


Bedrägliga begrepp - mångfald och 
tvärvetenskap 

Gudrun Andersson 

Konstruktivt kaos eller Under förhandling eller Skamgrepps Förslagen var 
många - och mer eller mindre seriösa — när vi diskuterade titeln på den här 
antologin. Efter en hel del bollande hit och dit fastnade vi till slut för 
Bedrägliga begrepp, eftersom den väl fångar komplexiteten i begreppen "kön" 

1 » » och genus . 
I forskningssammanhang finns det ett visst mått av samförstånd rörande 

dessa begrepp. Säger någon att hon eller han sysslar med till exempel genus-
historia eller könskonstruktion i litteraturvetenskap vet flertalet forskare 
ungefär vad det handlar om. Det finns en vid definition av begreppen som 
de flesta kan enas om. Likaså är de flesta överens om vikten och behovet av 
denna typ av forskning. Fortsatta dialoger kan dock blottlägga att vi egent
ligen talar om skilda saker, att vi lägger olika mening i begreppen. 

På så sätt är den yttre likheten bedräglig, då den andas ett samförstånd 
som inte finns. Det saknas entydiga definitioner av "kön" och "genus", och 
begreppen är inte heller hemmahörande inom ett speciellt fält eller en disci
plin. Det finns inte ett namn eller en teoribildning att koppla dem till. Den 
vida definition som vi kan enas kring kanske är så allmän att den blir intet
sägande. 

Denna bedräglighet kan emellertid också ses som en fördel. Den tvingar 
nämligen oss forskare att tänka igenom vad vi själva menar med dessa för 
oss så centrala begrepp och vad vi vill uppnå med dem. Begreppen, eller 
rättare sagt vad de står för, är således ständigt stadda i utveckling. Mångfal
den öppnar för en dynamisk vetenskapssyn, där vidareutveckling av köns-
och genusteorier är en viktig angelägenhet. Med denna antologi vill vi ge en 
inblick i hur detta arbete ter sig i ett antal pågående avhandlingsarbeten 
inom den historisk-filosofiska fakulteten vid Uppsala universitet. 

Mångfald är ett nyckelord i antologin på flera sätt. Det kommer till ut
tryck redan i den begreppsapparat som används i de olika artiklarna. Vissa 
författare använder "kön", andra "genus", ytterligare några använder dem 
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parallellt. Vidare är detta ett tvärvetenskapligt samarbete, som innefattar 
flera ämnen inom humaniora, och där mångfalden finns redan i mötet mel
lan olika forskningstraditioner. 

Sist, men inte minst, ryms mångfalden inom varje artikel i det att flera 
nivåer av den vetenskapliga processen berörs. En gemensam utgångspunkt 
är att "kön" eller "genus" måste formuleras i anslutning till den konkreta 
forskningsuppgiften; det handlar om ett ständigt pågående växelspel mellan 
den teoretiska ingången och dess användbarhet i analysen av det empiriska 
materialet. Mångfalden är naturligtvis inget mål i sig, lika lite som att hitta 
den råtta definitionen. Alla forskare har ett ansvar för att den vetenskapliga 
diskussionen hela tiden fortgår. 

Tvärvetenskapligt genusseminarium 

Denna antologi är sprungen ur en tvärvetenskaplig forskarmiljö i form av 
det genusteoretiska seminariet vid historisk-filosofiska fakulteten vid Upp
sala universitet. Med intresset för kön- eller genusperspektiv som gemen
sam bas har forskare från olika discipliner samlats till en mycket givande 
seminarieserie. Även om dylika perspektiv har en självklar plats inom da
gens humanistiska forskning, är det än så länge ett relativt begränsat forsk
ningsområde på så sätt att det ofta ligger bredvid huvudfåran. Det är ett 
komplement - för tillfället politiskt uppmuntrat - som ännu inte integrerats 
i ämnena. Forskningsmiljön finns och utvecklas därför över disciplin
gränserna. 

Det genusteoretiska seminariet har sedan höstterminen 1998 haft detta 
tvärvetenskapliga upplägg.1 Som ansvarig för seminariet har jag eftersträvat 
att utforma ett varierat program, som intresserar forskare från flera olika 
discipliner samtidigt som det inte förlorar teoretisk skärpa. En termin ägna
des åt ämnesvisa presentationer av pågående avhandlingsarbeten - med ton
vikt vid hur teorin omsätts på det empiriska materialet - och en annan ter
min diskuterades genusperspektiv i en mer vardagspraktisk verksamhet. Jag 
tror jag kan tala för alla när jag säger att seminariet varit mycket upplyftande 
och stimulerande, och samtidigt upplysande. 

