökningen blir siffrorna för åren 1991–1994 missvisande då undersök-

ningsmaterialet är för litet dessa år. 1993 finns bara fyra uppsatser varav två 

skrevs av män. Detta ger att andelen män för detta år är 50 procent vilket natur-

ligtvis inte är representativt för hela perioden.  

Som väntat är andelen män som skriver uppsatser med genusperspektiv för-

svinnande liten. Under hela perioden 1985–2012 finns det sammanlagt elva upp-

satser med genusperspektiv skrivna av en eller flera män och sammanlagt fyra 

samförfattade av en man och en kvinna. Detta betyder att en man varit med och 

bidragit till en genusuppsats ungefär vartannat år. Att männen är underrepresente-

rade inom bibliotekarieyrket är inte nytt och inget i den här undersökningen tyder 

på en förändring i den trenden. Det går heller inte att se någon trend i intresset för 

genusfrågor bland de män som studerar B&I då de utgör  en så liten grupp.    

 

6.1.3 Ämnesindelning utifrån nyckelord i titeln 

För att få en bild av hur genusämnet har utvecklats inom B&I genom åren, gjordes 

en enkel ämnesindelning utifrån samma lista med nyckelord som användes för att 

identifiera de uppsatser som var relevanta för den här studien.  

I figur 4 visar y-axeln på antalet gånger ett nyckelord har förekommit under 

en tidsperiod. För varje titel räknas dock högst ett nyckelord ur varje kategori. 

Skulle till exempel synonymerna ”tjej” och ”flicka” förekomma i samma titel räk-

nas de som ett nyckelord. Däremot kan det förekomma ord ur flera kategorier i en 

och samma titel och dessa räknas då som två nyckelord exempelvis ”queer” och 
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”man”. Detta gör att det sammanlagda antalet nyckelord inte motsvarar antalet 

uppsatser.  

Figur 4.  Ämnesfördelning utifrån nyckelord i B&I-uppsatser vid BHS 1985-2012 

Då det under perioden 1991–1994 endast finns en enda genusuppsats att tillgå 

tillför inte den perioden något till den här undersökningen och är heller inte repre-

senterad i figur 4. 

Under perioden 1985–1990 är det tydligt att det är kvinnoämnet som dominerar 

stort. Ett fåtal uppsatser handlar om män och ett annat fåtal tar upp HBT-frågor. 

1995–2000 blir ämnesspridningen större. Den första uppsatsen med begreppet 

”genus” i titeln dyker upp 1996. Begrepp som ”kön”, ”jämställdhet” och ”femi-

nism” förekommer också för första gången under den här perioden. De uppsatser 

som använder ordet ”man” i titeln är fortsatt få samtidigt som de som använder 

ordet ”kvinna” minskar något. Under de två sista perioderna ser man en klar ök-

ning i uppsatser som använder begreppet ”genus”. Männen har fått mera fokus 

under dessa två perioder och begreppen ”queer” och ”HBT” får också ett litet 

uppsving.  

Det är tydligt att undersökningsmaterialet speglar en förändring i ämnesfokus 

under de 27 år som undersökningen täcker. Från att de genusvetenskapliga upp-

satserna inom B&I har handlat nästan uteslutande om kvinnor, och då ofta kvinn-

liga författare eller kvinnoporträtt i skönlitteratur, har ämnet breddats till att in-

kludera männen och dessutom genus och jämställdhetsfrågor samt HBT och 

queerperspektiv. Detta är ett naturligt steg då genusämnet i stort gått från kvinno-

forskning till genusvetenskap och många nya inriktningar växt fram under årens 
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lopp.116 Den yrkesexamen som erbjöds vid BHS fram till 1995 låg på en helt annan 

akademisk nivå än dagens magister eller masterexamen, vilket kan vara relevant 

här då magisteruppsatserna ställer andra krav på vetenskaplig förankring, vilket 

naturligtvis kan påverka ämnesvalen. Genusbegreppet som introducerades av 

Hirdman 1988 förekom i titeln till en B&I-uppsats i denna undersökning första 

gången 1996, vilket kan tyckas sent, men det finns, som nämnts tidigare, i stort 

sett inga genusuppsatser mellan 1991 och 1994, vilket kan vara en förklaring.117 

Bland de forskningsområden som nationella sekretariatet för genusforskning listar 

på sin hemsida, och som presenteras i kapitel 2.1, går att i det undersökta materia-

let hitta inslag av jämställdhetsforskning, maskulinitetsforskning, feministisk 

forskning av olika slag och queerforskning.118 Det finns dock i de titlar som under-

sökts här inget som tyder på att intersektionalitetsforskning och postkolonial fe-

ministisk forskning skulle ha haft något större inflytande eller påverkan på upp-

satserna. Att queerforskning fått ett relativt stort genomslag hos B&I-studenterna, 

jämfört med de ovan nämnda senare teorierna, skulle kunna förklaras med Don 

Kulicks reflektion om att just queer-begreppet i Sverige blivit mer eller mindre 

allmänt känt då det använts mycket i massmedia i kulturdebatten bland annat.119 

6.2 Den intellektuella basen för B&I-uppsatser  med genus-

perspektiv 

Den intellektuella basen för ett undersökningsområde beskrivs ofta som bestående 

av dess citerade dokument.120 Då det här arbetet utgår från citerade författare sna-

rare än dokument används, enligt Perssons exempel, begreppet intellektuell bas 

för de författare som citeras i undersökningsmaterialet.121 Undersökningen av den 

intellektuella basen i det här arbetet utgår, som tidigare nämnts, ifrån en citerings-

analys fördelad på en källanalys och en cociteringsanalys.  Citeringsanalysen ba-

seras på litteraturlistor från alla magisteruppsatser med genusperspektiv under 

åren 1996–2000 och 2007–2011. Undersökningsmaterialet för den tidiga perioden 

består av 14 litteraturlistor och sammanlagt 531 referenser. För den sena perioden 

är motsvarande siffror 40 uppsatser och 1261 referenser. Att materialet för den 

tidiga perioden är så mycket mindre än den sena kan dels förklaras med att det 

                                                 

