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Sammanfattning

Denna magister uppsats i sociologi avser att beskriva och analysera genusforskningens 

utveckling från det politiska och det filosofiska till det vetenskapliga tänkandet. Anledningen 

till att denna uppsats kom att handla om genusforskningen var för att ämnet känns aktuellt 

både ur en privat - och samhällssynvinkel. Dessutom är ämnet genusforskningen något som 

blir mer och mer uppmärksammat och då genusforskningen i Sverige fyller 30 år känns det 

angeläget att uppmärksamma det i en uppsats och redogöra för hur viktigt det är att 

uppmärksamma ämnet och se på världen med genusglasögon. 

Den teoretiska delen avser att förklara de olika begreppen inom genusforskningen för att 

läsaren ska få en förförståelse. En analys kommer att genomföras hur genusforskningen har 

utvecklats från det politiska och filosofiska tänkandet till det vetenskapliga. En sociologisk 

och historisk bakgrund kommer att beskrivas och förklara var tänkandet kring genus startade. 

Sedan kommer övergången och utvecklingen de senaste 30 åren att beskrivas med fokus på 

den så kallade andra vågen och vad som hänt särskilt i Sverige att vara i fokus.

Resultatet av denna uppsats visar att tänkande kring genus har existerat sedan lång tid tillbaka 

men att det var först under slutet av 1960-talet och 1970-talets början, under den såkallade 

andra vågens feminism som genusforskningen blev erkänt som ett vetenskapligt ämne. 

Nyckelord: genus, kön, genusforskning 
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Abstract

This master essay in sociology intends to describe and analyze the development in gender 

research and how feminism thinking started from a political and philosophical view and 

during the last 40 years have become more scientifically thinking. This essay is about gender 

research because it is really right in time both in a privately and socially aspect. Furthermore 

the topic gender research is more and more something that we are paying attention to and 

when gender research in Sweden is celebrating 30 years it feels important to note this in a 

essay and assign the importance of the topic and to look upon the world with gender glasses. 

The theoretical part in the essay intends to describe the concepts in gender research so that the 

reader will get at pre understanding. An analysis will be done about how the gender research 

has developed from the political and philosophical to the more scientifically thinking. A 

sociological and historical background will be described and explain where the thinking 

around gender started. Then the chance to the other wave and what have happened the last 30 

years will be the focus and this will be described mostly from a Swedish point of view. 

The conclusion of this essay is that the thinking about gender have existed a long time but it 

was not until the ending of 1960 and the beginning of 1970 under the so called second wave 

feminism, that gender research was acknowledge as a scientifically topic. 

Keywords: gender, sex, gender research
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1. Inledning

________________________________________________________________________

I detta kapitel kommer en introduktion ske av varför ämnet är sociologiskt och 

även bakgrund, syfte, problemformulering och avgränsning belysas.

________________________________________________________________________

Som kvinna och sociologistudent känns ämnet genusforskning högst aktuellt både för mig 

själv rent privat och ur en samhällssynvinkel. Jag kommer utan tvivel efter skrivandet med 

denna uppsats vara mera insatt i ämnet genus men också uppmärksamma sådant jag redan 

visste men inte reflekterade över likaväl som ny information men också ”aha” upplevelser. 

Genusforskning är ett ämne jag brinner för att läsa och skriva om och som det är oerhört 

viktigt att vara insatt i och försöka påverka för en fortsatt utveckling. Jag är feminist och tror 

på lika villkor mellan män och kvinnor och är medveten om att det fortfarande finns 

ojämnlikhet mellan könen och vill att detta ska förändras. Det är skillnader mellan män och 

kvinnor i samhället och i vardagen och det är viktigt att vara medveten om detta för att kunna 

påverka. (Se bilaga 1 för statistik på några skillnader) Det är ett konstaterande att vi måste ta 

på oss genusglasögon och titta på världen utifrån detta perspektiv för att få en djupare 

förståelse. Den röda tråden genom uppsatsen kommer att belysa att i de feministiska tankarna 

finns ett kritiskt politiskt ideologiskt synsätt och att genusforskningen bidrar till att synliggöra 

relationer mellan kvinnor och män på ett analytiskt och beskrivande sätt. Detta som kan 

förklaras som utvecklingen från det politiska och det filosofiska till det vetenskapliga. 

I år fyller svensk genusforskning trettio år och av den anledningen väcktes mitt intresse av att 

titta på hur utvecklingen har sett ut de senaste 30 åren. Under dessa 30 år har nya teorier och 

begrepp skapats och andra upphört. Men för att uttrycka mig korrekt som det står i tidningen 

Genus så skriver Eva Borgström (2008), forskningshandläggare och docent i 

litteraturvetenskap att det bara är genusforskningens moderna organisering och 

institutionalisering som firar 30 år. För själva forskningstraditionen har existerat mycket 

längre än så och har en lång historia. Denna historia som har sökt efter vetskap om kvinnors 

liv och villkor men som till största delen existerat utanför universiteten. Detta på grund av att 

det tog långt tid innan akademin accepterade kvinnliga studenter, lärare och forskare och 

desto längre tid innan de utvecklades och accepterades ny kunskap om den sociala betydelsen 

av kön enligt Borgström.
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Genusforskning är i dag den vanligaste benämningen för detta kunskapsområde som såväl 

innefattar många begrepp i sig som exempelvis kvinnoforskning, jämställdhetsforskning, 

könsrollforskning, feministisk forskning (Borgström, 2008). Hon menar på att den teoretiska 

och empiriska utvecklingen har bidragit till olika namnbyten genom åren.

Samtidigt som genusforskningen fyller 30 år så firar nationella sekretariatet för 

genusforskning 10 år. Anne-Marie Morhed (2008), föreståndare för tidningen Genus och Fil 

Dr i sociologi beskriver att forskningsfältet vuxit fram med stor kraft och övertygelse de 

senaste tre decennierna. Genusforskningen har producerat cirka tusen genusavhandlingar, 

hundratusentals universitetskurser med genusperspektiv, tiotusentals uppsatser på olika 

utbildningsnivåer, flera tusen forskningsanlagsundersökningar med genusinriktning samt 

rader av genuslektorat och genusproffesurer enligt Morhed. Hon beskriver genusforskningen 

som ett ämne som spridit sig som en vattenvåg både i universitetsvärlden och utanför den och

att det är ett ämne som vi inte längre fnyser åt.  Men Morhed tar också upp att 

genusforskningen har visat vissa trötthetstecken då de rena genuskurserna inte är lika 

populära längre och att intresset idag istället ligger mer på queer och intersektionalitet. 

Inom genusforskningen existerar olika slags vågar som betecknas som första, andra och tredje 

vågen. Dessa vågar skildrar olika utvecklingar och under vilka årtal detta inträffat. Idag är det 

så att den andra och tredje vågen följer varandra och i denna uppsats blir den historiska delen 

en inblick i den första vågen som existerade och började kring 1700-talets slut. Den andra 

vågen har sin början under 1960-talet och pågår än idag i samspel med den tredje vågen

(Sanders, 2001).
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1.1 Problemformulering

Hur startade det vetenskapliga tänkandet kring genus och hur har denna utveckling gått 

egentligen? Hur har genusforskningen lyckats etableras som en vetenskap från att endast vara 

politik till att bli vetenskapligt och vara ett forskningsämne?

1.2 Syfte och frågeställningar

Min magister uppsats syfte är att genomföra en litteraturstudie och beskriva 

genusforskningens utveckling med fokus på begreppet genus och vad som hänt de senaste 30 

åren och fokus kommer vara vad som hänt inom den svenska genusforskningen. Begreppen 

genus makt och intersektionalitet kommer att utgöra delar av denna beskrivning. De 

frågeställningar jag har är:

 Var startade det feministiska skrivandet?
 Vad har egentligen hänt de senaste 30 åren inom genusforskningens fält?
 Hur har det gått till när genus etablerats i det vetenskapliga samtalet?

1.3 Avgränsning 

Min avgränsning tänkte jag skulle bli att beskriva en historisk bakgrund till genusforskningen 

som då kommer att innehålla de sociologiska klassikerna Mill, Engels, Bebel och Beauvoir 

för att beskriva hur det vetenskapliga tänkandet kring genus startade och detta är den första 

vågen. Därefter fokusera på att titta på hur genusforskningen utvecklats de senaste 30 åren sen 

andra- vågs feminismen tog vid och då specifikt titta på hur detta utvecklats i Sverige. Jag vill 

poängtera att vissa infallsvinklar kommer att göras från författare internationellt också. Hur 

genusforskningen gått från politik och filosofi till vetenskap blir en del av denna utveckling 

att titta från ett historiskt perspektiv till vad som hänt de senaste 30 åren. Egentligen så 

började det feministiska tänkandet långt tillbaka i tiden och jag skulle kunna starta med 

Bibeln exempelvis men jag har nu valt ut att granska detta från det feministiska politiska och 

filosofiska tänkandet till genustänkandet och utvecklingen till det vetenskapliga. 
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1.4 Disposition 

Jag har lagt upp det så att jag har min uppsats uppdelad i sju stycken kapitel. Första kapitlet 

består av inledning, problemformulering, syfte och frågeställningar samt avgränsning. Jag 

förklarar min tanke med uppsatsen och bakgrunden till detta och vad jag kommer att fokusera 

på. Det andra kapitlet består av min metoddel och förklarar hur jag gått tillväga när jag samlat 

information och hur detta analyserats samt vad jag har försökt tänka på ur etiska och 

moraliska aspekter. Mitt tredje kapitel innehåller de centrala begreppen inom 

genusforskningen och dessa står för den teoretiska delen av uppsatsen. Kapitel 4 innehåller en 

historisk bakgrund till hur det feministiska tänkandet kring genus startade med sociologiska 

klassiker. Kapitel fem beskriver övergången till det vetenskapliga tänkandet kring genus och 

vad som hänt på området de senaste 30 åren som brukar förklaras som den andra vågen med 

fokus på Sverige. Mina huvudbegrepp genus, makt och intersektionalitet utgör delar av detta 

kapitel då de är en del av denna utveckling inom ämnet. I kapitel sex diskuterar och analyserar 

jag mina resultat samt slutsatser. Avslutningsvis är kapitel sju min källförteckning samt 

bilagor. 
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2. Metod, etiska och moraliska aspekter och dilemman.

________________________________________________________________________

Detta kapitel har för avsikt att beskriva studiens metod och de etiska och moraliska 
aspekterna.
 ________________________________________________________________________

Metoden i min magister uppsats består av en litteraturstudie och anledningen till det var för att 

genusforskning är ett så oerhört brett ämne som hade varit svårt att omfatta med intervjuer 

eller enkäter för att få fram samma djup och bredd. Dessutom fanns det också oerhört mycket 

litteratur på området varför en litteraturstudie kändes som det rätta valet av metod för ämnet i 

fråga. Min litteraturstudie innebär systematisk sökning och bedömning av olika data och 

källor för att få fram relevant information. 

Det finns en hel del saker som jag måste ha i åtanke ur en etisk och moralisk synpunkt. Därför 

har det varit nödvändigt att tänka hur jag förhåller mig etiskt i min uppsats. Grunden i all 

forskningsetik är att forskaren tar ett eget etiskt ansvar (Internet 1). Detta kommer vara min 

strävan under hela arbetsprocessen. Det är jag själv som har den etiska och moraliska 

skyldigheten att se till att forskningen är av bra slag.

Forskare har ett ansvar i förhållande till samhället när nya lärdomar uppstår och det är viktigt 

att följa etiska normer och värderingar. Forskningsverksamheten som finns idag ställer krav 

på kvalité i arbetet och integritet hos den som forskar (Internet 2).

Det är viktigt att ha ett etiskt och moraliskt förhållningssätt till en litteraturstudie såväl som 

till en studie som baseras på enkäter eller intervjuer. En viktig etisk aspekt är att utförligt 

beskriva uppsatsens upplägg och förutsättningar vilket jag har för avsikt att göra. Att redovisa 

utgångspunkter och metoder hör till ”de allmänna regler” som forskaren bör rätta sig efter

(ibid.)

2.1 Analys

Analysen kommer att innefatta genusforskningens utveckling och vad som egentligen har hänt 

på området från historien till andra vågen fram till idag. En diskussion kommer att föras kring 
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detta och besvarande av problem, syfte och frågeställningar kommer att ske. Den historiska 

delen kommer att fokusera på fyra stycken författare, Mill, Engels, Bebel och Beauvoir. 

Därefter har jag valt att sätta fokus på de centrala tematiska områden som finns för sin tid. Jag 

kommer att beskriva genusforskningens utveckling och denna utveckling kommer att 

genomsyra tre teman, genus, makt och intersektionalitet. Genusforskningens utveckling 

kommer främst att belysas från ett svenskt perspektiv.  En diskussion av övergången från det 

historiskt politiska och filosofiska till det vetenskapliga kommer att utföras.

2.2 Insamling av data

Ett etiskt och moraliskt förhållningssätt är att titta på vilka etiska överväganden som gjorts av 

författarna i det insamlade materialet som jag använder mig av.  Jag funderade också på hur 

jag skulle göra urvalet av litteraturen. En bra tanke var för mig att först skapa ett 

sammanställande av de material som fanns disponibelt på området för att sen avgöra vad som 

var relevant att använda för att besvara studiens syfte. Det är alltid att föredra färsk litteratur 

på området för att få så aktuell information som möjligt anser jag. 

När en teoretisk uppsats genomförs är det också viktigt att vara källkritisk då materialet är 

andrahands information och tänka på vad som är förstahandskällor och vad som är 

andrahandskällor. 

För att förhålla sig etiskt och moraliskt kommer jag också förklara hur jag utfört 

datainsamlingen och vilka sökord som använts via sökningar på Internet och vilka databaser 

som använts. Det är viktigt att dokumentera hur informationen har samlats in även för att 

andra ska kunna ha möjlighet att göra om studien och få fram liknande resultat.

”Det är alltså viktigt att källdata hanteras med stor omsorg och 
arkiveras på ett sådant sätt att de kan göras tillgängliga för andra 
forskare än dem som samlat materialet.” (VR rapportserie, 2005;1. 
s.33)

Urvalet har framkommit genom att söka material och litteratur utifrån sökorden genus, kön, 

intersektionalitet, genusforskning och makt via Libris söksida. Jag har även haft Nationella 

Genussekretariatet för genusforsknings hemsida som jag utgått från och tidningen Genus. Har 

också använt mig av Goggles sökindex genom att söka på statistik på skillnader mellan 

kvinnor och män. Jag är medveten om att ämnet är oerhört brett och att valt material bara är 
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en liten del av det som finns disponibelt på området men jag har försökt att välja det som jag 

anser mest relevant för att besvara mitt syfte. 

2.3 Källkritik 

Vid insamlingen av information är det angeläget att sträva efter förstahands källor och om det 

är en andrahandskälla så bör jag som skribent försöka hitta förstahandskällan vilket tas upp i 

Metodboken skriven av Svenning (2003). Enligt Svenning definieras en förstahandskälla av 

att vara, intervjupersoner, som intervjuas om förhållanden och processer som de själva 

medverkat i, en forskningsrapport som forskarna själv skrivit och refererat till, en direkt 

observation av händelser eller förhållanden. Jag kommer under min uppsatsskrivning att vara 

källkritisk till de källor jag använder mig av oavsett om det är böcker, tidningar, artiklar eller 

Internet. Svenning tar upp att det är centralt att kunna urskilja vad som är fakta, förklaringar 

och åsikter. 

Fokus i uppsatsen är på den mest framgångsrika forskningen i Sverige och min inkludering är 

svenska forskare och exkluderingen är den internationella synen då den bara är en 

infallsvinkel i uppsatsen. Då litteraturen och artiklarna jag använder mig av är av forskare är 

de också vetenskapligt granskade källor. Jag har valt att fokusera på forskningen i Sverige då 

jag tycker det är intressant då det är den svenska moderna genusforskningen som fyller 30 år. 

Birgitta Forsman (2002) redogör i sin bok Vetenskap och moral att för att forskningsetiken 

inte ska låta sin balans falla så är det viktigt att stå på de två benen kvalitet och hänsyn. Hon 

poängterar också att i rollen som forskare bör vi hålla oss inom context of justification- vilket 

hon menar innebär att försöka hålla ett avstånd till våra egna privata uppfattningar. Detta är 

något som jag ska verka efter även om vi aldrig är utan privata uppfattningar när vi 

undersöker och skriver om något. Ett försök att inta ett objektivt förhållningssätt är bättre än 

att förkasta det helt. 

