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Förr var människor inte män eller kvinnor utan kunde vara av tre sorter: 
man/man, man/kvinna och kvinna/kvinna. Det vill säga varje människa bestod 
av två element, istället för ett. Det var alla nöjda med, men så använde gudarna 
sig av knivar och delade på alla. Snyggt och prydligt i två delar. Vilket fick till 
följd att världen bara kom att bestå av män och kvinnor.  

(Ur Kafka på stranden av Haruki Murakami) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Sammanfattning 
Stereotypa föreställningar om kön lever vidare i dagens samhälle, trots att 

det finns en medvetenhet om vikten av jämställdhet på politisk nivå och i 

vardagslivet. Det bedrivs även forskning om genusfrågor inom akademin. 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur genusvetare förhåller sig till att 

använda – praktisera – genuskunskap. Centrala frågeställningar i uppsatsen 

är hur genusvetare ser på kön, hur de praktiserar genusteoretisk kunskap och 

vilka begränsningar och möjligheter som kommer till uttryck i intervjuerna. 

          Teoretiskt utgår uppsatsen huvudsakligen från Sara Ahmeds 

perspektiv på kön. Uppsatsens viktigaste resultat är att även genusvetare 

som har gedigen teoretisk kunskap tenderar att reproducera maktordningar 

om genus. Genom att identifiera begrepp som reflekterad och oreflekterad 

manlighet/kvinnlighet synliggörs olika ideal för manlighet och kvinnlighet. 

Det framstår vara ett ideal för genusvetarna att praktisera genuskunskap. För 

”genusvetarkvinnorna” praktiseras idealet genom att använda reflekterad 

manlighet och reflekterad kvinnlighet. För ”genusvetarmännen” är idealet 

att praktisera oreflekterad manlighet och reflekterad kvinnlighet samtidigt 

tabu. För männens del verkar det viktigt att markera avstånd till en viss typ 

av kvinnlighet och upprätthålla den heterosexuella – straighta – linjen. För 

kvinnorna framstår det eftersträvansvärt att både ta avstånd från en viss typ 

av manlighet respektive kvinnlighet och följa alternativa – queera – linjer.  

 

Nyckelord: genuskunskap, genusvetare, könsförståelse, heteronormativitet, 

queerteori, motstånd mot könsnormer, ideal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Abstract  
There is an awareness of the importance of gender equality in most western 

societies, both at the political level and in everyday life

          Theoretically, this study is mainly based on Sara Ahmed’s perspective 

on gender. The main finding of the study is that despite gender knowledge 

gender scholars tend to reproduce traditional gender orders. By identifying 

concepts such as reflected and unreflected masculinity/femininity, different 

ideals of masculinity/femininity are made visible. There seems to be an 

ideal among gender scholars to practice their gender knowledge. This ideal 

is practiced among “gender scholar women” by doing reflected masculinity 

and reflected femininity. Among “gender scholar men”, however, the ideal 

to practice gender knowledge by doing unreflected masculinity and reflected 

femininity seems to be a taboo at the same time. For men, it seems 

important to mark a distance to a certain type of femininity and to maintain 

the heterosexual – straight – line. For women, it seems desirable both to 

distance themselves from a certain type of masculinity and femininity and 

thereby follow alternative – queer – lines.  

. In academia, for 

instance, gender is nowadays a scientific field which indicates that there is a 

lot of knowledge about the subject. What we do not have much knowledge 

about is whether gender knowledge leads to changes in gender relations in 

practice. The aim of this study is to explore how gender scholars relate to 

using – practicing – gender knowledge. Key issues in this study are how 

gender scholars construct gender, how they practice gender theoretical 

knowledge, and their reflections of gender boundaries.    

 

Keywords: gender knowledge, gender scholar, gender understanding, 

heteronormativity, queer theory, challenging gender norms, ideal. 
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1. Inledning 
Redan tidigt i livet konfronteras vi med könskoder, t.ex. normer för klädfärger och leksaker, 

som separerar män och kvinnor från varandra och inverkar på identitetsskapandet. Hur vi ska 

se ut, bete oss och känna oss utifrån könsnormer förföljer oss livet genom, i interaktion med 

andra, i kontakt med institutioner i samhället och inom oss själva (Ambjörnsson 2006:47). För 

att gjuta fast bilden av män och kvinnor som olika kopplas vissa egenskaper, sysslor och 

platser ihop med män, medan motsatta positioner förknippas med kvinnor (Connell 2003:69, 

Hirdman 2007:214f). Detta åtskiljande blir ett motstånd mot jämställdhet på grund av att när 

kön separeras i två kategorier innebär det att den ena parten underordnas den andra parten. 

Särskiljandet mellan könen benämns dikotomisering och pågår i en parallell dimension till 

jämställdhetskampen och den ökande teoretiska kunskapen om genus. Uppdelningen i två kön 

bygger på ett heteronormativt teoretiserande. Det innebär en kompletterande syn på kön, både 

socialt och sexuellt. Samhällets heteronormativa prägel medför att avvikanden från 

heteronormativa föreställningar uppfattas som queera (Ahmed 2006:99, Ambjörnsson 

2006:59, Butler 2007:55f). Den anpassning till heteronormativa föreställningar om kön som vi 

genomgår under uppväxten är inget deterministiskt fenomen, utan något vi kan opponera oss 

emot. Det förekommer i feministiska rörelser där kampen mot förtryck av kvinnor i offentliga 

och privata sfärer sedan länge bedrivits (Connell 2003:96ff).  

          Kampen för kvinnors rättigheter har pågått i flera århundraden och har i västvärlden 

inneburit ökad jämställdhet mellan könen (Smith 1987:26). I Sverige förekommer kurser i 

jämställdhet på många arbetsplatser och de flesta individer verkar införstådda med betydelsen 

av lika rättigheter för kvinnor och män (www.forskningochmedicin.vr.se). Hur förändring till 

ett mer jämställt samhälle ska komma till stånd råder det delade meningar om. Exempelvis 

finns uppfattningen bland feministiskt engagerade aktivister att förändringsarbetet bör handla 

om att göra motstånd mot traditionella könsroller. Tanken är att motståndet skulle kunna 

luckra upp den heteronormativa könsmaktens uppdelning mellan kvinnor och män, samt 

kvinnligt och manligt (Wasshede 2010:19, se även 321). Ett konkret exempel i nutid kan vara 

att som kvinna använda den feminint förknippade färgen rosa överdrivet mycket för att göra 

motstånd mot femininitet som en offerposition (Ambjörnsson 2011:176). 

          Den politiska kampen för kvinnors rättigheter har på senare år blivit en egen vetenskap 

som tagit sig in i den akademiska världen. Under tidigt 1980-tal etablerades ämnet 

genusvetenskap vid Sveriges universitet och högskolor (Högskoleverket 2007:17;25). Nu på 
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2000-talet förekommer forskning inom genusområdet vid 31 högskolor och universitet i 

Sverige (Olsson 2007:2;4). Det verkar med andra ord å ena sidan finnas en feministisk 

politisk drivkraft att arbeta för jämställdhet och å andra sidan omfattande teoretisk kunskap 

om ojämlikheten mellan kvinnor och män. Teoretisk kunskap om genus behöver inte leda till 

förändringar som gör samhället mer jämställt, men de som har teoretisk kunskap kan välja att 

praktisera den. Praktisk kunskap innebär inte enbart ett utövande av inlärd teoretisk kunskap, 

utan inbegriper ”den levda kroppens kunskaper”1

          Genuskunskap är inte politiskt inriktad kunskap. Det vill säga den genuskunskap som 

gror inom universitetens och högskolornas väggar gör inget anspråk på att verka för 

förändring i samhället. Det är upp till var och en som har denna kunskap att förhålla sig till 

om och hur den ska användas i det dagliga livet. När genusvetarstudenter tillfrågats om vad de 

tror att genusvetenskap kommer att ha för betydelse för dem svarar de att de anser att de 

kommer ha nytta av den teoretiska kunskapen i såväl yrkesliv som privatliv (Högskoleverket 

2007:17;47f, www.genus.se). Det verkar därför finnas en ambition hos genusvetare att 

praktisera kunskapen. Avgöranden som rör praktiserandet av kunskapen i vardagen bidrar i 

högsta grad till att påverka den framtida jämställdhetsutvecklingen i samhället. Trots att det 

finns en hel del teoretisk kunskap om genus är vi ännu inte jämställda i dagens Sverige. I 

denna uppsats är jag intresserad av att undersöka relationen mellan teori och praktik. Den 

grupp jag kommer att se närmare på är genusvetare, alltså personer som har akademiskt 

förvärvad kunskap om genus och undervisar på högskolor och universitet i detta ämne.       

 (Bornemark & Svenaeus 2009:12ff). I detta 

uppsatsarbete är min intention att undersöka det artikulerade omsättandet av teoretisk kunskap 

om genus i praktiken. Fokus kommer således vara på det avsiktliga användandet av teoretisk 

kunskap.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Det verkar enligt ovan vara så att den ökade teoretiska kunskapen om genus och den välvilliga 

politiska kraften för jämställdhet inte är tillräckliga för att övermanna motstånd och eliminera 

ojämställdheten i samhället. Är det möjligtvis så att det finns en diskrepans mellan teoretisk 

kunskap och politisk ambition omsatta till vardagligt praktiserande? Syftet med denna uppsats 

är att undersöka hur genusvetare förhåller sig till användningen av teoretisk kunskap i 

praktiken. Valet av genusvetare grundar sig på att de är akademiker som producerar och 

                                                           
1 ”Den levda kroppen” är ett fenomenologiskt uttryck som avser en omedveten känslo- och 
kommunikationsrelaterad kunskap där världen sätts inom parentes. Det rör handlingar vi utför varje dag utan att 
reflektera. Därigenom ses till erfarenheterna själva och bortses från teorier om dessa erfarenheter (Bornemark & 
Svenaeus 2009:12ff, se även 24ff). För vidare läsning se Edmund Husserl och Maurice Merleau-Ponty.   
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sprider kunskap om genus och därför kan ha brottas med frågor rörande om och hur 

kunskapen om genus kan och bör användas. Det är även tänkbart att genusvetare är förebilder 

i dessa avseenden i de miljöer som de lever och verkar i. För att undersöka denna spänning 

mellan teori och praktik är de konkreta frågorna för uppsatsen: 

• Hur ”gör” genusvetare kön? 

• Hur anser genusvetare att genuskunskap bör användas? 

• Vilka möjligheter och begränsningar ger genusvetare uttryck för vad gäller 

användandet av den teoretiska kunskapen i praktiken?  

1.2 Disposition 

Efter en genomgång av tidigare forskning om att praktisera kunskap om genus följer det 

teoretiska kapitlet. Där introduceras genusteori, queerteori och feministisk sociologisk teori, 

vilka denna studie byggs upp av. Därefter beskrivs den kvalitativa metod som ska hjälpa till 

att förbättra förståelsen av genusvetares förhållningssätt till att praktisera genuskunskap. 

Nästa kapitel är uppsatsens kärna, analysen. Detta kapitel inleds med en beskrivning av 

övergripande tendenser i intervjuerna innan en tematisk analys tar vid. Avslutningsvis förs en 

diskussion om de resultat som framkommit i analysarbetet.  
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2. Tidigare forskning  
Det har inte påträffats någon tidigare forskning specifikt inriktad på genusvetares 

förhållningssätt till att praktisera teoretisk kunskap om genus. Däremot har jag funnit 

forskning om politiska aktivister som praktiserar sin kunskap om genus. Då det ingår i denna 

uppsats syfte att se om och hur respondenterna gör motstånd mot heteronomen menar jag att 

en redogörelse för politiska aktivisters motståndspraktiker är relevant här.  

          Betsy Lucal (1999) baserar sig på sina egna erfarenheter i studien ”What it means to be 

gendered me: Life on the boundaries of a dichotomous gender system”. Lucal (ibid.) 

observerar vilka reaktioner hennes avvikande från traditionell kvinnlighet väcker i sociala 

sammanhang. I avhandlingen Passionerad politik. Om motstånd mot heteronormativ 

könsmakt (Wasshede 2010) undersöker Cathrin Wasshede hur politiskt aktiva kvinnor och 

män omsätter feministisk kunskap i praktiken genom att göra motstånd mot traditionella 

könsnormer2

          Utöver studier om politiska aktivisters praktiserande av genuskunskap har jag funnit ett 

antal kvantitativa och longitudinella studier, med avsikt att mäta genusstudenters 

attitydförändringar från början till slut av studietiden (Bryant 2003, Sevelius & Stake 2006, 

Stake & Hoffman 2001, Stake & Rose 1994, Stake et al. 1994). Dessa studier kan vara 

intressanta i detta uppsatsarbete då de visar hur ökad kunskap om genusfrågor kan påverka 

individens ambition att praktisera denna kunskap. Attitydförändringar mot kön behöver inte 

innebära förändringar i praktiken, men kan göra det. Forskning visar att korrelationen mellan 

attityd och beteende ofta är låg (Hogg & Vaughan 2008:154). Huruvida vi människor agerar i 

. En annan avhandling, i vilken strävan efter att göra kön ogjort synliggörs bland 

feministiska män, är Linn Egeberg Holmgrens (2011) avhandling IngenMansLand: om män 

som feminister, intervjuframträdanden och passerandets politik. Enligt Egeberg Holmgren 

(2011), Lucal (1999) och Wasshede (2010) görs motstånd genom att handla i linje med 

normer för motsatt kön. Nya erfarenheter som kommer av motståndspraktiker förmodas 

kunna leda till förändring av normer för kvinnligt och manligt som råder i dagens samhälle, 

vilket i sin tur kan motverka underordningen och överordningen av kvinnlighet och manlighet 

(Egeberg Holmgren 2011, Lucal 1999, Wasshede 2010). Egeberg Holmgren (2011) lägger 

stor vikt vid passerande, könsupplösning och sökandet efter nya erfarenheter när hon skriver 

om hur feministiska män försöker göra kön ogjort. Wasshede (2010) talar rätt och slätt om att 

göra motstånd mot könsnormer, medan Lucal (1999) växelvis använder orden utmana och 

underminera könsnormer. I uppsatsens analys kommer jag att återknyta till dessa termer.  

                                                           
2 Könsnormer är oskrivna regler för hur vi som kvinnor och män förväntas bete oss i samhället. Dessa regler är 
beroende av tid och rum (Connell 2003:103). För vidare beskrivning se kapitel 3.   
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linje med våra attityder har att göra med många faktorer, bl.a. attitydens styrka och om det 

finns eller inte finns en tro på att det är möjligt att praktisera attityden (ibid.:156ff). 

2.1 Motståndspraktiker 

I studier om politiska aktivisters motstånd mot könsnormer synliggörs vilka problem 

motståndshandlingarna kan leda till, samt vilka svårigheter som kan infinna sig när 

motståndet inte genomförs. Det här är centralt för denna uppsats vars syfte är att undersöka 

hur genusvetare förhåller sig till att praktisera genuskunskap. Jag tänker mig att erfarenheter 

av möjligheter och begränsningar i motståndet mot könsnormer kan påverka inställningen till 

att omsätta teoretisk kunskap om genus i praktiken.  

          Lucal (1999) har använt sina egna erfarenheter för att skildra hur det är att tillhöra 

könskategorin kvinna, vara ung, och utmana könsnormerna genom att se ut som en man. 

Lucal säger att hon valt att inte delta i femininitet (ibid.:789). Hon beskriver hur främmande 

människor hon möter i vardagslivet tar henne för en man, bl.a. för att hon har kraftig 

benstomme, kort hår, inte rakar sig eller har smink, har bylsiga kläder och baseballkeps 

(ibid.:786). När hon går på restaurang blir hon kallad ”Sir” och när hon går in i 

omklädningsrum hänvisar kvinnor henne därifrån för att de tror hon är en man. Lucal 

upplever att hon behandlas med mer respekt än andra kvinnor på bilverkstäder. Personalen 

förmodar att hon är kunnig om bilar för att de tar henne för man. Hon har erfarenhet av att bli 

aggressivt påhoppad av främmande män på ett sätt hon inte tror att hon blivit om hon 

uppfattats som kvinna. Andra kvinnor har flirtat med henne i tron om att hon är man, men det 

manliga utseende har inte medfört att andra tolkar henne som lesbisk. I situationer där det 

krävs att hennes kön identifieras brukar hon framhäva sin kvinnokropp, snarare än att göra 

kvinnlighet på annat sätt (ibid.:787ff). Baserat på sina egna erfarenheter anser Lucal att kön 

uppstår i interaktion och därför borde kunna förändras. Lucal menar att personer som inte 

uppvisar en kongruens mellan biologiskt och socialt kön får andra människor att reagera och 

upptäcka att det finns alternativ till det binära könssystemet (ibid.:795).  

          Wasshede (2010) har intervjuat unga kvinnor och män som är politiska vänsteraktivister 

i syfte att förstå hur de gör motstånd mot den heteronormativa könsmaktsordningen i 

samhället och vilka motkrafter de möter (Wasshede 2010:23). Intervjuerna vittnar om att det 

existerar normer för hur motståndet mot könsnormer ska se ut (ibid.:321f). Det framkommer 



 
 

6 
 

att respondenterna gör motstånd bl.a. genom att politisera sin sexualitet. De kan välja3

          Överskridanden av könsnormer som rör beteenden och intressen återbildar likaså 

dikotomin mellan könen, enligt Wasshede (ibid.:217). I männens utsagor framkommer att 

normen för dem är att utmana manlighet genom att bry sig om hemmet, medverka till ett 

jämlikt fördelat hushållsarbete, vara inredningsintresserade, handarbeta, konsumera 

”kvinnokultur”, kramas, vara omhändertagande, lyssna, handla och laga basmat

 att vara 

lesbiska eller bögar för att utmana den heteronormativa könsmakten (ibid.:122,149). En annan 

strategi för att utmana könsnormer är att ändra på utseendet med hjälp av kläder och hår. 

Enligt männens utsagor kan det innebära att ha hårspännen och/eller kjol/klänning. Risken för 

de heterosexuella männen att uppfattas som homosexuella gör, enligt Wasshede, att de vidtar 

sådana praktiker med försiktighet. Här framgår att många av de heterosexuella männen har 

fått tillrättavisande kommentarer när de utmanar manlighet (ibid.:193). Att reproducera 

traditionell manlighet beskriver Wasshede som skuldframbringande i männens utsagor 

(ibid.:220). Intervjuerna med kvinnorna påvisar att det är tabu i feministiska kretsar att som 

feministisk kvinna iscensätta traditionell heterosexuell kvinnlighet. Att som feministisk 

kvinna (oavsett sexuell orientering) uttrycka femininitet ifrågasätts av andra feministiska 

kvinnor (oavsett sexuell orientering) (ibid.:187f). Idealet som syns i kvinnornas utsagor är att 

bära löst sittande kläder för att undvika att sexualiseras i andras blickar. ”Sunkighet” är en 

annan strategi som ingår i det feministiska kvinnoidealet. Det handlar om att använda 

begagnade kläder, inte raka benen, ha ett slitet uttryck och inte använda så mycket 

skönhetsprodukter (ibid.:190ff). Av intervjuerna med kvinnorna att döma är det framför allt 

hårväxt på ben och under armar som möter motstånd utanför den feministiska samvaron 

(ibid.:200f). Kvinnornas intervjuberättelser vittnar också om en strävan efter att undvika 

sådant som förknippas med kvinnlighet, t.ex. att le, inte ta plats, och vara förstående. Att 

agera dragking (kvinna iklädd manligt konnoterad symbolik) beskrivs som ett sätt att öva upp 

ett icke-kvinnligt agerande (ibid.:208). I kvinnornas skildringar eftersträvas görandet av 

manlighet och i utsagorna av männen eftertraktas görandet av kvinnlighet. Wasshede 

beskriver detta som ett återskapande av en dikotom könsbild (ibid.:231). 