 
116 ”Genusforskning i korta drag” (2005). 
117 Hirdman, Y. (1988), ”Genussystemet”. 
118  Nationella sekretariatet för genusforsknings webbsida > Genusforskning > Forskare berättar. 
119 Kulick, D. (2005), Queersverige. 
120 Persson, O. (1991), Forskning i bibliometrisk belysning. 
121 Persson, O., ”A tribute to Eugene Garfield - Discovering the intellectual base of his discipline”. 
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publicerades färre uppsatser totalt (397 st) under den tidigare perioden än under 

den senare perioden (537 st), och dels med att andelen genusuppsatser i procent 

också är mindre under den tidigare perioden (3,5 procent att jämföra med 

7,4procent). (se Diagram 1) 

6.2.1 Ofta citerade författare 

Vid första anblicken förefaller de tjugo oftast citerade författarna för den tidigare 

perioden vara en mycket homogen grupp (se tabell 2). Den består främst av 

svenska, nu levande, kvinnliga genusforskare. Gruppen innefattar sexton kvinnor 

och fyra män. Egentligen alla, utom möjligen Idar Magne Holme, har i sin forsk-

ning och/eller sitt författarskap uttalat intresserat sig för genusfrågor i någon form. 

Bland dessa genusforskare hittar vi också en internationell feministisk förgrunds-

person i form av Simone de Beauvoir, som står bakom den i det närmaste klassis-

ka skriften Det andra könet (1953). Den brittiska feministen och sociologiprofes-

sorn Cynthia Cockburn utgör tillsammans med de Beauvoir det utomnordiska 

inslaget i gruppen. Listan domineras dock av relativt tunga namn inom svensk 

genusforskning. Bland dessa kan, förutom Yvonne Hirdman, som är något av en 

föregångare i ämnet, Carin Holmberg, Maud Edwards, Ebba Witt-Brattström, 

Karin Widerberg, Lisbeth Larsson och Anita Göransson nämnas. Nina Björk hör 

numera till denna kategori då hon disputerade i litteraturvetenskap med genusper-

spektiv 2008, men på den här tiden var hon mest känd som feministisk författare 

och debattör. Inom tvärvetenskaplig genusforskning kan här nämnas Elisabeth 

Sundin, Mats Alvesson och Christina Jonung. De är alla professorer i ekonomi 

som bl.a. forskat om företagande ur ett genusperspektiv. Jörgen Nissen får stå som 

ensam representant för mansforskning i den här gruppen. B&I-forskare eller för-

fattare är påtagligt frånvarande. Intressant är dock att Annhild Ottosson, som skri-

vit en magisteruppsats inom B&I med genusperspektiv, är med bland de oftast 

citerade. Slutligen kan Idar Magne Holme i det här sammanhanget ses som en 

representant för metodboken Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa 

metoder (1997), för vilken han står som medförfattare.  
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Tabell 2.  De oftast citerade författarna i B&I-uppsatser med genusperspektiv vid BHS 1996-2000 

Listan över de tjugo oftast citerade författarna under den senare perioden börjar på 

samma sätt som den tidigare med Yvonne Hirdman i toppen. Liksom i tidigare 

lista är de flesta författarna svenska eller har varit verksamma i Sverige. Därefter 

är det dock inte mycket som överensstämmer. Här är det elva manliga och nio 

kvinnliga författare i toppen. Genusforskarna representeras här förutom Yvonne 

Hirdman av Judith Butler, Britt-Marie Thurén, Tiina Rosenberg, Fanny Amb-

jörnsson, Bronwyn Davies, Karin Widerberg och Thomas Johansson. Bland dessa 

kan speciellt Judith Butler, Tiina Rosenberg och Fanny Ambjörnsson förknippas 

med queerteori vilket är ett nytt inslag jämfört med motsvarande lista för den tidi-

ga perioden. Thomas Johansson står för mansforskningen här. Slående för den här 

listan är också det stora antalet författare till metodböcker av olika slag. Näst 

överst i citeringsfrekvenslisthan finns Göran Bergström som bl.a. skrivit en me-

todbok i samhällsvetenskaplig textanalys. Inom ämnet kvantitativa/kvalitativa 

metoder har vi först och främst den brittiska professorn Alan Bryman som är ett 

stort namn inom området. Norrmännen Pål Repstad och Steinar Kvale samt 

svenske Jan Trost har också alla gett ut böcker om dessa metoder. Litteraturvetar-

na Lars Furuland och Johan Svedjedal representerar och presenterar ett litteratur-

sociologiskt perspektiv, vilket även Lena Kåreland står för i viss mån. Lena Kåre-

land och Maria Nikolajeva är annars två litteraturvetare som undersökt barnböck-

er. Bland litteraturvetarna hittar vi också Anders Öhman som bl.a. intresserar sig 

för kulturteori och populärlitteratur. Som ensam representant för Biblioteks- och 

informationsvetenskap har vi Joacim Hansson som bl. a. forskat på relationen 

mellan kunskapsorganisation och samhälle.  

Antal citeringar Författare Antal citeringar Författare 

10  Hirdman, Yvonne 3 Witt-Brattström, Ebba 

8 Björk, Nina 3 Larsson, Lisbeth 

7 Holme, Idar Magne 3 Ottosson, Annhild 

6 Holmberg, Carin 3 Jonung, Christina 

4  Eduards, Maud 3 Cockburn, Cynthia 

4 de Beauvoir, Simone 3 Göransson, Anita 

4 Sundin, Elisabeth 3 Alvesson, Mats 

3 Holm, Ulla 3 Losman, Beata 

3 Nissen, Jörgen 2 Thielst,Peter 

3 Widerberg, Karin 2 Ulmanen, Petra 
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Tabell 3. De oftast citerade författarna i B&I-uppsatser med genusperspektiv vid BHS 2007–2011 

Sett till båda perioderna är det naturligtvis intressant att Yvonne Hirdman är så 

ohotad i toppen av listan under lång tid. Det är dock inte helt förvånande eftersom 

Hirdman har varit och är en central och tongivande forskare inom det genusveten-

skapliga ämnesområdet som brukar ses som den som etablerade genusbegreppet i 

det svenska språket. Att Hirdman citeras så ofta kan också förklaras med att hen-

nes teori om genussystemet utgör grunden för annan forskning att bygga vidare på 

och att hennes publikationer som till exempel Genus: Om det stabilas föränderli-

ga former erbjuder en grundlig genomgång av vad genusvetenskap handlar om 

historiskt och idag. Tillgängligheten spelar också stor roll. I LIBRIS återfinner 

man åtskilliga exemplar av ovan nämnda titel fördelade på 64 bibliotek, vilket 

tyder på att hennes texter har stor spridning. Man kan också anta att denna bok av 

Hirdman används flitigt som kurslitteratur. Att Hirdman sedan skriver på ett 

lättillgängligt sätt, utan akademiska krångligheter, på svenska om svenska förhål-

landen kan tänkas bidra till hennes popularitet, även om hon naturligtvis inte är 

ensam om detta. 

