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Inledning
Genusforskning på frammarsch
Siv Fahlgren
Det dagliga spelet av könsinnebörder
Vad kön är eller betyder, vad vi lägger för innebörd i könsbegreppet, kan vid första
påseendet tyckas självklart – det är ju det som bestäms så fort ett barn är fött via en
hastig titt på barnets könsorgan. Vi har fått lära oss att där finns två ”naturliga” eller
”biologiska” kön, man och kvinna, som är varandras motsatser, framför allt utifrån
att de har olika roller rörande sexualitet och barnafödande. Utifrån dessa två kön
har vi sedan kommit att förstå ”normal” sexualitet som heterosexualitet, också den
har framställts som ”naturgiven”. Uppdelningen i två kön har alltså gjorts begriplig
(och ”naturlig”) utifrån heterosexualiteten som norm, samtidigt som heterosexualiteten har kunnat göras till norm (och framställas som ”naturlig”) eftersom könen
förstås som två olika, varandra motsatta, kroppar som gjorda för varandra (Lambda
Nordica 1996:3-4, Rosenberg 2002).
Men vid närmare betraktande visar det sig att begreppet kön används på olika sätt
i olika sammanhang, och ges därvid olika innebörder. I vår västerländska kultur ges
ofta kön just innebörden skillnader i egenskaper. Män och kvinnor antas ha två olika
uppsättningar egenskaper, biologiska och/eller psykologiska, som tar sig uttryck i
manliga och kvinnliga sätt att vara, handla, tänka, uppfatta, röra sig osv. Skillnader
som individerna dessutom värderas utifrån, där det som för tillfället karaktäriseras
som manligt eller maskulint av tradition värderas högre än det kvinnliga eller feminina (Magnusson 1996, 1998, Ekenvall 1966). Detta skillnadstänkande är så djupt
förankrat i oss, så naturliggjort, att vi inte märker eller tänker på när vi agerar i enlighet med det. Vi uppfattar det ofta inte ens som ett synsätt, utan som något alldeles
självklart. Vi är våra diskursers ögon (Fahlgren 1999). På så sätt kan vi bara genom
att göra ”som vanligt” bidra till att denna könsinnebörd upprätthålls – och med den
de praktiker den legitimerar som särbehandling av könen i form av olika handlingsutrymmen, ojämlik behandling – fast vi inte avsett det, och fast vi kanske säger att vi
är emot sådant. Könsskillnadstänkandet understödjer på så sätt ojämställda handlingar och praktiker på ett oreflekterat och självklart sätt (Magnusson 1996, 1998).
Genom att tala om kön som naturliga olikheter i egenskaper bortser man emellertid från vad de olika villkor, som kvinnor och män lever under, gör för och med
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kvinnor och män. Olika sociala, kulturella, diskursiva och ekonomiska villkor som
kan bidra till att skapa olikheter mellan människor. Det vill säga skapade olikheter
i villkor tenderar att döljas – för att sedan förstås eller framhållas som medfödda
skillnader i egenskaper (Wahl 1996). Att ge kön innebörden skilda egenskaper mellan kvinnor och män osynliggör också de olikheter som finns inom gruppen män och
bland kvinnor. Olikheter som kan relateras till andra samverkande maktordningar
som etnicitet/ras, sexualitet, klass, ålder och andra sociala positioner, och som ofta
kan upplevas större än skillnaderna mellan könen.
Samtidigt lever vi i Sverige med en stark och dominerande jämställdhetsdiskurs
som grundföreställning i vårt offentliga liv och arbetsliv, med innebörden det är eller bör inte vara någon skillnad alls mellan kvinnor och män. En föreställning om att
vi bemöter och behandlar människor som individer oberoende av kön. Den skapar
ett kraftfält av åsikter och verklighetsuppfattningar som det inte är så lätt att värja
sig emot när man befinner sig inom det. Ett kraftfält som bidrar till att dölja föreställningen om kön som skillnader i egenskaper, som i sin självklarhet också är verksam.
Att hävda könsneutralitet och jämställdhet leder ofta till att olikheter i villkor (som
ändå finns där) tenderar att förstås och förklaras utifrån individuella tillkortakommanden eller ”problem”.
Mellan dessa tre olika och motsägande könsinnebörder pågår ett spel i det tysta.
Detta diskursiva spel mellan vilken könsinnebörd som för tillfället skall råda är inte
slumpmässigt. Det styrs av maktrelationer (Magnusson 1996, 1998).
På samma sätt som de diskursiva innebörderna växlar, så växlar också de sociala
praktiker dessa innebörder rättfärdigar. När praktikerna i jämställdhetens namn utformas så att lika behandling skall gälla för båda könen, exempelvis alla skall behandlas lika utifrån kompetens, förnekas eller döljs därmed olikheter i kvinnor och mäns
livsvillkor och erfarenheter som kan handla om olika bemötanden, krav och förväntningar, värderingar och belöningar som råder mellan könen i vårt samhälle. Därmed
reproduceras och förstärks könens olika sociala förutsättningar och villkor. Lika behandling kan därmed paradoxalt nog riskera att få olikhetsskapande effekter.
När praktikerna i stället utformas på olika sätt för kvinnor och män, exempelvis genom kvotering av kvinnor eller ”varannan damernas”, kan det uppfattas som kränkande och nedvärderande särbehandling som förstärker skillnadsdiskursen (kvinnor som svaga, sämre). För det tenderar oftast att vara kvinnor som könsbestäms och
därmed särbehandlas. Män tycks sakna kön, eller deras kön tycks inte utgöra någon
begränsning som kräver någon särbehandling (Eduards 1998). De utgör snarare normen för ”det normala”.
Genus görs i mångfacetterade processer
Innebörderna i kön växlar på så sätt och skapar dilemman. Det är dessa svårigheter
och paradoxer som fått kvinnoforskarna att skapa det teoretiska begreppet genus
för att föra diskussionen vidare. Kön ses då som en samhällskategori eller som en
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sociokulturell konstruktion.
Det genusforskningen vill visa är för det första att våra föreställningar om skillnaderna mellan könen och hur de kan kategoriseras och definieras snarare representerar en rad synsätt och idéer än något givet eller naturligt. I varje samhälle finns
en genusordning som inbegriper en mängd idéer om vad som betraktas som manligt/maskulint eller kvinnligt/feminint. Men idéer förändras, skulle kunna tänkas
annorlunda, och tänks också annorlunda i olika historiska tider och kulturer (Fahlgren 1999, Kulick 1987, Thurén 2000; 2002). Thurén (2002) menar att genuskategorier
liksom ålderskategorier tycks finnas i alla samhällen, men exakt hur man delar upp
dem eller vad man lägger för innebörd i dem varierar. I vissa samhällen har könsuppdelningen följt sysslor snarare än fysiska attribut. I vissa indiansamhällen kallas
män som utför kvinnosysslor exempelvis för berdacher och ses som ett tredje kön
(Kulick, 1987:63). I andra samhällen har kvinnor efter fertil ålder givits en specifik
könsstatus. Det som ansågs manligt på 1700-talet i Sverige skulle vi idag kalla kvinnligt, osv. På så sätt är kategorier som kön mänskliga påfund som man gör olika saker
med i olika kulturer – precis som uppdelningar utifrån klass, etnicitet, släktskap,
religion, ras mm. Vi behöver sådana här kategorier för att kunna tänka och hantera
vår tillvaro, men vi behöver också diskutera hur de skapas, görs, och med vilka effekter (Thurén 2002).
För det andra vill genusforskningen visa hur det till dessa synsätt eller idéer om
könskategorierna har knutits en lång rad andra antaganden. Att tala om genus är att
tala om allt vad vi människor ”gör” kring det som vi till vardags kallar ”kön”, eller
kring våra olika kroppar. Det vill säga hur vi symboliserar och skapar innebörder
och mening kring indelningen i två kön, hur vi tänker, önskar, skapar förväntningar
och drömmar kring kön, men också hur vi skapar teorier och vetenskapliga sanningar utifrån denna indelning (Thurén 2002). Så skapas ett samhälleligt genusmönster
som vi förväntas leva efter, och som det får konsekvenser att bryta emot (Connell
2002). Detta kallas i genusforskningen för hur kön ”görs” eller ”doing gender” (Elwin Novak och Thomsson 2003, Fahlgren 1999, m.fl.). Eftersom detta görande ständigt pågår så blir genusförhållandena i mänskliga samhällen ständigt rörliga och
föränderliga.
Allt detta som vi ”gör” kring kön får sedan konsekvenser för hela vårt samhälleliga liv, för vem som gör vad i vårt samhälle, vem som kan göra vad, vem som vill göra
vad, vad som uppfattas som normalt eller onormalt, typiskt manligt eller kvinnligt,
hur vi uppfattar oss själva, hur vi skall klä oss, röra oss, vem som sitter i riksdagen,
blir företagsledare, bestämmer om barns skolgång, hälsa osv. (Thurén 2002:11; 2000).
Det får konsekvenser för maktfördelningen mellan könen, för arbetsdelning, resursfördelning, försörjning och möjligheter till ett gott liv (Thurén 2000). Genusgörandet
påverkar således i stort sett alla våra sociala praktiker, och skapar så helt olika handlingsutrymmen för dem som kategoriseras som män respektive kvinnor, och blir
därmed en viktig maktfråga. Detta är en viktig drivkraft till genusforskningen.
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Det man vill visa med genusbegreppet är således att könsfrågan inte bara är en
fråga om skillnader mellan kroppar och deras könsorgan eller den reproduktiva
funktionen (biologiskt kön). Den är inte heller så enkel som att alla är lika eller kan/
bör behandlas lika (jämställdhet). Genus handlar om komplicerade sociala, kulturella och diskursiva processer som skapar olika villkor för kvinnor och män, ger
dem olika sociala positioner och värden, vilket gör dem olika.
Genusforskningens viktigaste projekt blir då att analysera detta görande av kön
eller genus, när, var och hur det görs och med vilka effekter. Dessa analyser behöver göras på många nivåer, inom många olika vetenskapliga discipliner, och på
olika sätt. Konstruktioner kring maskulinitet och femininitet kan analyseras som
könsformande praktiker som över tid på olika sätt formar oss till kvinnor och män,
men som samtidigt omvandlar och förändrar den könsordning som varit startpunkten för processen. Historiska och samhälleliga analyser blir därmed viktiga (Bengtsson
2001; ex. Lundström 2005; Stenbäck Lönnquist & Welinder 2006).
Språkliga innebörder och föreställningar kring manligt/maskulint och kvinnligt/
feminint byggs på maktrelaterade sätt upp i exempelvis samtal, texter, myter, akter,
berättelser, bilder, TV-program och sagor, och tenderar att rista in sig i våra kroppar
och få konkreta effekter i våra liv. Därför måste analyser också göras på nivån för
symbolisk praxis, kring språk och diskurser (Bengtsson 2001; ex: Fahlgen & Edvall
2006, Söderberg 2004).
Genom olika institutioner skapas, upprätthålls och förändras sedan detta, som
t.ex. genom familj, skola, arbetsplatser, politiska och juridiska institutioner, stat och
marknad, varför också den institutionella nivån behöver analyseras (ex: Gillander
Gådin 2002).
Slutligen kan vi på en subjektiv nivå göra analyser av individuella livshistorier, av
så kallad levd erfarenhet, där kön subjektivt samverkar med frågor om klass, ålder,
religiös tillhörighet, sexualitet och etnicitet till en uppfattning om vem/vad jag är (ex:
Ljungström 2000, Sawyer 2000).
Dessa olika nivåer samspelar sedan naturligtvis, och samspelar också hela tiden
med andra sociokulturella dimensioner. Det hela är en process, där vi snarast borde
tala om att det skapas manligheter och kvinnligheter i plural (Bengtsson 2001). Genus kan således ses som ett teoretiskt och analytiskt verktyg med vars hjälp vi kan
undersöka och skapa en förståelse för hur kön skapas, formas, görs, och vilka konkreta effekter detta görande får för olika kvinnor och män. Så länge detta görande
får ojämlika och ibland orättfärdiga konsekvenser finns det anledning att bedriva
genusforskning för att visa på det.
Genusmaraton
Texterna vi samlat i denna skrift utgjorde från början korta föreläsningar som hölls
vid en forskardag vid Mittuniversitetet kallad Genusmaraton i februari 2007. Denna
dag erbjöd en inblick i pågående genusforskning vid Mittuniversitetet. Det var an-



inledning. genusforskning på frammarsch

dra gången en sådan dag anordnades, första gången var tre år tidigare, och även då
deltog ett stort antal forskare och programmet fyllde en heldag. Faktum är att det
har forskats om genus inom olika ämnen vid Mittuniversitetet i många år. Trots det
inrättades inte Forum för genusvetenskap förrän 2005. Men naturligtvis startade det
inte från noll. Här har i många år funnits något som kallats Genaseminariet, ända
sedan 1992 inofficiellt, med officiell nystart 2000. Under den rubriken har det hållits
regelbundna tvärvetenskapliga seminarier där man kunnat lägga fram egna arbeten
och man har också läst genusteoretiska texter och diskuterat dem.
Namnet Genusmaraton anspelar naturligtvis på det lopp som en budbärare sägs
ha utfört i Athen för att meddela Miltiades seger över perserna vid Marathon år 490
f. kr., ett lopp på över 42 000 meter. Genusmaratonloppet mättes inte i meter utan
i tid. Det varade i cirka 600 minuter, och utfördes av 17 genusforskare som avlöste
varandra. Alla föreläsare kom från Mittuniversitetet förutom vår gäst Jeff Hearn, internationellt välkänd professor i maskulinitet, kultur och samhälle, just nu på halvtid vid Linköpings universitet. Det vi som budbärare ville förmedla, både inåt inom
Mittuniversitetet och utåt till en intresserad allmänhet, kan kanske inte sägas vara
någon slutgiltig seger för genusforskningen, det vore en överdrift. Snarare ville vi
genom dessa korta smakprov berätta om den tvärvetenskapliga bredd, det djup och
den omfattning genusforskningen har vid Mittuniversitetet, och hur spännande den
kan vara. Genusforskningen är ett av de mest expansiva och intressanta forskningsfälten idag.
Av genusforskare, liksom av deltagare i ett maratonlopp, krävs det stort engagemang, uthållighet, envishet och styrka. Många gånger möts genusfrågorna av motstånd av olika slag som gör att det kan kännas tungt och svårt att komma vidare.
Då gäller det att kunna inspirera och stödja varandra, vilket också var ett syfte med
denna dag liksom med denna skrift. Vi behöver visa varandra att genusforskningen
är viktig att synliggöra och diskutera. Jag är därför glad att i denna skrift kunna presentera 12 av dessa anföranden i en något utförligare version, samt fyra abstracts, att
i lugn och ro ta del av. Därtill kommer en avslutande reflektion av professor BrittMarie Thurén över de begrepp som var vanligt förekommande under dagen. Detta
utgör det första numret av skriftserien Genusstudier vid Mittuniversitetet.
Texterna spänner över ett brett tvärvetenskapligt fält, från Astrids imaginära möte
vid genuspassagen i en litteraturvetenskaplig essä, via feministiska reflexioner kring
hur maskulinitet och normalitet konstitueras i massmediala berättelser om våldtäkt,
till arkeologiska studier av kritpiporna vid en bustuga i Svartviksbodarna i Södra
Dalarna. Texterna representerar också hela skalan av genusforskning, från texter
skrivna inom ramen för genusvetenskap som specifikt kunskapsområde, via genusvetenskapliga inriktningar inom ämnen där genus integreras i olika grad; från att
helt integreras till att beskrivas som ett perspektiv på ämnet eller som en aspekt
med anknytning till ämnet. Slutligen finns också texter som kännetecknas av att kön
behandlas mer som variabel.
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Skriften är liksom Genusmaratondagen indelad i fyra teman. I det första temat
har vi fört samman forskning om Genus i barns och ungdomars värld. Först ut är
Eva Söderberg, fil dr i litteraturvetenskap, med sin essä Inför genuspassagen. Efter att
nöjd ha släppts in genom porten till nästa dal hejdas Astrid av den röda port som
kallas genuspassagen. Här ställs hon till svars för genusaspekterna i sitt långa författarskap i en mycket roande men samtidigt initierad saga.
Intresset för genusforskning kring barn och ungdomar är stort, och forskningsområdet av stor vikt. Katja Gillander Gådin, med dr i folkhälsa, återger i sin artikel
en studie kring Hinder och möjligheter för jämlik maktmobilisering bland elever i årskurs
1-6. Maktrelationer som utvecklats inom gruppen pojkar, inom gruppen flickor, men
också mellan grupperna pojkar och flickor beskrivs här som något som på olika sätt
skapar hinder för jämlik hälsa i skolan. Fokusgruppsintervjuer med könsuppdelade
elevgrupper analyserades utifrån grundad teori (en metod för kvalitativ analys). Det
framkom då att de kategorier som kunde öka förståelsen för att genusrelaterade
problem inte synliggjorts framför allt var flickors ansvarstagande, pojkars maktstrategier, samt normaliseringen av våld i skolan. Möjligheterna ligger i ett ökat ansvarstagande från de vuxna i skolan.
Evelina Landstedt, doktorand i folkhälsa, visar i sitt abstract hur hon i sitt avhandlingsarbete avser att fördjupa kunskaperna om Livsvillkorens betydelse för gymnasieungdomars psykiska hälsa ur ett genusperspektiv. Hon undersöker vad gymnasieungdomar upplever som betydelsefullt för psykisk hälsa och ohälsa, och de preliminära
resultaten visar hur relationer, prestationer och ungdomars ansvarstagande utgör
sociala processer av betydelse för ungdomarnas genusrelaterade hälsa.
Åsa Ljungström, docent i etnologi, beskriver hur Lärarstudenter ser genus: Kulturanalytiska reflektioner över gruppbeteckning och könsskillnad. I den verksamhetsförlagda
lärarutbildningen har lärarstudenter fått i uppgift att observera och beskriva hur de
uppfattar situationer som säger dem något om barns vardagsliv i skolan utifrån hur
skillnad görs – eller överbryggs. Berättelserna analyseras för att klargöra hur förväntade positioner i maktordningar växlar under korstryck från genus, generation,
ålder och etnisk eller religiös tillhörighet.
På Jamtli Historieland i Östersund har ett projekt pågått med syfte att förbättra
ungdomars förståelse av att vara flykting. Detta redovisas av Pär Löfstrand, universitetsadjunkt i psykologi i Rollspel, rasism och genus. Upplägget har varit att ungdomarna under en dag deltagit i ett rollspel där de fått spela en flykting på väg mot ett
nytt land. Efter rollspelet har ungdomarna diskuterat flyktingfrågor och sina upplevelser under dagen. Resultaten visar att flickornas attityder till rasism påverkades
så att de uppvisade mindre grad av rasistiska attityder efter rollspelet. Resultatet
för pojkarna var däremot att deras attityder var oförändrade eller ökat rasistiska.
Frågan blir: Vilka slutsatser kan dras av resultaten? Och hur kan genusforskningen
bidra med ökad förståelse?
Nästa tema ställer frågan: Hur mår vi i det genusifierade samhället? Hälsoinrik-
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tade genusstudier har ofta visat hur mannen utgjort norm i forskningen. Psykopati
är en av de viktigaste riskfaktorerna när det gäller att begå en våldshandling. Det
är en personlighetsstörning som karaktäriseras av en instabil och impulsiv livsstil
i kombination med avsaknad av empati, skuldkänslor och ansvar. När det gäller
Kvinnliga psykopater menar Susanne Strand, fil dr i hälsovetenskap, att de diagnostiska mätinstrument som tagits fram för män inte riktigt stämmer för kvinnor. Kvinnors antisociala beteende yttrar sig annorlunda än männen. Bättre kunskap och utvecklande av bättre bedömningsinstrument för riskbedömningen av psykopati hos
kvinnor behövs.
Nästa artikel Kön och makt – relationen mellan sociala strukturer, kön och identitet av
Ingrid Zakrisson, docent i psykologi, behandlar relationerna mellan skillnader i status, makt och inflytande mellan kvinnor och män, å ena sidan, och å den andra
graden av socialt dominanta attityder. Strävan efter att behålla statusskillnaderna
mellan män och kvinnor antas avspegla sig i individers socialt dominanta attityder,
och män antas konsekvent ha högre grad av socialt dominanta attityder än kvinnor. Zakrisson visar dock genom exempel på experimentell forskning att skillnader
i socialt dominanta attityder mellan män och kvinnor varierar med den sociala situationen, vilken typ av identitet som aktiveras i ett givet sammanhang, och könsaspekten. Oavsett hur man ser på kön förefaller denna aspekt därmed vara betydligt
mer komplex än vad tidigare psykologisk forskning antagit.
Susanne Gustafsson-Larsson kom som helt nyexaminerad med dr i folkhälsa till
Genusmaraton för att berätta om sin avhandling Kvinnors nätverksarbete i Jämtland:
Genus, makt och hälsa, här representerad av ett abstract. Nätverksdeltagarnas genusifierade hälsa/ohälsa beskrivs här både på kollektiv nivå med begreppen handlingsutrymme och habitus, och på individuell nivå med det för studien utvecklade begreppet omvandlingsprocesser. Slutsatsen är att kvinnors nätverksarbete framstår
som strategiskt i omvandlingen av genusordningen på en övergripande nivå. Nätverksarbetet har i stort och över tid bidragit med huvudsakligen positiva inslag som
stärkt individers välbefinnande och hälsa.
Forskarna inom temat Genus i samverkan med andra maktordningar delar den
intersektionella utgångspunkten, det vill säga synsättet att kön/genus inte står för
sig själv och därför inte kan analyseras som fristående från frågor om sexualitet,
ålder, etnicitet och andra skapade maktkategorier. Den första artikeln är skriven av
Genusmaratons gäst, professor Jeff Hearn: Men, ageing and power: Can men’s ageing
challenge patriarchy? Hearn introducerar här aktuell forskning och debatt som rör
män, maskuliniteter och genusifierade maktrelationer, för att diskutera dess relevans för att tänka och forska kring män och åldrande. Här diskuteras den motsägelsefulla relationen mellan åldrande, makt och erfarenhet, och mer specifikt frågan:
Kan mäns åldrande ses som något som utmanar patriarkatet – eller reproduceras det
bara? Den metod som Hearn använder för att undersöka denna fråga är kollektivt
minnesarbete utifrån en egen erfarenhet i en kollektiv minnesgrupp bestående av
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”äldre män”.
Inom detta tema finns också en genomgående diskussion kring normalitet och andrafiering, där normalisering handlar om att skapa normer som inkluderar och konstituerar ett ”vi” och samtidigt exkluderar och diskriminerar ”dom andra”. Helena
Hedman är doktorand i socialt arbete och Genusforskarskolan, och i hennes abstract
I betraktarens öga. Om genus, normalitet och avvikelse avseende parrelationer beskriver
hon hur hon ämnar undersöka hur vissa parförhållanden normaliseras medan andra, som den thai-svenska parrelationen, andrafieras, samt vilka tänkbara effekter
detta olikhetsskapande kan tänkas leda till för thai-svenska par i Sverige.
I fil dr i socialt arbete Mona Livholts artikel Vem är då denne man? Manlighet, normalitet och svenskhet i fallet Hagamannen handlar det om hur maskulinitet och normalitet
konstitueras i berättelser om omständigheter och livsvillkor kring våldtäkt. Denna
studie tar sin utgångspunkt i medias rapportering om den så kallade ”Hagamannen” i svensk dags- och kvällspress under åren 1999-2006. Analysen fokuserar på
medias roll som aktiv illustratör och författare till berättelser om våldtäkt.
Siv Fahlgren, fil dr i socialt arbete, problematiserar i sitt inlägg Mångfald och enfald
– möjligheter, risker och intersektionella framtidsperspektiv hur den svenska jämställdhetsdiskussionen på ett paradoxalt sätt kommit att hålla fast vid idén att kvinnor och
män sinsemellan är i grunden olika men däremot inbördes lika. Detta osynliggör de
ojämlika maktskillnader som finns inom könskategorierna, och som skulle kunna
förstås utifrån mångfaldsbegreppet om detta vidgades till att inte enbart handla om
etnisk mångfald, utan också mångfald av klasser, sexualiteter, åldrar/generationer
osv.
Dessa artiklar delar ett förhållningssätt till språkets makt att forma vår verklighet
som leder forskningsinriktningarna mot narrativa och diskursiva studier.
Johanna Sefyrin, doktorand i informatik och Genusforskarskolan, ser i sitt abstract
”Jobbar du på IT eller?” Förhandlingar om betydelsen av prototyping – könade implikationer, IT-diskursen som manligt könskodad där män ses som experter inom IT, medan
kvinnorna i verksamheten ses som användare. Här kan då uppstå spänningar mellan verksamhet och experter som lätt könas.
I temat Genus i historien beskrivs hur genus görs i konkreta historiska sammanhang som i slöjdverksamhet, i sociala rörelser som scoutrörelsen, och i 1700-talets
fäbodliv. Catarina Lundström, fil dr i historia, beskriver i artikeln Kvinnligt-manligt, samiskt-svenskt: om kvinnors mission i fjällvärlden hur hon i ett kommande forskningsprojekt vill undersöka arkivmaterial från organisationen KMA´s (Kvinnliga
missionsarbetares) missionerande verksamhet bland samer i Sverige. Här uppstod
ett möte mellan samiskt och svenskt, mellan kvinnligt och manligt, samt mellan representanter från medel- och överklassen och fattiga samiska åldringar. Hur bidrog
denna mission till att skapa och reproducera kategorier som ”samiskt” respektive
”svenskt” och ”kvinnligt” respektive ”manligt”, inte minst inom ramen för slöjdverksamheten?
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Lika spännande framstår avhandlingsprojektet Flickscoutrörelsens bortglömda betydelser presenterat av Bodil Formark, doktorand i historia och Genusforskarskolan.
Syftet är bland annat att utforska den svenska flickscoutkulturen som en potentiellt
transformativ plats i relation till såväl normativ som subversiv femininitet – samt
relationerna mellan dessa. En grundläggande hypotes är att det bör finnas väsentliga skillnader mellan flickscoutrörelsen och pojkscoutrörelsen avseende ideologi,
retorik och praktik. Skillnader som har sin grund i primära genuskategoriseringar
och hierarkier i samhället.
Det arkeologiska studiet av en fäbodstuga på ett småbruk inom samma fäbodvall beskrivs slutligen i Genus och materialitet, kvinnor, kor, kasa och kritpipor av Ulrika
Stenbäck Lönnquist, fil mag i arkeologi, och Stig Welinder, professor i arkeologi.
Kvinnorna och männen i bustugan diskuteras som ett genusmönster utifrån landskap, byggnader, saker som kritpipor och avfall. Artikeln visar hur genus skapas
och återskapas som det materiella.
Professor i genusvetenskap Britt-Marie Thurén avslutar denna skrift med Nyckelord, en nedteckning av det improviserade inlägg hon gjorde i slutet av Genusmaratondagen i syfte att fånga upp de nyckelord som hon uppfattade surrade i luften
under dagen. De ord som ofta återkom visade att genusforskningen vid Mittuniversitetet är uppdaterad och i kontakt med annan svensk och internationell genusforskning, då de flesta gav eko av pågående genusteoretiska debatter. Men de visade
också att genusforskarna vid Mittuniversitetet i andra avseenden är kreativa och
originella.
Arrangemanget Genusmaraton stod Forum för genusvetenskap för i samarbete
med Rådet för lika villkor vid Mittuniversitetet, Umeå advanced gender studies och
Genusforskarskolan vid Umeå universitet, samt Länsstyrelsen i Jämtlands län genom EU-projekten Jämsyn och Vidsyn. Vi vill rikta ett stort tack till alla våra samarbetspartners som gjorde dagen möjlig. Naturligtvis riktar vi också ett varmt tack
till alla de forskare som ställde upp under Genusmaraton och gjorde denna dag så
spännande och givande, och de som sedan också bidragit till denna skrift. Utan er
inget Genusmaraton! Och tack Åsa Ljungström som med stort engagemang deltagit
i arbetet med denna skrift.
Slutligen vill jag ta detta tillfälle i akt att varmt tacka Mittuniversitetets gästprofessor i genusvetenskap sedan två år tillbaka Britt-Marie Thurén. Hennes närvaro med
hennes stora kunskap, klokskap och aldrig sinande engagemang, har betytt väldigt
mycket för oss alla under uppbyggnadsskedet av Forum för genusvetenskap och
ämnet genusvetenskap vid Mittuniversitetet. Britt-Marie går nu i pension, men blir
kvar som professor emerita vid Mittuniversitetet vilket gläder oss. Vi önskar henne
en riktigt innehållsrik tillvaro som pensionär med all fri tid på fri plats!
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Tema:

Genus i barns och ungdomars värld
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Inför genuspassagen
Eva Söderberg
Äntligen stod hon där i sin beigeblommiga klänning och med lockat hår. Hennes
uppsyn var road och en smula kaxig. ”Frågvisa karlar in i det sista”, muttrade hon,
men utan att se alltför nedslagen ut. Förhöret gick ju bra, som ett rinnande vatten
faktiskt, hon kunde ju sina saker och tyckte för en gångs skull att det var riktigt upplyftande att prata om sig själv.
Efter en god stund var förhöret ändå över, och det var dags för nästa moment:
hon skulle äntligen få välja ut sin nya klädnad. Den snövita skruden, som en vänlig
hand höll fram, avböjde hon bestämt. För känslig färg och för sjavigt runt benen om
hon skulle få tillfälle att klättra i träd igen. I stället plockade hon ut en praktisk bomullstunika i blått, ett par lediga blå byxor och ett par smidiga tygskor med rejäl sula.
Över håret knöt hon en sjalett eftersom det inte fanns någon basker i förrådet.
Si så där ja, nu var hon redo. Det här hade hon alltid längtat efter men inte riktigt
vågat hoppas på. Hon tyckte redan att hon kände en svag doft av körsbärsblom…
eller var det äppelblom…? Hon vidgade näsborrarna… nej… körsbärsblom var det
bestämt… Och törnrosor… Kanske hade hon inte haft så fel i alla fall. Och hörde hon
inte ett stilla plaskande som lät som ljudet från någon som sitter på en brygga och
metar abborre. Jo, just så måste det vara.
Hon drog djupt efter andan och tog sats för att våga språnget, då hon plötsligt
hörde en dov smäll och hejdades av något som slog igen mitt framför uppnäsan på
henne. Snopet tog hon två steg bakåt. Vad var nu detta? Vad var det egentligen som
hände? Då upptäckte hon att hon stod framför en väldig port som var röd till färgen,
rund till formen och med en liten svart lucka mitt på. Den öppnades nu, och en onaturligt mörk röst frågade:
– Nååå… och vad har du att säga till ditt försvar?
– Va? sa hon med sjaletten, uppriktigt förvånad. Till mitt försvar? Jag vet ju inte ens
vad jag är anklagad för?
– Det skall du snart bli varse, sa rösten myndigt. Jag har en lång lista här.
– Men innan jag svarar, eller försvarar, någonting så vill jag veta vem det är som
frågar, sa hon med sjaletten som kände att hon nästan började bli lite arg.
– Du befinner dig just nu vid genuspassagen, sa rösten.
– Men den tyska grammatiken är redan avklarad, sa sjaletten, och det med beröm
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godkänt. Pilutta dig!
– Inte sådant genus, sa rösten viktigt, utan biologiskt genus, socialt genus, kulturellt
genus…
– Åh, herre gud, sa hon med sjaletten men tänkte att det var då bra underligt att
hon aldrig hade hört talas om denna passage. Den där andra porten hade det ju ryktats om, men att det även fanns en genuspassage var en nyhet. Måtte det inte vara
en trång passage, den här genuspassagen, tänkte hon oroligt. Men kanske var den
inte obligatorisk…
Som om den hade läst hennes tankar informerade nu rösten: ”Genuspassagen är
något nytt sedan 2000, på mångas begäran kan jag säga. Den drivs på ideell basis,
helt utan medel, därför syns den inte i några bokslut och har inte blivit riktigt känd.
Men… den är påbjuden från högsta ort och alla måste igenom den.”
Då förstod sjaletten att hon inte skulle slippa undan. Det var bara att bita ihop.
– Kör igång då, uppmanade hon.
– Ja, sa rösten, låt se, vi börjar med det värsta. Du har, så vitt framgår av mina
dokument, skrivit hela fem flickböcker. Dessbättre är dom inte lika kända och lästa
som dina andra böcker, och dom ligger tidigt i författarskapet så dom kan ju ses som
ungdomssynder. Men ändå… Skadan är redan skedd. Bara titlarna Kerstin och jag
och Britt-Mari lättar sitt hjärta säger väl allt. Snömos och pjoller kallade vi sådant på
40-talet.
– Men nu är det inte 40-tal, sa hon med sjaletten och kände hur det liksom hettade
till i bröstet. Det är varken synd eller skada. Det där att flickböcker skulle vara mer
könsrollskonserverande och smakförsämrande än annan litteratur, det har jag aldrig
trott på. Jag älskade mina gamla flickböcker, och det har jag också trumpetat ut åt höger och vänster, men det är inte alla som velat lyssna på det örat. Det var mina gamla
flickböcker som lärde mig allt om hur vardagen kan skildras och om hur drömmar
och längtan kan gestaltas – och förverkligas. Flickboksflickorna var musiska, dom var
fysiska, precis som jag. Flickboksflickorna älskade träd och ord, precis som jag. Dom
skrev… och dom sökte efter besläktade själar, precis som jag. Mina egna flickböcker
är nog inte riktigt lika bra, det medger jag gärna, men så syndiga tycker jag inte att
dom är. Och den första, Britt-Mari lättar sitt hjärta, var faktiskt ett bidrag till en tävling
som efterlyste böcker som skulle befordra ”kärlek till hem och familj samt ansvarskänsla i förhållande till det motsatta könet”. Smaka på den formuleringen du. Det
skulle vara friska och sunda värderingar. När jag skrev manuset på 40-talet, hade jag
också skickat in ett brev till Bonniers och frågat hur lång tid det egentligen tog att
få en bok refuserad av dem. Lektörerna där satt och tuggade på min första text om
Pippi, och de tyckte nog att den var för osund för svenska små barn. Med Britt-Mari
försökte jag hålla mig lite mer på mattan och vara sund, utan att för den skull bli
träig. Och jag ville ju inget hellre än att skriva…
– Nåja, sa rösten ointresserat, låt oss nu lämna Britt-Mari och gå över till Katty och
den genusfälla hon låter slå igen bakom sig.
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– Kati, inte Katty, heter det sa hon för tusende gången. Ja, ja, ja, jag vet att det slutar
med romantik och barnskrik men glöm inte att det finns tre delar. I den första åker
Kati till Amerika, och den är faktiskt ett slags socialreportage som jag tycker att du
kan läsa så att det inte börjar växa mossa på dig därbakom. Och den tredje delen, i
den hon gifter sig, är resan till Paris visserligen en bröllopsresa, men Kati tar med sig
sin bästa väninna så att varken hon eller läsarna skall bli fullständigt uttråkade. Och
hon berättar faktiskt mer om Frankrike än om karln. Att han är ett präktigt exemplar
som gör henne lycklig, det stökar hon undan ganska fort. Och förresten fastnar väl
hennes karl i en lika lömsk genusfälla som inte får träffa sin underbare lille son så
ofta, för någon pappaledighet hörde vi inte talas om på den tiden.
Nu började hon med sjaletten bli riktigt upptänd av sin egen argumentation så
hon pratade vidare på samma inandning:
– Och flickboken om tvillingsystrarna Barbro och Kerstin är faktiskt en tidig gröna
vågen-skildring där ungdomen kan lära sig mycket nyttigt om både rovgallring och
grisuppfödning. Ja, ja, det finns väl en och annan karl även i den, men kom ihåg att
då Barbro känner livet i sig, då är det ett träd hon omfamnar och kysser på barken.
Inte en karl. Och förresten, när jag tänker efter, så tror jag att flickböckerna har blivit
så skällda på för att de skrivits av kvinnor och handlar om flickor och flickors liv.
Och läses av flickor. Det har liksom ingen riktig status.
– Bra, sa rösten godkännande. Nu sätter jag ett kryss i rutan för ”medvetenhet om
könsmaktsordningen”. Vi går vidare och tar en av dina andra karaktärer som du
redan nämnt, nämligen Pippi.
– Ja, men Pippi kan du väl inte säga nåt om, sa hon med sjaletten för att förekomma
påhopp. När jag skrev min första berättelse om henne, var den ju så eldfängd att jag
var tvungen att rensa bort en hel del innan den kunde godkännas av förlag nummer
två. Eftersom jag är småländska och inte tycker om att kasta rester så knådade jag
ihop dom där bortkarvade stumparna och stoppade ner dom i böckerna om Karlsson och andra i stället. Men tillräckligt mycket blev ändå kvar för att en professor i
pedagogik skulle tycka att Pippi var sinnessjuk. Om boken stannade i någons minne
skulle det inte bli annat än som ”förnimmelsen av något obehagligt, som krafsar på
själen”, trodde professorn. Smaka på den du! ”Krafsa på själen.” Det är till att ha
gjort djupa avtryck i det akademiska toppskiktet – till och med med den reviderade
Pippi.
– Nåja, sa rösten, men det finns ju andra än just Pippi i Pippi-böckerna. Du kan
väl inte neka till att Pippi bidrar till Tommys och Annikas genusprägling då hon ger
dom presenter. Tommy får saker som man kan göra nåt roligt med, en flöjt, en kniv,
och Annika får nöja sig med nåt fånigt, typ halsband.
– Nä, hör du du, sa hon med sjaletten och stampade lite uppretat med tygskon.
Tommy och Annika är ju barn av sin tid. Det är Pippi medveten om. Hon själv kommer in med nåt nytt men får ju ta det lite lugnt. Och nog tror jag att Annika blir
präglad, eller avpräglad, av Pippi så att det räcker. Förresten har Pippi präglat en hel
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generation med duktiga 40-tals-annikor som hennafärgat håret, satt ner foten och
höjt rösten. Tommy-pojkarna har nog inte heller mått så dåligt.
– Hävdar du det, sa rösten, då tar vi några andra. Vad säger du om Emils syster
Ida och Malin på Saltkråkan? Du måste väl hålla med om att de är i mesigaste laget.
Är dom inte stöpta i allt för traditionella könsrollsformar?
– Jamen, dom är ju också barn av sin tid och sin miljö, försvarade sig sjaletten. Det
är helt klart att Ida ser upp till sin storebror Emil men inte vågar göra allt det som
han gör. Och det är helt klart att Malin stannar kvar i familjen med den förvirrade
Melker vid rodret och alla småbröderna. Ja, Ida är kanske beskedlig men Lotta på
Bråkmakargatan klipper sönder sin stickiga tröja – faktiskt det mest radikala jag
skrivit, är det många yllekänsliga människor som tycker. Och Malin är kanske en
kvinnoblomma som passar upp på bröderna, men Ronja trotsar självaste rövarhövdingen och flyttar hemifrån redan innan hon tappat alla sina mjölktänder. Förresten
tycker jag att det är ett otyg det här att rycka några gestalter än här, än där och begära allt av dom. Ibland låter det som att det bara finns ett enda läsande barn och att
det läsande barnet läser bara en endaste bok som skall motsvara samtliga krav. Nej,
barn skall läsa mycket och av alla sorter! Det gjorde jag, och jag fick både variation
och god smak. Så det så. Och förresten kan du ta alla mina gubbar och tanter och
ungar och ställa dom på en lång rad så skall du få se på variation.
– Bra, sa nu rösten uppskattande, ”medvetenhet om genusvariationer”. Nu kommer en rak fråga som du måste svara ärligt på: Är du feminist?
– Usch, jag vet inte, svarade sjaletten tvekande. Jag tycker det verkar vara med
feminister som med spunkar… man vet inte riktigt vad som döljer sig bakom ordet,
men när man går runt och frågar blir alla lika skärrade och svarar olika och till sist
får man bestämma själv. Men har du någon uppslagsdefinition så kanske jag kan
svara på frågan.
– Ja, att vara feminist innebär, enligt encyklopedin, att man tycker att män och
kvinnor skall ha samma rättigheter.
– Jamen, sa sjaletten, det borde ju vara fullständigt självklart att man tycker så.
– Gott, sa rösten förnöjt. Nu kommer överkursen: Är du särarts- eller likhetsfeminist? Är det det biologiska eller det sociala och kulturella som formar vår könsidentitet?
– Du, sa hon med sjaletten, som nu kände att tålamodet började tryta. När jag som
en god medborgare försökte betala skatt, lärde jag mig att det fanns många fler procent än hundra. Så på din fråga måste jag svara att man föds – plopp – och är 100%
biologi och – från samma ögonblick – 100% konstruktion. Vad ger du mig för den,
va?
– För mycket pluttifikation men jag antecknar ”kors-och-tvärsfeminist”, blev svaret där bakom den röda dörren samtidigt som en ny fråga slungades ut:
– Hur har du det med queerperspektivet?
– Ja, sa hon med sjaletten till rösten, med queerperspektivet har jag det alldeles
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utmärkt. Ta Pippi igen, som du verkar gilla så mycket, maken till performativ unge
får man leta efter. Besläktad med både Anne på Grönkulla och Huckleberry Finn och
Alice i Underlandet och Charlie Chaplin är hon en hejare på att iscensätta sig själv.
Dessutom har hon kallats häxa, narr, punkare och ett postmodernt experiment-jag.
Jag är ju bara mitt gamla vanliga jag, men så mycket begriper jag i alla fall och det
är, att är man en vrålstark och stenrik negerprinsessa med morotsrött hår och en så
otydlig social och kulturell hemvist som Pippi, ja, då utgör man bara i sig själv ett
ypperligt objekt för en rejäl intersektionalitetsanalys.
Nu blev det alldeles tyst där bakom den röda dörren. Endast ett svagt mumlande
och raspande hördes.
– Så dääääär ja, sa rösten till sist. Nu fick jag allt kryssa i en massa rutor. Och mansforskningsfrågorna tror jag vi hoppar över. Du blir bara gråtmild.
– Det gör jag så gärna, sa hon i sjaletten, och vad mitt författarskap beträffar så är
det väl inte annat än ett enda långt utforskande av manlighetens paradoxer. Men
du verkar ha hängt upp dig på kvinnorna, du. Förresten kan du hälsa Feministiskt
initiativ att både karlar, fruntimmer och djur kan heta Mattis och Jum-Jum i mina
böcker. Och med Tjorven, Ronja och Birk har jag gjort mitt bästa för att pigga upp det
stelnande namnbruket i vårt långa land.
– Ja, ja, ja, kom det nu från rösten bakom porten, som ville avsluta med en allra
sista fråga. Vänd dig nu om, beordrade hon sjaletten. Vad ser du?
– Jag ser en liten, liten blå planet, sa hon, och sedan så blev det tyst. ”Jäklar, nu blev
jag gråtmild i alla fall”, tänkte sjaletten och försökte blinka bort tårarna. Hon tänkte
på Skorpan som, trots att han var så rädd att falla, hade vågat språnget rakt ut i det
okända – av kärlek. Hon tänkte på Pelle som metade abborre utan mask på kroken
och som till sist kunde möta morgonrodnadens vinge i en alldeles egen boning där
ute i havsbandet. Och hon tänkte på farbror Melker som försökte leva efter devisen
”Denna dagen ett liv”. Den hade hon själv sett en gång på väggen i Ellen Keys hus
Strand vid Vättern, dit hon i alldeles unga år hade fotvandrat med sina kära kamrater.
Denna dagen ett liv… Nu var det precis på samma sätt, fast tvärt om: Detta livet
– en dag. Det kändes så fattbart, så överblickbart, på något sätt. Hon hade brottats
med ord hela sitt långa liv. Länge hade hon trott att Salikon var det vackraste ord som
fanns. Nu, när hon såg allt så här lite från ovan, visste hon bättre. Det vackraste ordet
var ett annat. Atmosfär, löd det. Tänk om människorna kunde låta genusperspektivet
och alla andra vettiga perspektiv – och några ovettiga med för den delen – gadda
ihop sig riktigt duktigt där nere på jorden, då skulle den kanske bli en riktigt bra
plats att leva på. Hon kände att hon skulle vilja sträcka ut handen och vidröra alltsammans. ”Dom skulle tänka mer på strömmingen”, funderade hon, ”och på barna
och på isbjörnarna. Då bleve det nog bättre för alla.” Hon var lite nöjd att hon fick till
en konjunktivform så här på sluttampen. Den var ju också en utrotningshotad sort.
Plötsligt rycktes hon ur sina tankar av rösten som sa: ”Vad ser du?” Och då såg
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hon att det var några som höll på att bygga ett jättehögt torn därnere. Det blev snabbt
högre och högre, och det såg riktigt farligt ut.
– Jag ser att dom bygger ett torn, sa sjaletten till rösten. Det slår mig att jag fyller
hundra år i år. Nu är det väl nån stolle som skall bevisa sanningshalten i det som
nån annan stolle har räknat ut, att man kan bygga ett par Eiffeltorn av alla Astrid
Lindgren-böcker som sålts.
– Vad tycker du om det? frågade rösten.
– Helt befängt, sa hon med sjaletten. Böcker skall inte staplas på höjden så där.
Dom skall spridas ut, annars kan ju barna inte läsa dom.
– Gott, sa rösten. Nu kan du vända dig om och tala om vad du ser.
Hon med sjaletten kastade en sista blick på den lilla blå planeten, vände sig sedan
om och utbrast:
– Jag ser ljuset! Jag ser ljuset!
Och mycket riktigt. Den röda porten hade äntligen öppnats, och där stod ett enkelt
stearinljus på ett köksbord. Den som rösten tillhörde satt vid bordet i en skön stol,
lätt tillbakalutad och med fötterna bekvämt upplagda på bordet. ”Usch, att jag nödvändigtvis måste ge henne så stora, klumpiga skor”, tänkte sjaletten. ”Arma flicka.”
Men hon med rösten sa att uppgiften som väktare vid genuspassagen var en svår
uppgift som man måste växa med. Utan sina luftiga skor skulle hon ha haft nageltrång vid det här laget.
I nästa stund hade de båda förflyttat sig ut till verandan där en stor häst med
svarta prickar och vita vingar stod parkerad. Hon med sjaletten tänkte, att hade hon
valt den snövita skruden i stället för byxorna, då hade hon varit tvungen att sitta i
damsadel nu. Hon föredrog det här.
Nu steg de snabbt och stadigt rakt upp och ut i den sammetsblå rymden där alla
stjärnor och planeter lyste som näckrosorna i tjärnen därhemma. Vinden ven och det
var en härlig, befriande känsla.
– Du Astrid, skrek rösten för att överrösta ljudet, får jag berätta nåt hemskt?
– Nää, skrek hennes följeslagare tillbaka, men gör det ändå – om du prompt måste.
– Jo, skrek rösten. Jag knäckte aldrig bokstavskoden ordentligt. Jag får alltid kryssa i rutorna på måfå och även om jag är både rik och stark så känns det osäkert. Vill
du lära mig att läsa när vi kommer fram?
– Det kan du hoppa upp och sätta dig på att jag vill, skrek hennes följeslagare tillbaka. Och nu har vi all tid i världen...
Och i samma stund som ordet världen tonade bort i vinden, så hade de två ryttarna
på den vita springaren krympt ihop och syntes nu bara som en liten, liten prick, inte
större än den punkt som brukar avsluta den sista meningen i en lång, lång berättelse.
Efterord
Som ett resultat av de senaste årens litteraturvetenskapliga forskning börjar synen
på flickboken att nyanseras, men länge var den en av de mest utskällda och nedvär-

21

inför genuspassagen

derade av genrer. Både manliga och kvinnliga kritiker har opponerat sig mot den.
Både sådana som varit flickboksläsare i sin barndom, och sådana som aldrig läst en
flickbok. Man kan tala om ”fallisk kritik” från bägge könen. Ett av undantagen är
dock Astrid Lindgren som i flera sammanhang sjungit de gamla flickboksklassikernas lov.
I samband med att jag arbetade med min avhandling i litteraturvetenskap, Askunge, madonna, feminist. Kontextuella läsningar av Martha Sandwall-Bergströms KullaGullasvit (Umeå 2004), fick jag anledning att studera flickboksgenren som sådan. Jag
blev snart klar över att den på olika sätt är helt genomsyrad av genus, något som haft
betydelse både för hur flickböckerna utformats i skilda tider, för hur de tagits emot
av läsare och kritiker och omskrivits i handböcker. Genrens rötter i uppfostranslitteraturen för flickor, sedeskildringen, den realistiska romanen och familjeromanen
kan förklara att dess texter många gånger var dubbelstämmiga med såväl ”tillåtna”
ytskikt som mer upproriska underströmmar. De senare kunde handla om aggressioner, psykisk svärta och sexualitet. Men även den manifesta nivån kunde vara nog
så radikal, något som ofta skymdes av den allt mer cementerade uppfattningen om
flickboken som den mest statiska, banala och reaktionära av genrer.
Ett obestridligt faktum är att flickboken gav den unga flickan en plats i litteraturen.
För Astrid Lindgren blev hjältinnorna i böckerna ”vänner av kött och blod” som
hon levde med i sin läs- och lekvärld. I essäer med titlar som ”Anne på Grönkulla
och Mannen med stålnävarna” (1955:244-245), ”Det började i köket hos Kristin”
(1964:127-134) och ”Det var bredd över min läsning, vill jag påstå” (1984:9-12) har
hon också själv berättat om spännvidden i sin barndoms läsning och om den genomgripande betydelse denna haft för henne. I Lindgren-forskningen har man mycket
riktigt pekat på beröringspunkter mellan Pippi Långstrump och hjältinnorna i den
engelskspråkiga flickbokslitteraturen, men ofta har man sett det som en protest mot
gamla mönster och konventioner, och mer sällan som att författaren skriver in sig i
och vidareutvecklar en tradition.
När jag började läsa de flickboksklassiker som Astrid Lindgren hade slukat om
och om igen som barn, upptäckte jag att inte bara de flickböcker hon själv skrivit
utan hela hennes författarskap var präglat av hennes barndoms läsning. Min slutsats, som styrkts då jag studerat även annan, mindre känd, flickbokslitteratur som
Astrid Lindgren läst men inte nämnt i sina essäer, är att flickbokens inflytande på
hennes författarskap är större och viktigare än vad som hittills gjorts gällande. Att
hon som ung, litterärt intresserad flicka kunde finna diktande förebilder och en
emancipatorisk syn på litteraturen i de gamla klassikerna är också ett faktum som
bör framhållas.
Resultatet av mina studier, som jag anspelar på i sagan ”Inför genuspassagen”,
återfinns bland annat i Makt och vanmakt. Texter från ett genusteoretiskt seminarium
under rubriken ”Sprakfålar och musor. Om Astrid Lindgrens förhållande till några
flickboksklassiker” (red. Nordin Hennel, 1998). Här redogör jag dels för hur den ex-
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pansiva sprakfåle-typen, så drastiskt och underfundigt lekfull, så påfallande verbal,
så snabb att iscensätta sitt jag och att använda språket som en kreativ frizon, har ättlingar i Lindgrens författarskap, dels för hur den musiska andan genomsyrar hennes
flickgalleri. Med musisk syftar jag på den populära betydelsen av ordet som avser
den ursprungliga, för att inte säga barnsliga, känslan av uttryck och skapande, där
sång, musik, dans, lek och diktande är ett. Splittringen har inte ägt rum.
Pippi-gestalten är bara ett exempel på detta. Det intressanta med Pippi är annars
att hon kan betraktas som en befriad och synnerligen väl utrustad sprakfåle. Hon
får inte bara ”a room of her own”, för att tala med Virginia Woolf, hon får till och
med ett eget hus. Hon görs även ekonomiskt oberoende och förses med osannolik
muskelstyrka som kommer till nytta då hon möter våld och övermakt, ofta i manlig
tappning. Inte undra på att hon blivit en feminist-ikon.
I Susan Gilberts och Sandra Gubars feministklassiker The Madwoman in the Attic
(1979) anspelas på Bertha Mason i Charlotte Brontës roman Jane Eyre. I Gilberts och
Gubars efterföljd har de kvinnliga huvudpersonernas mörka dubbelgångare ofta
kallats ”de galna kvinnorna på vinden”. I dessa mörka gestalter förlades allt sådant
som inte platsade i porträtten av den mönsteranpassade kvinnan: madonnan, den
goda modern, husets ängel. I böckerna om Pippi är det dock självaste huvudpersonen som flaxar runt på vinden, skjuter skarpt med laddade vapen, skyldrar med
värjan och högljutt funderar på en framtid som sjörövare. Andra gånger sotar hon
ögonen och sätter på sig kvarnhjulshatten för att agera Fin Dam.
Fin dam eller havens fasa – när det gäller framtida yrkesval är Pippi gränslös.
Hon har över huvud taget ett mycket gott självförtroende som aldrig skulle få henne
att, som Anne på Grönkulla, försöka förvandla sin illande röda kalufs med hjälp av
hårfärgningsmedel. Det ursprungliga manuset, Ur-Pippi, som nämns i ”Inför genuspassagen” ovan publiceras nu för första gången våren 2007, detta med anledning
av jubileumsåret. (Astrid Lindgren föddes 1907.) I Ur-Pippi framgår det tydligt att
Pippis självförtroende från början var än mer grundmurat. Hon bad aldrig om ursäkt. Detta dämpas i de senare versionerna där Pippi, liksom Anne på Grönkulla
och andra föräldralösa hjältinnor, får hänvisa till sitt civilstånd (pappa frånvarande
negerkung och mamma ängel) för att förklara och ursäkta sitt många gånger okonventionella beteende.
Mot bakgrund av allt detta kändes det särskilt stimulerande att i sagans form föreställa sig just Pippi Långstrump som väktare vid genuspassagen. Man kan emellertid fråga sig vad hon skulle ha tyckt om att sväva runt på en bevingad häst… I
böckerna trotsar hon tyngdlagarna många gånger, men landar alltid på backen till
sist – någon gång för att hon ätit för mycket pannkaka. Men i Ur-Pippi kan man hitta
en kommentar som kanske skvallrar om hennes syn på en mer kosmisk framtid. Den
elake mobbaren Ove dyker upp och gör sig lustig över Pippi. Han låtsas bränna sig
på hennes eldröda hår och menar att han vill ta sig en roddtur i hennes stora skor.
Pippi kastar upp honom i luften sex gånger men tar emot honom varje gång. (Hon
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var ju, som det står, ”en snäll flicka, som inte ville göra små elaka pojkar illa”.) Efter
den sista luftfärden ger hon honom en lekfull puff, så att han hamnar i ett dike: ”Jag
hoppas att du tycker om att flyga”, säger hon. ”Det är nästan lika skojigt som att ro.
Skulle du få lust att flyga till månen nån gång, så säg till mig, så skall jag hjälpa dig
på väg. Där skall det va så hemtrevligt, har jag hört sägas. Billiga hyror och högt till
taket. Fri trappstädning och inga vägglöss” (s. 21). Pippi Långstrump, den moderna
svenska barnbokens portalgestalt, var redan i sin urform synnerligen handfast och
snabb i repliken – inte bara mot elaka små gossar utan också mot vuxna män och
kvinnor.
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Hinder och möjligheter för jämlik maktmobilisering
bland elever i årskurs 1-6
Katja Gillander Gådin
Inledning
Skolan har möjlighet att vara en del i den process som gör att elever utvecklar färdigheter och får kunskaper som ökar den egna förmågan att få kontroll över faktorer
som har betydelse för deras liv och hälsa (Nutbeam 1997). Det finns studier som
visar att skolan till en viss del kan ha en utjämnande effekt när det gäller ojämlikhet
i hälsa på grund av olika klasstillhörighet, men ingen studie har hittills visat att
skolan bidrar till att utjämna ojämlikhet i hälsa mellan flickor och pojkar (Vuille och
Schenkel 2001). Det finns tydliga mönster i ohälsa där flickor i högre utsträckning
rapporterar psykologiska och somatiska besvär samtidigt som de uppger att de inte
trivs med livet i lika hög utsträckning som pojkar (Danielson 2003). Samtidigt begår pojkar självmord i högre utsträckning än flickor (WHO 1999) och råkar i högre
utsträckning ut för trafikolyckor (Engström et al. 2003). Men även om pojkar generellt har en högre olycksfallsrisk är risken att skada sig i skolan högre för flickor än
för pojkar i förhållande till risken för skador på fritiden (Hammarström och Janlert
1994). Trots dessa genusrelaterade ohälsomönster saknas ett genusperspektiv i de
flesta hälsofrämjande projekt i skolan.
Alla organisationer har sina egna genusregimer, dvs mönster och regler för arbetsfördelning, fördelning av makt och resurser mellan kvinnor och män och strukturer
som till en viss del uppmuntrar olika beteenden hos människor beroende på kön.
Skolan är ett exempel på en genusregim där lärare och elever medvetet eller omedvetet förhandlar om vad kön har för betydelse. Genom att vara medskapare av konstruktioner av maskuliniteter och femininiteter intar skolor en avgörande roll när
det gäller hur flickor och pojkar förvärvar kön i unga år (Connell 1996).
Att vara delaktig i ett förändringsarbete kan leda till maktmobilisering (empowerment), det vill säga att fler individer får inflytande och makt över sitt eget liv (Baum
2002). När begreppet ”deltagande” används i samband med hälsofrämjande arbete
är det viktigt att uppmärksamma vilken form av deltagande som menas. Deltagande kan ses som ett kontinuum mellan fyra olika former (Baum 2002: 351). Dessa fyra
steg överförs i följande exempel till elever och skolan. 1) Man frågar eleverna vad
de tycker om beslut lärare/skolledning tänker fatta. 2) Eleverna inbjuds att delta i en
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process som syftar till att uppnå ett särskilt mål, t ex att eleverna skall öka sin fysiska
aktivitet. 3) Eleverna bjuds in att vara aktiva i prioriteringar av hälsomål/problem
och att vara aktiva i förändringsprocessen. 4) Eleverna tar själva initiativet till förändringar och har själva kontroll över processen.
Det är sällan som traditionell undervisning om hälsa leder till faktisk förändring
av beteende (Jensen 1997). En av de metoder som har visat sig påverka ungdomars
hälsovanor är en hälsovägledningsmetod som heter ”Du bestämmer” (Arborelius
1988). Med den metoden som utgångspunkt har en intervention genomförts i en
skola i Sundsvall, med elever från förskoleklass till och med årskurs sex (Gillander
Gådin et al. 2006).
Det övergripande syftet med interventionen var att genom maktmobilisering
främja hälsan bland elever i ett så kallat socialt instabilt område och att utveckla en
modell för att främja hälsa ur ett genusperspektiv. Interventionen bestod bland annat i att utbilda lärare och annan pedagogisk personal (all pedagogisk personal kal�las i fortsättningen för lärare) om hälsovägledningsmetoden ”Du bestämmer” och
om genus, att ha temaveckor om genus och jämställdhet för alla elever för att öka
deras medvetenhet och att bilda en hälsokommitté på skolan. En del i interventionen
var att eleverna i årskurs 1-6 arbetade i mindre grupper vid sex olika tillfällen och
där de vid det sista tillfället gav förslag på förändringar de ville göra på skolan för
att främja hälsa. De förslag som gavs handlade om 1) det sociala klimatet 2) inflytande över skolarbetet 3) struktur och ordning 4) säkerhet på skolan 5) fysisk miljö
och 6) mat och samvaro. Dessa förslag har sedan behandlats i hälsokommittén och
förändringar har genomförts som lett till en mängd olika förbättringar på skolan, för
eleverna såväl som lärarna (Gillander Gådin et al. 2006). För att få mer kunskap om
förutsättningar och metoder att synliggöra genusrelaterade hälsofaktorer i skolan
har en intervjustudie med fokusgrupper genomförts.
Syftet med föreliggande studie var att öka förståelsen för hinder och möjligheter
för jämlik maktmobilisering och hälsa i ett projekt med elever i årskurs 1-6 ur ett
genusperspektiv.
Metod
Fokusgrupper är en form av gruppintervjuer där ett syfte är att använda interaktionen i gruppen för att generera kunskap om ett fenomen. Fokusgrupper används också för att ge en mångfacetterad förståelse för komplexa sammanhang (Baum 2002). I
denna delstudie redovisas analyser från 12 fokusgrupper. Sex av dessa genomfördes
strax efter att eleverna avslutat sina grupparbeten i interventionsstudien, tre med
flickor och tre med pojkar (årskurs 1-2, årskurs 3-4 och årskurs 5-6). De sista sex
intervjuerna genomfördes cirka ett halvår senare då förändringsarbetet på skolan
kommit igång. Vid det andra tillfället ingick både de som deltagit vid det tidigare
tillfället, om de var närvarande, samt andra elever som ville delta. Mellan fyra och
åtta elever ingick i varje fokusgrupp. Deltagandet i fokusgrupperna var frivilligt,
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men lärarna valde ut vilka som tillfrågades att delta. De som deltog skulle i så hög
grad som möjligt representera elever från olika grupper i den ovan beskrivna interventionen. De teman som fokuserades handlade om erfarenheterna från grupparbetena, vad som kan vara svårt att ta upp och vad som är viktigt i skolan för att elever
skall må bra.
Analyserna av intervjuerna gjordes med en modifierad version av grundad teori
(Strauss och Corbin, 1990). Alla intervjuerna som genomfördes under det första intervjutillfället gjordes under en och samma vecka. En första genomläsning och kodning gjordes av dessa intervjuer innan den andra intervjuomgången. Analyserna
genomfördes sedan på samma sätt som i en tidigare studie av elever i samma åldersgrupper (Gillander Gådin 2002).
Resultat
Intervjuerna med eleverna visade att prioriteringsarbetet i de mindre grupperna
hade gjort att många elever kunde göra sin röst hörd på ett annat sätt i en mindre
grupp jämfört med i klassrummet.
Trots att de mindre grupperna underlättade för många elever att komma till tals,
visade det sig i fokusgruppsintervjuerna att det fanns fler saker som de ville ändra
på i skolan. Det handlade till exempel om att det var stökigt i många klasser och att
det framförallt var en mindre grupp pojkar som stökade. Flickor pratade också om
att de fick sitta bredvid stökiga killar trots att de inte ville. Både flickor och pojkar
uppgav att de var utsatta för beteenden relaterade till sexuella trakasserier, men för
pojkarnas del handlade det om verbala trakasserier medan det för flickorna också
var fysiskt, till exempel att de blev tafsade på. Det framgick i berättelserna att det
framförallt var en mindre grupp pojkar som dominerade på skolan.
Intervjuerna analyserades för att öka förståelsen för varför ovanstående genusrelaterade faktorer inte blev synliga i elevernas grupparbeten i interventionen på
skolan. Följande kategorier skapades utifrån analyserna: 1) Flickors ansvarstagande.
2) Normalisering av våld.
1.
Flickors ansvarstagande
De yngre pojkarna i årskurs 1-2 klagade på att vissa pojkar stökade och bråkade
i klassrummet, men det var framförallt flickor som berättade att de var missnöjda
med det och hur mycket det påverkade dem. Det gavs många exempel på hur flickorna i klassen agerade som hjälpfröknar, och hur de försökte få pojkar att hålla sig
lugna. Men samtidigt som flickorna var missnöjda med detta verkade det som att
de accepterade att det måste vara på det sättet, för att det var det enda sättet att
hålla vissa pojkar tillräckligt lugna för att kunna genomföra lektionerna. På en direkt
fråga om hur de trodde att deras skoldag skulle förändras om de fick sitta bredvid en
tjejkompis i stället konstaterar de att ” Ja, vi skulle jobba mycket bättre”.
Att flickorna agerade som ”hjälpfröknar” var inte alltid populärt hos killarna som
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kunde reta sig på detta. Samtidigt verkade det inte vara något pojkarna ville förändra, för de kunde också se att det var tack vare flickor som de själva fick lite lugn
och ro. Pojkar i årskurs 5-6 kände inte att de blev hindrade på något sätt genom att
de fick sitta bredvid en flicka i stället för med en killkompis. ”Nej, det blir att man
pratar över så där, ändå.”
Flickorna i årskurs 5-6 försökte tänka ut andra sätt att få pojkar att vara lugna i
klassen, men samtidigt tog de ansvar för att pojkarna inte skulle må lika dåligt som
de själva. ”Alltså, jag tänker så här, vadå kan du det inte, man behöver inte håna dem för
det. Man kan säga den här gången var det min tur att klara det i stället för dig. Det här är
jag bättre på än dig. Man kan säga så, utan att försöka göra dem så där ledsen, så får de veta
hur det känns.”
En annan idé de hade var att pojkar skulle få kvarsittning som straff när de stökade, men samtidigt tyckte de inte att det var någon bra idé heller. Det skulle innebära
att också läraren drabbades som var tvungen att stanna kvar i skolan och det tyckte
de var orättvist. ”Då får [läraren] också ett straff”.
Flickor i årskurs 1-2 uppfattade att det till viss del var olika regler för flickor och
pojkar. Stökiga killar kunde komma undan på idrottstimmarna på ett annat sätt än
flickorna genom att strunta i att plocka upp efter sig, medan flickorna gjorde det, för
att de visste att någon annan annars skulle blir lidande.
På skolan fanns så kallade ”kamratstödjare”, som skulle hjälpa till på rasterna och
stoppa mobbning och trakasserier. Pojkarna i klass 3-4 pratade om problem med
mobbning under rasterna och att de ville att det skulle finnas fler vuxna ute på rasterna. De var missnöjda med killarna som var kamratstödjare, som de tyckte stökade
mer än de hjälpte till. ”Men tjejerna de brukar vara mycket bättre”. Både flickorna och
pojkarna tycktes inse vilken betydelse flickornas ansvarstagande hade för att skolan
skulle kunna fungera. Pojkar i klass 3-4 konstaterade att det skulle bli stökigare och
svårare att arbeta om de inte hade flickorna i klassen. ”Det är bättre om det är blandklasser, för då slipper det bli så mycket bråk mellan killarna.”
2.
Normalisering av våld och trakasserier
I skolan fanns en viss acceptans av våld bland både vuxna och elever. Elever kunde
få höra att de skall ge igen och ”putta” dem som retar dem, och ibland hade våld
visat sig vara framgångsrikt för att få tyst på någon som retats. Om det förekommer
våldsamma lekar, kan det bli svårt att veta när leken tar slut och allvaret börjar. Att
leka ”Herre på täppan” verkade accepterat och samtidigt kunde pojkarna berätta
om hjärnskakning, en bruten arm, näsblod och en nackskada, men det ansågs inte
vara något riktigt våld för ”det var inget slagsmål” (pojke årskurs 5-6). Det verkade
som om de ibland omdefinierade vad våld och trakasserier var, dels genom att tycka
att lite slag och att ta ner någon genom att brottas inte var våld, men också genom att
trakassera någon och sedan omdefiniera det till ett skämt, trots att alla inblandade
visste att det inte var menat som ett skämt.
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En del i att våld och trakasserier kan normaliseras på skolan är att det är något som
sker ofta, och även om inte den enskilda eleven blir utsatt själv blir det ett dagligt
fenomen genom att man ser skolkamrater utsättas. Att vara utsatt för något ofta visade sig kunna leda till en form av avtrubbning. En flicka i årskurs 5-6 satt bredvid
en pojke i klassrummet som kallade elever för fula ord varje dag, men hon tyckte att
det var okej för han var lika elak mot alla och hon sade att ”Man vänjer sig, jag har gått
med honom sen dagis”. Upplevelsen av våld och trakasserier blev också relativ; vissa
elakheter kunde accepteras eftersom ”det finns det som är värre”.
Den förklaringsmodell elever och lärare har för vissa pojkars beteende kan också
ses som en del i en normalisering av våld och trakasserier. Om till exempel flickor
går till en lärare och klagar på att de blir utsatta för att pojkar tafsar på dem och de
får till svar att pojkar är sådana i den åldern, att det är något som växer bort, så kan
det uppfattas som en del i ett normalt beteende som måste accepteras av de som är
utsatta.
Effektiva maktstrategier bland vissa pojkar gjorde också att flickor upplevde det
svårt att ta upp att de blivit utsatta för till exempel beteenden relaterade till sexuella
trakasserier. De var så rädda att de som utsatt dem skulle få veta det på något sätt eftersom de visste att det då skulle kunna bli värre. Därför valde de att inte säga något
i grupperna under interventionen.
Kommentarer från några elever visade på en uppfattning att skolan är en plats
med egna lagar och regler, skild från övriga samhället. En pojke konstaterade att
om en vuxen skulle bete sig som vissa elever på skolan, i det här fallet en äldre
pojke som förstörde en koja de byggt, då skulle den betraktas som psykiskt sjuk. I en
grupp flickor där vi kom in på att prata om beteenden relaterade till sexuella trakasserier visste de att det finns andra möjligheter att stoppa det när man är vuxen. De
konstaterade att man då kan stämma någon som utsätter dem för sexuella trakasserier, men att det var något som inte gällde för eleverna i skolan.
Diskussion
De preliminära resultaten från studien visade att arbetet i de mindre grupperna i
interventionsprojektet gjorde att fler tordes prata och vara med och ge förslag på vad
de ville förändra för att miljön i skolan skulle bli mer hälsofrämjande. Men resultaten visade också att både flickor och pojkar hade svårt att föra fram genusrelaterade
problem på skolan. Trots att interventionen innebar ökad medvetenhet om genus
bland personal och elever visade det sig inte vara tillräckligt för att leda till förslag
från eleverna till förändring av genusrelaterade problem. Kategorier såsom flickors
ansvarstagande och normaliseringsprocesser för våld identifierades som betydelsefulla för att förstå detta.
Flickors ansvarstagande blev en kategori i förståelsen av varför flickorna inte föreslog förändringar angående att de fick sitta bredvid stökiga killar, trots att de visste att det skulle leda till att de skulle kunna arbeta bättre själva. De tycktes tro att
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skolan inte skulle fungera utan dem, och att de behövdes som hjälplärare för att
lektionerna skulle kunna fungera. Att ta ansvar skulle kunna innebära något positivt för flickorna, det vill säga att de hade möjlighet att känna sig betydelsefulla. Att
flickor gavs ansvar för andra i skolan, men också att de tog på sig detta ansvar, till
synes frivilligt, kan enligt Foucault (1987) ses som ett slags social reglering som sker
diskursivt. Ansvar och skuld ligger nära samman och det finns därför risk att flickorna känner skuld när inte skolklassen fungerar, trots att de har små möjligheter att
förändra situationen. I samhällets femininitetsdiskurs ingår att kvinnor tar ansvar
för andra, men enligt Skeggs (1997) är den diskursen starkare för arbetarklassens
kvinnor än medelklasskvinnorna. Eftersom skolan låg i ett socialt instabilt område
med högre andel elever med arbetarklassbakgrund än andra skolor var det möjligt
att diskursen för flickorna på den studerade skolan också var starkare med avseende
på ansvar än i skolor med annan klassbakgrund.
En skola som uppmuntrar flickors ansvarstagande, utan att kräva samma ansvar
av pojkar, riskerar att befästa traditionella subjektspositioner och bli en del i den
könssegregering i utbildning och arbetsmarknad som vi ser idag, där kvinnor i högre utsträckning än män arbetar med vård och omsorg. Flickors ansvarstagande kan
få dem att framstå som mogna, vilket i sin tur kan leda till att de får ta ännu mer
ansvar, medan pojkar i högre utsträckning betraktas som omogna och därmed inte
lika kapabla att ta ansvar, varken för sig själva eller för någon annan.
Att sitta i mindre grupper och diskutera vad som skulle förändras i skolan visade
sig vara positivt, men samtidigt visade resultaten att strategier som upprätthåller
maktobalanser mellan en dominant grupp pojkar och övriga elever var ett hinder
för att föreslå genusrelaterade förändringar. Tidigare forskning har visat strategier
som flickor och pojkar kan använda i skolan som påverkar deras handlingsutrymme
(Gillander Gådin och Hammarström 2000). Även om flickor lyckas bygga allianser
och protestera, kan pojkars strategier som till exempel att trakassera, se sig som normen och ha ett utagerande beteende göra att deras handlingsutrymme ökar på bekostnad av flickornas.
Många av de förslag eleverna gav för att förändra på skolan handlade om det
sociala klimatet (Gillander Gådin et al. 2006), men analyserna av den normalisering av våld och trakasserier som pågick visade att eleverna själva kunde ha svårt
att föreslå vad som faktiskt behövde förändras på skolan. Rädslan för vissa pojkar
verkade kunna påverka elevers känsla av att kunna lyfta fram vissa problem, vare
sig pojkarna var närvarande eller ej, beroende på deras effektiva maktstrategier. Det
betyder att de vuxna måste ha mer kunskap om maktrelationer mellan elever, hur
genusregimer ser ut på skolan, och att de behöver utarbeta strategier för att motverka en normalisering av våld och trakasserier.
Som resultaten visade tycktes några av pojkarnas dominans i skolan påverka det
som hände i grupparbetena i interventionen. Det är möjligt att det finns flera områden som skulle kunnat synliggöras om inte den maktobalansen funnits, men det har