4

                                                           
3 Sexualiteten är valbar för att vilja (politiska ställningstaganden) och begär (attraktion och förälskelse) är 
sammanvävda. Begäret är alltså inte bara ett sexuellt begär, utan ett begär efter att göra motstånd mot 
heteronormativ könsmakt (Wasshede 2010:122f). 

, prata om 

och visa känslor, samt ha goda relationer till kvinnor rent allmänt (ibid.:218). Det talas om hur 

svårt ovanstående kan vara att leva upp till och att det krävs att kvinnliga partners agerar 

4 Till basmat räknas allt som inte betraktas som gourmetmat, vilken är förknippad med manlighet (Wasshede 
2010:218).  
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”genuspoliser” för att detta ska kunna efterföljas. Denna press beskrivs av männen som 

påfrestande men nödvändig. Påfrestande för att det är jobbigt att ha ögonen på sig. Nödvändig 

eftersom förhållandet inte annars skulle bli jämställt. Wasshede uppmärksammar hur 

genuspolisen internaliserats hos männen när de berättar om hur de ibland råkar gå in i en 

mansroll, t.ex. agera sexistiskt, och hur det ger dem dåligt samvete och måste bekännas 

(ibid.:218ff). Wasshede har inte sett lika påtagliga könsöverskridande beteenden och intressen 

i kvinnornas intervjuberättelser. Kvinnornas skildringar uttrycker ett avståndstagande från 

offermentalitet och betonar strävan mot att höja rösten och ta plats (ibid.:221). 

          Liksom i Wasshedes (2010) studie ovan finns en skuldkänsla kopplad till att göra 

maskulinitet bland de feministiska män Egeberg Holmgren (2011) intervjuat. Männen 

uttrycker ett könsupplösande ideal. Detta ideal emanerar inte ur självupplevda smärtsamma 

erfarenheter av mäns överordning i samhället utan ur feministiska tolkningar av sådana 

erfarenheter (ibid.:43). Det könsupplösande idealet innebär att männen försöker undvika att 

förknippas med den traditionella bilden av en jämställd man: god, heterosexuell, monogam 

och svensk (ibid.:54). För att komma bort från denna bild och passera5

2.2 Effekter av ökad genuskunskap  

 som feminister söker 

männen efter nya erfarenheter. Det kan handla om att krama andra män länge utan klapp, 

utsätta sig för sin homofobi för att testa dess eventuella existens, ”hålla käft”, bekräfta 

kvinnor under samtal och se hur ens roll i rummet förändras, ifrågasätta kåthet och prova 

andra sexuella praktiker (ibid.:101ff). Undvikandet av att förknippas med traditionell 

manlighet och sökandet efter alternativ är kopplat till identitet, till andra sätt att vara man på 

än det traditionella. Även om männen skildrar hur de söker efter nya erfarenheter talar de 

samtidigt om att det är ofrånkomligt att falla tillbaka i görandet av maskulinitet (ibid.:78). I 

Wasshedes (2010) studie framgick att männen ansåg sig behöva kvinnor till partners som 

agerar ”genuspoliser” för att motståndspraktikerna ska genomföras. I Egeberg Holmgrens 

(2011) avhandling rör det sig istället om att männen hanterar svårigheten med att praktisera 

det könsupplösande idealet genom att använda en reflexiv självkritik. De intervjuade männen 

beskrivs bekänna sin otillräcklighet och sina misslyckanden och på så vis passera som 

feminister, trots att de inte avviker från normer för manlighet (92ff).     

Ett viktigt mål för kvinnostudier är att studenterna ska bli medvetna om och öppna i sina 

attityder och värderingar om kön, för att det kan leda till personliga och sociala förändringar 

som gynnar jämställdhetsutvecklingen i samhället (Sevelius & Stake 2003:2341f, Stake & 

                                                           
5 Se kapitel 3 rubrik 3.2 för en utförligare beskrivning av termen passera.  
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Rose 1994:403, Stake et. al 1994:17). Jeanne M. Sevelius och Jayne E. Stake (2003) har 

undersökt universitetsstudenter för att se hur deras värderingar påverkas under studietiden. I 

detta fall rör det sig om studenter som genomgått kurser i ämnena kvinnovetenskap, 

genusvetenskap, eller kvinnopsykologi. Studien påvisar att studenternas attityder blir allt mer 

överensstämmande med värderingar som kvinnostudiekurserna förespråkar under studiernas 

gång. Detta överensstämmer med fynd i forskning av Alyssa N. Bryant (2003) och Jayne E. 

Stake och Frances L. Hoffmann (2001:427). Sevelius & Stake (2003) finner belägg för att de 

universitetsstudenter som har mest negativa attityder gentemot kön vid kursens start är mest 

benägna att ändra attityderna under studiernas förlopp. Det gäller dock inte de studenter som 

också har stereotypa attityder mot samhällsklasser när de påbörjar studierna. Dessa studenter 

är mindre benägna att ändra sina attityder mot kön än övriga studenter (Sevelius & Stake 

2003:2351). Sevelius och Stake (ibid.) ser sin studie som ett underlag för att det är viktigt att 

undersöka hur resistens mot attitydförändringar kan minskas.  

          Mot bakgrund av att jämställdhetsutvecklingen går sakta i dagens samhälle har Bryant 

(2003) undersökt gymnasieelevers attityder mot kön. Bryant framlägger bevis för att det finns 

en större resistens mot att förändra en traditionell syn på kön bland pojkar än bland flickor. 

Attitydförändringar påvisas bero på relationen till jämnåriga, grad av engagemang i studierna, 

deltagande i kvinnoforskningskurser, samt synen på mångfald. Det är därför viktigt att arbeta 

med samtliga dessa aspekter (Bryant 2003).  

          Stake (2001, 1994, 1994) har tillsammans med en rad andra forskare genomfört tre 

kvantitativa longitudinella studier som undersöker kvinnostudiers inverkan på 

livsstilsförändringar hos studenterna rörande jämställdhet i praktiken. Den senaste studien 

(Stake & Hoffman 2001) visar att universitetsstudenter som tagit kurser i kvinnostudier 

uppvisar en större förändring i handling och tanke utanför akademin och motivationen att 

delta i sociala aktioner knutna till kvinnofrågor är högre i denna studentgrupp (ibid.:427). 

Stake och Hoffman föreslår därför att undervisning i kvinnofrågor med fördel kan införas 

inom andra ämnesområden (ibid.:431). Studier av Stake och Suzanna Rose (1994) och Stake 

et. al (1994) uppvisar liknande resultat. Studenter som läst kvinnostudiekurser har en högre 

tolerans mot olikheter, är mer aktiva i feministiska frågor, och kunskapen har påverkat deras 

personliga liv mer än hos studenter med andra studieinriktningar (Stake & Rose 1994:408f, 

Stake et. al:20ff). En student berättar att hon ber sin fästman att hjälpa till med matlagning 

och städning. En annan student säger sig ha börjat utföra ”kvinnliga aktiviteter” i hemmet, 

som att sy etc. Flera studenter hävdar att de uttrycker sina åsikter och argumenterar för 

feministiska frågor mer än tidigare (Stake et. al 1994:22). Stake och Rose och Stake et. al 
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menar att dessa resultat indikerar att kvinnostudier är effektiva för att främja feministisk 

aktivism (Stake & Rose 1994:411, Stake et. al 1994:24). 

          Från detta kapitel är det viktigt att ta med sig att den tidigare forskningen visar på 

restriktioner beträffande hur motstånd mot könsnormer kan och bör se ut. Till stor del handlar 

det om att agera i linje med normer för motsatt kön. Motståndet innebär ett sökande efter nya 

erfarenheter som är nära sammanbundet med identitet. I nästa kapitel följer en fördjupning i 

könsnormers inverkan på hur människors lever sina liv samt vad som händer när intrampade 

spår möter queera alternativ.   
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3. Teoretiska utgångspunkter 
I detta kapitel kommer jag att redogöra för tre teorier som är relevanta för att synliggöra 

genusvetares förhållningssätt till att praktisera teoretisk genuskunskap: queerteori, genusteori 

och sociologisk feministisk teori. Dessa teorier har stora likheter med varandra i sina sätt att 

förhålla sig till orättvisa strukturer mellan kvinnor och män i samhället, men de ställer in 

skärpan på lite olika saker. Genusteori är användbar till att resonera kring skapandet av kön 

och könsnormer i samhället på en teoretisk nivå. Enligt Dorothy Smith (1987) krävs studier av 

vardagslivet för att se på förhållandet mellan strukturer och handlingar (Smith 1987:89, West 

& Zimmermann 2009:114). Sociologisk feministisk teori kan därför bidra med att synliggöra 

könsnormers inverkan i det dagliga livet. Queerteori och queerfenomenologi kan bistå med att 

problematisera traditionella förväntningar på kön och vad som händer när gränser för dessa 

förväntningar överträds. Queerteori och queerfenomenologi är väsentliga i detta uppsatsarbete 

för att förstå inom vilka utrymmen i samhället genusvetarna upplever det möjligt respektive 

problematiskt att praktisera genuskunskap. Begreppet queer har hos gemene kvinna och man 

blivit förknippat med det udda och konstiga, medan queerforskningen inte gärna definierar 

vad queer är (Adeniji 2001, Berg & Wickman 2010:12). Tina Rosenberg (2002) skriver: ”Det 

queeras uppgift var att bryta upp kategorier, inte att förvandlas till en” (ibid.:11). Det som kan 

sägas är att det queeras centrala innebörd handlar om brott och kritik mot sexuella normer 

(Ambjörnsson 2006:9).  

          I detta kapitel presenteras inledningsvis olika sätt att förstå kön, varpå en fördjupning 

om könsnormer i samhället tar vid. Denna fördjupning börjar med en redogörelse för hur kön 

ständigt konstrueras och återskapas utifrån normer. Därefter ges verklighetsnära exempel på 

hur könsnormer inverkar på görandet av kön i det dagliga livet. Sedan introduceras 

omdiskuterade vägar ut ur det konventionella systemet av könsnormer. Avslutningsvis belyses 

gränser som försvårar förändring av rådande könsnormer, samt vad som händer när 

människan sträcker sig bortom den kroppsliga horisont som den könsnormativa dimensionen 

utgör. Den kroppsliga horisonten är ett queerfenomenologiskt uttryck som avser det 

handlingsutrymme vi kroppsligen förvärvar under livet genom att handlingar upprepas över 

tid (Ahmed 2006:66).  

3.1 Konstruktion och biologi inom genusteori 

Inom genusteori är ett konstruktivistiskt perspektiv centralt för att förstå kön. Konstruktivism 

innebär att den sociala världen och dess fenomen uppkommer genom samspel och inte är 

objektiva fakta avskiljda från varandra (Bryman 2011:39). Detta betyder vidare att skillnader 
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mellan kvinnor och män i samhället förklaras uppkomna genom komplexa sociala 

konstruktioner (Connell 2003:15). För att tala om kvinnors och mäns sociala och 

psykologiska skillnader, vilka förstärker den biologiska uppdelningen mellan könen, används 

ordet genus (ibid.:19, Hirdman 2001:14). Genus är alltså det vi uttrycker genom attityder och 

handlingar som överensstämmer med normativa föreställningar om kön (West & Zimmerman 

1987:127). I detta uppsatsarbete följer jag Butlers (2007) antagande om biologiskt kön och 

socialt kön som konstruerade, varför genus betraktas och används som synonymt med kön. 

Genus handlar om seglivade uppfattningar om kvinnor som passiva, vårdande, medkännande, 

behagande, osjälvständiga, fredliga, lockande, generösa, känsliga, solidariska, emotionella, 

intuitiva, instabila, skvallriga, underordnade män, förknippade med immanens, natur, jord, 

kropp och blod osv. Bilden av män som lever kvar handlar om att de förmodas vara starka, 

snabba, rörliga, aktiva, tekniska, rationella, analytiska, vetenskapliga, modiga, medvetna, 

äventyrliga, fria, aggressiva, sportsliga, dominanta, överordnade kvinnor, förknippade med 

transcendens, samt innehavande en starkare sexualdrift än kvinnor etc. (Björk 1996:45f, 

Connell 2003:46f, se även 58, de Beauvoir 1995:122ff, se även 135, Ekenstam et al. 

2001:204, Elvin-Nowak & Thomsson 2003:29, Gherardi 1994:597, Gunnarsson et al. 

2003:239).  

          Genusteori kan också inrymma en biologisk förståelse av kön (Connell 2003:19, 

Hallberg 1992:100ff). En sådan könsförståelse innebär att psykologiska, beteendemässiga och 

sociala skillnader mellan könen anses härstamma från människans reproduktiva funktioner. 

Betoningen ligger på naturligheten i könsskillnaderna och att samhällets strukturer anses 

uppkomna som en följd av dessa skillnader (West & Zimmerman (1987:128). Att förstå kön 

som enbart predicerat av biologi gör kön till något statiskt. En sådan könsförståelse har inte 

kunnat bevisas inom forskning, utan kroppar påverkas av sociala processer som inkluderar 

normer för kön (Connell 2003:48f).  

3.2 Könsnormer 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur genusvetare förhåller sig till att praktisera 

genuskunskap. Beslut om hur kunskap används fattar inte varje person beslut om isolerad från 

sin omgivning. Oskrivna regler i samhället inverkar på hur människor handlar, både medvetet 

och omedvetet. För att besvara syftet anser jag det därför vara av stor vikt att förklara hur 

könsnormer i samhället ständigt produceras och reproduceras genom människors handlingar. 

          Normer kan definieras som likformade attityder och beteenden som delar in människor 

i kategorier, t.ex. hårdrockare, veganer, morgonpigga etc. Normer är både deskriptiva och 
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preskriptiva till sin natur. Med detta menas att det går att förstå vilken kategori människor 

någon tillhör genom att observera vilka normer personen ifråga lever efter, samtidigt som det 

är möjligt att förväntningar på ett visst normativt beteende uppstår i relation till en viss 

kategori människor. Normer skiljer alltså grupper av människor åt (Hogg & Vaughan 

2008:291). Könsnormer är likformiga attityder och beteenden som ser olika ut för kvinnor och 

män och därför skiljer dessa könskategorier från varandra (West & Zimmerman 1987:134ff). 

Precis som för normer överlag är könsnormer beroende av tid och rum (Connell 2003:103). 

          När människan lever utifrån binära normativa föreställningar om kön, av det slag som 

presenterats under rubrik 4.1, återskapas och manifesteras normer för kvinnligt och manligt i 

samhället. Det beror på att när vissa handlingar upprepas kontinuerligt upplevs de tillslut som 

en del av kroppen och identiteten (Ahmed 2006:2, West & Zimmerman 1987:139). Då blir 

genus förknippat med kön, som i sin tur kommer att uppfattas som förutbestämt (Berg & 

Wickman 2010:46, Butler 1993:97f). Med andra ord så gör människor kvinnor och män 

genom att följa normer för kön. Det här görandet av kön är så allmänt accepterat att vi tar för 

givet att det finns en kongruens mellan biologiskt kön och genus (Schilt & Westbrook 

2009:458f, West & Zimmerman 1987:132).  

          En central del i görandet av kön är dikotomisering mellan kvinna och man i samhället 

(West & Fenstermaker 1995, West & Zimmerman 2009:115). När någon uppfattar sig som 

man kan denne, genom att välja att agera i linje med rådande normer för manlighet, förtydliga 

för sig själv och andra att han är en man. Normerna kan ha att göra med klädsel, 

rörelsemönster och sätt att vara. Könsorganet är också avgörande i en intim heterosexuell 

relation för att en person ska uppfattas som man eller kvinna. Kombinationen av dessa 

aspekter, t.ex. röstläget och det fysiska utseendet, har stor betydelse för huruvida vi passerar 

som ett visst kön (Crawford 2000:9, Wasshede 2010:186f, Zimmerman 1992:196). Termen 

passerande har att göra med normativa förväntningar i samhället på hur vi ska agera och 

termen har getts något skilda innebörder av forskare (Kroon 2007:45). En uppfattning är att 

passerande ska innebära en risk att bli påkommen. En annan syn är att passerandet innebär en 

avsikt att bli accepterad för något man/kvinna egentligen inte är. Ytterligare an aspekt av 

passerandet är att bli tagen för den man/kvinna har intention att bli tagen för. Liksom Ann 

Kroon (2007) ansluter jag mig i detta uppsatsarbete till den sistnämnda synen på passerande.      

          Vad som kännetecknas som kvinnligt och manligt varierar i kulturer och över tid 

(Ambjörnsson 2006:111ff, Schilt & Westbrook 2009:460, West & Zimmerman 1987:127). 

Idag betraktas det t.ex. inte som avvikande att bära rosa kläder som man, men det finns en 

medvetenhet om risken att tolkas som homosexuell mot sin vilja (Ambjörnsson 2011:169). 
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Denna risk beror på att normer för manlighet tenderar att värderas högre än normer för 

kvinnlighet, vilket kan knytas till mäns starkare maktposition genom historien. Att göra 

kvinnlighet är därför svårt att åtskilja från det som är svagare och underlägset det manliga. 

(Connell 2003:16f, de Beauvoir 1995, Gherardi 1994:597, Hirdman 1988:223, Kroon 

2007:44). 

          Det är inte bara individer som gör kön, utan görandet återfinns som ett fenomen på flera 

nivåer i samhället. Kön görs i arbetslivet, inom äktenskapet och finns invävt i sociala och 

kulturella ritualer (Gherardi 1994:595f, West & Zimmerman 1987:137). Candace West och 

Don H. Zimmerman (1987) menar att det är oundvikligt att göra kön, så länge som samhället 

är strukturerat utifrån att det existerar naturliga skillnader mellan kvinnor och män (West & 

Zimmerman 1987:137).  

3.2.1 Göra kön i det dagliga livet 

Att göra kön är något som ständigt försiggår i våra liv. Ett av syftena med denna uppsats är att 

se hur kön görs och hur respondenterna eventuellt gör motstånd mot eller utmanar 

heteronormen. Därför är forskning om hur kön görs i vardagen centralt. Detta har undersökts 

av bland andra Simone de Beauvoir (1995), Raewyn Connell (2003), Candace West och Don 

H. Zimmerman (1987) och Arlie Hochschild (1983).  

          Genom historien har kvinnans plats ansetts vara i hemmet, medan mannens plats 

förmodats vara i arbetslivet (de Beauvoir 1995:39, se även 114f, Smith 1987:30). Denna 

konstruktion är uppbyggd av könsnormer, vilka medför en skarp åtskillnad mellan manligt 

och kvinnligt inom hemmets väggar och i arbetslivet. Uppdelning av arbetssysslor mellan 

könen, både inom hemmet och i arbetslivet, beskrivs som det effektivaste verktyget för att 

bevara manligheten som norm i samhället (de Beauvoir 1995:114-5, Connell 2003:69, 

Gherardi 1994:602, Hochschild 1983).  

          I hemmet verkställs särskiljandet mellan könen genom att det mesta av hemarbetet 

faller på kvinnans lott. Könsnormerna är så gjutna att de återfinns också i hem som utgörs av 

samkönade par, där den ena förväntas följa normer för manlighet och den andra/e normer för 

kvinnlighet (Ahmed 2008:96, Wasshede 2010:294). Normer för kvinnlighet i hemmet rör 

vardagliga uppgifter som städning, tvätt och matlagning, samt läxhjälp till barnen (Elvin-

Nowak & Thomsson 2003:180, Evans 2003:44, Roman 2004:66f, Smith 1987:185f). När 

kvinnor utför sådana sysslor agerar de enligt normer för kvinnlighet och kan därmed sägas 

göra kvinnlighet. På samma sätt kan män hävdas göra manlighet när de jobbar heltid när 
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barnen är små och inte deltar i hemmets sysslor i lika stor utsträckning som kvinnor (Edling & 

Liljeros 2010:56, West & Zimmerman 1987:143f).  