6.2.2 Den intellektuella basens struktur 

För en närmare analys av den intellektuella basens struktur skapades en cocite-

ringskarta för respektive period. Ju mörkare och större en författares nod är desto 

oftare samciteras den författaren med övriga författare. Detsamma gäller för län-

karna mellan noderna. Mörkare och kraftigare länkar tyder på en starkare kopp-

ling mellan två författare genom att de samciterats fler gånger.  

Den första perioden (1996–2000) som analyseras i den här undersökningen 

baseras, som tidigare nämnts, på 531 referenser. De 13 mest samciterade förfat-

tarna presenteras i kartan nedan. Antalet noder är detsamma som i den senare pe-

rioden och valdes främst för att en jämförelse skulle bli så likvärdig som möjligt. 

Antal citeringar Författare Antal citeringar Författare 

20 Hirdman, Yvonne 8 Bryman, Alan 

17 Bergström, Göran 8 Kåreland, Lena 

15 Svedjedal, Johan 7 Thurén, Britt-Marie 

12 Furuland, Lars 6 Öhman, Anders 

11 Butler, Judith 6 Hansson, Joacim 

11 Trost, Jan 6 Rosenberg, Tiina 

10 Nikolajeva, Maria 6 Beckman, Ludvig 

9 Johansson, Thomas 6 Ambjörnsson, Fanny 

9 Repstad, Pål 5 Davies, Bronwyn 

9 Kvale, Steinar 5 Widerberg, Karin 
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Detta är dock anledningen till att vissa författare med relativt svaga kopplingar 

finns presenterade.  

Figur 5. Cociteringskarta för B&I uppsatser med genusperspektiv vid BHS 1996–2000 

 

Av figur 5 kan man utläsa att Yvonne Hirdman har en central position och att alla 

de andra författarna samciteras med henne. I kvartetten Hirdman-Björk-

Holmberg-de Beauvoir finns relativt starka inbördes kopplingar där alla samcite-

ras med varandra. Både Cockburn och Sundin samciteras förutom med Hirdman 

också med Nissen, och Holme i sin tur samciteras med Hirdman och Björk.   

Den senare perioden (2007–2011) bygger på 1261 referenser och även här är 

det de 13 oftast samciterade författarna som figurerar. Ett större antal referenser 

ger upphov till en något mer komplicerad karta (Figur 6).  

Även här har Hirdman en central position, om än inte lika dominerande som 

tidigare. De starkaste kopplingarna hittar vi dels mellan Hirdman och Svedjedal 

samt Hirdman och Nikolajeva, men också i en trio bestående av Svedjedal, Berg-

ström och Furuland. En stark koppling finns dessutom mellan Butler och Rosen-

berg. Bland de lite mindre författarnoderna hittar vi Kvale och Bryman som båda 

har kopplingar till Trost och Hirdman 
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Figur 6. Cociteringskarta över referenser i B&I uppsatser med genusperspektiv vid BHS 2007–
2011 

.  

Den intellektuella basens struktur har genomgått stora förändringar mellan de 

två undersökta tidsperioderna. Då cociteringsanalysen är starkt kopplad till cite-

ringsfrekvenslistan är det inte heller förvånande att det finns liknande skillnader 

här som där. Den enda egentliga likheten är att Hirdman dominerar i båda kartor-

na, även om hennes centrala position i den tidiga perioden försvagats något i den 

senare. Konstellationen innehållande Hirdman-Björk-Holmberg-deBeauvoir är 

upplöst i den senare perioden och Hirdman ingår istället i en ny stark konstellation 

tillsamman med Svedjedal-Bergström-Furuland. Det genusvetenskapliga inslaget i 

den här kartan utgörs främst av Butler-Rosenberg som är starkt sammankopplade 

vilket förstås förklaras av den gemensamma kopplingen till queerteori. Fanny 

Ambjörnsson samciteras dock inte alls med dessa två trots liknande forskningsin-

riktning. Svedjedal, Bergström och Furuland står för ett centralt textanalytiskt och 

litteratursociologiskt inslag i kartan. En lite svagare konstellation består av Kvale, 

Trost och Bryman som alla intresserat sig för kvalitativa metoder. Den andra kar-

tans något mer komplicerade struktur kan i viss mån ses som en effekt av att den 

bygger på ett större material, men den visar också på en större ämnesspridning 

och tydligare grupperingar. Den genusvetenskapliga majoriteten i den tidigare 

kartan har ersatts av författare kopplade till andra discipliner.  
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6.2.3 Interdisciplinaritet 

Att uppsatser som, per definition, är interdisciplinära i sin karaktär ger upphov till 

en så homogent sammansatt intellektuell bas, som i den tidiga undersökningsperi-

oden, kan tyckas mycket förvånande och anmärkningsvärt. Vid en närmare an-

blick är dock gruppen trots genusvetenskapen som gemensam nämnare i sig inter-

disciplinärt sammansatt. Den majoritet av gruppen som består av forskare är in-

terdisciplinär, i den meningen att de alla anger flera ämnesdiscipliner i beskriv-

ningen av sin vetenskapliga hemvist. Disciplinerna i fråga är främst förankrade 

inom samhällsvetenskap och humaniora som sociologi, litteraturvetenskap, histo-

ria, pedagogik, psykologi, statsvetenskap och företagsekonomi. Med detta sagt är 

det ändå rimligt att det, med tanke på uppsatsernas gemensamma ämnesgrund, 

trots allt är i egenskap av genusforskare som författarna citeras i den här under-

sökningen. B&I-ämnet, som borde vara utgångspunkten för uppsatserna, är märk-

värdigt frånvarande och detta bidrar till den homogena strukturen i toppen av cite-

ringsfrekvenslistan för den tidiga perioden. 