30

hinder och möjligheter för jämlik maktmobilisering bland elever i årskurs 1-6

inte kommit fram i denna studie. Fokusgrupper i en skola gör det svårt att differentiera mellan elever och det blev därför svårt att uttala sig om flickors och pojkars
berättelser utifrån andra maktordningar, till exempel social bakgrund och etnicitet.
I interventionen satt eleverna i mindre grupper, ungefär på samma sätt som de
gjorde under fokusgruppsintervjuerna. Man kan fråga sig varför de kunde nämna
fler och känsligare saker i fokusgrupperna än under det grupparbete som hela skolan var delaktig i. En anledning kan vara att det i vissa grupper var både flickor och
pojkar och att det var svårare för de eleverna att ta upp mer genusrelaterade frågor.
En annan förklaring kan vara att det inte fanns någon lärare med i fokusgruppsintervjuerna, och att de blev lovade att jag inte skulle berätta vad någon enskild person
sagt under intervjuerna. När det gäller flickornas ansvarstagande kan det till en del
bero på att det är lärarna som använder flickorna som hjälplärare. Att ta upp det
skulle indirekt betyda att de kritiserade lärarna och det skulle kunna vara känsligt.
En annan sak som framkom tydligt var att eleverna själva inte berättade om några
beteenden relaterade till sexuella trakasserier förrän jag som intervjuaren visade att
det var ett ämne jag vet något om och att det var accepterat att prata om det. Det
betyder att en ökad medvetenhet bland skolpersonal skulle kunna få fler att berätta
vad som faktiskt kan pågå i skolan. Slutsatser från delstudien är att ökat inflytande
i skolan är möjligt genom aktivt deltagande av elever, men att maktrelationer inom
gruppen pojkar, inom gruppen flickor och mellan pojkar och flickor var ett hinder
för att ta upp vissa områden. Dessutom bör genusrelaterade hinder för inflytande
synliggöras och hanteras i högre utsträckning av de vuxna på skolan
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Livsvillkorens betydelse för gymnasieungdomars
psykiska hälsa – ur ett genusperspektiv (abstract)
Evelina Landstedt
Bakgrund och syfte
Enligt flera svenska studier har ungdomars psykiska hälsa visat en negativ trend
under de senaste tjugo åren. Med psykisk hälsa avses såväl självrapporterade besvär som diagnostiserad depression eller ångest. Svensk och internationell forskning
visar även ett tydligt genusmönster där flickor generellt rapporterar fler och mer
allvarliga besvär än pojkar, samtidigt som dödligheten i självmord är högre bland
pojkar. Kunskapsunderlaget är begränsat avseende livsvillkorens betydelse för psykisk hälsa bland ungdomar. En sådan folkhälsovetenskaplig ansats inkluderar även
ett genusperspektiv: vad det innebär att vara tjej och kille och hur det kan påverka
deras psykiska hälsa. Nuvarande kunskap är främst baserad på kvantitativa data
och antalet kvalitativa studier inom fältet är få. Syftet med föreliggande studie var
att, ur ett genusperspektiv, undersöka vad gymnasieungdomar upplever som betydelsefullt för psykisk hälsa och ohälsa.
Metod och material
Studien genomfördes enligt principer för grounded theory och omfattade 29, i huvudsak enkönade, semistrukturerade fokusgruppsintervjuer. Grupperna bestod av
tre till åtta deltagare. De totalt 106 ungdomarna var i åldrarna 16-19 år och gick olika
program. Det transkriberade materialet analyserades med constant comparative method samt en genusteoretisk ansats.
Resultat
Betydelsefulla villkor för psykisk hälsa och ohälsa identifierades i tre kategorier
av sociala processer vilka omfattar såväl positiva som negativa aspekter: (i) social
interaktion – relationsanknutna villkor på ett kontinuum från positiva stödjande
relationer till kränkningar, (ii) prestationer relaterade till resultat och genusprestationer, från uppmuntrande framgång till omfattande krav och arbetsbelastning,
(iii) ansvarstagande, villkor och omständigheter där processer av social interaktion
och prestationer är sammanvävda och förstärkta. Denna kategori sträcker sig från
vad ungdomarna lyfte fram som positivt i termer av begränsat ansvarstagande, via
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förhandling för kontroll över till den belastning och negativa påverkan ett stort ansvarstagande, krav, förväntningar och begränsad kontroll har för psykisk hälsa. I
huvudsak flickor hade erfarenheter av de negativa aspekterna av dessa processer, i
synnerhet ansvarstagande.
Diskussion
Ungdomarna betonade betydelsen av livsvillkorens betydelse i allmänhet och i synnerhet de som rör relationer, bemötande, förväntningar, kränkningar, krav och ansvarstagande. Både pojkar och flickor betonade skolans betydelse. Det är centralt
att uppmärksamma dynamiken av såväl negativa som positiva aspekter i dessa
processer. Deltagarna berättade hur skilda villkor och erfarenheter i vardagslivet,
exempelvis mellan pojkar och flickor, kan påverka deras psykiska hälsa. Flickorna
upplevde exempelvis fler och högre krav, förväntningar och ansvarstagande samt
sexualiserade kränkningar. Enligt pojkarnas berättelser kan våld och hot ses som en
del av att vara kille. Pojkarnas erfarenheter var att de mår bättre än flickor samtidigt
som vissa uttryckte oro för negativt bemötande inför att uttrycka psykisk ohälsa.
En genusteoretisk analys av deltagarnas berättelser visade hur sociala, ekonomiska,
kulturella och sexualitetsrelaterade dimensioner av rådande genusordning är närvarande i ungdomarnas vardag, vilket bör uppmärksammas i relation till psykisk
hälsa. Det kan röra sig om asymmetriska genusrelationer, fördelning av resurser och
inflytande samt dominerande femininitets- och maskulinitetsdiskurser. En folkhälsovetenskaplig ansats ur ett genusperspektiv med fokus på livsvillkorens betydelse
kan bidra till en djupare förståelse för genusmönstren i psykisk hälsa bland ungdomar. Sådan kunskap kan utgöra underlag för hälsofrämjande och preventivt arbete.
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Lärarstuderande ser genus:
Kulturanalytiska reflektioner över gruppbeteckning
och könsskillnad
Åsa Ljungström
Detta bidrag handlar om hur lärarstudenter ser hur barn och vuxna gör kön i skolan,
medan de vuxna löper risken att med det okönade begreppet ’barn’ se en kollektiv
kategori barn i livsfasen barndom och därvid bortse från sexualitet och kulturellt
konstruerat kön/genus. Det handlar om kategorierna individ och kollektiv, kvinnor och män, i relation till de okönade begreppen barn och vuxna. Som etnolog
ställer jag den kulturanalytiska frågan: ”Vad är det som jag inte ser?” Därvid kan
föreställningen om begreppet barndom, med barn som oskrivna blad, spela in när
det kollektiva begreppet barn i de vuxnas medvetande ställs inför flickor och pojkar
som individer respektive i kollektiv. Avsikten är inte att komma fram till entydiga
svar på hur vuxna av olika kön förhåller sig till unga individer av skilda kön eller till
grupper av samma eller skilda kön. Däremot kan jag klargöra risker med kollektiva
begrepp som skolans personal kan göra sig medveten om.
En mängd av schablonerna ’stökiga pojkar’ och ’lugna flickor’ utmanar mig till reflektioner på väg mot ett sätt att analysera en skiftande empiri av nedskrivna iakttagelser, gjorda av lärarstuderande vid deras verksamhetsförlagda utbildning i skolor.
Förutom denna etnografi har jag gjort gruppintervjuer från återsamlingen i deras
etnologikurs för den interkulturella skolan (7 poäng) vid Mittuniversitetet i Härnösand. Syftet är att vrida och vända på hur över- och underordning tar sig uttryck
i synen på pojkar och flickor i skolan, i vilken utsträckning de kan bli sedda som
individuella människor, det vill säga ’barn’ av båda könen, eller som problematiskt
kollektiv, ’stökiga pojkar’, alternativt ’lugna flickor’? Vilken kategori är det då som
anses som vanliga, normala barn? Kanske att de inte sticker ut från mängden utan
kan inordnas i sin likriktade grupp till skillnad från dem som utmärker sig med avvikande beteende och tillåts göra detta med motiveringen att de är ju ’bara barn’?
Och vilka vuxna lärare, kvinnor eller män, avgör vilka kategorier som är ’vanliga’,
’normala’?
Eftersom etnologikursen i första hand är inriktad på mångkultur vill jag också kort
presentera den breda empirin av korstryck från olika maktordningar, där genus/kön
alltid ingår. Beteckningen ’barn’ skulle kunna gälla en unisex-kategori men så är det
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knappast. Det finns andra sätt att tänka om barn, en barndomsdiskurs med bland
annat rötter hos Rousseau. Det finns romantiska ord i språket om barn: ’flickebarn’
kan användas ömt men lätt nedvärderande. Motsvarigheten ’gossebarn’ används
inte i det moderna språket. Barnflicka och barnpojke finns men har vårdande funktion. Ordet ’pojkbarn’ finns inte annat än möjligen skämtsamt. Skall det förstås som
att pojkar är något speciellt eller att de är ’de egentliga barnen’ eller är pojkarna just
pojkar och de som inte är pojkar är ’de andra’ barnen? Kanske bestämningen ligger i betraktarens öga och beror av den vuxnes könstillhörighet? Ord och begrepp
används och skall analyseras på vardaglig nivå av sunt förnuft. Jag skall strax återkomma till hur pojkar och flickor betraktas av lärare, individuellt och kollektivt.
Den breda etnografin
Redogörelserna har på sex år blivit 5-600. De flesta beskrivna situationer skulle
ha kunnat inträffa på många ställen. I lärarstudenternas breda empiri finns återkommande berättarteman. Temat ’det ledsna barnet’ dominerar genomgående. Det
lämpar sig för berättelser med början och slut och en förändring däremellan (se till
exempel Labov 1972:354-396). Detta har lärt mig att fråga efter de välfungerande
skolorna. De existerar, fast de inte ger upphov till dramatiskt berättande. Harmoni
kräver iakttagelse och reflektion under längre period för att kunna beskrivas rättvisande.
För den större undersökningen är det övergripande syftet att klargöra hur de lärarstuderande uppfattar och tolkar effekter av korsande maktordningar i skolvardagen som sätter fokus på individualisering eller likriktning, hur skillnad görs eller
förebyggs. På sikt skall kunskap öka solidaritet med olikheter, vilket inte kan uppnås med en likhetsideologi som begränsar vad som anses normalt (jfr Braidotti 2002;
Johansson 1998).
Lärarstudenternas kurs heter ”Etnologi – Det interkulturella Sverige”. Med interkulturell avses att både gamla svenskar och nya, med utländsk bakgrund – ”medmera-svenskar” – som med sin bakgrund har dubbel kompetens av kulturella koder, det vill säga situerade vanor, skall kunna fungera ihop i samhällspusslet. Vi som
enbart har den inhemska kompetensen, ”gamm-svenskarna” eller ”bara-svenskarna”, får lära oss att saker kan förstås på andra sätt än de invanda och därigenom
”självklara”. De ”med-mera-svenskar” som har flerfaldig, ”både-och-förståelse”,
kan själva upptäcka detta. Alla måste bevaka tendensen att förenkla och sätta etiketter som konserverar förutfattade meningar (Corlin 1986; Daun 1999; Evaldsson/
Forstorp 1999). Sådana är inte beständiga. Uppfattningar förändras. Människor kan
alltid utvidga sina erfarenheter. Inte ens fördomar ligger stilla. Kunskap och vana
kan vidga repertoaren för handlingsutrymme.
För den breda undersökningen har studenterna fått i uppgift att beskriva tillfällen
då skillnad görs, överbryggas eller förebyggs, skillnader som medför risk för diskriminering och som hänförs till kön, klass, etnisk eller religiös tillhörighet, hudfärg,

36

lärarstuderande ser genus: kulturanalytiska reflektioner över gruppbeteckning och könsskillnad