Antologin är en direkt fortsättning på ämnespresentationerna, med något 

1 Seminariet var tidigare mer knutet till Historiska institutionen, Uppsala. 



fler deltagare. Styrkta av seminariernas diskussioner samlades författarna 
under två stormiga höstdagar för att diskutera de enskilda bidragen.2 

Såväl seminarierna som författarkonferensen har gjort det mycket tydligt 
att vi ofta är mer ämnesbundna än vi anat, både vad gäller empiriskt mate
rial och teorianvändning. Diskussionerna har därför dels givit oss insikter 
och en hel del att fundera vidare över vad gäller egen forskning, dels givit 
inblickar i hur olika typer av material kan användas inom olika ämnen. 

Framför allt har det varit fruktbart att se hur olika ämnen griper sig an de 
teoretiska aspekterna. Begreppen "kön" och "genus" har naturligtvis en nyckel
roll, och de genererar en mängd ytterligare frågor. Hur mycket av en makt
relation ligger underförstått i begreppen "kön" respektive "genus"? Hur för
håller sig begreppen till kroppen som en konstruktion? Vilka sysslor och 
symboler uppfattas som manliga respektive kvinnliga och vad innebär det i 
fråga om makt? Hur ser vi på aktörer och strukturer i förhållande till "kön" 
och "genus"? 

Dylika mötespunkter är styrande för antologins disposition i tre delar: 
kroppens ambivalens, kvinnligt och manligt ifrågasatt samt aktörer och ar
gument. 

Kroppens ambivalens 

Distinktionen mellan de båda begreppen "kön" och "genus" har ofta gjorts 
med hänvisning till uppdelningen mellan ett biologisk givet kön å ena sidan 
och ett socialt eller kulturellt konstruerat kön å andra sidan. Man kan för
hålla sig på olika sätt till den uppdelningen. Med en tydlig tudelning blir 
det biologiska könet gärna en konstant som ligger lite vid sidan av det som 
egentligen studeras. Samtidigt kan det vara olyckligt att redan i begreppen 
slå fast att det finns en tydlig skillnad mellan det biologiska och det sociala 
könet. "Kön" eller "genus" används idag oftare i en övergripande bemärkelse, 
där relationen mellan könets sociala och biologiska beståndsdelar prob-
lematiseras. 

Tre av artiklarna fokuserar mer specifikt på frågan om det biologiska kö
net i relation till det sociala; det handlar om kroppens ambivalens i förhål
lande till föreställningar om kvinnligt och manligt. I artikeln Från kön till 

2 Jag vill rikta ett varmt tack till Jämställdhetskommittén vid Uppsala universitet för ett gene
röst bidrag till denna konferens. 
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genus tur och retur? diskuterar Birgitta Hellmark Lindgren den begreppsliga 
utvecklingen inom antropologin och vilka konsekvenser begreppen "kön" 
och "genus" får för tolkningen av graviditet som en process. Liksom i andra 
ämnen har distinktionen mellan kön och genus varit ett första steg i att låta 
konstruktionen av manligt och kvinnligt få ett utrymme. Distinktionen har 
dock kritiserats för att vara alltför präglad av västerländska synsätt på biolo
giskt kön. Ett motförslag har varit att helt avskaffa distinktionen, ett annat 
att lägga till en tredje kategori, "Kön" - genomgående skrivet med stort K, 
som beteckning för det biologiska könet som en kulturell konstruktion. 

Hellmark Lindgren betonar att såväl det biologiska som det kulturella är 
konstruktioner men också att kroppen är betydelsebärande i sig. Frågan hon 
ställer är om en distinktion mellan kön och genus ger utrymme för analyser 
av hur kroppsliga erfarenheter samspelar med kulturspecifika uppfattningar. 

Diskussionen om det biologiska och det sociala förs vidare av Marika 
Andras. Vad är könsskillnad? frågar hon sig. När vi talar om kön och genus 
utgår vi ofta från vuxna kvinnor och män. Men när börjar skillnaden? Hur 
blir en flicka kvinna och en pojke man? Traditionellt har de psykologiska 
förklaringsmodellerna, i synnerhet socialisationsteorier, använts med mer 
eller mindre uttalad könsproblematik. I artikeln sätts de olika och emellanåt 
motstridiga definitionerna av "kön" inom dessa teorier i fokus. Ofta uppstår 
betydelseglidningar rörande vad som är biologiska respektive sociala skill
nader, inte minst när det engelska begreppsparet "sex/gender" ska översättas 
till svenska. Begreppen är, med önskvärd tydlighet, bedrägliga. 