Det är tydligt att den intellektuella basen för den senare perioden är betydligt 

mer interdisciplinär, inte minst baserat på de litteraturvetenskapliga teoretiker som 

utgör en stark gruppering där inriktningen litteratursociologi har en framträdande 

roll. Just detta kan för övrigt ses som en bekräftelse av Julie Thompson Kleins tes 

att litteraturteori har fått hög status inom andra fält, till exempel sociologi, genom 

att de citeras ofta.122 Den gruppering som kan kopplas till kvalitativa och kvantita-

tiva metoder representerar inbördes olika discipliner som pedagogisk psykologi, 

sociologi och samhällsvetenskap. Göran Bergström och Ludvig Beckman står för 

ett statsvetenskapligt inslag där Bergström representerar samhällsvetenskaplig 

textanalys och Beckman bland annat skrivit en grundbok i idéanalys. Den senare 

perioden innehåller en större spridning av olika teorier än den tidigare. Detta i sig 

kan tyda på en större interdisciplinaritet enligt Julie Thompson Klein, som menar 

att import av teorier påverkar ämnets disciplinaritet eftersom det stimulerar inter-

aktion och influerar både vad det gäller teorier, men också gällande perspektiv 

och fokus.123 Bland de genusforskare som citeras oftast under den sena perioden 

ser vi att Hirdman som är starkt förknippad med sin genusteori fortfarande har en 

stabil central position. I övrigt har en del förändrats och en queerteoretisk inrikt-

ning representerad av Butler och Rosenberg har fått en stark position medan de 

traditionellt feministiska inslagen från tidigare period är mindre framträdande här. 

                                                 

 
122 Hammarfelt, B. (2010), ”Interdisciplinarity and the intellectual base of literature studies”, s. 713. 
123 Klein, J. T. (1996), Crossing boundaries, s. 44. 
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Genom att se på hur stor del av det totala antalet citeringar som hänvisar till 

texter med genusanknytning (genusreferenser) går det att säga något om hur det 

genusvetenskapliga inslaget i den intellektuella basen har förändrats.  

Genusreferenser definieras här som referenser till texter som i titeln har med 

ett eller flera nyckelord (se Tabell 1) eller synonymer till dessa. Denna urvalsme-

tod har förstås sina begränsningar och risken är att man bortser från något doku-

ment som skulle kunna vara relevant. Med tanke på att denna risk för eventuella 

bortfall av relevanta dokument borde vara lika stor under båda perioderna kan det 

trots allt gå att säga något om i vilken mån B&I-studentern refererar till genusve-

tenskaplig litteratur i sina magisteruppsatser. Tabell 3 visar att både antalet refe-

renser och antalet genusreferenser per uppsats är något färre under den sena peri-

oden.  

Tabell 4. Antal referenser/uppsats för de genusuppsatser som ingår i citeringsanalysen.  

 

 

 

 

Att genusreferenserna totalt minskar gör att det blir mer utrymme för referenser 

till dokument som representerar andra ämnesområden. Detta i sig visar inte på 

ökad interdisciplinaritet då det mycket väl kan handla om en omfördelning av de 

ämnesområden som redan finns representerade. I kombination med förändringen 

bland de oftast citerade författarna pekar dock även detta resultat mot en ökad 

interdisciplinaritet i uppsatserna intellektuella bas. 

6.2.4 Den intellektuella basen ur ett genusperspektiv 

Det är svårt att undvika att slås av det tydliga könsskifte i den intellektuella basen 

som inträffat mellan den tidiga och den sena perioden. Den första perioden domi-

neras totalt av kvinnliga författare och den andra periodens cociteringskarta inne-

håller fler män än kvinnor och männen innehar dessutom mer centrala positioner.  

En undersökning av könsfördelningen för det totala antalet citeringar under de 

båda perioderna bekräftar till viss del detta resultat. Figur 7 visar att andelen man-

liga referenser har ökat från 31,6 procent under den tidiga perioden till 39,3 pro-

cent under den sena. Kvinnliga författare refereras dock mer än manliga i båda 

undersökningsperioderna. En liten andel av de citerade författarna har inte utifrå-

namnet gått att säga ifall de är män eller kvinnor. Detta har i de flesta fall berott 

på att de har stått med initialer istället för förnamn och att det inte har gått att hitta 

dem via informationssökningar. Denna kategori kallas här för obestämd och är så 

liten att den rimligtvis inte kan påverka resultatet i någon större utsträckning.  
  

Period Referenser/uppsats Genusreferenser/uppsats Genusreferenser i % 

1996-2000 38 21 55 

2007-2011 32 15 48 
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Figur 7. Könsfördelning hos citerade författare för B&I-uppsatser med genusperspektiv vid BHS 

Trots att en ökning av manliga författare är ett gemensamt drag för det totala anta-

let citeringar och de tjugo mest citerade författarna, skiljer sig proportionerna mel-

lan könen markant. För de oftast citerade författarna under den tidiga perioden är 

80 procent kvinnor jämfört med 65,7 procent för det totala antalet citeringar. I den 

senare perioden är förhållandet det omvända. Här är det männen som bland de 

oftast citerade förekommer oproportionerligt ofta (55 procent) jämfört med det 

totala antalet citeringar (39,3 procent).  

Jämfört med Ferbers, Håkanssons och Sörensens resultat, som alla visar på en 

ökning av citeringar till verk författade av kvinnor, förefaller denna undersökning 

tyda på en annan utveckling. Denna undersökning skiljer sig från de tidigare då 

den behandlar magisteruppsatser istället för vetenskapliga artiklar och undersök-

ningsmaterialet är publicerat senare. Ferber, Håkansson och Sörensen undersöker 

alla förändringar i citeringar med början på 1980-talet medan denna undersökning 

tar sin början 1996.124 Då forskningsfronten består nästan uteslutande av kvinnliga 

studenter (se figur 3.) är det inte orimligt att dra paralleller till Sörensens resone-

mang om homosocialitet.125 Den stora andelen referenser till kvinnliga författare, 

som trots allt förekommer i båda perioderna, skulle delvis kunna förklaras med att 

kvinnor hellre citerar kvinnor och män hellre citerar män. Detta räcker dock inte 

som förklaring utan det är nödvändigt att titta på de ämnesinriktningar som cite-