funktionshinder, ålder, generation, sexuell läggning, etcetera. Bakom formuleringen
ligger en teori för intersektionell analys av korsande maktordningar. Det finns förslag om hur intersektionalitet skall göras empiriskt användbar för analys (McCall
2005). Jag söker vägar att analysera korstrycket av flera maktordningar, interkategoriskt för att tala med McCall. Genusordningen finns där alltid, vilken annan axel
av hierarki jag än skulle välja. Även om det inte skulle finnas barn med utländsk
bakgrund på hela skolan, finns där alltid flickor och pojkar. Könstillhörigheten finns
alltid med i situationer då någon normativt utses till att vara ’annorlunda’. De mekanismer som människor använder för att bestämma sin egen grupp av Vi/Oss är
sig lika även när det gäller kön. Det förutsätter att vi bestämmer att några är ’dom’,
det vill säga ’de Andra’. Annars vet vi inte hurdana ’Vi’ är i vår grupp (Ehn/Löfgren
2001; Arvastson/Ehn under utgivning).
’Korstryck’ är det begrepp som jag tänker med. På 1980-talet mötte jag kvinnliga
folklorister från nya afrikanska stater som kände sig tvungna att stödja ett nationalistiskt mansförhärligande på bekostnad av sin feministiska strävan till jämställdhet.
De sökte begreppet ’intersectionality’, som ännu inte var känt. Översättningen ’skära
mellan’ eller ’korsande utsnitt’, ’skärningsytor” intresserar mig för att det fångar det
pågående korsandet och knuffandet, när maktordningar krockar och jämkas ihop på
givet utrymme (se till exempel McCall 2005:31-56). Etnologen Ella Johansson skriver
att detta kräver av forskarmoralen att vi uppmärksammar konsekvenser av maktordningarnas tryck och mottryck (1998). Diskriminering är en sådan konsekvens.
Begreppet ’korstryck’ väljer jag därför att jag inte följer en enhetlig kategori, som
reagerar på sammansatt tryck, utan ser hur olika individer möter flera maktordningar på samma arena med skiftande utfall. Mina analyser skall utgå från en könsmaktsordning som kompliceras av någon ytterligare maktordning , styrd av grupptillhörighet, klass, hudfärg, utländsk bakgrund eller ej, religionstillhörighet, ålder,
etcetera. I skolan kan de flesta maktordningar korsas och det är inte givet, vilken
som får övertaget i en laddad situation. Undantagen på individnivå bekräftar huvudregeln, som just undantag. Tillfällen när korstryck blir synliga visar hur värdesystemen håller på att förändras och hur maktordningar uppfattas som orättvisa
från skilda individperspektiv.
Likheter och skillnader
Etnologikursens innehåll avser på sikt att påverka inställning och vanor hos majoritetsbefolkningen, därför att blivande lärare kan nå alla slags föräldrar och deras
barn, med eller utan utländsk bakgrund. Med-mera-perspektivet får andra förmedla. I Sverige är det majoritetsbefolkningen som har makten att bestämma vad som är
normalt i skolan. Alltså behöver befolkningens majoritet få upptäcka att andras sätt
att göra saker också kan vara logiska och möjliga. Det gäller att nå även föräldrar
för att utvidga gränserna för det invanda, säkra. Jämförelser är ett allmänmänskligt
sätt att möta andra och inse hurdana vi själva är och hur vi inte är. Det här inbjuder
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till iakttagelser och berättelser om skillnad och berättelser om likhet. Härmed inte
sagt att majoriteten alltid avgör vad som är normalt, däremot utövar den i Sverige
ett starkt tryck av likriktning, att vara ’vanlig’ på en nivå av ”det sunda förnuftet”,
att inte sticka ut.
Genusvetare vet sedan länge att berättelser om skillnad inte skapar respekt för
olikheter, men det gör faktiskt inte berättelser om likhet heller (Braidotti 2004). Det
finns en rädsla för skillnaden (Johansson 1998:214). Att blunda för olikheter skapar
inte respekt för dem. Då låtsas vi att de inte finns. Ella Johansson skriver att respekt
för skillnad skall kopplas till erkännande, ödmjukhet och empati. Det svåra är att
respektera inslag som vi finner främmande och dessutom osympatiska (Johansson
1998:214). Vidare skriver Ella Johansson att skillnadsberättelser mynnar ut i slutsatsen att vi är alla lika, medan berättelser som startar i likhet brukar mynna ut i att vi
är olika (Johansson 1998:206ff). Den här berättartekniska, narrativa, omvandlingen
förväntar sig västerlänningar av berättelser. Ju fler personer vi möter från olika utgångspunkter, desto mera utvidgar vi repertoaren för vad vi kan förvänta oss. Det
sker i en ständig process. Då kommer vi in på etik och moral som gäller politik,
ideologi och forskning. I politiskt arbete är det ideologiskt rumsrent att betona människors likhet i demokratins namn. Det kan vara direkt diskriminerande att berätta
om skillnader och därmed befästa dem. Det blir värre av att förklara dem som någon
annans ’kultur’ och därmed tillåta sig att blunda för eventuella missförhållanden.
Politiken skall känna sina etiska gränser. Stöd för resonemanget hämtar jag fortfarande hos Ella Johansson (1998).
En lärarstudent på dagis reagerade mot en sådan ”kulturstämpling”. En femårs
flicka kom springande till fröknarna och beklagade sig över att en pojke höll på och
petade, nöp och tog på henne. –”Jaså, sade fröknarna, ja, ja, det är hans sätt, ingenting att bry sig om”. Flickan sprang iväg och fröknarna förklarade för studenten
att det var en nykomling som alltid ville ta på och känna på de andra barnen. Han
kunde inte prata med dem än. Det var så i ”hans kultur”, sade handledaren. Här
spelades kön och etnicitet ut mot varandra och förvärrades av ”kultur”-stämplingen
som tillät fröknarna att smita från ansvar.
Studenten sade ingenting på plats men reflekterade i skrift över det omöjliga att
frånhända sig moraliskt ansvar med hänvisning till ”någons kultur” som konserverande enhet. Kultur är rörelse i process, vanor står aldrig stilla, eftersom situationerna förändras. Oavsett språkhindret, tyckte hon inte heller att någon, stor eller liten,
skulle behöva finna sig i ovälkommen fysisk uppvaktning. Den här förskolläraren
kommer inte att ställa upp på att killarnas vilja skall gälla före flickornas. Hon anser
att lärare skall kunna tala med både flicka och pojke om hur andra vill att de skall
vara mot dem.
Målet för etnologikursen är att flytta gränser och att göra klart hur den egna moraliska gränsen går. Där ser jag etnologins uppgift i utbildningen av lärare. Det praktiska dilemmat att arbeta med etnicitet – och genus – hamnar hos den verksamma
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läraren. Läraren skall vara etiskt korrekt i politik och ideologi, följa läroplanen och
samtidigt upptäcka hos sig själv, om och när invanda mönster tar över reaktionerna
och hur det går till. Jag visar hur studenterna reagerar under utbildningen. De vill
reflektera över hur de skall bli bra lärare. De skulle helst vilja ha raka order om hur
de skall möta föräldrar och barn men accepterar att de måste hämta svaren inom
sig.
Pojkar och flickor
Likhetstänkande leder inte till solidaritet med en annorlunda framtoning. Om vi i
stället ser efter hur alla är olika i något avseende, finns det större utsikter till solidaritet med olikheter. Det skall bli normalt att vara olika i den interkulturella skolan, men
visst finns en risk att berättelser om skillnad och berättelser om likhet skärper gränser (Johansson 1998). Etnologen Ann Runfors skriver om det paradoxala att skolan
är full av människor som arbetar för att underlätta integrering av nyanlända elever
genom att träna svenska språket och därmed ständigt mäter de nykomna med majoritetens måttstock. Detta leder till att skolan lär ut invandrarskapet trots den goda
avsikten (2003). Lärarstudenterna kommer snart att bli en del av problemet, därför
skall de observera hur skillnad görs. Då ser de också att kön görs och hur.
Studenterna väntar sig sällan att se diskriminering på någon grund och kan tro att
allt tal om bristande jämställdhet mellan könen är ett onödigt tjat. Vuxna människor
kan tro att jämställdheten är säkrad i deras värld, men nya barn tillkommer hela tiden. Från den stund tvååringen tar in upplysningen, att hon är en flicka eller att han
är en pojke, är båda sorterna intensivt upptagna av att kartlägga hur de skall göra för
att göra ’sitt’ kön. De ser efter hur de stora gör, hur dessa ’är’ mera än vad de säger.
Vuxna intalar ofta småflickor att de är prinsessor och då säger de också i förskolan
att de skall bli prinsessor när de blir stora, säger studenterna.
–”Nej”, sade pojkarna.
–”Vi har inte råd med flickor!”
Uttryckssättet ”inte råd med flickor” var förbryllande för lärarkandidaten men
någon tydligare förklaring kunde hon inte få fram, trots sina protester och frågor.
Barnen var åtta år och alldeles säkra på att pojkar är bättre än flickor. Flickorna höll
med, tills en pep att de var bättre på olika saker. Någonstans ifrån har de fått denna
uppfattning. Den vanliga reaktionen jag möter från vuxna är förvåning över att så
unga barn skiljer på kön.
Genusvetaren och förskolläraren Anette Hellman undersöker barns konstruktion
av maskuliniteter, hur fyra-femåringar anser att en pojke skall vara: snabb och stark,
inte mesig, ha mörka, tuffa kläder, absolut inte rosa kläder, inte leka med tjejer eller
tjejleksaker. Av Hellmans arbete framgår också hur samma barn framför allt förhåller sig till gränsdragningen mellan kvinnligt och manligt, eftersom gränsen är
viktig i de vuxnas praktik. Både pojkar och flickor kan pröva, omförhandla, utmana
och acceptera föreställningarna om hur en pojke skall vara. Barnen är aktiva i att
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utforska konstruerandet av maskuliniteter och femininiteter. Hellman uppmanar
förskolans pedagoger att uppmärksamma konstruktioner och hierarkier i barngruppen (2005:149-159).
Dagens barn kan ha pappor som företräder idealet för den så kallade ’nye mannen’. Dessa lever jämställt och kan visa mjuka sidor och bör ändå kunna möta fortsatta krav på styrka av olika slag (Nordberg 2006). Lärarstudenter med erfarenhet
från förskolor berättar att när sådana pappor hämtar barn på dagis och finner en
son i prinsessklänning, slår de flesta bakut första gången: ”Vad har du på dig!” Efter
första chocken kan vissa fäder acceptera utklädseln. I andra fall lär sig pojken att
byta om i god tid de dagar pappa skall hämta. Flickor uppmuntras att leka prinsessor (intervju i grupp 070507). Amerikanska sociologer visar att vuxna med jämställdhetsprinciper lätt kan lämna dessa därhän i kontakt med barn. Särskilt den
äldre generationen går i hög grad in för att lära ut hur pojkar skall vara (Adams &
Coltrane 2005:230-248). Ingenting tyder på att svenska far- och morföräldrar skulle
agera annorlunda. I maj 2007 spreds en tidningsrubrik där en läkare i Norge skall
ha uppmanat en sjuårig pojke att visa att han var man (SvD 20070508). Detta är inte
konstigare än vår vetskap att vuxna behandlar nyfödda på olika sätt beroende på
kön. Behöver den äldre generationen förvissa sig om att barnen verkligen skall bli
pojkar och flickor? Vad skulle pojkarna annars kunna bli? frågar etnologen och genusvetaren Marie Nordberg (under utgivning)?
En student trodde inte att hon skulle se någon särbehandling på den skola där hon
varit tidigare. Där arbetade lärarna aktivt och medvetet för jämlikhet. På roliga timmen bland elvaåringar hade klassens tre ledande pojkar ordnat en lek, där man sitter
i ring runt den som jagar. För att inte bli tagen skall man ropa namnet på någon av de
andra i ringen. En bra lek, förutsatt att alla namn blir ropade! Studenten såg att bara
tre av tio tjejer blev uppropade. Senare fick hon veta att de var de coola tjejerna som
de ledande killarna gillade. Det var femton pojkar i ringen och fem blev aldrig uppropade. Några av dem var mörkhyade och två var de tystaste och snällaste pojkarna
utan hip-faktor. Den här studenten vågade påpeka snedfördelningen, handledaren
förstod och avbröt leken för ett allvarligt samtal. Det fördes dock på vuxnas premisser om barns medfödda godhet. Den här studenten anser fortfarande att barns lekar
behöver vuxen ledning. Lämnade åt sig själva hade hon sett hur de rangordnat efter
likhet, som avskilde personer av annat kön, annan hudfärg och av låg status. Vilket
som var värst kan vi inte veta, bara att hon såg offren för diskriminering i skärningspunkten av tre korsande krafter, under korstryck.
Ibland är det tufft att vara lärarkandidat i lärarrummet, särskilt för den som kommer tillbaka till den skola, där hon varit elev själv för inte så länge sedan. En storväxt
kvinnlig lärarstudent, tidigare elev på skolan och välkänd i sin hemkommun med
politiska uppdrag någonstans i Norrlands inland, kände sig utsatt för ett test, när en
äldre manlig lärare ondgjorde sig över en flicka på högstadiet som blivit kallad hora.
–”Hon får väl skylla sig själv som hon klär sig.” Studenten svarade kallt att ingen för-
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tjänade sådant tilltal och att den här flickan inte såg annorlunda ut än andra flickor.
Här spelades könsmakten ut med tyngden av ålder, generation och ställning i kollegiet mot relativ ungdom och politisk status med användning av utseende, kropp
och klädsel hos två kvinnor, den ena yngre än den andra. Studenten kände sig utsatt
på grund av sitt eget utseende, utmanad att försvara en yngre medsyster eller vika
sig för äldre, manlig övermakt. Hon klarade det med sin status i hemkommunen,
förhoppningsvis utan att göra sig omöjlig i kollegierummet på skolan i det samhälle
där hon vill arbeta i fortsättningen. Hon visste att alla lyssnade och att på en liten ort
rapporteras alla kändisars rörelser.
Könsmakten blev svår för den äldre kvinnliga lärare som mötte ett gäng högstadiekillar i en enslig korridor. De sprang omkring med tuschpennor och ritade på
varandra och närmade sig henne. Då begick hon ett misstag: ”Ni tänker väl inte
måla mig? Jag skulle bli hemskt arg om…” En sådan utmaning kunde inte lämnas
obesvarad. Hon blev ritad i ansiktet.
För denna äldre kvinna var de unga männens kraft att behärska situationen mer
än vad hon skulle behöva utstå i sin position av yrke, utbildning, klass och ålder.
Manliga femtonåringar kan vara storvuxna, starka, många och högljudda. De kanske bara var glada den här gången, men det hjälpte inte den gamla lärarinnan. Hon
försvann in på en toalett och det enda vittnet var en medsyster som skulle bli lärare
(Cornelius u.å.).
Gruppintervjuerna efter de studerandes period i skolorna brukar präglas av ett
dominerande tema, vilket jag uppfattar som ett tecken på att berättelserna tillkommer i en gemenskap. Vid senare läsning av samtliga berättelser blir de återigen
mångskiftande.
Första året var speciellt därför att kursen inleddes den morgon Fadime Sahindal
blivit skjuten. Så kallat hedersrelaterat våld måste belysas. Lärare måste förbereda sig
i sitt och samhällets moraliska ansvar för att ta upp problem med klyftor mellan
offentlig lagstiftning, invanda hedersbegrepp och rättsuppfattning bland individer.
Ungdomar av båda könen behöver skolans stöd. Lärarstudenter som själva har utländsk bakgrund brukar vara noga med att poängtera att de lever enligt svensk lag,
att föräldraförtryck inte är det vanliga och att på individnivå tänker familjer olika
och förändrar kontinuerligt sina synsätt. Det händer att familjefäder i kontakt med
”bara-svenskar” uppger annan nationalitet och religionstillhörighet för att slippa
påhopp. Och varför skulle någon behöva svara på frågor om bakgrund? En student
citerade en taxikörande farbrors avvärjande svar till frågvisa kunder: ”Jag har min
egen religion. Vilken är din?”
Nästa kull berättade övervägande om lokala handledare som goda exempel och jag
började lägga upp ett förråd av idéer om hur man undviker att hänga ut ett barn.
Året därpå var temat ”Förfärliga föräldrar som bytte partners och otrygga skilsmässobarn
som ideligen fick nya halvsyskon bland sina klasskamrater”. Jag vill påpeka att detta är
studentgruppens subjektiva uttalande. I en senare årskull har en student bekräftat
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hur föräldrars partnerbyte på en liten ort skapade oreda bland barnen i klassen.
Nästa år var det lärarna som var förfärliga, alltså ett par lokala handledare. Ibland
måste ju missgrepp inträffa.
De lokala handledarna ger ibland alltför mycket orientering till lärarstudenten om
klassen, vilket låser kandidatens uppfattning. I ett fall blev den rent utpekande, fast
studenten kunde inte lista ut vilken elev som avsågs, förrän hon lärt sig namnen på
barnen. En berättelse gällde en pojke som oförtjänt ofta råkat i lärarens skottlinje och
sedan inte tyckte det var lönt att försöka mera. Detta påtalades av lärarstudenten och
ledde till att den lokala handledaren omvärderade sin syn på eleven och på sig själv
och tackade lärarstudenten. Den här pojken hade varit offer för schablonen om den
bråkige pojken.
I gruppintervjun i maj 2007 uppehöll sig studentkullen vid barn med särskilda behov.
I de klasser där de varit kunde en tredjedel eller mera av barnen ha personlig assistent. Det kunde vara åtta-tio vuxna i klassrummet. Studenterna, vuxna med flerårig
erfarenhet som icke-behöriga-lärare, bedömde att det skett en ökning av antalet barn
med särskilda behov och diskuterade möjliga orsaker, till exempel fler barn i behov
av stöd, bättre möjligheter att ge stöd, ökad diagnostisering och lärarnas intresse
av att få en diagnos på det stökiga barnet som lärarens enda möjlighet att få högre
anslag, alltså mera pengar till klassrumssituationen. I studentgruppen fanns – på det
privata planet – både negativa och positiva erfarenheter av diagnos och stöd för barn
med särskilda behöv. De hade söner och bröder som skulle ha behövt eller inte alls
hade mått bra av en så kallad bokstavsdiagnos. Denna diskussion förde oss tillbaka
till temat att lärare ger upplysningar/stämplar barn inför nytillkommande vuxna.
Ett tidigare år hade temat varit roller i klassen, hur de tilldelas, kanske av läraren, och
förs vidare i åratal, till exempel den ’bråkiga killen’. Temat ’roller i klassen’ byggdes
senare på med hur mycket utrymme killarna tar och får på bekostnad av flickorna och hur
detta kan få fortgå? I mediedebatten undras om det är synd om killarna i en kvinnostyrd miljö eller om det är synd om flickorna som används som stötdämpare mellan
bråkiga grabbar. I båda fallen är det kvinnor och tjejer som skall ändras. Debatten
ställer inte krav på pojkarna.
En grupp förundrade sig över barnens tålamod med störande kamrater. Barnen konstaterade lugnt att den och den ”bara var sådan”. –”Anna gör alltid så.” För barnen
gällde det både flickor och pojkar. När de utagerande barnen var lugna kunde de
delta i kamratgemenskapen utan problem. Barnen accepterade kraftigt utagerande
beteende hos jämnåriga flickor och pojkar – också när de vuxna inte accepterade.
Det klagas på bråkiga pojkar och det brukar sägas att flickor som bär sig åt som
sådana pojkar ses med ännu mindre tålamod från vuxnas sida. Det har sagts under åren av kvinnliga lärarstuderande. I inlämnade berättelser kan jag läsa att den
bråkiga pojken pekas ut av klassläraren, medan studenten tycker att den störande
flickan är ett värre problem.
Den stora gruppen lugna flickor som blir satta som stötdämpare mellan bråkiga
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pojkar, kan tänkas bli osynliggjord i egenskap av ’de vanliga och lätthanterliga människorna som liknar fröken’, medan pojkar styrs in i den ’svårhanterliga’ schablonen
och står fram som tillåtna att vara problematiska. Att vara vanlig betyder inte att
bli normerande och har inget med antal att göra ifråga om genusordningen. Vilka
är det då som tillåts vara ’bara barn’? Det går att tänka att flickorna får vara barn
och pojkarna görs till särskilda problem – jämte de flickor som inte följer mallen för
städade flickor.
Nyligen ställde jag den direkta frågan till den senaste studentgruppen om vilka
som tillåts vara ’bara barn’? Svaret kom blixtsnabbt: ”Pojkar får vara barn. Flickor
är hjälpredor.” De är bara litet mindre upplagor av kvinnliga lärare och mödrar. Det
är flickorna som är ’bara vanliga människor’ av honkön, liksom de flesta lärare. De
femininiseras. Individualiserade pojkar blir sedda som de barn de är, ”bara barn”
och normgivande. Pojkarna är inte ’vanliga’ och obemärkta. De är särskilda. De är
’pojkbarn’. Som sådana kan de bryta mot regler satta av skolan och lärare, som ofta är
kvinnor. Flickor liknar sina lärare och måste därför skärpa sig. Pojkar tillåts bryta mot
reglerna därför att de är särskilda och därigenom får de sätta normen för sin egenart.
Pojkar tillåts vara barnsliga och därmed oansvariga och detta normaliseras av vuxna
som maskulint, sådana är pojkbarn. Världen skall tillhöra dem när de blir stora. På något sätt har pojkarna uppfattat detta, hur små de än är. Det kommer att ordna sig för
dem, även om inte de vuxna ställer krav på dem att göra sitt bästa, vilket flickor förutsätts göra eftersom de liknar sina lärare. Så paradoxalt går det till när könsmaktsordningen tar befälet i våra vanor, medan enhetsbegrepp som ’barn’ skymmer sikten.
Mitt resonemang går avsiktligt runt för att visa att beteckningen ’barn’ döljer hur
kön och könsskillnader görs av vuxna och barn. Förhoppningsvis får barn av båda
könen vara individuella barn för sina föräldrar av bägge könen. Det är när barnen
blir kollektiv som kategoriseringen döljer att barn könas hela tiden på ’sunda förnuftets’ nivå. Jag skulle kunna få ihop en prydlig modell genom att föreslå att vuxna
kvinnor ser flickor som vanliga och vuxna män ser pojkar som vanliga. Det motsatta
könets unga skulle då vara barnen. Då skulle jag legitimera lusten att kategorisera
och jag skulle blunda för åtskillnadens konsekvens att över- och underordna. Istället
är det betydelsefullt att se hur vuxna håller isär hur pojkar och flickor är och får vara
och fortsätter att göra könsskillnad.
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Pär Löfstrand
Under tre år (2004-2006) har Jamtli, Historieland i Östersund arrangerat ett rollspel
med namnet ”På flykt” i syfte att försöka skapa en bättre förståelse för flyktingens situation samt minska negativa attityder mot invandrare bland högstadieungdomar i
Jämtlands län. Liknande projekt har tidigare genomförts vid andra kulturhistoriska
institutioner i Europa. Idén kommer närmast från museer i Köpenhamn och Stockholm (Zipsane, 2005).
Att olika människor lär på olika sätt är säkerställt. Rollspelet ”På flykt” på Jamtli,
Historieland är uppdelat i fyra huvuddelar, som överensstämmer med Kolbs (2001)
modell experiental learning theory (ELT). Rollspelet inleds med ett drama om människors krigsupplevelser från Bosnien-Hercegovina under 1990-talet. Fortsättningsvis
tilldelas deltagarna roller och får tid till att få kännedom om sina karaktärer. De medverkande får se en presentation av det dagliga livet för en flykting som åskådliggör
den politiska osäkerheten och de trauman som uppstår för människor på flykt. De
får även noggranna instruktioner om rollspelets metodik. Den tredje fasen innehåller själva rollspelet, det inleds med att rummet plötsligt blir mörkt och tre människosmugglare kommer in i lokalen. Eleverna delas bryskt in i olika grupper som
var för sig får uppleva olika flyktvägar tills de når slutmålet, flyktingförläggningen.
Den fjärde och slutgiltiga delen av På flykt sker efter det att rollspelet avslutats och
deltagarna tillsammans med pedagoger diskuterar de upplevelser och känslor som
uppkommit under rollspelet. Många sinnen involveras och deltagarna blir emotionellt påverkade (Zipsane, 2005).
Även om rollspel för att påverka fördomar är en populär och vanligt förekommande aktivitet i det pedagogiska rummet finns det få studier som tittat på dess
effekter. De flesta av dem är dessutom relativt gamla (Breckheimer & Belson, 1976;
Weiner & Wrighet, 1973). Förmodligen är den mest välrenommerade och kända
studien som använt sig av rollspel för att förändra fördomar ”Blåögd-brunögd” av
Jane Elliot (Aboud & Levy, 2000; Pedersen, Walker & Wise, 2005). Elliot delade in en
skolklass i två grupper, hälften fick benämningen ”blåögda” och den andra halvan
benämningen ”brunögda” (oavsett deras ”riktiga” ögonfärg) och en grupp diskriminerades utifrån den tilldelade ögonfärgen. En del av Elliots experiment är känt från
dokumentärer på TV (exempelvis: ”The eye of the storm” av W.A Peters från 1971).
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I vuxen ålder upplevde fortfarande deltagarna experimentet som något positivt och
viktigt (Pedersen, et al, 2005). Ingen av dessa studier har undersökt påverkan med
utgångspunkt i de medverkandes kön. I ”The eye of the storm” berättar både män
och kvinnor om sina upplevelser och de tycks alla blivit påverkade av de känslomässiga upplevelserna i Elliots experiment.
Ett annat experiment genomfördes av Byrnes och Kiger (1990). Resultaten från
detta visar att deltagarna upplevde erfarenheterna som meningsfulla, att fördomarna påverkades något samt att många deltagare upplevde stark stress under själva
rollspelet. McGregor (1993) genomförde en multipel regressionsanalys på 26 olika
studier som indikerar att rollspel signifikant minskar rasistiska fördomar, men att
det inte skiljde sig i effekt från anti-rasistisk undervisning. Vidare hittades flera faktorer som påverkade detta. Rollspel minskade fördomar mer i tidigare studier än i
senare, mer bland yngre barn än bland äldre, och mer i små grupper än i stora. Även
om könsskillnader ofta hittas när fördomar studeras (ex: Sidanius & Pratto, 1999),
så finns det få studier som explicit undersöker könsskillnader i rasistiska attityder.
Kvinnor bedöms ibland som mer påverkbara än män (Briñol & Petty, 2005). Tidigare studier (Briñol & Petty, 2005) menar att det inte existerar någon större skillnad
i attitydförändring när andra faktorer är under kontroll, som normer eller kön på
försöksledaren. Rollspelet som genomfördes i Östersund studerades i efterhand på
följande vis.
Gruppen bestod av 23 universitetsstuderande (14 kvinnor och 9 män) som studerade psykologi och 26 gymnasieelever (16 kvinnor och 10 män) från det samhällsvetenskapliga programmet, årskurs 1. Kontrollgruppen (deltog inte i ”På flykt”) bestod av 26 gymnasieelever (17 kvinnor och 9 män) från samma program och årskurs.
Genomsnittsåldern bland universitetsstudenterna var 26 år (varierande mellan 19
och 44 år) och 16 år bland gymnasieeleverna (15-17 år). Undersökningen genomfördes med en kvasi-experimentell design. De så kallade experiment-grupperna deltog i rollspelet på museet (Jamtli), som tidigare beskrivits. Ungefär två veckor före
rollspelet (innan de visste att de skulle deltaga) fyllde deltagarna i frågeformuläret,
direkt efter rollspelet fyllde de i det igen, samt en sista gång ungefär tre veckor efter deltagandet. Kontrollgruppen deltog inte i rollspelet men fyllde i formulären i
samma sekvens som experimentgruppen. Graden av rasistiska attityder mättes med
utgångspunkt i variabeln modern rasism. Modern Rasism är en vedertagen attitydskala som mäter hur toleranta respondenterna är i frågor om rasism. Skalan är niogradig och är konstruerad av Akrami, Ekehammar och Araya (2000). Skalan innehåller
påståenden som ”Diskriminering av invandrare är inte längre något problem i Sverige”.
Skalan sträcker sig från 1 (instämmer inte alls) till 7 (instämmer helt). Ett högt medelvärde indikerar en hög nivå av rasistiska attityder. En annan skala som användes var
Social dominansorientering (SDO). En 14-gradig skala konstruerad av Pratto, Sidanius,
Stallworth och Malle (1994). Denna skala har skrivits om och använts i Sverige (Zakrisson, 2001). Skalan går från 1 (instämmer inte alls) till 7 (instämmer helt). Skalan
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är balanserad vilket innebär att ett högt värde indikerar hög grad av socialt dominanta attityder och ett lågt värde indikerar låg grad av socialt dominanta attityder.
Slutligen analyserades resultaten med utgångspunkt i vilket kön deltagarna hade.
Den huvudsakliga analysen använder en design av upprepad mätning (två veckor
före/direkt efter/tre veckor efter rollspelet). Social dominansorientering mäter i vilken
utsträckning individen upplever sig som dominant gentemot andra individer. Eftersom kontrollgruppen fungerade som kontroll enbart för gymnasieeleverna (och
inte universitetsstudenterna) utfördes analyser separat för universitetsstudenterna
genom en tvåvägs mixad 3 (upprepad) X2 (experimentell/kontroll grupp) design.
Resultat
Den ursprungliga nivån av så kallad modern rasism (rasistiska attityder) hade ett
medelvärde av 2.99 för hela urvalet. Det var en signifikant skillnad mellan grupperna, universitetsstudenterna uppnådde en signifikant lägre grad av modern
rasism(m=2.50) än gymnasieeleverna där grupperna inte skiljde sig från varandra
(gymnasieelever experimentgrupp, m=3.23, kontrollgrupp m=3.19).
Analysen av rollspelet visar på en signifikant interaktion som effekt mellan tid
och kön (fig 1). Det innebär att det är en liten minskning i grad av rasistiska attityder
beroende på rollspelet för kvinnor mellan tillfället innan och direkt efter deltagandet. Männens nivå av rasism ökar däremot linjärt ju längre tiden går. En omedelbar
slutsats av ovanstående resultat är att lite tycks ske som en effekt av rollspelet. Det
finns svaga indikationer på en minskning av rasistiska fördomar direkt efter rollspelet, åtminstone bland kvinnorna. Kvinnornas grad av rasistiska attityder minskade
till skillnad från männens som istället ökade. Om vi antar att resultaten är valida och
genuina kan vi ställa oss två frågor. För det första, utifrån tidigare studier, varför
tycks inte rollspelet minska fördomarna på de medverkande i denna studie mer än
vad de gör? För det andra, varför är resultaten från män och kvinnor så olika?

modern rasism

4
3

män
kvinnor

2
1

2 veckor
före

direkt
efter

3 veckor
efter

Figur 1. Modern rasism som en funktion av rollspel, kön.(F interaction(2,60)=3.44; p<.05; eta2=.10)
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Syftet med rollspel är att influera känslomässiga attityder (McGregor, 1993) och öka
empatin (Aboud & Levy, 2000; Pedersen, et al., 2005). Att hamna i en situation där
man blir utsatt för obehagliga upplevelser förmodas leda till en ökad insikt om hur
en sådan person känner sig. Att kvinnor påverkades mer av rollspelet skulle kunna
bero på deras högre grad av empati. Men flera faktorer kan orsaka detta och interagera med de effekter rollspelet medför för att minska fördomarna. Inte bara rollspelets upplevelser väcker empati eftersom de får uppleva känslorna själva (Byrnes &
Kiger, 1990). Resultaten kan vara en mix. Den negativa upplevelsen att vara utsatt
kan också leda åt motsatt håll, mot ett motstånd mot förändring (Pedersen, et al,
2005). Utifrån social dominansteori skulle det kunna förklaras med att det är svårare
för en man att bli placerad i en underordnad position. Detta eftersom det innebär
en förlust i status som är svårare att acceptera för individer ur privilegierade grupper, som exempelvis män. Det är också möjligt att pojkarna i den här studien var
mindre mogna än flickorna, eftersom hälften av dem var relativt unga (m=16 år), och
då är de möjligen mer egocentriska och kan ha svårt att se på saker från ett annat
perspektiv.
För att utreda dessa frågor vidare analyserades data från ett annat urval av några,
något yngre elever, som beskrev sina upplevelser av rollspelet efter sitt deltagande.
Denna andra grupp av deltagare bestod av högstadieelever vilka besvarade formulären anonymt i klassrummet en månad efter de deltagit i rollspelet. Frågorna var
mestadels öppna. Det var 137 deltagare (69 flickor och 67 pojkar). Medelåldern var
15 år. I studien studeras deltagarnas verbala kommentarer av erfarenheter av deltagandet i rollspelet. Följande frågor låg till grund för de öppna frågorna: Vilka känslor hade du under ”På flykt”? Vad var bra med ”På flykt”? Vad var dåligt med ”På
flykt”?
Negativa Kognitiv
känslor insikt

Känslomässig
Kognitiv
Egocentrism dissociation Sympati
insikt

”Jag var
rädd att
åka fast”

”Är det på
riktigt? Och när
du tänker på
det blev i alla
fall jag rädd”

”Jag var
tvungen
att
påminna
”Under
mig själv
flykten
kände jag om att det
mig stres- var ett
rollspel”
sad och
nervös”

”Jag kände
ingenting,
förutom ont i
öronen, när
hon som satt
i bilen skrek
som fan”.

Figur 2 Exempel av känsloyttringar från medverkande
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Tror du att rollspelet påverkade dig på något vis? Kommentarerna från högstadieelevernas öppna svar lästes igenom oberoende av två bedömare. Efter bedömningen
kategoriserades svaren i sju kategorier. Det var totalt 366 svar i de öppna frågorna
av vilka 192 kunde kategoriseras in i sju olika kategorier (se fig. 2). 19 personer (sju
flickor och 12 pojkar) svarade inte alls. Det var 205 kommentarer från flickorna och
161 från pojkarna. Flickornas svar var längre, ungefär 10.8 ord långa, medan längden på pojkarnas svar var 6.4 ord. De mest förekommande kommentarerna var av
typen negativa känslor och egocentriskt tankesätt. Det fanns en signifikant skillnad
mellan pojkarna och flickorna för tre av kategorierna. Flickorna rapporterade mer
negativa känslor och mer svar med kognitiv och emotionell insikt som effekt av rollspelet än vad pojkarna gjorde. På de övriga fyra kategorierna fanns inga signifikanta
skillnader mellan könen.
Med hänsyn till att flickorna generellt kommenterade mer än pojkarna gjordes
X2 analyser på det totala antalet kommentarer istället för på antalet deltagande.
Dessa analyser gav samma resultat, flickorna gav fler svar som kunde kategoriseras
som negativa känslor och som emotionell och kognitiv insikt än pojkarna (Χ2=4.28
– 10.98, df=1, p<.05).
40
30
20
10
0
r
lo

kä
av

sy
e
ke
ls
fö

rn
e

tiv
ni

ns

pa
m

iat

di

ss

oc

ti

n
io

ism

t

tr
en

sik

ko
g

äs
m
lo

ns
kä

eg
oc

in
sig

in
tiv

ni
ko
g

ne

ga

tiv

ak

än

slo

sik

t

r

Flickor
Pojkar

Figur 3. Frekvens av pojkar och flickor uttryck av upplevda känsloyttringar av rollspelet. (χ2=8.7122.20, df=1, n=137, p<.01).