          Som nämnts tidigare är könsnormer beroende av tid och rum (Connell 2003:103). Ändå 

är könsnormer förvånansvärt seglivade (Evans 2003:44). Kvinnor och män kan nuförtiden ha 

samma yrken, men arbetsuppgifterna tenderar ändå att delas upp efter kön, eller så utförs de 

på olika sätt beroende på kön (Hochschild 1983, West & Zimmerman 1987:144). I dagens 

Sverige är det inte längre ovanligt med föräldralediga fäder (Klinth & Johansson 2010).  Men 

det är inte traditionellt kvinnliga aspekter av föräldraledigheten (matlagning, tvätt, städning) 

som förknippas med föräldralediga män. Kampanjer som uppmanar fäder att ta föräldraledigt 

hänvisar till njutning, självutveckling och att mannen inte behöver överta kvinnans roll i allt 

(ibid.:92f) Roman 2004:66f).  

          Ett liknande mönster återfinns i kvinnors etablering inom traditionellt manliga områden 

på arbetsmarknaden. Kvinnor har vanligtvis lättare att anpassa sig till manlighetsnormer än 

vad män har att anpassa sig till normer för kvinnlighet. Det här beror på att manlighet är högre 

värderad i samhället än kvinnlighet (Kroon 2007:44). En alltför stor anpassning till manlighet 

kan ändå bli ogynnsam för kvinnor på arbetsplatsen. Det beror på att en viss grad av 

femininitet kan göra kvinnor mer respekterade av män (Skeggs 1997:185ff). Femininitet 

definieras av Beverly Skeggs (1997) som en form av kulturellt kapital. Inte ett vinstgivande 

sådant, utan ett kapital som kan hindra förluster (Skeggs 1997:186). Därför använder kvinnor 

ofta femininitet som strategi på arbetsplatsen (ibid.). Män som är föräldralediga och kvinnor 

som arbetar inom traditionellt manliga yrken gör med andra ord inte rätt och slätt motsatt kön, 

utan görandet är samtidigt anpassat efter konventionella könsnormsmönster. Det kräver en 

balansakt mellan traditionella och nya erfarenheter av att göra kön. Om en heterosexuell man 

enbart skulle göra kvinnlighet t.ex. genom att sminka sig, le mycket, krama sina vänner (utan 

klapp) etc. är det sannolikt att mannen tolkas som homosexuell av omgivningen, vilket är en 

lägre värderad manlighet än den traditionella.   

          Den manlighetsnorm som existerar i samhället kan leda till negativa konsekvenser för 

både kvinnor och män i det dagliga livet. Män som gör kön på ett sätt som avviker från 

rådande normer för manlighet kan mot sin vilja uppfattas som mesiga eller homosexuella och 

bli psykiskt och fysiskt misshandlade. Män som följer mansidealen riskerar också att drabbas 

av våld, därtill missbruk och olyckor i högre utsträckning än andra män (Ambjörnsson 

2011:169, Connell 2003:17, Gemzöe 2008:146). Kvinnor som befinner sig inom sfärer där 

manlighet är norm, t.ex. inom akademin som är fallet i denna uppsats, riskerar att missgynnas 

genom diskriminering, uteslutning och sexuella trakasserier om de gör kvinnlighet (Caplan 
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1994, Carstensen 2004, Gunnarsson et al. 2003:65ff, Jaggar & Rothenberg 1993:340, Skeggs 

1997:185ff). Det finns alltså påtagliga begränsningar i hur görandet av kön kan se ut innan det 

får negativa konsekvenser. Arbetet för att motverka dikotomiseringen mellan könen i 

samhället drivs främst av kvinnor. Feminismen tenderar att utesluta män och manlighet i sina 

diskussioner. Det gör det svårare för män än för kvinnor att göra feminism (Egeberg 

Holmgren 2011:78, se även 91, Gemzöe 2008:16ff, se även 145). I uppsatsens analys 

återkommer jag till hur restriktioner i görandet av kön inverkar på genusvetares 

förhållningssätt till att praktisera genuskunskap. 

3.2.2 Göra någonting annat? 

För att besvara denna uppsats syfte om genusvetares förhållningssätt till att praktisera 

genuskunskap ställs bl.a. frågan om hur genusvetare gör kön. Inom forskning är det 

omdiskuterat huruvida kön kan göras på alternativa sätt och åsikterna går isär. Några forskare 

som ägnat sig åt denna frågeställning är t.ex. Judith Butler (2007), West och Zimmerman 

(1987) och Barbara J. Risman (2009).  

          Den västerländska kulturen erkänner endast könskategorierna kvinna - man, vilket 

ifrågasätts av genusforskare (Butler 2007, Risman 2009, West & Zimmerman 1987:132). 

Denna begränsning medför att vi i dagens samhälle uteslutande gör kvinnor och män. Butler 

(2007) anser orsaken till detta vara att det existerar en sammankoppling mellan biologiskt 

kön, kön som social konstruktion, och sexualitet. Denna samhällsstruktur kallar Butler 

heterosexuell matris (ibid.:55f, se även 91ff). Butler uttrycker genomgående behovet av en 

väg ut ur den heterosexuella matrisen för att uppnå jämställdhet i samhället. Hon anser att det 

kan förverkligas genom ett omprövande av de vedertagna könskategorierna (Butler 2007).  

          Det senaste årtiondet har forskning om könsnormer börjat fokusera allt mer på hur 

görandet av kön (”doing gender”) ska vändas till ett ”öppnande” av kön (”undoing gender”) 

(Deutsch 2007, Lorber 2000, Risman 2009, Rosenberg 2002:11). Det här ”öppnandet” 

uppfattar jag innebär att komma bort från det binära könssystemet. Ett återkommande förslag 

på hur detta ska genomföras är att inte följa konventionella könsnormer i interaktion med 

andra människor i vardagslivet (Deutsch 2007:121, Lorber 2000:90, Lucal 1999). Ett exempel 

är att som man byta blöjor på en bebis i en offentlig situation (Lorber 2000:88). Ett annat 

exempel är att göra sitt utseende överensstämmande med normer för motsatt kön (Lucal 

1999:795). Det råder dock delade meningar huruvida det är möjligt att inte göra kön. West 

och Zimmerman (2009) och Wasshede (2010) menar att så länge som det är två 
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könskategorier som existerar i samhället kommer alla könskodade handlingar onekligen 

innebär ett görande av kön.  

          Risman (2009) påtalar att ett införande av fler könskategorier kan vara ett sätt att ”undo 

gender” (ibid..:83). I Sverige är ordet hen aktuellt som ett alternativt pronomen i språket. En 

professor i modern svenska förklarar att det i detta fall inte handlar om en tredje könskategori, 

utan om ett alternativ till hon och han när information saknas om könstillhörighet. Förslaget 

har startat en debatt med många ilskna röster (www.svd.se). När de två vedertagna 

könskategorierna man och kvinna ruckas i kanterna av något som kan uppfattas som en 

bubblare till en icke-tvådelad könskategori upplevs det onekligen som kontroversiellt och 

hotfullt av många. 

3.2.3 Den begränsande heteronormativiteten 

För att se hur genusvetare förhåller sig till att använda genuskunskap riktar denna uppsats 

bl.a. blicken mot de spänningsfält där praktiserandet av kunskapen upplevs som 

problematiskt. När traditionella könsnormer ifrågasätts genom ord och handling uppstår 

motstånd i omgivningen, vilket jag menar kan ha betydelse för inställningen till att praktisera 

genuskunskap.  

          För att belysa det som försvårar en förändring av det binära könsnormssystemet i 

samhället riktar queerteori blicken mot heteronormativitet. Fanny Ambjörnsson (2006) 

beskriver heteronormativitet som strukturer i samhället som gör heterosexualitet av ett visst 

slag till det enda naturliga och korrekta sättet att leva (Ambjörnsson 2006:52). Motiveringen 

till att studera heteronormativitet är att den heterosexuella matrisen är en förutsättning för att 

bevara könskategorierna man och kvinna som de enda giltiga (Butler 2007:69). 

Heteronormativitet förklaras som en konstruktion som skapat och vidmakthåller vissa 

identiteter, relationer, handlingar normer och värderingar hos människor (Ahmed 2006:21, 

Ambjörnsson 2006:52, Butler 2007:55f, Rosenberg 2002:87).  

          Heteronormen gör andra sexualiteter och identiteter till avvikande. Men heteronormen 

kan lika väl inverka negativt på personer som föredrar sex med samma kön som personer som 

hellre väljer sex med motsatta könet, eller bådadera (Ambjörnsson 2006:60). Detta på grund 

av de rigida föreställningar om kön som är knutna till heteronormen. Stereotypa könsnormer 

för homosexuella män inkluderar att vara fjollig, modeintresserad och schlagerfantast. Ett 

annat exempel är de stereotypa könsnormer för heterosexuella kvinnor som innebär 

förväntningar på att skaffa man och barn, arbeta deltid och vara intresserad av heminredning. 

För att framstå som en ”normal” kvinna är det också viktigt att göra sig heterosexuellt 
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attraktiv. Exempelvis genom att bete sig lagom tillbakadraget i könsblandade rum, ha smink, 

långt hår, och rätt smycken (ibid.:122). Personer som inte känner sig hemma i sådana 

stereotyper får kämpa mot att kategorisera sig själva, och stämplas av andra, som avvikande 

(ibid.:60f). På individnivå kan den som avviker från heteronormen straffas genom att baktalas 

som okvinnlig/omanlig och frysas ut ur vissa sammanhang (ibid.:126f). På samhällsnivå finns 

strukturer som premierar människor som inte avviker, t.ex. via lagar/regler, och genom 

tvåsamhet som familjeideal (ibid.:52, se även 67, Wasshede 2010:299).  

          Heteronormen har tagits för given och betraktats som universell, enhetlig och naturlig 

genom historiens lopp, bl.a. för att heterosexualitet och barnalstrande blivit starkt förknippade 

på vaga grunder. Heteronormens självklara position beror på att majoriteten människor enligt 

statistik är heterosexuella, något som innebär förmåner de inte vill riskera att gå miste om 

genom ett ifrågasättande av denna norm (Ambjörnsson 2006:52f, Kulick 2005:18, Rosenberg 

2002:87f). Heteronormens överlevnad hänger på att människor kategoriseras och 

kategoriserar sig som heterosexuella och som kvinnor eller män, samt att en kvinnlig eller 

manlig genustillhörighet följer av könstillhörigheten (Ambjörnsson 2006:59, Butler 2007:69). 

Queerforskningen ser som sin uppgift att bryta upp kategorier genom att överträda 

heteronormativitetens gränser (Ahmed 2006:179, Rosenberg 2002:11).            

3.2.4 Kroppen bortom den heteronormativa horisonten  

Sara Ahmed (2006) utforskar heteronormativitetens gränser ur ett fenomenologiskt perspektiv 

med kroppsliga erfarenheter som ett centralt tema. Detta tema inbegriper sökandet efter en 

förståelse om hur människan finner sig själv och känner sig hemma i livet när hon upptar 

utrymmen (placerar sig) i världen med sin kropp (ibid.). Det här är av intresse i denna uppsats 

då genusvetares erfarenheter av att vara i världen med sina könsbestämda kroppar kan tänkas 

påverka deras inställning till att praktisera genuskunskap.    

          När Ahmed (2006) diskuterar hur människokroppar följer olika mönster då de 

positionerar sig i världen är orientering ett centralt begrepp. Orienteringen inbegriper 

skillnader. Att utgå från en position betyder att andra positioner blir åtskilda från denna 

(ibid.:99). Det vill säga när vi fäster uppmärksamheten på ett visst föremål eller företeelse så 

förlorar vi andra fenomen ur vårt uppmärksamhetsfält. Ahmeds poäng är att vissa utrymmen 

inte har plats för vissa kroppar. Men när vi sträcker ut våra kroppar mot främmande marker 

kan det obekanta bli bekant. Inte enbart som en teoretisk kunskap utan som en kunskap som 

satt sig i våra kroppar (ibid.:11).  
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          Ahmed (2006) sätter resonemanget om orientering i relation till heteronormativiteten i 

samhället. Människans orientering i världen följer vad Ahmed (2006) kallar ”linjer”. Min 

förståelse av Ahmeds begrepp linjer är att det kan jämföras med en samling normer som 

sträcker sig över tid. Genom att följa vissa linjer genom livet synliggörs hur somliga fenomen 

hamnar inom räckhåll, medan andra faller utanför vårt synfält (ibid.:10ff). Några centrala 

linjer i Ahmeds teori som hänger samman är den straighta linjen och familjelinjen, vilka utgör 

normer i det västerländska samhället. Avvikelser från dessa linjer skapar queera linjer. Detta 

uppstår när den straighta linjen orienterar sig mot den queera och tolkar den som udda utifrån 

sina erfarenheter. T.ex. betraktas lesbisk åtrå utifrån ett straight perspektiv, vilket grundar sig 

på att attraktion härrör från genusskillnader. Därmed bortses från andra skillnaders betydelse 

(ibid.:96f). Att leva ett homosexuellt liv i ett kollektiv skulle med andra ord betraktas som att 

följa en queer linje.  

          För att förklara innebörden i begreppet linje utförligare använder Ahmed (ibid.:28) en 

av Edmund Husserls skildringar av att sitta och skriva vid ett bord. Positionerad vid bordet 

gäller det att försöka se fenomenet (bordet) som det är i sig självt, utan några pålagda 

värderingar utifrån upplevda erfarenheter. Ahmed (2006) förklarar hur bordet i sig oftast 

befinner sig på avstånd från vår uppmärksamhet när vi använder det. Genom att sätta bordet i 

förgrunden skapas nya sätt att se på tillvaron som omger det. Ahmed menar att detsamma 

gäller för människor och att en queer fenomenologi kan gestalta detta. 

          Enligt Ahmed (2006) synliggörs den straighta linjen speciellt väl på vissa platser. En 

sådan plats är köket. Köket kan konstrueras för att bemannas av kvinnor eller män. Det 

väsentliga är dock inte konstruktionen, utan hur vi som individer upptar utrymmet. Ahmed 

menar att kroppar mycket väl kan ta upp utrymmen som inte motsvarar deras form, vilket 

skapar en queer effekt. Att effekten omtalas som queer beror på vår ovana att betrakta en 

kropp positionerad på platsen ifråga (ibid.:61). Ahmed (2006) exemplifierar med sexualiteter, 

där två kroppar av samma kön som orienterar sig mot varandra utgör en avvikelse från den 

straighta linjen (ibid.:71).  

          Ett annat fenomen som synliggör den straighta linjen och familjelinjen är 

middagsbordet. Dess yta möjliggör för familjen att samlas och knyta an till varandra och dela 

familjelinjen genom gemensamma skratt, dispyter och kommentarer. Middagsbordet utgår 

från den straighta linjen i och med att det är en mötesplats för kvinnan och mannen och övrig 

familj/släkt. Där stakas förväntningar på oss ut att följa den straighta familjelinjen redan från 

barnsben. Ahmed (2006) talar om en sublim press på barnet genom de beteenden som utförs 

runt middagsbordet. Rituella handlingar som utmålar ett framtida heteronormativt liv som det 
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självklara alternativet (ibid.:90). På grund av sådana erfarenheter framstår kroppar som queera 

för den vuxna individen runt ett middagsbord, om kropparna inte orienterar sig enligt den 

straighta linjen. 

          I och med att den straighta linjen och familjelinjen är vedertagna lämnar de alltså vårt 

uppmärksamhetsfält när vi upptar utrymmen i världen (ibid.:130f). Det vi istället ser är 

fenomen som avviker från dessa linjer. Sådant som kan tyckas hota den sociala ordningen.        

Ahmed understryker att det är viktigt att stödja queera orienteringar som får människor och 

deras sätt att uppta utrymme i världen att framstå som aparta. Hon avser inte att skapa en 

queer linje att följa som ett alternativ till den straighta. Det finns alltid positioner att leva sitt 

liv utifrån som då inte skulle inkluderas (ibid.:179). 

3.3 Återblick 

För att besvara syftet om genusvetares förhållningssätt till att praktisera genuskunskap avser 

jag använda den teoretiska kunskapen enligt följande: Redogörelsen för kön som 

konstruktioner utifrån könsnormer, och för kön som biologi, kommer att vara utgångspunkten 

i analysen för att besvara frågeställningen om hur genusvetare gör kön. Utifrån kunskapen om 

könsnormer går det att studera om görandet av kön följer traditionella könsnormer (straighta 

linjen) eller om det tar sig alternativa uttryck (queera linjen). En mer konkret bild av hur 

genusvetare anser att genuskunskap bör användas blir möjlig att ge mot bakgrund av 

könsnormers inverkan på görandet av kön i det dagliga livet. Här handlar det om att studera 

genusvetares vardagserfarenheter för att se hur könsnormer är inblandade i praktiserande av 

genuskunskap. Slutligen är redogörelsen ovan för heteronormativiteten i samhället användbar 

för att iaktta möjligheter och begränsningar som genusvetare ger uttryck för rörande 

omsättandet av teoretisk kunskap i praktisk tillämpning. Det queerfenomenologiska 

perspektivet, om hur linjer styr kroppars orientering i världen, kan användas för att synliggöra 

möjligheter respektive begränsningar för genusvetares kroppar att uppta utrymmen i det 

dagliga livet. Det rör sig här om att belysa det spänningsområde där queera positioner söks 

och se hur genusvetare positionerar sig.   

 

 

 

 

 



 
 

20 
 

4. Metod: kvalitativa intervjuer 
Efter en allmän presentation av kvalitativa intervjuer kommer jag nedan att återkomma till 

denna presentation och diskutera den i relation till detta uppsatsarbete.  

          För att undersöka enskilda genusvetares förhållningssätt till att omsätta genuskunskap i 

handling ansåg jag individuella intervjuer vara en lämplig metod. Bill Gillham (2008) och Jan 

Trost (1997) redogör översiktligt för forskningsintervjuns olika moment. Såväl Gillham 

(2008) som Trost (1997) förklarar att den kvalitativa intervjun söker förståelse om 

människans tankar, handlingar, åsikter och känslor (Gillham 2008:24, Trost 1997:34). En 

vanlig intervjuvariant som Gillham (2008) och Trost (1997) behandlar är den 

halvstrukturerade intervjun. Den innebär att samma frågor ställs till alla respondenter, men 

om någon punkt i intervjun förbises kan följdfrågor (s. k sonderade frågor) ställas för att få 

den intervjuade att berätta mer om ämnet (Gillham 2008:103).  

          Enligt Gillham (2008) drar intervjuaren fördel av att reflektera över sin egen eventuella 

inverkan under intervjusituationen. Det kan handla om att synliggöra sina egna förutfattade 

meningar om ämnet och ha eventuella oönskade effekter av genus, klass och kön i åtanke. 

Gillham menar att genus- klass- och könstillhörigheter kan inverka negativt på 

kommunikationen (ibid.:34). Utöver detta kan det vara bra att förhålla sig neutralt för att inte 

påverka den intervjuade och få denne/-a att känna sig obekväm (Gillham 2008:23). Enligt 

Bryman är en vanlig ingångsvinkel inom feministisk kvalitativ forskning att inte göra anspråk 

på att forskningen är värderingsfri (Bryman 2011:44). Bryman hävdar att många feministiska 

forskare anser det vara viktigt att kunna identifiera sig med intervjupersonerna, för att undvika 

de hierarkiska relationer feminismen motsätter sig (ibid.:45).  

          Vid kvalitativa intervjuer är det viktigt att som forskare försäkra sig om att personerna 

samtycker till att bli intervjuade och bandade. Information om rätten att avbryta intervjun och 

inte behöva svara på alla frågor bör ges. Försäkran om anonymisering av intervjumaterialet 

ska också klargöras. Varje deltagare ska med fördel erbjudas att ta del av transkriberingen 

innan den tas i bruk. Intyg ska ges om att materialet endast är avsett att användas i 

forskningssyfte. För att beakta dessa krav ska forskaren följa forskningsetiska principer om 

informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002). 