2.4 Tidigare forskning

Då denna uppsats beskriver genusforskningens utveckling anser jag att hela uppsatsen 

innehåller tidigare forskning och därför blir ett specifikt avsnitt om tidigare forskning bara en 

upprepning. Därför finns inte något avsnitt med som beskriver detta. 
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3. Teoretisk referensram.

________________________________________________________________________

I detta kapitel kommer centrala begrepp inom genusforskningen att förklaras och 

definieras för at skapa en förförståelse innan sammanställningen och analysen tar vid.

 ______________________________________________________________________

3.1 Centrala begrepp inom genusforskningen

Eva Borgström, forskningshandläggare på nationella sekretariatet för genusforskning 

argumenterar kring genus och genusforskningens utveckling vilket nämns redan i inledningen 

av denna uppsats. Här kommer en beskrivning av de termer och begrepp som utvecklats från 

1960-talet till 2000-talet enligt Borgström (Internet 3).

3.11 Könsroll 

Begreppet analys ur könsrollssynpunkt beskriver Borgström som det vanligaste begreppet på 

1960-talet, under denna tid då föregångare som Karin Westman Berg, Gunnar Qvist, Eva 

Åsbrink och Rita Liljeström utvecklade underlaget för dagens genusforskning. Egentligen 

börjar historien långt innan detta då det existerar en äldre, ofta utomakademisk, tradition av 

forskning om kvinnor och den sociala betydelsen av kön långt innan det radikala 1960-talet 

skriver Borgström. Hon redogör för könsrollsbegreppet som en förklaring att kön inte bara 

handlar om ursprungliga kroppsliga, psykologiska och intellektuella dispositioner utan inlärda 

beteenden och sociala roller (ibid.)

Könsrollbegreppet har kritiserats då det var ett enkelt och oproblematisk sätt att tänka i 

”roller” vilket bland annat historikern och professorn Yvonne Hirdman (2001) belyser i 

boken Genus- om det stabilas föränderliga former. Hon menar på att nämna något i roller är 

en förenklad syn att se på biologin och genusbegreppet skapades för att komma ifrån detta 

tänkande.
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3.12 Kvinnoforskning 

Könsforskningen utvecklades sen till kvinnoforskning och kvinno-ordet bidrog till att kvinnor 

blev uppmärksammade inom den vetenskapliga kulturen som så länge varit dominerad av 

män med stöd av Borgström. Men säger Borgström, politiker och forskningshandläggare 

kallade detta för jämställdhetsforskning men det hade samma betydelse och detta var i slutet 

av 1970-talet. Denna forskning stod för granskningen av kvinnor och mäns villkor säger 

Borgström och hon poängterar att namnbytet inte förändrade dess teoretiska innebörd. 

Borgström förklarar dock att det blev ett annat fokus från representationer av olika slag till att 

handla om maktanalyser och förändringsarbete i praktiken.  Jämställdhetsforskning var alltså 

det politiska begreppet medan forskarna använde sig av ord som kvinnoforskning eller 

feministisk forskning och så pågick det tills genus utvecklades framför Borgström. Borgström 

redogör för att kvinnoforskningens centra hade sin start i kvinnorörelsen som uppkom under 

1970-talet, den så kallade andra vågen. Dessa rörelser skapades för att belysa den sanning att 

akademin var en patriarkal sammansättning och att forskning och undervisning var fokuserad 

på vad män tänkt och gjort i nutiden och historien enligt Borgström. Hon menar på att männen 

var normen och det kvinnliga negligerades. Detta centra ville synliggöra även kvinnor som 

forskningsobjekt och forskningssubjekt så att innehållet i forskningen skulle bli annorlunda 

och även akademin enligt Borgström (Internet 3).

3.13 Kvinna

Benämningen kvinna började också alltmer problematiseras och det blev betydande att forska 

om de maktrelationer som existerar på olika sätt i samhället menar Borgström. Hon redogör 

för studerandet av maskulinitet inom könsperspektivet och att frågan ställdes om att män 

också borde engagera sig i detta problemområde. Teoretiska begrundanden kring ordet 

”kvinna” och dess betydelse uppkom och tankar kring om denna benämning av kvinna 

innefattade icke-heterosexuella, icke-medelklass, icke-vita och icke-europeiska kvinnor och 

transpersoner beskriver Borgström. Hon skriver att när det uppkom en övergång från 

synliggörandet av kvinnor till studerandet av maktstrukturer skedde åter en namnändring och 

under 1980-talets mitt blir feministisk forskning ett vanligt begrepp. Detta begrepp vill 

förklara problematiken inom kvinno-ordet då den feministiska forskningen beskriver ett 

särskilt sätt att ställa frågor och där det inte handlar om ett särskilt objekt eller subjekt inom 

forskningen beskriver Borgström. Hon förklarar att den feministiska forskningen inte 

nödvändigtvis behöver handla om kvinnor (ibid.)
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Detta nya begrepp handlar också om ett maktteoretiskt perspektiv och studerandet av det 

ojämna förhållandet mellan könen, och hur detta ser ut inom de olika strukturerna som finns i 

samhället och dess effekt på de kvinnliga och manliga konstruktionerna enligt Borgström. 

Borgström påpekar den feministiska forskningens nära koppling till kvinnorörelsen gällande 

dess organisation och inriktning. Hon har som åsikt att dess syfte är att bredda den 

mansdominerande forskningen och omskapa den till innehåll och organisering för att främja 

ett jämställt samhälle. Borgström menar på att det finns en fördel med feminist-ordet 

jämförelsevis med kvinno-ordet då det var mer överensstämmande med det teorier inom 

poststrukturalismen som hade en stor betydelse under 1980-talet (Internet 3).

3.14 Köns - och könsteoretisk forskning 

Termerna könsforskning och könsteoretisk forskning uppstår i det närmaste samtidigt som 

begreppet genusforskning skriver Borgström men under en tid stod det och vägde mellan om 

det skulle benämnas kön eller genus inom forskningen. Denna diskussion skildras i Eva 

Gothlins skrift Kön eller genus med stöd av Borgström (Internet 3).

Borgström menar att det fanns flera som var av den uppfattningen att kön var det mest 

användbara ordet både teoretisk och språkligt då ordet belyste såväl kroppsliga som 

samhälleliga dimensioner och därför passade in i forskningens fält. Men det som blev 

problematisk enligt Borgström var att ordet kön som vi använder i vardagen började 

översättas från engelskans sex/gender och att det förknippades med kropp och sexualitet. 

Detta åstadkom att det inte lämpade sig som beteckning inom forskningen enligt Borgström 

(ibid.)

Ordet kön har inom kvinnoforskningen debatterats, kritiserats och utvecklats och 

kvinnoforskningen har under en lång tid separerat biologiskt kön och socialt kön och det finns 

flera orsaker till detta isärhållande enligt Carin Holmberg (1995), fil.dr i sociologi och 

forskare vid centrum för genusstudier och Margareta Lindholm (1995), fil.dr i sociologi och 

docent i genusvetenskap, vilket de diskuterar i boken Moderna samhällsteorier. Delvis så 

menar de på att detta är på grund av att försöka avhålla sig från att hamna i biologiska 

förklaringar av maktförhållanden vilket är något som alltid använts mot kvinnor när de fört 

den politiska striden. Även för att framhålla könets växlande karaktär finns viljan att betona 

könets beroende av sociala förhållanden och minska ner de biologiska enligt Holmberg (ibid.)
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och Lindholm. De är av den uppfattningen att kön kan karaktäriseras både biologiskt och 

socialt men de sociala relationerna mellan könen behöver inte vara biologiskt fastställda 

(Internet 3).

3.15 Genus

Definitionen enligt Svenska akademins ordbok på genus är börd, släkte, och kön. Genus 

förklaras som språklig benämning på varje särskild av de kategorier i vilka substantiven efter 

det betecknades olika naturliga kön resp. saknad av kön (Internet 4).

Begreppet genus hade däremot en annan utveckling vilket Borgström redogör för. Hon menar 

att innan könsforskarna började använda ordet genus inom vetenskapen så hörde ordet genus 

hemma i grammatiken och den biologiska sorteringen. Yvonne Hirdman formar begreppet 

genus och gav ordet en ny betydelse som den kulturella process som tillskriver såväl 

människor som symboliska förhållanden och institutioner gemensamma s.k. könsegenskaper, 

dvs. manligt och maskulint resp. kvinnligt och feminint. Detta begrepp genus formas inom 

infattningen för en genusordning i enlighet med Borgström och genusordningen beskrivs som 

en social struktur som reglerar livsvillkor och relationer hos människor. Borgström nämner att 

en genomgripande empirisk forskning har visat på att denna sammanhängande helhet 

karakteriseras av isärhållning och hierarki mellan könen på alla nivåer i samhället (Internet 3).

Begreppet genus förklarar Carin Holmberg och Margareta Lindholm (1995) i boken Moderna 

samhällsteorier som socialt kön. De beskriver att genus blivit den allmännaste översättningen 

från engelskans gender som uppkom av viljan att betona kön som något som är socialt 

konstruerat och definierat. Denna åtskillnad mellan biologiskt och socialt kön har på senare 

tid problematiserats och dessa problem ställs på sin spets i begreppet genussystem.

Sandra Harding, filosof och feminist, har enligt Holmberg och Lindholm (1995), gjort ett 

förslag att vi bör dela in begreppet genus i tre olika delar där genus. Det kan vara genus på 

individuell nivå, strukturell nivå och symbolisk nivå. Harding poängterar att dessa tre nivåer 

inte behöver vara överensstämmande utifrån Holmberg och Lindholms tolkning. Harding 

exemplifierar detta med att skriva att det kvinnliga kan ha en framträdande roll i ett kulturellt 

symbolsystem på samma gång som kvinnor är strukturellt sett underordnade män enligt 

Holmberg och Lindholm (1995).
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Genushistorikern Joan Scott har en annan syn och definition på genus som har stöd i två 

framställningar enligt Holmberg och Lindholm (1995). Scott beskriver att genus bildas i 

sociala relationer som grundas på upplevda skillnader mellan könen i enlighet med Holmberg 

och Lindholm. Scott är även av uppfattningen att genus är ett huvudsakligt sätt att föreskriva 

maktrelationer eller ett grundläggande fält där makt betonas säger de. Den definition som 

Scott har av genus har som utgångspunkt ett för- könat samhälle som är genomsyrat av 

hänvisningar till könsskillnader, genom vilka maktanspråk och maktutövande bekräftas och 

legitimeras påpekar de. Enligt Scott är genus något som alltid är till och blir till som 

betydelser och meningar och dessa i sin tur betonas i en redan för-könad diskurs eller 

samtalsordning.

Holmberg och Lindholm (1995) sammanfattar att genus eller social kön inte endast är 

beskrivande begrepp som nyttjas på olika plan i samhället. De är begrepp som också är 

centrala när vi ska analysera och klargöra maktförhållanden i vårt samhälle menar de. 

Begreppet kön/genus är grundläggande för den feministiska teorin och den debatt och 

problematisering som finns inom begreppet kan vi tolka som en fördjupad teoretisk 

självreflektion. 

3.16 Genussystem

Holmberg och Lindholm (1995) återknyter till åtskillnaden mellan biologiskt och socialt kön 

som problematiserats i begreppet genussystem och beskiver att det är ett begrepp som har fått 

bred spridning i Norden. En definition på genussystem är gränserna mellan det 

sociala/kulturella och biologiska/naturliga och dess problematisering med stöd av Holmberg 

och Lindholm. Tillämpningen av begreppet genussystem istället för könssystem används av 

orsaken att förklara den sociala och kulturella könsordningen säger de. De uttrycker att det 

finns två inriktningar inom konceptet genussystem där användandet kan förekomma på delade 

sätt. Det som är gemensamt för dessa inriktningar är att de behandlar arbete och sexualitet 

som två betydelsefulla områden när ett samhälle organiseras med stöd av Holmberg och 

Lindholm.  En annan sak som dessa inriktningar har gemensamt är de fokus som ligger på 

relationer och beroendeförhållanden mellan könen förklarar Holmberg och Lindholm. 

Holmberg och Lindholm (1995) uttrycker att den vanligaste begreppsförklaringen inom 

socialantropologin är att genussystemet står för den sociala organiseringen av könen. Gayle 
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Rubin, antropolog och teoretiker inom kön och genuspolitik, är med stöd av Holmberg och 

Lindholm den som var först med att formulera begreppet genussystem och har sin definition 

enligt följande:

”Ett ‘sex/gender’-system är en uppsättning arrangemang, genom vilka ett 

samhälle omvandlar biologisk sexualitet till produkter av mänsklig 

aktivitet och inom vilket dessa transformationer blir tillfredsställda” 

(s.16)

Den antropologiska tillämpningen av genussystem beskriver Holmberg och Lindholm (1995) 

som ett begrepp som ofta som har utgångsläget att det är arbetsdelningen mellan könen som 

ökar och förstärker de biologiska skillnaderna och på så sätt skapar genus. Vi kan alltså inte se 

biologin som betydelselös för sammansättningen av genussystemet men för den skull är det 

inte liktydigt att biologin ska bestämma eller på något naturgivet sätt inverka på de 

maktförhållanden som existerar i samhället enligt dem. I antropologin övergår det till att vara 

av stor betydelse att skaffa sig kunskaper i den sociala organiseringen av sexualitet och 

fortplanting i den forskning som finns om släktskapsystem vilket i traditionen setts som 

grundläggande för samhällsordningen menar de. Gayle Rubin är enligt Holmberg och 

Lindholm av den åsikten att organiseringen av sexualitet och fortplantning är grunden till 

kvinnors underordning. 

Rita Liljeström, professor i sociologi har gjort en skiss av genussystemets huvuddrag på ett 

likartat sätt som den grund som finns för asymmetrin mellan könen och detta redogör 

Holmberg och Lindholm (1995) för. Hon är av den uppfattningen att denna asymmetri kan 

upptäckas på arbetsmarkand och i det offentliga området men att den svagare ställning som 

kvinnor har ekonomiskt, inte har sitt ursprung i arbetslivet utan i det så kallade genussystemet 

säger de. Att detta ursprung existerar i genussystemet förklarar Liljeström med överlevandets 

organisering med stöd av Holmberg och Lindholm. Hon förklarar detta med hur fortplanting 

och släktskapet framkallar och förmedlar könets sociala innebörd enligt Holmberg och 

Lindholm. Liljeström menar på att släktens överlevnad och arbetsdelningen skapar ett 

beroende mellan könen men detta beroende är inte jämlikt på något sätt utan utmärks av 

asymmetri säger författarna. 
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Det som sammanfattningsvis kan sägas enligt Holmberg och Lindholm (1995) är att både 

Gayle Rubin och Rita Liljeström vill uppmärksamma de förtryck av kvinnor och den 

asymmetri som finns i det förhållande som existerar mellan könen. Men i denna riktning

behöver inte specifikt maktförhållandena ingå i definitionen genussystem nämner de. 

Det som kan konstateras ur ett feministiskt perspektiv menar Holmberg och Lindholm (1995) 

är att det skapar problem att ta för givet att begreppet genussystem ska kunna påträffa och 

frilägga det rådande maktförhållandena mellan könen. De är av den åsikten att vi då behöver 

komplettera med andra begrepp som exempelvis patriarkat och manssamhälle. 

Yvonne Hirdman har också definierat genussystem och hon har fokuserat på vilka faktorer 

som är betydelsefulla i reproduktionen av kvinnors sociala underordning med stöd av 

Holmberg och Lindholm (1995). Hennes ståndpunkt är enligt dem att låta vara de frågor som 

behandlar ursprunget till kvinnoförtrycket och istället inrikta på hur detta reproduceras. 

Hirdman vill med sin definition av genussystem belysa den reproducerande kraften i den 

sociala organiseringen av den makt och underordning som finns mellan könen .

Men det finns också kritik mot begreppsförklaringarna genus och genussystem då de kan 

medverka till att dölja snarare än avslöja maktförhållanden. Det är därför angeläget att tänka 

på hur vi definierar dessa begrepp och hur de ska användas, vilka avseenden i samhället det är 

som ska undersökas och klargöras poängterar de (ibid.)

3.17 Genusforskningen
Genusforskningen som begrepp utvecklades snabbt innanför och utanför akademin under 

1990-talets mitt och har sedan dess varit den vanligaste benämningen på forskningsområdet i 

Sverige med stöd av Borgström. Begreppet genus kan innefatta alla tidigare begrepp som 

använts och är därför lämplig som paraplybeteckning säger Borgström men betonar att det 

bara är i Sverige som genusforskning är det allmänt accepterade namnet på detta område inom 

forskningen (Internet 3). 