Flickorna upplevde inte bara mer känslor av rollspelet, de värderade även innehållet
högre. Frågeformuläret innehöll även sju kvantitativa frågor som högstadieeleverna
fick värdera utifrån en sexgradig skala. Flickorna ansåg att rollspelet var roligare och
mer lärorikt än pojkarna, de trodde även att det hade en starkare påverkan på klasskamraternas attityder, att skådespelarna påverkade trovärdigheten, och att introduktion samt diskussion var viktiga ingredienser för förståelsen av rollspelet, samt
att alla elever borde få möjligheten att delta i liknande aktiviteter.
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Diskussion
Det är huvudsakligen ett par faktorer som är värda att lägga märke till. För det första att graden av rasistiska attityder tycks öka som en effekt av tid och att rollspelet
tillfälligt tycks påverka detta. För det andra att kvinnor tenderar att minska sin grad
av rasistiska fördomar mer än vad männen gjorde.
Resultaten från den kvalitativa analysen visar att flickorna oftare upplevde negativa emotioner efter rollspelet, men även mer empati än pojkarna, och att de dessutom värderade övningen som bättre än vad pojkarna gjorde. Skillnaderna mellan
pojkarna och flickorna beträffande attitydförändringar har tidigare påvisats i andra
studier men inte alltid (Briñol & Petty, 2005). Ingen studie har påträffats som explicit
undersökt könsskillnader i relation till minskade fördomar. Detta gör det svårt att
dra slutsatser. Flickorna i högstadiet värderade rollspelet högre och visade på mer
känslor för, och mer insikt i, flyktingens situation än vad pojkarna gjorde. Det är intressant att notera att flickorna upplevde både mer negativa känslor och uppvisade
högre grad av empati gentemot flyktingarna i jämförelse med pojkarna. Flickorna
angav även att deras klasskamraters attityder påverkades starkare än vad pojkarna
gjorde. Detta indikerar att den känslomässiga erfarenheten påverkar flickorna mer.
Det finns givetvis andra tänkbara förklaringar. En är valet av mätmetod, vilken
gjordes genom att försökspersonerna fyllde i en enkät. Enligt Devine, Plant och Buswell (2000) tenderar människor med höga och låga direkta rasistiska fördomar inte
att skilja sig från varandra i indirekta fördomar. De argumenterar utifrån att kulturella stereotyper delas inom ett samhälle, såväl fördomsfulla som icke-fördomsfulla
personer tenderar att automatiskt påverkas av dem. Skillnaden mellan dem är att
mer toleranta (icke fördomsfulla) personer tenderar att motsäga sin angivna uppfattning i större utsträckning än de fördomsfulla. Ekehammar, Akrami och Araya
(2003) undersökte det faktum att kvinnor är mindre fördomsfulla och upptäckte att
detta inte alltid upptäcks genom indirekta attitydmätningar.
Socialt dominanta attityder och förlust av status
Tidigare forskning (Pedersen et al, 2005) indikerar att stress kan interagera med empatiska erfarenheter och kan skapa ett motstånd mot attitydförändring. En annan
förklaring kan relateras till den ofta funna skillnaden i socialt dominanta attityder
mellan män och kvinnor (Sidanius & Pratto, 1999). En förlust av status påverkar en
person från en dominant grupp (exempelvis män) mycket mer än vad den påverkar
en person från en icke dominant grupp. Med andra ord kan fördomar fungera som
självförverkligande motiv för personer från grupper med hög social dominans, och
särskilt för män. Att försättas i en mindre privilegierad position likt den i rollspelet
kan leda till ett motstånd mot förändring. Som summering är den största upptäckten
i studien att det förekommer en systematisk skillnad i upplevelserna av rollspelet
och i minskningen av fördomar i förhållande till den medverkandes kön. Kvinnorna
fick ut mer av rollspelet och minskade sina rasistiska fördomar i större utsträckning
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än männen. Detta visar att åtminstone kvinnornas fördomar kan motverkas eller
minskas under vissa omständigheter.
Då männens fördomar tycks vara svårare att påverka genom att försättas i känslomässiga situationer är frågan hur vi skall kunna gå tillväga för att förändra männens
fördomar. Briñol och Petty (2005) rapporterar forskning som indikerar att män och
kvinnor reagerar olika på olika normer. Möjligen skulle rollspelsövningen kunna utvecklas utifrån andra normer när män medverkar. Det finns även en koppling mellan social dominansteori och andra resonemang från genusvetenskapen som skulle
kunna befrukta den senare med mer samlad forskning. Blennbergers (2004) studier
på män och kvinnor i föreningar där kvinnorna trots att de är överrepresenterade
ändå inte har makt över organisationen, visar på genusmönster i maktrelationer.
Den rådande genusordningen spelar givetvis en roll även när vi försöker förändra
människors attityder till andra demokratiska frågor. Att människor från överordnade (socialt dominanta) grupper har ett starkare motstånd mot förändring än personer från underordnade grupper skulle också kunna förstås utifrån genusordningen.
Genusforskningen kan säkert hjälpa till att studera och försöka förklara uppkomsten av de olika mönster av attitydskillnader som här har diskuterats. Connell (2003)
diskuterar roller och samhällsutveckling, och med fördjupad insikt i Connells och
andra genusforskares teorier kan frågor som uppkommit i denna studie belysas på
flera olika sätt.
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Kvinnliga psykopater
Susanne Strand
Introduktion
Psykopati är en personlighetsstörning som är känd under många olika namn och
former. Hannibal Lecter i filmen ”När lammen tystnar” från 1992 har på många sätt
blivit frontfiguren för psykopaten i samhället. Media målar upp en bild av den kallhamrade psykopaten som en bestialisk mördare utan samvete, vilket till en viss del
kan stämma. Men psykopaten, som förvisso är kortsiktig, impulsiv och störd i sitt
känsloliv, behöver inte alltid vara denna sadistiska mördare utan kan även vara en
manipulativ, lättkränkt kvinna som utnyttjar sina medmänniskor och skapar intriger
i syfte att tillfredställa sina behov. En gemensam definition som inkluderar de flesta
sätt att se på psykopati är att det är en personlighetsstörning som karaktäriseras av
en instabil och impulsiv livsstil i kombination med avsaknad av empati, skuldkänslor och ansvar. Psykopaterna är individer som på ytan verkar vara helt normala
men som på djupet ändå är gravt störda. De har inte vanföreställningar eller andra
verklighetsfrånvarande beteenden, men det är ändå något som inte stämmer med
dem. Det är som om de har en mask av normalitet och de döljer sin störning effektivt, mycket på grund av sin charm och sin manipulativa förmåga. De saknar
även normala känslomässiga reaktioner, bland annat saknar de skuldkänslor och
förmåga att känna empati som gemensamma drag (Cleckley, 1941: 1976). En annan
gemensam faktor är att de har en oförmåga att lära av sina misstag, detta på grund
av att psykopaterna är så grandiosa att de inte anser att misstagen beror på dem
själva utan att deras misslyckanden beror på otur eller på andra människor. För att
få det som de behöver använder de sig av sin charm och sin manipulativa förmåga
att lura och bedra sina offer, om det blir nödvändigt tvekar de inte att ta till våld för
att nå sina mål. De flesta psykopater begår brott, men inte alla åker fast. Eftersom de
anser att de står över lagen rättar de sig inte efter de regler som finns utan låter sina
behov gå först. De bryr sig inte om någon blir skadad på grund av deras agerande
utan tycker i sådana fall att offret får skylla sig själv som var i vägen.
 Definitionen av psykopati i den psykopatiska checklistan (PCL, Hare, 1980), den reviderade versionen (PCL-R, Hare, 1991; 2003) och screening versionen (PCL:SV, Hart, Cox & Hare, 1995) är till
stor del baserad på teorier som presenterades av Hervey Cleckley i boken ”The Mask of Sanity”
(Cleckley, 1941; 1976).
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Majoriteten av den forskning som fokuserar på psykopati görs inom kriminalvården eller rättspsykiatrin då många psykopater har begått allvarliga brott och blivit
dömda för dem. Vi får dock inte glömma bort att det finns många psykopater ute i
samhället. Professor Robert Hare är en av de ledande forskarna inom området, och
han uppskattar andelen psykopater i samhället till 1%. Han menar att psykopaterna
kan finna sin plats, och till en början utvecklas bra, i branscher som företrädesvis
behöver effektiva, entusiastiska, duktiga, charmiga individer som är bra på att fatta
snabba beslut till exempel företagsledare och börsmäklare. Men förr eller senare begår de flesta psykopater ett brott, en del av dem lyckas prata sig ur ett åtal och på så
vis gå fria från straff medan andra döms till längre fängelsestraff.
Att psykopati är en riskfaktor för kriminellt, antisocialt och våldsamt beteende har
visats i många studier (se Hare, 2003). Det innebär att det är mest rimligt att finna
dem någonstans i kriminalvården eller rättspsykiatrin, och att det är där som den
mesta forskningen bedrivs. Det finns betydligt fler psykopater där än ute i samhället,
och forskningen visar även att det finns fler manliga (25-30%) än kvinnliga psykopater (10-15%) bland dem som är dömda för brott (Vitale & Newman, 2001; Hare, 2003;
Strand, 2006 ). Ett flertal forskare menar att det kan finnas en skillnad i konstruktionen
av begreppet psykopati för män och kvinnor vilket gör att vi inte hittar fler kvinnliga
psykopater och att det skulle vara anledningen till den uppkomna skillnaden.
Förutom en skillnad i förekomst av psykopati mellan män och kvinnor finns det
även en skillnad i psykopatiska drag som till exempel antisocialt beteende, vilka
inte har kunnat manifesteras hos kvinnor på samma sätt som hos män (Vitale &
Newman, 2001; Chapman, Gremore & Farmer, 2003; Strand & Belfrage, 2005). Forskarna Hamburger, Lilienfeld & Hogben (1996) argumenterade för att det skulle finnas olika mönster av psykopatiska drag, där män generellt sett har ett mer utåtagerande antisocialt beteende, medan kvinnor är mer manipulativa och upplevs som
hysteriska i sitt beteende. Frågeställningar kring antisocialt beteende har tagits upp
under flera decennier, och forskning idag fokuserar på vad i dessa beteenden som är
specifikt för kvinnor respektive män. Social manipulation (eng. relational aggression)
beskriver det antisociala beteende kvinnor visar upp, till exempel skvaller, ryktesspridning och liknande beteenden som går ut på att skada någon annans rykte eller
sociala tillhörighet (Crick & Grotpeter, 1995; Miller & Lynam, 2003).
Anledningen till att kvinnor är mindre våldsamma än män har inte fastslagits,
men några förklaringar är de olika genusmönster som finns, till exempel möjligheter
till våld, alkoholdryckesmönster och fysisk styrka (BRÅ, 1999; Lander, Petterson &
Tiby, 2003). En annan faktor som beskrivs är att frustration och stress skulle vara
utlösande faktorer för våld hos kvinnor medan hot om maktförlust skulle vara en
riskfaktor för män. Forskarna menar att det antisociala beteendet tar sig olika ut Antisocialt beteende innebär att personen är dömd för olika typer av brott, det kriminella beteendet skall vara omfattande och varierat. Att leva utanför lagens ramar och inte ta del av samhället är
grunden.
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tryck för män och kvinnor där antalet och allvarlighetsgraden på symtom korrelerade med psykopati är lägre för kvinnor än för män, det vill säga män slår oftare och
hårdare medan kvinnor använder sig i större utsträckning av social manipulation än
våldsamt beteende för att uppnå sina mål (Mulder et al., 1994; Silverthorn & Frick,
1999; Odgers and Moretti, 2002). Även om olika psykopatiska drag och mönster har
beskrivits för män och kvinnor är det lite forskat kring de kvinnor som faktiskt diagnostiserats som psykopater. Psykopatibegreppet är konstruerat utifrån manligt
beteende vilket innebär att när vi forskar på psykopati bland kvinnor letar vi efter
kvinnor som uppvisar manligt psykopatiska drag.
Syftet med denna rapport är att påvisa att de skillnader som finns mellan kvinnliga och manliga psykopater ligger i deras utåtagerande beteende och inte i deras
gemensamma störning, samt att påvisa att metoden som används att diagnostisera
psykopati med, och som grundar sina kriterier i ett manligt beteende, inte fångar
upp psykopati korrekt bland kvinnor.
Metod
Bakgrund
Kvinnor som begår brott utgör en liten del av den totala brottsligheten (16%, 2003),
även om den tenderar att öka (BRÅ, 2004). Den manliga dominansen bland våldsbrotten är ännu större, kvinnor dömdes under 1993-2003 för 8-11% av våldsbrotten i
Sverige (BRÅ, 1995; 2001; 2004). Även här kan urskiljas en tendens till ökning, under
1982-1997 ökade våldsbrotten med 111% för kvinnorna mot 33% för männen, med
den största ökningen (150%) bland unga kvinnor 15-20 år (BRÅ, 1998). Av de kvinnor
som döms för brott får cirka 800 kvinnor påföljden fängelse varje år, det motsvarar
cirka 5% av alla som sitter i fängelse (BRÅ, 2004). Under perioden 1993-2003 har 110134 kvinnor varje år dömts till fängelse för våldsbrott. 2% av kvinnorna döms till
fängelsestraff om fyra år eller mer vilket motsvarar 10-15 kvinnor varje år (BRÅ, 2004).
Den 5 juni 2007 har 164 individer dömts till livstidsstraff varav 5 (2%) är kvinnor (Kriminalvården, 2007). Detta är en ökning sen 1991 då 35 män var dömda till livstid.
Utöver de som döms till påföljden fängelse finns den grupp som döms till rättspsykiatrisk vård. En rättspsykiatrisk undersökning (RPU) görs på uppmaning av domstolen för att kunna avgöra påföljden för klienten i det mål där ansvarsfrågan om
brottet i princip är färdigställd. Om klienten anses lida av en allvarlig psykisk störning vid tidpunkten för brottet kan klienten inte dömas till fängelse utan skall dömas
till rättspsykiatrisk vård (se Lidberg & Viklund, 2003). 65 (17%) av de som dömdes
till rättspsykiatrisk vård 2003 var kvinnliga förövare. Mellan 50 och 100 kvinnor är
inlagda för rättspsykiatrisk vård varje år där minst 80% har varit dömda för att ha
begått ett våldsbrott. Den kvinnliga kriminalvårdspopulationen i Sverige består av
cirka 250 kvinnor placerade på fem anstalter för kvinnliga interner, och inräknat
 Våldsbrott begångna enligt brottsbalken kapitel 3, 4, 6, 8 (§5, 6), 13 (§12) och 17 (§1).
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kvinnor dömda till rättspsykiatrisk vård är det rimligt att anta att cirka 300 kvinnor
sitter frihetsberövade i Sverige samtidigt.
Den redovisade undersökningen
För att undersöka förekomsten av psykopati bland kvinnor som är dömda för brott
måste forskning bedrivas under lång tid för att få ihop en tillräckligt stor undersökningsgrupp. I denna studie, som i sin helhet är publicerad annanstans, se Strand &
Belfrage, 2005, påbörjades insamlandet av data 1998 och avslutades 2004. Jämförande analyser mellan män och kvinnor gjordes med en studiegrupp bestående av 129
kvinnliga brottslingar som antingen varit föremål för en rättspsykiatrisk undersökning, eller blivit placerade inom rättspsykiatrin eller kriminalvården, och en manlig
studiegrupp bestående av 499 män som befann sig i liknande kontext. Det fanns ingen
skillnad i grupperna avseende: medelålder, diagnos, och de grövsta indexbrotten.
De skillnader som fanns var att kvinnorna hade begått fler mordbränder och var mer
misskötsamma på institutionen, medan männen hade begått fler sexualbrott och rån.
För att avgöra om individen är psykopat används i denna undersökning en screening-version av psykopatichecklistan, kallad PCL:SV (Hart, Cox & Hare, 1995, Belfrage, 1997). Den innehåller 12 variabler, uppdelade i två delar; del 1, den interpersonella delen och del 2, den antisociala livsstilen. I tabell 1 redovisas samtliga variabler.
Ur detta material av 628 individer studerades sedan de 20 kvinnor och de 123 män,
som diagnostiserats som psykopater i syfte att visa att kvinnliga psykopater uppvisar ett annat beteende än de manliga men av samma bakomliggande störning.
Resultat
När en explorativ faktoranalys gjordes på samtliga individer i studien fördelade
sig variablerna för männen enligt de två förväntade delarna i psykopatichecklistan,
medan kvinnorna fördelade sina variabler i en tre-faktor-modell, nämligen; faktor
(1) den antisociala livsstilen som motsvarade originalets del 2, faktor (2) inkluderade
variablerna ”ytligt charmig”, ”grandios” och ”lögnaktig och manipulativ”, medan faktor
(3) inkluderade variablerna ”saknar empati”, ”saknar skuldkänslor” och ”tar inte ansvar
för sina handlingar”.
En item response theory (IRT) analys gjordes som visade att PCL:SV diskriminerade
psykopati i både den manliga och den kvinnliga gruppen. Även om instrumentet
 Medelålder= 36 år (Standard avvikelse=11, Range = 18-68)
 1/3 av klienterna hade en psykosdiagnos medan 64% av männen mot 53% av kvinnorna hade en
personlighetstörning.
 25% var dömda för mord och cirka 15% dömda för misshandel.
 Varje variabel är bedömd med en trepoängskala: (0) detta finns inte hos individen, (1) detta finns
till viss del och (2) detta finns fullt ut hos individen, vilket ger instrumentet en vidd på 0-24 poäng
där gränsen för psykopati är bestämd till 18 eller mer.
 Det vill säga hade 18 poäng eller mer på PCL:SV.
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kunde urskilja psykopati i båda studiegrupperna visade det sig att några variabler
diskriminerade psykopati sämre för kvinnor än för män. Variablerna “dålig självkontroll”, “impulsivitet”, “antisocialt beteende i ungdomen”, “ saknar skuldkänslor” och
“antisocialt beteende i vuxen ålder“ visade upp ett lägre samband till psykopati än de
övriga variablerna. Detta innebär att i denna studiegrupp finns det skillnader mellan män och kvinnor i själva konstruktionen av begreppet psykopati så som det är
utformat i psykopatichecklistan.
Förekomsten av psykopati var 16% i det kvinnliga samplet och 25% i det manliga
vilket stödjer tidigare forskning på området. I tabell 1 redovisas medelvärden och
standardavvikelse på samtliga variabler samt det statistiska utfallet vid jämförelser
mellan grupperna. Resultatet visar att psykopaterna är en homogen grupp som uppvisar liknande drag, dock med undantag av några viktiga skillnader; kvinnorna bedömdes vara mer lögnaktiga och manipulativa samt ha sämre självkontroll, medan
männen bedömdes vara mer antisociala både i ungdomen och i vuxen ålder.
Tabell 1. Jämförelse mellan kvinnliga och manliga psykopater, inom rättspsykiatrin och kriminalvården med en förekomst av psykopati bland män om 25 %, (N=123) och hos kvinnor 16% (N=20).

Kvinnor
N=20

PCL:SV
Del 1

Män
N=123

P värde
(U-test)

m

SD

m

SD

1 Ytlig och talför

1,65

(0,49)

1,39

(0,66)

NS

2 Grandios

1,50

(0,69)

1,49

(0,65)

NS

3 Lögnaktig

1,95

(0,22)

1,72

(0,49)

*

4 Saknar skuldkänslor

1,85

(0,49)

1,93

(0,26)

NS

5 Saknar empati

1,90

(0,31)

1,89

(0,32)

NS

6 Tar inte ansvar för sina handlingar

1,85

(0,37)

1,85

(0,36)

NS

7 Impulsiv

1,85

(0,37)

1,72

(0,47)

NS

8 Dålig självkontroll

1,75

(0,55)

1,37

(0,72)

*

9 Saknar långsiktiga mål

1,85

(0,37)

1,89

(0,32)

NS

10 Oansvarig

1,90

(0,31)

1,89

(0,31)

NS

11 Antisocialt beteende i ungdomen

1,25

(0,85)

1,77

(0,55)

***

12 Antisocialt beteende som vuxen

1,84

(0,38)

1,97

(0,18)

*

PCL:SV Del 1

10,70

(1,78)

10,25

(1,59)

NS

PCL:SV Del 2

10,40

(1,76)

10,55

(1,51)

NS

PCL:SV Total summa

21,10

(2,22)

20,80

(1,94)

NS

Del 2

p<.05*, p<.01**, p<.001***. Skillnader beräknade med Mann-Whitney U-test.
 χ2 (1, N = 628) = 4.87, p < .05
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Diskussion
Fokus i denna diskussion blir det utåtagerande antisociala beteendet som oomtvistat är mer vanligt hos män än kvinnor som vi definierar det i dag. I denna undersökning visade det sig att kvinnorna hade färre antisociala drag både som unga och
som vuxna, samt att de variabler som beskrev det antisociala beteendet inte urskiljde
psykopati lika bra för kvinnor som för män. Detta indikerar att den nuvarande definitionen av det antisociala beteendet i psykopatichecklistan inte stämmer lika bra
för kvinnor som för män (Strand & Belfrage, 2005). Resultaten stödjer den växande
forskningen kring hur flickor agerar ut sitt antisociala beteende mer med att socialt
manipulera och parasitera på sin omgivning än att leva ett kriminellt liv som är mer
vanligt bland unga män (Silverthorn & Frick, 1999; Odgers & Moretti, 2002). Vitale
och Newman (2001) menar att om vi såg kvinnors antisociala beteende för vad det
är skulle psykopatibedömningarna bli mer trovärdiga och rättvisa. Det är visat att
kvinnliga psykopater i större utsträckning än män är manipulativa och bland annat
använder sin sexualitet som ett medel att få det de vill ha, men att vi har svårt att
jämställa detta beteende med de manliga psykopaterna som upprepade gånger gör
sig skyldiga till misshandel.
När psykopatichecklistan analyserades med faktoranalysen i detta material fördelades kvinnornas variabler i en tre-faktor-modell istället för den förväntade tvåfaktor-modellen. Att strukturen är annorlunda för kvinnor än för män har visats
i även andra studier, där resultaten visar på svagare samband för den antisociala
livsstilen (Vitale & Newman, 2001). De tre delarna som utföll i denna studie är de
samma som den tre-faktor-modell Cooke och Michie (2001, 2004) definierade för
psykopatichecklistan där de exkluderade variablerna ”dålig självkontroll”, ”antisocialt
beteende i ungdomen” och ”antisocialt beteende i vuxen ålder”. Tre-faktor-modellen är
definitionsmässigt närmare den definition som introducerades av Cleckley 1941 än
psykopatichecklistan då Cleckley fokuserar mer på kärnan av personlighetsdragen
än på själva beteendet hos psykopaten (Bolt, et. al., 2004; Skeem, Mulvey & Grisso,
2003). Detta område är komplext och tre-faktor-modellen har kritiserats av bland
annat Hare (2003, s. 82) som argumenterar att tre-faktor-modellen exkluderar beteendevariablerna, vilka är en viktig del i bedömningen tillsammans med personlighetsdragen för att kunna ställa en korrekt diagnos.
En slutsats är att kvinnorna i första hand ljuger och manipulerar för att få sin vilja
igenom. Om det inte fungerar blir de hysteriska och börjar agera ut genom att hota
om våld och slå sönder saker. De flesta ger med sig vid det laget, då kvinnor som
agerar ut och hotar upplevs som väldigt obehagliga och svårhanterbara, eftersom
kvinnor enligt normen inte skall vara våldsamma. Om kvinnorna trots allt inte får
som de vill efter dessa två våldseskalerande steg tar de till våld, och först då blir de
antisociala enligt definitionen, medan männen tar till våld omgående vid ett första
nej. Tre-faktor-modellen applicerad i denna studie skulle reducera de fyra variablerna som skilde sig åt mellan kvinnliga och manliga psykopater till en variabel;
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”lögnaktig och manipulativ” vilket stärker denna förklaring till det kvinnliga antisociala beteendet.
De skillnader som finns mellan kvinnliga och manliga psykopater är baserade på
deras beteende där tre-faktor-modellen kan komma att öka validiteten för bedömningar av psykopati i kvinnliga populationer då kvinnor uppvisar en mer Cleckleybaserad psykopati än den definierade i psykopatichecklistan. Om denna tre-faktormodell skulle användas vid diagnostisering av psykopati skulle den stora skillnaden
mellan manliga och kvinnliga psykopater minska avsevärt. Med denna modell förändras också gränsen för diagnos, och vi skulle förmodligen finna att förekomsten
av psykopati är större bland kvinnor än vad vi tror oss veta idag, och skillnaderna
mellan de manliga och kvinnliga psykopaterna suddas då ut mer och mer.
Vanligtvis är de kvinnliga studiegrupperna av kriminella små vilket gör det svårt
att generalisera förekomsten till en större population. Men då våldet bland framförallt unga kvinnor tenderar att öka i samhället kommer det att bli större grupper att
studera inom en snar framtid, och då är det viktigt att vi har bra metoder att göra
bedömningar med som ger korrekta resultat även för kvinnor. Då psykopati är en
riskfaktor för våld, både för män och för kvinnor (Strand & Belfrage, 2001), är det
av stor vikt vid en riskbedömning att denna diagnos ställs korrekt så att samhället kan sätta in rätt skyddsåtgärder vid riskhantering av den kvinnliga psykopaten.
Fortsatt forskning bör fokusera på att utveckla metoder för diagnostisering som är
oberoende av de genuskonstruktioner som finns i samhället och istället fokusera på
den faktiska diagnos som efterfrågas. Att bygga ett diagnoskriterium för en personlighetsstörning utformat på manligt beteende har i denna undersökning visat sig få
sämre effekt när det gäller upptäckten av kvinnliga psykopater. Då vi ser en ökning
av våldsbrotten bland kvinnor och längre påföljder, inkluderat livstidsstraff, är det
av stor vikt att upptäcka de kvinnor som har hög risk för fortsatt våldsbenägenhet.
Om vi behåller de modeller vi har leder det till att samhället inte vidtar rätt skyddsåtgärder för de kvinnliga psykopater som inte upptäcks och oskyldiga offer utsätts
för en högre risk för våld än vad de borde utifrån de kunskaper samhället har.
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Kön och makt
– relationen mellan sociala strukturer, kön och identitet
Ingrid Zakrisson
Genus är inte bara en fråga om könsskillnader. Genus handlar också om hur uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt bekräftas och återskapas utifrån de
kategorier, ”män” respektive ”kvinnor”, som vi placerar människor i. Genus kan
också ses i termer av sociala strukturer som definierar maktförhållanden, där auktoritet, status och makt associeras med manlighet och begränsningar i detta med
kvinnlighet (Stewart & McDermott, 2004).
Sociala strukturer förser människor med sociala identiteter. En social struktur för
med sig vissa vanor, normer, aktiviteter, etcetera, som utgör grunden för de erfarenheter vi som människor gör genom livet. Erfarenheterna i sin tur ger oss information om vem och vad vi som individer är (Hogg & Vaughan, 2005). Att se kön som
en maktstruktur innebär att individen ser sig själv utifrån den maktposition som
strukturen föreskriver: en man definierar sig utifrån makt och status och en kvinna
utifrån brist på makt och status.
Men vi människor ingår i många olika sociala strukturer, som ger oss olika sociala
identiteter. Vilken identitet som i en given situation aktiveras beror på en mängd
faktorer, till exempel vilken information i situationen vi reagerar på. Detta har lett
många forskare till att studera kombinationen av kön och andra sociala strukturer, för att se hur dessa interagerar. Detta brukar kallas intersektionalitet (Stewart &
McDermott, 2004).
Ett uttryck för ens identitet är attityder och värderingar. Den påverkan som sker
inom en social struktur avspeglar sig i ens attityder. Ett relevant begrepp inom socialpsykologin är socialt dominanta attityder (SDO; Sidanius & Pratto, 1999). Resonemanget bakom är att statusskillnader mellan grupper i samhället avspeglas i
människors relationer till varandra. För att upprätthålla ordningen försöker man
i många sociala sammanhang att framhäva statusskillnader, så att underordnade
grupper ”håller sig på sin plats”. Detta är särskilt framträdande i sammanhang där
det råder konkurrens om högt värderade resurser. Denna strävan avspeglar sig i individers attityder i form av socialt dominanta attityder. Samtidigt finns det i många
samhällen även en strävan att utjämna statusskillnader, som således avspeglar sig i
lägre grad av socialt dominanta attityder. Hur man i ett givet samhälle definierar sta-
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tus är beroende på dess unika kulturella och historiska bakgrund – den kan bygga
på klass, etnicitet, religion, etcetera. Tvärkulturell forskning har visat att i ett givet
samhälle har grupper som betraktas ha högre social status konsekvent högre grad
av social dominanta attityder än underordnade grupper (Sidanius & Pratto, 1999).
Kön kan, som sagt, ses som en maktstruktur. Oavsett var i världen man letar har
kvinnor i allmänhet mindre makt, lägre status och sämre möjligheter i samhället än
män. Likaså har män konsekvent högre grad av socialt dominanta attityder än kvinnor. En, inom psykologin förvånansvärt populär, förklaring, även bland genusforskare, till dessa skillnader bygger på evolutionistiska perspektiv: grunden är kvinnors och mäns olika biologiska roll i reproduktionen, som leder till olika strategier
för att maximera reproducerande framgång, som i sin tur leder till olika ekonomiska,
politiska och sociala roller (Sidanius & Pratto, 1999).
Denna förmodade kulturella invarians har ett massivt forskningsstöd. Oavsett vilken
social strukturvariabel man jämför med, klass, yrke, etnicitet, etcetera – har männen
relativt sett högre grad av socialt dominanta attityder än kvinnor (Sidanius & Pratto,
1999). Problemet är dock att de flesta sociala strukturer i samhället är ”genus-kontaminerade”. Det vill säga vi associerar många sociala sammanhang med män respektive
kvinnor. Problemet är vidare att de miljöer vi anser värda att studera är sådana strukturer som är mer eller mindre status-associerade, det vill säga ”manliga”. Om vi till exempel skulle jämföra kvinnliga och manliga barnmorskor, det vill säga en bransch som
alltid i alla tider varit en kvinnovärld, skulle de manliga barnmorskorna uppvisa en
högre grad av socialt dominanta attityder än de kvinnliga barnmorskorna? Det vet vi
inte. Poängen är alltså att det som betraktas som kulturell invarians i själva verket innebär en återupprepning av könskonstruerade sociala strukturer, dvs vi studerar maktstrukturer (arbetsmarknaden, ledarskap, etc) som redan är förknippade med män.
Det finns dock ett mindre antal studier som visar på att skillnader i socialt dominanta
attityder mellan män och kvinnor varierar med den sociala situationen. En fransk studie (Dambrun, Guimond, & Duarte, 2002) jämförde studenter som läste juridik (som
implicerade en mer hierarkisk struktur) respektive psykologi (som implicerade en mer
jämlikhetssträvande struktur) och bland psykologistudenterna fanns inga skillnader
mellan män och kvinnor avseende socialt dominanta attityder. Schmid Mast (2001)
studerade småbarnsföräldrar som deltog i enkönade diskussionsgrupper i Schweiz
och fann att kvinnorna, precis som männen, positionerade sig i en tydlig rangordning,
dock tog det längre tid för kvinnorna.
Det finns dock ett problem även med denna typ av studier. Vad som i ett kulturellt
sammanhang är en social struktur som förknippas med makt- och statusskillnader
kanske inte alls associeras med detta i ett annat kulturellt område. Ta religion som ett
exempel, som i många länder är en viktig maktfaktor, men som, relativt andra sociala
strukturer, i mycket liten utsträckning förknippas med detta i Sverige. Det blir således
svårt att jämföra forskningsresultat från olika delar i världen. Det börjar dock komma
en del ny spännande experimentell forskning, där man laborerar med både statuspo-
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sition och hur pass framträdande könsaspekten är i en given situation (Huang, & Liu,
2005; Keshet, Kark, Pomerantz-Zorin, Koslowsky, & Schwarzwald, 2006; Kray, Thompson, & Galinsky, 2001; Kray, Reb, Galinsky, & Thompson, 2004). Effekten på attityder,
upplevelse av makt, och effektivitet i beslutsfattande, med mera visade intressanta
interaktioner med deltagarnas eget kön, som inte följde stereotypa mönster.
Syftet med denna presentation är att visa resultat från tre olika studier där kön
kombineras med andra sociala strukturer för att utröna effekter på socialt dominanta attityder, som ett uttryck för identitet. I ett fall analyseras befintliga strukturer, och
två fall där detta experimentellt varieras. I samtliga fall är angreppssättet kvantitativt. Socialt dominanta attityder mäts med en skala som består av 14 påståenden som
deltagarna tar ställning till på en sjugradig skala (från ”mycket negativ uppfattning”
till ”mycket positiv”), ursprungligen utarbetad av Felicia Prattos forskargrupp (Sidanius & Pratto, 1999) och som visat sig vara ett mycket tillförlitligt mätinstrument.
Resultat
Det första exemplet bygger på en större postenkät till drygt 800 slumpmässigt utvalda personer som jag distribuerade för några år sedan. I denna analyserades graden av socialt dominanta attityder i relation till engagemang i ideella organisationer.
Ideella organisationer har stadgar som tydligt reglerar en demokratisk struktur och
demokratiska processer. En förutsättning för demokrati är alla individers lika värde.
En ideell organisation är således en social struktur som inte betonar statusskillnader,
utan tvärtom. Om det är så att identiteten (i detta fall uttryckt som attityder) avspeglar de sociala strukturer vi befinner oss i, så borde det inte finnas några skillnader
i social dominans mellan män och kvinnor som är aktiva i föreningslivet, då dessa
bygger på jämlikhetsprincipen. Så var inte fallet. I figur 1 visas utfallet i tre typer
av föreningar: från vänster till höger sådana som engagerar fler män än kvinnor,
föreningar som engagerar män och kvinnor i lika grad, och föreningar där kvinnor
är i majoritet. Som synes är det bara i föreningar som har fler kvinnor än män som
medlemmar där graden av socialt dominanta attityder är lika. I övrigt är männen
signifikant mer dominanta. Trots att alla valt att delta i verksamhet som bygger på
jämlikhetsprinciper, är det endast när organisationen domineras av kvinnor som
traditionella könsskillnader i attityder suddas ut.
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Figur 1. Socialt dominanta
attityder som en funktion av
kön och medlemskap i olika
typer av föreningar: med
män i majoritet, jämn könsfördelning, respektive kvinnor i majoritet.
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Figur 2 visar resultat från ett experiment som några studenter gjorde härom året.
Här fick deltagarna läsa några olika berättelser där resurser skulle allokeras till personer och/eller grupper, antingen till kvinnor eller män, och antingen baserat på
stimuluspersonens behov eller dennes meriter. Här mättes alltså inte social dominans direkt utan i vilken utsträckning man ansåg att meriter är viktigare än behov.
Det har tidigare visat sig att socialt dominanta personer i större utsträckning har
uppfattningen att merit är viktigare än behov (Pratto, Tatar, & Conway-Lanz, 1999).
Här fick vi dock en intressant interaktion mellan målgruppens/-personens kön,
deltagarnas eget kön och deras grad av sexistiska attityder. Män med hög grad av
sexistiska attityder bedömde män och kvinnor lika (heldragen linje i figuren till vänster), medan män med låg grad av sexistiska attityder värderade män efter merit och
kvinnor efter behov (streckad linje i figuren till vänster). Bland kvinnor var det så att
de med hög grad av sexistiska attityder bedömde män mer efter merit och kvinnor
mer efter behov (heldragen linje i figuren till höger), medan kvinnor med låg grad
av sexistiska attityder värderade män och kvinnor lika (streckad linje i figuren till
höger). Det vill säga det var män med låg grad respektive kvinnor med hög grad
av sexistiska attityder som gjorde skillnad på män och kvinnor, och på samma sätt.
Poängen här är alltså att kvinnor och män ibland gör lika bedömningar, där man
traditionellt sett förväntat olikheter, beroende på sina egna attityder och värderingar
i relation till objektets kön.
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Figur 2. Medelvärden för meritvärdering som en funktion av meritobjektets kön, deltagarnas grad
av sexistiska attityder samt eget kön.

Figur 3 visar preliminära resultat från experiment där deltagarna delades in i smågrupper som hade till uppgift att komma fram till ett gemensamt beslut. I grupper
om fyra personer skulle de sätta ihop ett stafettlag utifrån information om 20 personer. Hälften uppmanades att sätta ihop laget så att det skulle få en så stor chans
att vinna som möjligt, och hälften av grupperna uppmanades att sätta ihop laget för
att åstadkomma så stor gemenskap som möjligt inom laget. Några av grupperna
bestod av hälften män och hälften kvinnor (heterogena), medan resterande grupper
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var enkönade (homogena), antingen enbart män eller enbart kvinnor. Efteråt mättes
bland annat graden av socialt dominanta attityder. (Hänsyn togs till initial grad av
auktoritära attityder, då vi ville utesluta eventuella effekter av individuella konformitetsbehov). Som framgår av figuren hade män generellt sett högre grad av socialt
dominanta attityder vilket är i linje med invarianshypotesen. Men bland männen
var graden av social dominans större när de arbetade i grupper med enbart andra
män, jämfört med när de samarbetade med kvinnor, i vinnabetingelsen, medan det
inte var någon skillnad mellan männen i gemenskapsbetingelsen. Bland kvinnor, å
andra sidan, var det så att kvinnor som arbetade i homogena grupper hade högre
grad av social dominans än de som var placerade i heterogena grupper, men bara i
gemenskapsbetingelsen. Poängen här är alltså att kvinnor och män påverkades olika
av situationella faktorer, såsom gruppens könssammansättning och uppgiftens karaktär.
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Figur 3. Socialt dominanta attityder som en funktion av gruppuppgiftsbetingelse (gemenskap/vinna), gruppens könssammansättning (homogen/heterogen) samt deltagarnas eget kön.

