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Abstract 
 

Stenvatten, Irène & Eriksson, Marie. Det för(s)könade biblioteket – en 
diskursteoretisk läsning av biblioteket vid KVINFO, Lund 2004. 
 
Engelsk titel: The gendered library – a discourse theoretical reading of the 
library at KVINFO 

   
This thesis applies a discourse theoretical approach in order to examine in what 
ways and with what possible meanings the library at KVINFO participates in the 
overall gender discourse in society.  
 
This means that our reading takes place at a metatheoretical level, focussing on 
the library as a constructor of meaning in relation to society’s gender discourse. 
Besides the actual reading, the thesis argues for the fruitfulness of using both a 
discourse theoretical and a feministic perspective in the field of Library and 
Information Science. By looking at libraries in general through a lens provided by 
these perspectives, libraries are staged as battlegrounds for competing discourses, 
that attempt to promote its particular knowledge claim on how reality should be 
perceived. 
 
The reading shows that it is possible to perceive the library at KVINFO as a 
material articulation that takes shape by and is part in a feministic counter 
discourse against the masculinistic hegemonic discourse, which throughout “his-
story” has positioned women as “the other”, and established men as the normative 
category in society, including the libraries. Through its practise KVINFO has 
contributed to a change in the collective identity ascribed to women. KVINFO is 
also read as an articulation that both represents and participates in the creation of 
women as a group and simultaneously the group men are created. Hereby men as 
a group are politicised. 
 
Our conclusive reading is that KVINFO as articulation disturbs the prevailing 
gender discourse, and this thesis perceives KVINFO as politics in motion.  
 

 
 

Ämnesord: diskursanalys, diskursteori, feminism, KVINFO, kvinnobibliotek, Nynne Koch 
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Jeg tror ikke, at verden er derude.  
Vi digter den.  

Jeg tror ikke på virkligheden. 
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1 INLEDNING 
 
1.1 Bakgrund 
 

Och ”människan”!? Kan hon inte ha i munnen.  
Abstraktionen. Finns inte. Är inte kropp.  
(Hörnström 1992, s. 64). 

 
Under historiens gång har människan, denna neutrala abstraktion, varit en osynliggjord man. 
Att mannen är norm och kvinnan det som avviker, "den andre", är något som feministiskt 
tänkande om och om igen lyfter fram i olika sammanhang.1 Den kanadensiska sociologen 
Dorothy E. Smith påstår att kvinnor har varit, och till stor del fortfarande är, uteslutna från de 
sammanhang där makt, kunskap och ovanstående normering skapas. Hon menar att män allt-
för länge haft tolkningsföreträde till verkligheten och att de konstruerar den på ett sätt som 
missgynnar kvinnor (Smith 1990, passim). Detta gäller även inom biblioteksområdet och 
kommer bl.a. till uttryck i den marginalisering kvinnor utsatts för i de klassifikationssystem 
som skapats av män baserade på mäns världsuppfattning (Larsen & Wedborn 1993, s.125-
130). Denna feministiska förståelse av verkligheten är grundläggande för oss inte enbart som 
teoretiskt utgångsperspektiv för vår uppsats, utan även i våra privata och professionella liv, att 
studera de bibliotek som byggts upp av och för kvinnor blev då ett självklart val.  

Våra inledande sonderingsfrågor: Vad utmärker denna särform av bibliotek? Varför till-
kom de? ledde till omfattande kringläsning. Vi läste om hur kvinnor genom ideellt arbete på 
gräsrotsnivå, etablerade centra och bibliotek för att tillgängliggöra kvinnorelevant material. Vi 
följde deras kamp för att synliggöra en dold historia om kvinnors liv, handlingar och 
betydelse - ”herstory”, och deras strävan efter att korrigera en ensidig och halverad världsbild:  

 
Why was it not obvious that, if we do not know much about more than half of  
humankind, we do not know much about humankind? (Minnich 1990, s.4) 2 

 
Det sammantagna intrycket av våra sonderande textstudier var att etablerandet av olika 
kvinnobibliotek ytterst handlade om makt och om att befrämja kvinnors tillträde till maktens 
och kunskapens arenor/texter.  

 
For if knowledge is power, power over knowledge is power to increase one’s power. 
(Wilson 1968, s.145) 

 
Om kunskap är makt då är kontrollen över kunskapen en dubbel makt. Detta maktperspektiv 
gör det synnerligen intressant att undersöka på vilket sätt kvinnobiblioteket kan anses ingå i 
feminismens strävanden. Vi behövde nu en metod som kombinerade ett makt- och kunskaps-
perspektiv. Svaret fann vi en av de böcker vi stött på i vår vidlyftiga kringläsning. Det var Siv 
Fahlgrens avhandling Det sociala livets drama och dess manus: Diskursanalys, kön och 
sociala avvikelser (1999). Härigenom skedde vår initiering i den diskursteoretiska världen. I 
denna teorivärld fokuseras just hur makt och kunskap i kombination strukturerar samhälleligt 
betydelseskapande, hur vår verklighetsuppfattning och vår självförståelse byggs upp av dis-
kurser. Inledningsvis kan vi förklara begreppet ”diskurs” som ett bestämt sätt att tolka 
världen, och att denna tolkning alltid är konstruerad via språkbruket i vid bemärkelse. 

För att göra uppsatsen hanterlig har vi valt att fokusera på ett bibliotek. Biblioteket vid 
KVINFO, Center for information om kvinde- og kønsforskning i Köpenhamn. 3 

                                                 
1 Komprimerat innebär feminism att vi lever i ett samhälle där kvinnor är och har varit underordnade av och i 
förhållande till män, ett kritiskt köns- och maktperspektiv som syftar till förändring. 
2 Jämför: Rich, 1980, s.70, som menar att manliga intellektuella system är inadekvata då de: "Genom att ta ‘det 
andra’ hos det ‘andra’ könet för givet, har dessa system byggts upp på ett grundläggande intellektuellt misstag". 
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Avsikten med ett diskursanalytiskt arbete, är att vidga vår förståelsehorisont genom att peka 
på det som inte är uppenbart, på det som döljs av det självklara. Applicerat på vår uppsats 
innebär det att vi inte primärt intresserar oss för KVINFO i dess funktionella aspekt, utan på 
dess roll som betydelseskapande institution i relation till sin omvärld. Två av diskursteorins 
fördelar är att den dels tillåter oss att väva in ett feministiskt perspektiv, och dels ges vi som 
"kunskapande" utrymme att närvara i undersökningen då teorin förutsätter att all kunskap är 
perspektivistisk. Vad vi förmår urskilja och söka kunskap om beror inte enbart på vår position 
som studeranden inom det biblioteks- och informationsvetenskapliga området, utan också på 
vilka vi "är" som subjekt.4  

 
Ordet ”för(s)könade” i uppsatsens titel hänvisar dels till att kvinnor historiskt sett varit 
tvungna att insistera på könsaspekten, för att avslöja att kön alltid varit närvarande både i 
kunskapsproducerandet och i kunskapens organisering, och dels på den förskönande balans 
som feminismen syftar till att skapa  människan kanske blir alltmer androgyn och mindre 
halverad, enbent och enögd. 

 
En inledande läsanvisning: I vissa fall använder vi citat som verbala illustrationer utan att 
vidare utveckla eller förklara dem, som här:  

 
We are librarians, and therefore the elect of God. To read is human, to catalogue divine.  
(Blackstock 1956 se Bibliomysteries) 
 

 
1.2 Syfte och problemformulering 
 
En diskursanalytisk läsning som undersökningsstrategi innebär att läsa verkligheten som text, 
som betydelseladdad, och att efterfråga hur och vilka betydelser som skapas i samhället. Det 
yttersta syftet med en diskursiv läsning är att undersöka de förändringar i samhällets ”stora 
diskurs”, d.v.s. hur vi förstår världen, som det konkreta handlandet och språkhandlingar kan 
medföra. En av de mest övergripande struktureringarna av samhällets ”stora diskurs” är 
könsordningen med dess uppdelning av människan i två kön. I bakgrunden angav vi att vi 
ville undersöka sambandet mellan KVINFO, och feminismen vars uttalade målsättning är att 
åstadkomma en förändring i relationen mellan könen, en förändring i könsordningen till 
kvinnans fördel.  
 
Syftet med och problemformuleringen för vår undersökning blir då att genom en diskurs-
teoretisk läsning undersöka på vilka sätt, och med vilka betydelser KVINFO kan sägas bidra 
till meningskonstruktionen i samhällets könsordning. Vi kommer även att urskilja om detta 
bidrag genomgått någon förändring från det att KVINFO etablerades. 
  
Därutöver vill vi även argumentera för tillämpningen av både ett diskursanalytiskt och femi-
nistiskt perspektiv inom biblioteks- och informationsvetenskapsfältet. Därför har vi valt att 
vika ett relativt stort utrymme för att visa hur ett diskursanalytiskt synsätt påverkar både 
teorin och praktiken inom fältet. Vi har även valt att redovisa den feministiska diskursen ut-
förligt, då vi i likhet med den australiensiska författaren och feministen, Dale Spender (1983, 
s. 11ff), menar att feminismens historia alltid riskerar att punkteras av avbrott och tystnader. 
Anledningen till att den feministiska kunskap som producerats under århundraden inte är 

                                                                                                                                                         
3 När vi i fortsättningen använder ordet KVINFO, menar vi enbart biblioteket. 
4 För utförligare resonemang se kap. 3.3 ”Positionering” s.21. 
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allmängods utan oftast är kulturellt osynlig, beror enligt Spender på att män historiskt innehaft 
kontrollen över de institutioner som legitimerar och distribuerar kunskap, inbegripet 
biblioteken. Detta vill vi synliggöra då feministiska perspektiv är relativt sällsynta inom 
biblioteks- och informationsvetenskapsfältet, såväl i undervisning som i forskning. 
 
1.3 Disposition 
 
I det följande kommer vi att presentera den litteratur och tidigare forskning med vars hjälp vi 
har etablerat vårt perspektiv och som kan sägas utgöra uppsatsens teoretiska kontext. Därpå 
följer uppsatsens teoretiska och metodologiska positionering, som är indelad i två delar. Först 
ett metateoretiskt avsnitt som presenterar de filosofiska premisser som ligger till grund för det 
diskursanalytiska tänkandet och vissa av dess effekter för forskningspraktiken, detta samman-
länkas med ett feministiskt förhållningssätt. Den efterföljande delen beskriver den specifika 
variant av diskursanalys, diskursteorin, som vi utgår ifrån. Innan vi utför uppsatsens 
diskursiva läsningar presenteras KVINFO, dess upphovskvinna Nynne Koch och hennes 
feminologiprojekt. De diskursteoretiska läsningarna inleds med etablerandet av 
könsordningen och vilka diskurser som ingår i den. Könsordningen utgör den fond mot vilken 
resultatet av våra läsningar ska ses. Själva läsningen är tredelad. Först läser vi KVINFO sett 
som text genom ett teoretiskt samspråk med diskursteorin samt en del av den forskning som 
problematiserat biblioteket som samhällsfenomen. Därefter gör vi en diskursiv belysning av 
den ämnesordslista som upprättades av Nynne Koch. Avslutningsvis läser vi texter som 
presenterar biblioteket med hjälp av diskursteorins begrepp. I en sista sammanfattande läsning 
relaterar vi resultaten från de tre tidigare läsningarna till könsordningen. Härvid får vår 
problemformulering sina svar. Avslutningsvis diskuterar vi runt och för användningen av 
diskursteorin och för nödvändigheten av feminism inom det biblioteks- och 
informationsvetenskapliga fältet.  
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2 LITTERATURSTUDIER OCH TIDIGARE FORSKNING 
 
Vår uppsats behandlar primärt KVINFO som en betydelseskapande institution i samspel med 
sin sociala omgivning. Den har därmed hemortsrätt i den del av biblioteks- och informations-
vetenskapen som på engelska går under beteckningen ”Library and Information Studies", och 
som mera kan karakteriseras som ett tvärvetenskapligt forskningsfält än en renodlad 
vetenskaplig disciplin (Hansson 1998, s.13). Härigenom ges vi möjlighet att låna in 
teoribyggen och forskningsresultat från andra vetenskapliga områden. 

Sedan 1900-talets senaste decennium har det argumenterats för användandet av alternativa 
teoretiska ramverk inom forskningsfältet, som inte baseras på ett absolut sanningsbegrepp. 
Exempelvis argumenterar Hjørland och Albrechtsen (1995, s.408) att det är hög tid att 
biblioteks- och informationsvetenskapen, liksom filosofin och vetenskapsteorin, överger 
"fundamentalistic theories such as empiricism and rationalism, arguing that science is built of 
element of absolute truth either derived from the senses (empiricism and positivism) or from 
thinking (rationalism)". Wayne Wiegand anmärkte inför millennieskiftet att biblioteket som 
institution: 

 
remains one of the most understudied of American institutions. Currently we lack a solid body of 
scholarship that critically analyzes the multiple roles that libraries of all types have played and are playing 
in their host communities (Wiegand 1999, s .2). 

 
Denna anmärkning anser vi äger generell giltighet. Den slutsats Wiegand drar är att de förbin-
delser som finns mellan kunskap och makt och som bl.a. berör klass, ras, ålder och kön 
osynliggörs eller ignoreras inom forskningen. Wiegand efterfrågar ett kritiskt teoretiserande i 
linje med exempelvis Michel Foucaults tänkande där kopplingen mellan makt och kunskap är 
grundläggande (Wiegand 1999, s. 23f). Denna uppsats är en respons på dessa och likartade 
uppmaningar. 
 
I det följande kommer vi att presentera huvudparten av den litteratur vi inspirerats av och med 
vars hjälp vi har snickrat samman vår teoretiska och metodologiska infallsvinkel. Inlednings-
vis redovisar vi litteratur som behandlar diskursanalys som vetenskapligt förhållningssätt, och 
som ligger till grund för uppsatsens metateoretiska perspektiv. Därefter presenteras en del av 
den forskning som propagerat för och/eller använt sig av någon form av diskursanalys inom 
biblioteks- och informationsvetenskapen, följt av de undersökningar som använt sig av ett 
feministiskt orienterat perspektiv eller efterfrågat ett sådant. Här inunder har vi valt att ge 
exempel på studier som behandlat olika klassifikationssystems könsimpregnering. Vi vill 
påpeka att den redovisade litteraturen och forskningen utgör ett axplock av den textmassa vi 
använt. Övrig litteratur som vi använt, kommer att anges löpande i det aktuella textavsnittet. 
 
2.1 Diskursanalytisk teori och metod 
 
Ordet diskursanalys kan verka vilseledande då det är lätt att tro att det är en teknisk analys-
form, vilket den ursprungligen var, när den uppkom som en teori och metod inom litteratur-
kritik och språkvetenskap på 1920-talet (Sahlin 1999, s. 84). Idag betecknar diskursanalys en 
tvärvetenskaplig forskningsansats, som används inom ett flertal discipliner och på varierande 
sätt, för att undersöka hur betydelsen av olika fenomen skapas i samhället.5 Vad de olika 
analysvarianterna har gemensamt är den prioritet som ges till språk och text, skriven, talad, 
gestaltad och/eller materialiserad. 

                                                 
5 För en genomgång av olika diskursanalytiska varianter se t.ex: Fairclough, 1992, och Torfing, 1999. 
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Siv Fahlgren är den forskare vars utvecklande och användande av en diskursanalytisk 
forskningsansats inom området socialt arbete inspirerat oss att använda en sådan ansats. Hon 
utvecklar först ett diskursteoretiskt arbetssätt i sin licentiatuppsats, Diskursanalys, kunskap 
och kön: ett försök att utveckla en teoretisk ram och ett arbetssätt för en diskursanalys av 
vetenskapliga texter (1998), för att senare använda den i sin av handling: Det sociala livets 
drama och dess manus: Diskursanalys, kön och sociala avvikelser (1999). Vi har tagit hjälp 
av Fahlgrens arbeten framför allt för att konstruera innehållet i könsordningen och för att 
underbygga vår feministiska positionering. 

Då diskursanalys är ett perspektiv i vardande utan en fastställd metodmall, läste vi en 
mängd diskursanalytisk litteratur på jakt efter metodologiska redskap.6 Slutligen fastnade vi 
för Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips bok, Diskursanalys som teori och metod 
(2000), eftersom den innehåller förslag på hur konkreta undersökningar kan utformas. Bland 
de presenterade tillvägagångssätten bestämde vi oss för att utgå från Ernesto Laclaus och 
Chantal Mouffes diskursteori, då denna teoribildning ser alla sociala fenomen som diskursiva 
konstruktioner (Laclau & Mouffe 1985). Detta ger oss möjlighet att betrakta biblioteket i sig, 
som en betydelseskapelse och betydelseskapande. Diskursteorin tillhandahåller inga 
anvisningar för hur en undersökning ska genomföras, men författarna till Diskursanalys som 
teori och metod, föreslår ett kreativt användande av diskursteorins begrepp som läsredskap, 
vilket vi anammade. 
 
2.2 Diskursanalys inom Biblioteks- och informationsvetenskap 
 
Bernd Frohmann, professor vid The University of Western Ontario, Kanada, har sedan början 
av 1990-talet presenterat och argumenterat för användbarheten av diskursanalys inom 
biblioteks- och informationsvetenskap. I artikeln ”The Power of Images”, kritiserar han med 
hjälp av Michel Foucaults teoretiserande det kognitiva synsättet, och menar att detta synsätt 
på en och samma gång utesluter de sociala och samhälleliga aspekterna och framställer sig 
som kontextvänlig (1992, s.376).  I en följande artikel, ”Discourse Analysis as a Research 
Method in Library and Information Science” byggs argumentationen på med att 
teoribildningen inom forskningsfältet är särskilt ägnat för en Foucaultinspirerad 
diskursanalys, då den diskursiva teoribildningen är oskiljaktigt sammanlänkat med det 
vardagliga biblioteksarbetet genom vilket makt över information, dess användning och 
användare utövas (Frohmann 1994, ss. 119-138).  

Även Sanna Talja jämför det kognitiva synsättet och det diskursanalytiska som alternativa 
metateoretiska utgångspunkter för forskningen. I ”Constituting ’Information’ and ’User’ as 
Research Objects” (1997a, ss. 67-80) argumenterar Talja för ett avfokuserande av 
användarens inre värld i forskningen, för att i högre grad studera informationsprocessers 
sociokulturella kontext. Talja har även satt diskursanalysen i praktiskt arbete genom att ett 
lokalt www-baserat informationsnät i Tampereregionen i Finland har gjorts mer 
användarvänligt genom att beskriva och organisera informationsresurserna enligt användarnas 
diskurs (Talja et al, 1997b).7  

Joacim Hansson studerar folkbiblioteket som en politisk institution och analyserar i Om 
folkbibliotekens ideologiska identitet – en diskursstudie (1998), en folkbibliotekarisk diskurs 
som utvecklades i Sverige runt sekelskiftet. I denna diskurs urskiljer han en i huvudsak 
konservativ ideologi som kan ses som folkbibliotekets identitet. Hanssons doktorsavhandling 
Klassifikation, bibliotek och samhälle – en kritisk hermeneutisk studie av klassifikations-
system för svenska bibliotek (1999), behandlar första utgåvan av SAB-systemet från 1921 och 

                                                 
6För de intresserade hänvisar vi till följande introduktionsverk: Lövgren 1999, Gee 1999 och Börjesson 2003.  
7 I sin doktorsavhandling Music, culture, and the library: an analysis of discourses (2001) studerar Talja den 
diskursanalytiskt konstruktionen av musikbibliotekets roll och uppgift.  
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dess förhållande till den samtida samhällsideologin. Via en hermeneutisk metod hämtad från 
litteraturvetenskaplig teori läser Hansson SAB-systemet som text och fokuserar: 
”klassifikationssystemets förmåga att på samma gång spegla och konstruera en bild av det 
omgivande samhället” (Hansson 1999, s. 12). Denna uppfattning och vissa av avhandlingens 
resultat kommer att utgöra en del av kontexten vid vår läsning av KVINFOs ämnesordslista. 
Hanssons (1998, s. 16) diskursuppfattning: ”Språket är inte bara ord som speglar och 
begreppsliggör en objektivt existerande verklighet, utan det består av ett flertal språkspel, 
diskurser, som lever sida vid sida eller konkurrerar med varandra och som aktivt bidrar till att 
skapa en dynamisk verklighet” skiljer sig delvis från uppsatsens diskursdefinition, då den inte 
inbegriper materiella beståndsdelar. 

Gary P. Radford har i sitt arbete problematiserat både biblioteket som institution och den 
kunskapssyn som biblioteket legitimerar och upprätthåller. Han använder en kombination av 
Foucaults teoretiserande och feminism för att inplacera biblioteket i en vidare kulturell text, 
där förhållandet mellan makt och kunskap är centralt (Radford, G 1992). Resultaten från 
denna problematisering kommer till användning i vår läsning av KVINFO som text.  
 
2.3 Feministiska strömningar inom biblioteks- och informationsvetenskap 
 
En mångfald av röster inom fältet har ifrågasatt både bibliotekens och forskningsfältets 
"manliga" grund. J. A Hannigan får ge röst åt denna kritik: "The basic premises upon which 
librarianship and information science have been built are structured on white, middle-class, 
male paradigms that have systematically, if unconsciously, silenced and excluded women" 
(Hannigan 1994, s. 297). Hannigan efterlyser ett applicerande av feministisk kunskapsteori 
inom biblioteks- och informationsvetenskapen och menar att det "provides a theoretical 
framework for a rethinking of the philosophy of librarianship" (Hannigan & Crew 1993, 
s.31).8  

Sarah M. Pritchard, universitetsbibliotekarie vid University of California, har i olika texter 
knutit samman feministiskt tänkande med begreppen information och bibliotek (Pritchard 
1995, 1994).  Hon urskiljer ett fundamentalt samband bestående i att feministiskt tänkande 
ifrågasätter de värderingar och definitioner som bygger upp det rådande kunskapsbegreppet, 
och därmed ifrågasätts också de strukturer och institutionerna som byggts upp runt detta 
begrepp.  

Den kanadensiska forskaren Hope A. Olson framstår som den mest inflytesrika 
feministiska forskaren inom fältet. Hennes teoretiska och metodologiska positionering är 
feministisk och poststrukturell. Utifrån denna förespråkar hon genom ord och praktik 
feministisk dekonstruktion som metod inom biblioteks- och informationsvetenskapen.9 Olsons 
metod och även hennes klassifikationsforskning kommer till användning i uppsatsens 
läsningar, om än flyktigt. I sin klassifikationsforskning utgår hon från att ett klassifikations-
system är en social konstruktion som bygger på samma värderingar som den kultur det skapas 
i. Precis som en karta har systemet gränser och ett centrum som utgår från den geografiska 
kontext där systemet eller kartan upprättades (Olson 1998, s. 233ff). Olson poängterar vikten 
av kunskapsteoretisk medvetenhet hos forskaren: "The epistemology that a researcher accepts 
dictates the most basic assumptions on which the research will be built. Therefore, my 
epistemic stance, that is, my belief as to what knowledge can be known and how, is an 
integral part of my research" (Olson 1999).  

                                                 
8 Den teoribildning som föreslås av Hannigan är feministisk ståndpunktsteori se: Hannigan 1994. ss. 297-319.  
9 Dekonstruktion som metod beskrivs i Olson 1997,”The feminist and the emperor's new clothes: Feminist 
deconstruction as a critical methodology for library and information studies.” Och dess konkreta tillämpning i: 
Olson 1998, “Mob or army: Metaphors for knowledge organization” och Olson 2002, The power to name: 
Locating the limits of subject representation in libraries. 
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Sedan 1970- talet finns forskning som fokuserar olika universella klassifikationssystems 
sexistiska slagsida. Ett antal studier har visat hur kvinnan blivit marginaliserad och framställts 
som undantaget från systemens norm: mannen. 10 Även i detta sammanhang är Joacim 
Hanssons avhandling Klassifikation, bibliotek och samhälle (1999) användbar för oss, då hans 
läsning visar hur mannen görs till norm i SAB-systemet. Denna forskning kommer att utgöra 
en referensram när vi läser KVINFOs ämnesordslista.  

I Sverige har Siv Wold-Karlsen efterfrågat en feministisk biblioteksforskning då hon anser 
att kunskapsorganiseringen är genomsyrad av en hierarki mellan könen. Denna hierarkiska 
könsrelation avspeglas tydligt i en intern biblioteksdualism: det "kvinnliga" folkbiblioteket 
och det "manliga" forskningsbiblioteket, manlig teori och kvinnligt arbete (Wold-Karlsen 
1992, s. 36-37). 
 
2.4 Feministisk teori 
 
För att undvika att fragmentera och framställa feminismen i en förenklad typologi, väljer vi att 
inte utgå från någon fixerad, namngiven feministisk teoribildning. Istället utgår vi ifrån en 
grunddefinition av feminismens ändamål, formulerad av statsvetaren Maud Eduards, som 
lyder: "att åstadkomma en förändring av alla praktiker, processer och sammanhang, i vilka 
kvinnor pekas ut och underordnas som grupp" (Eduards 2002, s .10).  Övriga feministiska 
teoretiker som kommer till användning i uppsatsen anges i den löpande framställningen. 
 
Med vår uppsats hoppas vi kunna bidra till den problematisering av biblioteket som 
betydelseskapande institution, via diskursanalys och feminism, som den ovan genomgångna 
litteraturen efterfrågat. Vi strävar efter att synliggöra de relationer som existerar mellan kön, 
makt och kunskap. Som vi sett, finns ett antal undersökningar om bibliotekens "manliga" 
profilering och de universella klassifikationssystems sexism men ingen forskning som vi stött 
på har undersökt de strävanden som skett för att korrigera dessa förhållanden. Härmed blir det 
intressant att undersöka om KVINFO kan sägas ha rubbat denna profilering och sexism, och i 
så fall, hur detta sker. 
 
 

                                                 
10 Se bl.a. Foskett 1971; Berman 1993; Rogers 1993 och Inter & Futas 1996. 
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3 TEORETISK OCH METODOLOGISK POSITIONERING 
 
En diskursanalytisk undersökning bör, enligt författarna till Diskursanalys som teori och 
metod, utgöra ett idémässigt sammanhållet paket som består av följande delar (Winther 
Jørgensen & Phillips 2000, s. 10): 
 
• Den metateoretiska bakgrunden. Den filosofi och det tänkande som ligger till grund för 

det diskursanalytiska synsättet. 
• Den tillämpade lässtrategin. Här presenterar vi den specifika teoribildning och de läs-

strategier som vi sen använder i våra läsningar. 
• Undersökningens diskursiva läsningar.  
 
Detta paket, som vi tillämpar i uppsatsen, sammanlänkar explicit teori och metod och tillåter 
oss att använda både ett diskursanalytiskt och feministiskt perspektiv då båda baseras på 
samma metateoretiska antaganden. Båda perspektiven placerar diskursbegreppet i förgrunden 
och kritiserar den maskulina normeringsmakten:  
 

"Both bring to the fore the crucial role of discourse in its capacity to produce and sustain hegemonic 
power and emphasize the challenges contained within marginalized and/or unrecognised discourses. And 
both criticize the ways in which Western humanism has privileged the experience of the Western 
masculine elite as it proclaims universals about truth, freedom, and human nature" (Diamond & Quinby 
1988, s. x) 

 
Även den i grunden politiska relationen mellan kunskap och makt lyfts fram och problema-
tiseras. Detta gäller oberoende av om analysen gäller samhällets institutioner och spelregler, 
familj och sexualitet eller verklighet och språk.11 Relationen makt och kunskap har som vi såg 
i tidigare avsnitt, även uppmärksammats inom det biblioteks- och informationsvetenskapliga 
fältet, och dess centrala position har poängterats. Inom alla de tre teoretiska fälten, framstår 
Foucaults diskursförståelse som inspirationskälla.12  
 Ett diskursanalytiskt arbete är en invitation till metateoretisk reflektion som utmanar oss att 
skärskåda ett antal antaganden som vi ofta tar för givna. I följande avsnitt kommer vi att för-
söka leda läsaren fram till en förståelse av hur det diskursanalytiska tänkandet innebär en för-
skjutning i vårt traditionella sätt att uppfatta verkligheten och även ge exempel på vilka 
konsekvenser detta får för kunskapandet och konkreta undersökningsstrategier.  
 
3.1 Postmodernism 
 
Diskursanalysens framträdande har skett parallellt med postmodernismen som karakteriseras 
av förkastandet av universella sanningar, humanism och rationalism, och framför allt av alla 
former av essentialism (Mouffe 1992, s.369f). Grundplåtarna i det postmoderna synsättet är 
socialkonstruktivistiskt och poststrukturalistiskt: "Postmodernism is a rejection of both the 
idea that there can be an ultimate truth and structuralism, the idea that the world as we see it is 
the result of hidden structures" (Burr 2000, s.13). En introducerande bild på hur detta synsätt 
skiljer sig från det moderna tänkandet är följande: Det moderna tankesättet kan liknas vid att 
skala en lök, lager för lager tills man når en kärna, en essens, en sanning. Det postmoderna 
tänkandet intresserar sig istället för själva lagren. Hur de ser ut, hur de verkar, hur de har 
uppkommit och varför vi frågar om lager, och varför vi "skalar" överhuvudtaget. 

