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Sammanfattning 

Syftet med denna studie har varit att undersöka diskurser som rör genusvetenskap som akademisk 

disciplin som varit synliga i media under de senaste 6 åren. Studien bygger på en mindre kvantitativ 

och en djupare kvalitativ undersökning av sex svenska dags- och kvällstidningar. Det som 

undersökts i den kvantitativa delen är dels vilka år som det rapporterats mest om genusvetenskapen 

men även i vilken utsträckning det har skrivits om genusvetenskapen på ett värderande sätt. I den 

kvalitativa delen av undersökningen analyseras de diskurser som kommer till uttryck i de artiklar 

som beskriver genusvetenskapen på ett negativt sätt. Dessa har i viss mån kontextualiserats, de har 

satts i samband med olika samhälleliga företeelser för att öka förståelsen för de perspektiv som 

”motståndarnas” utsagor bygger på.  

 Jag har bland de negativa utsagorna funnit tre övergripande teman vilka rör sig inom ramen 

för genusforskningens vetenskapliga grund och genusvetenskapens politiska kopplingar. Det 

sistnämnda temat bygger på en diskurs där genusvetenskapen ses som ideologiskt snarare än 

vetenskapligt styrd. Bland de utsagor som ifrågasätter genusforskningens vetenskapliga grund syns 

en diskurs som underkänner den genusvetenskapliga utgångspunkten att kön är en social 

konstruktion medan en annan hävdar att det postmodernistiska perspektivet undergräver humaniora 

som ämne samt den akademiska ”rätten” till kunskaps- och sanningsanspråk. 

 De negativt inställda artiklarna analyserats diskursivt utifrån teorier om vetenskapliga 

gränsdragningar och retoriska strategier. Motståndarnas argument liksom ordval och tonfall har 

tolkats som ett sätt att underminera genusvetenskapen som akademiskt fält för att samtidigt öka 

trovärdigheten för den egna vetenskapliga positionen. Det pågår en språklig kamp om den 

hegemoniska positionen från vilken det är möjligt att betydelsebestämma begrepp som kön, 

vetenskaplighet, kunskap och sanning. Genom dessa språkliga praktiker skapas och förmedlas en 

syn på en ”god” vetenskap vilken till stor del står i kontrast till genusvetenskapliga teorier.  
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund  

Jag började studera genusvetenskap i september 2011. Under hösten läste vi ämneshistoria och vi 

fick lära oss att genusvetenskapen är sprungen ur den äldre kvinnoforskningen som växte fram 

under 1960- och 1970-talen. Kvinnorörelsens andra våg gjorde det tydligt att stora luckor fanns i 

den manliga vetenskapstraditionen och historieskrivningen. Då denna länge ägnat sig åt att 

undersöka  kulturellt sätt manliga sfärer och uppvärdera en manlig världsbild var det nu dags skriva 

in kvinnor i historien. Vetenskapen skulle inte längre vara könsblind! Tanken att traditionellt 

kvinnliga och manliga egenskaper och attribut härrör mer från kulturella föreställningar än en given 

och förutbestämd biologi blir viktig. Införandet av begreppen och distinktionen mellan biologiskt 

kön och socialt konstruerat genus får genomslag men användandet av modellen minskar i och med 

det postmoderna paradigmskifte som genusvetenskapen blir en del av. Socialkonstruktionistiska 

teoretiker lanserar idéer om att det biologiska könet bara kan förstås genom de föreställningar vi har 

om det, föreställningar som blir tydliga i sättet vi talar om kön. En ökad förståelse för att andra 

faktorer än kön, såsom sexualitet, etnicitet, klass och funktion, också har betydelse i olika 

maktstrukturer leder till utvecklandet av ett intersektionalitetsperspektiv. 

  Under hösten får jag alltså lära mig att det ämne som från början kallades kvinnoforskning 

under de senaste 30 åren ett flertal gånger har reviderats och utvecklats till det som idag kallas 

genusvetenskap, ett mångfacetterat och i huvudsak tvärvetenskapligt akademiskt fält. Det är klart 

jag blev förvånad när jag samma höst läser en ledare i Svenska Dagbladet där samhällsdebattören 

Roland Poirier Martinsson skriver:  

 

 Idén att relationen mellan män och kvinnor bygger på maktkamp; att könen är lika med  

sociala konstruktioner; att olikheter mellan könen per definition är av ondo; att kvinnor i 

västerländska demokratier på ett väsentligt sätt tvingas till sämre liv; att politiken har en  

skyldighet att ändra vårt sätt att tänka – nå, ingen tror på det där längre. (...) Det är tyst.  

Det är 2011, och vi kan med största sannolikhet sortera in feminismen med frenologin och 

freudianismen, i kapitlet över historiska trender vars lockelse efterhand blir allt svårare att  

begripa. (Poirier Martinsson, Svenska Dagbladet, 2011-11-18, s. 4)   

 

Det skulle i ärlighetens namn dröja ett tag innan jag insåg att det fanns människor som inte delade 

min uppfattning att genusvetenskapen var jordens häftigaste, viktigaste ämne. Men jag minns den 

förvåning jag kände när jag läste denna artikel, hur kunde Poirier Martinsson på ett så förminskade 

sätt dödförklara ett så vitalt ämne som genusvetenskapen? Hur kan han bara vifta bort flera av 

genusvetenskapens viktigaste grundbultar? I efterhand har jag förstått att han är långt i från ensam. 

Allt från respekterade debattörer till anonyma motståndare uttrycker sitt missnöje i massmedia eller 
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på internet. När någon under hösten 2012 systematiskt drog ner anslag som av Centrum för 

genusvetenskap och Genusföreningen satts upp på universitet blev motståndet på något vis väldigt 

påtagligt. Det gav upphov till en rätt konstig känsla i maggropen som slutligen inspirerade mig till 

ämnet för min uppsats. Jag finner det nämligen paradoxalt att en på många sätt respekterad 

akademisk disciplin, vars forskning och utbildning bedrivs vid praktiskt taget samtliga svenska 

lärosäten, verkar möta så mycket motstånd i media. Den här uppsatsen kommer att handla om hur 

stort detta motstånd egentligen är och vad det till viss del består i.  

 

1.2 Syfte och frågetällningar 

Det övergripande syftet med denna undersökning är att analysera diskurser gällande 

genusvetenskap som akademiskt fält som varit synliga i media under de senaste 6 åren. Jag kommer 

dels att undersöka i vilken utsträckning det skrivs om genusvetenskapen på ett värderande sätt, dels 

analysera de diskurser som kommer till uttryck i de artiklar som beskriver genusvetenskapen på ett 

negativt sätt. De frågeställningar som legat som till grund för undersökningen är: 

- I vilken utsträckning skrivs det i media om genusvetenskap i positiva eller negativa ordalag? 

- Vilka är de ord och begrepp som olika aktörer i debatten kämpar för att betydelsebestämma?  

-  Hur kan en förstå de argument som används för att underminera genusvetenskapen i relation till 

den kontext de uppstått i?  

 

1.3 Material och metod  

1.3.1 Kvantitativ innehållsanalys 

Undersökningen är uppdelad i två olika steg, det huvudsakliga syftet har varit att göra en kvalitativ 

analys av de diskurser rörande genusvetenskap som florerat i tidningsmedia under senare år men jag 

har även ansett det vara relevant att komplettera denna med en mindre kvantitativ undersökning 

rörande genusforskningens förekomst i media. Den kvantitativa delen av undersökning är tänkt att 

svara på frågor som under vilka av de undersökta åren som genusvetenskap har berörts flitigast, 

vilken typ av tidningsartiklar som berört genusvetenskap samt om genusvetenskapen har nämnts i 

värderande ordalag.  

 Undersökningens kvantitativa del är till stor del inspirerad av en rapport framtagen av 

Nationella Sekretariatet för genusforskning, Genusforskning i pressen. En undersökning av hur 

svensk press har bevakat genusforskning under åren 1997-2006 (2007), i vilken författaren Jimmy 

Sand kartlägger hur svenska medier under en tioårsperiod har rapporterat om genusforskning. 

Undersökningen bygger även på en mängd konkreta tips från Peter Esaiasson et als bok 

Metodpraktikan (2007). Eftersom den kvantitativa delen av undersökningen snarast ska ses som ett 

komplement till den kvalitativa delen är analysenheterna, eller de kategorier som artiklarna 
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placerats in i, begränsade till två. Artiklarna har placerats in i kategorierna Genre och 

Värdeladdning. I kategorin Genre har artikelns karaktär registrerats. Detta är viktigt då olika typer 

av journalistiska genrer har olika regler gällande personliga uttryck och värderingar. Esaiasson et al 

skriver att en kvantitativ innehållsanalys allt som oftast innebär att ”de innehållsliga enheterna först 

måste tolkas för att de skall vara möjligt att placera dem i rätt kategori där de senare kan räknas” 

(Esaiasson et al, 2007, s. 224). Således har varje artikel lästs översiktligt och dess eventuellt 

värderande inställning gentemot genusvetenskap har bedömts för att sedan kunna placeras in på rätt 

plats i kategorin Värdeladdning (Esaiasson et al, 2007, s. 230).  

 Undersökningen är baserad på artiklar som publicerats i sex av Sveriges stora dags- och 

kvällstidningar, nämligen Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Aftonbladet, Expressen, 

Sydsvenskan och Östgöta Correspondenten. Östgöta Correspondenten brukar vanligtvis inte räknas 

till en av Sveriges största dagstidningar men då jag i ett tidigt stadium blev varse om att tidningens 

ledarsida ofta har kritiserat genusvetenskapen ansåg jag det relevant att undersöka närmare vad 

denna kritik består i. Sands rapport sträcker sig fram till år 2006, jag har därför sett det som befogat 

att börja min undersökning där Sands rapport slutar. Undersökningen analyserar således artiklar i 

nämnda dagstidningar från år 2007 fram till idag (närmare bestämt 2012-11-06). Jag har använt mig 

av de två artikeldatabaserna Mediearkivet och Presstext, samt funktionen ”utökad sökning” för att 

begränsa urvalet. Jag har använt mig av sökorden ”genusvet* OR genusforsk*” (asterisken innebär 

att alla olika variationer av ordet tas med i sökningen, exempelvis kommer ”genusvet*” att även att 

generera träffar på ord som genusvetenskap, genusvetenskaplig och genusvetare).  

 Det föreföll dock rimligt att det skulle finnas artiklar som vore relevanta för undersökningen 

men som inte innehöll just dessa ord. Det skulle kunna handla om ord som ”genusperspektiv”, 

”feminism” eller ”jämställdhet”. Om dessa ord inkluderas i sökningen ökade dock antalet träffar 

markant samtidigt som de flesta av dessa artiklar sällan var relevanta för undersökningen, de rörde 

sällan genusvetenskap som akademiskt fält. Jag är således medveten om att mina val av sökord 

riskerar att utesluta artiklar som kunde varit relevanta för undersökningen. Undersökningen kan 

därmed inte göra anspråk på att ge en heltäckande bild av hur genusvetenskap framställs i 

tidningsmedia, dels därför att jag endast valt sex tidningar och dels för att undersökningen endast 

utgår från de artiklar som konkret nämner de valda sökorden. 

 Undersökningen är således utförd i de två digitala tidningsdatabaserna Presstext och 

Mediearkivet. Den totala mängden träffar på ovan nämnda sökning ger 899 träffar. Undersökningen 

är utförd genom att sökningar gjorts på en tidning och ett år i taget. I något fall har samma artikel 

indexerats under två olika rubriker vilket gjort att en artikel har gett två olika träffar trots identiskt 

innehåll. I detta fall har denna räknats som en artikel och alltså som en träff. I ett andra fall har två 
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artiklar, båda relevanta för undersökning, indexerats under en rubrik, exempelvis en skribents svar 

på en annan skribents debattartikel, i dessa fall räknas artiklarna som två träffar. 

 En stor mängd av artiklarna berör inte genusvetenskap som disciplin utan kan exempelvis 

hänvisa till en person som har läst genusvetenskap eller bestå av kortare notiser som informerar om 

ett seminarium, ett tv- eller radioprogram eller om att en professorstjänst blivit tillsatt. Dessa 

artiklar eller notiser har i de allra flesta fall en helt neutralt inställning till genusvetenskap och har 

även de räknats bort. Trots att olika typer av insändare ofta är skrivna av privatpersoner och inte av 

yrkesjournalister har jag låtit dessa var en del av undersökningen, dels för tidningens redaktion 

funnit ett värde i att publicera dem och dels för att de fortfarande reproducerar en viss föreställning 

om genusvetenskapen. Av den totala mängden artiklar bedömde jag 586 stycken som relevanta 

utifrån ovan nämnda kriterier och dessa ligger därmed som grund för den kvantitativa 

undersökningen (se Bilaga 4).  

 

1.3.2 Kvalitativ textanalys  

I samband med genomläsningen av de artiklar som publicerats i ovan nämnda tidningar mellan 

2007 och 2012 vilka berörde genusvetenskap eller genusforskning valde jag ut och sparade en 

mängd artiklar vilka har legat till grund för den kvalitativa textanalysen. Jag har i första hand velat 

undersöka artiklarnas inställning till genusvetenskap som akademiskt fält och inte inställningen till 

jämställdhet i stort, att artiklarna berörde det förstnämnda var således ett kriterium för att de skulle 

väljas ut. Till en början sparades 92 artiklar vilka berörde en mängd olika teman, fler än de som 

behandlas i denna undersökning. Dessa lästes sedan igenom upprepade gånger vilket ledde till att 

tre större teman, behandlade i var sitt avsnitt i kapitel 3, kunde utkristalliseras. I och med 

avgränsades de 92 artiklarna till 41 stycken vilka sedan närstuderades.   

 Detta empiriska material har analyserats med hjälp av textanalys, vilken enligt Esaiasson et 

al är en metod som går ut på att ”ta fram det väsentliga innehållet genom en noggrann läsning av 

textens delar, helhet och den kontext vari den ingår” (Esaiasson et al, s. 237). I enlighet med 

Esaiasson et als beskrivning har jag har upprepade gånger noggrant läst igenom de utvalda 

artiklarna, både snabbt och översiktligt samt långsamt och fundersamt. Jag har ställt skiftande 

frågor till materialet för att kunna lyfta fram vad som uttrycks och hur det uttrycks. Syftet med 

undersökningen har inte varit att göra generaliseringar kring hela debatten om genusvetenskap, utan 

att söka efter mönster utifrån ett urval av de uttryckta uppfattningarna. Med hjälp av tidigare 

forskning och olika teoretiska angreppssätt har diskurser gällande genusvetenskap kunnat lyftas 

fram och problematiseras. 
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1.4 Teoretiska utgångspunkter och centrala begrepp  

Ett av undersökningens mer centrala begrepp är diskurs. Michel Foucaults diskursbegrepp låter 

förklara att hur vi talar om saker, eller hur vi inte talar om saker, under en viss tid eller i ett visst 

sammanhang bestämmer vad dessa saker betyder, vilket värde de ges och hur vi tänker kring dem 

(Foucault, 2002). Foucaults diskursbegrepp är på många sätt kopplade till hans syn på makt. Enligt 

Foucault är makt inte något som kan ägas men däremot utövas. Makt är inget som innehas men 

som däremot utövas utifrån maktpositioner. Makt utövas genom de diskurser som omger oss, 

genom de sätt på vilka vi talar, eller inte talar, om saker. En etablerad diskurs ger tolkningsföreträde 

och är därför kopplad till makten att definiera vad som exempelvis ses som sant, normalt och 

positivt. Enligt Foucault är makt alltid produktiv vilket ska tolkas som att den alltid ger upphov till 

ett potentiellt motstånd. Då diskurser är konstruerade kan de förskjutas och förändras, exempelvis 

genom att motdiskurser uppstår (Foucault, 2002). 