Diskussion
Resultaten i dessa studier indikerar olikheter i dynamik bakom hur attityder uppträder, beroende på situation, vilken typ av identitet som aktiveras i ett givet sammanhang, och könsaspekten. Oavsett hur vi ser på kön, som en biologisk eller social konstruktion, förefaller denna aspekt vara betydligt mer komplex än en allenarådande
universell maktstruktur. Den sociala konstruktionen ser olika ut i olika situationer
och beroende på individuella karakteristika, det vill säga andra sociala identiteter,
som har med annat att göra än individens kön, när man lyckas renodla dessa andra
faktorer.
Vad som i fortsättningen behövs är fler studier där man ställer sig frågan: I vilken
utsträckning är den sociala struktur inom vilken jag gör min studie (alternativt de
sociala strukturer jag vill jämföra) (a) en maktsfär och (b) könsassocierad, och i så
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fall är den förknippad med män eller med kvinnor? Vidare behövs studier där man
också tittar på strukturer som inte förknippas med makt och status, det vill säga
utpräglat demokratiska miljöer, liksom strukturer som är helt och hållet könsassocierade till kvinnor, men där numera både män och kvinnor vistas. För det tredje
behövs fler experimentella studier där man kontrollerat kan variera dessa två variabler, makt respektive könsassociation.
Varför är detta viktigt? Strikt vetenskapligt är det viktigt för att vi skall få så säker
kunskap som möjligt: skall könsmakt ses som orsak eller verkan? Men än mer viktigt
är det ur ett praktiskt perspektiv, för beroende på hur vi definierar orsak, definierar
vi också åtgärder till de orättvisor vi identifierar. Ses könsmaktsordningen som en
grundläggande struktur i samhället tenderar vi att föreslå åtgärder som riktar sig till
kollektivet män respektive kollektivet kvinnor. Om könsmaktsordningen i stället ses
som en effekt av andra, mer kulturellt, strukturellt, eller situationellt bestämda faktorer, varav kön endast är en del, är det troligt att vi letar möjliga åtgärder på annat
håll, åtgärder som vi i så fall tror också löser orättvisor mellan män och kvinnor.
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Kvinnors nätverksarbete i Jämtland:
Genus, makt och hälsa (abstract)
Susanne Gustafsson-Larsson
Hur kan genusbegreppet belysa de processer där kvinnors välbefinnande, hälsa,
obehag och ohälsa formas?
Min studie handlar om ett antal nätverk, där kvinnor protesterar mot allt som
begränsar deltagarnas, barnens, men också männens levnadsvillkor i Jämtland. Eftersom deltagarna protesterar, kan man anta att det föreligger en maktordning. Den
begränsar deltagarnas möjligheter till socialt erkännande och personlig utveckling.
Begränsningarna bidrar till att deltagarnas handlande, tankar och idéer formas som
de gör, vilket i sin tur får konsekvenser för deras välbefinnande och hälsa.
Jag har studerat hälsa och ohälsa som resultat av hur många händelser, både små
och stora, hakar i varandra på komplexa sätt. Det kan röra sig om händelser i vardagslivet, regionala villkor eller globala tendenser. Ibland kan de vara motsägelsefulla. Hälsa blir därmed ett dynamiskt, sammansatt och historiskt producerat begrepp som varierar situationellt. Detta kräver att genus tas med i bilden, eftersom
genusaspekter finns med i all social praktik. Hur genus görs i kvinnors nätverksarbete får konsekvenser för hur deltagarnas hälsa/ohälsa formas. Genusordningens
strukturerande kraft kan ses i genusrelaterade möjligheter likaväl som i de begränsningar som deltagarna brottas med i sitt praktiska handlande.
Empirin är hämtad från kvinnors nätverksarbete i Jämtland. Kvantitativ ansats har
kombinerats med kvalitativ. Data har samlats in genom fokusgrupper, personliga
intervjuer, fallstudier och en postenkät. Nätverksdeltagarnas hälsa/ohälsa beskrivs
på både kollektiv och individuell nivå med hjälp av begreppen handlingsutrymme
och habitus samt med det för studien särskilt utvecklade begreppet omvandlingsprocesser.
Slutsatsen blir att kvinnors nätverksarbete framstår som strategiskt i omvandlingen av genusordningen på en övergripande nivå. Även i de fall där nätverksarbetet
kan få negativa konsekvenser för vissa kvinnor, har praktiken i stort och över tid bidragit med huvudsakligen positiva inslag som stärkt individers välbefinnande och
hälsa.
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Men, ageing and power:
Can men’s ageing challenge patriarchy?
Jeff Hearn
Older men, that is men as culturally defined as relatively ‘old’ or ‘older’, have always existed. However, across Europe a number of key demographic changes are
taking place, most significantly, falls in fertility and the birth rate; increases in life expectancy; and the ageing of the “baby-boomer” generation. A number of countries,
especially some in Central and Eastern Europe, are already declining in population,
and in some cases this is exacerbated by net emigration. The European Commission
Green Paper (Confronting demographic change…, 2005) reports the following estimates
of future changes in population structure and increases in the numbers and proportions of older people.
PEOPLE 65-79 years

PEOPLE 80+ years

2005-2010

+3.4%

+17.1%

2010-2030

+37.4%

+57.1%

2005-2050

+44.1%

+180.5%

According to forecasts from the UN Population Division and the US Census Bureau, the numbers and proportions of the total Swedish population that comprise
men over 60 years are likely to change from just over 7% in 1950 to 9.7% (871, 000)
in 2000, 13.7% (1,272,470) in 2025, 14.6% (1,324,880) in 2050. This clearly represents
some likely major changes in both population structure in general, and men’s ageing
more specifically.
Such changing demographics may have significant implications for how men, and
women, are, for how they relate to each other, and for how they are constructed as
gendered and as genders in the first place. For example, dominant ways of being
men, and dominant forms of masculinity may become much less closely linked to
how youth, and how younger and middle years men are or are assumed to be. Being
a man may become more open for some degree of contestation, in relation to age and
ageing. So, in this context can men’s ageing challenge patriarchy?
To ask this kind of question is not to suggest some kind of neat calculus on the ba-
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sis of absolute or relative number or proportions of old or older men. That would be
an unlikely way of answering this question. Similarly, the very notions of ‘old’ and
older’ are clearly culturally constructed. Even within European societies there are
many different definitions of ‘old’ and ‘older’, whether by biological age or cultural
interpretation. Much depends on the kind of society we are talking about, now and
in the future, and the impact of all manner of cultural, virtual, environmental and
other changes. Thus the point is not to give an arbitrary (lower) age limit to old(er)
age. Instead, it can be noted that there are a whole series of different ‘olds’, beginning from various ‘middle-ages’. Moreover, these are probably subject to greater relative social change and impact the older the age cohort concerned. In other words,
as noted at the beginning, the numbers of very old men, let us say arbitrarily, in their
eighties, is likely to increase proportionately more than the numbers of somewhat
younger older men, say in their fifties or sixties. At the same time, the relative impact, and perhaps social visibility, of such older, older men is likely to grow. In all
of this, my intention here is to provoke and to intervene, if only by way of a small
skirmish, in the continuing struggles of patriarchal gender politics.
Critical studies on men
Men are just as gendered as women; older men are just as gendered as older women.
Over the last 30 years or so there has been a considerable expansion of focused, critical gender research on men and masculinities. In this critical development a number
of theoretical moves in studying men can be identified. In particular, there have
been successive critiques that have mirrored shifts in social science and social theory
more generally, principally:
• critique of biological essentialism and biological determinism, opening up social
analyses of gender relations, such as sex role theory and patriarchy theory;
• critique of sex role theory;
• critique of (neo-)marxist patriarchy theory.
These two latter moves, although coming from different directions, as critiques of,
on the one hand, overly static sex role theory and, on the other, overly monolithic
patriarchy theory opened the way for masculinities theory. In brief, these several
shifts can be understood as a development of materialist theory of gender relations,
men and masculinity, in terms of embodied patriarchal structures and various forms
of embodied agency and discourse. The most influential work on masculinities has
been produced by Raewyn Connell and associates (for example, Carrigan et al., 1985;
Connell, 1995). This masculinities approach can be characterised as:
• providing a critique of sex role theory;
• using a power-laden concept of masculinities;
• analysing men’s unequal relations to men as well as men’s relations to women;
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• considering the implications of gay liberation/scholarship and sexual hierarchies;
• specifying hegemonic, complicit, subordinated, marginalised masculinities;
• examining contradictions and resistances within and amongst masculinities;
• recognising institutional/social, interpersonal and intra-psychic levels; and
• highlighting transformations and change
Most recently, there has been a further series of shifts, with various critiques of masculinities theory, from various perspectives, for example, poststructuralism, postcolonialism and queer theory. These open up complex forms of theorising at different
levels of analysis (see Hearn, 1996, 2004; Howson, 2005; Kimmel et al., 2005).
Overall, the main insights of recent critical studies on men can be summarised in
terms of:
• a specific, rather than an implicit or incidental, focus on the topic of men and masculinities;
• taking account of feminist, gay, and other critical gender scholarship;
• recognising men and masculinities as explicitly gendered;
• understanding men and masculinities as socially constructed, produced, and reproduced rather than as just “naturally” one way or another;
• seeing men and masculinities as variable and changing across time (history) and
space (culture), within societies, and through life courses and biographies;
• emphasising men’s relations, albeit differentially, to gendered power;
• spanning both the material and the discursive in analysis;
• interrogating the intersections of gender with other social divisions in the construction
of men and masculinities (see Kimmel et al., 2005).
Multiple masculinities
A key part of the developing discussion on masculinities and indeed of some of the
critiques of that framework, for example, from poststructuralist perspectives, is the
notion of multiple masculinities. This refers to the ways in which masculinities are
formed and are enacted not as separately gendered, but in interaction, or intersection, with other social divisions and social differences. Different social divisions and
social differences are in this view mutually constituted, and not only in bilateral
ways, but in multilateral ways, between several different divisions and differences.
Thus one can identify multiple, complex masculinities, for example, black gay masculinity, young working class masculinity, or older, middle class, heterosexual Finnish masculinity/ies.
In this sense there are never any “pure” masculinities, just as there is never any
pure gender; masculinities, gender and gender relations only exist in relation and
in association with other social divisions and social differences. Thus gender power,
gender dominance and gender hegemony are also not separate and autonomous so-
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cial processes or social phenomena, but are defined through and in relation to other
social divisions, such as age, class, and sexuality. Moreover, many social divisions,
such as class and racialisation, are both sources of gender power for some men at
least and sources of relatively less power or lack of power for other men. The very
means by which men’s dominant power relations are maintained provide the social
mechanisms for some men to be relatively less powerful, throughout their lives, or
parts of their lives. Likewise, age and ageing produce various contradictory power
relations for men, and masculinities.
Gendering ageing
When we consider the implications of these kinds of perspectives for gender, age
and ageing, the first thing to state is that examining the gendering of age and ageing
means recognising both the gendering of women’s ageing and older women, as well
as the gendering of men’s ageing and of older men. Seen in these terms, much of the
existing literature on age and ageing can be critiqued.
There are many different psycho-social and sociological theories of ageing, such
as: life stages, life crises; social activity, social exchange; disengagement; individuation; existential construction; political economy, economic power, human capital,
redundancy within capitalism; embodiment; and media construction, textual deconstruction. Most of these have often, even typically, not made gender a central
part of their theorising. Feminist theories have brought gender relations centre stage
in studying age and ageing (Arber et al., 2004). However, even when gender and
gender relations are recognised, this is most usually then taken to refer to mainly or
exclusively women’s ageing and older women.
Perhaps rather similarly, age and ageing are often translated to mean old(er) age
and/or young(er) age, rather than the so-called “middle years” of “normals”, or even
the relations of younger and older people, including the double sidedness of ageism
(Hearn, 1999; Spector-Mersel, 2005). Thus, debates, dominant constructions and indeed media and other images and representations of men and masculinities are dominated by younger men and men “of middle years”, as if men and masculinities
“end” pre-old age. Moreover, when images of older men are presented in the media
they are generally very partial, very limited. Age, ageing, men, maleness and masculinities intersect in many different, complex ways.
These reinterpretations of gender and gender relations in terms of both women
and men are not meant to mean there should be more emphasis on men and less on
women. Rather, non-gendered approaches need to recognise the gendering of women and men, as do gendered approaches. This is not least because of the importance of relationality in gender relations – to put this another way, women’s gendered
experiences and positionings are also constructed in relation to, including in power
relation to, men’s - and vice versa.
Furthermore, following discussion on multiple masculinities, it is important to re-
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member that men are not only men, and older men are not only older men! Men and
older men are always something else too – by class, ethnicity, sexuality, and other
social divisions and differences. Exploring these questions is important not only for
analysis, but also for policy and practice (Gott, 2005; Ruxton, 2006; Featherstone et
al., 2007).
Contradictions of men’s ageing
The social category of older men is contradictory (Hearn, 1995). In many societies,
and not only pre-industrial ones, age and ageing has been a ‘traditional’ source of
patriarchal power, and of (some) men’s power in relation to women, older women,
younger men. This relationship of men’s age and men’s gender power has become
more complex and problematic. In many contemporary societies, age and ageing
can be seen as a source of some men’s lack of power, in relation to loss of power of
the body, loss of and changing relations to work, and the significant extension of the
‘age of weakness’.
Men’s generational power in families and communities has been widely overtaken
by major national and international institutions, most obviously the state and business institutions. These latter institutions in turn have their own patterns of domination by particular groupings or segments of men. Contemporary contradictions
of men’s ageing partly stem from the interrelations of sexism and ageism. Put very
simply, older men benefit through sexism, while, at the same time, older men are
disadvantaged by ageism. As a result, older men and older masculinities can be
seen, or understood, as an “absent presence” (Hearn, 1998), both visible and invisible (Daly, 1978, 323). Indeed (some) older men may even become a contradictory,
another Other – to younger men, and even women.
On the other hand, age and ageing may not necessarily reduce men’s power. Age
and ageing are a source of financial power, for some men, so that age also brings
greater economic divergence. Also, men’s labour-power may be extended, with information technology and ‘cyborg-ageing’, with pacemakers, glasses, disability aids,
and so on.
Some more complications…
Having said that, this is only a starting point. There are further contemporary complications to be acknowledged. Generational power is being transformed not only
by the state and business, but also by transnational forces. Perhaps we need to begin thinking about the impacts of various forms of transnationalisations on older
people, including “transnational older men”. In some cases there may be trends
towards greater separation of older men, as an age-set, from younger men and women, through longer life, geographical mobility, family separations and divorce, and
changes in work, family, community patterns. This could lead to greater recognition
of age-sets of older older men or very old men, and of differences and diversity
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amongst older men, the intersectionalities of older men. At the same time, blurring
of different categories of men – young men, middle age men, old(er) men – may
increase. There is still the continuing relative additional invisibility of some groups
or aspects of men, for example, as older gay men, grandfathers, older men’s caring.
Changing representations of older men may also increase in film and other media
– both celebrating and ridiculing older men, along with changes in relation of older
men and consumerism. Yet, disruption of association of age and gender power is not
new, for some men, for example, migrating older men or black and minority ethnic
older men.
So there is much room for the growth of contradictory images and stereotypes,
along with identity fracturings within older men, paradoxes and ambivalences in
identity and around sexualities. There are also different paradigms, such as, age,
embodiment and disability, for experiencing and understanding the lives of older
men. There is much room for exploration of the complexity of older men’s experiences, and in so doing, at least in part, undermining dominant constructions of
men and masculinities, dominated as they themselves are by younger men and men
of middle years. And then there is death and dying…
Exploring contradictions in practice
These, and other, contradictions and complexities suggest the need for innovative
methods of exploration and analysis, and indeed intervention, policy and practice.
One set of approaches for exploring the social construction of gender, age and men
(or how we have become …) is critical life story work and critical autobiography
(Jackson, 1990, 2001, 2003; Hearn, 1983, 2005). In proposing this kind of approach,
David Jackson (2001) suggests greater attention to:
• Re-integrating expelled selves with present identities;
• Self-caring;
• Recognition of new surprising moments of intimacy with one´s own body;
• Men-men friendships; and
• Balance between grounded activity, in the form of concrete practical and political
actions, and self-reflexiveness.
Another approach is collective memory work. For over five years I have been in a
group of eight older men, meeting to explore being older men – particularly in relation to age, gender, sexualities and masculinities. This collective work uses structured writing on focused memories of specific relevant times, events or experiences in
the past. The most well known text in this field is Frigga Haug (1987) and colleagues’
Female Sexualisation. Bob Pease (2000) has developed this approach regarding the
making of profeminist men.
Such collective work may overlap with some oral history work and reminiscence
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therapy. However, in our case we have focused on these principles: choosing a topic/theme carefully and that is important/perhaps emotive; choosing for yourself an
episode/memory; being specific and concrete in the writing; writing at some speed;
writing in the first or third person, or even second person; collective reading, discussion and analysis; confidentiality and anonymity; and the development of care
and critique, not therapy. The topics we have addressed include: A time when you
became conscious of your age; School; Men’s hair; Intimacy between men; Acting
actively politically; Boys and men’s clothes; Food; Peeing; Disruptions of the male
body; Schooling.
This method of working generates a considerable variety of written material on
memories and stories about the past. The process is, however, about both past and
present; it transcends research and reflection, emotion and instrumentality; it is not
easily classified as one simple kind of activity; rather, it is a composite activity of its
own. It can make age and gender constructions more explicit, and bring them onto
the page, for subsequent interrogation and analysis by the writers themselves, individually or collectively, or by others. This process is both material and discursive.
From these experiences I would emphasise some key points: the importance of:
structural power, inequalities and contradictions; intersections of ageism and sexism
(agesexism); complexities of gendered/aged power of older men; and diverse, contradictory, paradoxical, fractured agency, subjectivities and experiences of older men.
So, to conclude …
Let us go back to my earlier question: Can men’s ageing challenge patriarchy? From
some points of view the answer is clearly “No”:
• Men are still men;
• Gender/aged power of older men: agesexism;
• Often still depend on women’s care;
• Some men always redundant in patriarchy;
• Men’s power persists in pre-death, death and after death (like absent presence,
after divorce).
On the other hand, if we answer the question - Can men’s ageing challenge patriarchy? – from other viewpoints, one might respond “Yes”:
• Men’s ageing contrary to dominant models of men and masculinities: non/lessactive, non/less-threatening, ‘non/less-sexualised’, dependent;
• Older men are not (real) men!
• Men’s changing relation to men’s body;
• Diverse, contradictory, paradoxical, fractured agency, subjectivities, sexualities
and experiences.
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And then, on other grounds, one might answer both “Yes” and “No”. Men’s ageing might lead to an increase in men’s help-seeking behaviour – paradoxically both
challenging some dominant ways of being men that involve denial of vulnerability,
while at the same time pressuring for even more resources being directed towards
men and men’s interests. The complex interrelations of men, ageing and patriarchy
are likely to become more contradictory.
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I betraktarens öga
Om genus, normalitet och avvikelse avseende parrelationer
(abstract)
Helena Hedman
Forskning i Sverige om interetniska par är ännu mycket fragmentarisk. Min forskning utgår från thai-svenska par i norrländsk glesbygd. Huvudfrågan är hur vissa
par konstitueras som ”normala” och andra som annorlunda eller ”avvikande”. Avhandlingens syfte är att analysera hur genus konstitueras i samverkan med sexualitet, etnicitet och klass, både inom diskurser i svensk dagspress, och i de berättelser
som kvinnorna och männen återger i mina intervjuer. Genom att ge exempel på
hur normalitet och avvikelse avseende par konstitueras vill jag även diskutera vilka
tänkbara effekter detta olikhetsskapande leder till för thai-svenska par i Sverige. Jag
ställer mig frågorna: Vilka diskursiva föreställningar skapas i svensk dagspress om
den thai-svenska parrelationen? Hur konstitueras den som ”den andra” utifrån en
för-givet-tagen normalitet? Hur förhåller sig kvinnorna respektive männen i sina
egna berättelser om sig själva och de liv de lever, till de kulturellt dominanta narrativ
som omgärdar paren, liksom de som framkommer i deras egna berättelser? Vilken
funktion kan diskurserna antas fylla i termer av normalisering, inkludering och exkludering? Med dessa frågor är tanken att synliggöra hur kvinnorna och männen i
sina respektive parrelationer i sin vardag förhåller sig till diskurserna som omger
dem, och hur dessa också påverkar deras livsvillkor och deras syn på sig själva.
Avhandlingen avser generera kunskap för det praktiska sociala arbetet och för
teoriutvecklingen inom ämnet. Det finns inom socialt arbete all anledning att reflektera över den mångfaldsretorik som idag influerar denna professionella normaliseringspraktik. Det blir, med utgångspunkt i denna studie, därmed viktigt att reflektera över vad sociala maktdimensioner som genus, etnicitet, klass och sexualitet i
ömsesidig och ständig samverkan får för effekter för par i välfärdsstaten Sverige.
Ambitionen med att belysa hur olikhetsskapande görs skapar en rad etiska problem och krav. Avhandlingens centrala frågeställningar leder också till reflexioner
kring hur ”vi” konstituerar normaliteten ”oss” på ett implicit sätt genom beskrivningar av ”de andra”. Att betrakta avhandlingen som ett reflexivt projekt är således
ingen underdrift.
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Vem är då denne man?
Manlighet, normalitet och svenskhet i fallet Hagamannen
Mona Livholts
Introduktion
Våldtäkt är en politisk, samhällelig och vetenskaplig fråga – omdiskuterad och omstridd inom alla dessa områden. Media är en viktig aktör som förmedlar och skapar verklighetsuppfattningar om hur saker och ting förhåller sig i samhället. Därför
är det viktigt att studera den framställning olika frågor får i medias rapportering.
Under åren mellan 1999 och 2006 rapporterade media om ett fall av så kallad serievåldtäkt där våldtäktsmannen fick namnet Hagamannen. I boken Vanlig som vatten
tolkas de normer och föreställningar som handlar om manlighet och kvinnlighet,
normalitet och avvikelse, svenskhet och klass i fallet Hagamannen (Livholts 2007).
Mönstret bildar tillsammans en sorts berättelse om våldtäkt, som i sin tur aktualiserar frågan om vilka röster som kommer till tals och hur dessa formar sättet att tala
om en fråga. Den metodologiska utgångspunkten är narrativ forskning och diskursanalys. Genom minnesarbete och självbiografiskt skrivande tillämpas ett reflexivt
vetenskapligt förhållningssätt till ämnet där forskningsprocessen och etiska aspekter är centrala. Den här artikeln, som baseras på ett av bokens inledande kapitel,
analyserar den process där en man skall urskiljas från andra män. Det är en kritisk
läsning av de språkliga begreppens associationsrikedom och bärkraft att skapa berättelser som formar tankens bilder av vem som kan tänkas vara en våldtäktsman
och vem som inte är det. I media dominerar frågor som: Hur kunde det hända? Han
var ju en vanlig man. Men det finns andra möjliga frågor att ställa: Hur skapas vanlighet och normalitet? Hur kommer det sig att familj, heterosexualitet och svenskhet blir detsamma som vanlighet och normalitet? Vilka slags jämförelser görs med
andra händelseförlopp, tillika väl kända i historieböckernas, romanens och sagans
värld? Vilka spekulationer om orsaker skulle ha varit centrala om gärningsmannen
hade kommit från ett annat land – en annan kultur? Hade det då på samma sätt varit
omöjligt att urskilja honom som en av oss?
Det är den 20 mars år 2000, vårvinter, måndag morgon och en ny arbetsvecka har tagit sin
början. Men det är också första arbetsdagen efter att en våldtäkt skett på universitetsområdet.
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I morgontidningen har hon mötts av rubrikerna att två nya kvinnoövergrepp skett i helgen.
En kvinna har våldtagits och en överfallits. Våldtäkten skedde i närheten av växthuset och
polisen misstänker den så kallade Hagamannen för brottet. En ganska stor bild på platsen
finns inlagd bredvid texten. Den som tagit bilden har befunnit sig högt upp. Kameralinsen
blickar ner och visar delar av universitetets gula byggnader, växthuset och en röd container
bredvid en lastbrygga. Himlen är mulet gråblå, luften ser fuktig och tung ut och fönstren
som speglar sig i det gråblå ljuset har blivit till blanka svarta gluggar. Den vita snön täcker
marken; här och var har den plogats ihop i högar. I bakgrunden syns en bit granskog. Med
undantag för trädtopparna som avtecknar sig spetsigt mot himlen är det nästintill omöjligt
att urskilja träden som format sig till en grönsvart ogenomtränglig vägg. Bilden ger ett kallt
och ogästvänligt intryck. Trots vetskapen om att flera våldtäkter redan skett i staden, finns
en känsla hos henne av att våldtäkten på universitetsområdet förändrat hennes tillvaro på
ett avgörande sätt. Å ena sidan är det givet varför: universitetet är hennes arbetsplats. Hon
behöver tillgång till den, ibland också på kvällar och helger på grund av den oregelbundna
arbetsbelastningen. Universitetet kan räknas som en egen stadsdel med arbetsrum, sammanträdesrum, föreläsningssalar, bibliotek, fik och andra samlingsplatser - om än de flesta
alltför övergivna efter klockan fem. Runt fikabordet har några av männen börjat jämföra sitt
utseende med varandra: längd, hårfärg, frisyr och skostorlek. Någon kan känna sig helt lugn,
ingen risk för förväxling med den misstänkte våldtäktsmannen, men ett flertal runt bordet
passar in på längden, någon till och med på håret, och då söker sig blickarna ner under bordet.
Någon som har små fötter? De kommer fram till att ingen av dem passar in på gärningsmannabeskrivningen. Ingen skulle kunna vara Hagamannen. Hon tittar på klockan. Dags
att bege sig till dagens föreläsning. I hennes undervisning ingår mäns våld mot kvinnor, ett
ämne som inte sällan bemöts med både ointresse och motstånd. Hon har aldrig sett problemet så tydligt som sedan Hagamannen blivit ett begrepp. Det blir så uppenbart hur åtskilda
frågorna hålls: en våldtäktsman som beskrivs som ett hot mot en hel stad mot en besvärlig
och provocerande fråga – mäns våld mot kvinnor. Hela dagen följer henne bilden av platsen
där våldtäkten skett och känslan av att det är en övergiven, ogästvänlig, obefolkad plats. Så
blir det för lång tid framöver; bilden och de känslor den väckt blir symbolen för våldtäkten på
universitetet så fort den dyker upp i hennes medvetande.
Vem är då denne man…?
Vem är då denne man som med sina hänsynslösa attacker mot försvarslösa kvinnor, satt
skräck i en hel stad? (…) Frågan är om vi har med en utpräglad enstöring att göra som helt
saknar umgänge eller om det är vilken ”Svensson” som helst, som varje dag går till sitt jobb
och umgås med sina arbetskamrater, som om ingenting hade hänt. – Tanken skrämmer, säger
Rune Lindberg (VK 2000-12-13).
Det har hunnit bli december månad år 2000 i Umeå, en norrländsk stad med cirka
105 000 invånare. Julhandeln har kommit igång, men samtidigt som en intensiv aktivitet präglar stadens affärsliv lever människor, i synnerhet kvinnor, med en känsla
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av obehag och rädsla för att vistas utomhus – särskilt efter mörkrets inbrott. Orsaken
speglas ovan i ett avsnitt ur en artikel i den lokala tidningen Västerbottens-Kuriren
med rubriken ”Tackade nej till lockbeten” (se även DN 2000-12-14). Den handlar om
hur polisen fått erbjudande från kvinnor som vill vara lockbete för att hjälpa till att
få fast Hagamannen och inleds med frågan: ”Vem är då denne man som med sina
hänsynslösa attacker mot försvarslösa kvinnor, satt skräck i en hel stad?” Frågan
som ställs av en journalist och besvaras av en manlig polis formuleras på ett sätt
som bygger på föreställningar om egenskaper hos kvinnor och män. Det kommer
bland annat till uttryck genom att kvinnor beskrivs som ”försvarslösa” i relation till
en man som utför ”hänsynslösa attacker”. I ett försök att förmedla olika tänkbara
scenarier till läsaren riktas intresset mot vilka sociala förhållanden mannen kan tänkas leva i: ”Frågan är om vi har med en utpräglad enstöring att göra som helt saknar
umgänge eller om det är vilken ”Svensson” som helst, som varje dag går till sitt jobb
och umgås med sina arbetskamrater, som om ingenting hade hänt. – Tanken skrämmer, säger Rune Lindberg.” I uttalandet blir arbete och relation till arbetskamrater
till hållpunkter i en tänkbar social situation, där etablerade tankemönster om ”enstöringen” ställs mot lika invanda föreställningar om ”Svensson”.
I språkliga associationer förknippade med enstöringen ligger ett liv i isolering och
eftersom det nämns i sammanhang av våldtäkt, specifika föreställningar om sexualitet. Bo Nilsson (1999) skriver om hur synen på män som lever ensamma är helt
beroende av sammanhang och tidsperiod. På landsbygden har till exempel ”gammpojkar” förknippats med en enformig och nedbrytande livsstil. Även idag kan begreppet ”den ensamme mannen” i vissa sammanhang användas som negativ stereotyp. Det kan till exempel tjäna som motpol till det heterosexuella samlivet eller syfta
på otillfredsställd sexualitet. När det gäller betydelsen i citatet får enstöringen spela
rollen som avvikare i båda dessa avseenden. Spekulationer om att våldtäktsmannen
kan vara en Svensson blir däremot ett sätt att beskriva en vanlig man. Vanligheten
bygger på en föreställning om den typiske genomsnittlige svensken och ett så kal�lat Svensson-liv som består av familj, arbete och en ordnad vardag, det vill säga just
den heterosexuella parrelation som enstöringen kan mätas mot. Det är också viktigt
att notera att synsättet att det skulle vara skrämmande om våldtäkterna begås av
en Svensson vilar på en uppdelning av offentligt och privat när det gäller plats. Att
de våldtäkter som får uppmärksamhet av media i fallet Hagamannen sker utomhus
av en för kvinnorna okänd man är själva förutsättningen för det intensiva intresset
och bevakningen. Svensson förknippas inte med någon som riktar sitt våldsamma
beteende mot kvinnor, i synnerhet inte utomhus. Ur berättelsens perspektiv framstår
det som skrämmande att en Svensson och en våldtäktsman skulle kunna existera i
 För betydelser av ”Svensson” se Svenska akademins ordbok: http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ Se
även GP 2006-06-13 där Hagamannen beskrivs som en ”snäll, omtänksam och noggrann familjefar
med ett ordnat socialt liv med arbete och god ekonomi”.
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samma kropp, samma liv; det vill säga tanken på att ett vanligt normalt liv skulle
kunna dölja något väldigt ovanligt onormalt – en man som våldtar kvinnor.
Benämningarna ”Svensson” och ”enstöring” presenteras i samband med en problembeskrivning kopplad till våldtäkt, där formen för det levda livet är centralt.
Samtidigt är Svensson ett uttryck för svenskhet och vithet i det svenska samhället
och i egenskap av det oartikulerat som problembeskrivning. Genus- och etnicitetsforskaren Ruth Frankenberg (1993) har beskrivit vithet som en plats eller utsiktspunkt varifrån en person ser sig själv och andra människor. För många som tillhör
den gruppen innebär det ett sätt att leva som ger fördelar i det vardagliga livet. Det
som kännetecknar positionen är att den verkar i tysthet som en outtalad, men självklar, regel. I Tina Mattssons analys av genus, klass och etnicitet i svensk missbruksvård framhåller hon att maskulinitet och svensk vithet har varit svårt att studera. Det
var helt enkelt svårt att få personalen på institutionen att prata om sin svenskhet och
resultatet blev, enligt Mattson, en del av identiteten som ”görs genom att inte vara”
(Mattson 2005: 251-252).
Med andra ord kan man säga att svensk vithet innebär ett förkroppsligande av
fördelar i livet som innehavaren inte kan avsäga sig. Men det betyder inte att den ger
alla som i ett specifikt sammanhang betraktas som vita samma fördelar. I en studie
som handlar om ungdomar med irländsk bakgrund i Storbritannien visas hur vithet
har sina begränsningar. Det handlar om hur vardagliga möten med andra människor i ett multietniskt sammanhang avkräver människor svar om sin tillhörighet och
hur meningsskapande som handlar om att vara irländsk eller engelsk får olika konsekvenser, vilket har sin grund i historiska nationella relationer (Hickman, Morgan,
Walter, Joseph 2005). Det är intressant att i fallet Hagamannen, där signalementet
med benämningen svensk finns med, skapas inte några spekulationer om förklaringar kopplade till nationstillhörighet. Det är först när en misstänkt man grips år
2006 som förklaringen om alkohol kopplas till den svenska kulturen.
Sammanfattningsvis kan man säga att den övergripande fråga som ställs om vem
mannen är och som bland annat underbyggs av svenskheten som etnisk dimension
inte fungerar som verksam differentieringsprocess när det gäller att skilja våldtäktsmannen från andra. Däremot finner journalisterna andra jämförelser med bas i motsatsförhållandet att våldta och att skydda som är mer användbara för detta syfte.
Det är vid samma tid som den begynnande vårsolen börjat smälta snön och förlängt dagen med ljusare perioder som en artikel publiceras i den lokala dagstidningen Västerbottenskuriren med rubriken ”Låt inte våldet förstöra Umeå”. Den tar
 Vid tidpunkten för en gripen gärningsman, mars 2006, fokuseras på Hagamannens ”dubbelnatur” se t. ex. GP 2006-06-13. Se kapitlen En bitig typ, familjefar och monster samt Normaliteten som
gåta i boken Vanlig som vatten.
 För kritiska studier av vithet som privilegierad position se även Segal, 1990; om majoritetskulturens makt och rasialisering i Sverige se De los Reyes, Molina och Mulinari 2003.
 Se kapitel om Normaliteten som gåta i boken Vanlig som vatten.
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utgångspunkt i samma fråga som artikeln från december, men har ett annat fokus än
förövarens – nämligen beskyddarens.
Vem är då denne man som så handgripligen engagerat sig för kvinnorna? Han är 48 år och
kan väl betecknas som mångsysslare, även om han själv kallar sig för konsult. Han är utbildad reprofotograf och har jobbat på tidning, men också som restaurangägare och försäljare.
Idag driver han en kosmetikabutik i Umeå. Jobbar sju dagar i veckan, men planerar att om
fem år drastiskt dra ner på arbetet och flytta till Portugal tillsammans med sin sambo. Roger
Sjöberg har tre barn och ett barnbarn och kommer ursprungligen från Luleå och bär än idag
med sig en omisskännlig norrbottnisk dialekt (VK 2000-04-01).
Frågan ”Vem är då denne man som så handgripligen engagerat sig för kvinnorna?”
formuleras av en journalist och svaret formas genom mannens beskrivningar av sig
själv. Att framträda som kvinnornas beskyddare i Umeå stad kräver en definition
av vilken slags manlighet som beskyddar och i artikeln görs ett försök till en sådan
tolkning. Det är intressant att ålder, arbete och familj blir fokus i den manlighet som
formar beskyddaren och att beskrivningen i viss utsträckning ligger i linje med ett
så kallat Svensson-liv. Här får läsaren veta att mannen har familj, att han har och har
haft arbete, att han är medelålders och med i familjebeskrivningen finns hans relation till barn och barnbarn. Livet i heterosexuell tvåsamhet ingår i beskrivningen av
ett tänkt trygghetsscenario, liksom idealbilden av familjeförsörjaren. Att den norrländska dialekten finns med i beskrivningen kan ses mot bakgrund av signalementet ”talar svenska utan dialekt” som återkommande rapporteras i media som ett av
kännetecknen för Hagamannen (se till exempel EX 2002-02-26). Återigen aktualiseras frågan om etnisk bakgrund utan att den diskuteras. Beskyddaren med ”omisskännlig norrbottnisk dialekt” placeras som hemmahörande i en norrländsk geografi
och framstår genom beskrivningen kopplad till arbete och familj som en traditionell
svensk man (en av ”oss”) som ”handgripligen engagerat sig för kvinnorna”.
Frågorna som båda börjar ”Vem är då denne man…?” ger upphov till en språklig
värderande process som skapar och återskapar föreställningar om manlighet, men
också etnisk bakgrund och heterosexualitet, och utmynnar i två olika svar. Ur berättelsens perspektiv är det intressant hur språket i de artiklar som båda innehåller
frågan – Vem är då denne man? – formar ett sätt att tala som styr vårt tänkande mot
motsatser i termer av Svensson/enstöring, förövaren/beskyddaren – en kamp mellan
det onda och det goda. Tydligt är också hur dessa samtal förs mellan män och hur de
präglas av maktrelationer. Journalisterna är i dessa artiklar män, beskyddaren man
och den brottsmisstänkte man. Men frågan är hur kvinnor framställs i förhållande
till denna maktkamp mellan män? De har i den iscensättning som skapas av manlig För fler artiklar på temat beskydd se även: EX 2000-03-25; NT 2000-10-20; VK 2000-03-27.
 Se till exempel kapitel Jakten på en man vanlig som vatten i boken Vanlig som vatten.
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hetens former fått en roll som mest liknar statister, där de framstår som passiva åskådare till sin egen utsatthet i en stad av skräck. Försvarslösa (hjälplösa, oskyddade,
utelämnade) utsätts de för hänsynslösa (brutala, skoningslösa, kallblodiga, grymma,
samvetslösa) attacker (anfall, angrepp). Ordvalet som skapar beskrivningar av och
associationer kring kvinnlighet i denna situation innebär att alla kvinnor inte bara
ses som potentiella våldtäktsoffer – det framställer dem som hjälplösa offer. Relationen mellan framställningen av offerskapande som ger ett intryck av passivitet och
en aktiv gärningsman och aktiva beskyddare ligger i linje med traditionella synsätt
på genus. Kulturgeografen och genusforskaren Birgitta Andersson (2005) menar att
både förmågan att skrämma och beskydda är egenskaper som förknippas med maskulinitet och att de utgör förutsättningar för varandra. Den övergripande frågan om
vem denne man är, skapar schabloniserade bilder av vissa sätt att leva som ett sätt
att skilja vissa män från andra. Svensson står för normalitet, vanlighet och trygghet,
medan Hagamannen hänförs till det onormala, ovanliga och farliga. På så sätt får
mäns våld mot kvinnor ett namn – Hagamannen. Till detta språkliga rum hänvisas
våldtäktsmannen och i skydd av hans namn tonas andra trakasserier, överfall och
våldtäkter på kvinnor ner; trygg blir staden först när hotet om våldtäkt från Hagamannen är undanröjt. En effekt av det skymtar i en formulering av en kvinna som
blir intervjuad i Västerbottenskuriren kort efter en våldtäkt på universitetsområdet
när hon säger.
Trygg i Umeå blir man inte förrän den här mannen är gripen (VK 2000-04-05).
Kvinnans uttalande görs i en artikel med rubriken ”Gå inte hem ensam på natten”.
Hon är en av cirka 700 kvinnliga studenter som får information av en kvinnlig polis
i Aula Nordica på universitetet om hur de skall undvika Hagamannen. Bilden visar
ansikten på allvarliga och bekymrade unga kvinnor som har hela sin uppmärksamhet riktad mot talaren som enligt artikeln vädjar till studenterna att de skall undvika
situationer som Hagamannen kan utnyttja. Det handlar om att inte gå hem ensam,
utan att ta taxi eller gå flera tillsammans. Om kvinnor varit ute på krogen så uppmanas de att ta med ombyte, eftersom kjol och högklackade skor gör det svårare att
röra sig. I artikeln uttrycker flera kvinnor att våldtäkten på universitetet förändrat
situationen, att rädslan ökat när händelseförloppet kommit närmare deras studiemiljö. Informationsträffen i Aula Nordica och de uttalanden om känslor i förhållande till platsen är ett exempel på hur berättelsen om våldtäkt i fallet Hagamannen
skapas. Min tolkning är att de platser där våldtäkter skett är av central betydelse. I
media skapas en kartbild där plats och tidpunkt illustrerar brott mot kvinnor i fall
av våldtäkt. Men kartbilden kan också läsas som en berättelse om våldtäkt där varje
 Ordet skräck återkommer i ett flertal olika artiklar. Se till exempel: AB 2006-06-30; FK och LNT
2006-03-30; GP 2006-06-12; VK 2001-03-24; EX 2001-11-25.
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punktmarkering representerar en gradvis förändrad bild av staden (se till exempel
VK 2006-04-05; AB 2006-04-23). Och det som händer på universitetet är centralt både
när det gäller stadens självbild och ansikte utåt. Ett ökat antal punktmarkeringar på
den kartbild som upprepade gånger publiceras över staden påminner läsaren om att
stadsgeografin förändras.
Frågan ”Vem är då denne man?” förblir under många år obesvarad, men utgör
grundvalen för talet om den så kallade Hagamannens existens, samtidigt som den
kopplas till andra män på ett förenklat och oproblematiserat sätt. Att som kvinna få
eskort hem från stadens nöjesliv av en grupp män som organiserat sig som beskyddare, eller åka taxi, företrädesvis med manliga chaufförer, är några exempel på hur
frågan om kvinnors rätt till trygghet i staden kopplas till vissa manliga yrkeskategorier och på så sätt hänvisas tillbaka till mäns beskydd. Bilden av den onde och den
gode kommer att dominera rapporteringen, både i form av en ond Hagaman och
andra goda män som till exempel beskyddarna, men också genom att bilden av en
så kallad dubbelnatur som Hagamannen tecknas i samband med att en misstänkt
gärningsman grips – den onde Hagamannen ställs mot det som senare kommer att
beskrivas som den gode och skötsamme man som grips, åtalas och döms för våldtäkterna.10 Det är få röster som uttalar sig i annan riktning, men vid den tidpunkt då
en misstänkt gärningsman har gripits, säger en överläkare på rättsmedicinalverket
att män som begår våldtäkt och uppfattas som socialt udda är en minoritet.
Hagamannen är alltså, förutom att han använt exceptionellt mycket våld mot sina
offer, en alldeles ordinär våldtäktsman (AB 2006-05-21).
Läkarens uttalande blir en motröst till det dominerande talet, som underbygger
bilden av de två motsatserna den onde och den gode och det är intressant att hon
använder uttrycket ”ordinär våldtäktsman”. På så vis fråntas Hagamannen status
som exceptionell våldtäktsman och inkluderas istället i en vidare kategori. Det är ett
synsätt som innebär att våldtäkt alltid är våldtäkt var den än sker och vem som än
utför den, det vill säga det är handlingen som definierar brottet. Men det synsättet
går inte ihop med en dramatiserad och spektakulär bild och hade inneburit att berättelsen fått helt andra konturer. Sammanfattningsvis kan sägas att den övergripande
frågan – Vem är då denne man? – leder till att olika möjliga förklaringar skapas, men
den lägger också grunden för en dragkamp mellan ond och god, vanlig och ovanlig.
Centralt för de språkliga praktiker som formar denna dragkamp är det fiktiva namnet Hagamannen som fungerar som ett kraftfält för meningsskapande när det gäller
vad som är våldtäkt och vem som våldtar.
 Även artiklar som uppmanar allmänheten att anmäla misstänkta gärningsmän underbyggs av
detta tema, se till exempel VK 2000-04-18.
 Om taxiverksamhetens roll i jakten och för kvinnors beskydd se till exempel VK 2000-03-21 där
det framgår att signalement på Hagamannen delats ut till Umeås tre största taxibolag och kvinnor
uppmanas åka taxi.
10 I boken Vanlig som vatten se kapitel om En bitig typ, monster och familjefar.
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Massmediematerial
Aftonbladet