                                                 
11 En sammanlänkning har föreslagits av exempelvis Fraser 1992, s.50f.  
12 Michel Foucault har haft avgörande inflytande på den samhällsorienterade diskursanalysen via vad som brukar 
betecknas den arkeologiska fasen i hans författarskap, 1966-1969. 
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I följande avsnitt presenterar vi ett antal synsätt som bildar underlag för ett 
diskursanalytiskt närmande till världen: 
 
3.1.1 Synen på språket 
 

Världen vänder inte ett läsligt ansikte mot oss (Fahlgren  1999, s.12). 
 
Med hjälp av språket skapar vi representationer av verkligheten som aldrig enbart är speg-
lingar av en redan existerande verklighet; den språkliga representationen bidrar till att skapa 
verkligheten. Den fysiska verkligheten finns självfallet, men den får bara betydelse genom 
språket. Kroppen till exempel, finns oberoende av hur vi pratar och tänker om den, den är ett 
materiellt faktum. Men den får betydelse först när vi klär den i en "språkdräkt" och sätter in 
den i ett sammanhang. Vi kan tillskriva den mening/klä på den utifrån många olika 
perspektiv. I ett medicinskt perspektiv fokuseras anatomi och fysiologiska processer, medan 
ett ”New Age” perspektiv relativiserar den fysiska kroppen, då varje individ sägs bestå av ett 
antal kroppar varav endast en är synlig.  

Uppfattningen att språket skapar verkligheten i betydelse har sina rötter hos språkfilosofen  
Ferdinand de Saussure. Han menade att förhållandet mellan språk och verklighet är god-
tyckligt (Saussure 1970, s.16). Vi tilldelar världen betydelse genom sociala konventioner där 
bestämda ting förbinds med bestämda tecken. Ordet ”man” är utspänt i ett nätverk, en struktur 
av andra ord som det skiljer sig från, och det är just i kraft av allt det inte är, som ordet ”man” 
får sin betydelse.13  

En användbar metafor är att se språket som ett fisknät, där de enskilda knutarna är olika 
ord, som får sin betydelse genom vilka andra ordknutar de är förbundna med. Denna nät-
metafor modifieras av poststrukturalismen som menar att ord aldrig kan fixeras i en fastställd 
betydelse. Det går inte att en gång för alla slå fast var i nätet orden ska placeras i förhållande 
till varandra. Det som ord skiljer sig ifrån kan ändras alltefter vilket sammanhang de används 
i (Laclau 1993, s.433f). Exempelvis kan ordet arbete ses som motsats till bortträngning, i 
betydelsen sorgarbete, eller som motsats till fritid. Saussure urskiljde två nivåer i språket: 
langue som är själva språkets oföränderliga struktur och parole, det konkreta språkbruket. 
Även detta ändras i en poststrukturalistisk syn. Strukturer finns, men hela tiden i en tillfällig 
och inte nödvändigtvis motsägelsefri form. Detta innebär att strukturer blir föränderliga och 
det är i den konkreta användningen av språket som strukturer skapas, reproduceras och 
förändras (Winther Jørgensen, & Phillips, 2000, s. 18).  

Genom denna språksyn sker även en förskjutning från en åtskillnad mellan tal/språk och 
handling, till en sammansmältning: tal/språk ses som handling, inte som framställning. Fokus 
förläggs till hur vi gör saker med ord. Detta ingår även i ett feministiskt perspektiv. 
Feministen och juristen Catharine MacKinnon skriver i Only Words, att mäns språk gör saker 
med kvinnors liv, "språket handlar" och "handlingar har ett språk" (MacKinnon 1993, s.30). 
Detta innebär att MacKinnon (1989, s. 197) ser pornografi som en könspolitisk praktik, 
genom vilken män definierar kvinnors vara. Ett annat feministiskt exempel ges av Maud 
Eduards (2002, s.157) som menar att även teoretiserandets begrepp och definitioner är ett 
slags tänkandets praktiker, som inte bara benämner fenomen, utan också konstruerar fenomen 
och ger upphov till handlingslinjer. 

Även inom biblioteks- och informationsvetenskapsfältet har denna upphävda åtskillnad 
mellan språk och handling, mellan teori och praktik uppmärksammats. I Berndt Frohmanns 
tolkning ses fältets teorier som intellektuellt arbete med maktanspråk, som skapande språk-
handlingar. Han menar att de teoretiska diskurserna inom biblioteks- och informations-
vetenskapsfältet utövar makt när de konstruerar och definierar relevanta teoretiska element, 

                                                 
13 Se utförlig diskussion i kap. 5.1.1 Maskulinistisk diskurs, s. 26. 
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såsom information, dess produktion, organisering och användning. Denna makt appliceras 
sedan via institutionella praktiker, över information, dess användning och användare. Därför 
anser han att det är viktigt med en självreflexiv hållning och en kunskapsteoretisk vakenhet 
hos både forskare och bibliotekarier (Frohmann 1994, ss. 119-138).  

 
3.1.2 Synen på diskurs 
 

There’s a fiction in the space between you and me and reality (Chapman 2000). 
 

Den poststrukturalistiska språksynen vidareutvecklas i begreppet diskurs och tillämpas på den 
samhälleliga nivån. Diskurser är meningsskapande berättelser, skrivna, talade och/eller 
materialiserade, och de skapas i sociala praktiker. Sociala praktiker kan sägas vara regel-
bundna och återkommande handlingar, beteenden, sätt att tala, att tänka, att värdera, att känna 
och att tro, och även sätt att symbolisera och utforma den materiella verkligheten på. Dessa 
sätt tas för givna, är det normala. När vi gör som vanligt, iscensätter oss som t.ex. kvinnor, 
bibliotekarier eller feminister, eller någon annan variant av sätt att vara i världen, då använder 
vi språk och icke-språkligt material, för att känna igen oss själva och andra som meningsfulla. 
Alla iscensättningar måste dock ske inom ramarna för vad som är kulturellt förståeligt.14 Det 
är exempelvis en omöjlighet att välja att inte bli förstådd i förhållande till kön i vårt samhälle, 
där kön är en genomgående konstruktionskategori i den sociala ordningen. 

Diskurser byggs upp av komplexa skillnadssystem där betydelsen konstitueras i för-
hållande till andra betydelser. De är resultatet av konstruktionsprocesser där olika betydelse-
element knyts samman. Diskursen etablerar sina gränser och erhåller sin relativa enhet i 
förhållande till något annat, det som utestängs från diskursen. Diskurser konstruerar således 
den sociala världen i betydelse, men betydelsen kan aldrig helt låsas fast p.g.a. språkets 
grundläggande instabilitet. Siv Fahlgren (1999, s. 12ff) framhåller att olika diskurser erbjuder 
eller påbjuder sin speciella läsart av världen som text, utifrån enfald snarare än mångfald. 
Diskurser får oss att se oss själva, varandra och vår tillvaro med diskursens ögon, och 
försvårar därmed andra sätt att se, vara och leva. 
 
3.1.3 Synen på makt och kunskap 
 
Makt ses som den kraft som överhuvudtaget gör det sociala möjligt. Det är genom makten 
som vår sociala omvärld skapas, som objekt skiljs åt och får karakteristika och relationer till 
varandra. Makten är med andra ord den positiva möjlighetsbetingelsen för det sociala. Denna 
maktinnebörd är en vidareutveckling av Foucaults makt/kunskapsrelation: makt är inte något 
som kan besittas och utdelas, utan makt är en relation som faktiskt utövas. Foucault skriver: 
 

Power must be analysed as something, which circulates, or rather as something which only functions in 
the form of a chain. It is never localised here or there, never in anybody’s hands, never appropriated as a 
commodity or piece of wealth. Power is employed and exercised through a net-like organisation 
(Foucault 1980, s. 98).  

 
För att inte existerande maktförhållanden ska döljas, är det nödvändigt att röra sig mellan 
detta produktiva maktbegrepp och ett suveränt maktbegrepp. Det suveräna maktbegreppet 
handlar om hur redan etablerade grupper skapar och förändrar diskurser mot bakgrund av den 
maktposition som skapats av tidigare diskursproduktioner.15 Foucault fokuserar den suveräna 
maktens kontrollmekanismer och menar att det finns ett antal utestängningsprocedurer med 
vars hjälp de etablerade diskurserna ordnar sina gränser och även inre procedurer varigenom 

                                                 
14 Judith Butlers  begrepp”cultural intelligibility” diskuteras i Petersen 1999, s.19. 
15 Se vidare under kap.  3.2.1 ”Synen på politik och samhällelig förändring” s. 19. 
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diskurserna utövar olika former av självkontroll. De vetenskapliga disciplinerna är enligt 
Foucault diskursiva kontrollsystem, som etablerar begränsningar för vad som kan och inte kan 
sägas, och var det ska sägas, för att räknas som vetenskaplig kunskap, som sann kunskap.  
Resultatet blir: "…ett komplicerat galler i ständig förändring" (Foucault 1993, ss. 7-8). Ett 
galler som begränsar våra tänkbara tanke- och livsvärldar. 

Foucaults poäng är att makt och kunskap förutsätter och konstituerar varandra. Ett 
ackumulerande av vetande och användande av det innebär att utöva makt, och utövandet av 
makt skapar objekt för vetandet. Kunskap frambringas således i social interaktion där vi både 
bygger upp gemensamma sanningar, och kämpar om vad som är sant och falskt. De sätt vi 
uppfattar och representerar världen på är historiskt och kulturellt specifika och kontingenta, de 
är möjliga men inte nödvändiga. Därmed kan det inte finnas någon absolut och sann kunskap. 
Då det absoluta sanningsbegreppet destabiliseras blir epistemologi eller kunskapsteori, som 
behandlar metateoretiska antaganden om kunskapens natur, objekt och källor, av allra största 
vikt för all forskning. Birger Hjørland har myntat uttrycket "applied epistemology" för att visa 
att kunskapsteori även är relevant i förhållande till specifika teoribildningar: 

 
Philosophy can not only be used to analyse the metatheoretical issues in IS but also substantial theories in 
IS. Indeed, my feeling is that such philosophical problems play a dominant role, and I have sometimes 
been tempted to say that IS is a kind of applied epistemology. Implicit philosophical assumptions not only 
lie behind the work of information specialists, but also behind the behaviour of information producers, 
users, intermediaries, and the traditions in the documentary systems (Hjørland 1998, s.608). 
 

Själv förespråkar Hjørland utifrån en kunskapsteoretisk position en ämnesteori baserad på en 
kunskapssyn präglad av realism, pragmatism och materialism. I denna teori ses kunskap som 
utvecklad ur historiska och kulturella strukturer, och därmed omöjliggörs formulerandet av 
några objektiva principer för att nå kunskap (Hjørland 1993, s. 52 ff).  

Då kunskap alltid är historiskt och kulturellt betingad gäller detta även för ämnesbegreppet 
och ämnesanalysen. Hjørland (1993, s. 71) menar att ett ämne kan definieras som ett 
dokuments ”erkendeldemæssige potentialer”. Ett ämne är inte något i förväg givet, utan ett 
dokument innehåller ett oändligt antal potentiella ämnen. Ämnesanalysen blir härmed ett 
ställningstagande över vilka aspekter hos dokumentet som ska synliggöras. Olika discipliner 
har olika kunskapsintressen och därför kommer t.ex. en kvinnoforskare, en historiker och en 
psykolog att framhäva olika aspekter av samma dokument. Ett dokuments objektiva ämne 
utgörs enligt Hjørland (1993, s. 74f) av summan av de subjektiva kunskapsintressen som 
dokumentet kan användas till. Biblioteksväsendets överordnade syfte blir därmed att 
synliggöra så många av dessa kunskapsintressen som möjligt. 

Hjørlands ämnesteori korresponderar väl med den diskursanalytiska kunskapssynen, där-
emot går det att ifrågasätta hans åsikt att analysgrunden för kunskapsorganisering ska ske 
utifrån hur de vetenskapliga disciplinerna själva delar in och organiserar sin kunskap. Joacim 
Hansson (1999, s. 35) påpekar att detta innebär ett accepterande av den vetenskapliga 
diskursen som norm. Enligt vår mening rimmar denna normering illa med den 
diskursanalytiska synen på kunskap. Denna kunskapssyn underminerar istället det 
traditionella universitetets, och de olika disciplinernas legitimitet och auktoritet över 
samhällets kunskapsproduktion. Universitetet iscensätter sig, som namnet antyder, som en 
storskalig institution vars auktoritet sträcker sig utöver hela den "naturliga” och sociala 
världen, och dess kärna utgörs av det rationella vetenskapliga tänkandet. Det moderna 
universitetet har sina rötter i grundandet av Berlins Universitet 1810, under inflytande av 
Wilhelm von Humboldt. Humboldt som menade att universitetets funktion är att bygga en 
nation och en kultur av sanning. Humbolts viktigaste argument var att ren och sann kunskap 
endast kunde framställas om forskningen och forskaren existerade i isolation och frihet, vid 
sidan om resten av samhället (Day 1997, s. 54-63). I en diskursanalytisk syn ses istället både 
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forskare och forskningsresultat som genomsyrade av de för tillfället dominerande 
samhälleliga diskurserna. De vetenskapliga disciplinerna är således avhängiga av vad som 
diskursivt etablerats som sann och värdefull kunskap. Detta återspeglas i de universella 
klassifikationssystemen, där de vetenskapliga disciplinerna utgör systemens indelningsgrund:  
 

Often in such a system, socially acceptable concepts are given prominence in a hierarchy, while socially 
unacceptable ideas or terms are not. What was intended to be a universal scheme thus turns out to be a 
socially stratified hierarchy of knowledge that is permeated by ideological bias (Quinn 1994, s. 143). 
 

Hope A. Olson har visat (1994, s. 72-80) att antagandet om ett objektivt kunskapsuniversum 
ligger till grund för de flesta klassifikationssystem- och teorier. Hon har i sin forskning 
fokuserat hur klassifikationssystem kan utläsas som universalistiska och dualistiska 
kunskapsanspråk och i sin praktik försökt åtgärda det. 

Även feminismen har problematiserat relationen makt/kunskap och utvecklat vad som 
snarast kan benämnas en kunskapspolitik än en kunskapsteori. Detta då all feminism på något 
sätt syftar till en förändring av kvinnors position eller villkor. Denna feministiska kunskaps-
politik har ifrågasatt olika sanningars legitimitet, genom att påpeka att det inte finns några 
normer, värden, praktiker, sociala fenomen eller institutioner, som är neutrala och opåverkade 
av sitt historiska, kulturella och könskodade sammanhang. Genom frågan: Vems kunskap 
handlar det om? har denna kunskapspolitik ifrågasatt enhetligheten i den kunskapande 
abstrakte individen, och framställt kunskaper som sociala processer eller produkter.16 

Inom biblioteks- och informationsvetenskapsfältet har Sarah Pritchard påpekat att denna 
feministiska kunskapspolitik "is directly relevant to the creation of information, it´s 
dissemination, acquisition and classification" (Pritchard 1994, s. 42-46). Hon menar att 
kvinnoforskning och feministiskt tänkande erbjuder en möjlighet att omdefiniera hela 
kunskapsuniversumet genom att dess tvärvetenskapliga karaktär utmanar ett antal 
gränsdragningar, den mellan olika vetenskapliga discipliner, den mellan akademiskt och mer 
personligt kunskapande och slutligen den mellan akademin och samhället i övrigt, gränser 
som traditionellt hjälpt till att avgränsa bibliotekets arbete. Ovanstående makt- och 
kunskapsresonemang vidareför vi i kap. 5.2 ”Diskursiv läsning”, där vi läser KVINFO som 
text. 
 
3.1.4 Synen på subjektet 
 
Den traditionella synen på subjektet är att det är en autonom och suverän enhet med ett 
individuellt inre som kommer till uttryck i tankar och handlingar. Detta har resulterat i att en 
dikotomi skapats mellan individens inre värld och den yttre verkligheten, mellan individen 
och samhället. I en diskursanalytisk syn omformuleras denna subjektuppfattning och 
dikotomin löses upp. Subjektet existerar genom dess relation till omvärlden, det skapas i 
social interaktion mellan människor istället för att vara något som genereras utifrån en djupt 
liggande essens, eller en kärna, inne i individen. Frågan vem är jag? Kan besvaras olika såväl 
i tiden som i olika kontexter. Subjekt är detsamma som subjektpositioner i en diskursiv 
struktur (Laclau & Mouffe, 1985, s. 115). Därmed är en given identitet kontingent, möjlig 
men inte nödvändig.  

I diskurser finns det alltid angivet vissa positioner som subjekten kan inta. I en biblioteks-
diskurs återfinns bl.a. positionerna ”låntagare” respektive ”bibliotekarie”. Till positionerna 
knyts sedan särskilda förväntningar på exempelvis beteende och kunskaper. 
Enligt Sanna Talja (1997a, passim) borde denna subjektsyn medföra att forskningen inom 
biblioteks- och informationsvetenskapsfältet frångår den tidigare individcentreringen för att i 

                                                 
16 För mer utvecklat resonemang se Eduards, 2002a s.144 f. och  Järvinen, 1996,  passim. 
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högre grad studera informationsprocessers sociokulturella kontext. Dikotomin mellan 
individens inre värld och den yttre omvärlden, som legat till grund för det rationalistiska och 
kognitiva17 synsättet inom informationssökningsforskningen, det som avlägsnar individens 
subjektivitet från den kollektiva verkligheten bör överges. Denna metateoretiska 
perspektivförskjutning medför att individen som det huvudsakliga forskningsobjektet överges, 
och analysnivån blir istället mer generella variationer i diskurserna. Argumentet lyder att när 
vi använder ord, formulerar vi oss utifrån vårt samhälles ståndpunkt. När individcentreringen 
överges öppnas vägen för kontroversiella problematiseringar om makt, politik och kön. Birger 
Hjørland har påpekat att:"… it is much safer to study the users' subjective experiences, mental 
states and behaviour as autonomous phenomena than to study (social) reality and how it 
affects the users"(Hjørland 1997, s. 117). 

Att subjektet är socialt och historiskt konstituerat i föränderliga diskurser är inte det samma 
som att subjektet är determinerat av diskursen. Möjligheten för individuellt handlande 
återfinns i själva subjektets instabilitet: "To claim that the subject is constituted is not to claim 
that it is the very precondition of its agency" (Butler 1995, s 95). Det är snarare så att den 
diskursiva positioneringen av subjektet möjliggör olika identitetskonstruktioner eftersom den 
frigör oss alla från essentialismens låsningar. Det är på grund av att vi är inbäddade i olika 
diskursiva praktiker som handling blir möjlig. Sammanfattningsvis omtolkar det 
diskursanalytiska subjektet Descartes rationalistiska: "Jag tänker, alltså är jag till" till "Jag är 
där jag är tänkt"(Larsson 1996, s.16). 
 
3.1.5 Synen på kön 
 

Verb är sånt man kan göra, till exempel kön (Elvin-Nowak & Thomsson 2003, s. 11). 
 
Med den diskursanalytiska premissen att alla betydelser i princip är kontingenta, kan man 
plötsligt fråga: Hur konstitueras vi som kvinnor och män i ett livslopp eller i bestämda 
situationer? Vilka möjligheter har subjektpositionen ”kvinna” i ett bestämt sammanhang, och 
skiljer de sig från mäns möjligheter? Vi ges med andra ord möjligheten att se könskategorier-
na som kunskapsteoretiska konstruktioner:  

 
In life "woman" and "man" are widely experienced as features of being, not constructs of perceptions, 
cultural interventions, or forced identities. Gender in other words, is lived as ontology, not as 
epistemology (MacKinnon 1989, s. 237). 

 
Detta innebär att kvinna och man som givna enheter eller fixerade kategoriseringar upplöses. 
Det innebär dock inte att kön inte finns. Kön som något diskursivt skapat och naturliggjort 
finns. Vi anser det viktigt att påpeka att teorin om kroppen och könet som sociala konstruk-
tioner har framförts av feminister sedan åtminstone slutet av 1800-talet. Redan 1792 uttryckte 
Mary Wollstonecraft i A vindication of the Rights of Woman feminismens förståelse av 
kvinnokroppen som en kulturell produkt:  
 

Genteel women are literally speaking, slaves to their bodies, and glory in their subjection,… women are 
everywhere in this deplorable state… Taught from their infancy that beauty is woman’s sceptre, the mind 
shapes itself to the body, and, roaming round its gilt cage, only seeks to adorn its prison (Woolstonecraft 
1992, s. 131f). 

 

                                                 
17 Det kognitiva synsättet ser kunskaper som individuella mentala tillstånd, inte som sociala och kulturella 
processer eller produkter. 
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Två hundra år senare uttrycks samma förståelse av Andrea Dworkin: In our culture, not one 
part of a woman’s body is left untouched, unaltered. No feature or extremity is spared the art, 
or pain, of improvement." (Dworkin, 1974, s. 113).18 
 
3.2 Diskursteorin 
 
I vår läsning av KVINFO som betydelseskapande institution i förhållande till den samhälle-
liga könsordningen, kommer vi i huvudsak att utgå ifrån de politiska teoretikerna Ernesto 
Laclaus och Chantal Mouffe´s diskursteori, så som den uttolkas av Winther Jørgensen och 
Phillips.19 Denna teoretiska inriktning uppfattar hela det sociala fältet som en väv av 
kontingenta och betydelsebärande teckenstrukturer. Även materiella fenomen och handlingar 
ses som diskursiva tecken (Laclau & Mouffe 1985, s. 108). Exempelvis när kvinnor och män i 
vårt samhälle konstitueras som tillhörande olika grupper, så etableras denna skillnad inte 
enbart via språket. Materiellt sett konstitueras skillnaden också i det fysiska rummet via 
uppkomsten av speciella kvinnliga respektive manliga arbetsplatser, separata avdelningar på 
badhus och toaletter m.m. Dessa egna rum är en del av vårt samhälles diskurs om kön. 

Diskursteorin saknar en konkretiserad metod men deras teoretiska begrepp är möjliga att 
använda som läsverktyg.20  I det följande presenterar och definierar vi de begrepp som vi 
kommer att använda som läsverktyg i uppsatsens diskursiva läsningar. 

Vi inleder med en finslipning av diskursbegreppet. En diskurs uppfattas som en fixering av 
betydelse inom ett bestämt område. Det är en tillslutning, ett tillfälligt stopp i betydelse-
bildningen. En diskurs är en reducering av handlingsmöjligheter och olika sätt att tänka i 
betydelser. Då en diskurs alltid konstitueras i förhållande till de möjliga betydelser som 
utesluts, riskerar den alltid att undergrävas av detta yttre och det tillfälliga stoppet i betydelse-
bildningen kan rubbas. Detta kan ske genom en omdefiniering av de tecken som bygger upp 
diskursen ifråga, eller genom nya sammankopplingar mellan tecknen. Diskurser etableras 
genom att betydelse utkristalliseras kring några nodalpunkter (Laclau & Mouffe 1985, s. 112). 
Nodalpunkter är priviligerade tecken kring vilka de andra tecknen ordnas, och från vilka de 
får sin betydelse. Alla tecken i en diskurs är moment eller element. Moment är tecken med 
fixerade betydelser medan element är mångtydiga. En diskurs försöker göra elementen till 
moment genom att reducera deras mångtydighet till entydighet. Genom en artikulation 
förbinds tecknen med varandra, och ekvivalenskedjor bildas. Nodalpunkten utgör kedjans 
”rubrik” och resterande tecken betydelseför nodalpunkten, som annars bara skulle vara ett 
tomt tecken utan betydelse. Denna betydelse kan förändras så snart man sätter nodalpunkten i 
relation till andra ord eller fenomen i en konkret artikulation. En artikulation utgörs av varje 
praktik, som skapar en relation mellan element, så att dess identitet eller betydelse förändras. 
Vi exemplifierar genom att låta tecknet "kroppen" utgöra nodalpunkt och element. I en 
medicinsk diskurs, får "kroppen" sin betydelse genom att relateras till tecknen symptom, 
vävnad och skalpell. I en ”New Age” diskurs blir kroppen nodalpunkt för aura, energifält, 
chakra och i en könsdiskurs kopplas tecknen man-penis respektive kvinna-bröst-livmoder till 
nodalpunkten kropp. Ordet kropp är i sig mångtydigt och måste sättas i relation till andra 
tecken för att få mening. Flytande signifikanter är diskursteorins benämning på de tecken som 
i särskilt hög grad är öppna för tillskrivning av olika betydelser. Kropp är nodalpunkt i 
medicinsk diskurs och flytande signifikant i förhållandet mellan den medicinska diskursen 
och de övriga diskurserna. Artikulationspraktiken skapar och förändrar relationer mellan 
elementen och härigenom både skapas och förändras diskurser (Laclau & Mouffe 1985, s. 
105).  

                                                 
18 Se även Griffin 1984. 
19 Benämningen ”Diskursteori” är inte deras egen utan den rubricering som Winther Jørgensen, 2000, använt. 
20 Ett tillvägagångssätt som rekommenderas och exemplifieras av Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s.57 ff. 
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Diskursteorin fokuserar den ständigt pågående diskursiva kampen om att betydelseföra både 
samhället och olika identitetsbildningar. Denna ständigt pågående kamp är en följd av att 
sociala fenomens betydelse aldrig slutligen kan fixeras. Diskurser omformas ständigt i kontakt 
med andra diskurser i en strävan att uppnå hegemoni, som innebär en betydelsebildnings 
herravälde. För att kunna studera kampen mellan olika diskursers strävan efter hegemoni är 
ett inlån av Norman Faircloughs begrepp diskursordning användbart (Winther Jørgensen & 
Phillips 2000, s. 64 f). Diskursordningen betecknar olika diskurser som delvis täcker samma 
sociala rum och som de kämpar om att betydelseföra, var och en på sitt sätt. Antagonism är 
diskursteorins benämning på konflikter mellan diskurser inom samma diskursordning. 
Antagonism uppstår när olika betydelsetillskrivningar hindrar eller motsäger varandra. I vår 
undersökning utgör diskursordningen hela det sociala fältet, då könstillskrivningar är en 
genomgripande struktureringskategori i samhället. Uppsatsens diskursordning blir således 
synonym med könsordningen. Denna könsordning med dess olika diskurser utgör klangbotten 
och möjlighetsvillkor för vår läsning av KVINFO. 
 
3.2.1  Synen på politik och samhällelig förändring 
 
Det diskursteoretiska synsättet ger utrymme för att förklara förändringar i samhället i stort, då 
det teoretiskt sett upplöser skillnaderna mellan struktur och praktik. De övergripande 
samhälleliga strukturerna ligger aldrig helt fast. Inte ens de hegemoniska diskurserna är helt 
tillslutna. Det finns alltid möjlighet till förändring:  
 

Discourses, even hegemonic discourses, are not closed systems. The silences and ambiguities of discourse 
provide the possibility of refashioning them, the discovery of other conceptualisations, the revision of 
accepted truths (Hekman 1990, s. 187).  

 
Förändring åstadkoms genom ett dynamiskt, skapande utbyte mellan det stora och lilla livet. 
Exempelvis är könsordningen beroende av hur den skapas i den konkreta praktiken. Det är där 
upprätthållandet eller förändring sker, av vad vi gör till vardags. I diskursteorin ses det 
vardagliga handlandet som politiska handlingar, ett brett begrepp som hänvisar till att vi hela 
tiden konstituerar det sociala på vissa bestämda sätt som utesluter andra sätt.  

Diskursteorins principiella utgångspunkt att allting skulle kunna vara annorlunda, innebär 
inte att förändring skulle vara lätt att genomföra. Diskursteorin skiljer mellan det politiska och 
det objektiva, just för att peka på att även om allt är kontingent så finns det nödvändigtvis 
alltid en objektivitet. Det diskursteoretiska objektivitetsbegreppet inbegriper en lång rad 
sociala inrättningar och betydelser som vi tar för givna, och som vi inte ifrågasätter eller 
försöker förändra (Laclau 1990, s. 34).  Objektiviteten är ett historiskt resultat av politiska 
processer och strider, den är en avlagrad diskurs där spåren av makt har utplånats. 
Objektiviteten döljer de alternativa möjligheter som kan finnas och är på så sätt identiskt med 
ideologi (Laclau 1990, s. 89 ff). 