Genusforskningen har utvecklats från det politiska till det vetenskapliga. Det var 

radikalfeminismen som verkade utanför universiteten med ett politiskt syfte att förändra 

kvinnors situation politiskt och offentligt. Impulserna till den första vågen kan spåras till 

1800-talet medan andra vågen växte fram i en politisk anda och det fanns studenter som 
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utförde direkta handlingar för att förändra det sociala och politiska målen. Under 2000-talets 

första år kom tonvikten på det sociala och politiska som varit kärnan i första vågen att 

samexistera med önskan att definiera en feministisk identitet och diskurs och denna impuls 

blev en central angelägenhet för vissa delar av andra vågens feminism (Sanders, 2001).

3.18 Mansforskning

Mansforskning är ett begrepp som finns med inom genusforskningen och som inriktar sig på 

mäns psykologiska, sociala och kulturella livsvillkor, livsstilar, attityder och handlingssätt. 

Mansforskare intresserar sig för mäns deltagande eller icke-deltagande i arbetet för 

könsjämställdhet. ( Se Bilaga 2)

3.19 Queerteori

Detta begrepp är sammankopplat med två betydande tillskott till humanistisk och 

samhällsvetenskaplig teoribildning. Det första är ett ifrågasättande av sexuell identitet (och i 

en förlängning identitet över huvud taget) som en personlig egenskap och som grund till 

politiska rörelser. Det andra bidraget är ett konstaterande att fenomenen "heterosexualitet", 

"homosexualitet", "kvinna" och "man" inte är storheter i sig och därför "naturliga".” (Se 

Bilaga 2) 

För att se NE: s definitioner på alla begreppen i detta avsnitt se Bilaga 2.
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4. Historisk bakgrund. 

________________________________________________________________________

Detta kapitel tar upp olika sociologiska klassiker genom historien och hur genusforskningens 

etablering hade sin början och hur det vetenskapliga tänkandet kring genus startade.  Jag har 

valt Mill, Engels, Bebel och Beauvoir till denna historiska bakgrund då dessa författare berör 

ämnet genus ur en historisk, politisk och filosofisk synvinkel. Mill, Engels och Bebel 

representerar det politiska och Beauvoir representerar mer det filosofiska tänkandet.

________________________________________________________________________

4.1 Mill

John Stuart Mill var en filosof och tänkare under 1800-talet och är mest känd för den politiska 

liberalismens klassiker On liberty den svenska översättningen Om friheten (1967). Denna bok 

skrev han tillsammans med Harriet Taylor som han sedan gifte sig med (Harriet Taylor Mill) 

men han står som ensam författare på boken då inte kvinnor togs på allvar under denna tid. I 

denna bok talar han för medborgerliga fri- och rättigheter som tryck och yttrandefrihet och 

dess betydelse för individen och samhället vilket översättaren Alf Ahlberg (1967) beskriver. 

Mill var enligt Ahlberg också av den åsikten att så länge som kvinnor inte har samma 

medborgerliga rättigheter som mannen så ligger hälften av samhällets tankekapital inaktivt. 

Ahlberg tolkar det som att Mill förespråkar även den individuella handlingsfriheten och ser 

det som självklart att den ska innefatta såväl kvinnor som män. 

I boken Förtrycket av kvinnorna i den svenska översättningen skriver översättaren Elisabeth 

Mansén (1995) att John Stuart Mill försvarade kvinnans rättigheter och att han med rätta var 

en av historiens främsta män som gav uttryck åt att det borde existera rättvisa och jämlikhet 

mellan könen. Han väckte enligt Mansén frågor om kvinnans situation och den underordnade 

ställning som kvinnor levde under. Mansén skriver att Mills menade på att vi inte kan veta 

vad kvinnor är bra på förrän vi låtit dem utföra prov på sina förmågor. Han ville att de hinder 

som fanns för kvinnor i samhället skulle avlägsnas så att kvinnor fick chansen att visa sina 

styrkor beskriver Mansén. Han ville att kvinnor skulle ha exakt samma rättigheter som män 

som exempelvis inom utbildning, arbete och politik menar Mansén. Mills syfte med boken 

enligt Mansén var att hävda kvinnors krav, både inom och utom äktenskapet med exakt 

samma rättigheter. Mansén skriver att Mills nämner i Förtrycket av kvinnorna att hans fru 
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Harriet Taylor Mill har skrivit stora delar av boken tillsammans med honom trots att han står 

som ensam författare i det tidigare upplagorna av boken. 

4.2 Engels 

Socialisten och kommunisten Friedrich Engels bok Familjens, privategendomens och statens 

ursprung (2008) har jag med då detta är den socialistiska feminismens mest citerade klassiker 

enligt Tina Rosenberg. (Tina Rosenberg är professor i genusvetenskap vid Lunds universitet 

och prefekt vid Centrum för genusvetenskap.) Enligt henne visar Engels bok på att de frågor 

vi kämpar med i dag har funnits teoretiskt och politiskt sedan långt tillbaka. Engels uttryckte 

ett tidig fördömande om hur sexualitetens sociala reglering var en beståndsdel i den politiska 

ekonomin. Hans radikala tanke syftade till att upplösa privategendomen, lönearbetet och 

kärnfamiljen då detta skulle leda till en frigörelse av både kvinnan och mannen. Detta 

fördömande är ett av huvudargumenten hos socialistiska feminister. (Tina Rosenberg). Tina 

Rosenberg beskriver i förordet att Engels bok är en tidig central text om den normativa 

genusreproduktionen som nödvändig för reproduktionen av heterosexualitet. Regleringen av 

sexualiteten förbinds systematiskt till de produktionssätt som hör samman med den politiska 

ekonomin i Engels text enligt Rosenberg. 

Under läsandet av Engels bok får vi följa översättaren Bertil Wagner (2008) när han skildrar 

Engels skrivande om utvecklingen av grekerna, romarna och germanerna och dess släktskap. 

En beskrivelse av släktskapssytemet gensen och familjeformerna får vi följa av Engels till 

Wagner. Dessa familjeformer utvecklas under historien från parningsfamiljer till monogama 

parförhållanden vilket Wagner skildrar utifrån Engels. Han beskriver också kulturstadierna 

vildhet, barbari och civilisation som Engels skriver om. Vildhetsstadiet beskriver han utifrån 

Engels som den tid då människan använder sig av redan färdiga produkter av naturen, vissa 

hjälpverktyg börjar konstrueras som elden, spjut, båge och pil. 

I barbaristadiet livnär människan sig på boskapsskötsel och åkerbruk och en större 

tillverkning av naturprodukter sker enligt Engels skriver Wagner (2008). Det sista stadiet 

civilisationen står med stöd av Engels för den tid då ytterligare tillverkning av naturprodukter 

sker och industrin och konsten uppstår vilket Wagner beskriver. Alla tre stadier består av tre 

stadier inom dessa förklarar Engels enligt Wagner. 
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Under vildhetens mellanstadium uppkommer gensen som är samlingsnamnet för släktskapet 

och gensen vidareutvecklas på det högsta stadiet i vildheten enligt Engels vilket Wagner 

(2008) skildrar. Under denna tid förekommer arbetsdelning mellan könen enligt Engels 

beskriver Wagner. Wagner skildrar Engels som beskriver att mannen är den som krigar, jagar 

och fiskar, skaffar föda och tillverkar verktyg. Kvinnan är enligt Engels den som sköter om 

hushållet och gör i ordning födan och kläder, kokar, väver och syr skriver Wagner. Könen styr 

på olika områden och äger själva de redskap som hör till deras område berättar Wagner med 

Engels text och många lever flera familjer tillsammans också enligt Engels med stöd av 

Wagner. 

Engels med stöd av Wagner (2008) säger vidare att sen utvecklades också ägandet av boskap 

och boskapsskötsel och i vissa fall slavar och det blev mannens arbete att styra över detta och 

han ägde då rätten till denna egendom som kvinnan inte hade någon del i. Detta var den första 

stora arbetsdelningen som ägde rum enligt Engels förklarar Wagner. Hushållssysslorna som 

kvinnan stod för sjönk i rang i jämförelse med mannens förvärvsarbete av boskap enligt 

Engels med stöd av Wagner. Wagner anser att Engels menar på att redan här så visar historien 

att kvinnans möjlighet att befria sig själv och bli jämställd med mannen är ogenomförbar. Så 

länge som hon inte får vara delaktig i samhällets produktiva arbete utan enbart hänvisas till 

hemmets sysslor så är detta en omöjlighet menar Engels enligt Wagner.  

Detta blir enligt Engels skriver Wagner (2008) utförbart när den moderna storindustrin 

uppkommer och godkänner kvinnligt arbete och har behov av det mer och mer och strävandet 

blir att omvandla det husliga arbetet till en samhällsindustri. Under denna period försvinner 

också modersrätten och fadersrätt infördes då det som tidigare kallades parningäktenskap 

istället blir monogami skildrar Wagner utifrån Engels. Öppning för den gamla 

genusordningen blev här att parfamiljen blev en form av makt över det gamla släktskapet 

gensen säger Engels med stöd av Wagner. 

Engels fortsätter beskrivningen med utvecklande av järnet under barbariets högsta stadium 

skriver Wagner (2008). Utvecklingen enligt Engels går då från åkerbruk till hantverk och han 

kallar detta för den andra stora arbetsdelningen som äger rum förklarar Wagner. Utbyte och 

varuproduktion uppstår och handeln inträder inte bara inom de egna områdena utan också 

över haven beskriver Engels med stöd av Wagner. Engels skriver att det blir en markant 
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skillnad mellan fattiga och rika och mellan de som är fria och de som är slavar nämner 

Wagner (2008). Engels fortsätter med att säga att det blir en övergång till privat egendom och 

parningsfamiljens övergång till monogami skriver Wagner. Den enskilda familjen blir enligt 

Engels en ekonomisk enhet i samhället förklarar Wagner. Under civilisationen blir monogami 

den övervägande familjeformen och mannen har enligt Engels herravälde över kvinnan 

skriver Wagner. 

4.3 Bebel 

En annan klassiker är August Bebels bok Kvinnan och socialismen (1984). Bebel var en av 

den vetenskapliga socialismens förgrundsgestalter och vän och arbetskamrat med Marx och 

Engels. Hans bok känns väldigt användbar då den beskriver en sociologisk och historisk 

bakgrund till kvinnans ställning och hur intimt förbunden denna ställning är med 

samhällsutvecklingen. Bebels grundläggande teori som går som en röd tråd genom boken är 

hur kvinnans kamp för jämlikhet och självständighet är förknippad med arbetarklassens strid 

för ett socialistiskt samhälle. Enligt Bebel har kvinnan och arbetaren gemensamt att de är 

nedtryckta och han anser att det har jämförlig rang i samhället. Men han poängterar att även 

om deras villkor kan liknas vid varandra så har kvinnan det mycket sämre och han uttrycker 

sig enligt följande:

”Hon var det första mänskliga väsen som fick smaka träldomen. Hon    

blev slavinna, innan det ännu fanns någon slav.” (s.21)

Detta citat kan tolkas utifrån vad Bebel (1984) nämner redan i inledningen av boken 

nämligen att han uttrycker att många påstår att det inte finns någon kvinnofråga. Han menar 

vidare att dessa anser att den position som kvinnan fram till denna tidpunkt tagit och även ska 

ha i framtiden är planerat av hennes ”naturliga kallelse”. Denna kallelse beskriver han som 

den kallelse som bestämmer att kvinnan ska vara maka och moder och därtill även fängslar 

henne vid den husliga spisen. Bebel var av den åsikten att kvinnan skulle utveckla sina 

förmågor och begåvningar i alla riktningar för att bli lika nyttig, berättigad och fullständig i 

samhället som männen. 

Bebel (1984) såsom Engels tar upp om de olika utvecklingsstadierna och familjeformerna i 

sin bok och hans kollega Morgan uttrycker en slutsats om dessa former i det vilda 
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kulturstadiet. Bebel (1984) skriver att under denna tids första period rådde fullständigt fria 

könsförbindelser. Människan levde i fullständig könsblandning (promiskuitet), en var kvinna 

tillhörde en var man och en var man en var kvinna enligt Morgan. Alla kvinnor kunde äga 

fler män och tvärtom enligt honom. Men allt eftersom samhället utvecklas mot civilisationen 

så uppkommer monogami som Engels också tar upp och fadersrätten införs. 

Bebel (1984) skriver om detta:

”Moderrätten var liktydig med kommunism, allas likhet; faderrättens 

uppkomst betecknar privategendomens herravälde samt kvinnan 

undertryckande och slaveri.” (s.45)

Bebels (1984) bok åskådliggör många märkliga åsikter och beteenden gentemot kvinnor som 

människor genom historien haft. Det känns skrämmande att läsa om det men viktigt att 

uppmärksamma det då detta antagligen påverkar oss än idag med de attityder och åsikter som 

finns gällande män och kvinnor. Allt har sin början någonstans. Han tar upp ett exempel när 

Plato tackade gudarna för åtta välgärningar som de uppvisat honom. Han tackade dem för att 

han hade blivit född som en fri man och inte en slav. Den andra välgärningen var att han var 

tacksam för att han skapats som man och inte som kvinna.

Dessa kritiska tankar om att vara kvinna tar Bebel (1984) upp om även i judarnas morgonbön. 

Han beskriver att männen ber enligt följande; ”Lovad vare du Gud, vår herre och hela 

världens herre, som icke har skapa mig till kvinna”(s.113) På samma ställe fortsätter Bebel, så 

säger judinnorna ”som skapat mig efter din vilja”. Bebel menar på att denna motsättning av 

könens ställning inte kan formuleras tydligare än i dessa exempel.  

Hans bok må vara över 100 år och kvinnans ställning har förbättrats men vi har ändå en lång 

väg kvar att gå och hans teorier känns betydelsefulla även idag. 

4.4 Beauvoir

Filosofen Simone de Beauvoir skriver i sin bok Det andra könet (Originalet Le Deuxiéme 

sexe, 1949) som är ett filosofiskt och kritiserat verk om kvinnans lägre ställning och synen att 

kvinnan alltid varit den andre i förhållande till mannen och att kvinnan alltid varit 
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underordnad mannen med stöd av översättarna Inger Bjurström och Anna Pyk (1995). Män 

och kvinnor har aldrig delat världen lika mellan sig och även vid lika ställning har männen 

fortfarande gynnsammare poster, högre löner och större möjlighet till framgång uttrycker 

Beauvoir enligt Bjurström och Pyk. Hon skriver också att män förfogar över fler platser inom 

industri och politik och det alltid är männen som sitter på de mest betydande posterna vilket 

Bjurström och Pyk skildrar. 

Beauvoir menar på att de är svårt att vara kvinna när männen har denna makt och även om 

kvinnor slår sig in och är mer aktiva så är fortfarande denna värld skapad av män tolkar 

Bjurström och Pyk (1995). De beskriver att Beauvoir gör kopplingar till såväl Bebel som 

Engels men att hon också ställer sig kritisk till Engels och Beauvoir uttrycker sig enligt 

följande med stöd av Bjurström och Pyk:

”Att kräva alla rättigheter och alla möjligheter av allmänsklig art också 

för kvinnan innebär inte, att man skall blunda för hennes särställning. 

Men för att lära känna denna måste man gå utanför ramen för den 

materialistiska historieuppfattningen, som ser mannen och kvinnan som 

enbart ekonomiska enheter”(s.45) 

Då Beauvoir var filosof var hennes verk Det andra könet inte politiskt utan representerar ett 

filosofiskt tänkande skriver Bjurström och Pyk (1995). Hennes fokus är istället enligt 

Bjurström och Pyk på den individuella människan och att vi formas utifrån vårat kön samt att 

det är männen som är normen i samhället.  

Eva Gothlin (2002), genusvetare och Beauvoir forskare, skriver i förordet till den nyare 

upplagan av Det andra könet att det tagit mer än 50 år för en av 1900-talet mest betydande 

böcker att publiceras i sin helhet på svenska. Hon framställer Beauvoirs Det andra könet som 

en bok som försvarar kvinnans rätt till arbete och födelsekontroll, ekonomiskt, existentiellt 

samt sexuellt oberoende och boken anmärker också på tanken att moderskap ska vara 

kvinnans främsta arbetsuppgift i livet. Gothlin påpekar att denna bok gjorde motstånd mot de 

rådande kvinnoidealen men det fanns även andra anledningar till att den var omtvistad. En 

anledning var teorin om kvinnoförtryck som Beauvoir tar upp med exempel från historiska 

och kulturella perioder och detta upprörde då boken släpptes under en tid långt innan andra 

vågens feminism slog igenom på 1960-talet. Gothlin menar också att det som väckte skandal 
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med Det andra könet var att det handlade mycket om kvinnors sexualitet och sexuella 

problem. Beauvoir skrev också om lesbiskhet vilket var oerhört tabubelagt under denna tid 

skriver Gothlin. 