 Jag har i den kvalitativa delen av undersökningen hämtat inspiration från Tora Holmbergs 

rapport Mellan tokfeminism och biologism (2004). I denna undersöks hur olika aktörer, eller två 

olika sidor i en specifik mediadebatt under 2002, genom sitt språk konstruerar olika syner på 

vetenskap. Holmberg använder sig av begreppet gränsdragningens politik för att förklara hur 

vetenskaplig trovärdighet kan byggas upp eller undermineras. Vetenskapen liknas, med referens till 

sociologen Thomas Gieryn (1999), vid ett kulturellt rum ”vars innehåll framträder genom att 

gränser mot angränsande rum markeras” (Holmberg, 2004, s. 7). Holmberg skriver: 

 

 Med analogier till kartografi, talar [Gieryn] om hur gränser dras på olika sätt beroende på 

 kartografens position. Frågan han ställer sig är inte hur den ”rätta” kartan ser ut, utan  

 vilken effekt gränsarbetet får. Då den vetenskapliga legitimiteten hotas, synliggörs hur 

 gränsarbetet bidrar till att vetenskapens epistemiska auktoritet (åter) upprättas (Gieryn,  

 1999, s. xi f.). Den epistemiska auktoriteten avser i det aktuella fallet auktoriteten att  

 avgöra (och uttala sig om) hur man bäst ska nå kunskap om kön, och vem som är bäst  

 skickad att göra det. (Ibid) 

 

Enligt Holmberg görs gränsdragningen retoriskt. Med retorik menas hur människor genom 

argumentation kommer fram till tolkningar av omvärlden och analysen av den ”avser att belysa hur 

de strategier som får till effekt att den egna auktoriteten eller trovärdigheten stärks och 

motståndarens undermineras” (Holmberg, 2044, s. 7-8). Med hänvisning till Ernesto Laclau & 

Chantal Mouffes beskrivs gränsarbetet som en språklig strid om verklighetsdefinitioner. Jag 

kommer att använda mig av begreppet diskursiv kamp som det beskrivs i Marianne Winter 

Jørgensen och Louise Phillips bok Diskursanalys. Enligt dem innebär detta att olika diskurser hela 

tiden ”kämpar mot varandra för att uppnå hegemoni, alltså för att låsa fast språkets betydelse på sitt 

eget sätt” (Winter Jørgensen & Phillips, 2011, s. 13). Genom att ställa frågor som ”vilken eller vilka 
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diskurser bygger en konkret artikulation på och vilka diskurser reproducerar den?” kan begreppet 

diskursiv kamp användas som beteckning för den diskursiva striden om att få definiera och 

bestämma innebörden i begrepp som vetenskap, kunskap, sanning och kön (Winter Jørgensen & 

Phillips, 2011, s. 36 ). I förlängningen kan den diskursiva gränsdragningen, eller kampen, leda till 

en så kallad hegemonisk position, ytterligare ett viktigt begrepp i uppsatsen. Winter Jørgensen & 

Phillips förklarar att ”[h]egemoni kan bäst förstås som organisering av samtycke - som de processer 

varigenom underordnade medvetandeformer konstrueras utan att våld eller tvång tillgrips (Winter 

Jørgensen & Phillips, 2011, s. 39). De beskriver hur betydelsebildning kan leda till att 

maktförhållanden naturaliseras, alltså att de blir så normaliserade att de inte ifrågasätts.  

 Reflexivitet är insikten om att forskare inte kan undgå att påverka sin studie då en alltid 

förhåller sig till sitt material utifrån en viss position. Som forskare är det därför viktigt att fundera 

över sin egen position i samhället och den förförståelse och de värderingar som en bär med sig när 

en påbörjar en undersökning. Själv har jag studerat genusvetenskap i snart ett och ett halvt år och 

har på flera plan präglats av den vetenskapssyn som genomsyrar disciplinen. Min vetenskapliga 

utgångspunkt är socialkonstruktivistisk. Detta innebär bland annat att de föreställningar, normer och 

värderingar som vårt samhälle är uppbyggt kring ses som socialt och diskursivt konstruerade. 

Världen, så som den ser ut idag, är inte naturlig. Den ”kunskap” vi har om världen är historiskt och 

kontextuellt skapad och därmed även möjlig att förändra (Winther Jørgensen & Phillips s. 12).  

 Av samma anledning ser jag kön som en social och kulturell konstruktion snarare än något 

biologiskt givet. I enlighet med Judith Butler ser jag kön som något som görs snarare än innehas. 

Enligt Butler är kön performativt, det blir till genom upprepade iscensättningar av normativa 

föreställningar om kön. Enligt Butler är det dessa genusuttryck som skapar illusionen av två stabila 

kön, men enligt henne finns det inget biologiskt och neutralt kön som inte redan är könskodat. 

Butler tidigarelägger konstruktionen av kön till det faktum att vi överhuvudtaget talar om dessa 

kategorier, därmed ser Butler kön som diskursivt skapat (Butler, 2005). Min uppfattning är att kön 

är något vi gör snarare än äger. Uppfattningar om kön påverkar människor på individuell och 

strukturell nivå genom att föreställningar och berättelser om kön samt den ordning dessa ingår i 

ständigt återberättas och reproduceras.  

 Det kan uppfattas som problematiskt att, i en undersökning som handlar om synen på 

vetenskap, använda en vetenskaplig utgångspunkt som premierar en viss syn på kunskap (och kön). 

Winter Jørgensen och Phillips påpekar dock att (den socialkonstruktionistiska) diskursanalytikerns 

ärende inte är ”att komma 'bakom' diskursen i sina analyser, [...] eller att fundera ut hurdan 

verkligheten egentligen är bakom diskursen” (Winter Jørgensen & Phillips, s. 28). Det handlar 

enligt dem inte om att bestämma vilka diskurser som är ”felaktiga” och vilka som är ”riktiga” även 

om diskurser kan kritiseras vid ett senare tillfälle. Poängen är snarare att synliggöra diskurser och 
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undersöka vilka perspektiv dessa mönster av utsagor bygger på (Winter Jørgensen & Phillips, s. 

30). Samtidigt som uppsatsen i mångt och mycket handlar om att bemöta den kritik som riktas mot 

genusvetenskapen måste jag vara medveten om att jag själv ingår i en vetenskaplig tradition som 

producerar sina egna diskurser. Jag ämnar dock att i bästa möjliga mån följa det som Esaiasson et al 

kallar barmhertighetsprincipen. Denna innebär att en utgår ifrån att den aktuella texten ”förfäktar 

en position som är värd att ta på allvar”. Genom att utmana sina föreställningar kan en nå största 

möjliga insikt (Esaiasson et al, s. 252). 

 

1.5 Tidigare forskning  

I rapporten Genusforskning i pressen (2007) har Sand kartlagt hur svenska medier under en 

tioårsperiod har rapporterat om genusforskning. Han har delvis undersökt i vilken utsträckning det 

skrivs om genusvetenskap i svensk media men även huruvida genusvetenskapen nämns i någon 

värderande bemärkelse. Kartläggningen visade delvis att rapporteringen om genusvetenskaplig 

forskning ökar i takt med att ämnet blir större men även att den bild som målas upp av 

genusvetenskapen är på många sätt dubbeltydig, både positiv och negativ. Sand kunde se en ökning 

i antalet negativt inställda artiklar under 2005 i samband med att föreningen Feministiskt initiativ 

ställde upp som parti i riksdagsvalet samt att Sveriges television under våren sände dokumentären 

Könskriget. Dokumentären startade en debatt om verklighetsförankringen hos genusforskares 

uttalanden i media och om politiskt styrd forskning. Medan Sand snarast redogör för innehållet i 

artiklarna han funnit har jag varit intresserad av att djupare analysera de diskurser som jag funnit 

och sätta dessa i relation till genusvetenskaplig teori. 

 Holmbergs rapport Mellan tokfeminism och biologism (2004) bör även ses som tidigare 

forskning. Rapporten handlar om en vetenskaplig debatt som ägde rum i svensk tidningsmedia 

under 2002 mellan så kallade socialkonstruktionister och biologister där de förra ”hotar” de senare 

genom att utmana synen på kön som något biologiskt givet och därmed även biologisternas 

vetenskapliga legitimitet. Holmberg visar dock hur debattens båda sidor retoriskt konstruerar olika 

syn på vetenskap, och i förlängningen även på könet. Trots att kön konstrueras diametralt olika 

beroende på position så är gemensamt för båda sidor i debatten att kön är något som kan undersökas 

och förstås med det ”rätta” perspektivet (Holmberg, 2004, s. 6-7). Till skillnad från Holmberg har 

jag inte undersökt en vetenskaplig debatt utan hur diskurser om genusvetenskap har framträtt i 

media under de senaste sex åren. Utgångspunkten för undersökningen är att genusvetenskapen idag 

är ett stort, och fortfarande expanderande, tvärvetenskapligt ämne vars teorier och resultat får allt 

mer uppmärksamhet. Jag är därmed intresserad av att undersöka i vilken utsträckning 

genusvetenskapen möter motstånd i media men även av vad motståndarnas argument består i och 

hur dessa kan förstås.  
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2. KVANTITATIV INNEHÅLLSANALYS - ETT TYDLIGT MOTSTÅND?  

Syftet med att göra en kvantitativ innehållsanalys har varit att undersöka i vilken utsträckning (en 

begränsad del av) den svenska pressen diskuterar genusvetenskap i en positiv eller negativ 

bemärkelse. Hur mycket utrymme ges till genusvetenskapens kritiker i jämförelse med dess 

förespråkare och försvarare? Förhoppningen har varit att kunna att säga något om kritikens vidd, 

dess utbredning eller avtagande, och att resultatet sedan ska fungera som en kuliss till den 

kvalitativa analysen där de kritiska diskurserna analyseras mer ingående. Ytterst har syftet med den 

kvantitativa innehållsanalysen varit att svara på om det finns fog för påståendet att 

genusvetenskapen får utstå mycket kritik i tidningsmedia.   

 Under undersökningens första moment lästes varje träff översiktligt för att artikelns innehåll 

skulle kunna bedömas vara positivt, negativt eller neutralt inställd till den akademiska disciplinen 

genusvetenskap. Undersökningen bygger således på mina personliga bedömningar och dessa har 

ofta varit svåra att göra. Precis om Sand skriver i rapporten Genusforskning i pressen kan det 

”intryck man får av genusforskning [...] skilja sig åt beroende av vilka förkunskaper och vilken 

inställning man som läsare har sedan tidigare” (Sand, 2007, s. 8). För att kunna göra denna 

bedömning har jag dels analyserat vad som sägs men även hur det sägs. 

 Undersökningen syftar, som tidigare nämnts, till att ge en bild av i vilken utsträckning det 

skrivs om genusvetenskap och genusforskning i en värderande bemärkelse. Olika typer av 

journalistiska genrer tillåter olika typer av språkbruk och personliga åsikter. Det har därför varit 

relevant att kombinera kategorierna Genre och Värdeladdning. Sand skriver i sin rapport att man, i 

enlighet med anglosaxisk journalistisk tradition, brukar skilja på feature-/nyhetsjournalistik och så 

kallad åsiktsjournalistik. Åsiktsjournalistiken återfinns exempelvis i form av debattartiklar, 

krönikor, recensioner eller ledare medan feature-/nyhetsjournalistik består av bland annat  

nyhetsartiklar, reportage och intervjuer (Sand, 2007, s. 14). När det gäller den sistnämnda förväntas 

framställningen till stor del vara opartisk även om den inte alltid är det, medan samma krav inte 

ställs på åsiktsjournalistiken. För översiktens skull presenteras artiklarnas genre som reducerad till 

feature-/nyhetsjournalistik eller åsiktsjournalistik, för en mer detaljerad bild, se Bilaga 1. 
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Bild 1 

Diagrammet visar hur många artiklar som innehåller varianter av orden ”genusvet” och 

”genusforsk” mellan åren 2007-2012.  

 

Genusvetenskap och genusforskning nämns mellan 90 och 140 gånger i valda tidningar per år. Det 

skrivs mest om genusvetenskapen år 2008 och 2011. Åren 2007 till 2010 skiljer sig dock inte 

markant ifrån varandra, mellan exempelvis år 2007 och 2008 är skillnaden i antal skrivna artiklar 

väldigt liten. År 2012 har endast kunnat undersökas fram till och med den 6 november, det är troligt 

att resultatet kommer att vara något högre vid slutet av året. Detta resultat är dessvärre inte 

jämförbart med Sands rapport. Medan Sand undersökte samtliga tidningar som var anslutna till 

Mediearkivet och Presstext vid tiden för hans rapport, så har jag endast undersökt sex tidningar. 

Kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen visade sig rapportera mycket lite om genusvetenskap 

och genusforskning i jämförelse med de övriga undersökta tidningarna, cirka tio artiklar per år. 

 Av diagrammet att döma skrivs det överlag om genusvetenskap till lika stor del inom 

åsiktsjournalistiken som inom feature-/nyhetsjournalistisken (Bild 1). Vad som däremot inte syns är 

ifall genusvetenskap eller genusforskning har omnämnts i en positiv, neutral eller negativ 

bemärkelse. Det är denna del av den kvantitativa analysen som jag ibland upplevt som 

problematiskt, nedan beskrivs tillvägagångssättet för bedömningen.  