 
Diskursteorins syn på politik omlokaliserar arenan för politiskt handlade från de officiella 
demokratiska institutionerna till hela den samhälleliga praktiken. För feministisk praktik 
innebär detta enligt Chantal Mouffe, att överallt ifrågasätta de dominerande och objektiverade 
definitionerna av kvinnor:  

 
Feminism […] is the struggle for the equality of woman. But this should not be understood as a struggle 
for realizing the equality of a definable empirical group with a common essence and identity, women, but 
rather as a struggle against the multiple forms in which the category "woman" is constructed in 
subordination (Mouffe 1992, s. 382). 
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3.2.2 Synen på identitet och gruppbildning  
 
Som vi såg ovan är identiteter något man antar, tilldelas och förhandlar om i diskursiva 
processer, och därmed alltigenom socialt. I diskursteorin föreligger det en glidande övergång 
mellan de två identitetstyperna man/kvinna och medlem av gruppen män/kvinnor. Både 
individer och grupper ses i diskursteorin som subjektpositioner avlagrade av de dominerande 
diskurserna. Alla har inte tillträde till samma positioner. Det har historiskt etablerats gränser 
för vem som kan säga vad och var. Detsamma gäller handlingar. I vårt samhälle kan dessa 
begränsningarna till exempel följa kategorier som kön, klass eller etnicitet.   

En diskursiv gruppbildning sker genom att ”den andre” utesluts, den i förhållande till 
vilken man identifierar sig. Samtidigt ignoreras de skillnader som existerar inom gruppen, och 
därmed alla andra sätt på vilka grupper kunde ha bildats. Gruppbildning är i den meningen 
politisk. Grupp och representant skapas i samma rörelse. Det är först i det ögonblick som 
någon talar om, eller till en grupp, eller på en grupps vägnar, som gruppen konstitueras 
(Laclau 1993, s. 289ff). Denna syn är viktig för vår läsning av KVINFO som text.  
 
3.2.3 Forskningsstrategiska anmärkningar 
 
Då världen i sig saknar en essentiell betydelse och våra liv utspelas mot bakgrund av ett nät-
verk av historiskt betingade betydelserelationer, som är föremål för konstanta omförhand-
lingar, då blir diskursteorins nyckelbegrepp ett stort HUR? Hur skapas olika företeelser och 
begrepp som kvinna, rationalitet, kunskap, själv och med vilket betydelseinnehåll fylls de? 
Hur går det till när vissa tolkningar av världen vinner legitimitet som naturliga eller självklara 
sätt att uppfatta verkligheten på? Hur skapas sanningseffekter inom diskurser som varken är 
sanna eller falska? Hur etableras entydighet? (Søndergaard  2000, s. 35-37). 

En diskursiv läsning går ut på att förfrämliga vad vi tar för givet. Genom att blottlägga 
fenomen som konstruerade kategorier, begrepp och som resultat av olika skillnadsgöranden är 
syftet att vidga vår gemensamma förståelsehorisont. Diskursteorin försöker främja en radikal 
demokratisk politik genom att dekonstruera vad vi tar för givet, och peka på de möjliga 
betydelsebildningar som utesluts. Därmed befrämjas möjligheterna att välja mellan 
konkurrerande diskurser (Laclau & Mouffe 1985, kap. 4). Det handlar om en strävan att 
ersätta "enfalden med mångfald" (Fahlgren 1999, s.16). 

I en diskursteoretisk undersökning läses materiella och skriftliga texter som social handling 
och socialt användande av olika tecken, de är artikulationer. Texterna bär på mening i kraft av 
de tolkningar som är möjliga, inte vad de i sig handlar om. Texternas innehåll betraktas inte 
som information om den verklighet de refererar till, utan läses i förhållande till de diskurser, 
som kan tänkas ha möjliggjort de konkreta artikulationerna. Varje text ses alltså som 
inskriven i och representativ för olika diskurser. I detta teoretiska perspektiv företas alltså 
någon form av metaanalys förlagd till den samhälliga nivån, även då texterna härrör från den 
konkreta praktiken. 
 
När det gäller urvalet av texter för en diskursiv läsning är vikten av att texterna har specifikt 
intresse för problemformuleringen överordnat huruvida de utgör ett representativt urval. 
Diskursteorin öppnar upp för olika materialtyper och behandlar dem på ett icke hierarkiskt 
sätt (Börjesson 2003, s. 160). Teoretiskt sett upphävs hierarkin mellan olika former av 
kunskapsbärande dokument. En veckotidningsartikel ses som en artikulation vars 
tolkningsanspråk på verkligheten likställs med en rapport från statistiska centralbyrån. 
 
Uppsatsens teoretiska och metodologiska positionering tillåter oss att se bibliotek i allmänhet, 
som element i en mer omfattande kulturell text. Diskursteorin gör det möjligt för oss att läsa 
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KVINFO som text, som en materiell artikulation, i en pågående diskursiv kamp om hur kön 
ska förstås och vad det innebär.  
 
3.3 Positionering 
 
Genom att applicera ett diskursteoretiskt och feministiskt läsraster över KVINFO, accepterar 
vi att verkligheten är diskursivt skapad, att vi som uppsatsskrivare är inskrivna av olika 
diskurser och att sanningar är diskursivt producerade effekter. Det innebär att vi som uppsats-
skrivare inte neutralt och distanserat kan återge någon absolut sanning. Vad vi kan uppnå 
genom vår diskursteoretiska läsning av KVINFO är en möjlig betydelse bland många andra. 
En betydelse som påverkas av att vi uttryckligen placerar oss i en feministisk position. En klar 
vinst med denna applikation är att vi tillåts närvara i texten. Konkret innebär det att vi 
exempelvis tillåter oss att ge kommentarer i den löpande texten.  

Vi väljer att kunskapa utifrån den position som Siv Fahlgren beskriver i sin avhandling Det 
sociala livets drama och dess manus. Enligt Fahlgren är kön något kulturellt producerat och 
diskursivt konstituerat, men subjektivt kanaliserat. Denna könssyn för fram till en position 
vars grundantagande är att allt kunskapsproducerande och tänkande är förkroppsligat och 
könspräglat, i betydelsen diskursivt format. Allt tänkande och kunskapsproducerande har i 
Fahlgrens tolkning en kroppsjäl som grund. En kroppsjäl som kännetecknas av diskursiva 
inskriptioner i form av kön, modrande, sexualitet, etnicitet, klass, ålder mm. (Fahlgren 1999, 
s.44).21 Något neutralt kunskapsproducerande kan då inte finnas. Det går med andra ord, inte 
att positionera sig som abstraktionen människa. 

Mot denna bakgrund kunskapar vi under beteckningen "kvinna" i medvetande om att hon 
inte existerar: "Our first task," skriver Monique Wittig i sin essä: One is Not Born a Woman, 

 
is to always thoroughly dissociate ”women” (the class within which we fight) and ”woman”, the myth. 
For ”woman” does not exist for us; it is only an imaginary formation, while ”women” is the product of a 
social relationship (Wittig 1992, s .15). 
 

I uppsatsens perspektiv blir uppsatsskrivande och dess förlängning forskning, sociala 
praktiker som medverkar i att upprätthålla eller förändra vår sociala verklighet inklusive dess 
könsförståelse. Vi vill genom vår uppsats medvetandegöra att det bibliotekarier och forskare 
gör i sin vardagliga praktik är intimt förknippat med makt och kunskap, och att kön är en 
social struktureringskategori som genomsyrar hela samhället, inklusive biblioteken. Vi menar 
att kön sett som maktrelation, alltid har varit närvarande, både i kunskapsproducerandet och 
dess organisering.  

Det finns en etymologisk frändskap mellan orden teori och teater och båda kan ses som 
scener där en iscensättning av berättelser sker. Geir Vestheim (1997, s.46) beskriver i sin 
avhandling om norsk folkbibliotekspolitik, sin roll som forskare genom att jämföra den med 
en teaterregissörs. Han menar att vad som skiljer en vetenskaplig text från en litterär är de 
pauser innan, inuti och efter ”berättelsen” i form av analyser, kommentarer till kontexten, 
sammanfattningar och reflexioner över källorna. Det är dessa avbrott som skiljer en 
vetenskaplig text från en litterär. Någon absolut gräns emellan dem är däremot svår att dra. Vi 
kommer med andra ord att iscensätta vår "story" om KVINFO i förhållande till den 
samhälleliga könsordningen som förhoppningsvis bidrar till att både vår och läsarens 
tankehorisont vidgas.  
 
Innan vi utför uppsatsens diskursteoretiska läsningar presenterar vi KVINFO och dess 
upphovskvinna Nynne Koch. 

                                                 
21 Vi reserverar oss mot termen kroppsjäl och föredrar termen kroppsmedvetande. 
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4 KVINFO 
 
4.1 Biblioteket vid KVINFO 
 

KVINFO er et landsdækkende informations- dokumentations- og kulturcenter, som formidler kvinde- og 
kønsforskningens resultater til en bredt interesseret offentlighed.  
KVINFO formidler viden om kønsforskellens betydning og arbejder for at synliggøre kvinders viden, 
erfaring og ekspertise. KVINFO arbejder for at forbinde kvinde- og kønsforskningen med de bevægelser i 
samfundet, der sætter fokus på viden, forandring og udvikling i forholdet mellem kønnene.  
Kernen i centerets aktiviteter er KVINFOs bibliotek, der har status som forskningsbibliotek og yder en 
omfattende service til offentligheden (Om KVINFO, senast uppdaterad 2002). 

 
Så lyder beskrivningen av KVINFO på hemsidan idag. Bakom denna beskrivning finns en 
lång historia som startades av en kvinna (KVINFOs historie, senast uppdaterad 2002). 1961 
anställdes Nynne Koch som kontorist på Det Kongelige Biblioteks accessionsavdelning. Hon 
hade redan tidigare som skönlitterär författare och debattör intresserat sig för “kvinnofrågan”. 
Detta intresse ledde till att hon undersökte kvinnolitteraturens ställning på sin nya arbetsplats, 
med nedslående resultat. Viktiga kvinnoverk fanns inte, t.ex. Mary Wollstonecraft´s A 
vindication of the right of woman från 1792, som var en av de tändande gnistorna i den första 
kvinnorörelsen. Den kvinnorelevanta litteratur som dock fanns, var svår att hitta då det fanns 
få kvinnospecifika sökord i bibliotekets klassifikationssystem.  
 
Första steget mot institutionen KVINFO togs 1964 när Nynne Koch klev över tröskeln till 
riksbibliotekariens kontor och bad om tid för att genomgå Det Kongelige Biblioteks kataloger 
och registrera kvinnorelevant litteratur. Hans svar blev: ”Ja, det må De gerne. Men De må kun 
bruge et kvarter om dagen” (Koch uå, s, 5).  

Nynne Koch gav sig nu i kast med att försöka ändra på både inköpspolitik och 
klassifikation utan hänsyn till gällande arbetsdelning som sa att enbart akademiskt utbildade 
ämnesreferenter valde ut böcker och ämnesplacering. Hon gick igenom alla bibliotekets 
samlingar och etablerar härvid en unik forskningsöversikt över bibliotekets kvinnorelevanta 
material. Denna översikt kom att ligga till grund för det nya ämnesområdet feminologi, som 
Koch tillskapade. 22  Detta nya ämnesområde fick struktur genom den systematiserade 
ämnesordslista hon samtidigt upprättade. Beteckningen feminologi vann fotfäste på Det 
Kongelige Bibliotek och 1973 utnämndes Nynne Koch till ämnesreferent för området 
feminologi och ansvarig för den nyupprättade ”feminologisk dokumentationstjenste” på 
biblioteket. Några år senare, 1979, omvandlades denna tjänst till en egen avdelning under 
namnet, ”Det Kongelige Biblioteks informationtjenste for kvindeforskning”. 1981 utkom 
första numret av tidskriften ”FORUM for kvindeforskning”, som redigerades av Nynne Koch.  
 
1982 flyttar verksamheten från Det Kongelige Bibliotek till egna lokaler och blir en själv-
ständig institution på försök. Detta sker med anslag från undervisnings-, kultur- och 
socialministeriet samt tipsmedel. Informationstjänsten övergår i, ”KVINFO – center for 
tværfaglig information om kvinde- og kønsforskning”. Enligt måldokumentet skulle KVINFO 
stödja och koordinera dansk kvinnoforskning samt skapa kontakt mellan kvinnoforskare och 
studerande och andra användare av kvinnoforskning. Vikt skulle läggas på öppenhet och 
bredd. De följande fem åren präglas av insamlandet av egen litteratur och material, 
upprättandet av ett foto- och bildkonstarkiv, undervisning och kulturella arrangemang. Under 
80-talet och i början av 90-talet var KVINFO ett idémässigt kraft- och kulturcentra som på 
många sätt knöt ihop kvinnoforskningen med kvinnorörelsen. 

                                                 
22 Närmare beskrivning av begreppet feminologi: se kap. 4.2 s. 23. 
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Efter en utvärdering av centrets verksamhet inrättades KVINFO som en självständig 
institution under kulturministeriet. KVINFO skulle framöver fungera som nationellt 
informationscenter. Först nu, 1986, drar sig Nynne Koch tillbaka, på grund av ålder och en ny 
centerledare tillsätts.  
 
1988 flyttar KVINFO igen. Med nya resurser och större lokaler inleder den nya ledningen en 
utveckling och utvidgning av KVINFO i rasande takt: ”tiden er inde til at droppe det meget 
idealiserede billede af kvinder, der har præget kvindebevægelsen” (Dam 1988) sa Lene Koch, 
den nya ledaren, och menar att kvinnoforskning inte enbart handlar om kvinnan, utan om 
relationen mellan könen. ”Kvindeligt Selskab” grundas som stödförening för KVINFO, och 
sätter fokus på den offentliga könspolitiska debatten med en lång rad arrangemang och 
aktiviteter. KVINFOs poster blir sökbara i Det Kongelige Biblioteks databas REX 1, men 
behåller sina egna ämnesord. 1994 byter KVINFOs tidsskrift, FORUM for kvindeforskning 
namn: FORUM for køn og kultur, och året därpå,  lanseras expertdatabasen ”Kvinder på 
Linjen”, som en del av Polinfo (nu Infomedia), och KVINFO får sin första hemsida. 23 
 
1997 flyttar KVINFO för tredje gången, och blir granne med Det Kongelige Bibliotek. Nu 
fortsätter utvecklingen av KVINFO till ett högteknologiskt och professionellt forsknings-
centra. KVINFO får sin egen biblioteksdatabas med elektroniskt utlån. KVINFOs hemsida får 
ny design och layout. FORUM for køn og kultur finns nu som online kulturtidsskrift, 
Danmarks första. 1999 börjar KVINFO projektet ”KVINFO-VISIONEN: Från gräsrot till IT-
baserad kunskapsförmedling” för att understödja centrats hastiga teknologiska och 
organisatoriska utveckling. Detta sker med stöd från Finansministeriets utvecklings- och 
omstillingsfond. 2001 lanseras Webhistorien KVINDEKILDER om danska kvinnors väg till 
medborgerliga rättigheter. Kvindeligt Selskab övergår till självständig organisation och 
fungerar inte längre som KVINFOs stödförening. Den elektroniska tjänsten ”SPØRG 
KVINFO” lanseras. KVINFO köper de digitala rättigheterna till Dansk Kvindebiografisk 
Leksikon, som år 2003 läggs online med avancerade integrerade sökmöjligheter. 
 
4.2 Nynne Koch och feminologin 
 
Parallellt med utvecklingen av KVINFO till en självständig institution bedrev Nynne Koch 
(1915-2001) också sitt feminologiprojekt. Detta bestod dels av inringandet av det tvärveten-
skapliga ämnet feminologi och dels av den undervisning i ämnet hon initierade, främst 
feminologiundervisningen på Folkeuniversitetet och föreläsningsserier via Oplysnings-
forbundet KVINFO.  

Nedan redogör vi kortfattat för utvecklingen och innebörden av ämnet feminologi. Vi 
väljer också att utifrån vår positionering lyfta fram en del av Nynne Kochs tänkande. Detta ser 
vi inte som utflödet från en ovanligt kreativ och driftig individ, utan som en funktion av en av 
hennes subjekpositioner, den som upphovskvinna till KVINFO och ämnet feminologi. 
Därmed ser vi henne som en diskursivt inskriven brännpunkt för tidens könsordning, men 
subjektivt kanaliserad. Syftet är att antyda att många av de insikter som senare feministisk 
forskning och diskursteorin ger, fanns inbäddade i feminologiprojektet, om än i en annan 
språkdräkt, och att visa på kontinuiteten i det feministiska tänkandet. 
 
Under Nynne Kochs arbete med kartläggningen av den kvinnorelevanta litteraturen i Det 
Kongelige Bibliotek, avtecknade sig ett ämnesfält som gränslade bibliotekets traditionella 
ämnesuppdelningar. Detta nya ämnesfält benämnde Nynne Koch feminologi. Den första 

                                                 
23 Infomedia är den danska motsvarigheten till svenska Artikelsök. 
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definitionen av begreppet kom 1972 i samband med Det Kongelige Biblioteks jubileums-
utställning, med anledning av att Dansk Kvindesamfund fyllde 100 år.  
 

Feminologi er et nyt ord, udmøntet i anledning af udstillingen. Det betegner studiet av kvindens situation i 
videste betydning/…/ både pro- og antifeminisme, både over- og undervurdering af kvinden, både 
historiske, politiske, psykologiske og filosofiske aspekter. Det er et skoleksempel på et tværkulturelt 
idekompleks (Feminologi. Rapport om en udstilling 1972, s. 9).  
 

Feminologins utgångspunkt och dess huvuduppgift var: "at vi lever i en mandlig forklarings-
model af verden, i et maskulint tydningsunivers. Og den er først og fremmest optaget af at 
lære kvinder at se med egne øjne" (Koch 1983, s. 7). Samma metaforiserade förståelse 
återfinns hos Siv Fahlgren (1999, s. 12ff) som i sin avhandling visar hur vi lär oss att se 
verkligheten med diskursens ögon eller ur diskursens bestämda perspektiv. Hur vi alla lever i 
ett maskulint synfält. Även Fahlgren betonar vikten av att kvinnan slutar upp med att se 
världen genom mannens diskursiva ögon. Ett annat exempel på den ”Kochska 
diskursförståelsen" ges i följande sammanhang. I anslutning till en utställning benämnd ”Det 
indre univers” utgavs en bok med samma titel som innehöll samlade uttalanden om:"…den 
verden, der ligger udenfor jeg-bevidsthedens fængelse. 'Den dresserede bevidsthed', kaldte jeg 
den. I min bevidsthet lå nok erkendelsen af, hvor dresserede vi allesammen er, dresseret af det 
gængse verdensbillede,…" (Koch uå, s. 8).24 

Valet av beteckningen feminologi, som Koch betecknade som ett bastardord till hälften 
latin, till hälften grekiska, grundades på att det mer korrekta helgrekiska ordet gynekologi, 
läran om kvinnan, redan var upptaget (Syberg 1999, s. 66).25 En kuriositet i sammanhanget är 
att Nynne Koch upptäckte att "hennes" beteckning feminologi hade formulerats redan 1902. I 
Paris hölls då föreläsningar i féminologie, arrangerade av Marguerite Souley-Darqué, en 
konstnär och forskare vars ämnesdefinition löd: "filosofi, sociologi og historie, en 
videnskabelig kritik af kvinderollen og relationerne mellem kønnen" (Koch 1983, s. 7). Detta 
tycker vi är ett utmärkt exempel på att dokumentationsverksamhet är viktig för feminismens 
kontinuitet. 

Finslipandet på definitionen och försöken på att inringa dess innehåll fortsatte fram till 
mitten av 1980-talet och exemplifieras här i ett kronologiskt citatkluster: 
 

"Betragter vi feminologien som en ny statsdannelse, så har den nok erobret det meste af sit landområde fra 
sociologi og psykologi./…/ Feminologien beskæftiger sig med alle de sider af tilvæærelsen, som er 
medvirkende til at opstille et særligt eksempel til efterføgelse for hunkønsmennesker, forskelligt fra 
modellen for hankønsmennesker./…/Dens tyngdepunkt ligger der, hvor hunkønsmennesket ønsker, drifter 
og behov tørner sammen med en samfundsmaskine /…/ som også oprindelig er konstrueret på grundlag af 
hankønsmenneskets ønsker, drifter og behov./…/” (Koch 1975, s. 3ff). Och slutligen: "Imidlertid er 
forsøget på at give et konkret billede af feminologien dømt til at mislykkes. For feminologien er først og 
fremmest en proces, en erkendelse i vækst, et nyt verdensbillede under udfoldelse. Det handlar om ikke-
viden, om anderledelse, om skjulte betydninger. Vi finder det ofte i kvinders anelser" (Koch 1987,  s. 60).  

 
Återigen finner vi en korrespondens med Fahlgrens (1999, s.39) diskursanalytiska tänkande, 
som menar att kvinnans kunskapande sker via ett språk på gränsen till det diskursivt 
självklara. Det är ett lyssnande, frågande och sökande språk. Det är inblickens och aningens 
förhållande till världen. Varken Koch eller Fahlgren menar dock att detta sätt att tala/tänka 
uppkommer ur en biologiskt könsbunden position, men ur det faktum att kvinnor socialt och 
psykologiskt befinner sig på andra samhälleliga platser, i andra levnadsformer än männen.  

En annan korrespondens som vi vill uppmärksamma är Nynne Kochs bild av feminologin 
som en ny statsbildning, ett nytt landområde, och hennes strävan att kartlägga detta nya 

                                                 
24 Se även det Nynne Kochska citatet som inleder uppsatsen. 
25 Gynekologi är en metynomi där delen, könet får stå för helheten och kvinnan reduceras till sitt kön. 
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landområde med hjälp av bl.a. den systematiska ämnesordslistan. Denna bild liknar Hope A. 
Olsons syn på ett klassifikationssystem som en karta med gränser och ett centrum som utgår 
från den geografiska och kunskapsteoretiska kontext där systemet eller kartan bildades (Olson 
1998, s. 239). 

Feminologibegreppet slog igenom på Det Kongelige Bibliotek och på Folkeuniversitetet 
men inte inom universitetens framväxande kvinnoforskning. Den akademiska forskningen 
strävade efter att bedriva forskning inom de existerande disciplinerna eller åtminstone inom 
det existerande vetenskapsbegreppet, medan Nynne Kochis feminologi strävade mot en ny 
innebörd i själva vetenskapsbegreppet: 
 

/…/ as long as you are using terms like women's history or women's studies you may work 
undisturbed, and people will think that your work is only an innocent hobby /…/It is quite another 
matter to use the term feminology, indicating the independence of the subject field and 
proclaiming a new image of the scientific landscape. Then you may meet bitter resistence from 
some people.  
(Feminology. Proceedings of the Dutch-Scabdinavian Symposium on Woman's Position in Society 
1975, s. 20). 

 
Nynne Koch kom alltmer att se feminologin som kvinnoforskningens kunskapsteori och idé-
historia. Sin idéteoretiska programförklaring ger hon i diktform: 
 

Jeg påstår ikke 
at sandheden og virkeligheden og helheden 
er af hunkøn 
snarere 
mangekønnet  
på en eller anden måde 
(Koch 1978, s. 49). 

 
Detta ser vi som en programförklaring som väl platsar i den diskursteoretiska världen. 
Det anmärkningsvärda med Nynne Kochs feminologiprojekt är att hon därigenom försökte 
skapa och inringa ett forskningsfält, innan den akademiska kvinnoforskningen hade formerat 
sig. För Nynne Koch var forskning och förmedling av dess resultat två sidor av samma sak. 
Hon byggde upp nya miljöer där forskare, studerande och en bredare allmänhet kunde mötas, 
och oavsett distansen till den samtida universitetsforskningen, kompletterade feminologi-
projektet dess slagord: forskning om, av och för kvinnor, med ett dynamiskt TILL kvinnor.26 
 
 

                                                 
26 För vidare läsning rekommenderas Gerlach-Nielsen (red.). 1985. 
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5 DISKURSTEORETISKA LÄSNINGAR 
 
Som vi angav i positioneringsavsnittet är diskursteorin ytterst en tolkande och iscensättande 
läsning och saknar som sådan en egentlig metod. Istället används olikartade lässtrategier. Vi 
har valt att följa den läsgång som föreslås i boken Diskursanalys som teori och metod  
(Winter Jørgensen & Phillips 2000). Läsningen är uppbyggd i flera steg. Vi börjar med att 
fastställa de diskurser som ingår i samhällets könsordning. Dessa diskurser utgör de 
möjlighetsvillkor som förelåg/föreligger för KVINFOs tillblivelse och utveckling. 
Tillsammans bildar de uppsatsens diskursordning. Därefter följer själva läsningen av 
KVINFO som artikulation i könsordningen. Denna läsning utför vi via tre skilda 
infallsvinklar. Vi inleder med att diskursivt belysa biblioteket i ett teoretiskt samspråk med 
dels den forskning som problematiserat biblioteket som institution och dels med uppsatsens 
teoretiska positionering. Resultatet av detta teoretiska samspråk bär vi med oss när vi i vår 
andra läsning tolkar KVINFOs systematiska ämnesordslista mot bakgrund av en del av den 
forskning som undersökt sexism i klassifikationssystem. I den tredje och avslutande läsningen 
granskar vi utvalda texter från praktiken. När dessa läsningar är klara sammanfattar vi 
resultaten i förhållande till könsordningen och besvarar härvid vår problemställning.  

Vi påminner om att vi kommer att undersöka dels på vilka sätt och dels med vilken inne-
börd KVINFO kan sägas bidra till meningskonstruktionen i samhällets könsordning. Vi 
kommer även att försöka urskilja om detta bidrag har förändrats från det att KVINFO 
etablerades. 
 
5.1 Etablerande av könsordningen 
 
Under denna rubrik kommer vi att presentera tre diskurser: den maskulinistiska diskursen, den 
feministiska diskursen och jämställdhetsdiskursen. 27 Dessa tre diskurser utgör de möjlighets-
villkor i förhållande till vilka vi kommer att utläsa vilken betydelse KVINFO sett som text 
och artikulation i könsordningen bidrar till att reproducera eller förändra.28  

Vi vill understryka att de diskurser som presenteras inte är några faktiska storheter med en 
objektiv existens i samhället, utan de utgör av oss skapade enheter, som vi har ringat in och 
avgränsat utifrån vårt feministiska perspektiv (Börjesson  2003, s. 185). Diskursordningen är 
även strategiskt uppbyggd i förhållande till vår problemformulering. Vi kommer att fokuserar 
det idémässiga innehållet i diskurserna och överskrider därmed både geografiska och 
kronologiska avgränsningar, med enstaka nedslag i KVINFOs danska samtid. 
 
5.1.1 Maskulinistisk diskurs 

 
Det finns en god princip som har skapat ordningen, ljuset och mannen, och en dålig princip som har skapat 
kaos, mörkret och kvinnan (Pytagoras se Beauvoir, 2002, s. 20).  
 

Den maskulinistiska diskursen är framför allt en skillnadens och särskiljandets diskurs. Denna 
diskurs låter vi framträda i enstaka citat men dess tolkning låter vi ljuda genom ett feminis-
tiskt mångröstat språkrör. Dessa ges därmed tolkningsföreträde. 
 
Siv Fahlgren (1998, s. 56ff, 1999, s. 105ff) skapar i sin analys av vetenskapliga texter ett antal 
delvis överlappande diskurser som konstruerar innebörden av kön genom att relatera till 

                                                 
27 Maskulinistisk diskurs är vår beteckning på den samhälleliga underordningen av kvinnor. Denna ordning har 
getts olika namn: patriarkat, genussystem, könsmaktsordning, det mandeliga tydningsunivers … 
28 För en diskussion runt begreppet möjlighetsvillkor se Fahlgren, 1999, s. 16f och s. 92. och Winther Jørgensen 
& Phillips, s. 115ff. 
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skillnaden mellan könen. I vår konstruktion av den maskulinistiska diskursen kommer vi att 
använda och sammansmälta Fahlgrens diskurser till en helhet, i vår benämning, den 
maskulinistiska diskursens. Innehållet i denna diskurs konstrueras via en dikotom 
uppdelningsteknik, ett antingen-eller tänkande. Det finns två kategorier av kön baserat på 
skillnader dem emellan. Denna dikotoma uppdelningsteknik för att skapa olika sanningar om 
könen har en lång historia. Redan hos Aristoteles fanns detta tänkande: Allt måste antingen 
vara A, och kan då inte samtidigt vara icke-A. Detta uppdelningssätt är inte neutralt, utan 
hierarkiskt. A ges en positiv enhetlig identitet medan icke-A definieras negativt. Detta 
återspeglas i Aristoteles könssyn: Det finns bara en perfekt form för kön, mannen. Motsatsen 
kan bara bli en icke-man, en misslyckad man, deformationen av kön (Fahlgren 1998, s. 59). 

Här framträder den enkönsmodell som dominerade från antiken till medeltiden. Män och 
kvinnor betraktades som samma kön, och skilde sig ifrån varandra genom grader av fullkom-
lighet. Mannen stod högst och kvinnan lägst på samma värdeskala. De anatomiska skillna-
derna framställdes som hierarkiska. Anatomin användes inte för att legitimera den sociala 
ordningen, utan den var given av Gud (Lloyd 1984, passim). ”Någon gång på 1700-talet 
uppfanns könet som vi känner det”, skriver Thomas Laqueur (1994, s. 173) i studien Om 
könens uppkomst och exemplifierar med vad den engelske läkaren Walter Heape skrev 1913: 

 
fortplantningssystemet är inte bara strukturellt utan också helt olika hos Mannen och Kvinnan: och 
eftersom alla andra organ och organiska system påverkas av detta system är det säkert att Mannen och 
Kvinnan till sin natur skiljer sig från varandra i alla avseenden (Heape 1913 se Laqueur 1994, s. 250). 
 