Andrae vill belysa det nödvändiga i att reflektera över vad begreppen kön 
och genus egentligen står för i vår forskning. Detta för att möjliggöra en 
kommunikation över ämnesgränserna. 

Med den fysiska kroppen i fokus diskuterar Maja Larsson det borgerliga 
1800-talets könsbiologi. Ett ängsligt sysslande med könens ordning handlar 
om hur man i den medicinska vetenskapen föreställde sig gränserna mellan 
mans- och kvinnokroppen som osäkra och öppna för kultur och förändring. 
Larsson betonar, delvis i polemik mot tidigare forskning, att 1800-talets sta
bila särartstänkande inte var fullständigt allenarådande, utan gav ett viss 
utrymme för förhandlingar om kvinnligt och manligt. Diskussionen rörde 
alltså i en mening biologiska förhållanden, men den hade tydliga ideolo
giska undertoner. I kulturella, politiska och ekonomiska avseenden var det 
viktigt att kunna skilja inte bara mellan män och kvinnor, utan även mellan 
barn och vuxna, mellan civiliserade och ociviliserade folk. Aspekter som klass, 
ålder och ras fungerade särskiljande på ett sätt som ibland hotade att upp
lösa den borgerliga könsordningen. 
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Det sociala och det biologiska gick hand i hand. Könet, liksom kroppen, 
var konstruerat och föränderligt. Samtidigt som könet kunde användas för 
olika, ibland oförenliga, syften, hade det också potential att skapa oordning 
- något som läkarnas ängsliga sysslande ville förekomma. 

Kvinnligt och manligt ifrågasatt 

Tyngdpunkten ligger i denna avdelning på hur uppfattningar om kvinnligt 
och manligt omsätts i konkret handlande. Begreppet "genus" används här 
genomgående. Konstruktionen av genus ses som en ständigt pågående pro
cess, där innehållet omtolkas, utmanas, omförhandlas och återskapas. Mot 
en relativt enhetlig uppfattning om vad som var kvinnligt och manligt ställs 
en avsevärt mer komplex och mångfasetterad levd erfarenhet. Det leder med 
nödvändighet till att vissa genusnormer ifrågasätts, och det visar att det i 
konstruktionen finns utrymme för att tänja och överskrida gränserna för 
kvinnligt och manligt. De olika bidragen visar hur ett ifrågasättande av upp

fattningar om kvinnligt och manligt kan användas av olika grupper och i olika 
syften, och därmed bemötas på skilda sätt. 

En viktig del i konstruktionen av genus är maktrelationerna. På ett över
gripande plan uppfattas makten som manlig och den ligger i händerna på 
män. Även här finns emellertid ett utrymme för ifrågasättande och över
skridande, men frågan är vad detta får för konsekvenser för den övergri
pande maktfördelningen. 

Maktfrågan intar en framskjuten plats i Rosemarie Anderssons bidrag Ge
nus och makt i förindustriell arbetsdelning. Där tidigare forskning ofta har 
tagit kvinnors och mäns arbetsgemenskap i det förindustriella agrarsamhället 
som intäkt för att en jämlik maktfördelning fanns inom hushållet, utarbetar 
Andersson en genusteoretisk modell där könsmakten sätts i fokus. Arbets
delningen ses som en maktrelation, med en tydlig hierarkisk värdering av 
manliga och kvinnliga sysslor, och utgör en central aspekt av genusordningen. 
Genom att arbetsdelningen mellan kvinnor och män var väl integrerad i 
människornas vardagsliv befäste den ett genushierarkiskt förhållningssätt. 
Även om manliga och kvinnliga arbetsuppgifter delvis gick i varandra, för
ändrade överträdelserna inte den grundläggande könsdikotomin med dess 
tillskriva maktfördelning. 