           Under transkriberingen av intervjuerna omvandlas tal till skrift. I denna process går 

tonläge, tempo och betoningar förlorade, vilket kan göra materialet svårt att förstå (Gillham 

2008:125). Därför anser Trost att det är en fördel om samma person som utför intervjuerna 

transkriberar dem (Trost 1997:51). Uttryck som kan avslöja vem som citerats bör uteslutas 
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eller omformuleras utan att innebörden ändras. Sådant som kan såra den intervjuade föreslås 

omformuleras eller raderas (ibid.:97). För att framhålla variationer i talet rekommenderar 

Gillham att använda punktering för pauser, klamrar med punktering där något ord inte kan 

tydas, kursiv för att förstärka betoningar, och klamrar runt ett ord som beskriver stämningen 

(Gillham 2008:169).  

          På transkriberingen följer det kvalitativa analysarbetet där två utgångspunkter är att 

identifiera substantiella uttalanden och att skapa kategorier utifrån dessa (Gillham 2008:185, 

Trost 1997:115). För att skapa kategorier används ett hermeneutiskt tillvägagångssätt med 

tolkningen i fokus. Genom att se till både delar och helhet kan en förståelse skapas för det 

studerade (Bryman 2011:32). Enligt Gillham är det väsentligt att bilda ett lagom antal 

kategorier och placera dessa i hierarkisk ordning (Gillham 2008:185ff). I analysarbetet 

poängterar Gillham hur viktigt det är att kategorierna är grundligt deriverade på ett sätt som 

verkar rimligt och att belägg för tolkningarna presenteras (ibid.:194).  

4.1 Urvalsförfarande 

I uppsatsarbetets begynnelse var intentionen att intervjua genusvetarstudenter. När studenter 

visade sig svåra att rekrytera riktade jag istället in mig på genusvetare. Urvalsmetoden som 

användes för att rekrytera genusvetare var målstyrd, vilket innebär att välja urval utifrån 

forskningsfrågorna. I denna studie skedde det genom ett snöbollsförfarande där den ena 

kontakten ledde till den andra (Bryman 2011:434). Via informella kontakter kom jag i kontakt 

med en genusvetare vid ett av Mellansveriges lärosäten som var villig att medverka i studien 

och förmedla till andra genusvetare att jag sökte intervjupersoner. På detta lärosäte fick jag 

tag på ytterligare två genusvetare som kunde tänka sig att medverka. För att utöka antalet 

intervjudeltagare kontaktades ännu ett lärosäte, där två genusvetare tackade ja till intervju. 

Det var med andra ord ingen tillströmning av genusvetare till min studie. Utöver tidsbrist 

skulle det kunna vara ett uttryck för att det är laddat att tala om genus utifrån ens egen 

position. Störst framgång i jakten på genusvetare hade jag vid ett närbeläget lärosäte. Med 

hjälp av informella kontakter fick jag namnen på några genusvetare. Det resulterade i att tre 

genusvetare tackade ja till att vara med i studien.  

4.1.1 Intervjudeltagarna 

De medverkande i studien är nio genusvetare. Fyra av dem undervisar på kurser i 

genusvetenskap, medan fyra undervisar om genus på delkurser inom andra ämnesområden. En 

deltagare utmärker sig genom att vara student. Fem av genusvetarna är kvinnor och fyra är 

män. Ungefär hälften har arbetarklassbakgrund, medan den andra hälften kommer från 
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medelklasshem. Åldern på deltagarna varierar, men majoriteten befinner sig i 40-60 årsåldern. 

Ungefär en tredjedel av de medverkande benämnde sig homosexuella. Samtliga av denna 

tredjedel var kvinnor. Övriga talade inte om sin sexuella orientering, men av 

intervjuberättelserna framgår att de har eller har haft partners av annat kön än dem själva. 

Studien Sex i Sverige (Lewin 1998) visar att ca 10 procent av 2810 personer mellan 18-74 år 

haft sexuella fantasier om personer av samma kön som dem själva. När det kommer till 

praktiken är det endast ca 2 procent som föredrar att endast ha sexuella relationer med 

partners av samma kön (ibid..). Det här tyder på att intervjudeltagarna i denna uppsats inte är 

representativa för befolkningen i stort. Att vara genusvetarkvinna och verksam inom den 

akademiska miljön verkar hänga samman med att vara normbrytare i privatlivet. Ett sådant 

samband kan också ligga bakom att hälften av kvinnorna sade sig ha ett feministiskt 

engagemang utanför akademin i nuläget, t.ex. i det politiska partiet Feministiskt Initiativ och i 

kvinnojourer. En man uppgav sig ha ett ringa feministiskt engagemang utanför akademin.      

4.2 Intervjuerna 

I denna studie användes en intervjustruktur som mest överensstämmer med den 

halvstrukturerade intervjun (Gillham 2008). Utöver att samma frågor ställdes till alla 

respondenter beslutade jag mig för att hålla en dörr öppen för sådant som kom upp utanför 

den givna strukturen, för att inte gå miste om intressant information. Intervjuerna ägde i de 

flesta fall rum på deltagarnas arbetsplatser. Varje intervjutillfälle inleddes med en kort 

presentation av studien. En intervju skedde via e-post för att det var svårt att finna tid för ett 

möte. Samma information gavs och samma frågor ställdes i detta fall. Min uppfattning är att 

den skriftliga intervjun i högre grad än övriga intervjuer innehåller berättelser om genus som 

kan tolkas som känsliga. Det är tänkbart att en skriftlig intervju, där det finns en distans till 

mig som intervjuare, underlättar att berätta om sådant som kan vara känsligt. 

          Under intervjuerna utgick jag ifrån frågorna i intervjuguiden (se bilaga 1). 

Utformningen av intervjuguiden var inspirerad av Linn Egeberg Holmgrens intervjuguide i 

avhandlingen IngenMansLand: om män som feminister, intervjuframträdanden och 

passerandets politik (2011). Liksom i Egeberg Holmgrens intervjuguide ville jag fånga upp 

intresset och engagemanget för genusfrågor, hur det har påverkat den egna personen, samt 

praktiserandet av könsnormer och hur de hanteras i vardagslivet. Efter några spontana och 

givande intervjuutsagor om en tredje könskategori i form av hen beslutade jag mig för att 

införa en fråga om inställningen till en tredje könskategori i intervjuguiden. Denna justering 

innebär att ett par av intervjudeltagarna inte har fått denna fråga.  
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          Min ambition under intervjuerna var att som Gillham (2008) och Trost (1997) 

rekommenderar hålla en låg profil och försöka fokusera på att lyssna till och uppmuntra 

intervjudeltagaren. Den största svårigheten som uppstod var de fall där intervjupersonen 

talade mycket om feministiska frågor och uppfattningar i allmänhet och mindre om sina egna 

erfarenheter. Min ovana att intervjua gjorde det svårt att hantera. En förklaring till att 

samtalen tenderade att fortlöpa på detta sätt kan vara att det är laddat att tala om det egna 

förhållningssättet till genusfrågor. Genom att notera detta problem beslutade jag mig för att 

vid resterande intervjuer förtydliga att mitt intresse rörde intervjupersonernas egna tankar och 

erfarenheter, snarare än tendenser i samhället.  

          Andra utmaningar jag stötte på kan relateras till de svårigheter Gillham (2008) talar om 

att kan uppstå när det finns skillnader mellan intervjuaren och intervjupersonen i klass, kön 

och ålder. Vid flera tillfällen noterade jag att jag klev ur rollen som intervjuare och in i rollen 

som student, vilket kan bero på min vana att vara student och ovana att intervjua. Genusämnet 

är ett ganska laddat ämne där kvinnan skildras som den underordnade. Det skulle kunna ha 

fått intervjuade män att känna sig i försvarsställning, i behov av att bevisa att de inte ”är män” 

som trycker ner kvinnor. Jag märkte inga sådana tendenser. Det är tänkbart att den tydliga 

rolluppdelning mellan lärare - student som uppstod i intervjusituationerna kan vara det som 

möjliggjorde att föra ett samtal om relationen till genus. Intervjupersonerna kan alltså ha känt 

sig trygga av att de som lärare hamnade i överordnad position gentemot mig som student.   

4.3 Transkribering 

När jag genomförde transkriberingen utgick jag från Gillhams (2008) och Trosts (1997) 

direktiv om hur talspråk bör göras om till skriftspråk. Talet anonymiserades och oavslutade 

meningar utan betydelse för tolkningen uteslöts. Vid transkriberingen av en intervju råkade 

jag radera intervjun på min Mp3-spelare och fick göra om intervjun. Vid det andra 

intervjutillfället utgick jag från anteckningar som gjorts efter den första intervjun. Det gjorde 

att den andra intervjun gav tillfälle till fördjupning i det samtalet tidigare handlat om. Trots att 

den extra intervjun tog dyrbar tid i anspråk både från intervjupersonen och från mig upplevde 

jag därför denna incident snarare som berikande för studien än som en förlust. Vid resterande 

intervjusamtal använde jag två inspelningsapparater för säkerhets skull. 

4.4 Analys 

I detta uppsatsarbete har jag inspirerats av grounded theory där teorierna bestämts under 

bearbetningen med empirin (Bryman 2011:28,352). I analysfasen följde jag de övergripande 

anvisningar Gillham (2008) och Trost (1997) ger. Jag började med att stryka under väsentliga 
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uttalanden och därpå finna mönster i dessa som kunde bilda kategorier. Denna procedur 

krävde många bearbetningar och diskussioner med min handledare allt eftersom nya 

upptäckter gjordes. En svårighet var att använda genusteori på mitt material då den är könslös 

och neutral på teoretisk nivå, men inte vid praktisk tillämpning. För att kompensera i 

tolkningsförfarandet för denna brist använde jag mig av mer vardagsnära sociologisk 

feministisk teori. Fokus var att finna belägg för tolkningarna, vilket Gillham (2008) lägger 

stor vikt vid.   

4.5 Tillförlitlighet 

Jag har valt uppsatsens ämne på grund av egna erfarenheter av upplevd ojämställdhet mellan 

kvinnor och män i samhället, vilket kan spegla valet av frågeställningar, intervjufrågor och 

tolkningsförfarandet vid analysen. Denna uppsats kan därför inte hävdas vara värderingsfri, i 

likhet med vad Bryman hävdar är fallet för många feministiska kvalitativa forskare (Bryman 

2011). Min ambition har varit att i så stor mån som möjligt lägga mina värderingar åt sidan 

under analysfasen, för att undvika förhastade slutsatser. För att försäkra mig om att jag 

uppfattat det respondenterna velat förmedla fick respondenterna ta del av transkriberingarna. 

Det är en del i respondentvalidering vars avsikt är att försäkra kvalitativa studiers 

tillförlitlighet (ibid.:353). Andra kriterier det talas om i kvalitativa forskningssammanhang är 

trovärdighet, vilken innebär en välgrundad brygga mellan teori och empiri. Denna uppsats 

bygger på grounden theory. Jag menar därför att överensstämmelsen mellan teori och empiri 

borde vara god (ibid.:28,352). Ytterligare ett kriterium som handlar om överensstämmelse i 

tolkningen är pålitlighet. Den kan höjas genom att flera forskare är överens om hur materialet 

tolkas (ibid.:354f). Pålitligheten i denna uppsats bygger på att analysarbetet pågått under hela 

den tidsperiod som uppsatsen haft till sitt förfogande. Jag har omarbetat analysen gång på 

gång och vridit och vänt på materialet tills det känts uttömt. På grund av denna studies 

begränsade urval kan kriteriet om överförbarhet inte uppnås och resultaten inte generaliseras 

(ibid.:352ff). 
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5. Analys 
Detta kapitel inleds med en introduktion av intervjuerna där jag redogör generellt för mina 

iakttagelser och intryck. Därefter följer den tematiska analysen där jag undersöker 

genusvetares förhållningssätt till att omsätta teoretisk kunskap om genus i praktiken genom att 

belysa hur genusvetare gör kön, hur de anser att genuskunskapen bör användas, samt vilka 

möjligheter och begränsningar som uttrycks vad gäller praktiserande av genuskunskap. 

5.1 Övergripande tendenser i intervjuerna 
Vid analysen av intervjuerna lade jag märke till vissa övergripande tendenser som är 

intressanta för förståelsen av genusvetares förhållningssätt till att omsätta genuskunskap i 

praktiken. Svårigheter med att skapa en queer linje och hitta en queer position löper som en 

röd tråd i genusvetarnas intervjuberättelser. Genom att studera dessa svårigheter blir det 

möjligt att visa hur könsnormer inverkar på genusvetares inställning till att praktisera 

genuskunskap.  

          Svårigheterna med att finna en queer linje visar sig bl.a. i den komplexitet jag stundom 

uppfattar i intervjuutsagorna. Detta är speciellt tydligt när det handlar om könsförståelse och 

om att göra motstånd mot könsnormer. I respondenternas intervjuberättelser kan t.ex. en 

konstruktivistisk könsförståelse uttryckas explicit, samtidigt som utsagorna innehåller 

implicita biologistiska resonemang om att män och kvinnor är olika. Eller så kan det handla 

om beskrivningar av den egna personen som en normbrytare, medan jag inte finner några 

skildringar i berättelsen i övrigt som gestaltar detta. 

          Ett annat mönster i intervjuberättelserna är att kroppsliga erfarenheter är betydelsefulla 

för hur man/kvinna förhåller sig till att praktisera genuskunskap. I genusvetarnas skildringar 

verkar sökandet efter en queer linje följa en politisk och handlingsinriktad bana där 

jämställdhet är ett starkt ideal. Genusvetarkvinnornas sökande efter queera alternativ grundar 

sig främst i deras egna kroppsliga erfarenheter av att ha känt sig förfördelade gentemot 

pojkar/män. Det handlar t.ex. om erfarenheten att som ung kvinna arbeta på en 

mansdominerad arbetsplats med könsuppdelning av löner och arbetsuppgifter, eller 

erfarenheten av att bara pojkarna fick höra att de var duktiga på prov i skolan trots att många 

flickor hade alla rätt. För genusvetarmännens del förstår jag sökandet efter queera positioner 

följa en något mer teoretisk bana. Mönstret är att sökandet efter queera alternativ emanerar ur 

teoretisk kunskap om genus som införskaffats inom akademin. Det handlar återkommande om 

att samhällsvetenskapliga ämnesutbildningar väckt intresset för genusfrågor. 
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5.2 Tematisk analys 
Med det övergripande temat sökandet efter en queer linje som analysverktyg urskiljde jag allt 

eftersom ett antal teman. Huvudtemat för analysen är: könsförståelse, med undertemana 

praktisera genuskunskap och krav och förväntningar. I dessa tre temans sökande efter queera 

alternativ uppfattar jag göranden av kvinnligt och manligt.  

          Temat könsförståelse behandlar vilken förståelse av kön som respondenternas 

berättelser förmedlar. I analysen synliggör jag hur kön görs i intervjuberättelser om 

könsförståelse. Temat om könsförståelse fungerar som utgångspunkt inför kommande teman, 

för att könsförståelsen verkar påverka förhållandet till att göra motstånd mot könsnormer och 

hur kraven och förväntningarna på att praktisera kunskapen ser ut. Detta innebär att hur kön 

görs under temat könsförståelse inverkar på hur kön görs under övriga teman. 

          Under temat praktisera genuskunskap belyser jag hur intervjuerna ger uttryck för 

motstånd mot och avvikelser från stereotypa föreställningar om kön. Jag påvisar också utsagor 

om att praktisera genuskunskap genom diskussioner om genusfrågor. Genom analysen under 

detta tema avser jag att förmedla hur genusvetare anser att genuskunskap ska användas.  

          Det nästföljande temat krav och förväntningar använder jag för att fånga upp temat om 

att praktisera genuskunskap. Jag visar vilka krav och förväntningar som skildras i 

respondenternas berättelser vad gäller att göra motstånd mot könsnormer i det dagliga livet. 

Utsagor om krav och förväntningar menar jag kan synliggöra möjligheter och begränsningar 

som genusvetare ger uttryck för vad gäller användandet av den teoretiska kunskapen i 

praktiken. Jag avslutar varje analystema med en teoretisk och reflekterande diskussion.  

5.2.1 Könsförståelse 

I detta avsnitt beskriver jag hur genusvetare berättar om kön i intervjuerna. Förståelsen av kön 

uppfattar jag spela en central roll i intervjuberättelserna för att görandet av kön under detta 

tema speglar resterande temans görande av kön. Min upplevelse är att det överlag var svårt för 

respondenterna att formulera sig om sin könsförståelse. Jag möttes bl.a. av motfrågor om hur 

jag menade. Exempelvis: ”Ja vad menar du med konstruktivistisk syn? [Kvinna].” Det kan 

tyda på att det är svårt att vara expert på området och tala om vad kön är. En logik jag noterar 

i respondenternas utsagor är att uttrycka kombinationer av olika könsförståelser.  

5.2.1.1 Kombinationer av könsförståelser 

Med en kombinerad könsförståelse menar jag att intervjuberättelserna inte förmedlar 

könsförståelsen som renodlat konstruktivistisk eller biologistisk, utan de ger en komplex bild 
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av kön. Denna komplexitet6

          I en intervju efterfrågas innebörden av ordet konstruktivism, vilket kan indikera att 

konstruktivism är ett komplext begrepp, t.ex.: ”Jag ser kön som sociala konstruktioner på 

olika sätt. Men det beror på hur man uppfattar det här begreppet med att någonting är 

konstruerat. [kvinna].” I en annan intervjuberättelse ställs en motfråga: ”Ja vad menar du med 

konstruktivistisk syn? [kvinna].” När könsförståelsen framstår som beroende av vad jag 

menar tolkar jag det som uttryck för en komplexitet i könsförståelsen, vilken kan inbegripa 

kön som både föränderligt och stabilt beroende på. Det verkar inte finnas något konkret svar i 

citaten ovan på vilken könsförståelse respondenterna har. I en annan utsaga uppfattar jag ett 

mönster av öppen reflektion över komplexiteten rörande könsförståelse:    

 uppfattar jag som en del i ett pågående sökande efter queera 

alternativ till de traditionella uppfattningarna om kön. 

Amanda: Jo, när du tog upp det här med biologin då kommer jag ihåg att du sade att du har en 

kritisk realistisk syn på kön. Kan du berätta lite mer om hur du ser på det här med kön? 

IP: Jo det är lite det som jag försökte säga. Det här med att det finns en inre drivkraft som vi inte 

kan motstå. På samma sätt så är det så att det kön vi har påverkar nog hur vi som individer blir i 

samhället. Men det finns ingen enkel orsak – verkan, utan det är väldigt komplicerat. [Man]. 

Kön beskrivs som komplicerat att förstå. En inre drivkraft inverkar på kön, samtidigt som kön 

skildras som konstruerat. Liksom i citaten ovan tolkar jag könsförståelsen som komplex i 

denna reflektion. Öppenheten kring en komplex könsförståelse återkommer i en annan 

intervju: ”Jag har en kombination av konstruktivistisk och biologisk utgångspunkt och är 

ovanpå det strukturfeminist. [kvinna].” I citatet uppfattar jag att olika sätt att förstå kön 

kombineras till en personlig ståndpunkt. I ytterligare en intervjuberättelse framförs att kön 

delvis förstås konstruktivistiskt, varpå reflektioner om könsförståelse följer, exempelvis:  

Vad tillåter en konstruktionistisk ram mig att ta hänsyn till och göra i en viss situation och hur 

hanterar jag det när det är något som jag inte blir behjälpt av med det här perspektivet? Något 

som jag försökt förändra och som jag enligt det perspektivet skulle kunna förändra, men jag 

lyckas inte med det. Vad står det för och hur ska jag hantera det? [Man]. 