Ur boken Det andra könet kommer ett av Beauvoirs mest kända citat enligt översättarna och 

tolkarna Adam Inczèdy-Gombos, Åsa Moberg och Eva Gothlin (2002):

”Man föds inte till kvinna, man blir det.” (s.325)

Inczèdy-Gombos, Moberg och Gothlin (2002) skriver att Beauvoir menar på att det inte är 

något biologiskt, psykiskt eller ekonomiskt öde som beslutar om formen av den ställning som 

kvinnan får i samhället utan att det är civilisationens helhet som skapar det kvinnliga. 

Beauvoir uttrycker också att de endast är via andra som en individ kan framställas som den

Andre enligt Inczèdy-Gombos, Moberg och Gothlin.  

4.5 Reflektioner 

Arbetet med den historiska delen väckte många tankar och idéer hos mig. Det finns många 

kritiska tankar, värderingar och åsikter om kvinnor i historien och det gör att jag blir desto 

mer engagerad att belysa detta och skriva om det. Det existerade också tänkare som 

uppmärksammade dessa ojämnlika förhållanden mellan könen redan då. Det kan konstateras 

att vår historia påverkar oss och jag anser att blir vi medvetna om vår historias ojämnlika 

tänkande mellan män och kvinnor kan vi påverka denna utveckling desto mer när vi vet vars 

allt började. Som jag nämnde redan i inledningen av denna uppsats så känns ämnet enormt 

angeläget för mig som kvinna och sociologistudent men också som privatperson och ur en 

samhällssynpunkt. Jag känner att all vald litteratur jag har med i denna del på att bra sätt

synliggör begreppet genus och dess historia. De valda författarna beskriver en sociologisk och 

historisk bakgrund kring genus och hur tänkandet var mera inriktat mot politik och ekonomi 

men också en historisk början mot det vetenskapliga. Beauvoirs tänkande var mer filosofiskt 

än Mill, Engels och Bebel. Detta passar utomordentligt till mitt skrivande och analyserande av 

genusforskningen då jag har som avsikt att i min sammanställning och analys knyta an och 

reflektera till det poliska och filosofiska tänkandet och den reaktion som skapades kring 

maktförhållanden mellan män och kvinnor och genusforskningens början och 

det vetenskapliga tänkandet kring genus. 
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5. Genusforskningens utveckling till ett vetenskapligt ämne

________________________________________________________________________

Detta kapitel består av det insamlade materialet för litteraturstudien och dess redogörelse

för genusforskningens utveckling och analys av detta. Mina huvudbegrepp genus, makt 

och intersektionalitet kommer utgöra delar av denna beskrivning. Denna del kommer

 att omfatta övergången till det vetenskapliga tänkandet kring genus och ta vid kring

 den andra vågen som startades kring 1960-70 talet. Fokus kommer att ligga på vad som 

skett i Sverige men internationella infallsvinklar förekommer.

________________________________________________________________________

5.1 Genusforskningens utveckling 

Britt-Marie Thurén (2002), professor i genusvetenskap redogör i inledningen av boken 

Genusvägar om att genusforskning innebär att ställa frågor kring genus. Genusforskning är 

ett oerhört stort ämne som finns inom de traditionella ämnena och som utvecklats till ett 

tvärvetenskapligt ämnesområde som legat till sig under ungefär 30 år och utvecklats mer och 

mer särskilt under 1990-talet. 

Vad genusforskning innebär diskuterar Britt-Marie Thurén (2003) i skriften Genusforskning -

frågor, villkor och utmaningar som hon har skrivit på uppdrag av Vetenskapsrådets 

genuskommité. Hon inleder med att citera en inbjudan från Vetenskapsrådets genuskommittès 

konferens som hölls hösten 2002 och som innefattade genusforskningens framtid, teori och 

begreppsutveckling. Detta citat belyser genusforskningen på ett allmänt sätt anser Thurén.

”Genusforskningen har utvecklats, både inom- och tvärvetenskapligt 

över ca trettio års tid. Det har hela tiden varit ett dynamiskt fält. (…) 

Institutionaliseringsprocesser av olika slag fortgår: tjänster inrättas, 

centra/fora växer, den första tvärvetenskapliga ämneskonferensen 

hölls i september 2001, flera tvärvetenskapliga svenska 

genusforskningskonferenser har avhållits, allt fler inomvetenskapliga 

genuskurser utvecklas, och så vidare. Teoretiska och strategiska 

debatter pågår ständigt. Mängder av spännande forskningsprojekt 

förbereds varje år” (s.10)
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Thurén (2003) beskriver att genusforskare granskar allting som människor gör till vardags och 

hur vi skapar och formar kön genom alla våra handlingar såsom hur vi tänker, känner, tolkar, 

symboliserar osv. Genusforskare brukar använda sig av talesättet ”att göra kön” och detta 

innefattar män och kvinnor och olika kategorier som exempelvis sexualitet, arbetsmarknad, 

processer och strukturer enligt Thurén (2003). Hon fortsätter med att skriva att det också kan 

vara vetenskapskritik och jämställdhet, kultur och social organisation, makt och resurser och 

tankefigurer om kropp och själ, individer och grupper. Inom genusforskningen använder 

forskare ordet genus på fler olika sätt men de flesta genusforskare har ett grundläggande 

synsätt nämner Thurén Detta synsätt förklarar hon som att vi ser genus som en princip för 

social organisation och kulturell kategorisering. Thurèn poängterar också att genusforskare 

inte tar avstånd från det materiella och biologiska men att det är viktigt att problematisera allt 

som har med kön att göra. Genusförhållanden finns överallt i samhället såsom inom familj, 

sexualitet, arbetsmarknad och politik.

Inom det feministiska och politiska tänkandet och fortsättningsvis det som utvecklats till 

genusforskning så förekommer olika slags vågar som benämns som första, andra och tredje 

vågen. De beskriver olika förändringar och under vilka årtal detta skett. Vågarna är olika 

utvecklingsfaser som representerar olika begrepp som används under respektive våg. Idag är 

det så att den andra och tredje vågen följer varandra men det kan ses som paradigm skiften, då 

olika teorier används som ses som normen i paradigmet.  I denna uppsats blir den historiska 

delen en inblick i den första vågen som existerade och började kring 1700-talets slut. De 

författare som nämns, Mill, Engels, Bebel och Beauvoir är en liten del av denna våg men har 

en sociologisk vinkel och av denna anledning är just dessa med. Den andra vågen har sin 

början under 1960-talet och där ligger de fokus som beskrivs i denna del av uppsatsen

(Sanders, 2001).

Christina Carlsson Wetterberg (2004), historiker och professor vid centrum för 

genusvetenskap och Anna Jansdotter (2004), doktorand i historia och lärare vid centrum för 

genusvetenskap redogör i boken Genushistoria om genusforskningens ursprung i de radikala 

samhällsteorierna. De beskriver att dessa teorier var konstruerade kring en stark tro på förnuft, 

vetenskaplighet och en tro på att omskapa världen. Carlsson Wetterberg och Jansdotter säger 

att den andra vågens kvinnorörelse knöt an till en socialistisk och radikal samhällskritisk 

tradition. Startpunkten var i synnerhet den liberala ideologin och strävan var efter formell 

jämställdhet enligt Carlsson Wetterberg och Jansdotter. De skildrar att det också uppkom en 
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feministisk eller radikalfeministisk strömning och teoribildning. Författarna är av den åsikten 

att begreppet patriarkat hör hemma under denna tid av radikal marxistisk och feministisk 

samhällskritik. Grunden till den teoretiska frågan om kvinnors underordning var inte någon 

nyhet under 1970-talet utan var något som problematiserats inom liberal och socialistisk 

idétradition redan under 1800-talet uttrycker Carlsson Wetterberg och Jansdotter (2004). 

Detta menar de gick att se genom att titta tillbaka på gamla klassiker som August Bebels 

Kvinnan och socialismen och Friedrich Engels Familjens, privategendomens och statens 

ursprung.

Heidi Hartmann, marxistisk feminist (2004) beskriver i boken Genushistoria att 

radikalfeminismens huvudinriktning stod för att det personliga är politiskt. Slagordet det 

personliga är politiskt står för radikalfeministerna för att den ursprungliga och grundläggande 

klassdelningen är den mellan könen, samt att den slående kraften i historien är männens 

strävan till makt och dominans över kvinnorna, könets dialektik. 

Enligt Carlsson Wetterberg och Jansdotter (2004) startade dessa vetenskapliga teorier under 

1970-talet med utgångspunkt i radikalfeminismen för att sedan under 1980-talet övergå till 

postmoderna teorier. De beskriver att det var då som begreppet genus blev godtaget som ett 

begrepp, detta begrepp som tog distans från enkla biologiskt fastställda uppdelningar mellan 

manligt och kvinnligt samt utvecklade området till att också innefatta studier om manlighet. 

Under 1990-talet fortsätter området genus att utvidgas då kritik uppstått mot att ämnet var för 

ensidigt till att även innefatta etnicitet och sexualitet när genus skapas.

Andra vågens kvinnorörelse hade sin början på 1960-talet då kvinnor också fick inträde till 

högre utbildning och det blev då lättare att som kvinna upptäcka och ifrågasätta varför 

kvinnor varit uteslutna från forskningen vilket Thurén (2003) berör. Följaktligen ledde denna 

kritik till att den nya forskningen om genus växte fram menar Thurén. Hon menar på att om 

det inte funnits någon feministisk drivkraft skulle heller inte genusforskningen ha existerat 

idag. Thurén anser att de mest betydelsefulla frågor som vi kan ställa om genusordningen, 

utifrån ett feministiskt perspektiv är rörande maktförhållanden. Hon skriver att den första 

uppgiften för kvinnoforskningen på 1970-talet blev att sätta kvinnor på kartan inom alla 

ämnen. Det blev viktigt att även kvinnor skulle få finnas och delta då det ofta fått andra 

uppgifter tilldelade sig än männen uttrycker Thurén. Hon menar att på grund av detta så har 

kvinnor ofta andra erfarenheter, resurser och nätverk. Det blev viktigt att lägga till kvinnors 
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erfarenheter i den samlade kunskapen för mänskligheten, detta leder sen till det som nu kallas 

för tilläggsforskning med stöd av Thurén (2003). Hon fortsätter att redogöra för 

kvinnoforskningens utveckling och alla möten, seminarier, tidskrifter och konferenser som 

uppkom och tillslut bildade den gemensamma genusforskningen. Enligt Thurén handlade 

genusforskningen på 1970-talet omfattande om de förtryck och den underordning som 

existerade och detta beskrevs och teoretiserades. Men sen kom en respons mot detta på mitten 

av 1970-talet som menade på att kvinnor inte bara är offer, att de aldrig varit riktigt passiva 

utan utvecklat egna värderingar och traditioner i samhällsliv och kultur skriver Thurén. Under 

1970-talet var det två debatter som dominerade på fältet, mellan marxistisk feminism och 

radikal feminism i enlighet med Thurén. Hon beskriver den marxistiska som viktigt för att 

finna de sociala relationer där förtryck skapas och reproduceras. Sen fanns det olika åsikter 

om dessa orsaker, vissa menade på att kvinnors underordning var på grund av de kapitalistiska 

produktionsförhållandena. Medan andra var av den uppfattningen att hemarbetets sociala 

organisation och äktenskapet var orsaken till underordningen enligt Thurén. Den radikala 

feminismen beskriver hon som den inriktning som lade tonvikten på att även allmän politisk 

teori som förs till privatlivet är politisk såväl som kärlek och sexualitet.  

Thurén (2003) fortsätter med att beskriva 1980-talet genusforskning och att fokuseringen gick 

över till att titta på relationer mellan kvinnor och män och inte bara på kvinnor. Debatterna 

som tidigare funnits om hemarbete tappade fokus och även klassfrågorna kom i skymundan 

under 1990-talet med stöd av Thurén (2003). Hon nämner också att postmodernism och 

poststrukturalism kom in på genusforskningens område under 1980-talet.

Historikern och professorn Yvonne Hirdman (2001) skriver i Genus - om det stabilas 

föränderliga former om att den svenska sociala ingenjörsfeminismen och saklighetens 

feminism som hade sin början på 1930-talet fick ökad betydelse mot 1960-talets slut och 70-

talets början. Hon redogör för att det var då som den andra vågens feminism utvecklades, 

denna våg som influerade från huvudsakligen USA och England. Hirdman (2001) beskriver 

att där låg tonvikten mer på sexualitet än lönearbete. Andra vågens feminism lade också 

tonvikten på att friheten var frigörelsen från det stereotypa kontraktet, med andra ord det 

patriarkala förtrycket säger Hirdman. Problematiken behandlade både de som skedde inom 

det offentliga som det privata livet och denna diskussion blir politisk framför Hirdman då ett 

jämlikhetens genuskontrakt formuleras. Hirdman nämner den rapport som den svenska 
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regeringen 1968 överlämnar till FN om kvinnans ställning i Sverige. Detta uttalande finns i 

rapporten med stöd av Hirdman (2001):

”Föreställningen om att kvinnor bör försörjas genom äktenskapet 

måste effektivt motarbetas – även i lagstiftningen, eftersom den är ett 

direkt hinder för kvinnans ekonomiska självständighet och hennes 

möjligheter att konkurrera på lika villkor på arbetsmarknaden.”

Under slutet av 1960-talet så uppkommer den andra vågen då den nya radikala kvinnorörelsen 

lämnar kraftfulla avtryck i samhället och inom vetenskap och forskningen och detta pågår 

fram till 1980-talet vilket Margareta Ljung (2004), fil.dr i sociologi och docent i 

genusvetenskap, beskriver i boken Moderna samhällsteorier.  Kvinnoforskningen och den 

feministisk teoriutveckling utökas och tar plats på universiteten enligt Ljung. De frågor som 

blir centrala behandlar kön, makt och ojämnlikhet och utgångspunkten är kvinnors egna 

erfarenheter beskriver Ljung. Hon nämner att teorier utvecklas utifrån marxistisk-feminism 

och radikalfeminism. Det är under 1970-talet som genusbegreppet slår igenom och kritiken 

inom den feministiska och marxistiska vetenskapen samt den allmänna samhällskritiken är 

mycket stark enligt Ljung. Hon beskriver att välfärdsstaten utvecklas och en 

jämställdhetspolitik uppkommer och kvinnor går ut i arbetslivet i större utsträckning. Under 

1980-talets inledning och till 1990-talets början så passerar kvinnoforskningen till stor del och 

övergår till genusforskning enligt Ljung. Hon redogör för postmodernism och 

poststrukturalism som nya angreppssätt inom den feministiska teoribildningen.  Ljung (2004) 

nämner att konstruktionism och dekonstruktion blir betydelsefulla analytiska redskap och 

polarisering mellan social konstruktionism och biologisk essentialism börjar vara stark. Detta 

utvecklas till att kvinnor inte längre ses som en enhetlig grupp utan förtecknas utifrån 

etnicitet, klass och kultur och den lokala positioneringen blir angelägnare än de gemensamma 

erfarenheterna hos kvinnor redogör Ljung. Under 1990-talet växer kunskaps- och 

informationssamhället fram och en effekt uppstår mot postmodernismen och feministisk och 

könsteoretisk forskning ombildas. 

Under 1960-talets slut skildrar Ljung (2004) den samhällskritiska rörelse som existerade i 

västvärlden och en del av denna kritik omfattade kvinnors situation i samhället. 
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Ljung menar på att ur denna nya kvinnorörelse med en ny generation kvinnor med krav och 

kännedom så utvecklades den moderna kvinnoforskningen som hade sitt ursprung i den 

radikala könsrollsforskningen som utvecklades på 1960-talet. 

Detta utvecklades alltmer under 1970-talet och utmärkande för kvinnoforskningen är att den 

är tvärvetenskaplig då den har utvecklats i specifika ämnesområden såsom kvinnosociologi, 

kvinnohistoria, kvinnlig litteraturvetenskap, kvinnopsykologi för att nämna några exempel 

skriver Ljung (2004). Denna tvärvetenskaplighet tar sig uttryck genom de fora och centra för 

kvinnoforskning och kvinnostudier son bildas under 70-talets slut vid de svenska universiteten 

argumenterar Ljung. Ljung skriver också att 1980 börjar Kvinnovetenskaplig tidskrift ges ut 

och dess syfte är att bevaka och presentera feministisk forskning både nationellt och 

internationellt. Ljung redogör för att det som är gemensamt för alla dessa 

forskningsinriktningar är synliggörandet av kvinnors liv, arbete och uppfinningsförmåga och 

påvisandet av de förtryck och den diskriminering som kvinnor är utsatta för. 