Tvåkönsmodellen är en modell där biologiskt kön framställs som alltigenom genomsyrande. 
Det faktum att kvinnan bär sina fortplantningsorgan på insidan av kroppen ansågs göra henne 
mer ”kroppslig” än mannen. I Maud Eduards läsning av Rousseau framkommer att: ”mannen 
är man emellanåt, men för det mesta är han människa, medan kvinnan alltid och helt är enbart 
kvinna” (Eduards 1989, s. 90).  

Övergången till ett tvåkönssystem innebar att dikotomin kultur/natur avlöste gudsgiven 
social position som grund för den hierarkiska skillnaden mellan könen. Till dessa 
naturliggjorda dikotoma könskategoriseringar kopplades efter hand uppdelningen mellan ett 
offentligt och ett privat liv. Denna diskursiva uppdelning i motsatspar där den första polen 
framhålles och överordnas hierarkiskt, och den andra polen motverkas eller förkastas i 
diskursen beskrivs av Foucault som en viktig generell diskursiv utestängningsprocedur genom 
vilken diskursen skapas och avgränsas. En annan utestängningsprocedur är lagreglering och 
förbud (Fahlgren 1999, s. 21). Hit hör den lagstiftning som höll kvinnan för omyndig, utanför 
medborgerskapet och utan tillträde till arbetsliv och utbildning. 

Ett annat särskiljande som Fahlgren lyfter fram är relationen individ/samhälle. Individen 
framställs som något skilt från samhället. Det sociala förläggs utanför individen och individen 
framstår som någon med en icke-social kärna, som föregår erfarenhet och social omgivning. 
Även vetenskapen och den vetenskapliga metoden ingår i dikotomiseringen av världen. 
Fahlgren (1998, s. 79 f ) refererar till Evelyn Fox Keller som i Reflexions on gender and 
Science (1985) beskriver hur vetenskapen alltsedan 1600-talet bygger på en uppdelning av 
världen i den som vet, forskaren, medvetandet, han å ena sidan, och det han vet något om, 
objektet, naturen, hon å den andra. Detta är en relation karakteriserad av distans och 
separation. Forskaren representerar det universella subjektet som kan överskrida sitt kön och 
producera sanningen med stort S (Fahlgren 1998, s. 69). Dikotomin, den som vet och det som 
går att veta, märks tydligt i de metaforer som användes både för att beskriva vetenskapens 
natur och det vetenskapliga arbetssättet. Följande vetenskapssyn är hämtad från The Royal 
Society´s programförklaring från 1660: ”Naturen är kvinnan, som vetenskapsmannen skall 
betvinga. Han skall metodiskt och systematiskt avslöja moder natur, blottlägga hennes 
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hemligheter, intränga i hennes sköte och sålunda tvinga henne till fullständig underkastelse” 
(se Wright 1986, s. 65). 
 
Kvinnoforskare har dokumenterat hur denna logiska tankefigur (antingen A eller icke-A) 
genom historien diskursivt byggts på och utvidgats genom att olika begrepp ekvivalerats med 
varandra. Nedan visar vi en sammanställning:29  
 
 
♂ ♀  ♂ ♀ 

Manligt Kvinnligt  Andligt  Materiellt 
Dag Natt  Universalitet Mångfald 
Himmel Jord  Kultur Natur 
Ljus Mörker  Offentlig Privat 
Värme Köld  Tanke Känsla 
Aktiv Passiv  Ordning Kaos 
Intellekt Kropp  Subjekt Objekt 
Inre Yttre  Förnuft Vansinne 
Positiv Negativ  Objektiv Subjektiv… 
 
 
Dessa dikotoma begreppskonstruktioner fortplantas vidare genom att ekvivalenskedjor skapas 
mellan de relationella termerna och sociala praktiker såsom den könssegregerade arbets-
marknaden, medias framställning av könen, leksaksindustrins dock- och vapenvärld o.s.v. På 
så sätt upprätthålls den maskulinistiska diskursens hegemoni. Om en länk i kedjan försvagas 
kan en annan förstärkas.  
 
5.1.1.1 Vad den maskulinistiska diskursen gör. 
 

Socially, women’s bodies have not been ours; we have not controlled their meanings and destinies 
(MacKinnon 1987, s. 98). 

 
Vad denna konstruktion gör och gjort genom historien är att den legitimerar mannen som den 
hierarkiskt överordnade kulturvarelsen. Hon är ”den andre”, tillskapad genom ekvivalens-
kedjan: kropp, kön, sexualitet, irrationalitet, passivitet etc, allt det mannen måste överskrida 
för att bli abstraktionen människa, och därmed är hon förutsättningen för mannens 
kultivering, menar Fahlgren (1998, s. 60). Mannen blir norm. 

Enligt Adriana Cavero återfinns det ultimata förtrycket just i detta att mannen har "en 
universell valens, som gör det möjligt för honom att övervinna könets begränsning och egen-
art och förvandlar honom till ett paradigm för själva mänskligheten" (Cavarero 1992, s. 36). 
Att mannen är norm betyder att kvinnor alltid måste förhålla sig till mannen som måttstock. 
Att kräva "Hela lönen" betyder "lika hög lön som män" och "halva makten" innebär att dela 
lika med män. I Yvonne Hirdmans ord (1990, s. 78) så har mannen, ”… impregnerat tanke 
och institutionsvärldar med sin ’mänsklighet' " och därmed också biblioteken. Detta är något 
som framkommit i flera studier om klassifikationssystem. Joacim Hansson (1999, s. 185) 
visar i sin avhandling: ”hur kvinnan och det kvinnliga på ett explicit sätt ställs mot något 
annat, outtalat, men underförstått manligt. Mannen utgör en självskriven norm i SAB-
systemet” Ytterligare ett exempel, lånat från Wold-Karlsen (1989, s.11ff), är klassen Arbete 
och arbetsmarknad där mannen ses som den typiske arbetstagaren medan kvinnor, 
tillsammans med barn och ungdomar, hemarbetare, handikappade, äldre och invandrare blir, 
förpassade till Särskilda grupper av arbetstagare  

                                                 
29 Sammanställningen bygger på Ekenvall 1966, s. 22 ff, och Goodison 1990, s. 10. 
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Även i det konkreta språkbruket framträder den manliga normen. Det opersonliga 
pronomenet ”man” bär på en inbyggd föreställning om att mannen inte är ett kön utan just 
något opersonligt, någonting allmänt, alla. Detta är explicit i engelskan och franskan, man 
resp. homme benämner både mannen och mänskligheten. Därutöver kan nämnas ord som ska 
täcka både kvinnor och män men som endast namnger män, t.ex. målsman, talman, riksdags-
man, upphovsman och gärningsman.  

Förutom att etablera en hierarkisk dikotomi med mannen som norm, fråntar diskursen 
kvinnan rätt och möjlighet att definiera sig själv i egna termer som ett B i relation till hans A 
eller som rena skillnader A och B.  

Vi ser den maskulinistiska diskursens dikotomiserande logik som en underordningens 
språkbruk, och det är i förhållande till denna kvinnor har kämpat för röst och röstinnehåll. 
Denna kamp skisseras i nästa avsnitt. 
 
5.1.2 Feministisk diskurs 
 
Feminism är, som Maud Eduards (1995, s. 64) påpekar, både ett teoretiskt och ett ideologiskt-
politiskt projekt, som gör upp med föreställningar som begränsar kvinnors förmåga, kraft, 
frihet och utrymme att handla på alla plan. Feminism handlar om att göra tolkningar i termer 
av köns- och maktrelationer. 
 
Den amerikanska historikern Nancy Cott (1987, s. 4) har identifierat följande tre 
kärnantaganden som gemensamma för feminismen: 
 
• Ett uppror mot könshierarkin, som har det ena könet, mannen, som överordnad och det 

andra, kvinnan , som underordnad. 
• Kvinnans position och relationen mellan könen är effekter av en social konstruktion. Den 

är inte natur- eller gudsgiven. 
• Kvinnor utgör en social gruppering, och feminism innebär en identifikation på en eller 

annan nivå med gruppen benämnd kvinnor.  
 
För åskådliggörandets skull är det möjligt att skapa tre övergeneraliserade vågor i den fram-
växande feministiska diskursen.30 
 
• Den första vågen, rättighetsfeminismen, med rötter i slutet av 1700-talet och som 

kulminerade i sekelskiftets rösträttskamp. Dess efterdyningar når ända fram till 1960-talet. 
Kampen bestod i erövrandet av en position att rösta sig ifrån. 

• Under den andra vågen, frigörelsefeminismen, från slutet av 1960- talet till mitten av 
1980-talet, handlade kampen om att tala i egen sak och med egen röst. 

• Den tredje pågående vågen, institutionaliserad feminism, kämpar feminister för att ge 
utrymme för en mångfald av röster.  
 

I varje våg kommer vi att skapa vågtoppar genom lyfta fram hur den feministiska motmakten 
idémässigt hanterat den dikotoma skillnads- och särskiljande logiken, med mannen som norm, 
som vi identifierade ovan. Härtill kommer vi att koppla framväxten av olika generationer av 
kvinnobibliotek. Underlaget är hämtat från Larsen & Wedborn (1993, s.125-130). 
 

                                                 
30 Framställningen bygger på Esseveld & Lisbeth 1996, Larsen, Jytte (senast uppdaterad 2001) och Dahlerup 
1998. 
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5.1.2.1 Den första vågtoppen - Rättighetsfeminism  
- att erövra en position att rösta sig ifrån. 
Den tredje november 1793 avrättas Olympe de Gouges, författare till Declaration of the rights 
of woman and citizen. Ödets ironi är att de Gouges skulle gå till historien för de ord hon skrev 
två år tidigare: "woman has the right to mount the scaffold; she must equally have the right to 
mount the rostrum" (de Gouges 1793). Det skulle dröja ända till 1944 innan Frankrikes 
kvinnor fick sin medborgerliga rätt att även gå till valurnan. 

Initialkraften till den första vågens feminism kan ses som ett svar på att kvinnor helt ute-
slöts från de universalistiska principerna om frihet och jämlikhet för alla, som den franska 
revolutionen hade som mål att etablera.31 Först mot slutet av 1800-talet hade de feministiska 
strävandena mobiliserat en större anslutning och blev socialt synligt. I Danmark bildades 
Dansk Kvindesamfund 1871. 

Rättighetsfeminismen placerade kvinnan som konkret individ i centrum och handlade i 
första hand om att uppnå ett erkännande av kvinnan som självständig individ, som människa. 
I andra hand handlade den om erkännandet av kvinnan som fullvärdig medborgare, likvärda 
med män. I den tidiga kvinnorörelsen var hjärtefrågorna, protesten mot kvinnans juridiska 
omyndighet, faderns förmyndarskap över barnen och att kvinnor var uteslutna från nästan all 
offentlig utbildning och de flesta offentliga arbeten och rösträttsfrågan. Rösträtten är den fråga 
som hitintills samlat den bredaste kvinnoalliansen.  

Drude Dahlrup (1998, s. 66) har analyserat de danska rösträttskvinnornas argument för 
kvinnors rösträtt. Hon menar att den äldre kvinnorörelsen var tvungen att hävda att kvinnan 
var mannens jämlike i förnuft och intelligens eftersom de röstade sig mot en patriarkalisk 
biologism med innebörden att mäns och kvinnors positioner en gång för alla är fastslagna av 
naturen. 

Bland de bibliotek som började byggas upp i samband med rättighetsfeminismens intensi-
fiering runt rösträttsfrågan, och som fortfarande är verksamma kan nämnas Women's Service 
Library grundat 1926 i London, Biblioteque Marguerite Durand i Paris, 193132 och 
Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouenbewegning i Amsterdam 1935. 
Etablerandet framdrevs främst av bristen på litteratur om kvinnor beroende av manscentrerad 
inköpspolitik och dito klassifikationsystem, i de traditionella biblioteken och av ett behov att 
samla argument för den pågående rösträttskampen. Idag är dessa bibliotek inkorporerade i de 
allmänna bibliotekssystemen.  

Parallellt med rösträttskampen påbörjades en forskning som till en början bestod av synlig-
görande texter om historiska kvinnogestalter. Därpå följde socialhistoriska undersökningar av 
arbetskornas levnadsförhållanden och moralfilosofiska skrifter som spekulerade över kvinnors 
egenskaper. Ett socialkaraktärsideal utkristalliserades där män och kvinnor sågs som 
varandras motsatser och skulle komplettera varandra. Kvinnor sågs som vårdande, freds-
älskande och samhällsmoderliga. Under andra världskriget när Danmark var ockuperat, 
förstärktes dessa komplementära roller i praktiken (Göransson 1983, s. 17). 

På idéplanet utryckte Simone de Beauvoir så tidigt som 1949 i boken Det Andra könet, vad 
som kommit att bli själva nyckelcitatet i feminismens förståelse av kön som konstruktion: 
Man föds inte till kvinna man bli det. Bokens inledande frågeställning: Vad är en kvinna? 
Besvaras med att kvinnan som "den andre" endast kan definieras i relation och sekundärt till 
mannen. Denna kvinnans tillblivelse, hennes vara, ska inte tolkas substantionellt utan dyna-
miskt. Att vara innebär att ha blivit, och kvinnans beteende är ett resultat av hennes situation. 
Innebörden i att vara kvinna, är att förvisas till en passiv och avskild existens. Det är att vara 

                                                 
31 För utförligare resonemang se Scott 1996.  
32 Redan 1897 började Marguerite Durand, journalist och aktiv rösträttskvinna samla litteratur skriven av och om 
kvinnor och dokument om kvinnorörelsen. Hon drev även en dagstidning med enbart kvinnor i redaktionen, 
organiserade utställningar, konferenser etc. Idag är biblioteket en del av Paris allmänna bibliotekssystem.  
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någon som berövats den mest grundläggande egenskaperna; kraften att agera, friheten att 
välja, skapa och göra (Beauvoir  2002, s. 25ff). 

Under slutet av 50-talet och under hela 1960-talet dominerades den nordiska verbaliserade 
könsdiskursen av könsrollsdebatten. Forskarna och kvinnorörelsen började ifrågasätta varför 
män och kvinnors positioner i samhället fortfarande var så ojämlika när nu alla juridiska 
hinder hade avskaffats. Man började även undersöka hur de stereotypa könsrollerna i övrigt 
begränsade både män och kvinnors liv. Då könsrollerna sågs som socialt inlärda, kunde de 
motverkas ideologiskt genom attitydförändring. Kvinnorörelsens strategi under 1960 talet 
blev en könsneutralitet som underströk det gemensamma, det mänskliga. Denna period 
benämner Dahlerup (1998, s. 135) för "Vi-er-alle-mennesker-epoken" i nordisk feminism. Det 
var årtiondet när Dansk Kvindesamfund seriöst övervägde ett namnbyte, och ett av förslagen 
var "Dansk Kvinde- og Mandssamfund" och den svenska tidskriften  "Vi kvinnor" bytte namn 
till "Vi människor". 

Under denna tidsperiod grundades Nordens första kvinnobibliotek, Kvinnohistoriska 
samlingarna i Göteborg år 1958, tätt följt av Kvindehistoriskt Arkiv i Århus, som etablerades 
via medel från Dansk Kvindesamfund och därefter uppsatsens bibliotek, KVINFO. På samma 
vis som KVINFO byggdes Kvinnohistoriska samlingarna upp inifrån ett existerande bibliotek 
av kvinnliga eldsjälar på frivillig väg. Det instiftades som en ideell privat stiftelse av två 
bibliotekarier, Asta Ekenvall och Rosa Malmström samt Eva Pinéus engagerad i kvinno-
rörelsen. Syftet var att tillgodose de forskares behov, som arbetade med historiska och 
samtida kvinnofrågor. Därutöver var arkivets uppgift att främja studiet av kvinnornas sociala, 
ekonomiska och politiska historia, och i samband härmed påvisa bakgrunden till deras roll i 
det nutida samhället (Ekenwall 1959, s. 4f).33 Denna generation av kvinnobibliotek kan 
inplaceras i uppbyggnadsströmningarna till nästa feministiska vågtopp. Efter sekelskiftets 
rösträttskamp hade den feministiska aktivismen fått stå tillbaka för forskning och 
reformarbete som möjliggjorts via positionen som formellt jämställd med mannen. Men 
feminismens andra våg började höja sig ur stiltjen. Periodens utbildningspolitik avsåg att 
undanröja geografiska och sociala barriärer till universiteten och resulterade i att nya grupper 
av studenter sökte till universiteten. Många av dessa var unga kvinnor som upptäckte att 
könsneutraliteten i den akademiska kulturen var en illusion. Vetenskapen och forskningen var 
för, av och om män, förklätt till det universella mänskliga subjektet. Denna insikt uttrycks i 
följande rader av poeten Adrianne Rich: 

 
"When someone with authority of a teacher, say, describes the world and you are not in it, there is a 
moment of psychic disequilibrium, as if you looked into a mirror and saw nothing"  
(Rich 1986, s. 199).  

 
5.1.2.2 Den andra vågtoppen - frigörelsefeminism  
- att tala i egen sak och med egen röst.  
Kärnan i den danska frigörelsefeminismen var Rödstrumperörelsen. Denna var inspirerad av 
och själv del i ett nytt internationellt kvinnouppror, som löpte genom hela den västliga 
världen och som med respektlöshet och konfronterande strategier utmanade manssamhället. 
Den röda färgen angav en radikal och vänsterorienterad feministisk strömning.34 Rörelsen såg 

                                                 
33 1971 övertogs arkivet av Göteborgs universitetsbibliotek och blev 1997 nationellt ansvarsbibliotek för kvinno-
mans- och genusforsknining. 
34 Uppkallades efter den samtida amerikanska rörelsen, New York Redstockings. Rødstrømperörelsen start i 
Danmark kan dateras till den 8 april 1970 då en grupp kvinnor - de var inte mer än ca. 25 - gick ner för Strøget i 
Köpenhamn. De var groteskt utklädda till bimbos med gigantiska ballongbröst i stora vita BHs, peruker, 
konstgjorda ögonfransar och stora hattar. På Rådhuspladsen kastades dessa konstgjorda kvinnoattribut i en 
soptunna med påskriften "Hold Danmark ren". Samma dag delade gruppen ut papper med krav på lika lön vid 
Tuborgs bryggerier. 



 

 

33

kvinnor som förtryckta, både medvetandemässigt och materiellt, till följd av själva samhälls-
strukturen. Orsakerna antogs vara strukturellt nedlagda i de patriarkaliska och kapitalistiska 
systemen i kombination, och båda skulle upphävas. Könsrollssystemet sågs inte längre som 
begränsande för båda könen, utan som en förtryckande patriarkalisk makthierarki som gav 
män fördelar och underordnade kvinnan. Perioden uppvisar ett intensivt sökande efter en 
generell teori för att förklara kvinnoförtryckets uppkomst, växlingar och effekter. Målet var 
kvinnofrigörelse och ett helt nytt och klasslöst samhälle utan någon form av förtryck. Då 
målet inte var likställning med männen i det existerande samhället undgicks dilemmat att göra 
mannen till norm. Istället identifierades han som motpart i en maktkamp. Ett citat ur ett 
manifest utfärdat av New York Radical Feminists får illustrera rörelsens politiska 
positionering: 
 

As radical feminists we recognise that we are engaged in a power struggle with men, and that the agent of 
our suppression is man insofar as he identifies with and carries out the supremacy privileges of the male 
role. For while we realize that the liberation of women will ultimately mean the liberation of men from 
their destructive role as oppressor, we have no illusion that men will welcome this liberation without a 
struggle..." (se Nicholson 1986) 

 
En av rörelsens, även internationellt, viktigaste slagord var: "Det privata är politiskt.” Det 
innebar att åtskillnaden mellan det privata och det offentliga angreps. Begreppet politik hade 
traditionellt begränsats till att beskriva praktikerna i den offentliga sfären och som väsenskilt 
från den privata sfärens praktiker. Nu politiserades relationerna mellan kvinnor och män över-
allt, på arbetsplatsen, i samlivet, och framför allt, skulle politiken bedrivas inom varje enskild 
kvinna. Det viktigaste var att ändra själva tanke- och levnadssättet. Den primära målgruppen 
för aktiviteterna var därför inte staten utan kvinnorna själva. Förändring skulle ske via med-
vetandegörande eller på engelska "consciousness-raising", en feministisk analysmetod som 
integrerar personlig och politisk förändring (Hartsock 1998, s. 28). Genom att i ledarlösa 
smågrupper dela sina erfarenheter kunde kvinnor se ett mönster av förtryck som övergick 
individuella erfarenheter, och samtidigt bearbeta det självförtryck som kvinnor genom 
historien hade internaliserat som en del av kvinnoidentiteten. MacKinnon (1989, s. 83f) menar 
att genom medvetandehöjning blottlägger kvinnor sin sociala situation, "den blandning av 
tänkande och materialitet som utgör genus i dess vidaste bemärkelse". Detta medvetande 
uppstår inte som "individuella eller subjektiva uppfattningar, utan som kollektivt socialt vara" 
Medvetandehöjning är därmed en form av subversiv politisk praktik, en strategi för förändring 
som innebär att kvinnors erfarenheter och kunskaper konfronterar och utmanar mäns 
kunskapsteoretiska kontroll över den rådande ordningen. Fokus låg på gruppdynamiken och 
föranleddes av övertygelsen att känslor och personliga erfarenheter är nödvändiga 
förutsättningar för att eliminera patriarkatet. På en praktisk nivå innebar det ett nytänkande 
om hur en förändring av samhället kommer till stånd. 

Rödstrumperörelsen var enbart för kvinnor. All aktivitet, såväl den interna som den 
utåtriktade baserades på enbart kvinnors insatser. Kvinnan skulle bli en fullvärdig individ i sig 
själv, och frigörelsen skulle ske på kvinnors egna villkor (Göransson 1983, s. 21). Denna 
autonomi eller separatism ansågs nödvändig för att kvinnorna skulle kunna skapa egna 
psykiska och fysiska rum utanför det patriarkaliska samhället och motverka den passivitet 
som i samhället identifierades med själva kvinnligheten. Huvudstrategin var att etablera en 
gemenskap mellan kvinnor, søstersolidaritet, vilket på sin tid var en protest mot samhällets 
uppsplittring av kvinnor, som enligt rödstrumporna förhindrar kvinnor att bekämpa 
diskriminering och ojämlikhet. Termen ”kvinde” kom nu till att symbolisera det nya 
kvinnoupproret. Hitintills hade kvinnor talats om som ”piger” eller ”damer”.  

Perioden präglades även av att en feministisk motkultur växte fram som utmanade 
kulturens mansdominans. Kvinnoteater, kvinnomusik, kvinnolitteratur, kvinnokonst, kvinno-
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kurser och mycket mer blommade upp. Rörelsen skapade ett antal nya kvinnorum i offentlig-
heten. I de största städerna grundades kvinnohus, kriscentra för våldsdrabbade kvinnor och ett 
antal alternativa institutioner upprättandes, t.ex. Kvindehøjskolen i Visy på Sønderjylland, 
som verkade mellan 1979 - 94.  
 
Den egentliga kvinnoforskningen etablerade sig nu som en del av rödstrumperörelsen i början 
av 1970-talet. Tidigare forskning hade haft kvinnan som forskningsobjekt. Nu knöts politisk 
aktivism och forskning samman under parollen: Forskning för, om och av kvinnor.  

Disciplinöverskridande förståelseansatser ansågs nödvändiga för att beskriva kvinnors 
livsvärld och livssituation då gränserna mellan privat och offentligt, omsorg och arbete, 
ekonomi och sexualitet och känslor och rationalitet är flytande. Kön etablerades som analytisk 
kategori och forskningsstrategin blev att korrigera gällande världsbild, historieuppfattning och 
vetenskapssyn. Strategin gick ut på att synliggöra och problematisera samhällets uppdelning 
respektive organisering efter kön och vilka effekter denna haft och har i alla avseenden. Den 
nya kvinnoforskningen påvisade att forskningens androcentrism hade medfört en systematisk 
underbelysning av kvinnors liv och verklighet. Under begreppet synliggörande skapades ett 
nytt kunskapsfält. Det positivistiska paradigmet för vetenskaplighet, kritiserades genom att 
maktaspekten i all kunskap och forskning lyftes fram. Även forskarens suveräna och objektiva 
position ifrågasattes.  

 
I mitten av 70-talet började begreppsparet sex/gender, på svenska kön/genus tas i bruk inom 
kvinnoforskningen. Gayle Rubin (1975, s. 159f) amerikansk antropolog, var den som först 
tillämpade begreppsparet i ett feministiskt syfte. Hon definierar genus som en socialt inrättad 
och ständigt pågående sortering av människor i två grupper. Syftet med begreppet genus var 
att dekonstruera föreställningar om kön som biologiskt determinerat.  

Kvinnoforskningens formering och institutionalisering gick gradvist. I namnet på den 
första nordiska kvinnoforskningspolitiska konferensen som hölls 1975, återfinns feminologin 
(Feminology 1975).  Tre år senare hölls det första universitetsbaserade kvinnoforsknings-
seminariet på Sandbjerg Slot. Vid samtliga danska universitet grundades mot slutet av 1970- 
och början av 1980-talet kvinnoforskningscentra. Dessa centra startade som gräsrotsinitiativ 
bland kvinnliga studerande och lärare.  

I samband med frigörelsefeminismen etableras bl.a, The Feminist Library 1975 och 
Biblioteca Italiana delle Donne som upprättades av associationen Orlando i Rom 1978. Det 
sistnämnda biblioteket får ge röst åt denna biblioteksgenerations ändamål:  

 
to combine research with political activism by building a public institution run by women for women, that 
can preserve women's cultural productions and research…; and rethink the relationship between personal 
life and political activity (The Italian women library, senast uppdaterad 2001).  
  

De flesta av dessa bibliotek drivs fortfarande på frivillig väg med olika typer av fond-
finansiering.  

Kvinnofrigörelsefeminismen innebar ett utforskande, via både idéer och praktik, efter en 
ny kvinnoidentitet, efter nya sätt att vara kvinna. Likhet eller olikhet var inte det centrala 
begreppsparet utan anpassning eller uppror, och mannen sågs inte som normerande. 
 
5.1.2.3 Den tredje vågtoppen - Institutionaliserad feminism  
- att ge utrymme för en mångfald av röster. 
Kvinnofrigörelsefeminismen och den sociala aktivismen avstannande gradvis från mitten av 
1980-talet. Feminismen utvecklades mot en mer teoretiskt, akademiskt förskansad rörelse och  
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kvinnoforskningen identifierade sig alltmer som professionellt akademisk framför politisk, 
och backades upp av jämställdhetsstaten.35 

Generellt karakteriserades 1980-talet av en blomstrande kvinnoforskning över hela det 
akademiska fältet. Ledet "kvinde-" anknöts till alla humanistiska och samhällsvetenskapliga 
discipliner: kvindepsykologi, kvindesociolgi, kvindeteologi, kvindeæstetik, kvindesprog, 
kvindepædagogik m.m. Och mansforskningen gör sin entré. 

Under 1990-talet uppkom en tvåsidig inomfeministisk kritik. Feminister i tredje världen 
och etniska minoriteter kritiserade forskningen för att vara alltför västerländskt etnocentrisk 
utifrån en vit medelklassuppfattning och totaliserande i sitt anspråk på att tala för alla kvinnor. 
Den andra kritiken kom från en ny generation av postfeministiska könsforskare som 
ifrågasatte den tidigare kvinnoforskningens ahistoriska, strukturella eller universella 
förklaringsmodeller till kvinnors underordning.  

I teoriutvecklingen runt kön/genusbegreppet problematiseras nu kroppens fundamentala 
dubbelhet - att den är både konstruktion och realitet. Feministiska forskare argumenterar nu 
för en syn på kroppen som alltid – allaredan, socialt och diskursivt konstituerad, och tvåköns-
uppfattningen utsätts för kritik.36 Statsvetaren Maud Eduards (1995, s. 61) förklarar det 
problematiska i uppdelningen kön/genus. Särskiljandet av genus från kön var och är i 
huvudsak en snillrik idé, men konserverar samtidigt traditionella uppfattningar, om att det går 
en obönhörlig gräns mellan föränderlig kultur och oföränderlig natur. 

I Danmark argumenterar Iris Rittenhofer för ett radikalt uppror mot distinktionen 
kön/genus. Kön är inte något vi är eller har, men något vi gör – det är en process under 
konstant förändring. Rittenhofer (1997, passim) anser att könsforskningen huvuduppgift är att 
dekonstruera de historiska kategorierna ”kvinna” och ”man” istället för att reproducera 
könsskillnaden genom att ta den som utgångspunkt i forskningen. 