I citatet ovan uppfattar jag uttryck för att den konstruktivistiska förståelsen av kön är 

otillräcklig enligt denna genusvetares perspektiv. Erfarenheter ur det egna livet verkar inte gå 

att förklara helt med ett konstruktivistiskt perspektiv. I citatet frågar sig respondenten hur 

                                                           
6 En komplex företeelse är en företeelse bestående av många delar som hänger samman på ett svåröverskådligt 
sätt (Allén et al. 1990:497). Med komplexitet avser jag här en svåröverskådlighet som härrör från dubbelheter 
och motsättningar i samtal om begrepp/fenomen och de beståndsdelar som hänger samman med 
begreppen/fenomenen.  
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otillräckligheten i konstruktionismen ska hanteras. Dessa frågor verkar riktade till 

respondenten själv, varför jag tolkar dem som ett sökande efter en alternativ könsförståelse.     

          I genusvetarnas utsagor uttrycks en komplexitet rörande könsförståelse. Jag uppfattar 

denna komplexitet som ett sökande efter en alternativ position till det konstruktivistiska och 

det biologistiska perspektivet på kön. Med queerfenomenologiska termer kan genusvetarnas 

utsagor beskrivas som att de sträcker ut sina kroppar mot den obekanta könsterrängen för att 

göra den bekant (Ahmed 2006:11). Det innebär en transcendent, traditionellt manligt 

förknippad, handling (de Beauvoir 1995:135). Jag menar att genusvetarnas skildrade 

erfarenheter tyder på att det är möjligt för dem att i egenskap av genusvetare sträcka sig 

bortom den inom genusvetenskapen konventionella förståelsen av kön som något konstruerat. 

När vissa handlingar upprepas kontinuerligt blir de en del av kroppen och identiteten (Ahmed 

2006:2, Connell 2003:15, West & Zimmerman 1987:139). Att ha identiteten genusvetare 

tänker jag innebär att ha en ifrågasättande position i genusfrågor. När intervjuberättelserna 

visar ett problematiserande av kön tolkar jag det därför som ett sätt för genusvetarna att 

passera som genusvetare.  

          Strävan i genusvetarnas berättelser att följa en queer linje genom ett problematiserande 

av kön kan knytas till traditionen inom akademin där genusvetenskap har betraktats som ett 

kvinnligt och ovetenskapligt område, till skillnad från ”äkta” vetenskap (naturvetenskapliga 

ämnen) (Caplan 1994, Carstensen 2004, Connell 2003:16f, Gherardi 1994:597, Gunnarsson et 

al. 2003:65ff, Jaggar & Rothenberg 1993:340, Skeggs 1997:185ff). Jag menar att 

genusvetares erfarenheter av den manligt associerade naturvetenskapen inom akademin kan 

underlätta för genusvetare att följa en queer linje där kön problematiseras som enbart 

konstruerat.  

          Sammantaget tolkar jag respondenternas berättelser som uttryck för komplexa 

könsförståelser. Tendensen att problematisera kön i berättelserna menar jag kan betraktas som 

ett sätt att söka efter alternativa positioner att förstå kön utifrån. Sökandet är därför 

transcendent. Att söka efter en queer linje uppfattar jag som en viktig komponent för att 

passera som genusvetare.  

5.2.1.2 Kön, kropp och sexualitet 

Under intervjuerna ställdes inga direkta frågor om sexualitet. Ändå kom ämnet upp i samband 

med utsagor om hur genusvetarna förhåller sig till att göra motstånd mot könsnormer. Att 

sexualitet kom på tal utan att direkta frågor ställdes kan bero på att sexualiteten är viktig för 

identiteten, vilken i sin tur kan inverka på inställningen till att använda könsnormer 
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(Rosenberg 2002:87, West & Zimmerman 1987:139). I anknytning till samtal om könsnormer 

finns en tendens i utsagorna att söka en queer position angående kön, kropp och sexualitet. I 

vissa fall uppfattar jag sökandet som pågående, medan det i andra fall även verkar handla om 

att befinna sig i queera positioner.  

          I en intervjuskildring skildras sexualitet som problematiskt att förhålla sig till på ett sätt 

som uppfattas som politiskt korrekt. Utsagorna ger uttryck för en personlig kamp där en 

kombination av egna sexuella preferenser och politiska ideal eftersträvas:     

Amanda: Så du tänker mycket på att försöka få ihop de här två delarna, vad du står för och hur 

du agerar? 

IP: Ja. Jag tror att på grund av att jag inte är så jättedriven och superpolitisk så har jag inte heller 

så stora problem med att jag är ofullständig på de här områdena [nära relationer och sexualitet]. 

Eller ofullständig… Att jag inte alltid är idealisk. Det handlar inte om att jag inte vill åt något 

håll, men att det får ta sin tid. [Man].  

I citatet framgår att sökandet efter en position där ideal och handling kombineras får ta sin tid. 

Jag förstår det som att det gäller att finna en egen position mellan det som omtalas som det 

ofullständiga agerandet i nuläget och det idealiska, politiskt korrekta. I en annan 

intervjuberättelse påträffas också en utsaga om sexualitet och ett sökande åt ett visst håll. Till 

skillnad från ovan rör det sig i det här fallet om att sökandet verkar ha nått en queer position:   

Amanda: Jag tänker på det här med att bryta mot normer i vardagen, är det något som ni tänker 

på hemma? 

IP: Jag lever med en kvinna men har varit gift och levt ett heterosexuellt liv. I det sättet att leva 

så bryter jag mot normerna där också. Jag har gjort upp med en tidigare del av mitt liv och valt 

en annan inriktning. På så vis finns det delar av mitt liv som har påverkats väldigt mycket. I och 

med att vi lever öppet så tillsammans så bryter vi mot många normer. [Kvinna]. 

Här förmedlas att respondenten har gjort upp med en tidigare del av livet och valt en annan 

inriktning. När det homosexuella livet omtalas som en annan inriktning som valts efter en 

uppgörelse menar jag att det kan tolkas som att följa en queer linje. I en annan intervju ser jag 

också ett sökande efter en position att förhålla sig till sexualitet utifrån. I intervjuberättelsen 

skildras återkommande försök att läsa av andra personers sexualitet, varpå sexualitetens 

särdrag diskuteras:   

Amanda: Nu blir jag nyfiken. Är det [homosexuella ques] någonting som du tror kommer 

automatiskt i och med att man identifierar sig som homosexuell, eller lägger man sig till med de 

här dragen? 
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IP: Jag vet faktiskt inte. Jag har också funderat jättemycket på det. Jag skulle tro att det kanske 

är både och, att det är någonting i någon inre disposition som ändå påverkar. Man har ju andra 

saker, en grundstämning t.ex. En del är lugna, en del är mer hysteriska. De grundstämningarna 

kanske inte bara är socialt konstruerade. De kanske någonstans kommer inifrån biologin. [Man].  

I detta citat framgår att respondenten har funderat jättemycket på sexualitetens vara. Jag tolkar 

dessa funderingar som ett sökande som handlar om att hitta en position utifrån vilken 

sexualitet kan förstås. En position som befinner sig någon annanstans än vid den rent 

konstruktivistiska eller den rent biologiska förståelsen.          

          Ett annat mönster jag noterar i intervjuberättelserna är att kroppen används för att inta 

en queer position när kön görs: ”Man behöver hela tiden förhålla sig till det här, till sig själv 

som kropp. Hur man presenterar sig själv eller väljer att använda sig av sin kropp och kläder 

på ett medvetet sätt. [Kvinna].” och ”Jag menar själv att jag har både vad man benämner 

manliga och kvinnliga egenskaper. En del människor tycker att det är mycket skrämmande. I 

undervisningen använder jag det som instrument. [Kvinna].” I dessa citat tolkar jag kroppen 

som ett redskap för att agera ut reflekterad manlighet och reflekterad kvinnlighet. Med ett 

reflekterat görande av kön menar jag ett görande som är genomtänkt och har ett politiskt 

syfte.7

Min kompetens i genusfrågor gör mig till bekantskapskretsens och familjens ”skäggiga damen” 

någon man kan visa upp när man vill vara provokativ eller höra folk dra efter andan men som 

man i övrigt kanske vill stoppa undan eller få tyst på när det är ens egna könskodningar som 

kommer upp i ljuset. [Kvinna]. 

 Jag uppfattar citaten ovan som att det rör sig om medvetna kroppsliga strategier för att 

inta queera positioner som kan fylla olika funktioner beroende på situation. I ytterligare en 

intervjuberättelse om hur kroppen används för att skapa en queer position skildras hur 

respondenten i sociala sammanhang görs till bekantskapskretsens skäggiga dam i och med 

diskussioner om genusfrågor:   

Det manligt konnoterade skägget i kombination med dam gör att jag tolkar detta uttalande 

som en upplevelse av att andra konstruerar könstillhörigheten till en kombination av kvinna 

och man när genusfrågor diskuteras. ”Skägget” verkar tillkomma som en repressalie. Till 

skillnad från i citaten ovan verkar det här vara omgivningen som placerar respondenten i en 

queer position när respondenten riktar ljuset mot andras könskodningar.   

          Under detta tema noterar jag att det finns ett sökande efter queera positioner vad gäller 

kön, kropp och sexualitet i genusvetarnas intervjuberättelser. Att skapa och göra kön, kropp 

                                                           
7  Se avsnitt 5.2.2 och 5.2.3 för en djupare redogörelse av reflekterat och oreflekterat görande av kön. 
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och sexualitet som det uttrycks i genusvetarnas utsagor menar jag talar för en 

gränsöverskridande förståelse av kön. Den gängse uppfattningen om kvinnan genom historien 

är att hon står för immanens, medan mannen förknippats med det transcendenta (de Beauvoir 

1995:135). Enligt min analys av temat kön, kropp och sexualitet återfinns transcendensen i 

utsagor av både genusvetarmän och genusvetarkvinnor.  

          Det mönster jag ser är att genusvetarkvinnornas skildringar verkar innehålla 

erfarenheter både av att söka queera positioner och att befinna sig i dem. Riktandet mot 

queera marker menar jag kan knytas till den traditionellt manligt associerade transcendensen 

(de Beauvoir 1995:135). Tendensen i intervjusamtalen med genusvetarmännen förstår jag som 

att det främst handlar om ett pågående sökande efter en queer linje. Denna skillnad skulle 

kunna förklaras med hjälp av ett fenomenologiskt grepp. Kanske har genusvetarkvinnor och 

genusvetarmän olika kroppsliga erfarenheter av att göra kön, kropp och sexualitet? Att 

genusvetarmännen söker efter en queer linje men inte lika tydligt befinner sig längs denna 

linje skulle kunna bero på kroppsligt förankrade erfarenheter som förvärvats längs den 

heteronormativa, straighta linjens utstakade väg. En väg i förhållande till vilken andra 

alternativ framstår som udda (Ahmed 2006:71, Ambjörnsson 2006:60). Varför 

genusvetarkvinnornas intervjuberättelser uppvisar tendensen att befinna sig längs den queera 

linjen när kön, kropp och sexualitet diskuteras skulle på samma sätt kunna förklaras av 

kroppsligt förankrade erfarenheter. I kvinnornas utsagor framkommer bl.a. att de både har 

kvinnliga och manliga egenskaper samt erfarenhet av att ha valt ett homosexuellt liv. När 

vissa handlingar upprepas kontinuerligt blir de en del av kroppen och identiteten (Ahmed 

2006:2, Connell 2003:15, West & Zimmerman 1987:139). Kanhända uppstår därmed ingen 

krock mellan den straighta och den queera linjen som får alternativ till heteronormen att 

framstå som konstiga.  

          Skillnaderna mellan genusvetarmännens och genusvetarkvinnornas utsagor kan också 

ha att göra med att idealen genusvetare emellan ser olika ut beroende på kön. Det verkar 

finnas en större strävan och möjlighet bland genusvetarkvinnorna att följa queera linjer. Hur 

kan detta bli begripligt? Den feministiska kampen genom tiderna har i huvudsak drivits av 

kvinnor (Gemzöe 2008:16ff, se även 145). Görandet av kvinnor och män i två kategorier är en 

förutsättning för att den överordnade manligheten i samhället ska bevaras. Manlig 

överordning medför bl.a. att män har mer än kvinnor att förlora på ett ifrågasättande av 

naturligheten i kön och sexualitet (Connell 2003:16f, Gherardi 1994:597). Exempelvis risken 

att som heterosexuell man tolkas som homosexuell (Ambjörnsson 2011:169). Det är sannolikt 

att genusvetarmän har egna erfarenheter av, och/eller kännedom om, negativa konsekvenser 
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av att frångå den straighta linjen. Jag menar att det mot denna bakgrund kan vara mer 

riskabelt för genusvetarmän att välja en queer linje och kanske därför inte är ett lika starkt 

ideal som bland genusvetarkvinnorna.  

          Sammantaget tolkar jag genusvetarnas utsagor om kön, kropp och sexualitet som 

innefattande en strävan efter att följa den queera linjen. Genusvetarmän och 

genusvetarkvinnor verkar bära med sig olika kroppsliga erfarenheter som inverkar på hur de 

ser på kön, kropp och sexualitet. I de förras utsagor ser jag ett sökande efter den queera linjen, 

medan de senare mer påtagligt också följer den queera linjen. Sökandet efter queera positioner 

och att befinna sig i sådana tolkar jag som transcendens. Utifrån detta anser jag att 

intervjuberättelserna om kön, kropp och sexualitet frångår den tradition där immanens 

förknippas med kvinnan och transcendens med mannen.   

5.2.1.3 Flera könskategorier? 

Under intervjusamtalen berördes alternativ till det binära könssystemet i form av en tredje 

könskategori: hen. Ämnet kom t.ex. upp i samband med hur kunskap om genus förändrat den 

egna personen och i anknytning till att motstånd mot könsnormer diskuterades. Ett mönster i 

intervjuerna är att inta ett öppet förhållningssätt till alternativa könskategorier. I en 

respondents utsaga refereras till egna erfarenheter när inställningen till en ny könskategori 

beskrivs:     

Amanda: Du tror inte att det [en tredje könskategori] innebär en risk? Bland de som varit emot 

det här har jag sett uppfattningen att man inte kan skapa sig en könsidentitet, en risk att folk blir 

osäkra på sin identitet och så. 

IP: Nej det tror jag inte. De personer jag mött har också haft en identitet. Det har bara varit 

svårare att sätta namn på den. De [könskategorierna man - kvinna] är ju också konstruerade. Då 

kan vi konstruera någon som ligger mittemellan. [Kvinna]. 

Det framhålls här att det finns könsidentiteter som idag saknar namn, att kategorierna kvinna - 

man är konstruktioner och att det därför borde vara lika möjligt att konstruera en annan 

könskategori. Jag tolkar det som att en tredje könskategori kan betraktas som en identitet 

jämbördig med de två traditionella könskategorierna och att könskategorier är konstruktioner.          

I en annan intervjuberättelse diskuteras vikten av acceptans av olikheter gällande kön utifrån 

egna erfarenheter: 

Amanda: Har du några visioner för din egen del med de här kunskaperna om genus? Är det 

något du känner att du vill förändra i ditt eget liv?  
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IP: Jag tycker att det är viktigt med frågor om makt mellan kön. Det är helt avgörande att man 

har en acceptans av olikhet. Det gäller inte bara kön. Det gäller bland annat kön. Har jag en 

kollega som jag inte vet könet på så bör man ge akt på sig själv och hur man hanterar den 

situationen. Jag befinner mig i en sådan relation och där har jag inte tagit reda på det. Jag vet 

inte om man får säga det, men jag bryr mig inte riktigt. Men det blir nog att jag hänger ihop med 

den personen som om det är en man. [Man].          

Enligt citatet är det irrelevant vilket kön den person har som respondenten förhåller sig till. 

Det uppfattar jag som ett alternativt sätt att förstå kön jämfört med den konventionella 

heterosexuella matrisens tudelade könssystem. Trots öppenheten framgår att respondenten 

hänger ihop med personen som om det är en man. Det menar jag visar på svårigheten att 

skapa alternativa förståelser av kön när kategorierna han och hon är djupt rotade i samhället.          

I en annan intervju är likaså egna erfarenheter centrala när det handlar om alternativa 

könskategorier. I en av utsagorna berörs deltagandet i diskussioner om könskategorin hen. 

Där försöker respondenten lugna dem som tror att införandet av hen skulle bli på bekostnad 

av de traditionella könskategorierna:   

Vi kan ta det senaste, det här med hen- debatten. Jag har inte träffat en enda person som är för 

hen som säger att vi bara ska använda hen och ta bort han och hon. Det är ju inte alls det 

debatten handlar om. Men det är det alla som jag träffat som är emot hen är upprörda över: ”Jag 

vill minsann vara en han! Kan jag inte få vara det?” ”Jo du ska få vara en han, det är ok.” Då är 

det väldigt skönt att kunna säga att det inte är det här det handlar om utan det handlar om något 

annat. [Kvinna].  

I citatet förstår jag det som att respondenten vill förmedla att hen är en könskategori som kan 

existera sida vid sida med de två traditionella könskategorierna. Jag tolkar det som ett 

transcendent förhållningssätt till kön. 

          En annan tendens i intervjuberättelserna är en viss tveksamhet gentemot alternativa 

könskategorier. Min upplevelse är att kategorin hen blir något spektakulärt i jämförelse med 

könskategorierna man och kvinna, vilka framstår som naturliga. I en intervju påtalas risken 

med hen: ”Det skulle ju kunna vara så då att vissa får en identitet som de blir osäkra över, och 

får en massa skiftande budskap. Den pressen som är i tonåren också. Det kan utlösa 

någonting. [Man].” Beskrivningen att hen kan utlösa en identitetsosäkerhet och att en till 

könskategori blir en massa skiftande budskap uppfattar jag som uttryck för tveksamhet inför 

en tredje könskategori. Enligt en annan utsaga är det positiva med hen att det kan väcka 

reflektion. Min tolkning är att utsagan glaseras med en viss tveksamhet:  
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Är det här det viktigaste? Eller är det här för sådana som vill vara massmediekåta? Att driva 

sådana frågor känns ibland lite ytligt, men jag sympatiserar egentligen med det. Ibland kan det 

vara användbart. [Man]. 

Jag uppfattar utsagan som att ett införande av hen till viss del ifrågasätts. Min tolkning är att 

hen inte behandlas som en konstruktion jämförbar med konstruktionen av hon och han. Med 

tanke på att hen omnämns som ytligt och för sådana som vill synas i media verkar det finnas 

en risk för att det djupa blir ytligt. Jag menar att det kan indikera att görandet av 

könskategorin hen måste vara reflekterat för att inte bli ytligt.  

          En skillnad jag noterar mellan de intervjuutsagor som förmedlar en enhetligt positiv 

attityd gentemot alternativa könskategorier och de som innehåller drag av tveksamhet är att de 

förra relaterar till egna erfarenheter av möten med personer som identifierar sig med 

alternativa könskategorier. Enligt queerfenomenologi är självupplevda erfarenheter av att ha 

befunnit sig i situationer där den straighta linjen hamnar i förgrunden viktigt för att kunna se 

på alternativa queera fenomen på andra sätt än som vore de konstiga (Ahmed 2006:28). Det 

innebär att genusvetarnas erfarenheter av att ha varit i situationer där den straighta linjen 

kolliderar med den queera kan ha inverkat på att flera alternativa könskategorier inte uppfattas 

som problematiskt.  

          De intervjuberättelser som innehåller en viss tveksamhet gentemot flera könskategorier 

återfinns bland genusvetarmännen. En tänkbar förklaring till det kan utifrån 

queerfenomenologi vara att det inte är lika vanligt bland genusvetarmän som bland 

genusvetarkvinnor att sträcka ut sina kroppar mot queer terräng. Genusvetarmännen kanske 

generellt sett saknar möten med personer som identifierar sig som annat än kvinna eller man. 