Kvinnoforskningen är också typisk då den har förbindelse till feministisk ideologi vilket 

innebär att förutom att förstå och förklara vill vi också förändra världen i analogi med Ljung 

(2004). Under 1970-talets mitt beskriver Ljung att de sker ombildningar inom kvinnorörelse 

och kvinnoforskning. Hon säger att tyngdpunkten går från kampen för kvinnans rättigheter 

inom, arbete, daghem, abort, sexualitet och berättigad plats inom alla samhällsområden till att 

uppmärksamma kvinnors behov av att återknyta och utveckla värden och värderingar i det 

kvinnokulturella arvet. Detta arv som tryckts ner och osynliggjorts av patriarkala 

maktstrukturer säger Ljung. Det som sker enligt Ljung är att kvinnoforskare börjar undersöka 

och kritiskt analysera sina egna vetenskapliga sammanhang. 

Ljung (2004) skriver att kvinnor är minoritet på universiteten och färre desto högre i hierarkin 

vi kommer och att detta skapar en allt starkare kritik inomvetenskapligt och 

utomvetenskapligt. Hon redogör för att detta bidrar till att de aktuella vetenskapliga teorierna 

och metoderna ifrågasätts och feministiskt grundade teorier och metoder utvecklas mer och 

mer av fler feministiska forskare. 

Denna utveckling av kvinnoforskningen som är nära sammankopplad till kvinnorörelsen 

under 1970-talet är också påverkad av den vänsterradikala samhällskritiken som 
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introducerades av studenter och lärda enligt Ljung (2004). Hon beskriver att det därför var 

ganska självklart att den betryggande anknytningen låg i socialistiska och marxistiska teorier.   

Ljung menar på att detta hade till följd att kvinnoforskarnas teoretiska startpunkter och 

analyser i stor omfattning var formade av grundsynerna patriarkat och kapitalism. Begreppen 

kön och klass blev huvudsakliga kategorier som var de mest framträdande i 

kvinnoforskningen, inte minst inom sociologin beskriver Ljung (2004). De inriktningar i den 

europeiska västvärlden som var mest framträdande var marxistisk feminism och 

radikalfeminism och i USA även liberal feminism med stöd av Ljung. Ljung poängterar att 

hon beskriver kvinnoforskning, genusforskning och feministisk forskning och att den 

vanligaste beteckningen på 70-talet är kvinnoforskning men att det under 80-talet blir 

vanligare att benämna dessa som genusforskning och feministisk forskning. 

Johanna Esseveld (2004), professor i sociologi vid Lunds universitet skriver om kön och 

genus i sociologin i tidskriften Sociologisk Forskning. Hon redogör för att från 1960-talet och 

framåt blev strukturella ojämnlikheter en avgörande fråga för sociologer i de nordiska 

länderna.  Hon nämner Harriet Holters arbeten om könsroller och samhällsstrukturer och Rita 

Liljeström och Edmund Dahlströms skrifter om medborgarskap, familj och arbetsmarknad 

som några exempel. Esseveld beskriver att alla dessa författare brukade kön som något 

oproblematiskt. Detta skulle senare komma att utvecklas i Sverige och kön ersattes med 

begreppet genus för att klargöra att det handlade om sociala och inte fysiska processer. 

Esseveld (2004) har studerat hur svenska sociologer berör frågor kring kön och genus genom 

att analysera avhandlingar från fem sociologiska institutioner i Göteborg, Lund, Stockholm, 

Umeå och Uppsala. Hon beskriver att alla handlade om kön och att det blev ca 35 verk och 

den största delen av dessa var skrivna av kvinnor. Hennes slutsats blev att avhandlingarna hon 

studerade hade stor bredd med olika metoder och teorier och olika syner på kön och genus. 

Esseveld är av den uppfattningen att det är denna bredd och stora mängd som är 

kännetecknanden för den sociologiska genusforskningen i Sverige och även i andra länder. 

Men denna forskning avlägsnar sig från den genusforskning som existerade på 1980-och 

1990-talet då förhållandena var färre och det fanns ett skarpare sammanhang mellan 

vetenskap och politik påpekar Esseveld. Hon argumenterar för att det fanns två infallsvinklar i 

analysen av dessa avhandlingar som hon anser för genusforskningen i sociologi vidare. 

Esseveld säger att dessa ansluter till sociologiska frågeställningar om social förändring och 

former av social differentiering och att de tar upp (inter) relationer mellan aktör och struktur. 
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Dessa två infallsvinkar beskriver Esseveld (2004) som ”att göra kön perspektivet” och 

”intersektionalitetperspektivet”. Dessa perspektiv har som förutsättning olikheter och tar fram 

innebörder av kulturella/sociala/historiska sammanhang enligt Esseveld. Det som kan bli 

problematiskt är att det uppstår en överkontexualisering som komplicerar belysandet av 

generella aspekter säger Esseveld (2004). Hon återknyter till C Wright Mill och hans åsikt av 

utmaningen att sätta ihop biografi och historia.  Esseveld är av den uppfattningen att dessa 

perspektiv försöker överbygga dikotomier mellan aktör och struktur och mellan kulturella och 

strukturella förklaringar. Hon menar på att när forskningen tar interaktiva perspektiv som 

förutsättning och plats för erfarenheter, sociala praktiker och ojämnlika maktrelationer som 

resonemang så medverkar det till alternativa sätt att tänka och återknyter också till

traditionella frågeställningar inom sociologin. Esseveld avslutar med att säga att det som blir 

utmaningen är att ta med samspelet mellan genus och kön och att se det som flexibelt där det 

finnas plats för olikheter både inom genus och kön då detta ej har belysts som något centralt  

tidigare i forskningen.

5.2 Genus

Yvonne Hirdman (2001) framställde teorier om genus och genussystem i Sverige och 

eftersträvade med begreppet genus att skapa en kontrast till ordet kön.  Genus handlar inte 

endast om kroppen utan allt som rör tankar kring manligt och kvinnligt och hur de sätter sin 

prägel på allt omkring oss säger Hirdman. 

Britt-Marie Thurén (2002), professor i genusvetenskap redogör i boken Genusvägar för genus 

som ett ämne som är angeläget för att se hur vi människor lever som individer och för hur 

samhället organiseras. Genus handlar om män och kvinnor, sexualitet och arbetsmarknad, om 

processer och strukturer. 

Den internationella definitionen på genus beskriver genushistorikern Joan Scott som att genus 

skapas i sociala relationer som har sin grund i upplevda skillnader mellan könen och att genus 

är ett huvudsakligt sätt att offentliggöra bestämmelser om maktrelationer (Holmberg, 

Lindholm, 1995).
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Hirdman (2001) resonerar i sin bok Genus - om det stabilas föränderliga former kring 

begreppet genus och hur detta har skapats. Hirdman utvecklade begreppet genus i Sverige och 

uttrycker sig enligt följande: vi som då var kvinnoforskare som det hette, stal ordet från 

lingvistiken som en översättning av engelskans gender, som började figurera flitigt i den 

feministiska forskningen i början av 1980-talet. Gender, vilket i engelskan betyder både 

slag/sort som genus, men också kön som i ”det täckta könet”, ”the fair gender”. Hirdman 

(2001) diskuterar vidare att det behövdes en översättning av begreppet gender som 

cirkulerade i den amerikanska kvinnoforskningen under 70 och 80-talet. Enligt Hirdman var 

det nödvändigt att skapa ett begrepp som kunde beskriva de som döljer sig bakom de fasta 

strukturerna av ”kvinnor” och ”män” och som innefattar kvinnors underordning och vårt 

medansvar i detta. Hon menar också att införandet av begreppet genus blev en uppgörelse mot 

könsrollsbegreppet. Hirdman ville med begreppet genus skapa en kontrast till ordet kön. Hon 

förklarar det så att genus inte enbart handlar om kroppen utan allt som rör tankar kring 

manligt och kvinnligt och hur de sätter sin prägel på allt omkring oss. 

Hirdman (2001) tar upp att eftersom hon är historiker så är historien hennes verktyg för att 

begripa hur genus skapas. Hon tar upp citat från läkare, filosofer, munkar, 

naturvetenskapsmän, författare, psykologer osv. för att visa det dominanta tänkandet som 

finns empiriskt inom kvinnans historia och genushistorien. Alla dessa ”lärda” talar om könet 

och vad en kvinna är, bör vara, inte kan göra. Det uttrycker sig också enligt Hirdman 

underförstått vad en man är och vad en man har för uppgift på jorden. Tänkte belysa detta 

men att ta med tre av citaten som Hirdman har med och synliggör i sin bok som är hämtade 

från Bibeln, C.Lombroso, L.Ferrarro och August Strindberg:

”Då lät Herren Gud en tung sömn falla på mannen, och när han hade 

somnat, tog han ut ett av hans revben och fyllde dess plats med kött. 

Och Herren Gud byggde en kvinna av revbenet som han tagit av 

mannen och förde henne fram till mannen. Då sade mannen: Ja, denna 

är nu ben av mina ben och kött av mitt kött. Hon skall heta maninna, ty 

hon är av man tagen.” (s.20)

”När vi också måste tillstå att kvinnan är en andligen och kroppsligen 

underutvecklad man, så är faktum, att hon är mycket mindre benägen 

till förbrytelser än han, och att hon är ojämförligt mer älskvärd, vilket 

tusenfalt ersätter hennes brist på intellektuell begåvning.” (s.22)
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”Varför kvinnan avbildas som en sfinx av männen, ha flera orsaker. 

Hon är ofattlig, emedan hennes själ är rudimentär; hon tänker med 

magen, levern och livmodern. Hennes omdöme äro dikterade av 

intressen och passioner, av hunger och könsdrift; hon gör slutledningar 

efter väderleken och månskiftena.” (s.22)

                                 

     

     Hirdman (2001) menar på att dessa uttalanden inom historien visar på hur människor tänkte 

kring begreppen Man och Kvinna och att de är pinsamt att stora begåvade tänkare har 

uttryckt sig på dessa sätt. Men hon fortsätter med att sägas att deras intelligens på andra 

områden än deras eget inte var lika stort. Men att intelligensen verkar avstanna för kvinnan är 

en stor fråga inom genus och Hirdman frågar sig vad det är som egentligen äger rum? Hon 

vill komma åt dessa berättelser kring stereotyperna om Hon och Han. Hirdman benämner allt 

detta tänkande, skämtande, kännandet om könen och män och kvinnor som en slags musik 

som spelas i hela världen. Men Hirdman säger också att det finns en viss risk med att dra 

allmänna slutsatser om dessa stereotyper och att göra dem för oföränderliga och bundna till 

olika perioder.  De vi kan vinna på att knyta upp stereotyperna är enligt Hirdman att vi kan se 

ett enklare mönster på hur kvinnfolk skapas och att vi ser vilka likheter som finns i dessa 

sammansättningar. Hon uttrycker sig enligt följande: 

”Den sammantagna genusprocessen blir därför att de är ur 

köttet/könet som själen/förståndet/intelligensen emanerar. 

Kvinnosjälen/förståndet/intelligensen bestäms och deformeras av 

kvinnoköttet. Detta är grundformeln för att göra Kvinnor. Och de 

som bygger är män. Det är genom mäns ögon som kvinnokropparna 

dissekeras till genus.(s. 46)

Maud Eduards (2007), professor i statsvetenskap skriver i boken Kroppspolitik om kvinnors 

kamp under historien för att få delta i akademin och hon redogör för att det var under 1970-

talets början som det blev ett starkt uppsving för svensk kvinnoforskning. 1975 som var det 

först året för FN: s nationella kvinnoår så togs ett statligt initiativ då 

Universitetskanslerämbetet utgav en debattskrift som hette Jämställdhet i högskolan med stöd 

av Eduards. Denna skrift belyste den ojämna könsfördelningen i grundutbildningen och bland 

forskare och var även en uppmaning till universitet att ha med litteratur om kvinnors villkor.
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Eduards (2007) påpekar att detta var första gången som en myndighet gjorde en yttrad 

förbindelse om den existerande sneda könsfördelningen och kunskapsproduktionen om 

kvinnors och mäns villkor som var riktade mot akademin.  

Eduards (2007) skriver att från att som kvinna varit utestängd från universitet fram till 1873 så 

utgjorde kvinnor 64 procent av de som tog ut sin akademiska examen 2005 och de 

åstadkommer också bättre utbildningsresultat jämfört med män. Eduards säger att trots att det 

nu sällan finns kvinnor som hindras av argument som är baserade på biologi så existerar ett 

visst skillnadstänkande fortfarande inom akademin. Hon påpekar att olika grupper av kvinnor 

varit olika bevakade i akademin och att interaktionen mellan staten och kvinnliga forskare och 

genusforskare är tvetydig. Eduards säger att de senaste 30 åren har forskningen om kön och 

genus ökat kraftigt och fler kvinnor har högre utbildning men den finns en spänning inom 

staten och deras nationella och demokratiserade ambitioner. Staten vill förvisso få fram 

svenska vetenskapliga landsvinningar i samarbete med akademin men det innebär också ett 

särskilt offentligt stöd till manliga forskare i Sverige påpekar Eduards. Eduards menar med 

detta att hon upplever att de fortfarande finns ett skillnadstänkande inom akademin och att 

kvinnor sammanfattningsvis får mindre resurser till forskning än vad män får. Hon 

argumenterar för att även om tiden efter 1870-talet medfört positiva förändringar så innehåller 

utvecklingen också upprepande orättvisor och lidanden och en kroppslig kamp för kvinnors 

kunskapsproduktion samt att slippa undan disciplinering och kontroll.  Eduards analys efter 

att ha tolkat centrala texter kring villkoren för kvinnliga forskare och genusforskning är att 

olika grupper av kvinnor varit olika kontrollerade i akademin och att detta har skilt sig åt 

beroende på forskningsinriktning. Hon är av den åsikten att kvinnor fortfarande till stor del 

betraktas utifrån sin kropp och att det alltid finns en risk att som kvinna bli betraktad som ett 

sexuellt objekt istället för ett intellektuellt subjekt.

5.3 Maktaspekten och under och överordning

Det var Hirdman som formade teorier om genus och genussystem och skapade begreppet 

genus inom Sverige och Norden. Hon analyserade fram hur maktaspekten finns inbyggd i 

genussystemet och att det är dessa maktmekanismer som bevarar och återger den könsordning 

som bidrar till att kvinnor är i underordnade positioner.  Hon var av den åsikten att det 

existerar två starka logiker i genussystemet, isärhållningen och hierarkin (Ljung, 2004).
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Isärhållningen beskriver hon som att kvinnor och män inte bör blandas och hierarkin som 

innebär att mannen utgör normen. Hirdmans teoretiska analys innebär en fokusering på 

relationer och beroendeförhållande mellan kvinnor och män. (Ljung, 2004) 

Margaretha Ljung (2004) tar även upp att Hirdmans genussystem har utsatts för en del kritik. 

Hennes analys gav uttryck åt ett socialt könsmönster som reproducerade den manliga normen 

och att kvinnans underordning blir en svaghet. Hirdman poängterar också detta själv och att 

ett för stor fokus legat på reproduktionen vilket innebär att det blir svårt att förstå sociala 

förändringar som att kvinnor blir mer integrerade på arbetsmarknaden och inom politiken. 

Detta innebär att genussystemet innefattar stor problematik. (Ljung, 2004)

Paulina de los Reyes, forskare i ekonomisk historia, Irene Molina, docent i kulturgeografi och 

Diana Mulinari, docent i sociologi, (2006) skriver i Maktens olika förklädnader om hur 

Wuokko Knockes forskning i Sverige har varit en eldsjäl för de nya generationerna inom 

samhällsvetenskapen som engagerar sig för kategoriseringarna klass, kön och etnicitet och hur 

dessa formar sig i arbetsliv och samhällsliv. De säger att Wuokko Knocke är ett känt namn 

inom den svenska arbetslivsforskningen och att hon lämnat bidrag till den existerande 

kunskapen om nya former av segregering och underordning.

De los Reyes, Molina och Mulinari (2006) anser att Knocke har bidragit till att kunna 

identifiera och namnge och även förstå hur könsmaktordningen tar sig uttryck innanför ramen 

för diskriminerande och rasistiska strukturer i det svenska arbetslivet. Författarna diskuterar 

att deras utgångspunkt är att problematisera makt och särskilt maktrelationer mellan kvinnor 

för att kunna förverkliga feminismens emancipatoriska kapacitet. De är av den uppfattningen 

att det finns främst finns två sidor av de maktrelationer som existerar i Sverige idag och dessa 

är materiella levnadsvillkor och den växande polariseringen i kvinnors försörjning och 

arbetsmöjligheter vilket fördjupades under 1990-talet (De los Reyes, Molina, Mulinari, 2006).