Centrala begrepp för feminismen blir nu skillnader, pluralitet och mångfaldighet. Temat 
skillnad handlar inte längre om skillnader mellan män och kvinnor utan primärt om skillnader 
inom dessa grupperingar. Istället för systerskap står nu individens mångfaldiga och skiftande 
identiteter i centrum. Strategin i den postmoderna feminismen blir att utveckla kvinnan inte 
till ett subjekt, utan till många olika subjekt och subjektpositioner. 
 
Initiativet till etablerande av kvinnobibliotek tas nu, till skillnad från de tidigare vågorna, 
huvudsakligen på regeringsnivå och ingår i jämställdhetsarbetet. Under den tidiga institutio-
naliserade feminismen tillkom bl.a: The library at the General Secretariat for Equality i Aten 
1984, och dokumentationscentrat Instituto de la Mujer i Madrid 1983. Syftet anges nu t.ex. 
som: "in order to help them [kvinnorna] with their information needs."  
 
5.1.3 Jämställdhetsdiskurs 
 

Könsneutralitet i en könsimpregnerad kultur betyder inte frihet från kön (Eduards 2002a, s. 106). 
 
Jämställdhet är idag en självklarhet i den offentliga retoriken. Kvinnor och män betraktas som 
lika eller åtminstone komplementära och jämställdheten är en uppgift för alla: 

 
 
 

                                                 
35 kvinnoforskningen institutionaliserande underlättades snarare av staten än av akademin, framför allt tack vare 
den av Folketinget antagna Aktionsplanen för kvinnoforskning för åren 1986–92, därigenom inrättades bl.a. åtta 
biträdande professurer (lektorat) i kvinnoforskning. 
36 För fördjupad läsning hänvisas till Judith Butler, Monique Wittig, Nancy Fraser och i danska sammanhang har 
Dorte Marie Søndergaard visat hur kön konstrueras bland unga vuxna på universiteten.  
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I dagens Danmark handler ligestilling både om den enkelte og om samfundet som helhed. Vi har forladt 
tidligere opdeling i ofre og skurke. Ligestilling er en fælles opgave og et fælles ansvar, som er till gavn 
for både kvinder og mænd. (Ligestilling - en forudsætning for velfærd, bæreddygtighed og demokrati 
2001). 

 
Denna uppfattning har problematiserats av feminismen. Exempelvis menar sociologen Karin 
Holmberg (1993, s. 15) att jämställdhetsretoriken vilar på ett antagande om att kvinnor och 
män har ett gemensamt intresse av att förändra könsordningen i samhället. Medan ett 
feministiskt könsmaktsperspektiv istället pekar på att det finns en konflikt mellan kvinnor och 
män, och att könen har olika intressen när det gäller att förändra könsrelationerna. Sett som en 
jämställdhetsfråga kan den faktiska ojämlikheten förändras inom det existerande samhälls-
systemet. Ett könsmaktsperspektiv däremot förutsätter en genomgripande samhällsförändring, 
då alla samhällets nivåer genomsyras av könsordningen.  

Även statsvetaren Maud Eduards uppmärksammar den politiska jämställdhetsdiskursens 
fokus på samarbete och samförstånd mellan könen. Detta tolkar Eduards som att 
samförståndsidealet från kvinnors och mäns privata relationer förs över på det politiska 
samtalet. Detta innebär att det privata görs politiskt på ett helt annat sätt än i 
frigörelsefeminismens slogan. Innebörden blir nu att kvinnor inte ska organisera sig separat 
eller driva gruppbaserade krav. Kvinnors organisering för bättre villkor ska ske i samverkan 
med män, även om kraven står i strid med mäns intressen (Eduards 2002a, s. 156).   

Välfärdssamhället är modellerat utifrån ett individualistiskt perspektiv och ett klass-
perspektiv i kombination. Förenklat innebär det att krav från individer förmedlas via partierna 
i det parlamentariska systemet, medan motsättningar mellan arbetsgivare och arbetstagare 
hanteras i ett korporativt system. För intressemotsättningen mellan kvinnor och män finns 
inga institutionaliserade procedurer eller strukturer. Könsrelationen framställs sällan som en 
politisk dimension, en grundläggande makt- och intressekonflikt i samhället. Eduards tolkar 
det som att: "Män får inte pekas ut som överordnade motparter … de får inte pekas ut som 
grupp i negativa termer, som könspolitiskt ansvariga" (Eduards 2002a, s. 156). Den manliga 
normen återfinns i jämställdhetsdiskursen och dess kärna är enligt Eduards, att män inte finns 
som politisk kategori. Enligt rådande jämställdhetsdiskurs kan kvinnor erhålla samma 
förmåner och möjligheter som män, men inte något därutöver. Mäns villkor är normerande 
och jämställdhetspolitik betyder att inget kan ges till kvinnor som inte erbjuds män.37 

Konflikten mellan en feministisk diskurs och en jämställdhetsdiskurs, handlar om huruvida 
kön kan göras till en politisk dimension på samma sätt som individ och klass. Eduards under-
stryker nödvändigheten av kategorisering för att (synlig)göra skillnad eftersom politisk 
handling bygger på användandet av kategorier (Eduards 2002a, s. 157). 
 
5.1.4 Avrundande diskussion 
 

The master's tools will never dismantle the master's house (Lorde 1984).  
 
Sammanfattningsvis läser vi den feministiska diskursen som en diskursiv mobilisering mot 
underordningen och undertryckandet av kvinnors varande och göranden, mot den 
maskulinistiska diskursens hegemoni. Målet är dubbelt, dels att förbättra kvinnors villkor, och 
dels att förändra innehållet i förtryckande könskategorier. Vi menar att etablerandet av 
kvinnobibliotek ingår i denna motmobilisering. Det grundläggande motivet bakom 
etablerandet av kvinnobibliotek, är insikten att kvinnors historiska osynlighet till stor del är ett 
dokumentationsproblem, och att det enda sättet att garantera kvinnors samhälleliga närvaro 
och kontinuitet i feminismens historia, är att kontrollera kunskapens distribuering och 
organisering.  

                                                 
37 jmf Bacchi 1990. 
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Ovan har vi sett hur den feministiska diskursen varit tvungen att förhålla sig till den 
maskulinistiska diskursens dikotomiserande logik, genom att växelvis framhäva kvinnans 
likhet respektive olikhet i förhållande till mannen. Feminismen befinner sig i den paradoxala 
positionen, att på en och samma gång verka för en upplösning av det förtryckande innehållet i 
kategorin kvinna, och samtidigt insistera på, och agera utifrån denna kategori. (Braidotti 
1996). 

  
 Difference is the velvet glove on the fist of domination (MacKinnon 1989, s. 218). 
 

Denna feminismens paradoxala karaktär är enligt Joan Scott, en följd av den falska universa-
lism som låg till grund för den franska revolutionens medborgarideal. Den ställde kvinnan 
inför uppgiften att försöka ta plats i en universell individualitet som inte bara var modellerad 
på mannen, utan också medvetet utformad för att utesluta henne. Både genom att acceptera 
denna uteslutning och genom att kräva sin plats riskerade hon att svika sig själv:" This 
paradox - the need both to accept and refuse 'sexual difference' - was the constitutive 
condition of feminism as a political movement throughout its long history" (Scott 1996, s. 3). 

Därmed framstår spänningen mellan en politik byggd på olikhet respektive likhet som 
inbyggd i feminismens uppgift från början. Den diskursteoretiska avessentialiseringen av 
kategorierna "kvinnor" och "män", upplöser paradoxen på den ontologiska nivån, som handlar 
om människans natur, men undkommer inte de strategiska problemen med hur den faktiska 
underordningen av kvinnor ska upphöra. 
 
Utvecklingen av den teoretiska feminismen har mottagits med blandade känslor hos 
feminister. Dale Spender uppmanar feminismen att vara på sin vakt mot teoretiserandet och 
påminner om hur den vetenskapliga diskursen har använts för att skapa en åtskillnad mellan 
de som vet och de som inte vet. Hon påpekar att kvinnor har kunskapat och öppet kritiserat 
patriarkatet sedan mitten av 1700-talet, men att denna kritiska kunskap har blivit osynliggjord 
i samhället, då kvinnor inte innehaft de institutionella positioner varifrån kunskap legitimeras 
och distribueras. Slutligen varnar Spender (1983, s. 11ff) för att det finns en risk att 
feminismens idéer desarmeras, och att deras begrepp koopteras eller sugs upp av den rådande 
diskursiva ordningen. Samma tanke framkommer hos Foucault: 
 

If you wish to place your discourse at the level at which we place ourselves, you know very well that it 
will enter our game, and, in turn, extend the very dimension that it is trying to free itself from. Either it 
does not reach us, or we claim it. (Foucault 1972, s. 205). 

 
Statsvetaren Malin Rönnholm (2003, s.33 ff) får exemplifiera denna risks förverkligande. I sin 
forskning har hon visat hur begreppet feminism tömd på maktaspekten tillsammans med 
genus, omtolkat till dikotomin biologiskt/socialt kön, vandrat in på den politiska arenan.38 Ett 
illustrativt exempel är Kristdemokraternas innebörd av feminism: "Etisk feminism innebär att 
jämställdhet mellan kvinnor och män ytterst handlar om etik och moral i ett samhälle där 
kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter" (Etisk feminism, ett 
debatthäfte 2001, s. 5).  
 
Vi har valt att vika ett relativt stort utrymme åt den feministiska diskursen för att poängtera, 
och i frigörelsefeminismens anda, synliggöra att många av de insikter som Foucault vunnit 
erkännande för och som uppmärksammats inom biblioteks- och informationsvetenskapen 
tidigt gjordes i det feministiska kunskapandet. Detta gäller framför allt kön som konstruktion 

                                                 
38 Se även Rönnholm 2002, där hon visar att den tydligaste principen i den politiska jämställshetsdiskursens 
genusbegrepp, är betoningen av biologiska olikheter. 
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och maktrelation, samt kritiken av den positivistiska vetenskapen och forskarens förment 
objektiva och neutrala position. 

Vi har också velat visa att även om diskursteorin möjliggör förändring, så sker detta inte 
utan en kamp med den dominanta diskursen: 
 

In the end a Discourse is a ”dance” that exists in the abstract as a coordinated pattern of words, deeds, 
values, beliefs, symbols, tools, objects, times, and places and in the here and now as a performance that is 
recognizable as just such a coordination. Like a dance, the performance here and now is never exactly the 
same. It all comes down, often, to what the ”master of the dance” will allow to be recognized or will be 
forced to recognize as a possible instantiation of the dance (Gee 1999, s. 19). 

 
5.2 Diskursiv läsning 
 
5.2.1 KVINFO som text och skapande artikulation 
 
Under denna rubrik kommer vi först att bedriva ett diskursteoretiskt färgat samspråk om hur 
diskursteorin i kombination med ett feministiskt perspektiv problematiserar synen på 
biblioteket som institution. I detta samspråk ger vi en möjlig tolkning av hur KVINFO kan 
sägas exemplifiera denna problematisering. Därefter ska vi teoretiskt visa på vilket sätt och 
med vilken innebörd KVINFO kan sägas bidra till meningskonstruktionen i samhällets köns-
ordning. 
 
5.2.1.1 KVINFO som text 
En text får sin betydelse via koppling till andra texter. I det följande ska vi ställa KVINFO 
som text i relation till en del av den forskning, som behandlat biblioteket som institution via 
diskursanalytiska och/eller feministiska ansatser. Denna forskning utgör tillsammans med 
uppsatsens teoretiska positionering, avsnittets kontext (Talja, Keso & Pietiläinen 1999, s. 
761). 39 Syftet med denna teoretiska sammankoppling är att visa hur synen på biblioteket och 
dess funktion förändras med diskursteoretiska linser, och mot det läsa av en möjlig betydelse 
av vad KVINFOs framträdande kan sägas exemplifiera. 
  

I linje med de forskare vi presenterat tidigare och som vi samspråkar med här, anser vi att 
den problematisering av biblioteket som institution, som efterfrågats inom bibliotek- och 
informationsvetenskapen kan tillhandahållas av olika diskuranalytiska och feministiska 
närmanden. Denna problematisering innebär att se biblioteket som mer än följande officiella 
definition:  
 

en form for samfundmæssige institutioner (informationssystemer), der varetager visse funktioner i 
forbindelse med identifikation, udvælgelse, registrering og ordning samt formidling af dokumenter og 
information indenfor et nærmere specificeret formål (f.eks. uddanelse, forskning, sektorspecifikke 
funktioner og folkeoplysning) (Hjørland 1992, s.12).  

 
Det innebär att bredda synfältet och betrakta biblioteken, i likhet med andra sociala institu-
tioner, som delaktiga i, och instrument för konstruktionen av samhället. Därmed blir makt en 
beståndsdel i bibliotekets identitet. I vår uppsats handlar det om att ”gräva upp” de 
förbindelser som föreligger mellan bibliotek, makt, kunskap och kön.40  

                                                 
39 Där författarna utifrån ett metateoretiskt perspektiv argumenterar att kontexten är det teoretiska "rum" där ett 
fenomen konstitueras som forskningsobjekt. 
40 Metaforen har vi lånat av Radford:”It is time to dig deeper,/…/, and to analyze the systems of 
power/knowledge that go to the very heart of what it means to be male and female, powerful and marginalized, 
valued and devalued.”  Radford & Radford 1997, s.258. 
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Med uppsatsens metateoretiska blick blir biblioteken platser för intellektuell och praktisk 
maktaktivitet, där kategorier, exempelvis olika användarkategorier och ämnesord, konstitueras 
och positioneras i enlighet med logiken och makten i en viss diskurs. Den diskurs som 
dominerat biblioteksområdet och som undermineras, i detta perspektiv, är den positivistiska 
med dess kunskapssyn och vetenskapsideal. Positivismen utgår från att den bild vetenskapen 
ger av världen är sann, detaljtrogen, och att de fenomen som förutsätts i vetenskapen 
verkligen existerar. Den vetenskapliga utvecklingen sker genom upptäckter inte 
konstruktioner. I denna uppfattning utgör kunskap, inhyst i texter, självständiga objekt som 
kan förvaras, klassificeras och arrangeras på ett objektivt sätt. Själva ordnandet av texter utgör 
förutsättningen för nya texter och följaktligen för ny kunskap. 

Jeffery Garrett (1991, s. 382), menar att det tills nyligen existerade en kollektiv tro på "the 
existence of a scientifically derived and classifiable body of knowledge" och att biblioteket är 
"one of the most visible and important temples that society has erected to this belief." I 
artikeln ”Positivism, Foucault, and the fantasia of the library” bygger Gary P. Radford (1992, 
s. 408-24) vidare på Garretts tempelbild och framhåller att biblioteket i det västerländska 
tänkandet länge setts som en bevarare av ordning och som en metafor för rationalitet. 

Biblioteket har i institutionell form representerat det ultimata förverkligandet av den 
idealiserade bild av naturen, som härstammar från positivistisk vetenskap, där varje fenomen 
har sin bestämda plats i världen. 

I idealfallet är biblioteket inte speciellt intresserat av dokumentens innehåll. Inte heller 
intresserar det sig för frågor om sanning, objektivitet och värde. Ett akademiskt bibliotek är 
som vetenskapen i sin strävan att uppnå fullständig objektivitet i förhållande till den kunskap 
den klassificerar och tillgängliggör. Denna likhet bottnar enligt Radford, i att institutionalise-
ringen av särskilda platser för kunskapsförvaring och sökning, var ett avgörande element i den 
historiska process som konstituerade vetenskapen som ett etablerat kulturellt system.  

För att ifrågasätta och nermontera den positivistiska diskursen inom biblioteks- och 
informationsfältet föreslår Radford (1992, s. 416) ett användande av Michel Foucaults 
tänkande: ”Foucault's view of scientific knowledge holds in abeyance the selfevidence of an 
objective world that positivism adresses. This entails substituting for the knowledge (of the 
world) the term knowledge claims (about a world).” I en diskurteoretisk förståelse blir 
forskningsresultat med andra ord ett bland andra tänkbara kunskapsanspråk. En förståelse som 
även är central i feministiskt tänkande där även erfarenhet accepteras som en giltig väg till 
kunskap. Liz Stanley (1994, s. 133) uttrycker det på följande sätt: "experiential claims are no 
less but certainly no more problematic than other kinds of knowledge-claims" 

Fahlgren (1998, s. 21ff) tolkar Foucault som att han menar att de vetenskapliga 
disciplinerna är diskursiva kontrollsystem som etablerar begränsningar för vad som kan och 
inte kan sägas, och var det ska sägas för att räknas som vetenskaplig kunskap, som sann 
kunskap. Denna sanningsdiskurs påtvingar det kunskapande subjektet en viss position, och 
kräver en distanserad och objektifierande blick hos forskaren. Dessutom utgör språkbruket 
och framställningsformerna i vetenskapliga discipliner diskursiva kontrollmekanismer. Då 
bibliotekens bestånd oftast är uppbyggda på de vetenskapliga disciplinerna, är de denna 
kontrolls utlöpare. Olika vetenskapliga kunskapsanspråk är avhängiga av institutionellt stöd. 
Därmed blir biblioteken led i legitimeringen av specifika kunskapsanspråk: ”The library, as an 
institution for arranging texts, becomes a component in the legitimation of a particular order 
of discourse. It enforces the ensemble of rules according to which the true and false are 
separated” (Radford, G 1992, s. 418). 

Detta förhållande innebär, enligt Berger&Luckmann, att biblioteket i kraft av själva sin 
existens kan sägas kontrollera och legitimera mänskligt handlande genom att: “setting up 
predefined patterns of conduct, which channel it into one direction as against many other 
directions that would theoretically be possible" (Citerad i Hansson 1998, s. 11).  Biblioteken 
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ingår i vetenskapens handlingsmanual för hur kunskap ska produceras. Det är i biblioteken 
den legitima kunskapen, erhållen enligt sanktionerade vetenskapliga metoder bevaras. Det är 
där fakta och kunskap om verkligheten ska sökas, och som den fortsatta 
kunskapsproduktionen ska bygga vidare på. Andra kunskapsvägar undertrycks därmed. 
Frigörelsefeminismens kunskapsmetod, medvetandehöjning, som vi redogjorde för i avsnittet 
den feministiska diskursen, kan ses som ett avvikande från denna handlingsmanual. 

 
I ”Power, knowledge, and fear: feminism, Foucault, and the stereotype of the female 

Librarian” fördjupar Marie och Gary Radford (1997, s. 250) resonemanget runt bibliotekets 
medverkan i samhällets kunskapskontroll. I ett foucaultianskt perspektiv upprättas 
biblioteksdomänen och är meningsfull, enbart i förhållande till närvaron av kaos, ”det andras” 
domän som inte är systematiserad.  Driften att skapa och upprätthålla ordning är samtidigt en 
strävan att exkludera och marginalisera kaosartade krafter. Foucault menar att biblioteket 
förutom att vara en institutionell nyckelmekanism för att kontrollera kunskap och sanning, 
också är behjälplig med att hantera människans fundamentala rädsla inför diskursen och de 
faror som en okontrollerad diskurs kan ge upphov till.  

I möjlighetsvillkoren visade vi hur den maskulinistiska diskursen formerat sig genom ute-
slutandet av "den andre" d.v.s. "kvinnan", hur tecknet "man" har ekvivalerats med ordning 
och "kvinna" med kaos. I linje härmed är det möjligt att förstå de positivistiska biblioteken 
som delaktiga i detta skillnadsgörande.  

Det positivistiska diskursgreppet om kunskapens definiering och i förlängningen om 
biblioteket är emellertid möjligt att förändra, då det existerar i förhållande till de kunskaps-
anspråk som utestängts från det positivistiskt meningsfulla. Dessa kan utmana och förändra 
den positivistiska hegemonin: “However, like science, the edifice of order and rationality 
embodied by the library resides in a constant tension with those domains that lie outside of 
and are uncaptured by its rigorously defined borders “ (Radford, G 1997, s. 254).  

En annan förändringsmöjlighet återfinns i bibliotekets systematiska ordnande i enlighet 
med de vetenskapliga disciplinerna kunskapsanspråk. Genom själva ordnandet skapas 
mellanrum, utrymme för nya möjliga kunskapsanspråk, där tidigare otänkbara samman-
kopplingar mellan etablerade kunskapsanspråk kan ske. Detta åskådliggör Foucault genom 
bilden av "the fantasy". Han menar att mellan böckerna finns ett oändligt antal utrymmen där 
det härskar ett möjlighetstillstånd för "impossible worlds", andra världar än den objektiva 
värld som konstitueras via den vetenskapliga diskursen:  

 
Fantasies are carefully deployed in the hushed library, with its columns of books, with its titles aligned on 
shelves to form a tight enclosure, but within confines that also liberate impossible worlds. . . . The 
imaginary is not formed in opposition to reality as its denial or compensation; it grows among signs, from 
book to book, in the interstice of repetitions and commentaries; it is born and takes shape in the interval 
between books. It is a phenomenon of the library (Foucault 1977,  ss. 90-91). 

 
Genom Foucaults beskrivning utmanas bilden av biblioteket som en neutral förvaringsplats 
för det mänskliga tänkandets ackumulerande kunskapsproduktion, av en mer dynamisk bild; 
biblioteket som alstringsplats för möjligt nytänkande och alternativa kunskapsanspråk. Denna 
syn på biblioteket anser vi vara användbar för att tolka innebörden i KVINFOs tillkomst-
historia. I mellanrummen, i skrevorna, i ”no man's land”, mellan klassifikationsfacken på Det 
Kongelige Bibliotek, framskapade Nynne Koch genom sitt kartotek en diskursivt utesluten, 
annorlunda världsbild, där kvinnan och könsrelationen tydligt avtecknade sig. Ett nytt 
kunskapsfält som hon benämnde feminologi skapades via sammanlänkningar över 
klassifikationssystemets avgränsningar. Detta tvärvetenskapliga projekt läser vi som ett  
kunskapsteoretiskt ifrågasättande av, och ett bidrag till en förändring av den positivistiska 
diskursen via praktiken. 
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KVINFOs framträdande kan även sägas bidra till en förskjutning i den maskulinistiska 
diskursens betydelsebildning. I denna ekvivaleras exempelvis förnuft med ”man” och därmed 
exkluderas ”kvinna” från förnuftets region. På så sätt blir ”man” det normativa kunskapande 
subjektet och ”kvinna” objektet som kunskap ska erhållas om. Denna dikotomiska relation har 
inom biblioteks- och informationsvetenskapen lyfts fram av Hope A Olson: 

 
As a result, 'Man' can come to know 'the universal truth' while 'woman' cannot attain 'rationality'. Because 
rationality is the authoritative norm women cannot avoid domination as long as the reason/emotion and 
subject/object binaries stand unquestioned (Olson 1997, s. 183).  

 
Vi menar att relationen mannen-subjekt / kvinnan-objekt materialiseras/des i det positivistiska 
biblioteket. Den kvinnorelevanta litteratur som Nynne Koch inledningsvis letade fram och 
katalogiserade i Det Kongelige bibliotek var om kvinnor skriven av manliga författare. Men 
genom att insistera på att biblioteket skulle köpa in feministiska klassiker, den samtida 
frigörelsefemnismens litteratur och genom sina publikationsserier, placerade Nynne Koch 
kvinnan i det skapande subjektets plats. Att på detta sätt ifrågasätta innehållet i den dikotoma 
könsuppdelningen via handling, är per definition en utmaning mot den diskursiva hegemoni 
som ditintills hade utövats av positivismen, en "-ism" ser vi som ett bärande element i den 
maskulinistiska diskursen.  

Denna motståndshandling via praktiken anser vi dessutom korresponderar väl med den 
dekonstruktivistiska metod som Hope A. Olson applicerar i sin forskning inom biblioteks- 
och informationsvetenskapsfältet. Olson tillämpar metoden i sin diskursanalytiska ansats för 
att blottlägga ovannämnda och relaterade dikotomier som konstruktioner. Syftet är att bryta 
upp den diskursiva innebörden av tecknet kvinna  I artikeln ”The Feminist and The Emperor's 
New Clothes” förklarar Olson och ger exempel på feministisk dekonstruktion som metod. 
Dekonstruktion definieras som ett kritiskt perspektiv som förkastar universella förklaringar 
och accepterar existensen av en mångfald sanningar och verkligheter. Två faktorer karakteri-
serar enligt Olson feministisk dekonstruktion. För det första fokuseras relationen man/kvinna, 
sedd som prototypen för alla skillnader, och för det andra är dekonstruktion en del av den 
feministiska motståndsdiskursen (Olson 1997, s. 182 ff). Utifrån denna bas utvecklar Olson 
följande dekonstruktivistiska tillvägagångssätt i tre steg för tillämpning inom biblioteks- och 
informationsvetenskapsfältet:  
 

• Lokalisera och visa på de begrepp/termer som formar ett dikotomt motsatspar och som 
definieras genom skillnaden från varandra. 

• Vänd på eller decentrera den hierarkiska relationen mellan de begrepp som ingår i 
detta motsatspar.  

• Upplös den förstelnade dikotomin genom att göra de fixerade begreppens betydelse 
avhängigt av sammanhanget och praktiken. Detta implicerar ett multifokalt kunskaps-
teoretiskt närmande till historien och alla ämnen, där relationen man/kvinna mister sin 
dominerande ställning.  

 
De två första stegen i Olsons trestegsmodell kan i vår läsning av KVINFO som text appliceras 
på detta specialbiblioteks framträdande på biblioteksdomänen enligt följande:  
 
• Genom att uppmärksamma uteslutningen och underordningen av kvinnan i Det Kongelige 

Biblioteks diskursiva praktik, genom att lyfta fram "den andre", avtäcktes samtidigt 
närvaron av den första delen i den dikotoma konstruktionen, mannen. Härmed ifrågasattes 
det positivistiska neutralitetsanspråket och kön sett som maktrelation visade sig vara 
närvarande både i kunskapsproducerandet och i dess organisering. 
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• Genom att placera kvinnan som fokus för KVINFOs praktik, i dess samlingar och åter-
vinningssystem, vändes dikotomins hierarkiska relation. 

 
I denna applikation blir KVINFO ett påbörjat praktiskt och materialiserat dekonstruktions-
projekt riktat mot den maskulinistiska diskursen. Det tredje steget framstår ännu idag som en 
utopi. 
 
5.2.1.2 KVINFO som skapande artikulation i könsordningen 
Med den diskursteoretiska förståelsen att diskurser även består av materiella element, blir det 
möjligt att se KVINFO som en materiell artikulation som bidrar till verklighetens utformning. 
Lägger vi därtill teorins uppfattning att grupper och deras representation skapas i det ögon-
blick som någon talar om, eller till en grupp, eller på en grupps vägnar, blir det möjligt för oss 
att betrakta etablerandet av KVINFO som en materiell artikulation som bidrar till att 
konstituera gruppen kvinnor.41 Att KVINFO talar för kvinnan framgår omedelbart ur 
namnet/ekvivalenskedjan: KVinder INformation FOrskning. Detta tydliggörs även genom att 
syftet bakom Nynne Kochs kartläggning av den kvinnorelevanta litteraturen var att lyfta fram 
kvinnan ur osynligheten i det traditionella klassifikationssystemet, och anges idag 
uttryckligen på hemsidan: "… og arbejder for at synliggøre kvinders viden, erfaring og 
ekspertise"(Om KVINFO senast uppdaterad 2002). 

Denna skapande artikulation kan förstås på olika sätt. Den kan läsas via den post-
strukturalistiska feminismen som att KVINFO bidrar till att befästa kategorin "kvinnor" och 
därmed också bidrar till upprätthållandet av tvåkönsordningen. I medvetenhet om denna 
tolkning, väljer vi att läsa och förstå artikulationen som ett led i uppbyggnaden av en kollektiv 
identitet. En identitetsbildning som är själva förutsättning för att etablera en position utifrån 
vilken handling är möjlig.  

Kvinnor som grupp har, som vi såg i avsnittet om den feministiska diskursen, utgjort med 
Drude Dahlerups ord "kvindebevægelsens achilleshæl og dens raison d’etre"42, dess sårbarhet 
och existensberättigande. Genom att agera i kvinnors namn finns alltid risken att själva 
kategorin kvinna upprätthålls med dess traditionella innehåll. Vi anser att vikten i att ta den 
diskursiva makten över hur, och med vad kategorin kvinna fylls, är värt den risken. Den 
diskursiva makten får näring ur kollektivitet. 