En viktig poäng i Anderssons arbete är att arbetsdelningen inte främst ska 
ses som ett materiellt uttryck för genusuppfattningar. Genusarbetsdelningen 
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betraktas istället som ett språk, som i sig har en meningsskapande innebörd. 
Den språkliga nivån har en framträdande roll i Sofia Lings artikel Kvinn

lig och manlig läkekonst, där fenomenet "kvacksalveri" ställs mot läkarkon-
sten. Avstampet tas i Joan Scotts teorier om att skillnaden mellan könen 
kommer till uttryck i språket. Genom att studera läkarnas tal om kvacksal
veri visas med vilken värdeladdad terminologi kvacksalvares kunskaper av
färdades. Kvacksalveri kodades med ett kvinnligt genus och ställdes mot 
den manliga läkarvetenskapen. Med hjälp av språket och i synnerhet dess 
genusfärg utdefinierade läkarna en konkurrerande grupp, oavsett om 
kvacksalvaren var kvinna eller man. 

Läkarnas strategier kan dock inte bara förstås utifrån ett genusperspektiv, 
och här menar Ling att Scotts teori kommer något till korta. Då Scott utgår 
från könets primära betydelse riskerar andra viktiga faktorer att hamna i 
skymundan. En parallell kan dras till Maja Larssons iakttagelse att det inte 
alltid var könet som skapade skillnad. 

Även Lena Milton studerar, i sin artikel "Herr Barnmorskan' — ängel och 
vetenskapare, hur en yrkesgrupp kan dra nytta av genuskodningar för att 
stärka sin position. Milton visar hur barnmorskorna nådde framgång i sina 
professionaliseringssträvanden genom att alliera sig med läkarkåren, bland 
annat genom att framhäva yrkets mer maskulina drag. Vidare betonas 
flexibiliteten och variationen i genusuppfattningar. Barnmorskornas strate
gier förstås utifrån att könsskapandet sker på en glidande skala, där uppdel
ningen kvinnligt/manligt inte med nödvändighet hör samman med katego
rierna kvinna/man. Barnmorskan - en kvinna - omgav sig med manliga 
symboler och karaktärsdrag. Själva sysselsättningen kan alltså ha lika stark 
genusfärg som en person. 

Gränsöverskridandet värderas emellertid olika beroende på sammanhang 
och på personens kön. För barnmorskor som knöt an till den manliga medi
cinska maktbasen var ifrågasättande möjligt och överskridandet av godo. I 
andra fall, som både Rosemarie Andersson och Sofia Ling ger exempel på, 
fanns det goda skäl att vidmakthålla en strikt uppdelning mellan kvinnligt 
och manligt. 

Ett gränsöverskridande av stora mått tas upp i Björn Lindgrens artikel 
Män regerar men blod talar, som handlar om tillsättningen av den första kvinn
liga ndebelehövdingen i Zimbabwe. Kvinnan utmanade genom sitt kön den 
rådande genusordningen, men kunde åberopa släktskap med föregående 
hövding. I synnerhet hotade hon det gängse systemet av makt-, äktenskaps-
och arbetsrelationer, som ligger till grund för en hegemonisk maskulin iden
titet. Lindgren utgår i sin diskussion om genusordning från Robert Connells 
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teorier om genus och om maskulinitet — med vissa förändringar för att passa 
förhållandena i Zimbabwe. Vanligtvis är en hövding den mest respekterade 
mannen inom traditionellt ledarskap, men nu är denna "man" en kvinna. 
Hur ska man behandla denna anomali: som en man eller en kvinna, som en 
överordnad eller underordnad? 
I en analys av den lokala debatten om den kvinnliga hövdingen visar Lind

gren hur det som uppfattas som kvinnligt och manligt överskrids och ifrå
gasätts och hur konstruktionen av kvinnliga och manliga identiteter stän
digt är stadd i förändring. 

Aktörer och argument 

I denna sista avdelning ges enskilda historiska aktörer ett större utrymme. 
Argumentationen i olika frågor sätts i fokus och kopplas till de skilda makt
positioner aktörerna agerar utifrån. I grunden ligger en konflikt av något 
slag, som ger upphov till att olika normer formuleras och kolliderar. Argu
mentationen analyseras i huvudsak utifrån de element som konstituerar kon
kurrerande uppfattningar om kvinnligt och manligt. Denna kamp mellan 
olika uppfattningar är en viktig del i formuleringen och upprätthållandet av 
genus och kon . 
I sitt bidrag Bakom normen presenterar Karin Jansson en genusteoretisk 

analysmodell med syftet att komma åt normer och föreställningar, som un
der 1600- och 1700-talen kan kopplas till kvinnofrid. Hon använder genus-
konstruktion som en samlingsterm för mer eller mindre institutionaliserade 
uppfattningar om manligt och kvinnligt, samtidigt som hon betonar kon
struktionens processuella karaktär. Istället för att, som ofta gjorts inom tidi
gare forskning, ställa regler mot praxis, eller struktur mot aktör, ser hon dem 
som delar av en och samma helhet. Helheten är aldrig statisk, utan präglas 
ständigt av en kamp om definitioner - en kamp där olika normer och före
ställningar ställs mot varandra. 