När upplevda erfarenheter av en queer linje saknas framstår kroppar som inte orienterar sig 

efter den straighta linjen som konstiga (ibid.:130f). Jag menar att denna tolkning stärks av att 

det framgår i intervjuberättelserna att genusvetarkvinnornas intresse för genusfrågor väckts av 

egna erfarenheter av att vara förfördelade gentemot pojkar/män. Medan genusvetarmännens 

intresse för genusfrågor enligt intervjuskildringarna emanerar ur det akademiska livet (se 

rubrik 5.1). De här skillnaderna i varifrån intresset för genusvetenskap härrör kan i sin tur 

bero på att mäns överordning i samhället inte leder till smärtsamma erfarenheter för män på 

samma sätt som för kvinnor (Egeberg Holmgren 2011:43). Kvinnors självupplevda 

erfarenheter har varit en viktig del i den feministiska kampen genom historien (de Beauvoir 

1995:122ff, Elvin-Nowak & Thomsson 2003:180, Evans 2003:44, Roman 2004:66f, Smith 

1987:185f).     
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          Mönstret för queera respektive straighta linjer i genusvetarnas skildringar under detta 

tema kan betraktas i relation till immanens och transcendens. När alternativa nya 

könskategorier uttrycks vara likvärdiga med han och hon i genusvetarnas utsagor pekar det på 

ett gränsöverskridande förhållningssätt till kön. Precis som i föregående avsnitt kan det 

härledas till föreställningen om manlighet som det transcendenta (de Beauvoir 1995:135). 

Detta gränsöverskridande kan knytas till den queera linjen där den konventionella 

heteronormativiteten ifrågasätts (Ahmed 2006:21, Ambjörnsson 2006:52, Butler 2007:55f, 

Rosenberg 2002:87). I de berättelser där hen inte skildras som en könskategori konstruerad på 

lika premisser som hon och han verkar alternativa könskategorier betraktas som mindre 

naturliga. I dessa utsagor är tendensen alltså att inte överskrida det binära könssystemets 

vedertagna gränser för kön (Butler 2007:69). Skildringarna kan därför sättas i förbindelse med 

kvinnlighet genom immanens (de Beauvoir 1995:135). Immanensen i dessa utsagor (som 

återfinns i genusvetarmännens intervjuberättelser) kan härledas till att män generellt har mer 

än kvinnor att förlora på att den manliga normen i samhället ifrågasätts genom en restaurering 

av könssystemet (Connell 2003:16f, Gherardi 1994:597).       

          Kontentan av genusvetarnas berättelser om alternativa könskategorier är enligt min 

tolkning att genusvetarnas berättelser strävar efter att följa den queera linjen genom en 

öppenhet inför alternativ till det binära könssystemet. I genusvetarmännens skildringar finner 

jag en mottendens som inte påträffas i genusvetarkvinnornas utsagor. Den ena foten tycks stå 

kvar på den straighta linjen då en viss tveksamhet till fler könskategorier uttrycks. Under detta 

tema synliggörs tendensen till ett omvänt förhållande jämfört med den traditionella synen på 

immanens och transcendens i genusvetarnas intervjuberättelser. 

5.2.2 Praktisera genuskunskap 
I genusvetarnas intervjuberättelser uppfattar jag en intention att förbättra jämställdheten 

mellan kvinnor och män i samhället. Nedan kommer jag att belysa genusvetarnas utsagor om 

att praktisera genuskunskap. I intervjusamtalen om hur genuskunskapen används i det dagliga 

livet för att uppnå jämställdhet är ett omfattande diskussionsämne att ifrågasätta traditionella 

könsnormer. I det här avsnittet kommer jag att analysera genusvetarnas berättelser om hur 

motstånd mot könsnormer görs. Jag kommer också att visa hur mönstret från temat om 

könsförståelse, där genusvetarkvinnor verkar ha något större möjlighet att följa den queera 

linjen genom gränsöverskridanden än genusvetarmän, tenderar att kvarstå.  
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5.2.2.1 Motstånd mot könsnormer 
I intervjuerna framkommer att motstånd främst görs genom handlingar.8

          Hemmets sfär är ett tema som kommer upp när motstånd mot könsnormer diskuteras i 

intervjusamtalen. En utsaga innehåller en beskrivning av hur diskning har varit ett motstånd 

mot könsnormer, men att diskningen idag sker utan reflektioner, som om sysslan upplevs som 

ett självklart inslag i vardagen:  

 Det kan t.ex. röra 

hushållsarbete och kroppsspråk. Det påtagligaste mönstret i genusvetarnas utsagor är att 

explicit förmedla att motstånd mot könsnormer görs. Det verkar röra sig om ett avsiktligt 

politiskt agerande där könskodade handlingar används reflekterat för att underminera 

könsnormer. Detta överensstämmer med implicita uttryck som jag uppfattar i utsagor om hur 

genuskunskapen praktiseras.  

Ja det [att medvetet bryta mot könsnormer] tror jag kanske att jag gjorde i början. Jag tänkte att i 

hemmet är det ju inte bara hon som ska diska. Då ställde jag mig och diskade. Idag så tänker jag 

inte på det, utan man fördelar det. [Man].             

När respondenten inte längre tänker normbrytande om diskningen tolkar jag det som att den 

har blivit en del av den levda kroppens kunskaper. Här har alltså diskningen underminerats 

som en kvinnligt associerad syssla. Fördelningen av sysslor i hemmet är ett ämne som 

diskuteras också i en annan respondents intervjuberättelse. Till skillnad från i utsagan ovan 

uttrycks här behovet av att tänka aktivt om hur sysslor i hemmet fördelas: 

Amanda: Finns det vissa normer som du anser viktigare att bryta mot än just det här med lite 

smink på ögonfransarna? 

IP: Ja. Jag tycker det är viktigare att man tänker efter när man bildar familj att verkligen fundera 

på hur man delar upp det och vara lite petimäter och göra listor och se till så man inte hamnar i 

fällor där det blir väldigt ojämnställt. Så att det inte blir han som gör det viktiga, det är han som 

blir försörjare och så vidare. [Kvinna].          
 

Jag uppfattar citatet som att det är stor risk för ojämställdhet i en samlevnadsrelation om inte 

sysslor och ansvar fördelas med jämställdhet i åtanke. Behovet av uppgörelser för att skapa ett 

jämställt familjeliv återkommer i intervjuerna. I en intervju handlar det om städning. I en 

annan om att se till att hemsysslorna inte leder till olika mycket fritid för respektive part.  

                                                           
8 Med motstånd genom handlingar åsyftar jag hur kroppen används genom rörelse, t.ex. i sättet att tala och ta 
upp plats. Detta till skillnad från motstånd genom utseende, med vilket jag avser sådant som har med kroppens 
yttre att göra, t.ex. kläder, hår, och smink.  
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I utsagorna uppfattar jag kroppen vara en annan aspekt som utmärker sig i skildringar om ett 

avsiktligt motstånd mot könsnormer. En intervjuberättelse ger uttryck för att kroppen 

politiseras genom klädval och manér: 

Jag lever i ett homosexuellt förhållande så på det viset bryter jag ju mot heteronormen. Man blir 

väldigt medveten oavsett vad man gör eller klär på sig. Det är ett iklädande av en själv. Man kan 

aktivt välja. T.ex.: ”Idag vill jag ha höga klackar på skorna. Idag vill jag inte det.” Det är ett 

slags politiskt statement även om det kanske inte är det för omgivningen. [Kvinna]. 

När utsagan förmedlar att könskodade handlingar och utseenden medvetet används för att iklä 

sig själv på olika sätt tolkar jag det som ett avsiktligt motstånd mot könsnormer och ett sätt att 

försöka upplösa det binära könssystemet. I en annan intervjuberättelse där jag noterar ett 

politiserande av kroppen framgår att motståndet mot könsnormer blir extra effektivt när 

normer för kvinnligt beteende och normer för manligt beteende används om vartannat: ”Bara 

det att man kan försöka sitta på olika sätt. Det blir speciellt väldigt provocerande när man 

ändrar har jag märkt. Man kan både sitta bredbent och med benen i kors. [Kvinna].” Här 

uppfattar jag att reflekterad manlighet och reflekterad kvinnlighet används om vartannat för 

att väcka reaktion. Den reaktion som eftersträvas att väckas uppfattar jag syftar till att 

underminera könsnormerna så att olika sittpositioner inte uppfattas som typiskt kvinnliga eller 

manliga.    

          Ett annat implicit mönster jag noterar enbart i genusvetarmännens intervjuberättelser är 

en distans till manlighet, genom handling och utseende. Detta distanserande till manlighet 

verkar beskrivas som antingen en del av personligheten9

                                                           
9 Med att se ett beteende som en del av personligheten menar jag att beteendet har upprepats till att bli en vana. 
Vanan innebär ett oreflekterat handlande och kan därmed upplevas som en del av vem man/kvinna är. Jag ser 
alltså inte personlighet enbart som biologisk. 

 eller som en konsekvens av andra 

omständigheter. Jag upplever inte distansen till manlighet som ett politiskt motstånd i dessa 

intervjuberättelser, utan som ett oreflekterat användande av kvinnlighet. I utsagor som följer 

det här mönstret förmedlas att inget motstånd mot könsnormer görs men att ambitionen finns. 

Det anser jag tyder på att handlingsutrymmet för genusvetarmän är mindre än för 

genusvetarkvinnor. I en av dessa beskrivningar uppfattar jag att det inte existerar några 

traditionella könsnormer att göra motstånd mot. Men följande framkommer: ”Men när jag 

färgade ögonbrynen kändes det ganska vågat för mig, men även kul. [Man].” Kanske ålder 

och grupptillhörighet spelar in här, men jag uppfattar uttrycket vågat i kombination med 

beskrivningen av ögonbrynsfärgningen som att det vågade beror på ett distanserande från 

traditionell manlighet. Jag upplever att denna tolkning stärks av en tidigare utsagas innehåll 
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om en konservativ inställning till smink och att denna konservatism passar in i det typiskt 

manliga. Att det skildras som vågat att distansera sig från manlighet menar jag pekar på att 

handlingsutrymmet är begränsande för genusvetarmän vad gäller motstånd mot könsnormer.          

I en annan genusvetarmans intervjuberättelse förstår jag de traditionellt kvinnliga sysslorna 

som ett resultat av fria yrkesval snarare än som ett avsiktligt könsnormsmotstånd:   

Amanda: Det här med pappaledighet, är det något du reflekterat över att du brutit mot någon 

norm där? 

IP: Ja där har jag haft sådan tur att jag kunnat vara med barnen trots att min sambo tog ut alla 

dagar. Det har mer haft med mina fria yrkesval att göra. Jag har kunnat stå för barnhämtning och 

matinköp och stå med middagen klar, för att jag kan disponera min tid. [Man]. 

När de traditionellt kvinnligt förknippade sysslorna beskrivs ha tillkommit av tur och genom 

fria yrkesval tolkar jag utsagan som ett oreflekterat görande av kvinnlighet. I ytterligare en 

genusvetarmans intervjuberättelse förekommer skildringar av distans till manlighet både 

genom handling och genom utseende. Jag uppfattar distansen som att helt enkelt gilla sådant 

som förknippas med traditionell kvinnlighet. Exempelvis noterar jag en preferens för 

traditionellt kvinnliga färger på kläder och ett intresse för heminredning. Dessa preferenser 

beskrivs skapa oro för att tolkas som homosexuell. Det verkar därför inte finnas något 

handlingsutrymme för att avvika från det traditionellt manliga genom att oreflekterat göra 

kvinnlighet. I genusvetarkvinnornas skildringar upplever jag inte samma begränsning när 

traditionellt manliga aktiviteter utförs utan könsnormsmotstånd i åtanke. En intervjuberättelse 

beskriver t.ex. preferenser för att bygga saker. Reaktionerna kommer från män som vill tala 

om hur det går till trots att de inte är lika kompetenta. Jag tänker att det troligtvis upplevs 

mindre skamligt (och mer irriterande) att bli erbjuden onödig hjälp än att tolkas orientera sig 

sexuellt på ett sätt som inte överensstämmer med den egna identiteten.  

          I genusvetarnas intervjuberättelser uppfattar jag en intention att göra motstånd mot 

könsnormer genom handling. Motstånd mot könsnormer indikerar att kön går att förändra. 

Genusvetarnas berättelser om aktivt könsnormsmotstånd i hemmet och genom kroppsmanér 

tyder på ett positionerande längs den queera linjen för att frångå den straighta linjens 

förhållningssätt till kön (Ahmed 2006). Enligt min tolkning av intervjuerna finns ambitionen 

att positionera sig längs den queera linjen genom könsnormsmotstånd i både 

genusvetarkvinnors och genusvetarmäns utsagor. Det mönstret som jag uppfattar i utsagorna 

är att det i praktiken främst är genusvetarkvinnorna som genomför ett avsiktligt motstånd med 

syfte att underminera könsnormer. I genusvetarmännens utsagor ser jag tendensen att 
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distansen till traditionell manlighet inte sker i form av ett avsiktligt motstånd trots att 

intentionen finns. Det anser jag kan motivera att det är mer problematiskt för genusvetarmän 

att medvetet avvika från normer för manlighet. Det begränsande handlingsutrymmet för 

genusvetarmän menar jag kan kopplas till immanens, medan genusvetarkvinnorna verkar ha 

ett friare handlingsutrymme som kan knytas till transcendens (de Beauvoir 1995:135).  

          Den manliga normens högre värde i samhället kan bidra till förståelsen av mönstren i 

genusvetarnas utsagor. Studier visar att det är lättare för kvinnor att göra manlighet än 

omvänt, på grund av den manliga normens högre värde (Connell 2003:184, Gherardi 

1994:597, Hirdman 1988:223, Kroon 2007:44). En man som uppfattas avvika från 

heteronormativitet kan bli fysiskt och psykiskt misshandlad och utfryst (Ambjörnsson 

2006:126f). Genusvetarmännen kanske har erfarenheter av negativa konsekvenser av att 

avvika från det typiskt manliga? Det kan vara en anledning till att det i huvudsak är 

genusvetarkvinnornas intervjuberättelser som innehåller avsiktliga motstånd mot könsnormer.  

          Enligt intervjuberättelserna använder genusvetarna generellt sett inte sitt utseende för 

att göra motstånd, t.ex. smink och kläder etc. Att genusvetarkvinnorna är flitiga 

könsnormsmotståndare i handling, men inte verkar ha något handlingsutrymme gällande 

utseende, skulle kunna begripliggöras av att en viss grad av femininitet kan inge respekt och 

fungera som skydd mot investeringar på arbetsplatsen (Skeggs 1997:185ff). Kanske är det 

riskabelt för genusvetarkvinnor att laborera med femininiteten för mycket på grund av att de 

rör sig i den patriarkala akademiska miljön där manlighet är normen? Forskning visar att 

kvinnor ofta missgynnas i den akademiska patriarkala världen (Caplan 1994:48ff, Carstensen 

2004). Ett för starkt avstånd till femininitet skulle kunna rubba könsordningen. I en 

könsblandad miljö, som den akademiska sfären, är det extra viktigt att hitta rätt avvägning i 

användandet av könskoder, för att inte straffas som avvikande (Ambjörnsson 2006:122).  

          Det är tänkbart att det också är den patriarkala akademiska miljön som påverkar 

genusvetarmäns återhållsamhet i att göra aktiva motstånd mot könsnormer. En man som gör 

kvinnlighet riskerar att uppfattas som homosexuell och utsättas för psykisk och fysisk 

misshandel (Ambjörnsson 2011:45, Connell 2003:17, Gemzöe 2008:146). Mot bakgrund av 

detta menar jag att det är begripligt varför ett avsiktligt motstånd mot könsnormer generellt 

inte uttrycks i genusvetarmännens utsagor utan det rör sig om ett distanserande till manlighet 

som jag inte förstår som ett avsiktligt motstånd. Oavsett avsiktlighet eller inte så framstår det 

problematiskt för genusvetarmännen att positionera sig längs den queera linjen.  

          Sammantaget visar min analys av genusvetarnas utsagor att genuskunskapen praktiseras 

genom motstånd mot könsnormer. Av intervjuutsagorna att döma är det främst 
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genusvetarkvinnorna som positionerar sig längs den queera linjen genom aktiva 

motståndshandlingar mot könsnormer. I genusvetarmännens skildringar ser jag främst ett 

distanserande till manlighet, men det verkar inte ske genom ett avsiktligt motstånd. Det 

indikerar att genusvetarmäns handlingsutrymme för könsnormsmotstånd är mer begränsande 

än för genusvetarkvinnor. Därför uppfattar jag ett, jämfört med traditionen, könsomvänt 

förhållande beträffande immanens och transcendens i genusvetarnas utsagor.  

5.2.2.2 Genusdiskussioner 
Ett annat sätt att använda genuskunskapen som genusvetarnas intervjuberättelser ger uttryck 

för är genom att diskutera genusfrågor. Diskussionerna kan t.ex. röra jämställdhet, 

familjeideal och könsstereotyper. Det mönster jag uppfattar i intervjuberättelserna är att 

diskussioner om genusfrågor förs både i privatlivet och inom akademin. I utsagorna upplever 

jag att det finns en politisk drivkraft att föra genusdiskussioner som är svår att hejda. Att föra 

genusdiskussioner verkar vara kännetecknande för att passera som genusvetare.  

          I en intervjuberättelse skildras hur respondenten debatterar genusfrågor i släkten trots 

att det ofta leder till konflikter:  

IP: Både min mamma och min sambos mamma är oerhört biologistiska. Vi hamnar alltid mer 

eller mindre i konflikter. Där går det tydligen inte att förändra. Kanske något. Där är det lite 

jobbigare [än i vänskapskretsen]. När man hamnar i den typen av sammanhang att det är fester 

eller släktkalas och så blir man den där festförstöraren: ”Hur kan du säga så, vad menar du då?” 

[Kvinna].  

Amanda: Ja för det finns ju mycket av de här schablonbilderna i talet rent allmänt, t.ex. att män 

inte har någon simultankapacitet och sådant. Går du i konflikt då eller diskuterar det när du hör 

sådana saker? 

IP: Ja. Då brukar jag säga: ”Vad menar du med det?”, ”Kan du förklara?” och ”Hur kan du säga 

så?” Det är det jag gör. Det är svårt att ligga lågt. [Kvinna]. 

Att det är svårt att ligga lågt när könsstereotyper uttrycks i umgängessituationer menar jag 

visar på en drivkraft att diskutera genusfrågor. I en annan utsaga synliggörs att 

genusdiskussionerna även kan förekomma inom den akademiska sfären:  

Det finns väldigt ofta situationer, även i den akademiska världen där det kommer upp sådana här 

frågor och diskussioner [om kön]. Då kommer argumentet: ”Jamen vi är ju olika.” Om jag inte 

är en deltagare där det är någon annan som leder sammanhanget, utan att jag själv ska prata om 

de här frågorna för en blandad publik, där jag kan misstänka att det finns de som har en stark 

biologistisk utgångspunkt, då börjar jag med biologin. […]. [Kvinna]. 
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          Mönstret att diskutera genus både inom akademin och privat återfinns i andra utsagor. I 

en intervjuberättelse skildras hur jämställdhet ”missioneras” för studenter och att det ibland 

kan bli överdrivet mycket (se rubrik 5.2.3.1). Svårigheten att hejda missionerandet förstår jag 

som en drivkraft att föra genusdiskussioner. Ett svårhejdat missionerande påträffas också i en 

annan intervjuskildring om att diskutera konstruktionism på en fest med biologister: 

Amanda: Vadå? Hamnade du i någon debatt om det [förståelsen av kön]? 

IP: Ja. Då hamnade jag mer eller mindre i bråk med någon kvinna där. Under den tiden hade jag 

dessutom väldigt lätt att bli störd på kvinnor som inte fattade att det jag sade var mycket bra för 

dem. De skulle hålla kvar i sina biologistiska uppfattningar. Jag var en sådan otrolig 

nypatriarkatmänniska i ny form. Något av en missionär. Jag gjorde något liknande där jag 

förstörde en hel 50-årsfest. Jag gick igång på någonting och det var en tant som började gråta. 

Sedan tog hela festen slut [skratt]. [Man]. 