Historiskt har klass- och rastillhörighet oftast gått före gruppsolidaritet kvinnor emellan. 
I motsättning till proletariatet och de svarta säger kvinnorna inte "vi", skrev Simone de 
Beauvoir i Det andra könet (2002, s. 42). Hon fortsatte: "Männen säger ’kvinnorna’ och 
kvinnorna använder detta ord för att beteckna sig själva, men de placerar sig inte autentiskt 
som subjekt". I en feministisk tolkning handlar detta om huruvida kvinnor konstituerar en 
grupp "i sig", i kraft av sin placering i samhället, eller om de också bildar en grupp "för sig", 
medvetet placerar sig som subjekt i kampen för att förändra kvinnors underordning. Det är via 
denna sistnämnda betydelse vi läser KVINFOs medverkan i konstituerandet av gruppen 
kvinnor. Från att kvinnor har utgjort en grupp som skapats via omtal och tilltal, bidrar 
KVINFO till en gruppbildning som skapas genom kvinnors egna tal. Denna tolkning förstärks 
även av en feministisk förståelse som ser passivitet och oförmågan att handla, som ett av 
grundelementen i konstruktionen av "kvinnan", och vi menar således att artikulationen snarare 
ändrar innebörden av tecknet "kvinna", än befäster den (Eduards 2002a, s. 146). I denna 
förändrade innebörd förbinds nodaltecknet kvinna med subjekt, aktivitet och kunskapande och 
därmed utmanas och rubbas innehållet i de maskulinistiska ekvivalenskedjornas 
identitetsbildningar. I Maud Eduards (2002a, s. 149) ord: ”om kvinnlig identitet innebär att 
tillhöra en grupp som delar ett antal praktiker kring vad det betyder att vara kvinna här och 
                                                 
41 För ett fördjupat resonemang om diskursiv gruppbildning. se Laclau, 1993, s.289 ff. 
42 Dahlerup 2001, s.37. 
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nu, måste följa att om kvinnor överskrider gränserna för den kollektiva identitet som tillskrivs 
dem, utmanas den manliga maktordningen" 

Eduards understryker även att kvinnors gemensamma handlande, inte enbart rekonstruerar 
kategorin kvinnor, det benämner också män. Män tvingas förhålla sig till sin sociala position 
som män, som grupp och till konstruktionen av maskulinitet.  
 
5.2.1.3 KVINFO som text - sammanfattning 
Sammantaget blir de diskursteoretiskt belysta biblioteken platser för intellektuell och praktisk 
maktaktivitet som kan befrämja och legitimera olika kunskapsanspråk. Den diskurs som 
dominerat biblioteks- och informationsvetenskapsfältet och som undermineras i denna 
belysning är den positivistiska med dess kunskapssyn och vetenskapsideal, som vi menar är 
en del av den maskulinistiska diskursen. Denna diskurs hegemoni utmanades genom det tvär-
vetenskapliga kunskapsfältet feminologi som Nynne Koch lade grunden till via sin 
klassificering av Det Kongelige Biblioteks kvinnorelevanta litteratur på tvärs av de 
vetenskapliga disciplinerna. Detta tvärvetenskapliga projekt feminologin läser vi som ett 
kunskapsteoretiskt ifrågasättande och ett bidrag till en förändring av den maskulinistiska 
diskursen via praktiken. En motsvarighet till vad feminismen och diskursteorin gör i teorin.  

Genom att applicera Hope A. Olsons dekonstruktionsmodell på KVINFOs framträdande 
blir biblioteket ett praktiskt och materialiserat dekonstruktionsprojekt som samtidigt både 
lyfter fram kvinnan, "den andre" och avslöjar "den förste" som alltid varit närvarande; 
mannen. Därefter vänds den maskulinistiska diskursens hierarki på ända genom att "den 
andre" blir fokus för bibliotekets praktik. 

I uppsatsens perspektiv framstår KVINFO som en materiell artikulation som bidrar till att 
konstituera gruppen kvinnor. I vår läsning innebär det att KVINFO bidrar till en grupp-
bildning som skapas genom kvinnors egna tal istället för att utgöra en grupp som skapas via 
omtal och tilltal. Vidare förskjuts innebörden av nodalpunkten "kvinna" genom att förbindas 
med begrepp som information, forskning, subjekt, aktivitet och kunskapande och därmed 
rubbas den maskulinistiska dominansen i könsordningen. 
 
5.2.2 KVINFOs ämnesordslista som diskursiv tillblivelseplats 
 
5.2.2.1 Inledning 
 

/…/ laughter in the face of serious categories is indispensable for feminism. (Judith 1990, s. x) 
 

Ovan berättade vi att Nynne Koch upprättade en systematiserad ämnesordslista över den 
kvinnorelevanta litteraturen på Det Kongelige bibliotek. Detta arbete skedde i medvetenhet 
om att varje form av klassifikationssystem vilar på en viss världsbild och att olika 
indexeringssystem är verktyg genom vilka denna bild samtidigt appliceras och byggs upp. 
Detta kan illustreras med följande uttalande av Nynne Koch i samband med ett nordiskt 
tesaurussamarbete: "Det var nok i denne arbejdsuge, at det første gang strejfede mig, at 
ethvert klassifikationssystem dækker over en verdensanskuelse, at en emneliste er et 
paradigme" (Koch u.å, s 19). Dessutom var hon medveten om att hon via sitt 
feminologiprojekt gjorde just det som en bibliotekarie vid Det Kongelige Bibliotek varnat för:  
 

Så mange år efter husker jeg naturligtvis ikke den nøjaktige formulering. Men meningen står 
meget klart for mig. Den gik på, at det verdensbillede som Det Kongelige Biblioteks klassifikation 
byggede på, havde rødder tilbage till Aristoteles, og det var ikke en bibliotekars opgave at prøve at 
lave om det (Koch 1987, s. 60).  
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I den diskursteoretiska världen sker den samhälleliga betydelsebildningen överallt. De 
avessentialiserade tecknen kvinna/man kan studeras i alla de sammanhang eller på alla de 
platser där de ”blir till”. Där de konstitueras som meningsbärande och identitetsskapande 
kategorier. Olika klassifikationssystem och KVINFOs ämnesordslista utgör exempel på 
sådana tillblivelseplatser. 

KVINFOs systematiserade ämnesordslista är värd att uppmärksamma då den genom sina 
huvudgrupper (ämnesfält) och sin hierarkiska uppbyggnad kan jämföras med de vanligaste 
universella klassifikationssystemen. Listan framstår som unik så till vida att det inte existerar 
något klassifikationssystem utformat från ett feministiskt eller kvinnoperspektiv. Ur behovet 
att tillgodose kvinno- och genusvetenskapens informationsbehov har istället upprättats flera 
tesaurer.43 
 
I Birger Hjørlands ämnesteori definieras ett ämne som ett dokuments kunskapsmässiga 
potentialer och det är inte något i förväg givet. Ett dokuments ämne blir ett val som bestäms 
av vad som bedöms som viktigt att synliggöra. Ämnesordsrepresentationen ses med 
diskursteoretiska ögon som maktutövning. Hope A. Olson använder begreppet "Naming 
information" på förfarandet att välja ut och priviligiera vissa ord för att representera ett 
dokuments innehåll, eftersom hon vill synliggöra förfarandets maktaspekter. Olson citerar 
Evelyn Fox Keller som sagt att:" Naming nature is the special business of science. Theories, 
models, and descriptions are elaborated names. In these acts of naming, the scientist simulta-
neously constructs and contains nature" (Keller 1985, s. 193 se Olson 2002, s.2). I analogi 
härmed menar Hope att informationsspecialister genom att "Naming information", 
konstruerar och inhägnar världen (Olson 2002, s. 2). Hopes (1994, s. 77) argument lyder som 
så att då varje begrepp definieras av vad det inte är, så betyder användandet av vissa termer 
och begrepp att andra utesluts: "Thus our organization of knowledge is an act of power."  

Denna maktutövning tycker vi kan anknytas till den maskulinistiska diskursen. Den av 
Aristoteles skapande kategorin antingen A eller icke-A återfinns inom 
klassifikationspraktiken, där denna skillnadsprincip används för att sortera dokumentet som 
hemmahörande under en kategori och inte en annan. Vidare är dess förlängning, den 
hierarkiska dikotomiseringen man/kvinna, med mannen som norm, inbäddad i de 
västerländska klassifikationssystemen. Detta har visats genom en omfattande forskning.44 
Exempelvis Joacim Hansson, läser i sin avhandling från 1999, Klassifikation, bibliotek och 
samhälle, första versionen av SAB-systemet från 1921, som text i relation till dess 
samhälleliga kontext inklusive dess syn på kunskap och kön. En text som speglar den tid inom 
vilken den har skapats och samtidigt skapar en egen bild av denna tid. Som jämförelsetext till 
KVINFOs ämneslista är den relation mellan könen som framträder i Hanssons analys av 
intresse. Avhandlingen visar att i SAB-systemet är mannen norm, och utmärks av att han inte 
behöver definieras. Det är kvinnan och det kvinnliga som: "på ett explicit sätt ställs mot något 
annat, outtalat, men underförstått manligt. Mannen utgör en självklar norm i SAB-systemet" 
(Hansson 1999, s. 185).  Kvinnor konstrueras som avvikande genom olikartade konstruktioner 
såsom: "Kvinnor som…" eller explicit "Kvinnliga ingenjörer", och lyfts fram som tillhörande 
särskilda grupper. Ett illustrativt exempel på det sistnämnda lånar vi in från Hope A. Olson: 
Fram till 1965 inplacerade DDC klassen, ”Woman’s position and treatment”, som bland annat 
innehåller kvinnors politiska rättigheter, och arbetsrättsliga aspekter på den s.k. kvinnofrågan, 
i avdelningen "Customs Popular life", inklämt mellan ”Etiquet” och ”Gypsies, nomads and 
outcast races” Olson (1994, s. 77-78) ser detta som en trivialisering av kvinnofrågan och ett 

                                                 
43 Exempelvis de engelskspråkiga tesaurerna Joan K. Marshalls On equal terms: A thesaurus for nonsexist 
indexing and cataloging (1977) och European women's thesaurus: A structured list of descriptors for indexing 
and retrieving information in the field of the position of women and women's studies (1988) 
44 För en sammanställning se: Olson & Schlegl 1999. 
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marginaliserande av kvinnor som grupp, då de placeras bredvid zigenare, nomader och andra 
utstötta raser. 
 
Olson påpekar även att själva den hierarkiska uppställningen i systemen kan sägas vara 
patriarkal. Samma observation har gjorts i Sverige av Joacim Hansson som kritiserat SAB-
systemets kunskapsorganisation, och menat att den hierarkiska ordningen motsvarar en 
patriarkal tradition baserad på den manliga individen som norm i en överst/underst relation. 
Exempelvis har ämnena R Idrott, lek och spel och S Militärväsen, som traditionellt anses som 
manliga, tilldelats egna avdelningar. Detta kan jämföras med att kvinnofrågan och feminism 
placeras långt ner i den hierarkiska strukturen Ohja  Könsrollsfrågor. Detta att kvinnan 
särskiljs inne i systemet benämner Hansson (1999 s. 209) "inkludering genom särskiljning".  

Hansson beskriver ordningen mellan de olika huvudavdelningarna som en rörelse från det 
viktiga till det mindre viktiga. Detta betecknar han som ett idealistiskt fall: texten förmedlar 
en rangordning med början i individcentrerade, själsorienterade avdelningar över socialt 
definierade för att sluta med avdelningar som omfattar naturen, såväl den organiska som den 
oorganiska samt den mänskliga kroppen. De själsliga intellektuella aspekterna ges företräde 
framför materiella och fysiska (Hansson 1999, s.192). Denna beskrivning anser vi motsvarar 
den maskulinistiska dikotomiseringen ande-själ / kropp-materia och gör att även det 
idealistiska fallet kan sägas utmynna ur den maskulinistiska diskursen.  

Marginalisering på grundval av sin diskursivt skapade könstillhörighet är en erfarenhet alla 
kvinnor delar, menar många feminister och vi instämmer. Detta även om vissa kvinnor kan 
vara priviligerade i förhållande till klass eller ras. Susan Bordo karakteriserar feminismen som 
en: "outsider discourse, that is, a movement born out of the experience of marginality" (Bordo 
1990, s. 141). Marginalisering kan ses som en diskursivt konstruerad essens som tillskrivits 
kvinnan. En tillskrift som de universella klassifikationssystemen bidrar till att konstituera 
genom sin struktur. 

Vi vill lyfta fram ytterligare några exempel på den dikotomiserande särbehandlingen av 
kvinnan i SAB-systemet. Dikotomin mannen som subjekt, skapare och betraktare, i 
förhållande till kvinnan som objekt, den som blir avbildad respektive betraktad, framträder i 
SAB-systemet, under G Litteraturvetenskap och I Konst, Musik, teater och film. Här finns 
kvinnan som motiv i skönlitteraturen och konsten. Mannen är konstnär och författare och 
återfinns inte som motiv någonstans. I ämnesordsregistret finns kvinnan som motiv i konsten 
under Ibvz Kvinnan samt Ibvz Kvinnokroppen. Här finns även Ibvz Människokroppen, men 
ingen manskropp (Pettersson 2001, s. 38). Subjekt/objekt dikotomin i betydelsen den som vet, 
och den som det går att veta något om, återfinns i klassen Medicin. Hansson skriver att 
mannen tillskansat sig rätten att klassificera och typologisera världen, och då inte minst 
kvinnan vilket återspeglas i skapandet av en speciell kvinnomedicin, gynekologin. Någon 
manlig motsvarighet, andrologi existerar inte. I en förtydligande kommentar till Vg Gynekolgi 
och obstretik  angavs: "de för kvinnorna egendomliga sjukdomarna"(Hansson 1999, s. 225).45 
Detta tolkar Hansson som ett avtryck av en biologistisk samhällsbild. Kvinnan blir, på grund 
av hennes yttre, formulerad som ett alternativ till normaliteten, mannen/människan. Denna 
biologism kommer även till uttryck genom att kvinnor definieras inom de 
reproduktionsorienterade klasserna.  
 
Då ämnesordssystem är uppbyggda av språk, besitter de språkets makt att betydelseföra 
verkligheten. Det nät av betydelsebildning som sker genom ett indexeringssystems 
uppbyggnad kan förändras genom att ändra benämningar och omstrukturera ämnesordens 
placering och hierarkier. Den maskulinistiska hierarkiska relationen med mannen som norm 

                                                 
45 Hansson behandlar den första upplagan av SAB-systemet som kom 1921. 
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kan förändras. I läsningen som följer ska vi se på vad som sker med denna relation i den 
ämnesordslista som upprättades av Nynne Koch mot slutet av 1960-talet och som i reviderat 
skick fortfarande används. Nynne Koch använde medvetet listan för att ringa in och avgränsa 
feminologin innan ämnesområdet blivit akademiskt förankrat.  
 
5.2.2.2 Läsning 
Vår läsning begränsas till ”Systematisk emneliste for emneområdet Feminologi” som kom i 
maj 1975 och som är den första systematiserade versionen av ämnesordslistan. Vi tar läshjälp 
av introduktionen ovan och ser närmare på:  
 

• Relationen norm - avvikelse  
• Hierarki och marginalisering 
• Olika dikotomiseringar  

 
Listan består av 200 ämnesord fördelade på 13 ämnesfält och inom varje fält är ämnesorden 
ordnade i ett tredelat hierarkiskt system. I fält 1 Tvärgående kriterier etableras och definieras 
feminologin som ett särskilt ämnesområde:46 
 
 
Emnegrupper47 Felt 1 Tvärgående kriterier 
• Tvärgående kriterier (17) 
• Gudinner og andre overnaturlige 

kvindeskikkelser.  
Kvinder med overnaturlige evner (9) 

• Antropologiske og religiøse forhold. 
Oldtidshistorie. (23) 

• Historie og kulturhistorie (5) 
• Politiske og polemiske publikationer (16) 
• Samfundforskning og økonomi (19) 
• Opdragelse, undervisning, uddannelse (4) 
• Arbejdsmarkedsforhold (20) 
• Kvinden i kunst, musik, litteratur 

massmedier og reklameindustri (16) 
• Psykologi og fysiologi (29) 
• Sexologi, livsfaserne (31) 
• Ægtenskab, familleforhold (9) 
• Kvinde i fremmede lande (2) 
 

/…/ 
Skrifter om feminologien som emneområde 
     Feminologiens forhold til andre emneområder   
     Feminologiens systematik, nomenklatur og 
terminologi 
     Feminologiens metoder 
          Feminnologiske lærebøger 
          Lingvistik som feminologisk metode 
          Litterære analyser som feminologisk metode 
          Feminologiens historie og biografi 
 
 
 
 
(Vår anmärkning: Ämnesområdet utvidgas till att 
omfatta ”Feminologisk idehistorie” i fält 4 och 
”Skønlitteratur, drama og poesi med feminologisk 
inhold” i fält 9.) 

 
 
 
Relationen norm - avvikelse  
Ämnesområdet är feminologi och den centrala kategorin är "køn”. Detta speglar den samtida 
feminologidefinitionen: ”den filosofiske, ideologiska og idehistoriske del af 
kvindeforskningen (og kønsforskningen eller mandsforskning)” (Materialesamling till 
grundkurserne 1983, s. 7). 48 Ämnesordet "mæn"ställs parallellt med "kvinder". Detta innebär 

                                                 
46 Hela listan finns i bilaga 4 
47 Siffrorna inom parantes anger antalet ämnesord. 
48 Denna definition innebar däremot inte att termerna kvindeforskning, könsforskning och mandsforskning 
används som ämnesord. Det framgår tydligt att Nynne Kochs inringande av ämnet Feminologi ägde företräde. 
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att listan synliggör både kvinnor och män, till skillnad från de universella 
klassifikationssystemen där den normerande mannen har utmärkts av att han inte behöver 
definieras. Listans synliggörande är emellertid inte helt genomfört eller konsekvent. De fält 
där kvinnor och män parallelliseras är i fält 5 Politiske og polemiske publikationer, fält 6 
Samfundsforskning og økonomi, fält 10 Psykologi og fysiologi och fält 11 Sexologi, 
livsfaserne. Därutöver benämner listan uttryckligen män som grupp. Det sker exempelvis i 
fält 6 Samfundsforskning og økonomi: Broderskaber (men in groups), hemmelige selskaber. 
Listans etablerande av gruppidentiteterna kvinnor/män, kan läsas som att det bidrar till 
skillnadsgörandet mellan könen. Denna tydning förstärks ytterligare vid läsningen av fält 10 
Psykologi og fysiologi, där vi hittar ämnesorden: ”Fysiologisk-genetiske kønsforskelle och 
Psykologiske kønsforskelle.” 

Samma urskiljande av kvinnan som fanns i de system vi refererat ovan, återfinns i 
ämnesordslistan: Kvindens stilling hos, i, på… etc. Vi menar dock att här fungerar 
könsmarkeringen inte som ett särskiljande som pekar ut mannen som norm. Istället läser vi 
det som att kvinnan placeras i centrum och att hon ges företräde. Ett exempel på det är fält 6 
Kvindens rolle i samfundet (herunder også kønsroller og mandens rolle i samfundet). I den 
feminologiska listan elimineras den osynlige mannen som norm och i vår läsning ser det 
snarare ut som om listan pekar på det förhållande att mannen utgör den samhälleliga normen. 
Så läser vi innebörden av fält 8 Arbejdsmarkedsforhold: Ligeløn, ret til samme arbejde som 
manden. 

I listan tillskapas även en explicit problematisering av könsrelationen, och det antyds att en 
konflikt föreligger. I fält 9 frågas: ”Hvorfor er der så få kvindelige kunstnerer” och i fält 10 
Psykologi og fysiologi konstateras ”Mandens krise” (i forbindelse med kvindens 
emanicipation), och slutligen i fält 8 Arbejdsdeling efter køn (herunder diskriminering). 

Detta att listan benämner män som grupp och normerande i samhället framstår som 
anmärkningsvärt. Med den diskursteoretiska förståelsen att begreppet politik hänvisar till att 
det i alla texter hela tiden genereras betydelser, så medverkar ämnesordslistan till att politisera 
gruppen män, genom att omvandla deras osynlighet till en synlighet. Denna politisering har 
sin tyngdpunkt i fält 10 Psykologi og fysiologi, som har flest ämnesord direkt relaterade till 
mannen. I alla andra fält dominerar ämnesord kopplade till kvinnan. Detta förhållande läser vi 
som en återklang av den maskulinistiska diskursens syn på kön som alltigenom 
genomsyrande, i synnerhet för kvinnan.  

 
Hierarki och marginalisering  
Med utgångspunkt i Hanssons antagande om att huvudklassernas ordning även uttrycker vad 
som upplevs som viktigt, framstår placeringen av "Gudinder" före religiösa förhållanden där 
ingen Gud nämns, som ett undergrävande av maskulinistisk överhöghet. Vidare återfinns 
”Kvinder” i tre av de 13 huvudfälten medan "Mænd" saknas. Inne i den hierarkiska strukturen 
på den första nivån, hittar vi kvinnan i nio av fälten och mannen i två. Detta tolkar vi som att 
listan omvandlar kvinnans marginalitet till en centralitet. 
 
Olika dikotomiseringar  
I fält 10 sammanförs psykologi och fysiologi och dikotomin psyke/kropp mjukas upp.  
Samtidigt tecknas i detta fält ett antal traditionella könsbilder uppbyggda av minimala 
ekvivalenskedjor. Här anges under Kvindens Psykologi og fysiologi, ”Næstekærlighed”, 
”opofrelse”, ”stroking” och på motsvarande plats under Mandens Psykologi og fysiologi anges 
”Konkurrence”, ”præstationsiver” (Her placeres også kvindens angst for at præstere noget). 
Ett annat exempel är fält 11 Sexologi, livsfaserne, där Kvindens seksualitet får följande 
parantetiska tillägg: (Herunder forelskelse og kærlighed). Något motsvarande tillägg finns inte 
till mannens sexualitet. Ett annat anmärkningsvärt tillägg är: (her også højerestående dyrearter 
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af hunkøn), till ”Kvindens Psykologi og fysiologi”. Även här saknas liknande tillägg för 
mannen. Det sistnämnda kan läsas som att kvinnan står närmre naturen och dikotomiseringen 
natur/kultur antyds. 

Subjekt/objekt relationen framkommer på ett antal ställen. Kvinnan framställs som både 
subjekt och objekt i fält 6 Kvinden i politisk arbejde och Kvindens politiske stilling, och i fält 
9 Kvindelige malere, billedhuggere og koreografer och Kvinden som hun fremstilles i 
kunsten. Däremot blir kvinnan objekt i fält 11 Sexologi, livsfaserne, där ”Kvinden” placeras 
som sexsualobjekt utan någon manlig motsvarighet. 

I förhållande till uppdelningen privat/reproduktion och offentlig/produktion 
sammankopplas kvinnan tydligare än mannen till den privata sfären. I fält 11 Sexologi, 
livsfaserne finns fem ämnesord för moderskap och enbart två för faderskap. I Fält 7 finns 
Kvindens ansvar for barnets opdragelse og samfundstilpasning (socialization) och under 
Kvindens rolle i samfundet återfinns ”Børnehaver”, ”vuggestuer” och ”Boligforhold”. Å andra 
sidan dominerar kvinnan i fältet Arbejdsmarkedsforhold och här placeras även ”Husligt 
arbejde”, ”husmoderen” (den hjemmegående husmoder). Det sistnämnda antyder en 
destabilisering av dikotomin offentligt/privat. 
 
Avslutningsvis vill vi lyfta fram ett i vår mening tydligt fall av "Naming information", d.v.s. 
maktutövning i Hope A. Olsons vokabulär. I fält 10 Psykologi og fysiologi, placeras ”Vagina-
misundelse” på så sätt att det ingår i mannens psykologi medan den vetenskapliga 
psykoanalysens begrepp ”Penis-misundelse” placeras under ”Psykoanalytiska tolkninger”49 
och ”Freuds syn på kvinden”. Detta läser vi som att det vetenskapliga kunskapsanspråket 
åsidosätts, och Nynne Koch som listans upphovskvinna, tar sig rätten att benämna penisavund 
som en specifik forskares syn och en tolkning bland andra, medan ”vagina-misundelse" 
fastslås som en beståndsdel i Mandens psykologi og fysiologi. 
 
5.2.2.3 Sammanfattande avrundning av läsningen 
Utvecklandet av den systematiska ämnesordslistan vid KVINFO ingick i formerandet av ett 
nytt forskningsfält. Valet att upprätta en pragmatisk ämnesordslista framför ett fast 
strukturerat klassificeringssystem framstår som självklart val i samklang med feminologins 
tvärvetenskapliga karaktär och Nynne Kocks påstående att feminologin inte exakt kunde 
definieras då den var en process.  

KVINFOs ämnesordslista kan läsas som ett bidrag till vidgandet av det vetenskapliga 
diskursområdet genom att etablera feminologin som ett distinkt ämnesområde och genom att 
införa kön som en legitim kategori.  

De viktigaste tillblivelser av betydelse som sker i ämnesordslistan är för det första att kön 
framställs som en samhällelig struktureringsprincip. För det andra att män politiseras genom 
att pekas ut som grupp och som normerande i samhället. För det tredje att tecknet kvinna 
centraliseras. Därmed rubbas den diskursivt konstruerade essensen marginalisering, som 
tillskrivits kvinnan genom bl.a. de universella klassifikationssystemen. 

Listans centrala kategori är kön och tecknen män och kvinnor ställs parallellt men inte 
konsekvent. Istället upprätthålls den maskulinistiska diskursens skillnadsgörande på ett antal 
ställen. Exempelvis positioneras tecknet kvinna som närmre naturen och i 
reproduktionssfären, och hon framstår som kön i alla sammanhang medan mannen är sitt kön 
framför allt i det privata. Denna inkonsekvens ser vi som en illustration på den pågående 
striden mellan den maskulinistiska och feministiska diskursen, om makten över den 
samhälleliga betydelsetillskrivningen, och ämnesordslistan är en av de arenor där detta sker. 

                                                 
49 Kursiveringen är vår. 
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Vi läser listan som en artikulation som samtidigt både upprätthåller och förändrar den 
maskulinistiska diskursen. 
 
5.2.3 Läsning av konkreta texter 
 
I följande avsnitt ska vi genom läsning av texter från olika tidsperioder etablera verksamma 
diskurser inom KVINFO och relationerna dem emellan. Huvudsyftet med denna läsning är att 
påvisa eventuella skillnader i hur biblioteket italsätter sig, d.v.s. bibliotekets betydelse, mellan 
de olika tidsperioderna. Denna läsning syftar också till att ge stöd åt de tolkningar vi gjort i 
kapitel 5.2.1. ”KVINFO som text och skapande artikulation.” Resultatet ställs i kapitel 6 
”Sammanfattande läsning” mot könsordningen och ger svaret på det tredje ledet i vår 
frågeställning; om KVINFOs bidrag till meningskonstruktionen i samhällets könsordning 
genomgått någon förändring över tid. 
 
5.2.3.1 Urval av läsmaterial 
Alla texter som handlar om biblioteket utgör enligt diskursteorin likvärdiga representationer 
för biblioteket. Det intressant ur en diskursteoretisk syn är återigen, inte vem som säger vad 
eller i vilken form, utan det intressanta är vilka diskurser som gör sig gällande i 
textartikulationerna, vilka diskurser som tas i bruk. Vi påminner om att i en diskursteoretisk 
undersökning läses materiella och skriftliga texter som social handling och socialt användande 
av språket, de är artikulationer och analyseras i förhållande till de diskurser som kan tänkas ha 
möjliggjort artikulationen. Varje text ses alltså som inskriven i och representativ för olika 
diskurser, och ingen åtskillnad görs mellan olika typer av texter.  

Vi låter biblioteket representeras av texter som beskriver och uttalar sig om bibliotekets 
verksamhet. Totalt har vi sexton texter. Sju av dessa är hämtade ur tidskrifter, fem från stora 
danska dagstidningar, en årsberättelse, två informationsblad och en intervju.50 Dessa texter 
utgör delar av bibliotekets artikulationspraktik. 

För att svara på frågan om det skett någon förändring av KVINFOs betydelsebildning i 
förhållande till den övergripande könsordningen över tid, har vi delat upp texterna, och 
därmed läsningen, i två grupper. Den första gruppen sträcker sig från KVINFOs start fram 
tills Nynne Koch lämnar KVINFO, 1980-1986. Den andra gruppen tar vid där den första 
slutar och sträcker sig fram till och med 2000-talet, 1987-2000. Gränsen mellan de två 
grupperna är dragen, på grundval av dels Nynne Kochs avgång, och dels av hänsyn till 
inomverksamhetliga förändringar. Från att ha fungerat på gräsrotsnivå, i små lokaler med små 
medel, flyttar KVINFO till mycket större lokaler och blir en självständig och 
anslagsfinansierad institution under kulturministeriet. För att skilja på grupperna kallar vi dem 
”grupp Då” och ”grupp Nu”. Grupp Då innehåller nio texter fram till och med 1986 och grupp 
Nu innehåller sju texter från och med 1987. 
 