 En del av artiklarna handlar explicit om genusvetenskap och genusforskning. De kan vara 

relativt tydliga angrepp på eller försvar och beskrivningar av disciplinen. Än mer ofta handlar 

artiklarna inte huvudsakligen om genusvetenskap men genusvetenskap eller genusforskning nämns 

ändå i en värderande eller neutral bemärkelse. Då dessa uttalanden fortfarande reproducerar en 

positiv eller negativ bild av genusvetenskap placeras dessa in under respektive värdeladdning.   
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 Syftet har i första hand varit att undersöka artiklarnas inställning till genusvetenskap som 

akademiskt fält och inte inställningen till jämställdhet eller jämställdhetsarbete i stort, trots att dessa 

ibland ses som sammanlänkade. Det har flera gånger varit svårt att göra den distinktionen då 

genusforskare ofta har fått stå som oemotsagda experter i olika frågor rörande jämställdhet. Detta 

tyder enligt mig på en positiv inställning till den genusvetenskapliga forskningen. I dessa fall lyser 

artikelförfattarens åsikter sällan igenom men artikelns andemening är att genusvetenskapen ses som 

något som ger ökad kunskap i frågan. Av den anledningen placeras sådana artiklar in i kategorierna 

Neutral-positiv. Samtidigt är det svårt att ta reda på hur många artiklar som skrivits där 

genusforskare inte tillfrågats i egenskap av experter trots att detta hade varit relevant då sådana 

artiklar inte innefattas av sökorden.  

 Nedan följer två diagram som redovisar artiklarnas genrekaraktär (feature-/nyhetsartiklar 

eller åsiktsjournalistik) samt dess värdeladdning för åren 2008 och 2011. (För resterande år se 

Bilaga 2).  
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Bild 3 - 2011  

 

 

Digrammen ger ingen entydig bild av pressens bevakning av genusvetenskapen, snarare träder en 

komplex bild fram där både positiva och negativa värderingar kommer till uttryck. Det mönster som 

framträder tydligast är att en övervägande majoritet av artiklarna, under samtliga år, är neutral-

positivt inställda till genusvetenskap och att dessa är av feature-/nyhetsjournalistisk karaktär. Detta 

går exempelvis att se i digrammen ovan (Bild 2 och 3) där de ljusblå fälten i kolumnen Neutral-

positiv har flest antal artiklar. Detta beror till en stor del på att mängd av nyhetsartiklarna eller 

reportagen låtit genusvetare eller -forskare har fått stå som experter, ofta helt oemotsagda. Detta 

menar jag tyder på att journalisten, alternativt tidningens redaktion, ser genusvetenskapen som ett 

fält som bidrar med kunskap och som nyanserar det rapporterade ämnet. Endast ett fåtal artiklar av 

feature-/nyhetskaraktär har skrivits som reproducerar negativa föreställningar om genusvetenskap. 

Anledningen till detta är artiklar av feature-/nyhetskaraktär ofta förväntas vara neutrala. 

 Som exempel på artiklar med en ”positiv inställning” till genusvetenskapen kan en se ett 

flertal artiklar med viljan att problematisera stereotypa könsroller. Här är det inte endast den 

”kvinnliga rollen” som problematiseras, flera artiklar har skrivits där även den ”traditionelle” 

mannen läggs under lupp (se exempelvis, Brodow, Svenska Dagbladet, 2008-02-09, s. 8, Wagner, 

Sydsvenskan, 2011-03-08, s. 9). Ytterligare exempel på när genusforskning omnämns i positiva 

sammanhang är de många intervjuer som publicerats där framstående genusforskare berättar om sin 

forskning, något som tyder på en vilja att sprida kunskap om själva disciplinen genusforskning. Det 

görs även många recensioner av avhandlingar och böcker skrivna av genusvetare. Recensionerna är 

ofta goda och implicerar ofta att genusperspektivet kan ses som givande för kunskapsproduktionen. 
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Ett exempel på detta är intresset för Fanny Ambjörnsson bok Rosa - den farliga färgen från 2011. I 

olika tidningar skrevs en mängd artiklar och recensioner, och det gjordes även flera intervjuer med 

Abjörnsson i samband med att boken publicerades (se exempelvis Sjöström, Svenska Dagbladet, 

2011-12-12, s. 20, Svensson, Dagens Nyheter, 2011-12-14). 

 Av diagrammen att döma skrivs det, med en ringa mängd, fler klart positiva artiklar av 

åsiktsjournalistisk karaktär än det skrivs negativa sådana. Skulle vi för ögonblicket bortse från 

artiklarnas genrekaraktär, ignorera staplarnas färger, och endast se till det totala antalet artiklar som 

skrivits blir det tydligt att genusvetenskap och genusforskning främst nämns i neutral-positiv 

bemärkelse. Om vi redan nu skulle besvara frågan ifall genusvetenskapen möter mycket kritik i 

pressen kan en säga att en majoritet av artiklarna snarast förespråkar ett genusperspektiv medan 

endast en relativt liten del är kritiska. Detta resultat är egentligen inte särskilt förvånande, 

genusvetenskapen är ett statligt finansierat akademiskt ämne som i form av institutioner och 

centrumbildningar finns på i princip samtliga högre lärosäten i Sverige, Norden och internationellt. 

Genusvetenskapen är idag en integrerad del av både akademin, och till viss del samhället och 

politiken, och vid en första anblick framställs den i tidningsmedia också som givande snarare än 

kontroversiell. Detta resultat stämmer även överens med Tora Holmbergs iakttagelse att ”kön” är ett 

kunskapsområde där humanister och samhällsvetare, och således även genusvetare, i offentliga 

sammanhang har tolkningsföreträde (Holmberg, 2044, s. 17). 

 Om vi ändå väljer att enbart se till de artiklar som är av åsiktsjournalistisk karaktär ser 

siffrorna något annorlunda ut. Det är bland ledarna, krönikorna och debattartiklarna som de 

negativa åsikter som faktiskt finns gällande genusvetenskap kommer till uttryck. Det är en trend 

som ser likadan ut över samtliga år, mängden negativa artiklar i förhållande till positiva varierar 

dock från år till år. Det är befogat att titta på siffrorna från åsiktsjournalistiken men samtidigt bortse 

från recensionerna. Recensenter skriver recensioner för att en aktuell bok eller avhandling har 

publicerats, kanske har de av tidningsredaktionen blivit ombedda att göra det. När det kommer till 

ledare, debattartiklar och krönikor kan en i större utsträckning tänka sig att det antingen är 

journalisterna själva eller tidningsredaktionen som väljer att förmedla sina åsikter om 

genusvetenskap, i vissa fall på grund av en aktuell debatt men inte alltid.  

 Nedan följer två diagram som visar hur synen på genusvetenskap har förmedlats i 

debattartiklar, ledare och krönikor under år 2008 och 2011, de år då det skrevs mest om 

genusvetenskap. (För resterande år, se Bilaga 3.)  
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Bild 4 - 2008: åsiktsjournalistik (recensioner är ej inräknade) 

 

 

 

 

Bild 5 - 2011: åsiktsjournalistik (recensioner är ej inräknade) 

 

 

Dessa två diagram visar mönster som skiljer sig från föregående. Både 2008 och 2011 skrevs det 

exempelvis fler negativa åsiktsjournalistiska artiklar än det skrevs positiva. De neutrala-negativa 

artiklarna kan dock inte sägas vara fler än de neutrala-positiva, 2008 är de neutrala-positiva 

artiklarna fler än neutrala-negativa och år 2011 är de samma till antalet. De övriga åren visar dock 

inte samma mönster, sammantaget måste de positiva och neutrala-positiva artiklarna ses som 

varande i majoritet (Se Bilaga 3). Tittar vi däremot på ytterligheterna, alltså endast på de starkt 
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positiva och negativa artiklarna i diagrammen ovan, syns dels en minskning av de positiva 

artiklarna från år 2008 mellan år 2011, ett mönster som även är gällande under övriga år (med 

undantag för 2012 då det positiva artiklarna ökar). Här bör det även påtalas att ett par av de positiva 

åsiktsjournalistiska artiklarna, som syns i diagrammen, består i att artikelförfattaren går i svaromål i 

en debatt hen inte själv tagit initiativ till. De gånger detta händer är det ofta en utpekad forskare som 

önskat påtala missförstånd gällande hens forskning eller, som i ett specifikt fall, då forskare och 

lärare på Linköpings universitet i en debattartikel ifrågasätter Östgöta Correspondentens 

ledarredaktions syn på vetenskap i allmänhet och genusvetenskap i synnerhet (Dannetun, m.fl., 

Östgöta Correspondenten, 2012-05-03, s. 7). Förslagen om genuscertifiering av Lund och Uppsala 

universitet är för övrigt det som tydligast gett upphov till en slags debatt. 

 Det är en förhållandevis liten mängd åsiktsjournalistiska artiklar som berör genusvetenskap 

som akademiskt fält, mellan 6 och 11 positiva respektive negativa artiklar per år. I jämförelse med 

den generellt sätt positiva (eller neutralt-positiva) bild media ger av genusvetenskap kan 11 negativa 

artiklar per år ses som ett marginellt antal. Då det endast är i vissa fall som enskilda forskare 

bemöter kritik, och då kritiska debattinlägg i övrigt ofta står okommenterade, tolkar jag detta som 

ett tecken på att genusvetenskapen idag är ett relativt etablerat ämne vars företrädare inte är 

nödgade att gå i försvar vid varje medialt påhopp. Därmed inte sagt att genusvetenskapen skulle stå 

ohotad. Mängden negativt inställda, i förhållande till positivt inställda, åsiktsjournalistika artiklar 

(speciellt år 2008 och 2011) visar ändå att genusvetenskapen möter en kritik. Fler artikelförfattare 

kritiserade under dessa år uttalat genusvetenskapen än förespråkade den och antalet förespråkare 

har genom åren minskat. 

 Jag tolkar resultatet från ovanstående undersökning som att genusvetenskapen i allmänhet 

porträtteras på ett positivt, eller neutralt till positivt, sätt i media. Samtidigt är bilden av pressens 

rapportering inte helt entydig, genusvetenskapen möter även kritik och genom denna reproduceras 

negativa föreställningar om vetenskapen. Av denna anledning har jag funnit det relevant att 

undersöka de diskurser som finns i de artiklar som skriver om genusvetenskapen på ett negativt sätt. 

Vilka är egentligen de argument som mot genusvetenskapen och hur kan dessa förstås?  
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3. KVALITATIV TEXTANALYS  -  

       VETENSKAPLIGA GRÄNSDRAGNINGAR 

I arbetet med kvalitativa textanalysen sökte jag efter mönster bland de kritiska rösterna. Utifrån 

dessa utkristalliserades tre övergripande teman inom vilka det är tydligt hur olika föreställningar om 

vad vetenskap är och bör vara kolliderar. Enligt mig ligger oenigheten till största del i synen på kön, 

i synen på vetenskapen som ideologiskt påverkad eller opåverkad samt i synen på kunskap och 

sanning. I de kritiska artiklarna har olika invektiv inte varit ovanliga, jag har dock ofta valt att 

bortse från dessa för att kunna fokusera på och lyfta fram mer substantiella diskursiva tendenser.  

 Jag kommer vid ett par tillfällen i den följande analysen att hänvisa till publikationer som 

bör betraktas som populärvetenskapliga. Jag hänvisar bland annat till Vetenskapsrådets 

sammanfattning av det genusvetenskapliga fältet, Genusforskning i korta drag, 2005, och Malin 

Ah-Kings, Genusperspektiv på biologi, 2012. Dessa två publikationer är utgivna av 

Vetenskapsrådet respektive Högskoleverket i samarbete med Nationella sekretariatet för 

genusforskning vilka alla tre är statligt finansierade institutioner. Jag vill göra en poäng av att sätta 

”motståndarnas” argument i relation till forskning och teorier som måste sägas vara statligt 

sanktionerade.   

 

3.1 Könet som biologiskt eller socialt konstruerat 

3.1.1 Arv eller miljö?  

En av de tydligaste diskurserna i mitt material består i en kritik mot genusvetenskapens syn på kön 

som en social konstruktion. Bland de utvalda artiklarna finns en utbredd föreställning om att 

uppfattade skillnader mellan män och kvinnor bör hänvisas till människans biologi. Nedan 

beskriver Tanja Bergkvist, fil dr i matematik, i en debattartikel på Svenska Dagbladets 

”Brännpunkt” hur män och kvinnors olika egenskaper har utvecklats genom evolution och därmed 

är biologiskt givna. 

 

 Flera studier visar att de olika roller vi tar på oss är genetiskt betingade, ett biologiskt faktum,  

 något naturen sett till att gynna under tusentals år av evolution - troligen för att vi ska överleva.  

 Olika roller är inget problematiskt så länge dessa värderas lika. Studier av barn, som bara är  

 några månader gamla, visar att pojkar föredrar vissa leksaker (hårda) medan flickor föredrar 

 andra (mjuka). (Bergkvist, Svenska Dagbladet, 2008-12-19, s. 5) 

 

Artikeln är i sin helhet kritisk mot genusvetenskapens syn på kön som en social konstruktion och 

innehåller argument mot genuspedagogik i förskolan. I citatet ovan vill Bergkvist poängtera att hon 

är för jämställdhet, män och kvinnor ska ”värderas lika”. Samtidigt tydliggör citatet vikten av att 
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könen hålls isär. De två binära könen, man och kvinna, är ”ett biologiskt faktum”. De skillnader i 

egenskaper som finns mellan könen har utvecklats i enlighet med evolutionen och måste därför ses  

förutbestämda. Det är därför pojkar, bara ett par månader gamla, väljer hårda leksaker medan 

flickor väljer mjuka.  

 Bergkvists artikel kan ses som ett uttryck för en diskussion som pågått länge, diskussionen 

kretsar kring huruvida människan styrs av arv eller miljö. Malin Ah-King beskriver i 

Genusperspektiv på biologi att medan forskare inom naturvetenskapen studerar mät- och 

observerbara aspekter av djur- och människokroppar och låter dessa stå som förklaring till 

organismers olika egenskaper så har humanistiska studier snarare pekat på att människan formas i 

samspel med ett samhälle som är socialt och kulturellt föränderligt (Ah-King, 2012, s. 6). När det 

kommer till synen på kön hävdar vissa biologer att könsskillnader mellan de biologiska 

kategorierna man och kvinna är naturlig, skillnaden består i att könsorgan, kromosomer och 

hormoner skiljer sig åt mellan könen. Genusvetare å andra sidan menar att kön bör ses som en 

social konstruktion. Med det menas att alla de skillnader som ser ut att existera mellan män och 

kvinnor inte kan ses som biologiskt givna. I en rapport skriven av Vetenskapsrådet beskrivs en 

vanlig genusvetenskaplig ståndpunkt: ”föreställningen om att det finns just två från varandra tydligt 

åtskilda kön – utan överlappningar och utan rest – som kan definieras som varandras motsats är ett 

västerländskt tankemönster snarare än ett biologiskt faktum” (Vetenskapsrådet, 2005).  