                                                 

 
124 Ferber, M. A. (1988), ”Citations and Networking”; Håkanson, M. (2003), ”Genus och vetenskaplig kom-

munikation”; Sörensen, M. (2011), Genus, homosocialitet och givandet av referenser. 
125 Sörensen, M. (2011), Genus, homosocialitet och givandet av referenser. 
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ringarna representerar. Ferber visar att artiklar som behandlar genusrelaterade 

frågor i högre utsträckning citerar kvinnliga författare än övriga publikationer 

gör.126 Denna kunskap och vetskapen om att endast 12,5 procent av genusforskar-

na i Norrbins undersökning är män i kombination med tidigare resultat i den här 

undersökningen (se figur 3), leder alla till den naturliga slutsatsen att majoriteten 

av de som skriver om genus är kvinnor.127 Detta bekräftas också av ämnesfördel-

ningen hos de oftast citerade författarna för den tidiga perioden, där nitton genus-

författare finns representerade, varav sexton är kvinnor. För den senare perioden 

är det endast åtta av tjugo författare som kan kopplas till genusfrågor och sju av 

dem är kvinnor. Detta betyder att den manliga majoriteten bland de oftast citerade 

författarna i den sena perioden representerar andra ämnen än genusvetenskap. 

Slutsatsen är att ökningen av referenser till manliga författare är en konsekvens av 

den ökade interdisciplinaritet som tidigare beskrivits.   

6.2.5 Från folkrörelse till institutionalisering: Genusvetenskapen som 

SIM 

Genusvetenskapen härstammar, som tidigare berörts, från politiska, feministiska 

rörelser som kämpat för kvinnors rättigheter. Orättvisor mellan könen har histo-

riskt förekommit på alla tänkbara nivåer i samhället, inte minst i den akademiska 

världen. Frickel och Gross hävdar att missnöje med de dominerande paradigmen 

inom ett vetenskapligt eller intellektuellt fält är en förutsättning för att kollektiva 

ansträngningar till att bryta med dessa ska komma till stånd. De nämner också att 

en orsak till förändringar är när en ny samhällsgrupp, till exempel kvinnor, får 

tillgång till den akademiska världen och inser att det arbete som utförs där inte 

överensstämmer med denna grupps erfarenheter och världsbild. Till följd av detta 

kan nya fält skapas, exempelvis kvinnoforskning.128 Genusvetenskap kan ses som 

ett typexempel på en SIM (Scientific Intellectual Movement) som har varit till-

räckligt framgångsrik för att få fäste i den akademiska världen och i Sverige är på 

god väg att institutionaliseras på många håll. Då det äldsta materialet i den här 

undersökningen är från 1996 kan man inte förvänta sig att via dess resultat kunna 

följa genusvetenskapens utveckling hela vägen från SIM till institutionaliserad 

vetenskap. Det finns dock ett par skillnader mellan de två perioderna som kan 

härledas till Frickel och Gross teori.129  

Det mest intressanta i det här sammanhanget är förekomsten av citeringar till 

feminister och debattörer som inte är forskare i toppen av citeringsfrekvenslistor-

                                                 

 
126 Ferber, M. A. (1986), ”Citations”, s. 385. 
127 Norrbin, C. (2007), Svensk genusforskning i världen [Elektronisk resurs], s. 7. 
128 Frickel, S. & Gross, N. (2005), ”A General Theory of Scientific/Intellectual Movements”. 
129 Frickel, S. & Gross, N. (2005), ”A General Theory of Scientific/Intellectual Movements”. 
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na. Nina Björks höga placering i citeringsfrekvenslistan för den tidigare perioden 

är det bästa exemplet på detta. Den höga placeringen bör rimligen vara samman-

kopplad med hennes debutbok Under det rosa täcket (1996) som är en feministisk 

debattbok vilken uppmärksammades en hel del i media då den kom ut. Björk ver-

kade under den här tiden som frilansjournalist och författare. Intresset för Björks 

texter har dock avtagit under den senare perioden där hon återfinns relativt långt 

ned i citeringsfrekvenslistan med endast 2 citeringar. Ett annat liknande exempel 

är Petra Ulmanen som ligger på tjugonde plats i listan för den tidiga perioden. 

Ulmanen tillhör de såkallade 90-talsfeministerna och var med och grundade den 

feministiska tidskriften ”Bang”. Ulmanens placering, säger dock inte lika mycket 

då hon på grund av det mindre materialet i den tidiga perioden kommit med på 

listan trots endast två citeringar. För den sena perioden är alla författare i toppen 

av citeringsfrekvenslistan forskare knutna till en akademisk institution. Här saknas 

alltså inslaget av feministiska debattörer som förekom tidigare. Detta skulle kunna 

ses som en konsekvens av genusvetenskapens ökade institutionalisering.  

En annan tolkning, som dock inte utesluter den föregående, är att B&I-

studenternas citeringsmönster har förändrats i riktning mot en högre användning 

av vetenskapliga texter. Eftersom B&I-ämnet liksom genusvetenskapen är ett för-

hållandevis nytt forskningsområde i Sverige kan även detta påverka hur och vad 

studenterna citerar. Då forskarutbildningarna inom B&I i Sverige var helt nystar-

tade på 1990-talet, när den här undersökningen tar sin början, var tillgången till 

forskning och vetenskaplig litteratur på området begränsad.130 Detta kan vara en 

förklaring till varför B&I-forskare är underrepresenterade i citeringsfrekvenslis-

tan. I den tidiga perioden finns ingen B&I-forskare representerad. Den enda för-

fattare som har koppling till ämnet är Annhild Ottosson som skrivit en magister-

uppsats med ämneskombinationen B&I och genus. Att en författare, vars enda 

litterära produktion är en magisteruppsats, hamnar bland de tjugo mest citerade 

måste tyda på att det finns en begränsad mängd relevant forskning på just den 

ämneskombinationen. I den senare perioden representerar Joacim Hansson ensam 

B&I-ämnet bland de tjugo oftast citerade författarna. Den multidisciplinära karak-

tär som Åström tillskriver B&I-ämnet kan också påverka citeringsfrekvensen då 

ett splittrat fält rimligen ger upphov till mer spridda citeringar.131 Med utgångs-

punkt i den analys av ämnesindelningen som presenteras i kap 6.1.3 kan man se 

paralleller till den multidisciplinära strukturen även här. I och med att genusveten-

skapen har utvecklats och breddats, så att det finns ett större och mer nischat ut-

bud av genusvetenskapliga texter, får flera genusförfattare färre citeringar vardera. 