Beskrivningen av att gå igång på någonting och att vara något av en missionär gör att jag 

uppfattar det som svårt att låta bli att diskutera genusfrågor när tillfälle ges. I ytterligare en 

intervjuberättelse exemplifieras med genusdiskussioner inom akademin som medfört att 

respondenten ifråga blivit utfryst ur kollegiet. I samma intervju noterar jag utsagor om 

genusdiskussioner i privatlivet:    

Amanda: Jag kommer ihåg att du tog något exempel om att andra kan dra schablonmässiga 

slutsatser om kön. Hur reagerar du då? 

IP: Det är svårt. Man möter folk hela tiden i privatlivet som gör på det där sättet. T.ex. ”se här. 

Det är ju ingen jämställdhet för män är ju i minoritet i det här.” Då blir det så att: ”Men herre 

gud, kom igen nu, du måste ju se the big picture.” Det där är ett litet exempel. Det är inte alltid 

så lätt. Man har ett perspektiv och det går inte att förklara på en minut för dem som är 

preteoretiska. Det är mycket mer komplicerat. Är det en middagsbjudning så går det inte att 

fördjupa sig. Ibland försöker man navigera och på något sätt försöka få in diskussionen i 

någorlunda rimlig riktning. Kanske genom att säga något om att det finns fakta som visar det här 

också. För annars blir det som om man sitter och föreläser och det går ju inte. [Man]. 

Trots att situationen beskrivs som svår skildrar utsagan att respondenten försöker navigera för 

att få tillstånd en rimlig diskussionsnivå. Det menar jag pekar på att det finns en drivkraft att 

ta genusdiskussioner även när det rör sig om komplicerade situationer.  

          Andra skildringar av genusdiskussioner i privata relationer handlar t.ex. om hätska 

diskussioner om jämställdhet med en före detta man och om hur föräldrar och syskon blir 

trötta på genusprat. I en utsaga skildras hur familjeideal kan problematiseras i 

vardagssituationer: 
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Om det t.ex. är en tvåsamhet som börjar etablera sig mycket starkare, rent formellt, att man ska 

gifta sig eller så. Om man i det sammanhanget inte enbart säger: ”Vad roligt” och ”Grattis”, utan 

ställer frågor om hur de ser på sitt förhållande, sin relation och förväntningar. Då kan det bli 

någonting som skaver, lite jobbigt. Man vill inte ta i det för det ska vara så skimrande och lysa 

så väldigt. [Kvinna]. 

I citatet skildras att det skaver och blir lite jobbigt för omgivningen när respondenten 

problematiserar tvåsamhet. Att det kan uppfattas obekvämt att problematisera heteronormen 

verkar inte vara avskräckande enligt denna utsaga.  

          Genusvetarnas skildringar kännetecknas av att genusdiskussioner förekommer både 

inom akademin och i privatlivet. Diskussioner om genus menar jag implicerar en politisk 

drivkraft att förändra människors uppfattning i genusfrågor. Jag förstår denna intention som 

tillhörande att befinna sig i en position som genusvetare. Det begränsande handlingsutrymmet 

för genusvetarmän som påvisades i utsagor om att göra motstånd mot könsnormer uppfattar 

jag inte vara ett problem i skildringar om genusdiskussioner. Här upplever jag att det finns ett 

handlingsutrymme för både genusvetarkvinnor och genusvetarmän. 

          De genusdiskussioner som exemplifieras genom utsagorna menar jag synliggör en 

ambition att sätta den straighta linjen i förgrunden för att skapa nya icke heteronormativa sätt 

att se på den omgivande tillvaron (Ahmed 2006, Ambjörnsson 2006:52). När genusvetarna 

diskuterar genusfrågor tolkar jag det som att de positionerar sig längs den queera linjen i och 

med att de problematiserar traditionella sätt att se på kön. Det här sökandet efter alternativ till 

den straighta linjen anser jag står för en transcendent hållning gällande könsfrågor. 

Traditionellt förknippas förändring av könsuppfattningar genom genusdiskussioner med den 

feministiska kampen (Gemzöe 2008:16ff, se även 145). Att vara genusvetare verkar under 

detta tema innebära en position där traditionellt manligt förknippad akademisk kunskap och 

en traditionellt kvinnligt associerad politisk feministisk drivkraft i privatlivet smälter samman 

(Caplan 1994:48ff, Connell 2003:46f, se även 58, de Beauvoir 1995:135, Ekenstam et al. 

2001:204, Elvin-Nowak & Thomsson 2003:29, Gherardi 1994:597, Gunnarsson et al. 

2003:239).  

          Kontentan av detta avsnitt är att genusvetarnas berättelser pekar på att det finns ett 

handlingsutrymme för genusvetarna att praktisera genuskunskap genom att föra 

genusdiskussioner inom akademin och i privatlivet. Att diskutera genusfrågor uppfattar jag 

som en politisk drivkraft som tillhör det att vara genusvetare. När genusvetare diskuterar 

genusfrågor förstår jag det som att de befinner sig i en transcendent position där akademisk 
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kunskap och politisk feminism smälter samman. Genusdiskussionerna ser jag som ett sätt att 

följa den queera linjen i och med att heteronormativa positioner problematiseras.  

5.2.3 Krav och förväntningar 
I det här avsnittet tar jag upp krav och förväntningar på en själv och från andra som jag 

observerar kommer till uttryck i intervjuerna när praktiserandet av genuskunskapen 

diskuterats. Det kan handla om att uttrycka motstånd mot könsnormer som ett ideal att 

eftersträva, eller om ett ideal att ”leva som man/kvinna lär”. Min ambition under detta tema är 

att visa hur krav och förväntningar som kommer till uttryck i intervjuberättelserna kan bilda 

en förståelse för genusvetares möjligheter och begränsningar att uppta utrymmen i världen. 

Vad gäller krav och förväntningar uppfattar jag utsagorna spegla tendenser i föregående 

teman där kvinnornas utsagor pekar på ett större handlingsutrymme för gränsöverskridanden. 

5.2.3.1 Skuld och skam 
I utsagor om att praktisera genuskunskap upplever jag ibland vad jag tolkar som uttryck för 

skuld- och skamkänslor.10

          I en intervjuberättelse ser jag en konflikt mellan olika könsgöranden. Till att börja med 

uttrycks det motiga med att övningsköra för körkort i högre ålder än genomsnittet: ”Det 

förväntas av en säker man i [ålder] att han har körkort och att han kör på ett visst sätt. Han 

sitter ju inte som en tant och kör. [Man].” Här uppfattar jag att det finns en skamkänsla 

kopplad till att vara man utan körkort och riskera att köra som en tant. Skammen kan hänga 

samman med distansen till den manlighet/säkerhet som ett körkort symboliserar. Skammen 

menar jag kan bero på ett oreflekterat görande av kvinnlighet. I samma intervjuberättelse 

noterar jag skuld för att motstånd mot manlighet inte görs:  

 Det jag ser framkalla skuld och skam är förväntningar och krav 

som bottnar i normer för genusvetare. Framför allt handlar det om förväntningar och krav på 

att göra könsnormsmotstånd. Den skuld och skam som jag uppfattar i genusvetarnas 

intervjuberättelser kan knytas till olika typer av könsgöranden som är mer eller mindre 

laddade beroende på kontext. Exempelvis kan det i vissa situationer vara det reflekterade 

könsgörandet som framkallar skamkänslan, medan det i andra situationer kan vara det 

oreflekterade könsgörandet som leder till skam eller skuld. Ideala könsgöranden verkar ibland 

kollidera med varandra eller med tabubelagda könsgöranden.  

                                                           
10 Med skam avser jag den primära känsloreaktion Thomas Scheff talar om som en känsla som uppstår när vi inte 
lyckas leva upp till våra ideal. Relationer kan hotas i samband med att den moraliska skamkompassen sätts ur 
spel, varför skamkänslan fyller en viktig funktion för bevarandet av sociala band mellan människor (Scheff & 
Starrin 2002). Skuld skiljer sig från skam då den förra handlar om separata, kränkande handlingar och felsteg, 
medan den senare rör avslöjandet av dolda drag som inverkar på självidentiteten (Giddens 1999).    
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Amanda: Ser du på normbrotten som en del i en väg mot jämställdhet? 

IP: Att jag medvetet skulle bryta mot normer i någon slags politisk…? Ja det är väl bra att göra 

det. Det gör man på en massa nivåer idag. Jag skulle säkert kunna vara mycket mer aktiv. Det är 

nog mer att jag inte brinner tillräckligt mycket för enbart den frågan. [Man]. 

Utsagan förmedlar att mannen säkert skulle kunna vara mycket mer aktiv när det gäller att 

göra motstånd mot manlighet i politiskt avseende. Att inte brinna tillräckligt mycket 

implicerar också att aktiviteten borde vara större. Detta tolkar jag som uttryck för en 

medvetenhet om att det är önskvärt att vara mer aktiv och att det frambringar skuld att inte 

vara aktiv. Jag uppfattar inte utsagan som att det handlar om ett medvetet görande av 

manlighet när jämställdhetsaktiviteten är låg. Då orsaken beskrivs vara att inte brinna 

tillräckligt mycket för frågan förstår jag det som att den manlighet som görs är oreflekterad. 

Skuld och skam verkar kunna infinna sig både när genuskunskapen praktiseras och när den 

inte gör det. Det menar jag tyder på att det finns ideal som står i konflikt med varandra: Att 

göra reflekterad kvinnlighet och att göra oreflekterad manlighet: 

 

Idealkonflikt 

 

 

 

 

           

 

Skuld för att motstånd mot könsnormer inte görs återkommer i intervjuberättelserna. T.ex. 

uppfattar jag smink som skuldbelagt:  

IP: Men lite färg på ögonfransarna sätter jag dit. Det är något jag börjat med sedan jag blivit 

äldre. Det gjorde jag inte så mycket som ung. Det beror mycket på att jag tycker att jag blivit 

ljusare och jag var mörk förut. Jag tycker att det har blivit fel. Det kanske också är ett försvar. 

[Kvinna].   

I utsagan tilläggs varför mascara används och handlingen försvaras. Det ser jag som att 

idealet är att inte sminka sig och att ändå göra det verkar framkalla skuldkänslor. Här 

uppfattar jag kvinnligheten som oreflekterad i och med att mascaran inte beskrivs användas i 

ett genomtänkt politiskt syfte. I en annan utsaga uppfattar jag också att görandet av 

oreflekterad kvinnlighet är skuldbelagt:  

Ideal 1. 
Reflekterad 
kvinnlighet 

Ideal 2. Oreflekterad 
manlighet 
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Jag kan också medvetet bete mig könskodat, t.ex. klä mig i skor med hög klack och klänning 

med hög slits, sminka mig och vara vad man kan kalla kvinnlig, men då är det mitt eget val och 

jag har problematiserat det för mig själv varför jag gör det. [Kvinna]. 

Här upplever jag att kvinnlighet inte bör göras utan att den är genomtänkt. Kvinnlighet ska 

väljas medvetet och problematiseras innan den tas i bruk och det ska finnas en anledning till 

att den görs. Utsagan menar jag tyder på att det anses lite fult och skamligt att göra 

oreflekterad kvinnlighet, till skillnad från reflekterad kvinnlighet. En skuldkänsla som 

emanerar ur att inte göra könsnormsmotstånd ser jag i ytterligare en intervjuberättelse. I detta 

fall handlar det om att prata för mycket:    

IP: Jag är både spontan och vill missionera ibland, det är ett narcissistiskt behov som finns där, 

det finns i hela mitt yrke. Jag hade nog inte valt läraryrket annars. Det kan ju drabba andra. 

Sådant har jag fått lära mig att iaktta, men jag syndar säkert ganska mycket. [Man].  

Amanda: Ja, man säger ju ofta att män pratar mer och högre än kvinnor. 

IP: Ja så där skulle jag behöva bli bättre på att observera mig själv. [Man]. 

Beskrivningen av att tendensen att prata för mycket är ett ”narcissistiskt behov” som kan 

drabba andra tolkar jag som att pratigheten betraktas negativt i utsagan. Att det omnämns som 

en synd att inte lyckas iaktta sin benägenhet att prata, och att behovet att förbättra 

självobservationen uttrycks, menar jag stärker intrycket att pratigheten är skuldbelagd. 

Pratighet är traditionellt manligt förknippat. När det betraktas som en synd att prata för 

mycket tolkar jag det därmed som att det är tabu att göra oreflekterad manlighet. Detta kan 

jämföras med en annan intervjuskildring om att prata mycket:  

IP: Jag får det påpekat för mig att jag pratar mycket. Då kan jag bemöta det med: ”Är du 

verkligen säker på att det är jag som pratar mycket? Är det inte du som är ovan vid att höra 

kvinnor prata mycket?” [Kvinna]. 

Här rättar sig man (här kvinna) inte efter andras kommentarer, som i utsagan ovan där 

lärdomen gjorts att iaktta pratigheten. Av utsagan att döma verkar det snarare som att skulden 

lämnas över till andra i och med att andras kommentarer ifrågasätts. Att kvinnor som pratar 

mycket beskrivs kunna uppfattas som något ovanligt indikerar att pratighet traditionellt är 

manligt förknippad. Om pratigheten är reflekterad eller oreflekterad framgår inte i citatet, men 

den verkar inte vara skuldbelagd på samma sätt som i mannens citat ovan. I en annan kvinnas 

utsaga (se 5.2.2.1) framkommer att reflekterad manlighet och kvinnlighet används om 

vartannat genom olika sittpositioner för att väcka reaktion. Varken den reflekterade 
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manligheten eller den reflekterade kvinnligheten skildras som skuldbelagda, utan snarare som 

eftersträvansvärda. 

          Utifrån genusvetarnas citat ovan uppfattar jag att det kan vara skuld- och skamfyllt att 

inte praktisera genuskunskapen. Normerna för genusvetare verkar delvis skilja sig åt mellan 

genusvetarmän och genusvetarkvinnor. En iakttagelse jag har gjort i genusvetarkvinnornas 

utsagor är att skuld och skam skildras i samband med att man (här kvinna) inte praktiserar 

genuskunskap genom att göra motstånd mot kvinnlighet (t.ex. använder mascara oreflekterat). 

Det jag uttyder i genusvetarmännens intervjuberättelser är att skuldkänslor infinner sig när 

man inte gör motstånd mot manlighet (t.ex. pratar för mycket), och skamkänslor när man 

distanserar sig från manlighet (t.ex. inte har körkort). Kvinnornas berättelser tyder på att 

idealet är att göra reflekterad kvinnlighet och reflekterad manlighet och ta avstånd från 

oreflekterad kvinnlighet. Oreflekterad manlighet uppfattar jag inte som ett ideal, men inte 

heller som skuldframbringande. Enligt min analys kan männens skildringar tolkas som att 

idealet är att göra reflekterad kvinnlighet och oreflekterad manlighet. Samtidigt uppfattar jag 

männens utsagor som att det är skuldframbringande att göra såväl reflekterad och oreflekterad 

kvinnlighet som oreflekterad manlighet. Reflekterad manlighet kommer inte till uttryck i 

männens skildringar. Mönstren för ideal och tabun i genusvetarnas intervjuberättelser kan 

illustreras enligt följande:   

 

                                              Den binära könsgörarmodellen 

 

 Kvinnor Män 

Ideal  
Reflekterad 
kvinnlighet 

 

Reflekterad 
manlighet 

Reflekterad 
kvinnlighet 

Oreflekterad 
manlighet 

Tabu 
Oreflekterad manlighet 

Oreflekterad manlighet 

Reflekterad kvinnlighet 

Oreflekterad kvinnlighet Oreflekterad kvinnlighet 

     

Den oreflekterade kvinnligheten tolkar jag som mest tabubelagd då den är den enda 

könspraktikern som inte också är ett ideal. För att exemplifiera hur ideal och tabun ser ut i 

genusvetarnas utsagor mer konkret använder jag nedan även exempel från avsnitt 5.2.2.1 och 

5.2.3.2. Idealen för genusvetarkvinnor handlar t.ex. om att använda reflekterad kvinnlighet 
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genom att sitta kvinnligt, ha högklackade skor, sminka sig, samt använda reflekterad 

manlighet i form av ett traditionellt manligt förknippat kroppsspråk. Tabun för 

genusvetarkvinnor är att utan reflektion använda kvinnlighet, t.ex. smink, kvinnligt 

förknippad klädsel och manér. Ideal för genusvetarmän är t.ex. att göra reflekterad kvinnlighet 

genom att kämpa aktivt för jämställdhet, eller att göra oreflekterad manlighet, t.ex. att inte 

gilla smink. Tabun för desamma kan vara att använda oreflekterad manlighet genom att prata 

för mycket, att använda oreflekterad kvinnlighet i form av ljusa pastellfärger på kläder, inte ha 

körkort, och intressera sig för heminredning. För genusvetarmän är det också tabu att göra 

kvinnlighet reflekterat genom smink och kläder.      

          I genusvetarnas utsagor uppfattar jag skuld när motstånd mot stereotypa föreställningar 

om kön inte görs. Skulden menar jag implicerar att motstånd borde göras och att en 

förändring beträffande könsstereotyper är det ideala. Det kan bero på att genusvetare känner 

att de bör medverka till att skapa jämställdhet i samhället, en fråga som annars politiskt aktiva 

feminister i huvudsak driver (Gemzöe 2008:16ff). Denna strävan efter alternativa 

könspositioner menar jag kan knytas till transcendens. Alternativen för olika 

motståndspositioner verkar skilja sig åt mellan genusvetarmän och genusvetarkvinnor utifrån 

utsagorna under detta tema, tema 5.2.2.1, samt tema 5.2.3.2. Enligt genusvetarkvinnornas 

utsagor förstår jag det som idealiskt att använda reflekterad kvinnlighet och reflekterad 

manlighet. Det är endast den oreflekterade kvinnligheten som är tabubelagd. Det menar jag 

implicerar att det finns ett handlingsutrymme för genusvetarkvinnor att positionera sig i olika 

kombinationer av könsgöranden. Möjligheterna verkar alltså vara goda för genusvetarkvinnor 

att orientera sig längs den queera linjen där alternativ till den heterosexuella matrisen 

praktiseras (Ahmed 2006, Butler 2007:69). I genusvetarmännens utsagor uppfattar jag 

mönstret att ideal och tabun kolliderar. Det är idealiskt att göra reflekterad kvinnlighet och 

oreflekterad manlighet. Samtidigt verkar det vara tabubelagt att göra dessa könsgöranden och 

även att göra oreflekterad kvinnlighet. Jag tolkar detta som att möjligheten för genusvetarmän 

att orientera sig bort från den immanenta straighta linjen mot den queera är begränsad p.g.a. 

att normer för att passera som genusvetare och normer för att passera som man i samhället 

kolliderar (Ahmed 2006:99f, Crawford 2000:9, Wasshede 2010:186f, Zimmerman 1992:196). 

Min upplevelse är att hur genusvetarmännen än gör kön så riskerar det att bli ”fel”.  

          Varför männens, men inte i kvinnornas, skildringar innehåller skam vid distanserandet 

från traditionella könsstereotyper kan förstås mot bakgrund av att manlighet har värderats 

högre än kvinnlighet genom historien (Connell 2003:184, Hirdman 1988:223). När män 

distanserar sig från manlighet innebär det att den i samhället högst värderade heterosexuella 
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manligheten sätts på spel (Ambjörnsson 2006:61). Männen riskerar därmed att uppfattas som 

mesiga och homosexuella (Ambjörnsson 2011:45, Ambjörnsson 2006:126f, Connell 2003:17, 

Gemzöe 2008:146). Bilden av mannen på arbetsplatsen kan dessutom hotas (Smith 1987:30). 

Genusvetarmännens skildringar berör inte ett reflekterat görande av manlighet. Med tanke på 

att heterosexuell manlighet är högst värderad kanske det är svårt att göra denna manlighet för 

män i ett politiskt feministiskt syfte? Jag tänker att det är stor risk att ett sådant görande tolkas 

som oreflekterat manlighetsgörande av omgivningen och därmed inte uppnår politisk effekt. 