 Vad Bergkvist, medvetet eller omedvetet, syftar till i sitt tal om hårda och mjuka leksaker 

för pojkar respektive flickor är det större ramverk av egenskaper som traditionellt förknippas med 

respektive kön. Män betraktas traditionellt som starka, aggressiva och förnuftsstyrda, det vill säga 

som innehavare av ”hårda” egenskaper. Kvinnor i sin tur ses ofta som svagare än mannen, hon 

betraktas som känslostyrd och omhändertagande, egenskaper som kan betraktas som ”mjuka”. Det 

är föreställningar likt dessa som genusvetenskapen länge velat dekonstruera och förlägga till 

kulturella processer snarare än genuppsättning. Ur ett genusvetenskapligt perspektiv är tanken att 

män och kvinnor skulle vara väsenskilda socialt konstruerad, samtidigt är det ingen slump att det är 

män som förknippas med egenskaper som ofta uppvärderas i samhället medan kvinnor förknippas 

med dess motsatta, enligt samhället mindre åtråvärda egenskaper. Denna diskurs kan snarare sägas 

vara grundbulten i Yvonne Hirdmans definition av genusordningen vilken går ut på ett ständigt 

isärhållande av manligt och kvinnligt samt ett nedvärderande av det kvinnliga (Hirdman, 2001, s. 

65-69). Det Bergkvist ser som biologiskt givet ses inom genusvetenskapen snarast som en av 

samhällets grundläggande strukturer, ett maktförhållande mellan män och kvinnor som manifesteras 

både på strukturell som på individuell nivå. 
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 Bergkvist artikel är inte den enda i sitt slag. Nästa citat, vilket kommer från en debattartikel 

som Sydsvenskan valt att publicera, ifrågasätter även den genusvetenskapens vetenskapliga grund 

och arbetssätt. 

 

 Genusforskningen [...] har ett mycket tveksamt arbetssätt när den förklarar historien och 

 "könsmaktsstrukturernas" verkningar i den. Man utgår inte från hur människan är, utan ifrån  

 hur man vill ha henne. När sedan medicinska forskare vågar påstå att människan huvud- 

 sakligen föds till sitt kön och att det inte är någonting man "blir" argumenterar man inte emot  

 på ett seriöst sätt utan slänger ut de mest fasansfulla invektiv för att misstänkliggöra de som  

 vågar utmana den dominerande teorin. Detta leder till att det bedrivs en tyst, nästan underjordisk 

 forskning där man utgår ifrån människan som det djur hon är. Och det leder till att det offentliga 

 rummet domineras av genuspolitiskt korrekta åsikter som får stå i stort sett oemotsagda. (Hagberg, 

 Sydsvenskan, 2007-01-20, s. 20) 

 

Även detta citat reproducerar föreställningen om att kön är något biologiskt givet snarare än socialt 

konstruerat. Måns Hagberg förklarar i debattartikeln att genusforskare inte är rätt personer att uttala 

sig om kön, detta är något som istället borde lämnas till naturvetare då de utgår från den, enligt 

Hagberg, ”rätta” utgångspunkten att människan i grund och botten är ett djur. Hagberg verkar 

vidare mena att det idag inte pågår någon debatt om olika vetenskapers syn på kön då 

genusperspektivet är det som dominerar och ofta står oemotsagt.  

 Holmberg använder sig i rapporten Mellan tokfeminism och biologism av begreppet 

gränsdragningens politik för att förklara hur vetenskaplig trovärdighet kan byggas upp eller 

undermineras (Holmberg, 2004, s. 7). Med gränsarbete menas hur en vetenskap språkligt markeras 

mot en annan för att kunna upprätthålla legitimitet. Om en accepterar tanken att genusvetenskapen 

på flera sätt har underminerat den biologiska synen kön, en syn på kön som inom naturvetenskapen  

länge haft en hegemonisk position, så går det att se citaten ovan som exempel på en sådan 

gränsdragning där målet är att återupprätta biologins auktoritet. Hagberg är av uppfattningen att det 

är genusforskarna som har tolkningsföreträde vid diskussioner om kön vilket innebär att hans 

definition av kön som något biologiskt givet står hotat. Genom att påstå att genusforskare slänger ur 

sig ”fasansfulla invektiv” så fort någon ifrågasätter deras kunskap får Hagberg genusforskare att 

framstå som motsatsen till en rationell vetenskapsman. I och med att medicinsk forskning 

presenteras som något som måste bedrivas i hemlighet då den går emot ”genuspolitiskt korrekt” 

vetenskap framställs medicinsk forskning som en god och mer sann typ av vetenskap i kontrast till 

genusforskning. Både Hagberg och Bergkvists artiklar kan ses som en del i en diskursiv kamp, ett 

försök att retoriskt etablera betydelsen av kön som något biologiskt.  
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3.1.2 En vetenskaplig gränsdragning 

Ah-King skriver att många forskare tar avstånd från deterministiska modeller där det biologiska 

ställs upp som en motsats till det konstruktionistiska, ett exempel är biologen Anne Fausto-Sterling. 

I boken Myths of gender beskriver hon, i en kritik mot validiteten i många biologiska resonemang 

kring kön, att människan inte kan förklaras i termer av biologisk eller social determinism utan att en 

människas egenskaper och förmågor uppstår ur ett nät av interaktioner mellan det biologiska varat 

och den sociala miljön (Fausto-Sterling, 1992, s. 8). Hon skriver att: ”Biology may in some manner 

condition behavior, but behavior in turn can alter one’s physiology. [...] This new vision challenges 

the hunt for fundamental biological causes at its very heart, stating unequivocally that the search 

itself is based on a false understanding of biology” (Ibid). På samma sätt som genusforskare inte 

kan ses som en homogen grupp inom vilken alla tycker likadant så hävdar inte alla biologer att 

människan är en biologisk förprogrammerad maskin. Att genusforskare menar att kön är en social 

konstruktion och att kritik ofta riktats mot ”biologister” behöver inte heller ses som en förnekelse av 

den materiella kroppen utan snarare som att en finner att kulturella förklaringsmodeller ligger 

närmare till hands än biologiska. Trots detta målas alltså i vetenskapsdebatter ofta ”nidbilder” av 

kunskapsfältens ytterligheter upp. Ah-King skriver att när synen på biologi och genus ska 

diskuteras är det vanligt att två olika modeller lyfts fram som representanter för de olika synsätten. 

Den ena har en stark biologisk utgångspunkt där människor och andra biologiska varelser i det 

närmaste betraktas som just maskiner som agerar utifrån sin genetiska programmering. Den andra 

modellen har en stark konstruktionistisk utgångspunkt där könsskillnader endast blir synliga på 

grund av sociala processer (Ah-King, 2012, s.14). Dessa två synsätt kolliderar då det första 

beskriver kön som något stabilt med det sistnämnda ser kön som flytande. 

 Jag skulle vilja hävda att både Bergkvist och Hagberg i sina artiklar målar upp nidbilder av 

genusforskare. Båda verkar se genusvetenskapen som ett hot mot vad de uppfattar som människors 

biologiskt könade natur. Hagberg beskriver exempelvis att genusforskare inte utgår från hur 

människan är utan hur hon bör vara. Det finns en rädsla, eller en ilska, inför tanken att 

genusforskningen vill omforma människan till en ”politiskt korrekt” sådan där allt från familjeliv 

till arbetsmarknad ska anpassas efter genusforskares direktiv. Journalisten Marika Formgren ger 

tydligt uttryck för detta i en offensivt skriven krönika i Östgöta Correspondenten. Appropå en 

debatt om sexism vid den svenska operascenen menar hon, visserligen ironiskt, att genusvetare vill 

”genuscertifiera” människors sexualitet, något Formgren dock menar inte går på grund av 

sexualitetens grund i evolutionen (Formgren, Östgöta Correspondenten, 2012-04-19, s. 2). Ett annat 

exempel är återigen Bergkvist artikel vilken kritiserar könspedagogik i förskolan då hon befarar att 

arbetet med aktivt motverka könsstereotyper ska göra barnen ”könlösa”. 
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 Jag skulle säga att Bergkvist, Hagberg och Formgrens artiklar ger uttryck för en slags 

vardaglig syn på kön och sexualitet. Att det finns två kön, män och kvinnor, med olika egenskaper 

ses av dem inte som något komplicerat. I dessa artiklar, liksom i flera andra, förs argumenten för 

detta ständigt tillbaka till de genetiska skillnaderna mellan pojkar och flickor medan social och 

kulturell påverkan sällan eller aldrig tas upp som en del i formandet av människan. Judith Butler är 

en socialkonstruktionistisk queerteoretiker som i grunden utmanat den syn på kön som försvaras 

ovan. Som beskrevs i inledningen ser hon kön som något performativt, som diskursivt skapat. 

Butler menar att det är våra genusuttryck som skapar en illusion av två stabila kön trots att det, 

enligt henne, egentligen inte finns något biologiskt eller neutralt kön som inte redan är könskodat. 

Butler har även urskilt en struktur som hon kallar den heterosexuella matrisen. Sättet på vilket vår 

kultur talar om och behandlar kroppar, genusuttryck och begär gör att dessa förankras i vårt 

medvetande och blir naturliga för oss. Som människor vill vi att våra kroppar ska vara begripliga, 

ha ett sammanhang och vara meningsfulla, därför utgår vi från att vårt uppfattat stabila manliga 

eller kvinnliga kön även uttrycker ett motsvarande stabilt maskulint eller feminint genus. Detta 

förväntas i sin tur komma till uttryck i två stabila (hetero)sexualiteter, ett kvinnligt och ett manligt 

begär som riktas mot varandra (Butler 2005). Eftersom detta är en socialt och kulturellt skapad 

ordning eller struktur innebär detta att verkligheten, och könen, som vi uppfattar dem skulle kunna 

se annorlunda ut. Kontentan är att vi alla, rent teoretiskt, skulle kunna göra kön på ett annorlunda 

sätt som idag inte uppfattas som normativt. I förlängningen skulle detta kunna upplösa den tänkta 

stabiliteten i dessa kategorier och därmed leda till mindre könsbaserat förtryck i samhället.   

  I diskursen uppstår en kollision mellan dessa två olika synsätt, det ena ser kön och 

sexualitet som något vi ständigt konstruerar och det andra ser kön och sexualitet som biologiskt 

givet och förutbestämt. Eftersom bland annat Bergkvist och Formgren är förespråkare av det senare 

är det kanske inte så konstigt att de uppfattar potentiellt förändringsbenägna teorier som Butlers 

som ett hot mot deras verklighetsbeskrivning. Det som dock är intressant är hur många av 

artikelförfattarna, i sin argumentation för människors biologiska könsskillnader, uttrycker denna 

rädsla för genusvetenskapens ”omformande” av människan, exempelvis genom genuspedagogik 

eller genuscertifieringar. Det innebär att de då samtidigt erkänner kulturens och den sociala 

kontextens påverkan på människan, något som inte går ihop med deras annars strikta 

evolutionsbiologiska resonemang.  

 Som beskrivits ovan har debatten om huruvida människan styrs av arv eller miljö pågått 

länge och det går inte att kräva att exempelvis en debattartikel ska förhålla sig till alla dess tvära 

kast. På samma sätt kan man kanske inte kräva att en artikel som uttrycker kritik mot 

genusvetenskapen (eller någon annan vetenskap) ska kunna ta hänsyn till fältets alla teorier och 

resultat. Jag ser dock exemplen ovan som ett sätt att medvetet sätta natur i opposition till kultur och 
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därigenom polarisera biologi och genusvetenskap som varandras motsatser. Att inte erkänna frågans 

komplexitet kan ses som en medveten markering, en del i den vetenskapliga gränsdragningen. När 

Holmberg i sin rapport beskriver biologisters gränsdragningar skriver hon, i en referens till den 

feministiska biologen och kulturteoretikern Donna Haraway (1991), att: ”[d]et handlar om olika sätt 

att ”återuppfinna naturen”, att avskilja och definiera denna natur som opåverkad i förhållande till 

andra, utmanande tolkningar (Holmberg, 2004, s. 7). Då genusvetenskapen uppfattas som ett hot 

mot den egna verklighetsdefinitionen måste allt som genusvetenskapen står för särskiljas från det 

egna perspektivet. Att så långt det går argumentera emot kulturell påverkan kan, med Holmbergs 

ord, ses som en ”utestängning av hot mot den vetenskapliga ordningen” (Holmberg, 2004, s. 8).   

 

3.1.3 Den kulturella naturvetenskapen 

För att ge legitimitet åt sitt eget perspektiv, och i förlängningen fastställa begreppet kön i en 

biologisk betydelsen hänvisas det diffust till modern genetik och biologi alternativt modern 

hjärnforskning utan att de olika undersökningarna preciseras närmare (Claesson, Svenska 

Dagbladet, 2007-12-03, s. 4.) Malin Ah-King beskriver att detta inte är något ovanligt i 

samhällsdebatten, där används ofta naturvetenskapliga forskningsresultat som stöd för traditionella 

åsikter om kvinnors och mäns ”naturliga” roller i samhället. Ah-King att ”forskning om 

könsskillnader ofta förvrängts och exploaterats populärt vilket påverkat samhällets kollektiva 

förståelse av könsroller” (Ah-King, 2012, s.11).  

 Fausto-Sterling går i boken Myths of gender igenom en mängd resultat från 

naturvetenskapliga undersökningar och visar på de felaktiga premisser som dessa ofta bygger på.  

Ett vanligt problem är att forskare hänvisar resultaten till könsskillnader när olikhet mellan 

människor kan förklaras av många andra variabler. Ett exempel är hur forskare sett att pojkar varit 

bättre än flickor på universitetens antagningsprov i matematik vilket lett till slutsatsen att pojkar är 

bättre på matematik än flickor. Detta utan att ta med i beräkningen att pojkarna läst fler 

matematikkurser i gymnasiet och därmed fått mer träning (Fausto-Sterling, 1992, s. 8). Fausto-

Sterling menar inte att dessa felslut sker medvetet utan att forskare snarast påverkas av omedvetna 

men förutfattade meningar. Hon skriver: ”Science, according to definition, is knowedge based on 

truth, which appears as fact obtained by systematic study and precise observation (Fauso-Sterling, 

1992, s. 8). Detta innebär, menar hon, att en vetenskapsman förväntas vara osentimental, rationell, 

korrekt och exakt. Fausto-Sterling menar dock att detta ger en felaktig bild av människor som 

sysslar med vetenskap, som vetenskapsman kan en inte undgå att påverkas av personliga 

föreställningar och åsikter liksom av de teorier som i dagsläget uppfattas som korrekta.  