                                                 

 
130 Höglund, L. (1995), ”Institutionalisering och utveckling av ett nytt ämne”, s. 38. 
131 Åström, F. (2008), ”Formalizing a discipline”, s. 7. 
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För den senare perioden är det tydligt att citeringar till metodboksförfattare 

har ökat explosionsartat. En förklaring till detta kan vara att metoderna är en 

gemensam nämnare som går att använda inom många olika ämnesinriktningar. 

Många metoder som till exempel kvalitativ metod går att applicera på nästan vil-

ket ämnesområde som helst. Detta gör att samma metodböcker kan vara relevanta 

för magisteruppsatser som i övrigt inte har några gemensamma nämnare. Att me-

todboksförfattarna hamnar högt i den sena perioden men inte i den tidiga kan bero 

på att magisteruppsatserna under den senare perioden i större utsträckning grundar 

sig på vetenskapliga teorier och metoder än tidigare uppsatser, vilket i sin tur kan 

härledas till en ökad institutionalisering av B&I-ämnet. Den brist på disputerade 

lärare och handledare vid BHS som Höglund ser som ett stort problem under 

1990-talet, är en relevant faktor här som kan påverka studenternas citeringsmöns-

ter.132 I takt med att magisterutbildningen i B&I etablerats och blivit del av en 

starkare forskningsinstitution har alltså studenternas benägenhet att koppla sina 

undersökningar till teorier och metoder ökat. 

6.2.6 De citerade författarnas nationalitet och språk 

En tydlig trend i den intellektuella basen är en stark förankring i svensk forskning 

och inte minst i det svenska språket. Bland de tjugo författare som toppar cite-

ringsfrekvenslistan för den tidiga perioden (se tabell 2) hittar vi inte mindre än 

sexton svenska författare, två norska och två europeiska. Trenden håller i sig i den 

sena perioden där de tjugo oftast citerade författarna består av fjorton svenska, tre 

norska och tre engelskspråkiga (USA, Storbritannien, Australien) forskare. Denna 

förkärlek för svenska författare och svensk litteratur, gör att man kan befara att 

studenterna går miste om relevant internationell litteratur. Enligt minsta motstån-

dets lag vid informationssökning påverkas litteraturvalen av källornas lättillgäng-

lighet.133 En källa skriven på det egna modersmålet av en författare med erfarenhe-

ter av det land och de förhållanden man själv befinner sig i är rimligen lättare att 

ta till sig än källor på främmande språk som behandlar okända förhållanden. Ma-

gisterstuderandes citeringsmönster skiljer sig troligen från forskares i det avseen-

det. Syftet med publiceringen av forskning skiljer sig från syftet med publicering-

en av studentuppsatser såtillvida att forskning skrivs för att spridas, ofta interna-

tionellt, och läsas av akademiker, medan studentuppsatser oftast har ett begränsat 

antal läsare.134  

                                                 

 
132 Höglund, L. (1995), ”Institutionalisering och utveckling av ett nytt ämne”, s. 42. 
133 Rubin, R. (2010), Foundations of library and information science, s. 32. 
134 Kramer, M. A. (1999), Where is the site in citation?, s. 126. 
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7. Slutdiskussion  

Med utgångspunkt i resultaten från den här studien, råder det ingen tvekan om att 

den intellektuella basen för magisteruppsatser i B&I med genusperspektiv har 

genomgått märkbara förändringar under senare år. Fler referenser till teori- och 

metodboksförfattare tyder på ökade krav och förväntningar på vetenskaplighet 

och teoretisk förankring i studenternas uppsatser. Denna utveckling är, i sin tur, 

rimligtvis en följd av B&I-ämnets ökade institutionalisering och forskningsan-

knytning. I takt med att forskarutbildningen vid BHS utvecklas och växer, växer 

också tillgången till disputerade lärare och handledare vid institutionen. Detta kan 

ses som ett naturligt steg i utvecklingen från yrkesutbildning till akademisk ut-

bildning. Ökad institutionalisering kan också förklara förändringar i citerings-

mönster till författare som skriver om genus. Övergången från att citera, om än i 

begränsad omfattning, journalister och samhällsdebattörer till att främst citera 

forskare kan tolkas som ett led i genusvetenskapens utveckling från SIM (Scienti-

fic Intellectual Movement) till institutionaliserad vetenskap.  

Den ökade interdisciplinaritet i den intellektuella basen, som undersökningen 

visar på, kan också, i förlängningen, ses som en konsekvens av uppsatsernas öka-

de teoretiska förankring. Detta styrks av att de tjugo oftast citerade författarna gått 

från att nästan uteslutande innefatta genusforskare och genusförfattare till att ock-

så inkludera forskare inom andra discipliner helt utan koppling till genusveten-

skap. Majoriteten av författarna från andra discipliner representerar någon veten-

skaplig teori eller metod, där den mest dominerande inriktningen bland dessa är 

litteratursociologi följd av kvalitativ/kvantitativ metod. En disciplin som inte ökar 

nämnvärt bland de oftast citerade författarna är, något förvånande, just B&I. Det 

är möjligt att tolka underrepresentationen av B&I-forskare bland de mest citerade 

som en effekt av bristen på akademisk tradition, främst i Sverige, och därmed 

brist på teorier och metoder, inom fältet. Det kan också, vilket kanske är troligare, 

bero på att B&I-fältet är ett område med bred intellektuell bas vilket kan medföra 

att referenserna blir utspridda på flera olika författare och varje författare får färre 

citeringar vardera. Majoriteten av svenska författare i toppen av citeringsfrekvens-

listorna är också relevant här. Då B&I internationellt sett på många håll har en 

längre akademisk tradition än i Sverige, är det rimligt att anta att mycket av litte-

raturen på området skrivs på andra språk än svenska. Denna språkbarriär kan 

mycket väl vara en faktor att ta med i beräkningen, även om den säkert inte är 
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hela förklaringen. Här skulle det vara intressant att jämföra med andra inriktningar 

inom B&I för att ta reda på ifall denna underrepresentation av B&I-författare 

bland de oftast citerade, är ett generellt mönster eller specifikt just för B&I-

uppsatser med genusperspektiv.  