Konflikterna studeras på den rättsliga arenan, på häradsrätternas handha-
vande av kvinnofridsbrott. Rätten lämpar sig utmärkt för att studera kam
pen, dels eftersom olika personer kommer till tals, dels eftersom rätten ge
nom sin dom fastställer vilka normer som har tolkningsföreträde. 

Även Andreas Marklund studerar i sin artikel Gossen & husbonden en rätts
lig kontext - äktenskapskonflikter under 1700-talet. I likhet med Jansson 
betonar Marklund komplexiteten i konstruktionen av kön och vardagslivets 
betydelse för konstruktionen. Sin teoretiska inspiration hämtar han från 
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manshistoriska forskning, i synnerhet från den tidigare nämnde Robert 
Connell, vilket innebär att mansidealet hamnar i fokus. Det dominerande 
mansidealet utmanas fortlöpande av konkurrerande ideal. Idealen ses som 
underordnade individen såtillvida att de uppstår först genom människors 
handlande. I sin ingående empiriska analys visar Marklund att idealen inte 
bara handlade om kvinnligt och manligt, utan att också åldern spelade in. 
Helt olika normer gällde för gossen respektive husbonden. 

Marklund slår också ett slag för källkritik i modernare tappning, som han 
menar ofta är eftersatt i synnerhet inom manlighetsforskning. I textnära 
analyser, som det här är frågan om, är det viktigt att ta hänsyn till kom
munikationslänkar, genrer och institutionella ramar. 

I antologins sista artikel "Man snärjer Örnens fot" gör Ann Ohrberg en 
retorisk analys av Nordenflychts dikt Fruentimrets Försvar. Ohrberg för en 
ingående diskussion kring olika sätt att se på makt och använder två kom
pletterande definitioner, dels en konkretiserad, empiriskt grundad precise
ring av maktbegreppet, dels en poststrukturalistisk definition som inspire
rats av Joan Wallach Scott och Michel Foucault. Mot en tidigare syn på 
kvinnan som maktlös lyfter Ohrberg fram kvinnan som aktör och framhål
ler, som flera andra, motstånd och mångfald. Makten måste förstås både 
utifrån förmågan att påverka och utifrån en sanktionerad auktoritet, men 
makt måste även kopplas till kunskap, i detta fallet kunskap om kön. Med 
denna begreppsapparat kan komplexiteten och kraften i dikten synliggöras: 
Nordenflycht skapar ett nytt kvinnoideal, där kvinnans förmåga och möjlig
heter förfäktas och där dikotomin kvinnligt/manligt på ett symboliskt plan 
upphävs. 

Nordenflychts dikt hade verkningar långt utanför det litterära området 
och måste förstås i relation till upplysningsfilosofin. Dikten är ett direkt 
svar på en misogyn skrift av Rousseau, och Ohrberg betonar att Nordenflycht 
inte bara initierade en svensk upplysningsdebatt utan att hon också skrev in 
kvinnan som delaktig i upplysningsprojektet. 

I artiklarna som följer kan ni läsa om mötet mellan kvinnor och män i skilda 
sammanhang, från mäns övergrepp mot kvinnor i 1600-talets Västmanland 
till storpolitik i dagens Zimbabwe. Ni kan följa äktenskapskonflikter i 1700-
talets Bjuråker, läsa om drängen Anders Olssons strävande för att få äkta 
änkan Anna Nilsdotter, få en inblick i hur 1800-talets läkare resonerade om 
kroppens anatomi och mycket annat. Artiklarna åskådliggör hur föreställ
ningar om kvinnligt och manligt i olika sammanhang fungerar strukture
rande, hur de används, utmanas och förändras. 
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Antologin visar på mångfalden inom köns- och genusforskning på många 
plan. Frågorna liksom svaren är många, infallsvinklarna likaså. Samspelet 
mellan teori och empiri är en gemensam nämnare, liksom viljan att vidare
utveckla köns- och genusteorier. För att fånga dynamiken inom forsknings
fältet är en tvärvetenskaplig dialog fruktbar. Det är vår förhoppning att an
tologin inspirerar till fortsatta och vidareutvecklande tvärvetenskapliga 
forskarmiljöer, även inom andra ämnesområden. 
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