 Sandra Harding är en av flera feministiska teoretiker som velat poängtera att 

naturvetenskaplig forskning (liksom samhällsvetenskaplig) inte går att särskilja från det samhälle 
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vilket den utförs i. I artikeln ”Rethinking Standpoint Epistemology: What Is ’Strong Objectivity’?” 

förklarar hon att det finns en föreställning om att det går att undersöka naturens olika fenomen på 

ett objektivt och förutsättningslöst vis och att resultaten sedan blir allmängiltiga eftersom de 

undersökta objekten är just naturliga, de finns ”där ute” opåverkade av människor tänker om dem, 

en föreställning som Harding menar inte stämmer. Hon påpekar att forskare aldrig kan studera träd, 

stenar eller elektroner utan att redan ha föreställningar om vad dessa är. Hon skriver att: ”Such 

objects are already effectively ‘removed from pure nature’ into social life - they are social objects - 

by, first of all, the contemporary general meanings that these objects have for everyone, including 

the entire scientific community” (Harding, 1993, s. 64). Ah-King hänvisar både till Harding och 

Fausto-Sterling i publikationen Genusperspektiv på biologi, men även till Donna Haraway när hon 

skriver att ”[v]arje vetenskapligt paradigm baseras på en gemensam överenskommen grund av 

antaganden, vilka i sin tur kan innehålla kulturella föreställningar” (Ah-King, 2012, s. 12). Genom 

att anlägga ett genusperspektiv på forskningsresultat som uppfattas vara ”naturliga” kan en 

synliggöra hur kulturella föreställningar kan påverka hur vetenskap utförs.  

 I ett flertal av artiklarna avfärdas dock denna forskning som något banalt. Exempelvis gör en 

artikelförfattare sig lustig över att en genusforskare undersökt hur uppfattat maskulina och feminina 

egenskaper appliceras på djurs beteende i olika teveprogram (Skytte, Svenska Dagbladet, 2007-06-

22, s. 4). Tanja Bergikvist kritiserar i en annan artikel försöken att motverka föreställningen om 

aktiva spermier och passiva ägg i anatomiundervisningen. (Formgren, Östgöta Correspondenten, 

2011-08-01, s. 2), en föreställning som Emily Martin visat bygger på stereotypa definitioner av 

manligt och kvinnligt (Martin, 1991). Båda dessa artiklar är skrivna i ett polemiskt tonfall vilket får 

forskningen att verka både obefogad och banal. Detta kan, i enlighet med Holmberg, ses som en 

retorisk strategi. Genom att ställa genusvetenskap, eller forskningen på (natur)vetenskapens 

kulturella konstruktion, i relation till något ”obefogat” och icke-verklighetsförankrat så för det med 

sig en implicit kontrast, alltså ”riktig” vetenskap. Den ”omotiverade” genusforskningen kontrasteras 

därmed mot en mer verklighetsförankrad och ”riktig” forskning om kön. Holmberg skriver att 

denna ”riktiga” vetenskap inte nödvändigtvis behöver definieras, kategorin ”riktig vetenskap” 

byggs istället upp i motsats till det andra, det oönskade”(Holmberg, 2004, s. 8).  

 I detta avsnitt har det blivit tydligt att kön är ett begrepp som det råder delade meningar om. 

Artikelförfattarna verkar uppleva den genusvetenskapliga synen på kön som en social konstruktion 

som det dominerande. Genom att argumentera för en slags rationell och objektiv syn på vetenskap 

har flera artikelförfattare försökt fastställa könet i en biologisk betydelse. De olika retoriska 

strategier som används kan ses som försök till att underminera och ogiltigförklara 

genusvetenskapen för att återupprätta den egna epistemiska auktoriteten, alltså auktoriteten att 

avgöra hur en bäst når kunskap om kön.  
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3.2 Den ideologiska genusforskaren  

3.2.1 Vänsterbastioner 

En åsikt som flera gånger uttrycks i materialet är att genusvetenskap inte bör betraktas som en 

vetenskap utan snarare som ideologiskt tyckande där kopplingarna till politik är starka. 

Genusvetenskapen kontrasteras på det sättet mot andra vetenskaper som framstår som opåverkade 

av ideologiska strömningar och politiska forskningsbeslut. Genusforskningen är enligt denna 

diskurs inte ”fri” i samma bemärkelse som andra vetenskaper.  

 Genusforskningen hävdas vara ideologisk på olika sätt och genom olika tekniker. I Svante 

Nycanders artikel "Så blev institutioner och fakulteter vänsterbastioner" anklagas 

genusvetenskapen, i egenskap av postmodernistiskt influerad disciplin, för att vara en antiliberal 

vänsterrörelse (Nycander, Dagens Nyheter, 2010-07-19, s. 4). Maria Abrahamsson är en 

artikelförfattare som upprepade gånger skrivit ledare för Svenska Dagbladet i vilka hon 

argumenterar för att genusvetenskapens tydliga och starka kopplingar till socialdemokratin och 

radikalfeminismen borde hindra ämnet från att få så kallade öronmärkta pengar till forskning 

alternativt inte finansieras statligt överhuvudtaget. Hennes artiklar är ofta direkt kopplade till 

regeringens forskningsproposition från 2008 och därmed ansvarig för en viss ökning i antalet 

negativa artiklar det året.  

 Att genusvetenskapen i sig stämplas som vänsterorienterad har sina förklaringar. 

Genusvetenskapen har sina historiska rötter i den kvinnorörelse som i Sverige växte fram under 

1970-talet. Emma Isaksson beskriver i boken Kvinnokamp att ett dominerande ideologiskt projekt 

inom kvinnorörelsen, med Grupp 8 i spetsen, var just det socialistiskt feministiska projektet vilket 

inbegrep diskussioner om kvinnors villkor och frigörelse utifrån ett socialistiskt och klassmedvetet 

perspektiv (Isaksson, 2007, s. 11). Isaksson beskriver det socialistiskt feministiska projektet som 

”en kunskapsprocess som formulerades och omformulerades dels i förhållande till marxismen och 

1970-talets vänsterrörelse, dels i förhållande till mer radikalfeministiska utländska impulser 

(Isaksson, 2007, s. 179). Isaksson ser även kopplingar mellan den tidiga kvinnoforskningen och den 

nya kvinnorörelsen och hon beskriver gränsen dem emellan som flytande, de två fenomenen 

inspirerade och influerade varandra (Isaksson, 2007, s. 14). Feministiska teoretiker har genom åren 

intresserat sig för marxistisk teoribildning, ofta med syfte att bygga ut teorin till att även inbegripa 

det reproduktiva arbetet (Acker, Joan, 2006). Klass har även fortsatt utgjort en grund för analys, 

speciellt ur ett intersektionellt perspektiv där forskare tittar på hur olika faktorer så som kön, 

etnicitet, sexualitet och klass samverkar vid förtryck (de los Reyes & Mulinari, 2005). 

 Ett annat faktum är att den socialdemokratiska regeringen under 1990-talets satsade mycket  

dels på genusvetenskapen men även på jämställdhet inom akademin. För femton år sedan startade 

den socialdemokratiska regeringen ett omdebatterat projekt med syfte att öka andelen kvinnliga 
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professorer, de så kallade Tham-professurerna (Carbin & Rönnblom, 2012, s. 80). Nationella 

sekretariatet för genusforskning inrättades också vid Göteborgs universitet med uppgift att ”utreda, 

skapa opinion, stimulera och informera om genusforskning”
1
. I forskningspropositionen från år 

1996 öronmärks för första gången en summa pengar till genusforskning, en summa som skulle öka 

under de nästföljande åren. Den senaste förändringen inom akademin är den så kallade 

autonomireformen som sjösatts 2011 av den borgerliga regeringen vilken innebär att de ekonomiska 

medlen till forskning ska fördelas lokalt  av universiteten för att minska statens inflytande över 

kunskapsproduktionen. 2012 års forskningsproposition innehåller inte några öronmärka pengar till 

genusvetenskapen, något som förklaras med att genusforskningen nu är så stark att den bör kunna 

konkurrera med annan forskning om ekonomiska medel
2
.  

 Lisbeth Larsson uttrycker i artikeln ”Den förödande jakten på forskningsmedel” att 

genusvetenskapen som ämne inte hade kunnat växa sig så stark som det idag är utan den 

forskningspolitik som fördes under 1990-talet (Larsson, Tidskrift för genusvetenskap, 2012, nr 1-2, 

s. 11). Genusvetenskapen kan alltså sägas ha gynnats av den socialdemokratiska 

forskningspolitiken. Att en historisk parallell dras mellan genusvetenskapens framväxt och 

socialdemokratin eller vänsterrörelsen är således inte något oväntat. Vad som är intressant är hur 

flera av artikelförfattarna i mitt material uttrycker att det fortsatt finns starka kopplingar mellan 

genusforskningen och ”vänstern”, och vad som händer när detta görs.  

 Att regeringen, fram till i år, stöttat genusvetenskapen är något som verkar uppröra många 

av artikelförfattarna. Maria Abrahamsson går exempelvis i spetsen för en tydlig argumentation om 

hur förkastligt det är att pengar öronmärkts till genusvetenskapen (se exempelvis Abrahamsson, 

Svenska Dagbladet, 2007-04-01, s. 4, 2008-05-23, s. 4, 2008-11-17, s. 4) medan professor i 

stadskunskap Bo Rothstein argumenterar mot Nationella sekretariatet för genusforskning då det 

finansieras statligt. Rothsteins syn på förhållandet mellan kunskapsproduktionen och staten utrycks 

tydligt i detta citat: ”Mitt argument har varit att i ett demokratiskt samhälle gör man bäst i att skilja 

mellan den politiska maktutövningen och forskningens strävanden efter sanning. Forskning bör helt 

enkelt stå fri från direkt politisk detaljstyrning eftersom den annars saknar trovärdighet” (Rothstein, 

Dagens Nyheter, 2008-04-05, s. 5). 

 Bakom både Abrahamssons och Rothsteins uttalanden finns en tanke om att vetenskap, för 

att vara god, bör vara skild från politik och ideologi. Genom att hänvisa till de särskilda statliga 

satsningar som gjorts på genusforskning markeras ämnet mot andra vetenskapliga discipliner som 

tvingas konkurrera om de ekonomiska medel som ska fördelas. Medan denna konkurrens antas höja 

kvaliteten inom dessa discipliner så görs genusvetenskapen snarast ovetenskaplig genom 

                                                 
1
 http://genus.se/Forskningspolitik/forskningspropositioner/, noterat 2013-01-03 

2 http://www.genus.se/Aktuellt/Nyheter/fulltext//genusforskning-osynlig-i-

forskningspropositionen.cid1110742, noterat 2013-01-03 

http://genus.se/Forskningspolitik/forskningspropositioner/
http://www.genus.se/Aktuellt/Nyheter/fulltext/genusforskning-osynlig-i-forskningspropositionen.cid1110742
http://www.genus.se/Aktuellt/Nyheter/fulltext/genusforskning-osynlig-i-forskningspropositionen.cid1110742
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tydliggörandet av dess kopplingar till staten. Att påpeka att genusforskningen inte står fri från staten 

i samma utsträckning som andra ämnen kan ses om ett sätt att underminera genusforskningens 

vetenskapliga trovärdighet. 

 Genusvetenskapen konstrueras i materialet inte endast som ideologisk på grund av det 

statliga stödet utan även på grund av den ideologiska forskning som produceras genom den. I mitt 

material är det tydligt att genusvetenskapen uppfattas som vänsterorienterad och i två av artiklarna 

blir det extra tydligt hur det är just ”vänstersympatierna” som gör forskningen ideologisk. De två 

artiklarna hänvisar båda till en enkätstudie där svenska samhällsvetares partisympatier undersökts 

och som publicerats i form av en artikel i tidningen Ekonomisk Debatt. Utgångspunkten för 

undersökningen sägs vara akademikers potentiella inflytande och möjligheter att påverka politiker, 

studenter och allmänhet, det beskrivs därför som värdefullt att kartlägga var akademikernas 

ideologiska sympatier ligger. Undersökningens resultat är att det går att se tydliga skillnader i 

sympatier mellan olika ämnen.    

 

  Medan sympatier för Alliansen dominerar bland företagsekonomer, nationalekonomer och jurister,  

 är sociologer och genusvetare i hög grad vänsterorienterade. Ekonomhistoriker och statsvetare befinner  

 sig i mitten, med viss vänsterinriktning. Största parti bland företagsekonomer, nationalekonomer, jurister 

 och ekonomhistoriker är Folkpartiet; bland statsvetare är det Socialdemokraterna, bland sociologer 

 Vänsterpartiet och bland genusvetare Feministiskt initiativ. (Berggren, Jordahl & Stern, Ekonomisk 

 debatt, 2011, nr 1, s. 21). 

 

Medan artikeln redovisar hur de flesta av de undersökta ämnena generellt sätt har specifika och 

ämnesbundna partisympatier så fokuserar de två artiklarna i mitt material på en annan vinkel. I 

artikeln ”Så röstar kvakademikerna” redovisar Per Gudmudsson den framtagna och ovan beskrivna 

statistiken relativt sakligt och gör även det rimliga antagandet att ”[m]an kan anta viss påverkan på 

såväl forskning som hur akademikerna uttalar sig i vetenskapens namn” (Per Gudmundsson, 

Svenska Dagbladet, s. 4, 2011-02-24). Avslutningsvis är det dock sociologer som får stå som 

exempel för de kausalsamband som aldrig säkerställs i rapporten; ”Återstår bara frågan om man blir 

vänsterpartist av sociologin eller tvärtom” (Ibid). Artikeln implicerar att om det är några 

akademiker som låter sin forskning influeras av sin ideologiska övertygelse så är det dem med 

vänstersympatier. I den andra av de två artiklar som hänvisar till ovan nämnda undersökning är det 

genusvetenskapen som enskilt pekas ut som ideologiskt driven. I en ledare skriven av Johan Ingerö 

för Sydsvenskan beskrivs hur sociologer sympatiserar med rött i högre utsträckning än genomsnittet 

medan ekonomer sympatiserar med borgerliga partier, något han kommenterar med att ”[i]ngen av 

dessa nyheter var något att stoppa pressarna för” (Johan Ingerö, Sydsvenskan, s. 4, 2011-12-06). 

Ingerö fortsätter dock artikeln med att skriva: ”Men inom ett annat forskningsfält lyckades trion 
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[Berggren, Jordahl och Stern] identifiera en överrepresentation som måste betraktas som extrem. 

Bland genusvetarna nådde Feministiskt initiativ hela 33,3 procent” (Ibid). Utan att nämna att 

företagsekonomer sympatiserar med Folkpartiet till cirka 31procent målas genusforskare ut som de 

extremt ideologiska. 

 I den ursprungliga artikeln, ”Var står svenska samhällsvetare politiskt?”, görs inte samma 

långt dragna slutsatser. Undersökning visar snarare tydligt att forskare inom olika typer av 

samhällsvetenskapliga ämnen har ämnesspecifika partisympatier. Berggren, Jordahl och Stern 

inleder till och med artikeln med citatet ”[...] en nationalekonom är en person med doktorsgrad i 

liberalism” (Bergström, 1977, s 155) vilket snarare gör kopplingar mellan nationalekonomi och 

ideologi tydliga (”Var står svenska samhällsvetare politiskt”, 2011, s. 21). Trots detta så får både 

Gudmundsson och Ingerö det att framstå som att det är personer med vänstersympatier som låter 

detta gå ut över forskning och undervisning.  