Vi kan inte vänta med att argumentera maktbegreppet tills könsmaktordningen upphävs säger 

De los Reyes, Molina och Mulinari (2006). De menar på att detta skulle vara att sluta ögonen 

för hur makten återskapas och skapar norm och grund inom feminismen, att diskutera detta 

blir istället en styrka och vilja att förnya feminismens teoretiska och politiska perspektiv. De 

los Reyes, Molina och Mulinari är av den åsikten att det krävs ett maktperspektiv som 
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problematiserar i vilka samband som överordning och underordning skapas i etniska och 

kulturella särdrag. Författarna beskriver det dubbla förtrycket som har sitt ursprung i två 

könsmaktordningar, den egna gruppen och majoritetssamhällets. 

Sociologen Carin Holmberg (1993) skrev i sin socialpsykologiska avhandling Det kallas 

kärlek om kvinnors underordning och mäns överordning i dagens Sverige. Hennes studie 

omfattade hur unga par i Sverige skapar och upprätthåller de maktförhållanden som existerar 

mellan könen i dagens samhälle. Hennes syfte var att försöka förstå hur och med vilka sociala 

mekanismer som denna under och överordning existerar i parförhållanden i Sverige som har 

en ideologi om jämställdhet. Holmberg ville också illustrerar hur män och kvinnor tillskriver 

varandra manlighet och kvinnlighet. Hennes studie bestod av 10 heterosexuella barnlösa par i 

åldern 20-29 år och genom denna undersökning fick hon en förståelse över hur denna under 

och överordning faktiskt reproduceras i det svenska samhället. Holmbergs analys beskriver 

resultatet av tre sociala mekanismer som framkom i denna reproducering. Dessa var hans nya 

självförtroende, hans brist på respons och att hon låter honom definiera hennes verklighet.

Mekanismen hans nya självförtroende förklarar Holmberg (1993) med att mannen får ett nytt 

självförtroende i samband med sitt förhållande. Det är kärleksrelationen som ger mannen en 

bekräftelse på sin överordnad. Mannen är också dålig på att lyssna på sin partner och 

markerar tydligt när han inte är intresserad av att prata och driver då kvinnan till underkastelse 

genom att inte svara säger Holmberg. Hon menar på att detta gör kvinnan till en icke-person 

och detta är den andra sociala mekanismen som visar sig mellan paren i studien. Den tredje 

sociala mekanismen som Holmberg tar upp förklarar hon som att kvinnan tar över mannens 

normer och värderingar och gör dessa till sina egna.  Detta bidrar till att hon ger mannen 

rätten att bestämma vad som är rätt och fel säger Holmberg och detta innebar att hon låter 

honom definiera hennes verklighet. 

Denna bok känns aktuell att ha med då den visar på hur detta återskapande av den 

snedfördelande makten existerar i det svenska samhället. Denna studie är dock bara på ett 

fåtal par i Sverige och är dessutom inte utifrån ett intersektionalistiskt perspektiv men belyser 

ändå en viktig del av det som innefattar genus och hur maktfördelningen kan visa sig inom 

privatlivet. 
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Karin Widerberg (1995), professor i sociologi skriver i sin bok Kunskapens kön om sina egna 

erfarenheter och har sitt eget liv som utgångspunkt när hon för en diskussion kring kvinnlig 

subjektivitet och objektivitet. Hon för en diskussion kring kön, sexualitet och kunskap och 

argumenterar för att kvinnokroppen känns problematisk inom akademin och att kvinnor 

sexualiseras medan manliga forskare är befriade från det kroppsliga. På så sätt menar 

Widerberg (1995) på att män kan utöva sitt yrke objektivt jämförelsevis med vad kvinnor kan.

5.4 Intersektionalitet

Begreppet intersektionalitet har enligt Paulina de los Reyes sina rötter i den kritiska 

feminismen i USA på 70-talet och det känns viktigt att ta upp begreppet då det är en viktig del 

av den nya utvecklingen som skett inom genusforskning. Intersektionalitet innebär att 

diskutera könsförtryck ur ett vidare perspektiv och även titta på hur människor diskrimineras 

utifrån klass och etnicitet menar Paulina de los Reyes (Internet 5).

De los Reyes, Molina och Mulinari (2006) klargör i boken Maktens olika förklädnader att 

intersektionalitet ställer till förfogande en teoretisk ram som analyserar hur makt skapas 

utifrån socialt konstruerade olikheter som går ihop i varandra och förändras i olika rumsliga 

och historiska sammanhang.   

Paulina de los Reyes (2006) beskriver att kvinno- och genusforskningen under de senaste 

decennierna har framställt stora kunskapsmängder om kvinnors levnadsvillkor och 

genusrelationernas innebörd för struktureringen av makten i samhället. Kvinno- och 

genushistoria är idag ett väletablerat forskningsfält men de los Reyes menar på att en fortsatt 

utveckling inom ämnet fodrar en kritisk undersökning. Detta menar hon är viktigt då den 

kvinno- och genushistoriska forskningen osynliggjort olikheter mellan kvinnor baserat på 

exempelvis invandrarstatus och etnisk tillhörighet. de los Reyes uttalar sig om att under 1970-

talet inrättades ett nytt kvinnoideal i Sverige men samtidigt expanderas invandrarkvinnor som 

osjälvständiga, förtryckta och isolerade. Hon förklarar vidare att lönearbetet blir normen för 

svenska kvinnor medan invandrarkvinnor knyts till hemmet och familjen. De los Reyes anser 

att det är viktigt att problematisera genus och etnicitet som två olika men integrerande 

underordningsprinciper. 
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Paulina de los Reyes (2006) menar på att kön och makt inte är etniskt neutrala begrepp och på 

grund av det innehåller maktbegreppen även en dimension där kvinnor har makt över andra 

kvinnor samt där vissa män står i en underordnad position gentemot kvinnor och män. 

Nina Lykke, professor för genusstudier redogör (Kvinnovetenskaplig tidskrift, 1.03-2003) för 

begreppet intersektionalitet och dess betydelse för genusforskningen. Lykke förklarar att detta 

mångfaldstänkande inte enbart fokuserar på maktförhållanden och diskriminering relaterat till 

genus utan dessutom andra kategorier som etnicitet, klass, ålder, sexuallitet, nationalitet osv. 

Lykke (Kvinnovetenskaplig tidskrift, 1.03-2003) uttalar sig om att hon som dansk feminist 

tycker att det är glädjande att begrepp som feminism och jämställdhet är positivt laddade 

termer i den svenska debatten. Hon beskriver också att hon upplevt vissa kritiska åsikter kring 

detta mångfaldstänkande hos vissa svenska feminister som anser att de kvinnopolitiska 

frågorna tonas ner och en avgenusifierad diskussion uppstår om etnicitet osv. Lykke framför 

att det också finns positiva röster kring feminister som frågar efter en genuspolitik som finns 

på mångfaldens villkor. Hon menar att begreppet intersektionalitet kan bli ett bra verktyg för 

att begripa subjektets villkor i ett samhälle som innefattar förändrade genusrelationer, 

migration, globalisering, nationalstaters minskade betydelse och nya livsstilar. 

Intersektionalitet bedömer Lykke, förhåller sig till ett samhälle där diskursiva kategorier som 

genus, etnicitet, ålder, sexualitet, klass, profession och nationalitet integrerar med varandra. 

Lykke (Kvinnovetenskaplig tidskrift, 1.03-2003) är av den åsikten att 

intersektionalitetsbegreppet kan nyttjas för att kräva att genus och kön ska bli mer integrerat

inom forskningen och politiken i dagens samhälle. Lykke menar att 

intersektionalitetsbegreppets funktion är att implicera genus och kön i större utsträckning än 

vad som sker idag inom genusforskningen.

5.5 Internationella infallsvinkar av genus och genusforskning

När sociologen Harriet Bradley (1996) i sin bok Fractured Identities skildrar genus beskriver 

hon att begreppets avsikt är att återger det levda förhållandet mellan män och kvinnor med 

sexuella olikheter och idéer om hur sexuella olikheter är konstruerade. Hon förklarar att visa 

av dessa olikheter som relaterar till den sexuella dimensionen av arbete både i och utanför 

hemmet är ekonomiska. Kvinnor har mindre tillträde och kontroll av delar av social hälsa 
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enligt Bradley (1996). Vidare säger hon att allt inte handlar om det ekonomiska utan det kan 

handla om klassrelationer också. Enligt Bradley är genusrelationer präglade av och drivna av 

alla nivåer av socialt liv. Bradley diskuterar att pojkar och flickor har olika mönster som de 

leker efter och att kvinnors och mäns fritidsaktiviteter skiljer sig åt. Hon skriver att kvinnor är 

underrepresenterade eller reglerade till specifika roller som är definierade som passande för 

dem. Så är det i de flesta områdena på den allmänna arenan enligt henne och hon fortsätter 

med att säga; sexuella utövningar och attityder har olika betydelser för män och kvinnor, män 

och kvinnor förekommer olika i kulturella presentationer av olika form från klassiska 

målningar till reklam, tv och musik.  Bradley anser att varje aspekt av vår individuella historia 

är i viss omfattning påverkat av om vi är kvinna eller man.

Harriet Bradley berör (1996) genustänkandets utveckling. Hon skriver att under 1980-och 

1990-talet har genus varit ett ämne av brinnande intresse både allmänt och sociologiskt. 

Bradley säger att framväxten av andra-vågs feminismen under senare delen av 1970-talet 

pressade in dilemmat om olikheter mellan män och kvinnor in på den politiska världsarenan. 

Bradley (1996) poängterar att även fast hon länkar samman den feministiska rörelsen till 

mitten av 1900-talet så innebär inte detta att människor ignorerat skillnader mellan män och 

kvinnor tidigare. Det har skrivits om dessa skillnader genom hela historien. Hon tar upp de 

olika inriktningarna inom feminismen såsom liberal, marxistisk, radikal och svart feminism 

och vad som skiljer dessa åt. 

Den klassiska feminismen ställningstagande bidrog med värdefulla insikter om genus och de 

olikheter som finns och en hel del viktigt forskning och huvudkoncept för tänkandet om genus 

(Bradley,1996). Men hon påpekar att de klassiska teorierna har blivit kritiserade för deras 

förenklade syn om genusrelationer och att de återskapar analytiska strategier av moderna 

teorier. Dessa moderna teorier som nu är kritiserade för att vara fundamentalistiska, 

essentialistiska och teologiska säger Bradley. Hon anser att de klassiska teorierna 

misslyckades med att erkänna mångfalden av erfarenheter bland kvinnor, vilket blev 

uppmärksammat av svart feminism; och teorin om patriarkat var förmodat att stödja sig mot 

en rå och endimensionell post av makt. Bradley säger att det som Barret och Phillip kallar för 

1990-talets feminism är influerat av postmodernism, poststrukturalism och 

dekonstruktionism. För att undvika essentialism bör vi undersöka olikheter och omskapa 

huvudkategorierna när vi tänker på genus menar de. 
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Postmodernismen har främjat klarläggandet av genus till att vara en aspekt av social identitet 

med stöd av Bradley (1996). Hon nämner att genus är ett viktigt element inom de 

fragmenterade identiteterna som är utmärkande för det post- industriella samhället och de har 

blivit debatterat att genus identiteter av sig själva är mångfaldiga. Hon uttrycker det så att det 

finns många sätt att vara kvinna och man. Medan postmodernismen har pekat på olikheterna i 

erfarenheterna av arbetsklass och minoriteter av etniska kvinnor så finns det en ironi i detta i 

enlighet med Bradley. Tidigare upptagenhet av ”sexualitet, subjektivitet och textualitet” kan 

fungera allinerande till de nyupptäckta valkretsarna långt ifrån medelklass feminism, eftersom 

kvinnor som är längre ner i den sociala hierarkin fortfarande är oroade över problem rörande 

makt och övertids jobb säger Bradley. Bradley är av den åsikten att feminismen skulle behöva 

ta igen något av dess initiala entusiasm i att exponera materiella olikheter istället för dra sig 

tillbaka till den helt teoretiskt akademiska synvinkeln. De levda relationerna inom genus är 

komplexa och Bradley anser att de behöver utvecklas en multi- dimensionell teori inom 

området. 

Sociologen Anthony Giddens (2003) skriver i boken Sociologi i kapitlet om genus och 

sexualitet att socialt kön eller genus är något som vi skapar i vårt dagliga samspel med andra. 

Under en vanlig dag så återger vi människor socialt kön med alla våra handlingar såsom 

gester, tonfall och ögonkontakt enligt Giddens. Han menar att genusskillnaderna i samhället 

är av stort intresse för sociologer eftersom det är sammanlänkade med frågor som rör 

jämlikhet, rättvisa och makt. Han beskriver genusbegreppet som socialt konstruerade 

uppfattningar om manligt och kvinnligt till skillnad från begreppet kön som är biologiskt och 

anatomiskt. Genusbegreppet innefattar psykologiska, sociala och kulturella delar. Vidare 

resonerar Giddens att genus är ett socialt skapat begrepp som för samman olika sociala roller 

och identiteter till män och kvinnor. Den dominerande arbetsdelningen som råder mellan 

könen har gett till resultat att män och kvinnor erhållit olika positioner när det gäller makt, 

prestige och rikedom enligt Giddens. Han fortsätter med att uttrycka att även om det gjorts 

framsteg gällande genusskillnader så finns sociala orättvisor kvar. Giddens tar upp att det är 

kvinnorörelsen som har lett till att det formats teoribildningar som tolkar de genusorättvisor 

som existerar och ger form åt handlingsplaner för att komma till rätta med dessa orättvisor. 

Giddens diskuterar i Intimitetens omvandling (1995) hur sexualitet, kön och identitet har 

utvecklats och kvinnors påskyndande kraft växt fram. Sexualitetens utveckling och samhällets 
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utveckling har förändrat de sexuella villkoren även inom det privata området enligt honom. 

Giddens (1995) diskuterar i sin bok om den sexuella revolutionen. Enligt Giddens lever 

många idag i den ”rena relationen”. Med den ”rena relationen” menar han, en relation som 

utmärks av sexuell och känslomässig jämställdhet. Giddens har med det känslomässiga 

aspekterna av genus varför han känns viktig att ha med när vi talar om genus. Hans bok 

beskriver jämställdhet ur ett känslomässigt perspektiv i förhållande till många andra böckerna 

och teorier som är med i denna uppsats som mera tittar på ojämnlikheten mellan kvinnor och 

män ur de ekonomiska och politiska perspektiven. Därför är det väsentligt att ha med 

Intimitetens omvandling för att även titta på det känslomässiga perspektivet och då sexualitet, 

kön och identitet är begrepp som i högsta grad figurerar inom begreppet genus.

Giddens (1995) beskriver hur privatlivet idag har blivit demokratiserat. Han fortsätter med att 

säga att demokratin på det offentliga området först var ett projekt för männen men att kvinnor 

fört en egen kamp för att lyckas bli delaktiga i demokratin. 

Giddens (1995) sammanfattar ordet demokrati enligt ”autonomiprincipen” som han hämtat 

från David Held (1986), Models of Democracy:

”Individer ska vara fria och jämlika i frågor som rör bestämmandet av 

deras egna livsvillkor. Detta innebär att deras lika rättigheter (och som 

en följd därav, lika skyldigheter) skall vara inskrivna i det ramverk som 

skapar och begränsar de möjligheter de har att tillgå, så länge de inte 

nyttjar detta ramverk till att kränka någon annans rätt” (s.160)

Autonomiprincipen är den viktigaste delen även inom privatlivet för att kunna relatera till sina 

medmänniskor på en jämlikt sätt (ibid.) Han menar också på att autonomi medverkar till att 

frambringa personliga gränser som är nödvändiga villkor för att på ett lyckosamt sätt kunna 

hantera de relationer vi har. Giddens tar upp att förbudet mot våld är av huvudsaklig betydelse 

inom privatlivets demokrati. Han tar också upp att det emotionella våldet kan vara svårast när 

det gäller jämlikhetssträvandet inom relationer men att respekt för varandra är det absolut 

viktigaste för att en relation ska fungera på ett bra sätt. Sammanfattningsvis uttrycker sig 

Giddens med att beskriva att den rena relationens ideal innebär att individen själv bestämmer 

över deltagandet och villkoren i de relationer som vi ingår i. Detta skiljer det nutida 

äktenskapet från det traditionella enligt honom.  
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Utvecklingen av den feministiska sociologin beskriver den kanadensiska sociologen Dorothy 

Smith och hon kritiserar den traditionella sociologin. Hon menar på att det finns en skillnad 

mellan sitt liv som kvinna och som vetenskaplig sociolog. Hon redogör i sina artiklar från 70-

talet om att den aktuella sociologin inte inkluderar kvinnors erfarenheter. Hennes synsätt att 

inte enbart se detta som utfyllande kunskap för sociologin utan istället genom att anmärka på 

att ett feministiskt perspektiv i grunden omskapar den vetenskapliga kunskapen gjorde att hon 

blev kvinnoforskningens mest betydande tolkare av en feministisk sociologi. Hon bidrog till ett 

nytt sätt att se sociologiskt på vår värld (Ljung, 2004).