5.2.3.2 Konkreta lässtrategier 
I texter som ska läsas diskursivt ska först och främst flytande signifikanter identifieras. 
Flytande signifikanter är element som i särskilt hög grad är öppna för tillskrivning av 
betydelse, och som kan bli nodalpunkter. Då vår läsning går ut på att läsa hur biblioteket 
betydelseförs, utgår vi från att nodalpunkten är ordet ”bibliotek” i de texter vi läser. Övriga 
möjliga nodalpunkter är inte intressanta för oss. 

Två läsningar genomförs, en på ”grupp Då” och en på ”grupp Nu”. Läsningarna genomförs 
i tre olika i olika steg. Först identifieras de diskurser som utgör denna delläsnings 

                                                 
50 Uppgifter om texterna i bilaga 1. 



 

 

50 

diskursordning, därefter fastställs relationerna mellan de identifierade diskurserna.51 I sista 
steget letar vi efter värdeladdade ord. Dessa resultat knyts ihop i avsnittets sammanfattning, 
som i sin tur får sin slutgiltiga tolkning i kapitel 6 ”Sammanfattande läsning”. 
 
 
Identifiering av diskurser 
Här ska vi se på vilka ord (element) som på olika sätt knyts samman och refererar till 
nodalpunkten bibliotek. Härigenom blir det möjligt att identifiera och skapa ekvivalenskedjor 
mellan ord som är hänförliga till olika betydelsebildningar. Dessa ekvivalenskedjor med 
nodalpunkten som rubrik utgör de diskurser som framträder i texterna. 
 
 
Diskursrelationer 
När diskurserna är etablerade ska relationerna dem emellan etableras och framvisas. Detta gör 
vi genom att omvandla ekvivalenskedjornas förhållande till varandra storleksmässigt, och 
redovisa detta i procent i överskådliga diagram. 
 
 
Värdeladdade ord 
Till sist lokaliseras värdeladdade ord. De värdeladdade ord vi väljer att fokusera är 
kraftuttryck och aktivitetsuttryck. Med kraftuttryck menar vi ord eller fraser i texterna som är 
expressiva, i form av värderingar, metaforer och bildspråk. Med aktivitetsuttryck menar vi ord 
eller fraser som uppvisar någon form av viljeinriktning, i form av uppmaningar, visioner, 
drivkraft, önskningar.  I detta moment gör vi ingen skillnad på ur vilken diskurs de olika 
värdeladdade orden kommer. Vi ser texten som en helhet och det resultat vi får ställs sen mot 
vilka diskurser som faktiskt finns i texterna.  
 
 
Resultat  
Här sammanställs resultaten av de olika momenten i båda läsningarna. Identifieringen av 
diskurser och relationerna mellan dem svarar på frågan om vilken diskurs som gör sig 
gällande genom texten, de värdeladdade orden förstärker eller försvagar diskursens betydelse, 
och en jämförelse av betydelse grupperna emellan svarar på frågan om någon förändring skett 
över tid.  
 
 
5.2.3.3 Diskursiv läsning av texter grupp Då 
 
I texterna i grupp Då grupperar sig elementen kring nodalpunkten bibliotek och tre stora 
diskurser framträder. I vår läsning utgörs de av: en kvinnodiskurs, en biblioteksdiskurs och en 
marknadsdiskurs. Nedan följer en uppställning bestående av tre ekvivalenskedjor, en för varje 
diskurs. Elementen i de olika ekvivalenskedjorna nedan hänför tillsammans nodalpunkten 
bibliotek som hemmahörande i olika diskurser som i den diskursteoretiska förståelsen kämpar 
om att betydelseföra biblioteket och bestämma dess identitet. 
 
 
 
 
                                                 
51 Diskursordningen i denna delläsning skiljer sig från den diskursordning vi etablerat för uppsatsen som helhet 
och som är identisk med samhällets könsordning.  
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Kvinna      Bibliotek      Marknad 
kvindeforskningen   Bibliotek      proritere 
kvindebevægelsen   registrering     satser 
kvindeproblemer    emnekartotek     penge 
feminologisk     fagbibliotek     indkøb 
kvindesyn      arkiv       beløb 
kvindeforeninger    kataloger      økonomiske 
antifeministisk    dokumentation    finansieres 
Kvinder      bibliotekssytem    tilskud 
KVINFO      informationstjenesten  tipsmidler 
Kontaktkvinder    bibliotekarisk     budget 
Søsterskab     bibliotekar     støttes 
Kvindelitteratur    litteraturservice    finansloven 
Forkvinderne     samlinger      koster 
kvinderelevant    fagreferent 
kvindeorganisationer   dokumentation 
pigesocialisering    förmedla 
kvindepolitisk    alfabetisk 
kvindehistorisk    database 
kvindesamfund    kartotek 
kvinnokunskap    brugere 
kvinnorollen     lånerkort 
kvindeniche     bøger 
kvindelige      bogsamling 
kvindestemmer 
kvindeorienterede 
kvinderegistret  
 
 
 
Relationerna mellan de olika diskurserna ser alltså ut som nedan. Kvinnodiskursen dominerar 
med 64 % (491ord). Biblioteksdiskursen är näst störst med 27 % (202 ord). 
Marknadsdiskursen tar resterande utrymme med 9 % (68 ord). 
 

 
I dessa tidiga texter används ett kraftfullt språk. För att beskriva verksamheten används 
metaforer som t.ex, hjärtesak, kölvatten, politiskt vapen, språngbräda, huvudlös. För att 
markera hur pass viktigt något är används ord som t.ex. oskiljaktiga, nödvändiga, explosivt, 
akut, oundgängliga, våldsam. När det gäller språkets drivande karaktär är den också väldigt 
påtaglig. Inte minst mängden aktivitetsuttryck talar för att språket är drivande. Bortsett från de 
traditionella biblioteksaktiviteterna som t.ex. förmedling, insamling och registrering, så 
används ord som anger en viljeinriktning mot ett vidare mål. Sträva, lansera, lära, 
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nyvärdering, synliggöra, nytänkande, frigörelse, argumentera, ändra, påverka, önskar. I våra 
tidiga texter är språket i hög grad både kraftfullt och rörelsebetonat.52  
 

5.2.3.4 Diskursiv läsning texter grupp Nu 
 
Samma diskurser som i de tidiga texterna identifieras här på grundval av hur de 
betydelsegivande tecknen fördelar sig. Ekvivalenskedjorna ser då ut som följer: 
 
Kvinna      Bibliotek     Marknad 
Kvindeforskning    klassifikationssystem bevillinger 
Feminologi     bibliotekarie    indkøb 
Kvindebevægelsen   katalog     forskningsrådpenge 
Kvinnors      klassificerade    pengetilførsel 
KVINFO      fagprofil     tipsmidlerne 
Kvindelitteratur    samlinger     finansieret 
Kvinderelevant    fagreferent    finansloven   
kvinder      kartotek     budgettet 
kvindeforum     formidles     økonomiske 
kvindebillede     kortkatalog    kroner 
women-specific    humaniora    huslejen 
feminism      registreres     afslag 
kvinnobibliotek    emneordliste  
kvinnooffentlighet   søgbar 
        fællesbase 
        arkiv 
        informationscenter 
        subject headings 
        documentation 
        informationscenter 
        dokumenterar 
 
 
Relationerna mellan diskurserna i de senare texterna har en något annorlunda karaktär än de 
tidiga texterna. Här tar biblioteksdiskursen hälften av utrymmet, 50 % (291 ord). 
Kvinnodiskursen lite mindre, 41 % (234 ord), och resterande 9 % (52 ord) är 
marknadsdiskurs.  
 

 
Här används ett mer formellt språk och inget målande bildspråk. Aktivitetsuttrycken som 
används är inte heller så uttrycksfulla, de domineras av: förmedla, kvalificera, service, 
samarbete, främja.53 
 

                                                 
52 Komplett lista på de värdeladdade orden i bilaga 2. 
53 Komplett lista på värdeladdade ord se bilaga 3. 
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5.2.3.5 Sammanfattning 

Med utgångspunkt i diagrammet ovan sammanfattar vi resultatet av vår diskursiva läsning av 
texterna. Vi kan utifrån denna illustrering tydligt se att det skett en avsevärd förändring 
tidsmässigt i diskursrelationerna så som de framträder i texterna. Där en diskurs dominerar 
tyder det på att den diskursen är starkast i sin strävan att uppnå hegemoni, en 
betydelsebildnings envälde. 
 
Om vi börjar med de tidiga texterna så är kvinnodiskursen överlägset störst och det är då 
möjligt att läsa artiklarna som om de italsätter sig som ett språkrör för kvinnan och därigenom 
anknyts biblioteket till den feministiska diskursen då texterna könsmarkerar biblioteksarbetet 
med tecknet kvinna. Betydelsen av tecknet kvinna är då inte, som i biblioteksdiskursen, 
begränsad till en kategori eller ett ämne. Detta tyder på att det är kvinnans situation som är 
huvudfrågan och att det är viljan att göra något åt den som driver verksamheten.  

De värdeladdade orden är också många, målande och uttrycksfulla, aktivitetsuttrycken är 
aktiva och drivande.  
 
Vad det gäller de sena texterna, så visar de en övervikt för biblioteksdiskursen, och 
viljeinriktningens tonvikt hamnar på utveckling och utvidgning av verksamheten, främst på 
IT-området och det teknologiska området. Biblioteksdiskursens dominans förskjuter 
bibliotekets italsättande av sin identitet mot en högre grad av bibliotekarisk professionalitet. 
Könsmarkeringen försvinner till förmån för bibliotekarisk professionalism och effektivitet. 
Biblioteket framställs som en institution som samlar, dokumenterar, organiserar och 
förmedlar information på ett neutralt sätt. Kraftuttrycken är nära nog obefintliga och de 
aktivitetsuttryck som finns har en mycket mer passiv karaktär än tidigare. 

 
I förhållande till den läsning vi gjorde under rubriken, KVINFO som text i diskursivt 
feministisk belysning, och där vi menade att akademiskt bibliotek är som vetenskapen i sin 
strävan att uppnå fullständig objektivitet i förhållande till den kunskap den klassificerar och 
tillgängliggör, är det möjligt att läsa den betydelseföring som sker via biblioteksdiskursen 
som ett upprätthållande av det positivistiska idealet och därigenom kopplas 
biblioteksdiskursen till den maskulinistiska diskursen. Kvinnodiskursen däremot kan läsas 
som ett avvikande från detta ideals neutralitetsanspråk.54 
 
Vår tolkning av vad denna förändring i diskursrelationerna ställt mot samhällets könsordning 
möjligen kan betyda återkommer vi till i kapitel 6 ”Sammanfattande läsning”. 

                                                 
54 Marknadsdiskursen väljer vi att inte närmare gå in på. 
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6 SAMMANFATTANDE LÄSNING MED SLUTSATSER 
 
I det följande, som utgör det sista steget i vår diskursteoretiska läsning, ska det sammanfattade 
innehållet från våra tre delläsningar ställas i relation till uppsatsens diskursordning. 
Härigenom får vi ett möjligt svar på hur och med vilken betydelsebildning KVINFO, sett som 
en materiell artikulation kan sägas bidra till meningskonstruktionen i samhällets könsordning. 
Avslutningsvis uttyder vi om detta bidrag, i förhållande till könsordningen, genomgått någon 
förändring från det att KVINFO grundades fram tills idag.  
 
 
Hur KVINFO skapar betydelse 
 
Grundläggande i diskursteorin är att då en artikulation görs, i det här fallet att KVINFO tog 
gestalt, så används de möjlighetsvillkor, de diskurser som finns att tillgå. Samtidigt bidrar 
artikulationen till att utforma innehållet och tyngden i den/de diskurser som den själv bygger 
på. Denna syn utgör det första och grundläggande sätt på vilket KVINFO bidrar till samhällets 
könsordning. I förhållande till de tre diskurser som vi låtit utgöra KVINFOs möjlighetsvillkor 
och uppsatsens diskursordning, menar vi att den maskulinistiska diskursen var bibliotekets 
negativa förutsättning och den feministiska diskursen dess positiva förutsättning. 
Jämställdhetsdiskursen återkommer vi till senare. 
 
Genom att se på bibliotek i allmänhet via uppsatsens perspektiv blir biblioteken beståndsdelar 
i samhällets betydelsebildning och platser för intellektuell och praktisk maktaktivitet. Som vi 
såg i läsningen av KVINFO som text, nedmonterar det diskursteoretiska synsättet det 
positivistiskt genomsyrade biblioteket inklusive dess neutralitetsanspråk. Biblioteken ses 
istället som led i legitimeringen av specifika kunskapsanspråk och därigenom utestängs 
samtidigt kunskapsanspråk som inte erkänns i den dominerande diskursen. Härigenom blir 
biblioteken möjliga arenor för diskursiva strider där olika diskursers kunskapsanspråk strävar 
efter att uppnå hegemoni, entydighet. Diskursiva arenor som samtidigt kan utgöra 
alstringsplatser för uppkomsten av nya kunskapsanspråk. Detta anser vi vara ytterligare en 
infallsvinkel för att förstå på vilket sätt KVINFO bidrar till könsordningen. I Det Kongelige 
Bibliotek, sett som en diskursiv stridsarena, framskapade Nynne Koch genom sitt 
feminologiprojekt en ditintills diskursivt utesluten, annorlunda världsbild, där kvinnan och 
könsrelationen tydligt avtecknade sig. Detta tvärvetenskapliga projekt läser vi som ett 
kunskapsteoretiskt ifrågasättande och en försvagning av den maskulinistiska 
diskursdominansen via praktiken.  
 
Det tredje sättet på vilket KVINFO bidrar till könsordningens konstruktion återfinns i 
diskursteorins syn på gruppbildning. En grupp skapas och representeras i samma rörelse, 
d.v.s. i det ögonblick en artikulation talar om eller till en grupp, eller på en grupps vägnar 
(Laclau 1993, s. 289ff). Utifrån denna syn blir KVINFO en materiell artikulation på en grupps 
vägnar, kvinnors, och denna gruppering skapas i förhållande till ”de andra”. I den rådande 
tvåkönsordningen innebär detta att även mäns gruppkonturer förstärks.  
 
 
Vilken betydelse KVINFO bidrar till att skapa 
 
I vår läsning av KVINFO i relation till uppsatsens diskursordning framkommer en 
betydelsemättad bild där kvinnorörelsen, kvinnobiblioteket och kvinnoforskningen, utgör 
varptrådar i en väv som tillsammans bildar mönstret i en framväxande feministisk motdiskurs, 
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riktad mot den förhärskande maskulinistiska diskursen. Denna diskurs, "Det Enas herravälde" 
(Irigary 1994 s. 81) som under överskådbar historisk tid legat till grund för att skapa och 
ordna varierande diskursiva sanningar om man-manligt, kvinna-kvinnligt. Runt våra kroppar 
och deras olikheter har det dikotoma skillnadsgörandet, som utgör kärnan i den 
maskulinistiska diskursen, byggt upp en hel värld av föreställningar, betydelser, innebörder 
och berättelser. Denna diskurs har legitimerat mannen som norm och definierat kvinnans vara. 
Historiskt sett har den samhälleliga diskursproduktionen runt tecknet "kön" legat i mäns 
tankar och händer. I vår läsning deltar KVINFO i den feministiska diskursens strävan att bryta 
upp och söndra "Det Enas herravälde". 
 
I förhållande till den maskulinistiska diskursen framträdde redan i avsnittet ovan ett antal 
betydelsebildningar. För det första den annorlunda världsbild som etablerades i det 
tvärvetenskapliga ämnet feminologi. Detta läser vi som en utmaning mot det traditionella 
bibliotekets utövande av, i Sarah Pritchards ord, "epistemological imperialism" (Pritchard 
1994, s. 3). Det är även möjligt att beteckna KVINFO som ett materialiserat 
dekonstruktionsprojekt och feminologin kan ses som en feministisk landvinning i en strid med 
den maskulinistiska diskursen om hur verklighetsbilden byggs upp. Detta läser vi som ett 
bidrag till vidgandet av det vetenskapliga diskursområdet, genom att problematiserandet av 
könet tillskapas som ett legitimt kunskapsområde.  

För det andra förstärks gruppindelningen män/kvinnor och kön framställs som en 
samhällelig struktureringsprincip. Detta läser vi i kombination med att i ämnesordslistan 
pekas män ut som en normerande grupp i samhället. Därigenom artikulerar KVINFO vad 
Maud Eduards anger som det mest förbjudna: "att benämna män som en politisk kategori, är 
att omvandla dem från ett universellt ingenting till ett specifikt någonting..." (Eduards 2002a, 
s. 157). Därutöver sker gruppbildningen genom kvinnors egna tal istället för att skapas genom 
mäns omtal eller tilltal. Vi menar att KVINFO ingår i en kvinnogruppering ”för sig”. 
 
Genom sin artikulerande praktik bidrog och bidrar KVINFO till en destabilisering av den 
maskulinistiska diskursen. Som vi har visat har denna etablerats via ekvivalenskedjor där 
kvinnor konstituerats som underordnad genom en hierarkisk uppdelning i motsatspar.55 
Destabiliseringen innebär en förskjutning av betydelsen av nodalpunkten "kvinna" genom att 
detta tecken via KVINFOs artikulerande praktik förbindas med tecken såsom information, 
forskning, subjekt, aktivitet, kunskapande och centralitet, och därmed rubbas de dikotoma 
ekvivalenskedjornas identitetsbildning. Som exempel har vi bl.a. anfört hur den 
maskulinistiska diskursen ekvivalerat förnuft med man och därmed historiskt exkluderat 
kvinna från förnuftets domän. På så vis blev mannen det normativa kunskapande subjektet 
och kvinnan objektet som kunskap skulle erhållas om. Den kvinnorelevanta litteratur som 
Nynne Koch inledningsvis letade fram och katalogiserade i Det Kongelige bibliotek, var om 
kvinnor skriven av manliga författare. Men genom att insistera på att biblioteket skulle köpa 
in feministiska klassiker, frigörelsefeminismens litteratur och genom sina egna 
publikationsserier, placerades kvinnan i det skapande subjektets plats. Även via den 
systematiserade ämnesordslistan rubbas relationen subjekt/objekt i betydelsen vem som är 
benämnare och vem, som blir benämnd. Nynne Koch tog sig rätten att via sin egenupprättade 
systematiska ämnesordslista utöva, vad som med diskursanalytiska ögon kan ses som 
maktutövning, i Hope A. Olsons terminologi, "Naming information".  

En i vår syn viktig betydelseförskjutning, hämtar vi från vår läsning av ämnesordslistan. 
Där centraliseras tecknet kvinna via placeringen i systematiken, i den verklighetsbild och 
diskursiva kamparena, som ett indexeringssystem kan liknas vid. Därmed rubbas den 

                                                 
55 Se en utförlig redogörelse i kapitel 5.1.1  ”Maskulinistisk diskurs”, s. 26. 
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diskursivt konstruerade essens, marginalisering, som tillskrivs kvinnan genom den 
maskulinistiska diskursen och som återfinns i de universella klassifikationssystemen. 

Sammanfattningsvis menar vi att den betydelseförskjutning i tecknet ”kvinna” som 
KVINFOs praktik åstadkommer, bidrar till ett förverkligande av feminismens grundläggande 
ändamål: "att åstadkomma en förändring av alla praktiker, processer och sammanhang, i vilka 
kvinnor pekas ut och underordnas som grupp" (Eduards 2002, s .10).  Samhälleligt handlande 
bygger på användandet av kategorier. Kategorin ”kvinna” är nödvändig för feminismen om 
den ska kunna organisera sig och åstadkomma en förändring i relationen mellan könen. I 
denna bemärkelse bidrar KVINFO till samhällets könsordning genom att på en och samma 
gång formera och rekonstruera kategorierna kvinna/kvinnor. Härigenom bidrar KVINFO till 
skapandet av en plattform för feministiskt agerande. 

 
 
KVINFOs betydelsebidrag över tid  
 
Vi avslutar denna ihopknytande läsning med att försöka urskilja om KVINFOs bidrag till den 
feministiska motdiskursen genomgått någon förändring från det att KVINFO grundades fram 
tills idag. 
 
Vid läsningen av de texter där biblioteket italsattes såg vi att det skedde en avsevärd 
förändring i relationen mellan kvinnodiskursen och biblioteksdiskursen, så som de ger sig 
tillkänna i texterna under tidsperioden. Om vi börjar med de tidiga texterna så är 
kvinnodiskursen överlägset störst. I de senare texterna dominerar biblioteksdiskursen. Denna 
förändring sätter vi nu i relation till förändringar i den feministiska diskursen under samma 
tidsperiod. 
 
Etablerandet av KVINFO skedde i uppbyggnadsfasen till den feministiska diskursens andra 
vågtopp, frigörelsefeminismen. Denna vågtopp i den feministiska diskursen karakteriserades 
av att vara uppbyggd av artikulationer från många håll och i många former. Dess fons et 
origo, dess källa och ursprung, var kvinnor som grupp och nyckelbegreppet var synliggöra. 

Kvinnor som grupp konstituerades materiellt genom att en mängd olika samhälleliga 
kvinnorum etablerades, t.ex. kvinnohus, alternativa institutioner och kvinnobibliotek. 
Gruppkonstituerandet skedde även genom synliggörande grupphandlingar såsom 
kvinnofestivaler, kvinnoteater, kvinnomusik, kvinnolitteratur, kvinnokonst och kvinnokurser. 
De verbala artikulationerna bestod av allt från slagord som: "Forskning för, om och av 
kvinnor!", till en omfattande teoribildning där ledet "kvinno-" anknöts till flera vetenskapliga 
discipliner. Sist men inte minst, så var frigörelsefeminismen en medvetet artikulerad 
gruppbildning för sig. Rødstrømperörelsen var enbart för kvinnor. Viljeinriktningen var att 
utgöra en grupp baserad på systersolidaritet. Gruppbildningen förstärktes genom att män som 
grupp direkt pekades ut och identifierades som motpart i en maktkamp. En maktkamp som 
bedrevs överallt och på alla plan.  

Enligt vårt förmenande finns en klar korrespondens mellan den mångstädes och 
mångljudande feministiska diskursen och att KVINFO huvudsakligen italsätter sig via denna. 
Både KVINFO, som materiell artikulation bestående av den artikulerande praktiken, 
ämnesordslistan, feminologin, och den feministiska diskursen ringar in män som grupp. De 
löper även samman i begreppet synliggörande. Som vi nämnde i avsnittet feministisk diskurs, 
under den avrundande diskussionen har kvinnors historiska osynlighet till stor del varit ett 
dokumentationsproblem, och att det enda sättet att garantera kvinnors samhälleliga närvaro är 
att kontrollera kunskapens distribuering och organisering. Härmed utgör KVINFO och övriga 
kvinnobibliotek, centrala artikulationer i den feministiska diskursen. Men mer än så. Vi menar 
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att det inte är orimligt att KVINFO i sin tur kan läsas som en basartikulation i konstituerandet 
av den feministiska diskursen i Danmark. Detta grundar vi på det faktum att Nynne Koch 
genom sitt feminologiprojekt skapade och inringade ett forskningsfält innan den akademiska 
kvinnoforskningen hade formerat sig, och inringat motsvarande forskningsfält i den 
akademiska världen.  
 
När det gäller de senare textartikulationerna från1987-2000 där biblioteksdiskursen 
dominerar, anser vi att detta är i linje med den följande utvecklingen av den feministiska 
diskursen. Från slutet av 1980 talet utvecklades feminismen till en mer teoretiskt, akademiskt 
förskansad rörelse och kvinnoforskningen identifierade sig alltmer som professionellt 
akademisk och backades upp av jämställdhetsstaten. Kvinnor som den centrala 
förståelsekategorin ersattes av begreppsparet kön/genus. Efterhand har detta begreppspar 
avlösts av en förståelse av kön som verb. Kön är något vi gör och görs till, och den 
postmoderna feminismen har gjort sin entré. Centralt i denna idéströmning är, som vi 
utvecklat ovan, att konstituera kvinnan, inte till ett subjekt, utan som många olika subjekt och 
subjektpositioner. Samtidigt har kvinnor som gruppidentitet ifrågasatts. 

Parallellt med den akademiskt förankrade postmoderna feminismen artikuleras 
jämställdhet som det samhälleligt önskvärda från den traditionella politiska arenan. I 
jämställdhetsdiskursen, uppsatsens tredje diskurs, konstitueras återigen mannen som norm. 
Relationen mellan könen betydelseförs här som samförstånd och framställs inte som en 
politisk dimension, en grundläggande makt- och intressekonflikt i samhället. Det är möjligt att 
antydningsvis läsa uppkomsten av jämställdhetsdiskursen som en hegemonisk intervention 
som återställer ordningen efter det att den maskulinistiska diskursen skakats om i sin 
grundstruktur, de diskursiva ekvivalenskedjorna, av den feministiska offensiven under 
frigörelsefeminismen. Ett omskakande som innebar att abstraktionen människan kläddes av 
och visade sig vara en man. 

Feminister har uttryckt oro för att den feministiska betydelsebildningens termer och 
begrepp översätts till det dikotomiserande språkbruket i den maskulinistiska diskursen. Till 
exempel att genus omtolkat till dikotomin biologiskt/socialt kön, kan används för att 
upprätthålla skillnadsgörandet mellan könen. Trots att delar av den akademiska feminismen 
teoretiserar könsrelationen, konstruerad eller ej, som en grundläggande makt och 
intressekonflikt i samhället, är dess samhällsröst svag i förhållande till dagens övriga 
betydelsebildning runt könsrelationen i samhället. Feminism tömd på maktaspekten har blivit 
ett vardagsord. I förhållande till denna senare utvecklingen i den feministiska diskursen, där 
den sociala aktivismen avstannat, och dess terminologi annekterats av jämställdhetsdiskursen, 
framstår det som följdriktigt att den bibliotekariska diskursen i högre grad tas i bruk i de 
senare texterna.  

Men vi avslutar inte vår läsning där, utan menar att den centrala position dagens KVINFO 
intar genom sin förmedlingsfunktion mellan akademiska och samhälliga platser, med uppgift 
att: "forbinde kvinde- og kønsforskningen med de bevægelser i samfundet, der sætter fokus på 
viden, forandring og udvikling i forholdet mellem kønnene", relaterat till försvagningen i den 
feministiska diskursen som helhet, utgör en ännu viktigare feministisk artikulationsväg idag, 
än under frigörelsefeminismens dagar. Denna tolkning tycker vi förstärks genom att KVINFO 
arbetar för "at synliggøre kvinders viden, erfaring og ekspertise" (Om KVINFO senast 
uppdaterad 2002). Härmed fortsätts den artikulationspraktik, som vi i uppsatsen visat bidrar 
till skapandet av kvinnor som grupp.  
 
 KVINFO kan med diskursteoretiska ögon ses som ett politiskt skeende. Yvonne Hirdman har 
skrivit att: "En förändring av relationerna mellan män och kvinnor är…alltid en revolutionär 
förändring" (Hirdman 1992, s. 230). Detsamma gäller alla representationer och beteckningar 
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på könen och förändringar i de ekvivalenskedjor som utgör innehållet i tecknen ”kvinna” 
respektive ”man”. I vår diskursteoretiska läsning ser vi KVINFO som ingående i feminismens 
revolutionära mobilisering mot den maskulinistiska diskursens hegemoni där kvinnan 
underordnas mannen.  
Denna mobiliserings förändringssträvan består inte i att upptäcka vem kvinnan är, utan att 
revoltera mot de sätt på vilka kvinna definierats, kategoriserats och klassificerats via den 
maskulinistiska diskursen. En del av det feministiska projektet är att ringa in kategorin män 
och avgränsa dem från deras anspråk på en normerande position, härvidlag anser vi att 
KVINFO varit och är en framgångsrik, underminerande artikulation: "[M]ale superiority has 
served as a justification for male power. Any exposure of the false nature of male superiority, 
while not a direct assault on male power, is an indirect attack which undermines it" (Spender 
1980) 
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7 DISKUSSION 
 
Under denna rubrik ska vi diskutera runt och för användningen av diskursteorin och för 
nödvändigheten av feminism inom det biblioteks- och informationsvetenskapliga fältet. Vi 
gör även några reflektioner över uppsatsens innehåll. 

Ett diskursteoretiskt arbete gör inga anspråk på att framställa Sanningen med stort S, utan 
resultatet är en bland många möjliga tolkningar av det studerade fenomenet. En tolkning som 
dessutom styrs av uttolkarens förförståelse. Detsamma gäller läsaren. För att parafrasera vad 
Wittgenstein skrev i förordet till Tractatus: "Denna uppsats (bok) kommer kanske att förstås 
bara av den, som redan själv en gång tänkt de tankar den uttrycker – eller åtminstone likartade 
tankar”(Wittgenstein, 1992 s. 37). Vi vill även understryka att det perspektivistiska seendet 
som vi öppet redovisat under rubriken positionering, inte saknas i arbeten utifrån andra 
teoribildningar, det återfinns där som metateoretiska underströmningar. För oss framstår 
diskursteorin som ett öppet och etiskt sätt att kunskapa.  