 Det är intressant att sätta detta i relation till den borgerliga regeringens autonomireform samt 

Abrahamsson och Rothsteins tankar om genusforskningen som statligt styrd. Den 

socialdemokratiska regeringens öronmärkta forskningsanslag upplevs av dem som något negativt 

eftersom staten gör intrång på den akademiska friheten. Alternativet, konkurrens om 

forskningsmedel, upplevs däremot som något positivt. Magnus Dahlsteds och Mekonnen 

Tesfahuney beskriver i artikeln ”Tillspetsad spekulation” att forskarvärlden, liksom världen i stort, 

befinner sig i ett postpolitiskt tillstånd som innebär att ”politikens ramar och innehåll allt mer 

bestäms av ekonomins eller ’marknadens’ behov och villkor” (Dahlstedt & Tesfahuney, Tidskrift 

för genusvetenskap, 2012, nr 1-2, s. 14). De beskriver hur forskning och högre utbildning har 

kommit att utvecklas i enlighet med denna marknadens logik och att akademins huvudsakliga 

uppgift idag tycks vara att bidra till stärkt internationell konkurrenskraft. Kunskapsproduktionen 

bör enligt denna logik användas för att skapa kommersiellt värdefulla produkter varför den måste 

anpassas till helt andra aktörer, som kunder och finansiärer. Samtidigt påpekar Dahlstedt och 

Tesfahuney att: ”Det paradoxala är dock att ju större genomslag denna ekonomisering har haft i 

samhällslivet, desto mindre tycks den uppfattas som politisk” (Ibid). Den borgerliga regeringens 

nyliberala forskningspolitik uppfattas inte som politisk då den förespråkar mindre statlig styrning 

trots att den styrs av en ideologisk idé om marknadens rationalitet. På samma sätt lyfts inte de 31 

procent nationalekonomer som sympatiserar med Folkpartiet fram i de ovan nämnda artiklarna som 

exempel på ideologisk snedvridning, att förespråka marknadens logik ses inte som politiskt. Att i 

det här sammanhanget kalla genusvetenskapen för ideologisk är detsamma som att underminera den 

då en grundläggande tanke inom akademin och (politiken) är att vetenskap bör vara stå fri från 

statligt inflytande.  
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3.2.2 Den feministiska genusvetenskapen? 

Genusvetenskapen ses inte endast som ideologisk på grund av de partipolitiska kopplingar som kan 

göras utan även på grund av dess samband med feminismen vilken som bekant brukar betraktas som 

den politiska ideologi eller samhällssyn som bygger på tanken att kvinnor är underordnade män och 

att detta bör ändras (Gemzöe, 2010, s. 13). Maria Abrahamsson får än en gång stå som exempel då 

hon ofta och uttryckligen oroar sig för vad hon kallar genusvetenskapens ”ideologiska slagsida”. 

Hon skriver: ”Själv tycker jag att det rent ut sagt är för jäkligt att kvasivetenskapliga rön och påstått 

självförklarande begrepp som könsmaktsordning ska fortsätta att ligga till grund för den svenska 

jämställdhetspolitiken” (Abrahamsson, Svenska Dagbladet, 2008-05-23, s. 4). Här skulle jag säga 

att det är genusvetenskapens tendens att kritisera och i förlängningen ha för avsikt att bekämpa 

könsbaserat förtryck som ses som den ideologiska slagsidan. Att det i samhället finns en 

maktordning uppbyggd kring kön är svårt att förneka om en tar del av den mängd könsteoretisk 

forskning som belägger detta, men denna förklaras här av Abrahamsson vara ”kvasivetenskapliga 

rön”. Användandet av begreppet kvasivetenskaplig kan även den ses som en implicit kontrast. 

Genusvetenskapen kontrasteras mot annan, mer ”riktig” forskning och dess resultat förminskas till 

ideologiska ”rön”. 

 I en ledare som publicerats i Östgöta Correspondenten i januari 2011 avhandlas 

Delegationen för jämställdhet inom högskolans slutbetänkande. De hade kommit fram till att 

Sverige har få kvinnliga professorer och att mer forskningsanslag går till män än till kvinnor. 

Medan Delegationen kommer med förslag på olika jämställdhetssatsningar ger författaren till denna 

ledare en egen förklaring till könsdiskrimineringen. Författaren menar att det finns ett samband 

mellan vad hen menar vara kvinnodominerade ämnesområden inom högskolan och tendensen att 

”ideologisera” forskning. Genusvetenskap samt utbildningsvetenskap tas upp som exempel på 

ämnen där resultaten är svåra att verifiera och där ideologisk övertygelse istället skulle påverka 

forskningen. Kvinnor inom akademin missgynnas således inte på grund av att de är kvinnor i en 

mansdominerad miljö utan för på grund av att deras tendens att ”ideologisera”. 

 

 Men tänk om könsdiskriminering inte är den viktigaste orsaken till högskolans jämställdhets- 

 problem? Om vissa kvinnodominerade vetenskapsområden [...] har styrts av ideologi snarare än  

 av vetenskapliga framsteg och faktiskt förtjänar mindre anslag - då hjälper det inte att med bonusar 

 pressa fram jämställdhet "på ytan". (”Högskolan och patriarkatet”, Östgöta Correspondenten, 

 2011-01-22, s. 2) 

 

Bakom resonemanget ligger för det första tanken om att forskning bör vara objektiv och inte styras 

av ideologisk övertygelse, men även att det främst är kvinnor som är subjektiva i sin forskning. 
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Kvinnodominerade ämnen har därmed av logiska skäl lägre ”forskningsstatus” än andra ämnen och 

kan detta kan inte avhjälpas med aktivt jämställdhetsarbete. Detta är ett sätt att inte endast 

underminera genusvetenskapen utan även att ifrågasätta de kvinnor som arbetar med den. Maud 

Eduards skriver i artikeln ”Texten, du och jag” att kvinnliga akademiker som skriver om feminism 

riskerar att göras till sin text. Eduards beskriver att kvinnliga författare ofta att ”blir” sina romaner, 

då texten endast ses som uttryck för personliga erfarenheter ges den aldrig något allmängiltigt 

värde. På samma sätt kritiseras kvinnliga akademiker som skriver om feminism för att vara 

subjektiva och ideologiska, inte riktigt vetenskapliga (Eduards, 2008, nr, s. 55). Detta är vad jag 

skulle vilja säga händer i citatet ovan. Den produktion av akademisk forskning som exempelvis 

genusvetenskapen producerar ses inte som tillräckligt objektiv eller vetenskaplig just därför att det 

ofta är kvinnor som producerar den. Tanken på mannen som mer objektiv och rationell än den 

”känslostyrda kvinnan” har för övrigt varit gällande långt innan ett feministiskt skrivande började ta 

form, argumentet användes exempelvis flitigt mot kvinnlig rösträtt vid förra sekelskiftet. 

 Vad Eduards ser är att feministiskt skrivande formas i en speciell maktlogik, en logik som 

bygger på att text och kvinnokropp vävs ihop. Eftersom en feministisk text betraktas som en 

motståndshandling riskerar den kvinnliga akademikern som skriver om feminism att personligen 

göras till sin text, (Eduards, 2008, nr, s. 5). Att en feminist blir kallad för ”aggressiv” och 

”manshatare” hör kanske inte till ovanligheterna, men att precis samma benämningar fästs vid 

forskare är kanske inte lika vanligt. I mitt material händer det dock upprepade gånger att kvinnors 

texter på detta sätt ”förkroppsligas” (Osingerad ledare, Östgöta Correspondenten, 2011-12-12, s. 2, 

Johansson, Sydsvenskan, 2008-06-03, s, 14). Explicita kopplingar görs även mellan genusforskare 

och religiositet, de kallas för ”den nya tidens prästerskap” (Formgren, Östgöta Correspondenten, 

2011-08-25) och sägs nära en tro på ”genusevangeliet” (Formgren, Östgöta Correspondenten, 

2011-06-15, s. 2). Eduards skriver att medan en forskare inom akademin förväntas stå fri från sin 

text, vara objektiv inför den, antas kvinnor på förhand vara ett med sin text. Jag ser citaten ovan 

som ypperliga exempel, dels på hur kvinnor görs till sina texter men även på hur genusforskningens 

vetenskapliga trovärdighet undermineras genom jämförelser med religiositet. En kvinna med 

religiösa eller ideologiska övertygelser kan inte producera kunskap förutsättningslöst.  

 Vetenskapsrådet är i sin publikation ”Genusforskning i korta drag” noga med att gör en 

åtskillnad mellan genusvetenskap och feminism. Vetenskapsrådet beskriver hur genusforskning 

visserligen inte hade funnits om det inte funnits någon feministisk drivkraft bakom den, men 

genusvetenskap ska först och främst ses som ett kunskapsfält. Medan feminismen sägs vara både en 

politisk rörelse och ett kunskapsfält försöker de hålla genusvetenskapen fri från politiska 

associationer. Vetenskapsrådet beskriver hur genusforskning och feministisk forskning ibland 

används synonymt inom akademin men att feministisk forskning oftast får stå för en kritisk ansats 
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med maktperspektiv (Vetenskapsrådet 2005). I enlighet med tanken att akademiskt arbete bör vara 

fritt från ideologiska övertygelser blir det dock tydligt hur Vetenskapsrådet, en statligt finansierad 

institution, vill skilja en slags ”ordinär” genusvetenskap dels från ideologi och dels från dess mer 

kritiska syster, den feministiska forskningen.  

 Anna Wahl diskuterar i sin artikel ”MOLNET - att föreläsa om feministisk forskning” från 

1996 huruvida genusforskningen bör benämnas som feministisk eller inte. Hon menar att begreppet 

kan vara problematiskt då det dels har en stark koppling till ideologi och dels omges av många 

negativa föreställningar. Wahl lägger i sin artikel vikt vid att göra en åtskillnad mellan feminism 

som forskning, politik och ideologi, hon menar att de visserligen är sammanbundna men att de 

samtidigt innebär olika saker. Wahl definierar i sin modell politik som ”arbete för förändring i vid 

bemärkelse” medan ideologi definieras som ”idéer för hur det borde vara liksom föreställningar om 

hur det ”är” (Wahl, 1996, s. 34). Den feministiska forskningen definieras däremot som 

”vetenskaplig produktion av beskrivningar, förklaringar och tolkningar”, som ”empiri och teori” (s. 

35). Wahl skriver att det gemensamma temat i feministisk ideologi kan beskrivas som lika villkor 

för kvinnor och män. Detta kan uppnås genom politiskt arbete. Wahl menar vidare att kopplingar 

finns mellan forskning och politik eftersom det krävs kunskap för att kunna arbeta för förändring, 

en kunskap som forskning kan bidra med. På så sätt finns också ett samband mellan forskningen 

och ideologin. Wahl menar slutligen att feministisk forskning är inte mer politisk eller ideologisk än 

annan forskning och att den därför borde kunna benämnas feministisk. Att forskningen kallas 

feministisk gör den således inte per automatik ideologisk. 

 Det finns uppenbarligen en poäng i att försöka avskilja, precis som Vetenskapsrådet och Wahl 

gör, genusvetenskapen från ideologin. Vetenskapliga texter som uppfattas som subjektiva anses 

inte, enligt den rådande diskursen, vara ett uttryck för god forskning. För att det genusvetenskapliga 

forskningsfältet ska kunna hävda legitimitet inom akademin kan det således ha varit strategiskt att 

ta avstånd från ideologiska kopplingar. Holmberg skriver också att genusvetenskapen länge har 

försökt arbeta bort den ideologistämpel som den historiskt sätt varit förknippad med. Holmberg tar 

upp exemplet att disciplinen har infört det mindre politiska namnet genusvetenskap för att 

undkomma de negativa associationer som ordet feminism och kvinnoforskning ibland för med sig. 

Holmberg beskriver genusvetenskapens distanserande från ideologin som ”en del av ett 

vetenskapligt gränsdragningsprojekt genom vilken genusforskningen har blivit en potentiell 

maktfaktor” (Holmberg, 2004, s. 46). Att, som en mängd av artikelförfattarna i mitt material gör, 

kalla genusvetenskapen ideologisk kan då ses som ett sätt åter behäfta genusvetenskapen med 

subjektiv övertygelse. Då forskning förväntas bedrivas objektivt och förutsättningslöst kan det ses 

som ett sätt underminera genusvetenskapen för att ge legitimitet för den egna perspektivet. Det kan 

ses som en slags diskursiv kamp om att ”betydelsebestämma” vetenskaplighet som opåverkat av 
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ideologi, samtidigt pekas genusvetenskapen ut som just ovetenskaplig. Alla feministiska forskare 

skulle dock kanske inte hålla med om att det går att skilja vetenskap från ideologi, trots att detta 

uttryckligen är ett mål som eftersträvas inom akademin. Eduards artikel visar visserligen på det 

skeva i att det oftast är kvinnors texter som ses som subjektiva och ovetenskapliga, som aldrig når 

ett allmängiltigt förklaringsvärde, men det finns även de som skulle hävda att detta inte heller är 

meningen med eller ens möjligt inom forskning. I nästa avsnitt fortsätter en diskussion om synen på 

vad god och legitim kunskap är för något. 

 

3.3 Kunskap och sanning  

3.3.1 Genuscertifiering och den akademiska friheten 

Det har hittills varit tydligt att många av artikelförfattarna i mitt material inte delar 

genusvetenskapens grundläggande syn på kön som en social konstruktion eller synen på den 

ordning vari könen ingår. I föregående kapitel framträdde en diskurs om genusvetenskapen som 

subjektiv och ideologistyrd och därmed ovetenskaplig. God vetenskap förväntas tvärtom präglas av 

objektivitet och rationalitet. Genusvetenskapen har sedan sin begynnelse kritiserat denna syn på 

vetenskap och har i sin tur mött kritik som består i att genusvetenskapen exempelvis skulle vara 

relativistisk och verklighetsfrånvänd. Att detta är en diskussion som ännu inte är över syns tydligt i 

även mitt material. 

 Diskussionen kring den ”rätta” synen på kunskap och sanning syns tydligt i den debatt 

gällande genuscertifiering av olika universitet som pågått under senare delen av 2000-talet. Förslag 

om en så kallad genuscertifiering eller genusmärkning av de humanistiska och 

samhällsvetenskapliga fakulteterna vid Lund och Uppsala universitet lämnades 2008 respektive 

2009 in vid respektive universitet. En genuscertifiering handlar delvis om att föra in ett 

genusperspektiv i undervisningen av olika ämnen, att ett kritiskt perspektiv läggs på ämnet med 

fokus på genus och andra maktordningar. (Rosenberg, 2008, s. 5). I förslaget ingår att läraren har 

kunskap och medvetenhet om hur genus spelar roll i undervisningssituationer. Förslaget om 

genuscertifiering är även tänkt att motverka sexuella och könsrelaterade trakasserier samt 

kränkande särbehandling. (Ibid). Författarna till Förslag om genuscertifiering för Lunds universitet 

beskriver hur Förenta Nationernas deklaration för de mänskliga rättigheterna har varit utgångspunkt 

för projektgruppens diskussion om människors lika värde men att även den svenska lagen om 

likabehandling av studenter varit en viktigt vägledande princip i arbetet (Rosenberg, 2008, s. 2). 