          Sammantaget förstår jag genusvetarnas uttryck för skuld och skam när genuskunskapen 

inte praktiseras som att det är idealiskt att avvika från den straighta linjen. Jag uppfattar att 

genusvetarna har ett handlingsutrymme för att orientera sig mot det främmande och queera 

genom att göra reflekterad manlighet och reflekterad kvinnlighet. Genusvetarmännen verkar 

mer begränsade än genusvetarkvinnorna beträffande att praktisera detta ideal då queera 

positioner samtidigt är skambelagda. Detta tyder på ett, jämfört med traditionen, omvänt 

förhållande beträffande immanens och transcendens. 

5.2.3.2 Här går gränsen 
När praktiserande av genuskunskap diskuteras i intervjusamtalen noterar jag uttryck för att det 

finns en gräns för hur långt genusvetarna är villiga att sträcka sig i praktiserandet. Jag 

uppfattar gränser vara extra synliga när motstånd mot könsnormer berörs. I 

intervjuberättelserna märker jag mönstret vara att gränsen går där motståndet mot könsnormer 

inte förmodas ha någon effekt. En annan tendens i genusvetarnas utsagor är att det verkar 

finnas en gräns vid att göra motstånd genom utseendet, t.ex. kläder och smink. Ytterligare en 

tendens är att gränsen tycks gå redan vid att göra könsnormsmotstånd. 

          I vissa intervjuberättelser uppfattar jag att gränsen redan är satt vid att göra motstånd 

mot könsnormer, i och med att motstånd inte sägs förekomma. Exempelvis:  

IP: Jag är en produkt av det manliga samhället. Jag kan inte fly ifrån den bilden, den har ju 

format mig som sådan. Jag försöker, men jag har aldrig målat mig eller något sådant [skratt]. 

[Man]. 

Beskrivningen av att vara en produkt av det manliga samhället anser jag implicerar att 

görandet av manlighet blivit en del av personligheten och sker oreflekterat. Att inte kunna fly 

ifrån bilden av mannen tolkar jag som ett uttryck för att det är svårt att göra 

könsnormsmotstånd, även om respondenten försöker. I en annan intervjuberättelse uppfattar 

jag gränsdragningen vid att göra könsnormsmotstånd återkomma. I detta fall ser jag en ovilja 

att sticka ut för mycket genom att distansera sig från manlighet. Bland annat berörs risken att 
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som heterosexuell uppfattas som homosexuell, t.ex. på grund av att inte ha ett djupt röstläge 

eller föra sig på ett sätt som avviker från traditionell manlighet. Att gränsen tycks gå vid att 

göra motstånd mot könsnormer uppfattar jag beror på risken att som heterosexuell tolkas som 

homosexuell:  

Bara för att jag sympatiserar med homosexuella så vill jag inte själv uppfattas som homosexuell.  

Det är knepigt för det är inte rätt. Det är inte rätt för mig. Så det är en sådan gränsdragning. 

[Man]. 

Här framkommer att bli tolkad som homosexuell inte är rätt för respondenten. Det menar jag 

implicerar att det finns en vetskap om vad som är ”rätt” och vad som är ”fel” sexualitet för 

respondenten och att det är viktigt att hålla isär dessa, där går gränsen.  

          Ett annat mönster i intervjuberättelserna är att gränsdragningen sker vid 

utseendemässiga könsnormsbrott, exempelvis:   

Amanda: Känner du att det finns normer som du skulle ha extra svårt att bryta emot?   

IP: Ja om jag t.ex. helt skulle gå klädd i herrkläder, det skulle vara svårt. Jag tycker heller inte att 

det är riktigt rätt väg att gå. För då blir det ändå ett framhävande av mansnormen. Jag tycker det 

är bättre att mixa lite grann. [Kvinna].  

Att det beskrivs som svårt att göra motstånd mot könsnormer genom att gå helt klädd i 

herrkläder anser jag kan tolkas som att där finns en gränsdragning. I citatet framkommer 

också att motstånd genom kläder för motsatta könets koder tros sakna verkning och därför är 

meningslöst. En sådan uppfattning där gränsen går vid det meningslösa i att göra motstånd 

och distansera sig från könsnormer upplever jag vara ett mönster i genusvetarnas utsagor. Ett 

annat exempel på det är följande utsaga: ”Därför tar jag inte de strider som jag inte tycker är 

nödvändiga. Så har jag gjort. Jag tycker inte det är värt att göra det bara för att. [Kvinna].” 

Här poängteras nödvändigheten med motståndet. Det ska inte genomföras bara för sakens 

skull. Jag tolkar det som att gränsen går när motståndet inte har någon verkan. Ytterligare en 

utsaga betonar det meningslösa i att motarbeta könsnormer bara för sakens skull. Att använda 

kjol ges som exempel:    

Amanda: Ja, men vad gäller kön alltså [att kanske inte vilja sticka ut genom motstånd mot just 

könsnormer].    

IP: Ja, där skulle jag nog bli skjuten av Breivik för att jag undervisar om HBT- frågor. Då är jag 

kulturmarxist. Med det utstickandet skulle jag tillhöra så pass många som en majoritet inte 

identifierar sig med. Om jag vill nå ut till dem så är mitt bidrag inte att sätta på mig kjol eller 
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något. Jag tror inte att jag skulle vinna något på det, annat än om jag själv tyckte det vore skönt 

och kul. Jag har aldrig provat det. Jag har inte haft någon riktig längtan efter det. [Man].           

I citatet uppfattar jag att ett kvinnligt förknippat klädesplagg som kjol inte förmodas ha någon 

könspolitisk effekt och därför anses meningslös att använda. Undervisning inom 

genusområdet uppfattar jag som en mer effektiv metod för att skapa förändring. Det verkar gå 

en gräns för praktiserande av genuskunskap vid att använda kvinnligt förknippad klädsel.  

          I genusvetarnas intervjuberättelser uppfattar jag mönstren att gränserna rör 

könsnormsmotstånd över huvud taget, utseendekoder (kläder, smink), samt där motstånd 

förmodas sakna verkan. De skildringar som ger uttryck för att det går en gräns vid att göra 

motstånd mot könsnormer är genusvetarmännens skildringar. Denna immanens menar jag 

överensstämmer med det jag påvisat under föregående teman där det framkommit att det är 

riskabelt för genusvetarmän att göra könsnormsmotstånd.  Liksom tidigare kan en förklaring 

vara den överordnade heterosexuella manligheten i samhället och att ett avvikande från den 

innebär en förlust av något slag för män (Ambjörnsson 2006:61, Connell 2003:184, Hirdman 

1988:223). När gränsen för att praktisera genuskunskap går redan vid ett distanserande från 

manlighet, som i genusvetarmännens skildringar, menar jag att det pekar på att möjligheten att 

positionera sig längs den queera linjen är begränsad av könsnormer (Ahmed 2006).  

          Det undvikande av utseendemässiga koder för motsatt kön som jag noterat i 

genusvetarnas skildringar kan vara ett uttryck för den begränsande heteronormativiteten. 

Avvikanden från heteronormen kan straffa sig, medan det lönar sig att följa den 

(Ambjörnsson 2006:52f, se även 126f, Kulick 2005:18, Rosenberg 2002:87f). Gränsen vid att 

använda kläder och smink enligt motsatta könets koder kan ur ett queerfenomenologiskt 

perspektiv ses som ett uttryck för att den straighta linjen begränsar utforskanden av den 

queera linjens utrymmen (Ahmed 2006:96f, se även 99f). Utsagor om att en gräns går där 

motståndet mot könsnormer saknar effekt förstår jag som en inställning som främjar ett 

utforskande av den queera linjen då det tyder på en vilja att förändra strukturer. 

          Sammanfattningsvis förstår jag genusvetarnas beskrivningar av att det går en gräns vid 

att använda kläder och smink för motsatta könets koder som ett begränsande för att utforska 

en queer linje. I männens utsagor noterar jag att undvikandet av motstånd mot könsnormer är 

en starkt begränsande faktor vad gäller möjligheten att uppta queera utrymmen i världen. 

Mönstret med en påtagligare transcendens i kvinnornas utsagor kvarstår därför. Betoningen i 

genusvetarnas utsagor av att könsnormsmotståndet bör ha effekt när det genomförs kan visa 

på en öppenhet inför att positionera sig längs den queera linjen. 
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6. Diskussion: reflekterade och oreflekterade könspraktiker 
Huvudfrågan för min uppsats är hur genusvetare förhåller sig till att praktisera 

genusvetenskap. Trots att det finns en strävan i genusvetarnas intervjuberättelser om att 

upplösa könsroller syns en tydlig skillnad i vilka möjligheter genusvetare har att praktisera 

genuskunskap. Jag uppfattar det som att genusvetarkvinnor och genusvetarmän har olika 

handlingsutrymmen när de praktiserar genuskunskap. I detta kapitel kommer jag därför i 

huvudsak att diskutera resultaten utifrån dessa skillnader. Genusvetarnas möjlighetsutrymme 

verkar påverkas av ideal som finns i den miljö genusvetare rör sig. Idealen kring 

praktiserandet av genuskunskap framstår som komplexa. Vissa sorters manlighet och 

kvinnlighet är eftersträvansvärda, medan andra former är tabubelagda och mönstren skiljer sig 

åt mellan könen. I Murakami-citatet som presenterades inledningsvis var mänskligheten nöjd 

på den tid då olika könselement kunde existera inom en och samma individ. Min tolkning är 

att det finns ett sökande i genusvetarnas utsagor efter en sådan queer tredje position i de 

skildrade försöken att underminera könsnormer genom handling och diskussion.  

          Resultaten kan sammanfattas i tre teman: ideal, tabu samt reflekterad/oreflekterad 

manlighet och kvinnlighet. Idealen rör hur genuskunskap ska praktiseras. Tabun handlar om 

var gränsen går vid praktiserande av genuskunskap. Begreppen reflekterad/oreflekterad 

manlighet och kvinnlighet synliggör könsnormshierarkier knutna till ideal och tabun. Nedan 

går jag närmare in på dessa teman.  

          Av min analys att döma uppvisar genusvetarnas intervjuberättelser både gemensamma 

och skilda ideal beträffande om och hur teoretisk kunskap om genus ska omsättas i praktiken. 

För genusvetare verkar idealet vara att göra avsiktliga motstånd mot könsnormer och att föra 

genusdiskussioner. Exempelvis att som genusvetare medvetet använda könskodat beteende, 

eller att ifrågasätta stereotypa uttalanden om kön i privata och akademiska sammanhang. I 

genusvetarmännens utsagor uppfattar jag ideal som inbegriper både att göra motstånd mot 

könsnormer genom handlingar (t.ex. ta mindre fysisk plats, göra hushållsarbete) och att inte 

göra det (t.ex. att som man inte ha körkort). Ett mönster i männens utsagor är att idealet att 

göra motstånd mot könsnormer inte praktiseras då manlighet har blivit en del av 

personligheten och kan vara skamfyllt att avvika från. Jag förstår det som att det finns större 

möjlighet till transcendens i kvinnornas utsagor där skam p.g.a. könsnormsmotstånd inte 

förekommer. 

          Enligt tidigare forskning om politiska aktivister (Egeberg Holmgren 2011, Lucal 1999, 

Wasshede 2010) är kvinnlighet för kvinnor och manlighet för män tabubelagt. För 
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genusvetarna i detta uppsatsarbete ser jag ett mer komplext mönster av tabun och ideal 

rörande kvinnlighet och manlighet. Det är inte all kvinnlighet/manlighet som är idealisk eller 

tabubelagd, utan vissa sorters kvinnlighet och manlighet. Denna ytterligare dimension av ideal 

och tabun synliggörs när begreppen reflekterad och oreflekterad kvinnlighet/manlighet 

används. Genom att belysa skillnaden mellan hur reflekterad och oreflekterad 

manlighet/kvinnlighet kommer till uttryck i genusvetarnas berättelser synliggörs de 

tolkningsramar som genusvetarna rör sig inom i intervjuerna. Dessa tolkningsramar vittnar 

om att det finns hierarkier beträffande hur kön bör, kan och får göras.  

          I genusvetarkvinnornas skildringar verkar den queera linjen följas genom att den 

reflekterade manligheten och den reflekterade kvinnligheten värderas högt. Det kan handla 

om att använda traditionellt manligt kroppsspråk och traditionellt kvinnligt smink strategiskt. 

Den oreflekterade kvinnligheten förefaller tabubelagd (t.ex. smink utan motståndssyfte). 

Oreflekterad manlighet uppfattar jag varken som idealisk eller skuldframbringande i 

kvinnornas skildringar varför den förefaller neutral i berättelser om motstånd mot 

könsnormer.  

          I tidigare forskning handlar kvinnors motståndsberättelser om motstånd genom 

utseenderelaterade faktorer (Lucal 1999:786, Wasshede 2010:190ff). I detta uppsatsarbete är 

mönstret att kvinnor gör avsiktliga motstånd mot kvinnlighet genom handlingar, inte genom 

utseende, där går en gräns. Manlighet görs t.ex. med hjälp av kroppsspråket, medan en 

traditionellt manlig klädstil beskrivs svår att använda. Att resultaten i detta arbete skiljer sig 

från Wasshedes (2010) och Lucals (1999) studier kan bero på olikheter beträffande urval. 

Kvinnorna i Wasshedes och Lucals studier är unga, politiska aktivister. Kvinnorna i detta 

uppsatsarbete är i huvudsak från 1950-60 talets generationer och ifrån en annan miljö, den 

patriarkala akademiska miljön. I en miljö där den manliga normen dominerar, och kanske 

premierar ett kvinnligt yttre (på kvinnor), kan det leda till negativa konsekvenser för kvinnor 

som gör motstånd mot könsordningen (Skeggs 1997). I en grupp där det råder konsensus om 

att ett kvinnligt yttre är tabu för kvinnor blir det troligtvis inte riskabelt att göra motstånd mot 

kvinnlighet. 

          I genusvetarmännens utsagor uppfattar jag det viktigt att till viss del upprätthålla den 

straighta linjen. Både oreflekterad manlighet och reflekterad kvinnlighet är högt värderade 

normer. Exempelvis att ha traditionellt manliga intressen och kroppsspråk, göra 

hushållsarbete samt inte prata för mycket. I synnerhet den reflekterade kvinnligheten, men 

även den oreflekterade manligheten, verkar samtidigt vara tabubelagda. Den reflekterade 
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manligheten synliggörs inte i männens intervjuberättelser varför jag tolkar den som 

problematisk att använda i feministiskt syfte.  

          Enligt tidigare forskning upplevs det besvärande för män att göra motstånd mot normer 

för manlighet genom feminint förknippade kläder och attribut. Det innebär en risk att tolkas 

som homosexuell (Wasshede 2010:193, se även 218ff). Däremot framstår det i tidigare 

forskning som ett ideal för män att göra aktivt motstånd mot könsnormer genom intressen och 

beteenden (Egeberg Holmgren 2011:101ff, Wasshede 2010:218). En tänkbar förklaring till att 

det idealet inte beskrivs praktiseras i den här uppsatsen kan vara skillnader i urval. Männen i 

detta uppsatsarbete tillhör en äldre generation än männen i tidigare forskning. Jag tänker mig 

att det är lättare att vara ung och i en grupp där det råder ett uttalat ideal att utmana 

könsnormer.  

          Detta uppsatsarbete bidrar till forskning rörande förhållandet mellan teori och praktik i 

och med att teorin binds samman med praktiken i intervjuberättelserna. Trots att genusvetare 

är personer med stor teoretisk kunskap om genus förefaller det, utifrån min analys, vara svårt 

för dem att undgå att reproducera en maktordning vid praktiserande av och reflekterande över 

genuskunskap. Jag menar att det tyder på att genusvetarna påverkas av normer när de 

praktiserar sin kunskap. Genusvetarna gör inte kön neutralt utan följer en maktordning. Detta 

antyder att könsnormer är synnerligen stabila och det kan i sin tur säga något om hur 

jämställdhetsarbete bör utformas på en praktisk nivå. Utifrån den här studien verkar det finnas 

ett behov av att arbeta med hierarkier och föreställningar om kön.  

          Sammanfattningsvis förefaller det som begränsar praktiserandet av genuskunskapen för 

männens del vara den manlighetsnorm som råder såväl i samhället i stort som inom akademin. 

Denna norm medför att genusvetarmän som positionerar sig utanför den straighta linjens 

utstakade väg riskerar att hamna längre ner i könshierarkin. Samtidigt uppfattar jag ett ideal 

att praktisera genuskunskap, vilket gör det möjligt för genusvetarmännen att föra 

genusdiskussioner. För genusvetarkvinnorna verkar manlighetsnormen inte vara lika 

begränsande på grund av att idealet att praktisera genuskunskap framstår som enhetligt. Att 

som kvinna utmana normer för kvinnlighet är sannolikt inte lika riskabelt som för män som 

gör motstånd mot manlighet, med tanke på att kvinnlighet har lägre status i samhället. 

Genusvetarkvinnorna kan röra sig relativt fritt mellan straighta och queera positioner. Men det 

verkar finnas en resistans mot att göra motstånd mot ett traditionellt kvinnligt yttre som kan 

försvåra praktiserandet av genuskunskapen på detta plan. De här tendenserna i genusvetarnas 

skildringar implicerar att rådande könsnormer i samhället och rådande normer inom akademin 

bidrar till att både begränsa och möjliggöra ett praktiserande av genuskunskap.   
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För att nå ytterligare förståelse om hur genusvetare förhåller sig till att praktisera 

genuskunskap krävs vidare studier. En fortsättning på detta uppsatsarbete kan vara att söka 

förståelse för hur begränsningar och möjligheter sker för genusvetare. I detta uppsatsarbete 

gjordes t.ex. ingen fördjupning av ideal beträffande könsnormer inom akademin. Den 

akademiska miljö genusvetare befinner sig inom är en miljö som kännetecknas av kritiskt 

tänkande, vilken jag menar kan öka möjligheter att överskrida könsnormer. Samtidigt kan den 

akademiska världen ses som en patriarkal miljö med traditionsbundenhet och skulle på så sätt 

kunna fungera begränsande för könsnormsmotstånd. I intervjuberättelserna fann jag 

könsförståelsen vara svår att uttrycka, samtidigt som den verkar inverka på huruvida 

genuskunskap praktiseras. För att utöka förståelsen av begränsande faktorer för genusvetare 

att praktisera genusvetenskap kan också denna aspekt vara värd att undersöka ytterligare. 

Vidare forskning om genusvetares förhållningssätt överlag anser jag vara intressant ur ett 

jämställdhetsperspektiv, då mycket av den kunskap om genus som når ut i samhällets praktik 

har sitt ursprung i den akademiska världen.         
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Bilaga 1. 
Inledningsvis: 

• Information om formalia, samtycke, konfidentiellitet etc.  

• Intervjupersonen presenterar sig och berättar varför valet gjorts att delta i studien.  

Frågor på temat ”engagemang”: 

- Finns någon involvering kopplad till genusämnet utanför studierna/undervisningen? 

Politiskt? 

- När väcktes intresset för genusvetenskap? Varför? 

- Hur har det förändrat dig? 

- Vad upplever du som den viktigaste förändringen? 

- Vilken vision har du med studierna/undervisningen? 

- Är det någon kunskap du saknar i undervisningen? 

Frågor på temat ”praktik”: 

- Vad innebär det i praktiken att ha kunskap om genus? Ge exempel ur vardagen. 

- Bryter du/ni mot normer? Vilka är erfarenheterna av det? Svårt/lätt? 

- Finns det vissa situationer där det är svårt att ha en konstruktivistisk syn? Vilka? 

- Hur är det att vara kvinna/man och ha ett engagemang för genusfrågor? Fördelar? 

Nackdelar? 

- Hur reagerar omgivningen på engagemanget i genusfrågor? Hur påverkar det nära 

relationer? 
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