AB 2006-04-23 X. X greps klockan 12.00 den 29 mars. Sedan dess har Umeå-polisen fått in fem nya
anmälningar om våldtäkter
AB 2006-06-30 Han levde dubbelliv – Småbarnspappan höll Umeå i skräck
Dagens Nyheter
DN 2000-12-14 Kvinnor beredda agera lockbeten
Expressen
EX 2000-03-25 Killarnas kamp för kvinnofrid. De gör Umeås gator tryggare efter våldtäkterna
EX 2001-11-25 Våldtäkterna i Umeå. Ingen vågar gå ensam
EX 2002-02-26 Nya tips till polisen efter fantombilden av Hagamannen
Falu-Kuriren
FK 2006-06-30 Hagamannen gripen – höll Umeås kvinnor i skräck i sju år
Göteborgs-Posten
GP 2006-06-12 Hagamannen åtalas för sex övergrepp – under flera år levde tvåbarnspappan X.X ett
dubbelliv som brutal våldtäktsman och familjefar
GP 2006-06-13 Alla spärrar försvann när han drack – Familjefadern X.X förvandlades till våldtäktsman
Ludvika Nya Tidning
LNT 2006-03-30 Hagamannen gripen – höll Umeås kvinnor i skräck i sju år
Norrköpings Tidningar
NT 2000-10-20 I Umeå förbyttes rädslan mot ilska
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Västerbottens-Kuriren
VK 2000-03-21 Specialstyrka sätts in: ”Lång serie av liknande överfall”
VK 2000-03-27 Hagamannen fortfarande fri. Nu ställer män upp som eskorthjälp åt nattvandrande
kvinnor
VK 2000-04-01 Låt inte våldet förstöra Umeå
VK 2000-04-05 Gå inte hem ensam på natten
VK 2000-04-18 Någon vet vem han är
VK 2000-12-13 Tackade nej till lockbeten
VK 2001-03-24 De leder jakten på Hagamannen
VK 2006-04-05 Mobilen kan fälla honom
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Mångfald och enfald
– möjligheter, risker och intersektionella framtidsperspektiv
Siv Fahlgren
För något år sedan var jag inbjuden att delta i en diskussionspanel på ett mångfaldskonvent under rubriken: Mångfald och enfald, vart tar laddade frågor om jämställdhet,
genus och könsmaktordning vägen i mångfaldens positiva retorik? Jag antar att jag som
feministisk genusforskare inbjudits för att försvara genusfrågorna i mångfaldsdiskussionen. Rubriken provocerade mig, vilket tvingade mig att fundera över varför?
I rubrikens fråga finns minst två implicita antaganden; för det första att begreppet mångfald skulle representera en positiv retorik i Sverige idag, för det andra att
en sådan retorik på något sätt skulle kunna ställas emot, eller skymma, frågor om
jämställdhet, genus och könsmaktordning. Detta senare framställs samtidigt på ett
enhetliggörande sätt och tycks representera enfalden.
Kanske kan detta sägas vara typiskt för den svenska diskussionen; jämställdhet
antas handla om skillnader mellan könskategorierna, medan mångfald anses handla
om etnisk mångfald, ofta utifrån positionen svenskhet som normalitet. När man inte
ser hur dessa samverkar finns det en tendens att den ena analysen (exempelvis en
feministisk analys) förnekar värdet av den andra (exempelvis en antirasistisk analys.). Det leder inte bara till en mycket bristfällig eller enfaldig analys, utan också till
att de motståndsstrategier som möjligen utvecklas ur exempelvis den feministiska
analysen kan (antagligen helt oavsiktligt) bidra till att förstärka eller reproducera
underordningen och förtrycket av icke-vita – och vice versa (Crenshaw 1995; Harding 1991). Detta menar jag skapar ett politiskt såväl som etiskt dilemma.
Det finns alltså en risk att båda begreppen jämställdhet och mångfald i en svensk
kontext har försnävats på ett sådant sätt att de motverkar sina syften. Jag skall nedan
utveckla hur jag snarare ser frågorna om mångfald, jämställdhet, kön/genus och makt
som intimt sammanvävda, ja rent av oskiljaktiga, i ett feministiskt sammanhang.
Syftet med artikeln är att problematisera rubrikens begrepp utifrån hur de används i
en svensk kontext, hur de förhåller sig till varandra och till begrepp som skillnad och
makt. Jag vill därmed peka på såväl risker som möjligheter jag ser med begreppen i
ett feministiskt framtidsperspektiv, och diskutera behoven av att öppna dem mot att
se komplexiteten av intersektionella maktordningar, och därmed möjligen behovet
av nya begrepp.
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Jämställdhet – eller skillnader mellan kvinnor och män
Låt mig börja med begreppet jämställdhet. Det är ett relativt begrepp som i Sverige förknippas med föreställningar om ojämlika skillnader mellan kvinnor och män
som givna kategorier. Det den feministiska kritiken i början vände sig emot var den
patriarkala föreställningen om den neutrala människan, individen (i bestämd form)
utan kön, som ändå i praktiken visade sig vara manligt könskodad. Det vill säga hur
manligheten framställdes som norm. Det kvinnliga kom i denna maktordning att
framstå som ”det andra” (Beauvoir 1949/1986). På denna grund skapades och förstärktes skillnader och ojämlika villkor och handlingsutrymmen för män som norm
och kvinnor som ”det andra” som jämställdhetspolitiken sedan har haft som mål att
utjämna.
För att minska orättvisorna mellan könen har den svenska jämställdhetsdiskussionen dock på ett paradoxalt sätt kommit att hålla fast vid idén att kvinnor och
män sinsemellan är i grunden olika men inbördes lika. Utgångspunkten har nämligen varit att där finns två tydliga och väl avgränsade kategorier, kvinnor och män,
kategorier som sedan lätt kommit att förstås utifrån att de har olika individuella
egenskaper som delas kollektivt inom respektive kategori. Den svenska jämställdhetsnormen har på detta sätt tenderat att reproducera en föreställning om att vi är i
grunden olika som kvinnor och män. Fokus i jämställdhetspolitiken har sedan legat
på den ojämställda heterosexuella parrelationen, som skall bli mer jämställd genom
att kvinnor stärks och ökar sitt handlingsutrymme, medan män ökar sin förståelse
av könsordningen. Man har eftersträvat en jämnare arbetsfördelning, fördelning
av föräldraansvar och könsroller. Den vita, heterosexuella medelklass-kärnfamiljen
som norm och ideal har däremot aldrig egentligen ifrågasatts. Svensk jämställdhetspolitik har således tagit sin utgångspunkt i ett ganska traditionellt könsrollstänkande som riskerar att bidra till ett fortsatt skillnadsgörande (Dahl 2005; Kulick 2005).
Ett könsrollstänkande som inte har någon egentlig förankring i modern genusteori
(Månsson 2000).
Mångfald – eller skillnader inom kön
Att på detta sätt framhålla skillnader mellan kategorin kvinnor och kategorin män
riskerar att befästa generella definitioner av manlighet som något grundläggande
specifikt, och kvinnlighet som något entydigt annat; det som inom genusforskningen brukar kallas för essentialisering. Förutom att detta ofta tenderar att framställa
kvinnligheten som det skillnadsgörande, det vill säga som det som måste förändras
för att närma sig (normen) manligheten, döljer eller osynliggör det också ojämlika
maktskillnader mellan olika kvinnor såväl som mellan olika män.
Vad både den senaste jämställdhetsutredningen SOU 2005:66 och åtskillig genusforskning visar är att skillnaderna inom kön är stora. LO-anslutna kvinnor har exempelvis en mer otrygg arbetsmarknad och högre sjukskrivningstal, och kan liksom
kvinnor som kommit som flyktingar från andra länder antas ha svårare än andra
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kvinnor att uppfylla samtliga de delmål som jämställdhetsutredningen satt upp (se
Åström 2005). Detsamma kan också sägas om ”ensamstående mödrar” som kategoriseras som en ekonomiskt fattig grupp i Sverige idag. Sådana skillnader kvinnor
emellan, som ofta tycks falla bort i jämställdhetsdiskussionen, skulle kunna förstås
utifrån mångfaldsbegreppet om detta vidgades till att inte enbart handla om etnisk
mångfald. Mångfald skulle därmed bli en fråga inom jämställdhetsdiskursen, och
skillnader inom kön en maktfråga vi inte kan blunda för. 
Könsordning som skapar olika villkor
Men det innebär inte för den skull att alla olikheter mellan kvinnor och män kan
förnekas genom att hävda att här finns bara människor, individer, enligt traditionell liberal ideologi. Då skulle vi samtidigt förneka den sociokulturella ordning som
strukturerar det mesta i vårt samhälle utifrån kön, till exempel den tydliga könsarbetsdelningen i svensk arbetsmarknad, och hur heterosexualiteten som norm i det
svenska samhället tydligt ger kvinnor och män olika positioner, och de olika villkor
detta leder till för dem som kategoriseras som kvinnor i relation till dem som kategoriseras som män (Thurén 2002; Wahl 1997; Young 2000). Risken finns att en sådan
diskussion skulle föra oss tillbaka till den patriarkala logiken med den förment neutrala men ändå manliga normen.
Det andra som såväl SOU-utredningen som genusforskningen visar är att den
kvantitativa jämställdheten historiskt sett ökar i Sverige, det vill säga att vi får jämnare numerär könsfördelning och könsrepresentation i många avseenden. Detta
innebär dock inte nödvändigtvis ökad kvalitativ jämställdhet, det vill säga att kvinnor och män faktiskt kan verka under likartade villkor och värderas på samma sätt.
Det finns tendenser att vi fortsätter att göra kön/genus på sådana sätt i våra vardagliga relationer att kvinnor marginaliseras, osynliggörs och underordnas, eller att
deras resurser inte tas till vara på samma sätt som mäns. Och det finns alltjämt stora
skillnader i mäns och kvinnors olika tillgång till olika resurser. Detta är en maktfråga
jag menar vi inte heller kan blunda för.
Mångfald och andrafierande
Om då svenska genusforskare eller feminister som jag själv bestämmer sig för att
lyfta fram skillnader mellan kvinnor finns det samtidigt risker i hur detta görs. Det
är alltför lätt att skillnaderna formuleras i jämförelser där ”vi” talar om ”dom” som
”andra än oss”. Det vill säga att mångfald kommer att handla om att ”vi” talar om
andras skillnader i relation till ”vårt” synsätt som därmed utgör ett normativt centrum. ”Vi” vita, svenska heterosexuella medelklasskvinnor – som jag själv – gör oss
 Jag använder här och fortsättningsvis i texten begreppet kön (eller kön/genus), inte med någon essentiell innebörd utan som det blivit allt vanligare i svensk genusforskning med innebörden alltid
redan genus.
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till den norm från vilken denna annanhet ses. Ett sådant synsätt har stora likheter
med patriarkatets skapande av mannen som norm och kvinnan som ”det andra”.
Kvinnor riskerar härigenom att skapa ”det andras andra” inom sig, något som kan
tyckas likna en form av imperialism (Fahlgren & Sawyer, 2005, Mohanty 1988).
En annan risk är att olikheterna kvinnor sinsemellan beskrivs i termer av specifika
individuella egenskaper som delas kollektivt och betraktas som stabila och oföränderliga på samma sätt som skillnaderna mellan könen tidigare beskrivits (jämför
DS 2000:69). Mångfald kommer då lätt att betyda att alla skall få bejaka sina ”sanna
väsen”, rätten att få ”vara det de är”, vilket samtidigt framställs som något gott för
samhället. Detta goda beskrivs ofta som ett effektivt resursutnyttjande som därmed
får en positiv inverkan på samhällets välstånd. Mångfaldsretoriken genomsyras ofta
av en lönsamhetsdiskurs (Nehls 2005). Vad som skulle skapa dessa olikheter, eller
hur skillnaderna görs, blir i detta synsätt däremot obesvarade frågor eller frågor som
aldrig ställs (de los Reyes & Martinsson 2005). Om mångfald i samma anda framställs som att flera homogena men åtskilda kulturer skall få leva sida vid sida blir
även Sydafrikas apartheid mångkulturellt (Eriksson med flera 1999).
All olikhet eller mångfald har inte heller ett värde i sig. Det har ur mitt perspektiv exempelvis inte fattigdom, svält, rasism, sexism, köns- eller ”heders”-relaterat
våld, könsstympning med mera. Vilken olikhet eller mångfald som skall bejakas,
och vilken som skall motverkas, måste alltid avgöras i ett specifikt samhälle vid en
viss historisk tidpunkt utifrån en diskussion kring vissa gemensamma normer och
värderingar. Att argumentera för en särskild olikhets värde (oavsett vad denna annanhet gäller) är att sätta in den i ett samhälleligt och historiskt sammanhang och
visa varför den spelar roll och behövs och därmed bör rättfärdigas, värderas och
accepteras (Felski 2002). Det är en politisk handling.
Dessa exempel visar hur mångfaldsretoriken inte självklart alltid kan se som något
positivt. Också mångfaldsbegreppet behöver problematiseras.
Samverkande maktrelationer och skilda villkor
Kan vi då tala om skillnader eller olikheter mellan eller inom kön utan att hamna
i riskerna av normering, essentialisering, hierarkisering eller underordning? Enda
sättet att komma ifrån dessa risker är som jag ser det att höja blicken. Människors
positioner i samhället skapas inte i första hand utifrån variationer i individers egenskaper, kroppar, hudfärg, kön. Grunden för ojämlikhet och ojämställdhet utgörs
snarare av samhälleliga maktrelationer av över- och underordning (de los Reyes &
Martinsson 2005).
Både rasism, sexism, homofobi och klassförtryck grundar sig i sociala relationer
som systematiskt skapar sociala och ekonomiska fördelar för vissa på bekostnad
av andra. Det handlar inte främst om dåliga eller felaktiga attityder i samhället, det
handlar om makt. Samhälleliga maktrelationer mellan människor skapar olika vill-
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kor för oss alla som gör oss olika. Sådana relationer av kön/genus, ”ras”/etnicitet
och klass är alltid sammanvävda med varandra på komplicerade sätt. Var och en av
dem kan användas för att konstruera den andra, eller de interagerar på ett sådant
sätt att de konstituerar varandra (de los Reyes & Mulinari 2005; Harding 1991, Lykke
2003; Young 2000).
Queer-forskarna menar exempelvis att för att över huvud taget förstå genuskonstruktionen, det vill säga konstituerandet av manliga män och kvinnliga kvinnor,
måste detta ses som något som skapas eller regleras inom ramarna för en heteronormativ samhällsordning. Där finns en slags kulturell heterosexuell matris som utgör
det raster genom vilket kroppar, kön och begär görs begripliga. Det är heterosexualiteten som norm som kräver två tydliga kön – man och kvinna – som ”gjorda för
varandra”. Kön/genus och sexualitet förstås därför bäst som sammanflätade (Butler
1997; Rosenberg 2002).
Genuskonstruktionerna har också bidragit till att konstituera rasistiska föreställningar i Sverige som exempelvis den underordnade och förtryckta ”invandrarkvinnan”, och den patriarkala och ofta farliga och kriminaliserade ”invandrarmannen”.
Samtidigt kan rasismen verka i motsatt riktning och informera könsidentiteten, det
vill säga kvinnlighet och manlighet kan upplevas eller erfaras genom rasistiska diskurser och praktiker, där exempelvis den ”icke vita” kroppen sexualiseras på specifika sätt och den vita på andra (Mulinari 2003, Månsson 1991).
Genusrelationerna i en invandrad familj kan också påverkas av migrationen och
den klassordning den invandrade familjen placeras in i inom det nya landet i relation till den familjen befann sig i tidigare. I en situation där männens klassmässiga
position har försvagats av migrationen, kan de exempelvis investera i genusregimer
som kompenserar för vad de förlorat klassmässigt på en rasifierad arbetsmarknad i
det nya landet. Detta kan då få effekter för kvinnorna i familjen som genom en ökad
underordning kanske kan fås att bekräfta männens status och prestige (Mulinari
2003; Darvishpour 2004). I en sådan analys måste man således se hur kön/genus,
klass och ”ras”/etnicitet samverkar.
Den femininitet som framställs som ett respektabelt ideal för västerländska kvinnor av idag framstår ofta som en vit medelklassfemininitet som definierat sig själv
gentemot rasifierade arbetarklasskvinnor (vita och svarta). Tecken för femininitet
kan därmed betraktas som såväl rasifierade som klassbundna, och konstruerandet
av femininitet visar sig också handla om att producera tecken på skillnader mellan
kvinnor (Ambjörnsson 2004; Mattsson 2005; Sandell 2003; Skeggs 1999).
Olikheter skapas således i ständigt pågående normaliseringsprocesser där de kulturellt ”naturliga”, ”självklara” eller ”normala” sätten att vara, definieras genom
 Jag använder mig av formuleringen ”ras”/etnicitet för att visa att det finns historiska överlappningar mellan dessa begrepp och sällar mig därmed till andra forskare som redan etablerat detta
skrivsätt i Sverige, se exempelvis Mulinari (2001).
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att avgränsas mot ”de andra”, som därmed både kategoriseras och sorteras. Denna
normaliseringsprocess skapar i förlängningen utrymme för samhällelig marginalisering, diskriminering och underordning. En förutsättning för diskriminering är ju
tanken att människor i grunden är olika, och därför kan sorteras och hierarkiseras
enligt vissa bestämda egenskaper (de los Reyes & Martinsson 2005). Utifrån ett sådant synsätt skulle jämställdhetspolitiken mellan könen behöva förena sig med en
mångfaldspolitik (eller vad vi väljer att kalla det) som också ser bristen på jämlikhet
kvinnor sinsemellan och män sinsemellan. Det ena kan omöjligen separeras från det
andra (Fahlgren & Sawyer 2005, Felski 2002).
Försvagar det då inte jämställdhetspolitiken
att också tala om andra ojämlikheter?
Jag skulle vilja ställa motfrågan: Vilka är det som har råd att se jämställdheten mellan kvinnor och män som det primära? Frågan är retorisk, det är naturligtvis de
kvinnor vars kvinnlighet utgör samhällelig norm därför att deras egen sexualitet,
etnicitet, klass, ålder och så vidare är så självklar att den är kulturellt osynlig (Felski
2002). En följdfråga blir: för vilka kvinnor skall jämställdhetspolitiken då stärkas?
Om man privilegierar kön som enda analyskategori (enfald?), och därmed bortser
från hur kön samverkar med en rad andra maktrelationer (som jag skulle vilja kalla
för mångfaldiga), kan effekten bli en legitimering av en specifik kvinnlighet som bärare av normen. I Sverige idag tenderar detta att bli en vit, västerländsk, heterosexuell medelklassfemininitet. En norm som därmed underordnar eller marginaliserar
andra kvinnligheter och skapar ”de andras andra” inom gruppen kvinnor (Mulinari,
Sandell och Schömer 2003). Det menar jag inte kan ha varit varken jämställdhetspolitikens eller feminismens mål. Och jag kan definitivt inte se det som mina mål.
Jag vill upprepa att ett ojämlikt samhälle inte grundas i specifika skillnader mellan individer, varken utifrån kön eller hudfärg eller annat, utan i ojämlik tillgång
till resurser vad gäller makt, kunskaper och materiella tillgångar som härrör från
hur de samhälleliga maktrelationerna utformats. Dessa maktrelationer är könade,
det skall vi inte blunda för, men också samtidigt inom och genom könskategorierna
klassordnade, sexualiserade, åldersrelaterade och etnifierade. Därför är kön aldrig
bara kön, föreställningarna om kvinnlighet är inte enhetliga, och det är inte heller
villkoren i att vara kvinna!
Även om de alla kategoriseras som kvinnor så skiljer sig föreställningar, villkor,
resurser och handlingsutrymmen åt mellan dem. Kvinnor existerar, precis som män,
bara i historiskt specifika kulturella former, rika, fattiga, storstadsbor, småstadsbor,
glesbygdsbor, svarta, vita, italienska, kinesiska, heterosexuella, lesbiska, transsexuella, handikappade, friska, sjuka. Deras olika liv är inte bara olika utan ofta dessutom motsatta inom ramen för samhälleliga maktordningar (Harding 1991).
Om man tror att det försvagar jämställdhetspolitiken och könsfrågorna att samtidigt tala om andra ojämlikheter positionerar man hela diskussionen inom ramen för
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vitheten/svenskheten, och kanske också medelklassheten, som privilegierad praktik. Jämställdhet har i Sverige ofta använts som en etnisk markör för att skapa gränser mellan etniska grupper som ”svenskar” som jämställda och ”invandrare” som
icke jämställda. Etnicitet och mångfald kopplas då samtidigt till ”dom andra”(de los
Reyes & Mulinari 2005). Detta blir som ett sätt att hävda maktdimensionerna kön/genus, ”ras”/etnicitet, klass och så vidare som konkurrerande identitetsgemenskaper
som förhandlar om tillgång till resurser. Kan man göra det? Kan man konstruera
en situation där svarta och migranter exempelvis ställs emot eller konkurrerar med
kvinnor om resurser? Bland svarta finns både män och kvinnor, och bland kvinnor
finns både infödda och migranter (Mohanty 1988; Crenshaw 1995).
Arbetet för ett mer jämställt samhälle skall fortsätta, men det arbetet måste, om
det inte har ett väldigt smalt egenintresse som mål, samtidigt verka för ett mer jämlikt samhälle. Då menar jag att vi måste se hur flera maktordningar samverkar med
könsordningarna. Det innebär att arbetet för jämställdhet också behöver öppnas för
det jag vill kalla mångfald, vilket jag menar stärker jämställdhetsprojektet och ger
det legitimitet snarare än försvagar det. En jämställdhet värd namnet måste som
jag ser det gälla kvinnor i sin mångfald. Och mångfaldspolitiken måste samtidigt
ta ställning till såväl bristen på jämställdhet mellan könen som bristen på jämlikhet
inom könen.
Likvärdiga villkor inom ramen för mångfaldiga olikheter
Sandra Harding (1991) menar att en viktig utmaning för den framtida feminismen
är att decentrera den vita, västerländska, heterosexuella medelklasskvinnan i det
feministiska tänkandet, men ändå eftersträva att generera analyser från perspektivet ”kvinnors liv”. Det vill säga att bedriva feministisk analys utan att utgå ifrån
någon gemensam essentiell grund för ”kvinnor” eller ”män”. Detta paradoxala och
levande dilemma utgör en svår utmaning, som kräver att kön betraktas som maktrelationer och diskursiva konstitueringar, som något som hela tiden görs, inte som
egenskaper vi har.
Det förutsätter också att könsrelationer inom en specifik grupp (exempelvis mellan kvinnorna och männen inom den normaliserade vita västerländska medelklassen i Sverige idag) inte ses som skapade bara mellan kvinnorna och männen i den
gruppen, utan också alltid i relation till hur kvinnor och män definieras i andra ”raser”/etniciteter , klasser, kulturer. Genusrelationer i en specifik historisk situation
konstrueras alltid av alla de hierarkiska sociala relationer som ”kvinna” och ”man”
deltar i. Utmaningen innebär att se bortom den essentialiserande enfalden såväl som
den essentialiserande mångfalden i skapandet av berättelser om hur skillnad görs.
Att undersöka detta görande ser jag som mitt sätt att som genusforskare förhålla mig
till det komplexa maktutövandet.
Kanske borde vi lämna de historiskt tyngda begreppen jämställdhet, jämlikhet och
mångfald, och utveckla nya begrepp för det politiska målet likvärdiga villkor inom
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ramen för mångfaldiga olikheter. På universiteten har många lämnat jämställdhetsarbetet för ett bredare antidiskrimineringsarbete mot målet lika villkor. Samma rätt
att leva det som kulturellt uppfattas som ett gott liv – men samtidigt utifrån en medvetenhet om de mångfaldiga intersektioner där skillnader görs.
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“Arbetar du på IT eller?”
Förhandlingar om syftet med prototyping och konstruktion
av genus (abstract)
Johanna Sefyrin
Artikeln baseras på en studie av ett systemutvecklingsprojekt som syftade till att
utveckla en automatiserad handläggningsprocess. Syftet med artikeln är att analysera hur medlemmar av systemutvecklingsprojektet talade om verksamhetskrav
och informationstekniska lösningar under arbetet med grafiska gränssnittsprototyper som genomfördes under verksamhetsanalysen. Artikeln fokuserar också på
relationer mellan genus och teknik som var inbäddade i prototypingen. Den metod
som användes för studien var deltagande observation och diskursanalys. Analysen
visar på förekomsten av en IT-diskurs och en verksamhetsdiskurs vilka delvis stod i
konflikt med varandra. Den verksamhetsutvecklingsmetod som användes i projektet bidrog till att IT-diskursen fick ett visst tolkningsföreträde och till att verksamhetsdiskursen marginaliserades. Det här skedde under verksamhetsanalys då verksamhetsfrågor borde ha varit prioriterade. Konflikten orsakade också vissa problem
för de verksamhetsrepresentanter som skulle formulera krav för ett bättre system.
Vidare var konstruktionen av genus sammanflätad med konstruktionen av gränser
mellan IT och verksamhet, på ett sätt som tolkas som samkonstruktion av genus
och (informations-) teknik. Det här relateras till den verksamhetsutvecklingsmetod
som användes i projektet, och till projektets arbetsfördelning. De huvudsakliga slutsatserna är att verksamhetsutvecklingsmetoden ledde till att IT-diskursen fick en
starkare ställning än verksamhetsdiskursen, samt till att genus och (informations-)
teknik samkonstruerades så att män reproducerades som experter och kvinnor som
användare av tekniken.
Nyckelord: genus, systemutveckling, grafiska gränssnittsprototyper, diskursanalys.
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Kvinnligt-manligt, samiskt-svenskt:
Om kvinnors mission i fjällvärlden
Catarina Lundström
Under 1800-talet bildades ett tiotal föreningar och organisationer som bedrev kristen
mission. Flertalet av dem skulle arbeta med både ”yttre” och ”inre” mission, det vill
säga med mission utanför och innanför Sveriges gränser. I Svenska akademiens ordbok (SAOB) kom uttrycket ”inre mission” i bruk omkring 1871. Det definieras då som
”evangelisationsarbete inom ett kristet land med syfte att vinna förnekare [eller] religiöst indifferenta personer för en avgjord, personlig kristendom”. Precis som under
1600- och 1700-talet var det lappmarkerna som stod i centrum för den ”inre missionen”
i Sverige. Dessa områden sågs av många som nationens vilda och otämjda periferi vars
befolkning behövde andlig ledning.
Vilken roll spelade kvinnor i den kristna missionen? Känt är att kvinnliga aktörer
genom syföreningar och liknande stod för stora delar av den insamlingsverksamhet
som finansierade missionens aktiviteter runt om i världen. Men kvinnors missionsaktiviteter stannade emellertid inte vid sömnad och missionsaftnar på hemmaplan,
många kvinnor utbildades också till eget aktivt evangelisationsarbete. När det gäller den yttre missionen ansågs det lämpligt att kvinnliga missionärer verkade bland
de inhemska kvinnorna på missionens orter. Vita västerländska kvinnor ansågs ha
ett ansvar att höja de andra kvinnornas värde gentemot männen i deras kulturer.
Här finns tendenser till en slags kolonial feminism. Att kvinnor tagit stor plats inom
missionsarbetet i Sverige och i den övriga protestantiska världen är något som till
viss del uppmärksammats i internationell historisk forskning (Okkenhaug 2003; Edgardh Beckham 2004; Huber & Lutkehaus 1999). Mycket tyder på att de kvinnor som
var verksamma inom de fria samfunden hade en friare och mer aktiv ställning än de
som var kopplade till Svenska kyrkans mission (Sarja 2002).
En av de svenska organisationer som var engagerade i inre och yttre mission var
KMA, Kvinnliga Missionsarbetare. Organisationen bildades 1894 efter ett initiativ av
Fredda Hammar, lärarinna och föreståndarinna vid en av Stockholms privatskolor.
KMA bedrev en omfattande verksamhet grundad på mission och filantropi ända fram
till 2004 då föreningen lades ned. KMA-föreningar bildades även i Danmark (1900)
och i Norge (1902). Medlemmarna kom från olika religiösa samfund med ett syfte att
arbeta med evangelisk mission och socialt arbete runt om i världen. Föreningen hade
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ett eget förlag och från 1904 även en egen tidning ”När och fjärran”. I ledningen för
KMA fanns kvinnor från den bildade medel- och överklassen, även representanter
från den kungliga familjen. Prinsparet Oscar och Ebba Bernadotte och senare även
deras dotter Maria Bernadotte af Wisborg, tog aktiv del i KMA:s verksamhet, inte
minst i den samiska missionen. Maria Bernadotte var under ett antal år (1946-1959)
organisationens ordförande.
KMA sände ut sina första missionärer 1896 då Lydia Sylvan reste till Indien och
Agnes Forsberg till Kina. I Tunisien påbörjades verksamhet i KMA:s regi 1898. Under en rad av år arbetade man i staden Bizerte, 6 mil från Tunis, där man också startade och drev ett barnhem för flickor. Från 1932 kom arbetet i Tunisien att ske i nära
samarbete med Metodistkyrkan.
Den inre missionen från organisationen KMA riktades framför allt till de jämtländska samerna, via ålderdomshemmet Fjällgård som öppnade 1908 och drevs fram till
1981. Förutom att Fjällgård fungerade som ett ålderdomshem blev anläggningen
även ett slags kulturcentrum. KMA intresserade sig inte minst för den samiska slöjden. Till Fjällgård knöts också en missionsverksamhet där ett antal evangelister var
verksamma. Sommartid anordnade KMA särskilda missionsvandringar i fjällvärlden då de olika samebyarna besöktes. Helst önskade man ha kvinnliga missionärer
till dessa vandringar (Lundström 2005b).