Genuscertifieringen är således tänkt att fungera som ett verktyg för att kunna verkställa det som 

uttrycks i lag. Trots detta väckte förslaget om genuscertifiering stor debatt och till saken hör att 

förslaget endast fick gehör på Lunds universitet medan det i Uppsala underkändes. 
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 I debatten hörs många upprörda röster, bland annat Tore Frängsmyr, professor emeritus i 

vetenskapshistoria på Uppsala universitet. Jag väljer här att citera ett längre stycke ur hans artikel, 

dels för att han på ett koncist sätt tar upp många aspekter av problematiken men även för att citatet 

är representativt för flera andra artikelförfattares uttalanden. 

 

 Under historiens gång har [den akademiska] friheten hävdats gentemot kyrkan och staten,  

 men också gentemot enskilda makthavare och ledare. [...] En gång var forskning liktydigt  

 med att söka sanningen. Nu, i dessa relativismens tidevarv, finns ingen sanning, bara 

 "konstruktioner" och "berättelser". Genom postmodernismens mönster kan vi hävda vårt  

 eget personliga perspektiv som det enda gällande. Utgångspunkten för forskningen utgörs  

 då av den egna subjektiva åsikten eller den egna gruppens. Nästa steg ligger nära till hands:  

 gruppens program proklameras som den enda giltiga för alla forskare. Detta är naturligtvis  

 budskapet i genusmärkningen. [...] Med genusmärkning skulle denna grundläggande frihet  

 utplånas. Som en våt filt skulle genusforskningens teorier, metoder och målsättning läggas  

 över all forskning. Med välkänd diktatorisk taktik skulle det politiskt korrekta uppförandet  

 belönas med högre status och mera resurser. [...] Varför tiger forskarna? Inser de inte att den 

 intellektuella grunden till deras arbete håller på att undermineras?  (Frängsmyr, Svenska  

 Dagbladet, 2010-01-13, s. 8) 

 

För det första vill jag klarlägga att Frängsmyrs debattartikel bygger på ett par missförstånd. Enligt 

förslagen om genuscertifiering skulle denna gälla universitetets undervisning och inte dess 

forskning. För övrigt är författarna till förslaget noga med att understryka att det skulle handla om 

frivillig medverkan samt att arbetet för genuscertifieringen bör vara konstruktivt och inspirerande 

snarare än kontrollerande (Rosenberg, 2008, s. 5). Detta undgick säkerligen inte Frängsmyr när han 

läste igenom förslaget, jag tror snarare att upprördheten ligger i att hans syn på begrepp som 

kunskap och sanning kolliderar med olika genusvetenskapliga teorier.  

  Som beskrivits förut är genusvetenskapen framväxt ur en slags vetenskapskritik. Inom 

kvinnorörelsen kritiserades hur könsblind vetenskapen var. Denna kritik utvecklades dock till 

teorier som hade till syfte att omdefiniera termer som objektivitet och värdeneutralitet och som på 

ett fundamentalt sätt kom att utmana den västerländska synen på kunskapsproduktion och att 

ifrågasätta hela den manliga vetenskapen som konstruktion. Att Frängsmyr i samband med en 

kritisk artikel mot genusvetenskap uttrycker en besvikelse över att forskning inte längre är liktydigt 

med att ”söka sanningen” är ingen slump. Flera feministiska teoretiker har ifrågasatt sannings- och 

objektivitetsanspråket hos många (manliga) vetenskapsmän in om akademin, exempelvis genom att 

visa på det historiskt specifika och därför tveksamma i många vetenskapliga konstruktioner, 

naturvetenskapliga liksom samhällsvetenskapliga. Donna Haraway kan ses som en av de främsta 
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teoretikerna att göra detta. Som beskrivits förut, och vilket flera av de tidigare citaten kan stå som 

exempel på, finns det i samhället en tanke om att god vetenskaplighet handlar om att studera ett 

fenomen på ett objektivt och förutsättningslöst sätt, något som Haraway (liksom exempelvis Anne 

Fousto-Sterling och Sandra Harding) menar inte går. Hon använder sig av blicken som metafor när 

hon kritiserar att den vita vetenskapsmannen har kunnat tala från vad hon kallar en ”omarkerad” 

position. Utifrån en slags upphöjd position, en position som inte går att lokalisera, har universella 

sanningsanspråk uttalats utan att någon hänsyn tagits den egna (makt)positioner i samhället, något 

som Haraway kallar ”the god trick” - att se allt från ingenstans. Haraway menar att vår kunskap 

alltid formas av den position vi befinner oss på (vilket inbegriper ideologisk övertygelse) och att 

öppet redogöra för denna position ger större rimlighet (eller större utrymme för objektivitet) än vad 

utövare av the god trick gör. Enligt henne handlar objektivitet om motsatsen till universalitet, det 

finns inte ett sätt att se på världen utan endast högst specifika visuella möjligheter. Därför är endast 

det partiella perspektivet som kan hävdas vara objektivt, Haraway efterlyser istället ett vetande som 

är förkroppsligat och situerat (Haraway, 1988, s. 583). Som en del i ett större postmodernistiskt 

paradigmskifte har genusteoretiker som Donna Haraway ifrågasatt tanken på kunskap. 

 Jag skulle säga att det är denna tanke Frängsmyr syftar på när han kritiserar att ”forskning 

inte länge är liktydigt med att söka sanningen” och att vi nu kan ”hävda vårt eget personliga 

perspektiv som det enda gällande”. Genom att förenkla och förminska teorierna kring situerat 

vetande och partiell kunskap målas genusvetenskapen upp som ovetenskaplig. Genuscertifieringen 

framstår i sin tur som en inskränkning på andra forskares ”akademiska rättighet” att göra 

sanningsanspråk. Frängsmyr skriver även att ett genusvetenskapligt perspektiv skulle innebära att 

”utgångspunkten för forskningen då utgörs av den egna subjektiva åsikten eller den egna gruppens” 

och här bör paralleller till det som kallas feministisk ståndpunktsteori dras. Denna går ut på att ett 

samhälles marginaliserade grupper, exempelvis kvinnor, borde vara utgångspunkten för forskning 

då dessa har andra erfarenheter av förtryck än de som sitter på toppen av kunskapshierarkin och 

således kommer kunna ge upphov till andra, mer kritiska frågeställningar. Sandra Harding skriver 

att ”[k]nowledge claims are always socially situated, and the failure by dominant groups critically 

and systematically to interrogate their advantaged social situation and the effect of such advantages 

on their beliefs leaves their social situation a scientifically and epistemologically disadvantaged one 

for generating knowledge” (Harding, 1993, s. 54). Genom att lyssna till de förtryckta och 

underordnades berättelser får vi en kunskap som visserligen är partiell och fragmenterad men som 

åtminstone inte utger sig för att vara universell och tvärkulturell.    

  Även om inte alla genusforskare idag utför rent ståndpunktsteoretiska studier så kan 

tankarna på partiell kunskap och situerat vetande fortfarande sägas genomsyra fältet. I citatet ovan 

nämner inte Tore Frängsmyr explicit ståndpunktsteori eller situerat vetande, men enligt mig 
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implicerar citatet en kritisk inställning, delvis till en dessa genusvetenskapliga grepp men även till 

det postmodernistiska paradigm som alltmer kommit att dominera inom humaniora och 

samhällsvetenskap. Genom att placera ord som konstruktion och berättelser inom citationstecken 

ställs dessa i kontrast till en verklig ”sanning” som en inte längre tillåts söka, en sanning som inte 

präglas av relativism eller en persons egna perspektiv.  

 I ett försök att underminera genusvetenskapen menar Frängsmyr att denna, när den bygger 

på postmodernistiska resonemang likt de ovan, är relativitisk. Detta görs även av flera andra 

artikelförfattare, Svante Nycander uttrycker det exempelvis så här: ”Akademiska lärare 

underminerar vetenskapliga kvalitetskrav genom att relativisera sanningsbegreppet och förfäkta 

teorier som inte kan verifieras eller falsifieras. De tydligaste exemplen finns inom 

genusvetenskapen ”(Nycander, Dagens Nyheter, 2010-07-19, s. 4). Genom att ställa 

genusvetenskapliga teorier i kontrast till en vardaglig förståelse av vetenskap som något som ska 

producera giltig fakta och kunskap om omvärlden målas genusvetenskapen upp som producent av 

relativ och ogiltig kunskap, därmed ökar trovärdigheten för artikelförfattarnas egna positioner. 

Harding har dock poängterat hur ståndpunktsteorin snarare innebär att man argumenterar emot att 

alla sociala positioner kan vara lika givande källor för kunskap om världen. Harding skriver: 

”Standpoint theory provides arguments for the claim that some social situations are scientifically 

better than others as places from which to start off knowledge projects, and those arguments must 

be defeated if the charge of relativsm is to gain plausibility” (Harding, 1993, s. 61).  

 Som beskrivits ovan har genusvetenskapen underminerat en traditionell syn på vetenskap 

och sanning. Införandet av ett genusperspektiv på ett universitets alla humanistiska och 

samhällsvetenskapliga utbildningar skulle medföra en revidering av av vad som lärs ut på dessa och 

möjligtvis en slags hegemonisk position varifrån det är möjligt att betydelsebestämma begrepp som 

kunskap och sanning. I relation till ”hotet” om en genuscertifiering kan Frängsemyrs artikel ses som 

ett motstånd mot detta. En diskursiv gränsdragning görs genom jämförelser mellan förslagen om 

implementerade genusperspektiv och institutioner som staten, kyrkan och samt diktaturer. Dessa 

ställs sedan i opposition mot en lång tradition av ”akademisk frihet”. Hans artikel kan tolkas som ett 

uttryck för en diskursiv kamp om betydelsen av begrepp som kunskap och sanning, som ett sätt 

(åter) ta den hegemoniska positionen vilken ger legitimitet och tolkningsföreträde åt det egna 

perspektivet.  

 

3.3.2 Att såga av den gren en sitter på 

I materialet syns även en tydlig diskurs om ”humaniorans fall” där humanioran som akademiskt 

ämne ofta nämns i kristermer. Denna diskurs verkar inbegripa två aspekter som delvis hänger ihop. 

En ekonomisk aspekt där olika artikelförfattare oroar sig för en utveckling där humanistiska ämnen 
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inte får tillräckligt med ekonomiska medel till forskning och utbildning samtidigt som mer och mer 

pengar satsas på naturvetenskapen och de innovationer som förväntas kunna produceras där. Den 

andra sidan av diskursen kring humanioras fall inbegriper anklagelser mot teoretiska inriktningar 

som genusteori, postmodern- och poststruktruralistisk teori samt postkolonial teori vilka uttrycks 

”undergräva” humaniora. I en tid då samhällskritisk forskning alltmer verkar sättas på undantag då 

den inte ses som lika samhällsekonomiskt nyttig som naturvetenskaplig sådan (Dahlstedt & 

Tesfahuney, 2012, s. 18) verkar det ha blivit viktigare att kunna hävda just ”nyttan” med det ämne 

en företräder för att därigenom kunna locka fler elever eller få tillgång till forskningsanslag (Chukri, 

Sydsvenskan, 2008-06-14, s. 4). 

 Svante Nordin, lundensisk professor i idé- och lärdomshistoria, syns i ett flertal av de 

insamlande artiklarna som ett språkrör för denna diskurs. I en intervju i Sydsvenskan säger han att 

humaniora lider av en ”identitetskris” liksom av en ”legitimitetskris” och syftar på inflytandet från 

ovan nämnda teoretiska strömningar. Han förklarar kritiken mot genusvetenskapen och 

postmodernismen med att det finns en ”svaghet i att alltför mycket politisera, alltför mycket 

åsiktsdefiniera humanistisk forskning” (Chukri, Rakel, Sydsvenskan, 2008-06-14, s. 4), argument 

som känns igen från föregående kapitel. I intervjun riktar Nordin kritik mot genusvetenskapen och 

postkolonialismen eftersom han menar att dessa teorier (underförstått felaktigt) utgår från att 

kvinnor och icke-vita människor är förtryckta. Postmodernismen kritiseras eftersom denna har som 

konsekvens ”att det inte längre finns någon verklighet att studera” (Ibid). Nordins utsagor bygger på 

diskursen om humanioras fall och inbegriper även den ekonomiska aspekten. I en annan intervju 

säger Nordin att: ”Humaniora växer fram i anslutning till en kulturell tradition. Bryter man den gren 

som man sitter på överlämnas allt åt marknadskrafterna. Det som bryts ned inifrån och attackeras 

utifrån går under” (Persson, Dagens Nyheter, 2011-12-29, s. 6). Poängen är att det är svårt att 

förklara ” den samhällsekonomiska nyttan” i humaniora när strömningar inom den intresserar sig 

för dekonstruera densamma. Den ”gren” Nordin syftar på är hans föreställning om vad humaniora 

bör vara. Nordin argumenterar för en återgång till en mer ”traditionell” syn på kultur och humaniora 

vilket inbegriper tanken på humaniora som ett nationellt projekt. Ur Nordins synvinkel har svenska 

humanister har ett speciellt ansvar att forska kring svenska traditioner och svensk kultur vilket han 

ser som en del i att skapa ett nationellt medvetande (Chukri, Rakel, Sydsvenskan, 2008-06-14, s. 4).  

 Jag antar att det finns fog för påståendet att genusteori har undergrävt humaniora, om en ser 

det som humanioras uppgift att ”upprätthålla, förädla och förfina det västerländska kulturarvet”, 

som en annan skribent uttrycker det (Osignerad ledare, Östgöta Correspondenten, 2012-07-31, s. 

2). Genusforskning har ofta syftat till kritisera ”upphöjd kultur” genom att ifrågasätta tänkande som 

utgår från vita, borgerliga, patriarkala premisser. Som exempel på detta kan den feministiska 

litteraturkritiken nämnas. Lisbeth Larsson beskriver i ”Feministisk litteraturkritik i förvandling” hur 
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just denna under början av 1970-talet sågs som ett sätt att ifrågasätta den manligt dominerade 

litterära kanon och de förhärskande vetenskapliga idealen som denna var förknippad med (Larsson, 

1998, s 115). På liknande sätt har den feministiska konstkritiken ifrågasatt den västerländska, 

manligt dominerande, konsttraditionen och pekat på hur bildspråk berättar om rådande 

föreställningar om kön vilka i förlängningen bidragit till att skapa ideal och normerande strukturer 

(Nead, 1992). 