En ökad teoretisk förankring ger enligt den här studien också konsekvenser 

för studenternas citeringsmönster ur ett genusperspektiv. Trenden med ökade cite-

ringar till manliga författare kan förklaras av att citeringar till genusförfattare, som 

oftast är kvinnor, minskar samtidigt som citeringar till författare från andra, mind-

re kvinnodominerade, ämnesdiscipliner ökar. Detta är, i sig, en följd av en ökad 

importering av teorier från andra discipliner. Tidigare studier har visat att män är 

överrepresenterade på de högsta akademiska positionerna.135 Detta kan vara en 

bidragande orsak till den manliga ökningen, men behöver inte vara det då cite-

ringarna i stort fortfarande främst hänvisar till kvinnliga författare. De genusteore-

tiker som finns representerade är till exempel fortfarande nästan uteslutande kvin-

nor.  

Trots att mycket har förändrats i den intellektuella basen under de femton år 

som undersökningen spänner över, finns det också förhållanden som faktiskt är 

oförändrade. Exempel på sådana förhållanden är Yvonne Hirdmans starka ställ-

ning i toppen av citeringsfrekvenslistan, liksom den, tidigare nämnda, starka ma-

joritet av svenska och nordiska författare i den intellektuella basen. Yvonne 

Hirdman är en stark förgrundsperson inom svensk genusforskning och detta kom-

binerat med hennes utveckling av genusteorier kan förklara att hon, även med 

ökade krav på teoretisk förankring, citeras i mycket hög utsträckning. Den intel-

lektuella basen för ett ämne motsvarar på många sätt ett ämnes kanon och Yvonne 

Hirdmans Genus – om det stabilas föränderliga former är ett högt kanoniserat 

verk inom svensk genusvetenskap. Att just svenska och nordiska texter hamnar 

högt, kan bero på många olika orsaker. Det kan vara så att studenterna i sina upp-

satser behandlar svenska förhållanden, och därför gärna hänvisar till forskning i 

Sverige, men det kan också bero på ett motstånd att läsa texter på andra språk än 

modersmålet. Enligt Rubins teori om minsta motståndets lag är lättillgänglighet en 

viktig faktor i valet av källor, vilket inte kan bortses ifrån här.136  

Frångår man den intellektuella basen och istället ser till B&I-uppsatsernas ut-

veckling från 1985 fram till idag, visar det sig först och främst att intresset för att 

skriva om genus, trots tillfälliga upp och nedgångar, på det hela taget ökat genom 

åren. Det är dock nästan uteslutande kvinnor som skriver om genus och det går 

inte att se något ökat intresse för ämnet hos de manliga studenterna. Den stora 

                                                 

 
135 Norrbin, C. (2007), Svensk genusforskning i världen [Elektronisk resurs], s. 7. 
136 Rubin, R. (2010), Foundations of library and information science, s. 32. 
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förändringen, vad det gäller genusperspektiv på B&I-uppsatser, ligger dock i äm-

nesvalen. Studenternas ämnesval speglar tydligt den förändring som genusveten-

skapen genomgått. Från kvinnorörelsen till kvinnoforskning, till genusforskning 

och genusvetenskap har det hänt mycket. Under de tidiga åren skvallrar uppsatstit-

larna om att arbetena i stor utsträckning handlar om ”tilläggsforskning” då de 

uppmärksammar kvinnliga författare och litterära kvinnoskildringar. I mitten på 

1990-talet i samband med att studenterna börjar skriva magisteruppsatser breddas 

perspektiven. Genusbegreppet introduceras och uppsatserna handlar i högre ut-

sträckning om män, jämställdhet och på senare år även HBT- och queerfrågor. 

Här går det också att dra paralleller till genusvetenskapens institutionalisering och 

akademiseringen av B&I-utbildningen, då kombinationen av dessa två faktorer 

troligtvis bidragit till en ökad teoretisering och vidgning av genusperspektivet i 

B&I-uppsatserna.     

Förutom att visa på förändring och utveckling hos B&I-uppsatser med genus-

perspektiv och deras intellektuella bas, visar studien även på bibliometrins an-

vändbarhet som metod i detta sammanhang. Trots att bibliometri förekommer en 

del inom B&I är just bibliometriska studier av genusvetenskaplig forskning lätt-

räknade.  Fördelen med kvantitativa metoder som publiceringsanalys och cite-

ringsanalys är att det går att överblicka ett större material och därmed få en större 

helhetsbild. I den här undersökningen har många av metodernas brister tagits i 

beaktande i förväg varpå åtminstone några av fallgroparna har undvikits. Exempel 

på detta är att undersökningsmaterialet är valt så att skillnader i citeringstraditio-

ner, självciteringar och tekniska begränsningar inte påverkar studien.   

En brist i citeringsanalysen som metod är att teoretiska publikationer tenderar 

att bli överrepresenterade. Detta kan vara en förklaring till att så många teori- och 

metodboksförfattare finns representerade i citeringsfrekvenslistan för den sena 

perioden. Vid undersökningar av specialområden rekommenderas ibland att ute-

sluta ofta citerade dokument över tekniker och metoder för att bättre kunna av-

spegla ett område och skapa skarpare gränser mellan kluster.137 Risken för denna 

överrepresentation är dock, i den här studien, lika stor under båda perioderna och 

skillnaden i förekomsten av teori- och metodboksförfattare mellan perioderna sä-

ger också något intressant om i vilken riktning ämneskombinationen genusveten-

skap och B&I utvecklas. Att utesluta teori- och metodboksförfattarna ur denna 

studie skulle dels vara svårt, då definitionen för en sådan författare inte är given, 

dels skulle studien riskera att bli missvisande då dessa författare faktiskt citeras i 

hög utsträckning och därmed också har en påverkan på uppsatsernas innehåll.  

                                                 

 
137 Ungern-Sternberg, S. von (1994), Verktyg för planering av tvärvetenskaplig informationsförsörjning, s. 

117. 
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Flera bibliometriforskare förespråkar en kombination av kvantitativa och kva-

litativa metoder för att komma åt aspekter av ett kunskapsområde som inte går att 

fånga upp med enbart den ena eller andra metoden.138 Ett större inslag av kvalitati-

va aspekter hade kunnat gynna den här studien såtillvida att orsakssamband hade 

kunnat framträda tydligare. 