Diskurs är ett begrepp som kan verka förfrämligande och distanserande i förhållande till 
verkligheten, då det inte refererar till något som existerar som en objektiv, greppbar enhet i 
samhället. Vi inledde själva vårt kunskapande runt begreppet diskurs med en lätt intellektuell 
vämjelse. Det luktade av "academentia" (Daly, 1987, s. 184)56, men alltunder arbetets gång, 
har begreppet och det diskursteoretiska perspektivet framstått som ett tanke- och 
handlingsbefriande verktyg; vi är inga marionetter som dinglar i strukturernas trådar, utan vi 
är delaktiga i upprätthållandet och förändrandet av den verklighet vi lever, tänker, kunskapar 
och arbetar i. 

Vår förhoppning är att vi i uppsatsen lyckats åskådliggöra det intima samband som 
föreligger mellan makt/kunskap och även att detta samband är könsimpregnerat till kvinnans 
förfång. Genom det sistnämnda skapas ett självklart utrymme för feministiska perspektiv 
inom biblioteks- och informationsvetenskapen. Diskursteorin tillhandahåller en vokabulär och 
ett metateoretiskt ramverk för att undersöka relationen makt/kunskap, som enligt vår mening 
utgör själva kärnan i biblioteks- och informationsvetenskapens centrala forskningsområde, 
information. Vi anser att det är fruktbart att se information som diskursiva flöden och 
handlingar som även innehåller objektifierade och materiella beståndsdelar. Härigenom blir 
exempelvis, som vi har visat, biblioteken betydelsebärande tecken i det samhälleliga 
diskursivt skapade informationsflödet och centrala led i konstruerandet av specifika 
kunskapsanspråk. Biblioteks- och informationsvetenskapen har enligt bl.a. Day (1996), som 
refererar till Wersig haft svårighet att finna sig till rätta i den positivistiska 
vetenskapstraditionen delvis p.g.a. att information inte på något självklart sätt kan mutas in 
som en distinkt forskningsentitet. När nu feministiskt kunskapande och diskursteorin 
tillsammans med andra postmoderna tankebildningar, ifrågasatt och nedmonterat legitimiteten 
i det positivistiska kunskapsanspråket, öppnas en möjlighet för biblioteks- och 
informationsvetenskapen att inta en central position inom det postmoderna kunskapandet. En 
centralitet baserad på att information och informationsflöden utgör fokus för både biblioteks- 
och informationsvetenskapen och postmodernismen: ”The relation of LIS to postmodern 
science is like a Möbius strip: The problem of the object involves the problem of method. For 
the postmodern science of information studies, ‘information’ constitutes both its ‘inside’ and 
its ‘outside’ ” (Day 1996). 

 
Vår läsning av KVINFO som artikulation har företagits på ett övergripande plan, och vi har 
berört de geografiska och kronologiska aspekterna på ett flyktigt sätt. Detta delvis till följd av 

                                                 
56 Academentia (ordet myntat av Diana Beguine) n: normal state of persons in academia, marked by vaying and 
progressive degrees; irreversible deterioration of faculties of intellectuals.  
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att ett diskursteoretiskt perspektiv förskjuter analysnivån till samhället i stort, även då texterna 
härrör från den konkreta praktiken, men också som ett medvetet val, mot bakgrund av att den 
samhälleliga struktureringsprincipen, könsordningen, alltid existerat så långt den diskursiva 
historieskrivningen tillåter oss se. Den samhälleliga berättelsen om kvinnor och män är en 
stor berättelse och kan inte berättas utan överblick och övergeneraliseringar. 
Dessutom anser vi att det ibland är nödvändigt att använda ett svepande perspektiv för att 
kunna begripliggöra det som finns så nära så att synfältet blockeras. Och närmre än det 
diskursivt skapade könet kan inget bli - vi lever och gör det oavbrutet. Däremot anser vi att 
det skulle vara givande att mer i detalj studera de diskursiva relationerna mellan KVINFO och 
dess danska samtid, och även att utforska Nynne Kochs livsverk, både hennes 
feminologiprojekt och hennes skönlitterära verk, närmre. 
 

"Det privata är politiskt!" Denna slogan var och är fortfarande ett effektivt uppror mot den 
härskande diskursiva ordningen. Det är en utmaning mot själva kärnan i den maskulinistiska 
tradition som klyver världen och skapar dikotomier. Vi menar att detta slagord även är 
tillämpligt på det diskursteoretiska tänkandet. När vi påbörjade uppsatsen besatt vi redan en 
omfattande förkunskap om feminismen, dess historia och idéutveckling, och ju mer vi 
fördjupade oss i det diskursiva tänkandet, desto större blev vår övertygelse att detta är intill 
förväxling likt det tänkande som framför allt frigörelsefeminismen artikulerade på -70 talet. 
Exempelvis konvergerar de två tankebildningarna i att se kvinnors essens som ett kollektivt 
socialt vara, som tillskrivits dem av den maskulinistiska diskursen. Båda fokuserar, den 
ständigt pågående maktkampen i samhället, där män som grupp i diskursteorins termer, i stor 
utsträckning besitter de subjektpositioner där reell makt utgår ifrån, och som skapats av 
diskursivt avlagrade maktstrider.  

Vi har i uppsatsen velat antyda att feminismen och kvinnobiblioteken har utgjort ett 
avantgarde i postmodernismen. En position som vi tycker riskerar att fördunklas. Vi menar att 
feminismen kan ses som en av postmodernismens frontlöpare genom att den tidigt 
underminerat idén om att världen kan beskrivas och förstås från en objektiv, opartisk och 
universell position. För feminismen har en avmystifiering av könets naturlighet och politiska 
oskyldighet alltid stått högst på den feministiska agendan. Då Foucault på 1980-talet erövrade 
den akademiska världen med tesen om den socialt konstruerade sexualiteten mottogs den som 
en nyhet trots att 1960- och 70-talens feministiska litteratur innehållit samma budskap: 
människokroppen är kulturellt och politiskt definierad och den har formats historiskt genom 
disciplin och kontroll. (Järvinen 1996, s. 48) Det är möjligt att se denna akademiska 
"blindhet" som ett utslag av den diskursiva kontrollmekanism som just Foucault diskuterar 
och som redovisades under rubriken Synen på makt och kunskap.  
 
Vi delar Berndt Frohmanns åsikt att de teoretiska diskurserna inom biblioteks- och 
informationsvetenskapsfältet utövar makt när de konstruerar och definierar teoretiska element, 
såsom information, dess produktion, organisering och användning, och att denna makt via 
institutionella praktiker appliceras i praktiken. En viktig objektifierad kunskapsform som 
skapats av fältets teorier är exempelvis SAB-systemet. När detta tillämpas i praktiken 
upprätthålls och reproduceras den maskulinistiska diskursen med mannen som norm (Wold-
Karlsen 2000, s. 15). Den kunskapsteoretiska medvetenhet som Frohman och Olson 
efterfrågar i forskarsamfundet anser vi även ska ingå i bibliotekariers proffesionalitet genom 
att en kunskapsteoretisk hållning tillämpas i förhållande till det konkreta och vardagliga 
biblioteksarbetet. För vårt vidkommande tjänar härvidlag Nynne Koch som exemplariskt 
föredöme. För oss är det viktigt att ifrågasätta vad vi gör när vi gör som vanligt, när vi utövar 
inarbetade arbetsrutiner, för i vår diskursiva feminism är inget oskyldigt, i betydelsen, befriat 
från makt. 
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Bredde 6 
Bruger 8 
bryde 
centrale 2 
Dække 2 
demonstrere 3 
desværre 
distans 
divergenserna 

dominerende 
driver 
drunknar 
duftede 
dybt 
dynamisk 
dyrekøbt 
dårligt 
edderkop 
egenartad 
Eksistens 3 
eksplosivt 3 
emancipatorisk 
en lille smule 
endelig 2 
enig 
enighed 
Enormt 
ensidigt 
Entusiasme 5 
Erfaringer 6 
Erhvervet 4 
Erklærede 
erkänt 
Et barn af  
Etablere 11 
Existerande 2 
Fantastisk  
fascinerende 
fastholde 
fikseret 
finde 6 
flyttede 2 
Fodfæste 
Foretages 3 
Forklare 2 
formelt 
formidle 7 
formår 
Fornyelse 
Forstå 2 
forsvinde 
forsøge 3 
fortsätter 
forudsætninger 
framsynta 
framträder 
fremgå 2 
Fremskaffelse 
fremstillet 
fremtid 2 
frigørelse 
Frihed 
frivilligt 
frodig 
følt 
förlorade 

først og fremmest 5 
Förtjänar 
Galt 
Gevaldigt 
glæde 
glæde os 
glimrende 
godkent 2 
grænseoverskridende 
gratis 
Grov  
Grønt lys 
Halsløs 
hjælper 3 
hjælpsom 
hjärtesak 
hoppas på 
horisonten 
hovedkraften 
hovedsagelig 2 
Hurtigt 
hyggelige 
hårdhudethed 
Hårdt 
Härskande  
Højtflyvende 2 
Hönan och ägget 2 
I hög grad 2 
Ideal 3 
Idealistisk 
ideologin 
idérig 
igenkännliga 
Imponerende 
impulsgiver 
imødegået 
indblik 2 
indrømme 
Indsamle 2 
indspærre 
Indviede 2 
Ingen tvekan 
ingeniøræstetiske 
robotter 
initiativ 5 
inspirere 
integreres 
Intentioner 
Interessante 4 
intresserade 
især 
iværksætter 
iøjenefaldende 
jordemoder 
Kammeratskab 
Kamp 
Klage 

Klump i halsen 
Knap 
konflikterna 
Konkret 2 
Konkurrence 2 
Kræve 2 
kraft 
krise 
kritik 
kritiseres 
kølvandet 
könsneutrala 
Lægge vægt på 2 
lære 
langsommelig 
lanserad 
lavt niveau 
letforståelig 
ligestillning 
livfuld 
livsbetingelser 
Lyder 
Lykkedes 
lära 
mærkverdigste 
mandsdominans 
mandsorienteret 
manlig 
maskulin 
Medvind 
Midlertidig 
minoritetsgrupper 
Modbillede 
Modstand 
moralsk 
Mødes 3 
möjliggör 
næppe  
naturgiven 
nedprioriteres 
negativa 
Neutralitet 
Nogensinde 
normal 
nostalgisk 
Nytænkning 3 
Nyttige 3 
nyvärdering 
nødt 
nødvendige 2 
nøgleord 
objektivitet 2 
Officielt 
Omfattende 4 
omsonst 
omtalte 
Opbakning 
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Opbygget 
oplyser 
Opmærksomhed 2 
opnået 
opposition 
Oprettelsen 9 
Oprindelige 2 
opstod 
Opsving 
opsøgte 
optimistiske 2 
Orienteret 2 
Orsak 
Oskiljaktiga 
overensstemmelse 
Overleve 2 
Overodnede 
Overraskede 
overvældet 
Parate 
Pionerer 
Playboy 
politikere 
politisk 5 
positiv 4 
præger 
principielt 
Prioritere 4 
på jagt 
Påberåber 
påskønner 
påvirker 
Registrere 12 
rekrutterede 
Relevant 2 
renæssancemenneske 
respektere 
restriktive 
Ringeste 
Rygtedes 
ryster 
Rådgive 2 
sælges 
Særlig 7 
Samarbejde 6 

Sammensvorne 2 
sandsynligvis 
Satser 2 
savner 
Science-fictionagtige 
Sekterisk 
selvfølgelig 
Selvstændig 5 
selvstændiggørelse 
separatism 
side ved side 
Sideløbende 
sikre 3 
simpelthen 
självklart 
Skabe 3 
Skatkammer 
skifter 
skriver 5 
Skylder 2 
slagord 
slagside 2 
slående 
Slöseri 
smarte 
snævre 
Sofisticerede 
Solbrændte 
Spæde 2 
Spændende 2 
specielle 
Spraglet 
språngbräda 
Stadig 2 
Stærke 2 
Startet 5 
stiftes 
stigende 
Stille 
Stræber 2 
stråler 
Strømmer 
Stødja 
Støtte 11 
Støttekreds 2 

succes 
svært 
svage 
Syfte 
synd og skam 
synliggöra 3 
søge 3 
Søsterlige 
søsterskab 
tack vare 
tænke 3 
Takke 
Taknemmelig 2 
talentspejder 
tankevækkende 
temmelig 
tilbyde 2 
tillknyttet 2 
Tilrættelagt 2 
Tilstrømningen 2 
Traditionel 5 
Trængsel 
travlt 
Triumf 
Triumfdag 
Trots 2 
ttilgængeligt 
Tvivl 
tydeligt 
tålmodighed 
tårner sig op 
tätt 
Udarbejde 7 
udelukkende 3 
uden tvivl 
Udførlig 
Udgives 8 
Udkommer 9 
udmøntet 
udpræget 
Udtale  3 
Udveksle 3 
Udvide 4 
udvikler 
uenige 

uforståelig 
u-hierarkisk 
understreger 
undgå 
Undtagelserne 
uppstått 2 
Uprætentiøse 
Utrolig 2 
Utveckla 2 
utväxla  
uundgåeligt 
uundværlige 
uventede 
vægt 
Vælter 
værdi 
Værdifrihed 3 
værdifulde 
værdinormer 
væsentlige 2 
vanke hug 
Vanskelig 2 
varme 
velfornøjet 
venlige 
venskaber 
Verdenssyn 
Vide kredse 
Vigtig 5 
Vilkår 
Villige 2 
Voksede 3 
voldsom  
vrangvilligt 
våben 
växt fram 
yderst 
Yndet 
yndlingsbibliotek 
yrkespolitiska 
Åbenhed 10 
ånden 
Ønskede 5
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Bilaga 3 
Värdeladdade ord Nu 
 
abonnerer 
absolut 2 
Ændres 
ære 
Afgang 
afgørelsen 
afkastede 
aflevereres 
afslag 
aktivistbasis 
anderledes 2 
Ansat 2 
anskaffet 
anvendelsen 
Avläsa 
bedre 
Begyndte 2 
behandles 
behov 
bekræfter 
Bekänner sig till 
Benytte 4 
Bestemt 2 
Bestrida 
besvare 
betydelig 3 
Bevistade 
blive historie 
Bredt foretagende 
brogede skare 
Centralt 
Definere 
Deltar 
dobbelt mål 
Dogmatiske 
Dogme 
Drömma 
ekspederes 
Erbjuda 
Erfarenhet 
Erövrandet 
Etablerade 2 
evaluerede 
Expertis 
Falske 
Filosofien 2 
Finde 2 
Flyttede 3 
Forbereder 
foretage 
Forlængelse 2 
formades 
formidles 
forpligtet 
Forstørrelse 
Froppe 
Främja 

fuld gang 
fungerede 
färgades 
Förbinda 
Förmedla 5 
Förstår 2 
Försöka 
Förändring 
gennemgang 
genomgått 
ghettoisere 
give et indtryk af 
gjaldt 
Gratis 
Gräsrot 
gräsrotsliknande 
henvist 
hobby 
hovedsageligt 
högspecialiserat 
Høj kurs 
Højere grad 
Idealiserede 2 
inddaterer 
indebar 
indkøb 2 
indsigt 
indvielsen 2 
Intense 
Intresserad 2 
Kæmpe 
kæmpeprojekt 
kompetens 
Konflikter 
Konkurrenceforløb 
Konträra 
kvalificerat 
Kärnan 
lægge grunden 
Landstäckande 2 
Lokaleudvidelse 
lykkedes 
Lägger vikt 
løsere fastere 
tilknyttede 
mangler 
markant 
Medvetet omedvetet 
Mottog 
målsætningen 
nå op 
offentliggjort 
omfatte 
Opfindelse 
ophøjedes 
Oprettelse 
opspore 

optaget 
Oundvikligen 
overalt 
overhovedet 
Paradigm 2 
permanentgørelse 
pionjärfas 
pionjärprojekt 
Placerat 2 
Præget 
Præstere 
primära 
problem 
process 
Professionell 2 
protest 
På tromme før 
Påfaldende 
rappere 
Realisera 
realitet 
registreres 
regner med 3 
ringere 
Ro 
Rötter 
særlig 
sagt 
Samarbetar 3 
samspil 
Satse 
Satte frågetecken 
Selvstændig 2 
service 
Sikkerhed 
Sinnelag 
Självfallet 
Skabe 2 
Skifter 
Skillnad 
Slutligen 
Slået 
Snæver  
snarest 
Solidariske 
spændende 
specielt 2 
stærkt 
startede 
Status 
stoppede 
Stora betydelse 
Strävan 
Stöd 
støtte 
Svårligen frigöra 
synlig 

Synliggör 
Søge 3 
Tænke 
tættest 
tilbyde 2 
tildelt 
Tillgång 
Tillägnandet 
tilrettelæggelse 
traditionelle 
træde sammen 
Trange forhold 
Tværtimod 
Tycker inte om 
tyngdepunktet 
typiskt 
udarbejdelsen 
Udflytning 
Udfoldelsesmulighed
er 
Udgangspunkt 
udgiver 
udskydes 
udstationeret 
udvide 4 
Udvikling 2 
udvise 
udøvende 
uforandret 
Umuligt 
undertrykkelsen 
Unikke 2 
Upparbeta 
Uppmärksamhet 
uteslutande 
Uttryckas 
Utveckling 4 
Viktig 3 
Virtuellt 
voksne 
Välkomna 
Vänlig 
Värderingsfri 
Världsbild 
väsentligaste 
Ändra 
Öppet 
Överrensstämmelse 
 
 
Aiming 
Arranging 
Boundaries 
Close 
Common 
Comprehensive 
Cooperation 
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Deeds 
Developed 2 
Discovery 
Disseminate 
Distinguished 
Easy 
Ensure 
Establishing 
Fluent 
Founding 
Fulfilled 

Gender-blind 
growing 
Higher 
Ignorant 
In-between 
Initiated 
Integration 
Justify 
Lack 2 
Largely 
Lives 

Mainstream 
Major  
Male-centered 
Motivation 
Objective 
Obligation 
Philosophy 
Pragmatism 
Precisely 
Priority 2 
Problem 

Protest 
Provokes 
Publishing 
Purpose 
Running 
Service 2 
Targeted 
Traditional 
Understandig 
Uniqe 
Waves of feminism 

 
 
 



 

 

73

  
 
 

Bilaga 4 
Systematisk emneliste for emneområdet Feminologi.            Maj 1975 
 

Felt 1 
Tværgående kriterier 

 
Bibliografier (Bibliografier desuden forrest i hver gruppe) 
Handbøger, antologier og artikelsamlinger 
Biografisk leksikon, biografier over kvinder, personalhistorie generelt [se iøvrigt  

den særskilte personalhistoriske katalog] 
Almene værker 
Tidsskrifter og serier 
Kongres- og mødeberetninger (Kongresser desuden forrest i hver gruppe, efter 
                       bibliografier) 
Foreninger, institutioner, organisationer 
 Dansk Kvindesamfund 
 Kvinnohistoriskt arkiv 
 [Se også felt 5: Andre politiskr kvindegrupper] 
Skrifter om feminologien som emneområde 
 Feminologiens forhold til andre emneområder 
 Feminologiens systematik, nomenklatur og terminologi 
 Feminologiens metoder 
  Feminologiske lærebøger 
  Lingvistik som feminologisk metode 
  Litterære analyser som feminologisk metode 
 Feminologiens historie og biografi 
 

Felt 2 
Gudiner og andre over- 
naturlige kvindeskikkel- 
ser. Kvinder mer overna- 
turlige evner 

 
Gudinder 
 Den store Moder 
 Andre gudinder (alfabetisk) 
 Gratier 
 Norner, valkyrier 
 Havfruer, huldrer, nymfer 
 Kvindelige dæmoner 
Sibyller, profetinder, medier 
Hekse og hekseforfølgelse 
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Felt 3 
Antropologiske og religiøse 
forhold. Oldtidshistorie. (Al- 
mene historiske oversigter, 
der også omfatter oldtidshi- 
storie placeres i felt 4: Hi- 
storie og kulturhistorie) 

 
Kvindens stilling hos primitive folkeslag 
[Enkelte lande afabetisk] 
[Enkelte lande kronologisk] 
 Religiøse forestillinger, mytologi (myter og riter) 
  Skabelsemyter 
  Frugtbarhedsriter 
  Pubertetsriter 
Kvindens stilling hos de gamle kulturfolk 
[Enkelte lande alfabetisk] 
[Enkelte perioder kronologisk] 
  Amazoner 
  Matriarkater, kvindestyre [se også felt 6: Kvindesamfund] 
  Matrilinære samfund, kvindelig arvefølge 
 Det gamle grækenland 

[Hieros Gamos se Frugtbarhedsriter] 
 Det gamle Rom 
  Vestalinder [se også felt: 2 Sibyller] 
Kvinden i Hinduismen 
Kvinden i Islam 
Kvinden i Jødedommen [se også felt 11: Den jødiske moder] 
 Højsangen [Se også felt 9: Kærlighedslyrik] 
Kvinden i Kristendommen 
 Mariadyrkelse 
 Jomfrudom 

Kvindelige mystikere og helgoner 
Kvindelige præster [Se også felt 8: Kvinden på arbejdsmarkedet. Enkelte erhverv] 
Nonner, diakonisser 
[Hekse og hekseforfølgelser se felt 2] 

Kvinden i andre religioner 
 

Felt 4 
Historie og kulturhistorie 

 
Kvindens historie og kulturhistorie (almene og sammenfattende værker. Også almene  

oversigter, der medtager oldtidshistorie, placeres her) 
Begrebet Herstory 
Feminologisk idehistorie 
Kvindekultur 

[Enkelte lande alfabetisk] 
[Enkelte perioder kronologisk] 

  Klædedragt, mode [Se også felt 8] 
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Felt 5 
Politiske og polemiske 
publikationer  

 
Politiske og polemiske publikationer (herunder politik som fag og/eller begreb) 
 Mandens dominerende politiske rolle, Phallokrati 
  Politisk antifeminisme (herunder placeres: Seksualpolitik, sexisme, machismo, 

mandschauvinisme, maskulinisme, 
ny-maskulinisme) 

 Gynokrati, kvindestyre [Se også felt 3: Matriarkater] 
Kvindesagen, kvindebevægelsen, feminismen 

  Feministisk socialisme 
  Øko-feminisme 
  Den amerikanske feminisme og ny-feminisme 
  [Enkelte lande iøvrigt alfabetisk] 
  Stemmeret 
  Den seksuelle revolution (i  sin politiske aspekt. Se også felt 11: Kvindens 
           Seksualitet og Mandens seksualitet, samt felt 6:  
           Kvindens rolle i samfundet) 
  Rødstrømper 
  Andre politiske kvindegrupper 
  Internationale organisationers arbejde for kvindens ligestilling 
  Det internationale kvindeår 1975 
 Kvinden i politisk arbejde 
 Kvindens politiske stilling 
 

Felt 6 
Samfundsforskning og økonomi 

 
Samfundsforskning (herunder sociologi som fag) 
 Kvindens økonomiske stilling [Se også felt 8: Kvinden på arbejdsmarkedet] 
 Kvindens juridiske stilling 
  Kvindens menneskerettigheder 
  Beskyttende lovgivning 
  Kvindelig kriminalitet 
 Hierarki, rangorden 
 Mandssamfund, patristiske samfund 
  Broderskaber (men in groups), hemmelige selskaber 
 Kvindesamfund, matristiske samfuund 
  Søsterskaber, hemmelige selskaber 
 Menneskesamfund, androgyne samfund, samkultur 

Alternative samfund iøvrigt (herunder futorologi og utopier) 
Kvindens rolle i samfundet (herunder også kønsroller og mandens rolle i samfundet. 

Se også felt 10: Den kvindelige mystik samt 
Felt 5: Den seksuelle revolution) 

  Børnehaver, vuggestuer 
  Andre sociale foranstaltninger 
  Boligforhold 
  Sorte kvinder i USA 
 Kvinden i socialt arbejde 
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Felt 7 
Opdragelse, undervisning 
Uddanelse 

 
Kvindens opdragelse, undervisning, udannelse 
[Enkelte lande alfabetisk] 
[Enkelte perioder kronologisk] 
 [Kønsroller i skolebøger se felt 9] 
 Faglig uddannelse 
 Højere uddannelse 
Kvindens ansvar for barnets opdragelse og sanfundstilpasning (socialization) 
 

Felt 8 
Arbejdsmarkedsforhold 

 
Kvinden på arbejdsmarkedet 
[enkelte lande alfabetisk] 
[Enkelte perioder kronologisk] 
 Arbejdsdeling efter køn (herunder diskriminering) 
 Ligeløn, ret til samme arbejde som manden 
 Kvinden som forbruger [Se også felt 6: Kvindens rolle i samfundet] 
  Klædedragt, mode [Se også felt 4] 
  Kosmetik, skønhedskult, glamour 
 Enkelte erhverv 
  Volontørarbejde 
  Husligt arbejde, husmoderen (den hjemmegående husmoder) 
  The Corporation wife 
 Kvinden i professionerne og i videnskabeligt arbejde, karrierekvinden 
 Kvinden i administrativt arbejde 
 Udøvende kunstnere 
  Ballet 
  Teater 
  Film 
  Sang 
  Underholdningsindustrin 
  [Kvindelige forfattere og kunstnere se felt 9] 
 Fritidsaktiviteter 
  Sport 
 

Felt 9 
Kvinden i kunst, musik, litteratur 
massmedier og reklmeindustri 

 
Kvinden i kunst, musik og dans 
 Kvindelige malere, billedhuggere og koreografer 
 Kvinden som hun framstilles i kunsten 
 Hvorfor er der så få kvindelige kunstnere 
Kvinden i litteratur, presse, TV, radio, film etc. 
 Kvindelige forfattere 
 Mandlige forfatteres kvindesyn 
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 Heltinder i skønlitteratur og drama 
 Skønlitteratur, drama og poesi med feminologisk indhold 
 Kærlighedslyrik [Se også felt 3: Højsangen] 
 Damebladene 
 Triviallitteraturen 
 Pige- og børnebøger 
 Skolebøger 
 Tegneserier 
Kvinden i reklameindustrien 
 

Felt 10 
Psykologi og fysiologi 

 
Kvindens psykologi og fysiologi (her også højrestående dyrearter af hunkøn) 
 Den kvindelige mystik 
  Oppfattelsen af (synet på) kvinden 
  Femininitet 
  Stereotyper 
  Kinder, Kirche, Küche (Den gode og onde moder se felt 11: Moderskab) 
  Næstekærlighed, opofrelse, stroking 
 Bevidsthedsudvidelser 
Mandens psykologi og fysiologi 
 Den mandelige mystik 
  Maskulinitet 
  Forsørgerrollen 
  Dominans/submission, aggression [se også felt 11: Masochisme, sadisme] 
  Konkurrence, præstationsiver (her placeres også kvindens angst for at præstere noget) 
  Mandens krise (i forbindelse med kvindens emancipation) 
 Misogyni, gynofobi, machismo (her placeres også ringeagt blandt kvinder inbyrdes) 
  Vagina-misundelse 
  Vagina dentata 
Fysiologisk-genetiske kønsforskelle 
Psykologiske kønsforskelle 
Sundhed og sygdom 
 Sindsyge, mentale forstyrrelser, depression 
Androgyni 
Psykoanalytiske tolkninger 
 Freuds syn på kvinden 
  Penis-misundelse 
 Jungs syn på kvinden 
 Arketyper og symboler 
 Andre psykologisk.antroplogiske tolkninger 
 

Felt 11 
Sexologi, livsfaserne 

 
Barndom 
Teenagere, pubertet 
 Menstruation 
Kvindens seksualitet (herunder forelskelse og kærlighed) 
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 Frigiditet 
 Lebikere 
 Maochisme, sadisme 
 Kvinden som sexualobjekt 
  Voldtægt 
  Pornografi 
  Geishaer, hetærer, kurtisaner 
  Prostitution, hvid slavhandel 
  Call girls, pin up’er 
Mandens seksualitet 
 Impotens 
 Homoseksualitet 
 Transvestitter 
[Den seksuelle revolution i sin politiske aspekt se felt 5] 
Seksualmoral 
Moderskab 
 Den gode moder 
 Den onde (destruktive) moder 
 Den jødiske moder 
 Svangerskab, fødsel 
  Abort, fosterfordrivelse 
 Familieplanlægning, demografi, p-pillen 
 Den ugifte moder, den enlige moder 
Faderskab 
 Den victorianske fader 
 Den enlige fader 
Klimakterium 
Alderdom 
 

Felt 12 
Ægteskab, familieforhold 

 
Ægteskab, familieforhold 
[Enkelte lande alfabetisk] 
[Enkelte perioder kronologisk] 
 Kernefamilien 
 Polygami, polyandri 
 Kollektiver 
 Andre alternativer til kernefamilien 
 Skilsmisse 
 Børn 
 Enker 
 Enlige kvider iøvrig 

Felt 13 
Kvinden i fremmede lande 

 
Kvinden i fremmede lande 
Udviklingslande 
[Enkelte lande alfabetisk] 
[Enkelte perioder kronologisk] 
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