 Svante Nordins tal om humaniora som en del i byggandet av ett nationellt medvetande 

kolliderar även med ett genusvetenskapligt ifrågasättande av det nationella projektet, speciellt i 

samband med dess kopplingar till idéer om kvinnan som hos Maud Eduards. Eduards skriver i 

boken Kroppspolitik, med referens till medieforskaren Klaus Sondermann, att nationell identitet i 

grunden måste betraktas som ett påtvingat kollektivt samförstånd (Eduards, 2007, s. 20). Hon 

skriver vidare att ”[s]vensk nationell gemenskap tillskrivs identifikation, inte bara med landets 

territoriella gränser utan också med dess historia, kultur, näringsliv och politik. Det kan också 

uttryckas som etnocentrism, i form av tilltro till vithet och tänkta västerländska värden” (Ibid). 

Eduards menar så skapas skiljelinjer mellan ”Vi (svenskar) och de Andra” (Ibid). Genusforskningen 

inbegriper även ofta postkoloniala perspektiv som belyser frågeställningar kring vilka konsekvenser 

kolonialism och imperialism samt motståndet mot dessa har haft och fortfarande har. Postkolonial 

feministisk kritik kan i korthet beskrivas som ett fält som även problematiserar vilka effekter 

kolonialismen har haft på könsmaktsordningar och föreställningar om kön. Den kan även sägas ha 

som ambition att ge röst åt den subalterna kvinnan, som hos Chandra Mohantys Feminism utan 

gränser (2007). Tal om ”ett nationellt projekt” krockar således med en del av genusvetenskapens 

kritiska inställning till nationen som begrepp. 

 Slutligen menar Nordin med flera att postmodernismen som sådan undergräver humaniora. 

Postmodernism och poststrukturalism är inga entydiga begrepp med klart fastlagda definitioner. 

Susan Bordo beskriver dock, i artikeln ”Feminism, Foucault and the politics of the body”, termen 

postmodern i en generell kulturell mening som ”[...] the contemporary inclination towards the 

unstable, fluid, fragmented, indeteminate, ironic and hetergeneous, for that which resists definition, 

closure and fixity.” (Bordo, 1999, s. 201). Ett sätt på vilket feministiska teoretiker har inspirerats av 

postmodernismen, eller snarare varit en stor del i denna teoriutveckling, är övergången från en syn 

på kroppen som rent biologisk till en ”historisk konstruktion och ett ”medium av social kontroll”, 

alltså insikter gällande ”kroppens politik” och hur hegemoniska diskurser är kopplat till 

självdisciplinering vilket producerar  normativa (kvinno)kroppar (Bordo, 1999, s. 181). Juidth 

Butlers postmodernistiska sätt att teoretisera har också fått stort genomslag. Genom att se kön som 

något flytande snarare än stabilt har, som tidigare beskrivits, själva kategorierna kvinna och man 

kunnat ifrågasättas. Kort sagt kan postmodernistiskt tänkande sägas ha gett ett alternativt sätt att se 
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på kön, makt, kunskap och Sanningen med stort S. Som sista exempel på motdiskurser får 

Frängsmyrs underkännande av detta paradigmskifte stå: 

 

 [...] de ”teorier” som lagts fram de senaste 50 åren inte är några teorier, de har ingen bäring  

 utanför det enskilda fallet. Det är i stället fråga om trender och synsätt, ibland bara om pikanta  

 ord och snärtigt formulerade begrepp: paradigm, socialkonstruktivism, postmodernism. Dessa 

 etiketter säger egentligen ingenting, och deras innehåll har inte gett upphov till någonting 

 substantiellt, det vill säga ny kunskap. (Frängsmyr, Svenska Dagbladet, 2012-10-01, s. 9) 

 

Att kalla inflytelserika teoretiska strömningar som postmodernism och socialkonstruktivism för 

”pikanta ord och snärtiga begrepp” är ett sätt att förenkla och förminska dessa i syfte att vinna 

auktoritet och öka trovärdigheten i sin egen filosofiska position. I stället för att se nya teoretiska 

inriktningar som ett tecken på vitalitet inom ämnet så underkänns de i kampen om 

verklighetsdefinitioner.  
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4. SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

 

Denna uppsats har haft till syfte att undersöka och problematisera diskurser rörande 

genusvetenskapen som akademiskt ämne som synts i svensk tidningsmedia under de senaste sex 

åren. Jag har dels undersökt i vilken utsträckning det skrivs om genusvetenskapen på ett värderande 

sätt och därigenom kommit fram till att genusvetenskaplig forskning allra oftast omnämns i en 

positiv bemärkelse. Detta har jag tolkat som ett tecken på att det relativt unga ämnet blir allt mer 

etablerat och att dess teoretiska utgångspunkter och resultat ofta ses som givande för vår förståelse 

av omvärlden. Samtidigt har jag blivit varse om en diskurs som direkt talar emot detta. I ledare och 

debattartiklar kritiseras istället de vetenskapliga grunder varpå genusvetenskapen vilar.  

 Jag hade förväntat mig att antalet artiklar som är kritiska mot genusforskning skulle öka i 

samband med specifika händelser i samhället, men det är ett mönster jag endast delvis kan påstå 

mig ha funnit. Medan ökningen i antalet kritiska artiklar år 2008 kan förklaras av regeringens 

forskningsproposition och förslaget om genuscertifiering av Lunds universitet samma år så har jag i 

mitt insamlade material inte kunnat finna något skäl till ökning under 2011. Samtidigt har de 

diskurser, eller de gemensamma mönster bland utsagorna, som jag har sett som mest utbredda varit 

synliga över samtliga sex år. Faktum är att de diskurser som jag analyserat har flera gemensamma 

nämnare med de diskurser som tidigare undersökts hos Holmberg 2004 och Sand 2007. I Sands 

rapport synliggörs de utsagor som framställer genusforskningen som politiskt styrd och hos 

Holmberg är den epistemiska oenigheten tydlig. Detta tyder på att den mediala debatten om 

genusforskningens vetenskapliga grunder och dess politiska kopplingar bygger på långvariga, och 

av allt att döma, fortgående diskussioner. 

 Min tolkning av den kvantitativa undersökningen, sammantaget med att många av 

artikelförfattarna uttrycker att genusperspektivet är dominerande i det offentliga samtalet, är att 

genusvetenskapen idag måste ses som en etablerad vetenskap vars resultat och teorier ofta ses som 

något som ger ökad kunskap om omvärlden. Jag skulle säga att många av artikelförfattarna upplever 

att genusvetenskapen besitter en hegemonisk position från vilken det är möjligt att 

betydelsebestämma olika företeelser och begrepp (något som dock inte betyder att det verkligen 

förhåller sig så). Jag har ur materialet urskilt tre övergripande diskurser. En diskurs underkänner 

den genusvetenskapliga utgångspunkten att kön är en social konstruktion, en annan menar att 

genusvetenskapen är ideologiskt snarare än vetenskapligt styrd och en tredje där det 

postmodernistiska perspektivet hävdas undergräva humaniora som ämne samt den ”akademiska 

rättigheten” till kunskaps- och sanningsanspråk. Det (dominerande) genusvetenskapliga 

perspektivet utmanar således dessa artikelförfattares verklighetsdefinitioner.  

 Jag har delvis velat sätta dessa diskurser samband med dess kontext, alltså vissa 

förändringar och händelser i samhället, för att öka förståelsen för det perspektiv argumenten bygger 
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på. Jag har även tolkat diskurserna utifrån teorier om vetenskapliga gränsdragningar för att visa hur 

vetenskaplig trovärdighet byggs upp eller undermineras. Jag har argumenterat för att språkliga 

markeringar görs mot genusvetenskaplig teori för att få auktoritet och legitimera sitt eget perspektiv 

som det rätta. Naturvetenskap och ”traditionell” humaniora ställs upp som motsats till 

genusvetenskap och postmodernism. Det har pågått en diskursiv kamp för att fastställa begrepp 

såsom kön som biologiskt givet och vetenskaplighet som något som står fritt från politik och 

ideologiskt övertygelse. Vetenskaplighet bör, enligt denna diskurs, konnotera objektivitet och 

rationalitet istället för relativism. I begreppet vetenskaplighet ryms även begrepp som kunskap och 

sanning, då postmodernistiska idéer utmanar normalförståelsen av dessa pågår det en kamp om att 

åter inrätta en strävan efter objektiv sanning. Kunskap och sanning sätts i samband med begrepp 

som att verifiera eller falsifiera, något som postmodernistiska teorier inte alltid kan göra. 

 För att underminera genusvetenskapens upplevda ”maktposition” används olika retoriska 

strategier. Genom implicita kontraster blir genusforskningen förknippad med, enligt diskursen, 

negativa saker som subjektivitet och ideologiskt styrning i kontrast till objektivitet. 

Genusforskningen kallas för omotiverad och verklighetsfrånvänd vilket ställs i kontrast till viktig 

forskning på en uppfattat materiell och ”naturlig” verklighet. Då en vetenskapsman enligt denna 

diskurs förväntas vara rationell, korrekt och osentimental målas genusforskare ut som irrationella 

och subjektiva, deras texter förkroppsligas genom egenskaperna de förknippas med. 

  Genom språket konstrueras olika syner på vetenskap och vetenskapliga sanningar. Den 

språkliga striden om den hegemoniska positionen är viktig. Då en etablerad diskurs ger 

tolkningsföreträde är den kopplad till makten att definiera vad ”god” och ”riktig” vetenskaplighet 

är. I förlängningen är den hegemoniska positionen även kopplad till rätten att definiera vad som är 

sant, normalt och positivt i ett samhälle. Betydelsebildningen kan innebära att detta maktförhållande 

naturaliseras, att de blir så självklara att de inte ifrågasätts. Om det exempelvis är en 

socialkonstruktionistisk syn på kön som dominerar diskursen snarare än en biologisk, eller om 

forskare ägnar sig åt att söka partiella snarare än universella sanningar, kommer att påverka hur vi 

uppfattar vårt samhälle och oss själva. 

 Samtidigt kan makt, i enlighet med Foucault, betraktas som produktiv. Om en upplever att 

en verklighetsbeskrivning som inte är ens egen dominerar, det vill säga innehar den hegemoniska 

positionen, kan detta ge upphov till potentiellt motstånd. Exempelvis i form av motdiskurser likt de 

som behandlats här. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 - Detaljerad redovisning av den kvantitativa medieanalysen 

 

Tidningar: Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Expressen, Aftonbladet, Sydsvenskan, Östgöta 

Correspondenten 

År: 2007 

Antal träffar totalt:140 

Borträknade: 43  

Totalt: 97 

 
Feature-

/nyhetsartike
l 

Reportage/in
tervju 

Debattartikel
/Krönika 

Ledare Recension 

Positiv 
 
 
 

 

1 3 5 3 1 

Neutral-
positiv 
 
 

 

9 26 7  8 

Neutral  
 
 
 
 

8 5 6  2 

Neutral-
negativ 
 
 

 

 2 5   

Negativ 
 
 
 

 

  3 3  

 

News: 54 

Views: 43 

Av dessa är 29 artiklar positiva i bemärkelsen att en genusvetare har blivit tillfrågad i egenskap av 

expert. 
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Tidningar: Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Expressen, Aftonbladet, Sydsvenskan, Östgöta 

Correspondenten 

År: 2008 

Antal träffar totalt: 148 

Borträknade: 48 

Totalt: 100 

 
Feature-

/nyhetsartike
l 

Reportage/in
tervju 

Debattartikel/
Krönika 

Ledare Recension 

Positiv 
 
 
 

 

1 4 10 1 1 

Neutral-
positiv 
 
 

 

8 17 7 1 4 

Neutral  
 
 
 
 

3 10 8 1 5 

Neutral-
negativ 
 
 

 

 2 2  2 

Negativ 
 
 
 

 

  8 4 1 

 

News: 45 

Views: 55 

Av dessa är 20 positiva i bemärkelsen att en genusvetare blivit tillfrågad i egenskap av expert.  
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Tidningar: Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Expressen, Aftonbladet, Sydsvenskan, Östgöta 
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År: 2009 

Antal träffar totalt: 135 
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10 15 9 2 4 

Neutral-
negativ 
 
 

 

 1 6   

Negativ 
 
 
 

 

  3   

 

News: 50 

Views: 40 

Av dessa är 29 artiklar positiva i bemärkelsen att en genusvetare har tillfrågats i egenskap av expert. 
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Tidningar: Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Expressen, Aftonbladet, Sydsvenskan, Östgöta 

Correspondenten 

År: 2010 

Antal träffar totalt: 127 

Borträknade: 42 

Totalt: 85 
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negativ 
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Negativ 
 
 
 

 

 1 6   

News: 43 

Views: 42 

Av dessa är 26 artiklar positiva i bemärkelsen att en genusvetare har tillfrågats i egenskap av expert. 
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Tidningar: Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Expressen, Aftonbladet, Sydsvenskan, Östgöta 

Correspondenten 

År: 2011 
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3 12 8 2 2 

Neutral-
negativ 
 
 

 

 2 7 3  

Negativ 
 
 
 

 

 1 4 7  

 

News: 59 

Views: 64 

Av dessa är 38 artiklar positiva i bemärkelsen att en genusvetare har tillfrågats i egenskap av expert. 
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Tidningar: Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Expressen, Aftonbladet, Sydsvenskan, Östgöta 

Correspondenten 

År: 2012 
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News: 36 

Views: 49 

Av dessa är 27 artiklar positiva i bemärkelsen att en genusvetare har tillfrågats i egenskap av expert. 
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Bilaga 2 - Genrekaraktär (news och views) samt värdeladdning 
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Bilaga 4 - Samtliga ”inräknade” artiklar 2007-2012 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Totalt 

Svenska 
dagbladet 

 

28 25 16 17 27 15 128 

Östgöta 
Corresp-
ondenten 

 5 10 11 24 20 70 

Aftonblad
et 

 

10 13 4 8 11 6 52 

Dagens 
Nyheter 

 

30 17 10 18 34 18 127 

Sydsvens
-kan 

 

21 32 39 24 19 19 154 

Expres-
sen 

 

8 8 11 12 7 9 55 

Totalt 97 100 90 90 122 87 586 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

56 

Bilaga 5 - Negativa och Neutrala-negativa artiklar 2007-2012 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Totalt 

Svenska 
dagbladet 

 

7 10 4 3 3 2 29 

Östgöta 
Correspo
n-denten 

    13 7 20 

Aftonbla-
det 

 

 1  2 2  5 

Dagens 
Nyheter 

 

2 2 1 3 5 1 14 

Sydsvens
-kan 

 

2 3 4 5 1 3 18 

Expres-
sen 

 

2 1 1 1 1 3 9 

Totalt 13 17 10 14 25 16  

 

 