5.6 Kvinnoforskning inom sociologin 

Åsa Lundqvist, docent i sociologi och Diana Mulinari (1997) diskuterar i inledningen av 

boken Sociologisk kvinnoforskning om deras önskan att synliggöra och belysa värdet av att 

det finns ett könsteoretiskt perspektiv inom sociologin. De uttrycker att de vill arbeta för ett 

införlivande av feministisk forskning inom området.  De menar på att i skenet av 1980-talets 

feministiska debatt eftersträvar de att lyfta fram de motsättningar som finns inom olika 

forskningsfält. Lundqvist och Mulinari redogör för den kritik som feminister framförde mot 

den etablerade sociologin på 1970-talet och dess bristande förmåga att illustrera och namnge 

kvinnor och deras liv och erfarenheter. De nämnder den kanadensiska sociologen Dorothy 

Smith som den som inspirerade dem att formulera alternativa kunskapsteorier där 

utgångspunkten var kvinnors vardagserfarenheter. De fortsätter vidare med att skildra det 

första feministiska projektet inom ämnet som blev att synliggöra kvinnors aktiviteter vilket 

utfördes genom att utöka och omtolka de grundläggande begreppen som existerade i olika 

kunskapsteoretiska system. Enligt Lundqvist och Mulinari hjälpte sociologin på 1970- talet 

till att frambringa nya analytiska hjälpmedel och nya forskningsfält. Vidare redogör de för att 

förhållandet mellan makt och kön problematiserades utifrån bl.a. begreppet patriarkat. De som 

var i centrum i flertalet sociologiska analyser var könsarbetsdelnigen både  privat och inom 

arbetslivet och manlig överordning och kvinnlig underordning fortsätter författarna. De som 

den feministiska sociologin belyste med stöd av Lundqvist och Mulinari var kombinationen 

mellan privat och offentligt område där fokus var på kvinnors obetalda arbete på det privata 

området och kapitalismen som system. De åsyftar på att när feministerna analytiskt åtskiljde 

biologiskt kön från genus kunde synliggörandet av den historiskt klassbundna konstruktionen 

av manlighet och kvinnlighet inträffa. Studerandet av könsidentitetsprocesser gjorde att
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feministiska sociologer kunde synliggöra den sociala konstruktionen av den heterosexuella 

normen enligt Lundqvist och Mulinari (1997). De säger att 1970-talets feministiska sociologer 

var fokuserade på att kritisera de traditionella sociologiska metoderna och koncentrera sig på 

skillnader mellan kvinnor och män. Denna utveckling fortsatte under 1980-talet då ett 

övervägande antal feministiska dekonstruktiva projekt framställdes där syftet innebar att 

synliggöra variationer kvinnor emellan med stöd av Lundqvist och Mulinari.

5.7 Connell/mansforskning

Maud Eduards (2007) nämner mansforskningen som en del av genusvetenskapen och dess två 

inriktningar mansforskning och kritisk mansforskning. Den kritiska inriktningen har en 

profeministisk hållning då den innehåller dominerande maskulinitetskonstruktioner och där 

maktrelationer mellan kvinnor och män problematiseras vilket Eduards beskriver. Hon 

nämner sociologen Jeff Hearn och hans åsikter kring vikten av att inte endast studera 

maskulinitet utan också män som en social kategori och denna kritiska mansforskning kan 

kopplas till feministisk teori. Eduards nämner R.W Connell som den mest kända 

förespråkaren för den kritiska mansforskningen. 

Raewyn Connell (tidigare Robert William Connell eller Bob Connell), (2002), sociolog och 

professor beskriver i sin bok Om Genus om ett nutida perspektiv på genusforskningen. Detta 

perspektiv har som utgångspunkt att genus är en nyckeldimension som existerar i våra privata 

liv, våra sociala liv och vår kultur enligt henne. Vidare säger Connell att i denna dimension 

kan många problem uppstå gällande vår identitet, möjlighet till att bli behandlande rättvist och 

rörande vår överlevnad. Ytterligare fortsätter Connell att förklara att genusforskningen även 

är ett område där det finns mängder av fördomar, myter, åsikter, felaktigheter och lögner. Hon 

beskriver att genus är ett omfattande ämne som vidrör många vetenskaper och hon berör 

psykologi och historia till internationella relationer, kulturhistoria, pedagogik och sociologi. 

Connell uttrycker sig som så att för att förstå ämnet genus bär vi vara beredda på att resa både 

intellektuellt och kulturellt. Hon framför ett globalt perspektiv på frågor kring genus och 

forskningsresultat och tankar från skilda delar av världen. Enligt Connell inleddes den 

historiska startpunkten för den moderna genusforskningen ungefär samtidigt som 

kvinnorörelsen och den homosexuella frigörelsen under 1960- och 1970-talet då dessa rörelser 

skapade kulturella resultat även om det inte gick igenom politiskt helt och hållet.
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6. Sammanfattande analys och diskussion samt slutsatser

Mitt syfte med denna magister uppsats var att genomföra en litteraturstudie och beskriva 

genusforskningens utveckling med fokus på begreppet genus och vad som hänt inom området 

de senaste 30 åren och då framför allt titta på hur detta har sett ut i Sverige. Makt och 

intersektionalitet är begrepp som också skildrats tillsammans med genus och 

genusutvecklingen. Min problemformulering bestod av att förklara hur det vetenskapliga 

tänkandet kring genus startade och hur denna utveckling gått till? Hur genusforskningen 

lyckats etableras som en vetenskap från att endast vara politik och filosofi till att bli 

vetenskapligt och vara ett forskningsämne?

Redan när jag redogör och belyser genusforskningen och genusperspektivet med sociologiska 

klassiker såsom Mill, Engels, Bebel och Beauvoir som finns i historien så visar det att de som 

skrevs för mer än 100 år sen påverkar oss än idag som en del av vår historia. Under denna 

historia med bland annat dessa utvalda klassiker startade det feministiska tänkandet och 

skrivandet. Varför Mill, Engels, Bebel och Beauvoir valdes ut var för att få en sociologisk 

vinkel på den historiska bakgrunden. Mill, Engels och Bebel representerade det politiska 

tänkandet kring genus medan Beauvoir mer stod för det filosofiska tänkandet ur en 

sociologisk historisk bakgrund.

Jag valde att i min teoretiska del förklara alla begrepp som figurerar inom ämnet 

genusforskning för att läsaren ska få en förståelse för de olika begreppens innebörder. Det 

begrepp som förklaras är: könsroll, kvinnoforskning, kvinna, köns – och könsteoretisk 

forskning, genus- det sociala könet, genussystem, genusforskning, mansforskning samt 

queerteori. De författare som diskuterar kring dessa begrepp är Borgström, Harding, 

Holmberg, Lindholm, Liljeström, Rubin samt Scott. 

Sedan 1960-talet har den andra vågen varit stark inom genusforskningen och ämnet har blivit 

accepterat som ett vetenskapligt ämne vilket svenska författare som jag har med redogör för 

såsom Carlsson Wetterberg, Esseveld, Eduards, Hirdman, Jansdotter, Thurén, Ljung, 

Lundqvist och Mulinari. Den internationella utvecklingen belyser Bradley, Giddens samt 

Sanders i denna uppsats. Framåtskridandet till att även se genusforskningen ur ett 

intersektionalistiskt perspektiv exemplifieras med De los Reyes, Molina och Mulinari samt 

Lykke. 
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Maktaspekten argumenterar Hirdman, Holmberg, Ljung, De los Reyes, Molina och Mulinari 

samt Widerberg för. Hearn och Connell står i denna uppsats för de röster som hör till den 

utvecklade mansforskningen inom genusforskningen.

Det som framkommit för att besvara mitt syfte och mina frågeställningar utifrån olika 

författare är att det politiska och filosofiska tänkandet kring genus har funnits länge. Det var 

först under 1960-talet i samband med den starka kvinnorörelsen som växte fram ur 

radikalfeminismen som skapade den andra vågen och därifrån har genusforskningen blivit 

accepterat som ett vetenskapligt ämne. Detta lämnade eftertryck i samhället och inom 

vetenskapen och forskningen. Det är en hel del som har utvecklats under de senaste 30 åren 

och nya teorier har skapats och andra försvunnit. Det finns även många infallsvinklar inom 

ämnet och genusforskningen visar på en stor bredd. Under dessa 30 år har genusforskningen 

utvecklats till ett tvärvetenskapligt ämne då genusforskning idag finns inom alla ämnen. 

Genusforskning har exempelvis utvecklats i specifika ämnesområden som sociologi, historia, 

litteraturvetenskap och psykologi men går att finna inom alla ämnen idag. I de feministiska 

tankarna som framträder genom historien och exemplifieras med Mill, Engels, Bebel och 

Beauvoir finns ett kritiskt politiskt ideologiskt synsätt. Utvecklingen till genusforskning 

medverkar till att synliggöra relationer mellan kvinnor och män på ett analytiskt och 

skildrande sätt. Detta kan tillkännages som utvecklingen från det politiska och det filosofiska 

till det vetenskapliga. Under 1970-talet slår genusbegreppet igenom och kritiken inom den 

feministiska och marxistiska vetenskapen samt den allmänna samhällskritiken är synnerligen 

kraftig. Under 1980-och 1990 talets början så passerar kvinnoforskningen och övergår till 

genusforskning. Postmodernism och poststrukturalism figurerar inom genusforskningen och 

fokus blir att titta på relationer mellan kvinnor och män. Utvecklingen leder även till att 

kvinnor inte längre ses som en enhetlig grupp utan förtecknas utifrån etnicitet, klass och 

kultur. Genusbegreppet skapades som en kontrast till ordet kön och står istället för en 

förklaring till det sociala könet. Genus verkar för allt som rör tankar kring manligt och

kvinnligt och hur de sätter avtryck på allt omkring oss. Genus kan förklaras som en social 

organisation och en kulturell kategorisering och problematiserar allt som rör kön. Genus är 

något som existerar överallt i samhället till exempel inom familj, sexualitet, arbete och politik. 

Inom genus existerar det även en maktaspekt och en könsmaktordning med över och 

underordning och det är viktigt att förstå hur detta skapas i sociala sammanhang och hur vi 
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upprätthåller de maktförhållanden som förekommer mellan könen i dagens samhälle. Det är 

angeläget att försöka förstå hur och med vilka sociala mekanismer som denna under och 

överordning existerar särskilt i Sverige som har en ideologi om jämställdhet. 

Det har också kommit fram att det krävs ett maktperspektiv som problematiserar i vilka 

sammanhang som överordning och underordning formas i etniska och kulturella särdrag. Det 

existerar ett dubbelt förtryck som har sitt upphov i två könsmaktordningar, den egna gruppen 

och majoritetssamhällets. Maktbegreppen innehåller också en dimension där kvinnor har makt 

över andra kvinnor samt där vissa män står i en underordnad position gentemot kvinnor och 

män. Intersektionalitet kan fungera som ett bra verktyg för att förstå subjektets situation i ett 

samhälle som består av förändrade genusrelationer.

Detta ämne är otroligt viktigt och vi bör redan som barn få dessa värderingar implementerade 

för att nå en förändring. Vi måste lära oss och vår nästa generation att se världen med 

genusglasögon.

Om vi tittar ur ett intersektionalistiskt perspektiv som är ett ganska nytt begrepp så ser vi att 

världen fortfarande har en bit kvar och jag kan inte låta bli att undra? När får vi se en svart 

kvinnlig president? Eller en kvinna som styr världen oavsett vit eller svart. Kvinnorna 

kommer till det berömda glastaket men stannar där. Världen styrs fortfarande av män på den 

hösta nivån och det patriarkala tänkandet lever fortfarande kvar.

Vi bör se jämställdheten ur flera perspektiv då det finns på alla hörn av samhället. Men 

begynnelsen är oerhört betydelsefull och det vi som privatpersoner kan förändra är att 

uppfostra våra barn, den nya generationen lika oavsett om det är en flicka eller pojke som vi 

föder till världen. Oavsett vilket kön du är född till anser jag att vi ska uppfostra barnen lika 

och bereda dem på samma sätt inför arbetsliv och familjeliv. Det är viktigt att början blir rätt 

för att det fortsättningsvis ska bli rätt. Om mina barn en dag delar hushållssysslor och allt som 

omfattar privatlivet på ett jämlikt sätt och har lika löner och lika status i arbetsliv och politik 

oavsett vilket kön de är kommer jag känna att en förändring är på väg.  Endast när kvinnor 

och män har lika villkor på alla områden i samhället lever vi i den bästa av världar. Det räcker 

inte med att lagstiftningen säger detta utan vi måste förändra hela den mänskliga 

uppfattningen kring allt som innefattar genus och manligt och kvinnligt. Och makten måste 

fördelas lika mellan oss. Livsvillkoren måste jämställas i praktiken. Kunskapen om genus och 
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allt vad som innefattar detta måste uppmärksammas, alla oavsett män eller kvinnor måste bli 

lärda inom ämnet för att få upp ögonen och lära sig att se med genusglasögon på vår värld. 

Våra sociala och kulturella föreställningar om män och kvinnor måstes ses i sitt rätta ljus för 

detta är något vi människor själva konstruerar och återskapar. Det är viktigt att se sin egen roll 

i detta och se sin egen förmåga att genomföra förändringar.

Mycket av det som framkommit genom denna studie är tankar och åsikter som redan är 

uppmärksammade inom samhälls och privatliv, men självklart har jag själv blivit mer insatt i 

ämnet och tänkt igenom kring hur viktigt det är att faktiskt vara insatt i ämnet genus och 

genusforskning. Min personliga åsikt är att genusforskning och allt vad som sträcker sig inom 

detta breda område borde finnas med som ämne från grundskolan för att skapa en större 

medvetenhet hos alla människor samt ta bort alla förutfattade meningar kring dess innebörd. 

Vi måste skapa en ökad genuskompetens i samhället och världen. Intersektionalitets 

perspektivet måste dessutom vara en självklar del av genusforskningen.

Det skulle vara intressant att göra om samma studie om 10 år och se hur mycket längre 

utvecklingen har gått och hur pass långt den tredje vågen har etablerats inom ämnet 

genusforskning. Detta beskiver jag i min redogörelse för genusforskningens utveckling och att 

det i dagsläget är så att den andra och tredje vågen följer varandra. 

Slutsatsen av denna magister uppsats är att genusforskningen under andra vågen har 

utvecklats från att under första vågen endast handla om politik och filosofi till att erkännas 

som ett vetenskapligt ämne. Genusforskningen har utvecklats till att synliggöra relationer 

mellan kvinnor och män samt att även belysa detta ur ett intersektionalistiskt perspektiv.



52

Källförteckning/referenslista

Litteratur:

Bebel, August (1984). Kvinnan och socialismen. [Ny utg.] Göteborg: Proletärkultur

Beauvoir, Simone de (1995). Det andra könet. Stockholm: Norstedts Förlag

Beauvoir, Simone de (2002). Det andra könet. Stockholm: Norstedt

Bradley, Harriet (1996). Fractured identities: changing patterns of inequality. Cambridge: 
Polity Press

Carlsson Wetterberg, Christina & Jansdotter, Anna (red.) (2004). Genushistoria: en 
historiografisk exposé. Lund: Studentlitteratur

Connell, R.W. (2003). Om genus. Göteborg: Daidalos

De los Reyes, Paulina, Molina, Irene & Mulinari, Diana (red.) (2006). Maktens (o)lika 
förklädnader: kön, klass & etnicitet i det postkoloniala Sverige : en festskrift till Wuokko 
Knocke. [Ny utg.] Stockholm: Atlas

Eduards, Maud (2007). Kroppspolitik: om moder Svea och andra kvinnor. Stockholm: Atlas

Engels, Friedrich (2008). Familjens, privategendomens och statens ursprung: i anslutning till 
Lewis H. Morgans forskningar. [Ny utg.] Lund: Murbruk

Forsman, Birgitta (2002). Vetenskap och moral. Nora: Nya Doxa 

Gamble, Sarah (red.) (2001). The Routledge companion to feminism and postfeminism. 
London: Routledge

Giddens, Anthony (1995). Intimitetens omvandling: sexualitet, kärlek och erotik i det 
moderna samhället. Nora: Nya Doxa

Giddens, Anthony & Birdsall, Karen (2003). Sociologi. 3., omarb. uppl. Lund: 
Studentlitteratur

Heidi Hartmann (2004). Kapitel 1: Det olyckliga äktenskapet mellan marxism och feminism. 
Ur: Genushistoria: en historiografisk exposé. Red. Carlsson Wetterberg, Christina & 
Jansdotter, Anna Lund: Studentlitteratur

Hirdman, Yvonne (2001). Genus: om det stabilas föränderliga former. 1. uppl. Malmö: Liber

Holmberg, Carin (1993). Det kallas kärlek: en socialpsykologisk studie om kvinnors 
underordning och mäns överordning bland unga jämställda par. Diss. Göteborg : Univ.