Enligt Olle Persson har utvärderingar av citeringsanalyser visat att de ger en 

rättvisande bild av ett områdes intellektuella bas.139 Trots att den här undersök-

ningen är småskalig visar den att det är möjligt att med hjälp av bibliometriska 

metoder dra relevanta slutsatser om ett kunskapsområdes omfattning, struktur och 

utveckling.  

För att återknyta till Anna Kåring Wagmans reflektion att genusperspektivet 

är en försummad forskningsingång i svensk B&I-forskning så är det i den bemär-

kelsen positivt att den här studien tyder på ett ökande intresse för ämnet bland 

magisteruppsatsförfattare. Bristen på tidigare forskning som kombinerar B&I och 

genus bekräftas dock av frånvaron av citeringar till denna typ av forskare bland de 

oftast citerade. Den här studien målar upp ämneskombinationen genusvetenskap 

och B&I som ett växande, interdisciplinärt område med ett allt bredare spektrum 

av genusvetenskapliga inriktningar i botten. Ämnet går också mot ökad veten-

skaplighet och ökad teoretisk förankring genom att det i högre utsträckning kopp-

las till teorier och metoder. Framöver skulle det dock vara intressant att se fler 

citeringar till B&I-forskare i magisteruppsatserna och det vore framförallt intres-

sant att se fler forskare och forskarstuderande vid svenska B&I-institutioner anta 

ett genusperspektiv på sitt arbete. 

                                                 

 
138 Kärki, R. m.fl. (1998), Introduktion till bibliometri [Elektronisk resurs]; Hammarfelt, B. (2010), ”Interdi-

sciplinarity and the intellectual base of literature studies”, passim. 
139 Persson, O. (1991), Forskning i bibliometrisk belysning, s. 62. 
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8. Sammanfattning  

Utgångspunkten för den här uppsatsen var behovet av att synliggöra de system 

och strukturer som möjliggör ojämlikhet mellan könen i samhället i stort och spe-

cifikt inom B&I-fältet.  Syftet med studien var att urskilja mönster, strukturer och 

samband inom genusforskningen på området biblioteks- och informationsveten-

skap genom en bibliometrisk studie av B&I-uppsatser publicerade vid Biblioteks-

högskolan i Borås.  

För att uppnå syftet formulerades följande frågeställningar: 

1. Vad karaktäriserar B&I-uppsatser med genusperspektiv vad gäller omfatt-

ning, könsfördelning och ämnesinriktning och hur har detta förändrats un-

der perioden 1985-2012. 

2. Hur har genusvetenskapens intellektuella bas inom B&I förändrats mellan 

perioderna 1996–2000 och 2007–2011? Går det att urskilja någon trend 

angående den intellektuella basens utveckling? 

3. Hur kan bibliometri användas för att studera ett ämnes utveckling? Vilka 

möjligheter och vilka begränsningar har identifierats i arbetet med denna 

undersökning? 

Den bibliometriska studien bestod av en publiceringsanalys och en citeringsanalys 

som i sin tur delades in i en källanalys och en cociteringsanalys.  

Med utgångspunkt i den första frågeställningen visade publiceringsanalysen 

för det första att andelen studenter vid BHS som skriver om genus har ökat med 

ungefär fyra procent mellan 1985 och 2012. För det andra gick det att konstatera 

att majoriteten av studenterna (90 procent) som skriver om genus och B&I mellan 

1985 och 2012 är kvinnor. Detta kan jämföras med andelen kvinnliga författare 

för B&I-uppsatser vid BHS totalt, vilken är 77 procent. För det tredje kunde en 

tydlig förändring i uppsatsernas innehåll urskiljas. Från att innehållet främst kret-

sat kring kvinnliga teman och kvinnliga författare i de tidiga uppsatserna breddas 

ämnet för att efterhand komma att handla även om män, genus och jämställdhet. 

HBT-frågor förekommer tidigt, men ökar något under senare år då också ett 

queerteoretiskt perspektiv finns representerat. 

För att svara på den andra frågeställningen gjordes en citeringsanalys utifrån 

litteraturlistor för studentuppsatser vid BHS från perioderna 1996–2000 och 
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2007–2011. Resultatet diskuterades utifrån begreppen interdisciplinaritet och 

transdisciplinaritet samt utifrån Frickel och Gross teori om SIMs (Scienti-

fic/intellectual movements). Den mest framträdande förändringen i den intellektu-

ella basen för det aktuella materialet var en trend mot en ökad koppling till teorier 

och metoder vilket kan kopplas till en ökad interdisciplinaritet inom ämnesområ-

det. Det går också att dra paralleller mellan denna interdisciplinaritet och ett ökat 

antal referenser till manliga författare, då en granskning av de oftast citerade för-

fattarna visar att det under den senare perioden är fler män än kvinnor i toppen 

och att majoriteten av männen tillhör andra discipliner än genusvetenskap och 

B&I. Ökningen av referenser till vetenskapliga texter visade sig också på så sätt 

att de tjugo mest citerade författarna under den sena perioden alla är forskare 

knutna till någon akademisk institution, medan det i motsvarande grupp för den 

tidiga perioden förekom författare med bakgrund som journalister och samhälls-

debattörer. Detta kan ses som ett uttryck för den förändring som genusvetenska-

pen gått igenom från kvinnorörelser och jämställdhetsrörelser till en vetenskaplig 

disciplin, vilket överensstämmer till Frickel och Gross teori om SIMs. Studien 

visade också på förhållanden som står oförändrade under undersökningsperioder-

na. Exempel på detta är Yvonne Hirdmans ställning i toppen av citeringsfrekvens-

listan, dominansen av svenska och nordiska författare i den intellektuella basen 

och underrepresentationen av B&I-forskare bland de oftast citerade författarna.  

Slutligen visade denna undersökning också att bibliometri, vissa begränsning-

ar till trots, med fördel kan användas för att studera ett ämnes utveckling. Genom 

en kombination av bibliometriska metoder går det att få en god bild av de möns-

ter, strukturer och samband som förändringar i en ämnesdisciplin ger upphov till.  
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