53

Holmberg, Carin, Lindholm, Margareta (1995). Kapitel 7: Feministisk teori. Ur: Moderna 
samhällsteorier: traditioner, riktningar, teoretiker. 4., rev. uppl. Red. Per Månsson
Stockholm: Rabén Prisma

Ljung Margareta (2004) Kapitel 7: Feministisk teori. Ur: Moderna samhällsteorier:
traditioner, riktningar, teoretiker. 6., rev. uppl. Red. Per Månsson. Stockholm: Prisma

Lundqvist, Åsa, Mulinari, Diana & Davies, Karen (red.) (1997). Sociologisk kvinnoforskning. 
Lund: Studentlitteratur

Mill, John Stuart (1995) Förtrycket av kvinnorna. Nora: Nya Doxa

Mill, John Stuart (1967) Om friheten. Stockholm: Natur och kultur

Svenning, Conny (2003). Metodboken: [samhällsvetenskaplig metod och metodutveckling: 
klassiska och nya metoder i informationssamhället: källkritik på Internet. 5., omarb. uppl. 
Eslöv: Lorentz

Thurén, Britt-Marie (2003). Genusforskning: frågor, villkor och utmaningar. Stockholm: 

Vetenskapsrådet 

Thurén, Britt-Marie (red.) (2002). Genusvägar: en antologi om genusforskning. 1. uppl. 
Malmö: Liber

Widerberg, Karin (1995). Kunskapens kön: minnen, reflektioner och teori. Stockholm: 
Norstedt

Tidningar/tidskrifter:

Borgström, Eva (2008) Genusforskning i Genus, s. 12-13, 3-4-2008. (Red.) Hermansson 
Bodil. Genus - Aktuellt magasin från nationella sekretariatet för genusforskning. Göteborg: 
Livréna AB

Esseveld, Johanna (2004) Kön/genus och sociologi i ett historiskt perspektiv, s.3-10 Nr 3. 
(Red.) Hjerm, Mikael. Sociologisk forskning. Umeå: Almqvist och Tryckeri. 

Lykke, Nina (2003) Intersektionalitet - ett användbart begrepp för genusforskningen, 
Kvinnovetenskaplig Tidskrift s.47-56, 1.03. (Red.) Arping, Åsa, Leppänen, Katarina. Angered: 
Elander Graphic Systems 

Morhed, Anne-Marie (2008) Aktuellt magasin från nationella sekretariatet för genusforskning
Förordet, 3-4-2008. Red. Hermansson Bodil. Göteborg: Livréna AB



54

Internet:

Internet 1 – God sed i forskningen
SOU 1999: 4
2009-01-01 kl. 18.54

Internet 2 – Vetenskapsrådet 
http://www.vr.se/download/18.6b2f98a910b3e260ae28000334/god_forskningssed_3.pdf
2009-01-01 kl. 18.55

Internet 3 – Nationella sekretariatet för genusforskning 
http://www.genus.se/Genusresurser/vadargenusforskning/foranderligatermer/
2009-01-01 kl. 18.56

Internet 4 – Svenska akademins ordbok 
http://g3.spraakdata.gu.se/saob/
2009-01-01 kl. 18.57

Internet 5 – Lärarförbundet
http://www.lararforbundet.se/web/ws.nsf/documents/005D3B9F?OpenDocument
2009-01-01 kl. 18.57

Bilaga 1 – Newsdesk 
http://www.newsdesk.se/pressroom/scb/pressrelease/view/paa-tal-om-kvinnor-och-maen-2008-fler-
kvinnor-aen-maen-gaar-vidare-fraan-gymnasiet-till-hoegskolan-233758
2009-01-01 kl. 18.58

Bilaga 2 - Nationella sekretariatet för genusforskning
http://www.genus.se/Genusresurser/vadargenusforskning/NE%3As+definitioner/
2009-01-01 kl. 18.59
  

http://www.vr.se/download/18.6b2f98a910b3e260ae28000334/god_forskningssed_3.pdf
http://www.genus.se/Genusresurser/vadargenusforskning/foranderligatermer
http://g3.spraakdata.gu.se/saob
http://www.lararforbundet.se/web/ws.nsf/documents/005D3B9F?OpenDocument
http://www.newsdesk.se/pressroom/scb/pressrelease/view/paa-tal-om-kvinnor-och-maen-2008-fler-kvinnor-aen-maen-gaar-vidare-fraan-gymnasiet-till-
http://www.newsdesk.se/pressroom/scb/pressrelease/view/paa-tal-om-kvinnor-och-maen-2008-fler-kvinnor-aen-maen-gaar-vidare-fraan-gymnasiet-till-
http://www.newsdesk.se/pressroom/scb/pressrelease/view/paa-tal-om-kvinnor-och-maen-2008-fler-kvinnor-aen-maen-gaar-vidare-fraan-gymnasiet-till-
http://www.genus.se/Genusresurser/vadargenusforskning/NE%3As+definitioner


55

Bilaga 1

Statistiska centralbyrån, SCB

På tal om kvinnor och män 2008: Fler kvinnor än män går vidare 
från gymnasiet till högskolan
2008-08-28 09:37

Hälften av kvinnorna och drygt en tredjedel av männen har börjat studera på 
högskola/universitet vid 25 års ålder läsåret 2006/2007. Det framgår av den nya 
versionen av fickboken "På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2008". 

"Lathund om jämställdhet" synliggör hur kvinnors och mäns tillgång till de politiska, ekonomiska och 
demokratiska rättigheterna ser ut i samhället.

Jämställdheten har gjort vissa framsteg sedan 1970-talet
Män var överrepresenterade i samtliga riksdagsutskott på 70-talet. 
I maj 2008 var könsfördelningen jämn. Med jämn könsfördelning menas 40-60 procent av vardera 
könet.

Även när det gäller arbetskraftsdeltagande har kvinnor och män närmat sig varandra. Förra året fanns 
81 procent av kvinnorna och 87 procent av männen i arbetskraften. Motsvarande andel var 60 
respektive 90 procent 1970.

Småbarnspapporna har blivit något bättre på att ta ut föräldrapenning; från 0 procent av 
föräldradagarna när föräldraförsäkringen infördes år 1974 till 21 procent år 2007.

Den könssegregerade gymnasie- och högskolan består
Från jämställda linje/program i gymnasieskolan examinerades 12 procent av alla flickor och 14 procent 
av alla pojkar år 1971/72. År 2006/2007 var motsvarande andelar 30 procent för både flickor och 
pojkar.

Den könssegregerade arbetsmarknaden består
Fortfarande arbetar de flesta kvinnor och män i segregerade yrken med ojämn könsfördelning. Det 
gäller 78 procent av kvinnorna och 85 procent av männen år 2007.

Kvinnorna dominerar stort i att ta ansvar för barnen: 96 procent av förskolelärarna, 94 procent av 
barnskötare, 90 procent av arbetsledare i förskola och 99,5 procent av dagbarnvårdare är kvinnor.

Löneskillnaderna består
Kvinnodominerade yrken har lägre löner än mansdominerade.

År 2006 var 77 procent chefer män i den privata sektorn 
Samma år var andelen manliga chefer 42 procent i den offentlig sektorn.

Kvinnor och män är chefer inom olika yrkesområden
Den mest mansdominerade chefsgruppen finns i de statliga affärsverken därefter kommer de 
privatägda aktiebolagen och övriga privata företag. För kvinnorna är den största andelen inom 
kommunal, landsting och statlig förvaltning. I de offentligt ägda företagen finns fler kvinnliga chefer 
än i de privata.

Männen överrepresenterar i alla typer av brott
När det gäller lagförda för brott står män för 88 procent brott mot staten, 60 procent brott mot 
allmänheten, 70 procent förmögenhetsbrott, 89 procent personsrelaterade brott, 99 procent 
sexualbrott därav 100 procent våldtäkt.
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Ny statistik i årets upplaga 
En nyhet i årets upplaga är ett kapitel om jämställdheten mellan flickor och pojkar. Där framgår 
exempelvis att flickor har oftare haft psykiska och somatiska besvär jämfört med jämnåriga pojkar.

Kvinnor och män inom försvarsmakten
Män överrepresenterar i alla yrken inom försvarsmakten förutom civilanställda med 40 procent kvinnor 
och 60 procent män.

Nedsatt psykiskt välbefinnande
Det är vanligare med nedsatt psykiskt välbefinnande bland kvinnor i nästan alla åldersgrupper och 
oavsett utbildningsnivå.

Utsatta för brott på olika brottsplatser
Män är oftare utsatta för misshandel på allmän plats medan kvinnorna är utsatta på arbete/skola och 
bostad.
Mer om ...
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s 
webbplats.

Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Prognosinstitutet
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 947 72

Förfrågningar
Tare Noori
Tfn 08-506 947 51
E-post tare.noori@scb.se

mailto:noori@scb.se
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Bilaga 2

Nationalencyklopedins definitioner
Saxat ur Nationalencyklopedins artiklar om några viktiga begrepp

(April 2006)

Feministisk forskning - ”tvärvetenskapligt kompetensområde med en gemensam 
utgångspunkt i ett maktteoretiskt perspektiv på kvinnor och kön (som inte nödvändigtvis är 
temat för forskningen). Det sammanhållande perspektivet gäller det asymmetriska 
förhållandet mellan könen och hur detta genomsyrar mentala och andra strukturer i kultur och 
samhälle samt bestämmer normerna för tolkningen av kvinnligt och manligt. Feministisk 
forskning är ett led i en politisk kamp för ett jämställt samhälle och inriktar sig därför på att 
komplettera och förändra traditionell, mansdominerad forskning. Humaniora och 
samhällsvetenskap har varit ledande inom feministisk forskning, men perspektivet finns även 
i medicin, teknik- och naturvetenskap.”

Genus - ”(lat., 'härkomst', 'släkt', 'stam', 'kön', 'art', 'slag'), begrepp inom humanistisk och 
samhällsvetenskaplig forskning och teoribildning som används för att förstå och urskilja de 
föreställningar, idéer och handlingar som sammantagna formar människors sociala kön. 
Begreppet infördes i början av 1980-talet och har ersatt begreppet könsroll. Termen genus är 
en översättning av eng. gender. Genus används som benämning på den kulturella process som 
tillskriver såväl människor som symboliska förhållanden och institutioner kollektiva s.k. 
könsegenskaper, dvs. manligt och maskulint resp. kvinnligt och feminint.
I högre grad än i den tidigare kvinnoforskningen används begreppet för att betona relationen 
mellan könen och som redskap för att studera de i tid och rum varierande formerna av vad 
som uppfattas som manligt och kvinnligt. Genuskonstruktioner utmärks av ett 
motsatstänkande som skapar skillnader, isärhållande och makt.”  Yvonne Hirdman

Genusforskning - ”forskning, ofta av tvärvetenskaplig karaktär, där begreppet genus, manligt 
och kvinnligt som sociokulturella konstruktioner, strukturerar problem och inriktning. 
Benämningen används sedan mitten av 1990-talet även i forskningspolitiska sammanhang 
synonymt med kvinno- eller jämställdhetsforskning.”

Genusordning - ”begrepp använt inom bl.a. antropologi, etnologi, historia och sociologi för 
att beteckna den sociala struktur som rör kön och som skapar en sorts reglering av män och 
kvinnor i samhället. Utmärkande för genussystem är mönster av isärhållning och segregering 
av kön på samhällets olika nivåer, t.ex. arbetsmarknaden (genusarbetsdelning). Lika empiriskt 
tydligt är, i varierande grad, frånvaro av kvinnor inom olika samhälleliga maktområden.”

Genusvetenskap - ”begrepp synonymt med kvinnovetenskap, kvinno- och 
jämställdhetsforskning. Genusvetenskapen sysslar med forskning om kön ur ett socialt 
konstruktivistiskt perspektiv på individ-, organisations- och samhällsnivå.”

Jämställdhetsforskning - ”forskning som behandlar kvinnors och mäns villkor i främst familj 
och hushåll, arbetsliv och offentligt liv samt i ekonomiska avseenden. I tidigare 
jämställdhetsforskning, med början på 1960-talet, var könsroller det dominerande perspektivet 
i analyser av jämställdhet. Sedan mitten av 1980-talet är makt och maktfördelningen mellan 
könen de centrala begreppen. Teoribildningen har inom detta fält gått parallellt med en 
omfattande forskning av tillämpningskaraktär.”
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Kvinnoforskning – ”tvärvetenskapligt, ämnesöverskridande kompetensområde som vuxit 
fram i nära samröre med kvinnorörelsen. /…/ Kvinnoforskningen sätter problemformulering 
före disciplingränser i valet av forskningsfrågor, och i fokus står betydelsen av kön och 
könsrelationer. Tolkningsperspektivet baseras på det maktförhållande som historiskt, 
kulturellt och socialt definierat kvinnors och mäns roller och status i samhället. Ett 
grundläggande synsätt är att samhälle och kultur är strukturerade efter kön, både på ett 
organisatoriskt och ideologiskt plan, och att könstillhörighet bestämmer våra erfarenheter och 
kunskaper samt hur andra uppfattar oss.
Kvinnoforskningen kritiserar och omtolkar vedertagen forskning som gjort mannen till norm 
och kvinnan till det avvikande könet. Detta forskningsområde är således både av 
kompletterande och förändrande eller emancipatorisk karaktär.”  Mona Eliasson och Ebba 
Witt-Brattström

Könsmaktssystem – ”samlande term för de strukturer och processer som ligger till grund för 
mäns samhälleliga dominans över kvinnor. Termen syftar främst på de underliggande 
mekanismer som ger upphov till ojämlikheten, och analyser av könsmaktssystem försöker 
blottlägga dessa, t.ex. genom att visa vilka processer i det dagliga samspelet mellan könen 
som leder till att en ojämlik struktur vidmakthålls. Framför allt undersöks hur sådant som 
förefaller könsneutralt kan få snedfördelande konsekvenser därför att män och kvinnor lever 
under olika och ojämlika villkor, t.ex. hur skenbart opartiska socialförsäkringsregler i 
praktiken missgynnar kvinnor därför att kvinnor har andra villkor än män.”

Mansforskning - ”forskningsinriktning som inspirerats av feministisk teori och tänkande och 
som ägnar sig åt empiriska och teoretiska studier av mäns psykologiska, sociala och kulturella 
livsvillkor, livsstilar, attityder och handlingssätt. Mansforskare intresserar sig för mäns 
deltagande eller icke-deltagande i arbetet för könsjämställdhet. Inom denna 
forskningsinriktning studeras historiska såväl som samtida manligheter. Det betonas ofta att 
det existerar flera olika typer av manligheter parallellt. Till skillnad från den forskning om 
män, som närmast utgjort ett paradigm inom mycken samhällsvetenskaplig forskning, utgör 
mansforskningen en relativt sentida företeelse.” Thomas Johansson

Queer theory – ”(eng., av queer 'konstig', 'excentrisk', 'pervers'), queerteori, 
samlingsbenämning på olika teoretiska perspektiv som utvecklats i framför allt 
engelskspråkiga länder sedan 1980-talet för att analysera sexualitet som relationer, identiteter, 
strukturer och värderingar vilka är historiskt betingade. Med sina rötter i Michel Foucaults 
och Jacques Derridas poststrukturalistiska teorier och senare utvecklingar av främst filosofen 
Judith Butler och litteraturvetaren Eve Kosofsky Sedgwick är queer theory förknippad med 
två betydande bidrag till humanistisk och samhällsvetenskaplig teoribildning. Det första är ett 
ifrågasättande av sexuell identitet (och i en förlängning identitet över huvud taget) som en 
personlig egenskap och som grund till politiska rörelser. Det andra bidraget är ett 
konstaterande att fenomenen "heterosexualitet", "homosexualitet", "kvinna" och "man" inte är 
storheter i sig och därför "naturliga".”  Don Kulick
Av docent Eva Borgström, forskningshandläggare på sekretariatet
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