Det samiska ålderdomshemmet Fjällgård byggdes av organisationen KMA
(Kvinnliga Missionsarbetare) i Änge Undersåker. Huset stod klart 1908.
Foto: Föreningsarkivet i Jämtlands län.

Ett kommande forskningsprojekt – fallet Fjällgård
I min kommande forskning skall organisationen KMA fungera som exempel på hur
svensk kristen mission och socialvård kunde bedrivas gentemot grupper av ”Andra”
både i och utanför det egna landet. Tanken är att göra en komparativ studie av ett

102

kvinnligt-manligt, samiskt-svenskt: om kvinnors mission i fjällvärlden

Fjällgård exteriör, närbild på några av de boende:
En av de riktlinjer som fanns för vården på ålderdomshemmet var att de gamla
skulle få tillfälla att ägna sig åt traditionellt samiska sysslor, som här med tillverkning av skohö. Bilden är tagen 1919. Foto: Föreningsarkivet i Jämtlands län

samiskt ålderdomshem i den svenska fjällvärlden och ett barnhem i Nordafrika, och
att med denna analys som grund operationalisera postkolonial teori och genusteori
på det nordiska området. Här skall ges en kortfattad översikt av exemplet Fjällgård.
Från verksamhet vid Fjällgård finns ett relativt stort material bevarat vid Föreningsarkivet i Jämtlands län. Detta består bland annat av föreningens protokoll, korrespondens, handlingar angående de boende, handlingar angående slöjd, fotografier
med mera. Som komplement till organisationens eget arkivmaterial kommer att genomföras intervjuer med representanter för det samiska samhället i västra Jämtland.
Här efterlyses personer som på olika sätt kan vittna om relationerna mellan KMA och
den samiska befolkningen. Undersökningen skall tidsmässigt avgränsas till den period då KMA var verksam i Nordafrika respektive i västra Jämtland, dvs 1898-1981.
I ett upprop 1906 i KMA:s tidning ”När och fjärran”, propagerades för att föreningen skulle bygga ett hem för fjällvärldens gamla, uppropet var undertecknat
bland annat av Ebba Bernadotte och Fredda Hammar. Uppropet var framgångsrikt
och med hjälp av de insamlade medlen sattes arbetet med ålderdomshemmet igång.
Huset ritades i en timrad nationalromantisk stil av konstnären Folke Hoving, som
själv hade ett stort intresse för samisk kultur och evangelisk mission. Vintern 1908
påbörjades bygget och i september 1908 flyttade de första gästerna in. Det första
hemmet omfattade två rum – ett för män och ett för kvinnor, kök samt personalrum.
Redan 1910 skedde en utbyggnad och 1923 tillkom en sjukstuga.
För att antas som boende på Fjällgård skulle först en ansökan skickas till KMA:s
så kallade Fjällgårdskommitté. Från kommitténs sida undersöktes möjligheten att
få underhåll från den sökandes lappförsamling innan beslut fattades. Svårt sjuka
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Sommartid genomfördes missionsvandringar
i fjällvärlden. Här ser vi några av de ledande
aktörerna inom KMA (Kvinnliga Missionsarbetare) i Lunndörrspasset 1917. Sittande på
häst, Maria Bernadotte. Till vänster om henne,
Elisabet Mörner.

samer nekades som regel boende. Till en början fanns det plats för 12 boende. 1934
byggdes ytterligare ett hus och antalet gäster ökade då. Med tiden valde de samiska
åldringarna att bo kvar i sina hemkommuner vilket innebar ett sviktande underlag
för Fjällgård. Otidsenliga lokaler och ekonomiska svårigheter bidrog ytterligare till
anläggningens problem och verksamheten lades ned 1981. Idag fungerar gården
som en privatbostad.
I början av 1900-talet fanns vissa erfarenheter från försök med samisk åldringsvård. Den samtida uppfattningen verkar ha varit att samer generellt sett inte trivdes
med det kontrollerade livet på en institution. Vid ett av KMA:s möten 1906 uttrycktes det därför att:
”Hemmet skall ordnas så, att lappen med sina vanor kan trivas där och det kommer
sålunda helt säkert att i flera avseenden avvika från hvad man i allmänhet förknippar med föreställningen om ett ålderdomshem.” (När och Fjärran: Januari 1907).
En tanke med den dagliga verksamheten på Fjällgård var att de boende skulle få ägna
sig åt de sysslor man var van vid, exempelvis att samla skohö, väva band och så vidare.
De religiösa inslagen i ålderdomshemmets vardag var påtagliga. Bön, andakt och sång
leddes av föreståndarinnan. De samer som inte sedan tidigare blivit omvända och
väckta fick därmed många kristna influenser. Frågorna är många. Vilka förhållanden
rådde på hemmet och hur såg man från KMA:s sida egentligen på sina vårdtagare?
I liggaren över de gamla fördes anteckningar om ”de gamla”. Dessa journalliknande
texter har visserligen författats efter färdigställda mallar men en närläsning av dessa
anteckningar kan trots allt berätta om hållningar, attityder och värderingar. Här ges
några exempel från den bevarade liggaren, förd mellan åren 1907 och 1935.
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”’Stor Brita’ som hon kallades i sin krafts dagar, var ganska styf och oböjd då hon kom till
hemmet – den första af alla – men ju mer åren gingo och hennes rygg böjdes, böjdes ock hennes sinne och ljuvligt var det de sista åren, se hur hennes törst blef djupare och djupare efter
’lefvande Gud’.”
”Hade svårt att underordna sig de få regler som hemmet uppsätter, och var genom sitt häftiga
lynne rätt besvärlig på hemmet. Mot reglerna låg han och rökte – och två gånger tog sängkläderna eld /…/Det blev därför en stor lättnad då han i feb 1914 lämnade hemmet.”
Vid sidan av dessa hierarkiskt färgade kommentarer finns också exempel på mer
jämlika kontakter mellan samer och missionerande aktörer. Möten mellan dessa
grupper skedde huvudsakligen sommartid i samband med missionsresor samt vid
den årliga nyårsmässan i Undersåker. Däremellan hölls många brevkontakter. I ett
brev 1916 från samekvinnan Märta Persson i Kall till en av de ledande aktörerna
inom KMA, grevinnan Elisabet Mörner i Stockholm, får vi en inblick i kontaktnätet.
”Bästa Grevinnan. /…/ Snart imorgon skall jag resa till mina bröder, de äro med renarna i
Kall, så jag reser dit att vara där i vinter. Jag har länge undrat hur Grevinnan mår därnere i
Stockholm, om det är lika kallt där som här uppe. /…/ Hur mår fröken Hammar, hoppas bra,
samt Herr Hoving. Om Grevinnan träffar honom så hälsa så mycket från mig…”
Det intersektionella perspektivet:
Kön, klass, etnicitet och koloniala traditioner
I den koloniala traditionen finns inbyggd en syn på de moderna vita nationalstaterna som mer utvecklade inom alla områden, inklusive de som rör demokratiska
rättigheter och rättvisa mellan könen (de los Reyes et al. 2005; Eriksson et al. 2003;
Bayes/Nayereh 2001). Å andra sidan finns i de koloniala missionsprojekten också
en tydlig ambivalens mellan skillnadsskapande och humanitet, vilket också synliggjorts i viss forskning (Cooper & Stoler 1997).
Generellt sett har de nordiska länderna inte betraktats som koloniala i strikt bemärkelse. Är det trots detta möjligt att se på KMA:s inre och yttre mission som en del
av en nationell kolonisationspolitik och i enlighet med detta betrakta missionärerna
som kolonisatörer, nationsbyggare och maktutövare? Kan de samtidigt betraktas
som representanter för emancipation, humanitet och social välfärd? Missionen skulle på detta sätt kanske kunna tolkas som såväl förtryckande som frigörande. I den
kristna missionen finns en lång tradition av möten mellan olika länder, religioner
och kulturer. Mitt syfte är att undersöka den kvinnliga missionen och dess syn på sig
själva och de ”Andra” som de möter både inom och utanför det egna landet.
I början av 1900-talet fanns en stark vilja att på olika sätt konstruera och uttrycka
egenart och essens. Denna ambition kunde ta sig uttryck i såväl synen på kvinnor
och män som på synen på nationer och etniska grupper. På en kulturell nivå har

105

kvinnligt-manligt, samiskt-svenskt: om kvinnors mission i fjällvärlden

kvinnor generellt sett fått representera och vakta på nationens heder och kulturella
identitet och särart (Blom et al. 2000; Yuval Davis 1997; McClintock 1995). Samtidigt som särartsidealen markerade skillnad mellan olika fenomen skedde också en
rangordning där vissa värden och företeelser gavs högre status än andra. Det fanns
med andra ord en särarternas egen hierarki och talet om särart kunde därmed ha en
normerande funktion (Lundström 2005).
Rådande könsideal innebar att vårdande, hjälpande och fostrande sysslor ansågs
väl lämpade för kvinnor. Denna ordning medverkade också till en könsarbetsdelning inom filantropin och den begynnande sociala välfärden där kvinnor betraktades som lämpliga aktörer (Taussi Sjöberg & Vammen 1995, Salomonsson 1998).
I harmoni med denna könsordning verkade missionens kvinnor framför allt inom
områden som undervisning, barnhemsverksamhet och sjukvård, men de deltog
även i uppsökande och förkunnande verksamhet. Kvinnors starka delaktighet i inre
och yttre mission byggde med andra ord på en stark koppling till rådande könsordning. Samtidigt kunde kvinnorna emellertid genom sitt kraftfulla agerande i dessa
sammanhang skapa nya möjligheter för sig själva och därigenom också utmana den
manligt dominerade offentligheten (Okkenhaug 2003). Missionen skapade därmed
en möjlig offentlighet för kvinnor vars möjligheter på många andra samhällsområden var starkt kringskurna. Frågan är hur dessa kvinnliga aktörer agerade i mötet
med kvinnor i de ”Andra” kulturer där missionen var verksam.
Det är också intressant att betrakta missionsverksamheten ur ett klassperspektiv.
Den kristna missionen var en rörelse som i huvudsak organiserades ”uppifrån och
ned”. Liksom i fallet med de filantropiska föreningarna dominerades missionsverksamheten av aktörer från medel- och överklassen. Missionen befinner sig således i
ett mångfacetterat och spännande korsdrag mellan flera olika maktskapande hierarkier: kön, klass och ras/etnicitet.
Sammanfattningsvis vill jag i detta kommande forskningsprojekt tolka den kvinnliga missionen ur ett ”både-och-perspektiv”, både hermeneutiskt och kritiskt. Tentativt innebär det att kristen mission kan ha stått för viktig och angelägen social verksamhet (skolor, barnhem, ålderdomshem och så vidare) samtidigt som den i vissa
avseenden vilade på ett samtida kolonialt särartstänkande. Kristen mission inom
och utom det egna landet kan därmed ha bidragit till en normaliseringsprocess där
det skapats ett ”Vi” och flera olika ”Dom”.
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Flickscoutrörelsens bortglömda betydelser
En presentation av ett avhandlingsprojekt
Bodil Formark
Det arbetsnamn som jag har valt för mitt avhandlingsprojekt är problematiskt. Det
framgår inte av vem, på vilka sätt och varför flickscoutrörelsens betydelser har blivit
bortglömda. Dessa frågor kan besvaras på ett flertal olika sätt beroende på vilken
analysnivå de besvaras utifrån, samtidigt som de olika delsvaren på många sätt flyter
ihop med varandra. För att illustrera vad jag menar finner jag det lämpligast att börja
med min egen person och de erfarenheter som successivt lett mig fram till att betrakta
och beskriva flickscoutrörelsen och dess betydelser i termer av bortglömdhet.
När jag, i samband med skrivandet av min kandidatuppsats, bestämde mig för
att skriva om scoutrörelsen visste jag – märkligt nog – exakt vad scoutrörelsen var
och vad rörelsen stod för ideologiskt. Jag ville därför skriva om scoutrörelsens hegemoniska maskulinitetskonstruktion, om scoutrörelsen som ett heteronormativt
uppfostringsprojekt som ytterst syftat till att, något klichéartat uttryckt, ”göra pojkar
till män”. Det var ett uppsatsprojekt som låg i linje med det senaste årtiondets omfattande maskulinitetsforskning. Men mina storslagna planer omkullkastades när jag
till min förvåning upptäckte en massa färgstarka flickscouter i källmaterialet. Dessa
flickscouter irriterade och skavde mot mina föreställningar om scoutrörelsen just för
att det i mitt medvetande fanns en stark konceptuell koppling mellan scouting och
maskulinitet. Detta är en tankebana som jag under åren, i min roll som scoutforskare,
många gånger har fått bekräftat att jag inte är ensam om. Att vi i samtiden vet vad
scoutrörelsen är, och att scouting är en företeelse som de allra flesta har både någon
slags föreställning om eller relation till, är en av anledningarna till att den svenska
flickscoutrörelsen hitintills inte identifierats som ett relevant forskningsområde inom
den svenska historievetenskapen. Scoutrörelsens uttalade ambition att fostra barn och
ungdomar till goda samhällsmedborgare borde göra analyser av denna rörelse angelägna. Men scoutrörelsen har inte intresserat den svenska historievetenskapen nämnvärt, och även i övrig akademisk forskning är det påfallande tyst om flickscoutrörelsen. Ur ett internationellt perspektiv särskiljer sig Sverige i detta avseende i negativ
 Se exempelvis Göran Sidebäck, Kampen om barnets själ. Barn- och ungdomsorganisationer för
fostran och normbildning, 1850-1980, Carlssons Bokförlag: Stockholm, 1992. Bo Nilsson, Maskulinitet. Representation, ideologi och praktik, Boréa: Umeå, 1999, s. 44-81.
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bemärkelse. I såväl Storbritannien som USA finns en omfattande scoutforskning, och
ett av dess mest iögonfallande kännetecken är att pojkscoutrörelsen och flickscoutrörelsen ofta studeras separat. Detta är troligtvis ett resultat av att scoutrörelsen fortfarande organiseras och bedrivs utifrån könsdistinktioner i dessa länder.
I Sverige genomgick däremot nästintill samtliga scoutförbund sammanslagningsprocesser under 1960-talet. De två största förbunden, Sveriges Scoutförbund (SS)
respektive Sveriges Flickors Scoutförbund (SFS), gick i november år 1960 samman
i det nya förbundet Svenska Scoutförbundet (SSF). I den tidigare forskningen förefaller den nutida scoutrörelsens könsintegrerade organisation och verksamhet ha
försvårat genusmedvetna analyser, och indirekt ha resulterat i ett osynliggörande
av de tänkbara ideologiska skillnader som fanns mellan pojk- och flickscoutrörelsen innan samgåendet. Det finns i den tidigare forskningen ett antagande om att
scoutrörelsen alltid kännetecknats av ideologisk enhetlighet, trots att rörelsens historia indirekt, och säkerligen omedvetet, skrivits utifrån ett pojkscoutsperspektiv.
Jag anser att denna historieskrivning delvis är en effekt av de interna maktförhållanden som rådde mellan förbunden under samgåendeprocessen. I den officiella retoriken konstruerades samgåendet som en progressiv svensk jämställdhetsreform.
Detta har i stor utsträckning dolt att samgåendet också kännetecknades av konflikt
och ojämlikhet. SFS hade, på grund av nästan hälften så höga medlemstal, mindre
resurser samt Sveriges Scoutförbunds inkräktande på SFS:s verksamhetsområde, få
andra alternativ än att gå samman inom ramen för Svenska Scoutförbundet. I detta
underläge kom SFS att strategiskt betona sin expertis på scoutfemininitet för att på
så sätt kunna slå vakt om flickscoutrörelsens kultur och traditioner.
Jag har i det ovanstående försökt illustrera att svaret om flickscoutrörelsens bortglömdhet måste medvetandegöras utifrån ett flertal olika, men sammanflätade, perspektiv - individuellt, kulturellt, akademiskt och scouthistoriskt. Jag anser att denna
glömska bör betraktas som ett uttryck för en rad olika maktordningar, historiska och
nutida, som simultant formar och definierar vårt seende, vår kultur och tillhörande
historiografier. Att utreda orsakerna till den ovannämnda glömskan är visserligen
inte den primära avsikten med mitt avhandlingsprojekt. Men insikten om att den
svenska forskningens flickscoutblindhet är kontextbunden har varit avgörande både
för min förmåga att hantera den initiala irritation som flickscouterna gav upphov
till, och för min vilja att försöka närma mig ett nytt forskningsområde. För att kunna
 Dessa två förbund representerar huvudfåran i den svenska scoutrörelsen, då de inte varit kopplade till några yttre moderorganisationer. För ordningens skull nämns dock här övriga svenska
scoutförbund i dess sammanslagna varianter: KFUK-KFUM:s Scoutförbund, Frälsningsarméns
Scoutförbund (FA), Nykterhetsrörelsens Scoutförbund (NSF) och Svenska Missionskyrkans Ungdom (SMU).
 För analys av samgåendet se Bodil Formark, ”Reaktionärer i takt med tiden. En analys av samgåendet mellan Sveriges Flickors Scoutförbund och Sveriges Scoutförbund med anledning av ett
framtida avhandlingsprojekt”, Historiska Institutionen, Lunds Universitet, HT 2005, Opublicerad
magisteruppsats.
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göra detta har det varit nödvändigt att genusfiera och pluralisera scoutrörelsen genom utvecklandet av ett analytiskt förhållningssätt som utgår från att det till följd
av grundläggande genushierarkier i samhället bör ha funnits väsentliga skillnader
mellan pojk- och flickscoutrörelsen beträffande ideologi, retorik och praktik. Ett förhållningssätt som uppmärksammar dessa skillnader har dessutom bättre historisk
täckning, då svensk scouting bedrevs och organiserades inom ramen för könsbaserade förbund under perioden 1913 till 1960. Det är just genom denna analytiska
distinktion mellan pojk- respektive flickscoutrörelse som det blir möjligt att få syn
på att flickscouting i många avseenden representerar en annan historia i jämförelse
med hur scoutings historia hitintills har skrivits i Sverige.
Historisk bakgrund och problemformulering
Den internationella scoutforskningen har tagit fasta på att scoutrörelsens grundare,
Lord Robert Baden-Powell, i samband med publiceringen av rörelsens ideologiska
fundament Scouting for Boys år 1907 tänkte sig scouting som en manlig angelägenhet.
Men efter bara några år hade det klasslösa brittiska brödraskap som Baden-Powell
ville befrämja utmanats av osanktionerade flickscouter. I flickscoutrörelsens interna
historieskrivning framhålls 1909 som flickscoutrörelsens födelseår, då Baden-Powell
i samband med en scoutuppvisning vid Kristallpalatset överraskades av en grupp
flickor i hemvävda scoutuniformer:
One misty September morning in the year 1909 a little party of girls might
have been seen arraying themselves in khaki shirts and wideawake hats, and
setting forth with feverish excitement for the Crystal Palace, where they
had heard there was to be a rally of Boy Scouts. […]Nothing daunted these
young Amazons – neither the disapproval of their parents, nor the threats of
the weather, nor the possibility of a cold welcome from the boys.
Det fanns innan uppvisningen i Kristallpalatset tusentals flickor som antingen bedrev scouting självständigt, med sina bröder som täckmantlar, eller som lyckats registrera sig som Boy Scouts genom att uppge enbart den första bokstaven i sina
förnamn. Efter händelsen vid Kristallpalatset påbörjades ett mer organiserat arbete
för att utforma ett scoutprogram som bättre skulle passa flickors livsuppgifter. År
1910 grundades The Girl Guides Association, men problemen med att utforma ett
lämpligt program för flickorna kom att accentueras av att Robert Baden-Powell först
 Se exempelvis Michael Rosenthal, The Character Factory: Baden-Powell and the Origins of the
Boy-Scout Movement, Collins: London, 1986. Tammy M. Proctor, “On my Honour”: Guides and
Scouts in Interwar Britain, American Philosophical Society: Philadelphia, 2002.
 Rose Kerr, The Story of the Girl Guides, The Girl Guides Association: London, 1933, s.11.
 Det är osäkert hur många, då uppgifterna varierar från 2000 till 8000. Se John Springhall, Youth,
Empire and Society. British Youth Movements, 1883–1940, Croom Helm: London, 1977, s.132. Rosenthal 1986, s.11. Proctor 2002, s.21.
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gav detta uppdrag till sin äldre syster, Agnes Baden-Powell. År 1912 publicerades
den första handboken How Girls Can Help to Build Up the Empire. Boken var tänkt
att vara en feminiserad version av Scouting for Boys, men genomsyrades av Agnes
Baden-Powells, vid det laget, ålderdomliga idéer som inte lyckades intressera den
unga generationen av flickor. Omorganiseringen och den slutliga legitimeringen av
Girl Guiding når en slutpunkt 1918 i samband med att Olave Baden-Powell, BadenPowells fru, utnämns till Chief Guide. Samma år publicerar Robert Baden Powell
den nya handboken Girl Guiding.
I likhet med den brittiska flickscoutrörelsen uppstod även svensk flickscouting
i en genusyrslig situation, vilken utmärktes av en flickaktig entusiasm som kan betraktas som både aningslös och omintetgörande. År 1910 lyckades en grupp flickor
vid Wallinska skolan i Stockholm slutligen övertala sina gymnastiklärare att starta
en scoutförening, detta efter att de först hade försökt bli medlemmar i en pojkscoutkår. I mars 1913 fick den svenska flickscoutrörelsen en nationell organisation i samband med grundandet av Sveriges Flickors Scoutförbund. I samband med förbundets grundande ges följande återblick i pojkscoutrörelsens tidning Scouten, i vilken
flickscouterna, i avsaknad av egen tidning, kom att ha en spalt.
Men grunden till en egentlig flickscoutrörelse kan knappast sägas
vara lagd hos oss, förrän ”Wallinarna” i Stockholm för ungefär ett
år sedan gjorde slag i saken. På önskan av flickorna själva höll löjtnant
Hugo Möller ett föredrag med skioptikonbilder, belysande scoutpojkarnas övningar i skog och mark. Föredraget väckte flickpublikens
stora hänförelse, och det dröjde inte länge, förrän tre eller fyra utskickade från en klass kommo och frågade sina lärarinnor, om de
inte kunde få börja på liknande sätt som pojkarna, med andra ord få
flickscouting igång.
I källorna förmedlas en entydig bild av och berättelse om att det är på flickornas
initiativ som rörelsen får sin början. Bristen på litteratur för flickscouter, diskussionerna om vad dessa flickscouter borde kallas och vad det var lämpligt att de ägnade
sig åt understryker att fenomenet ”flickscouting” i många avseenden saknade ideologisk sanktion.10
 Springhall 1977, s.132.
 Springhall 1977, s.130. Mary Drewery, Window on My Heart. The Autobiography of Olave, Lady
Baden-Powell G.B.E as told to…, Girlguide Association: London, 2003, s.122-123.
 ”Flickscoutrörelsens insteg. Förberedelsernas stadium passerat”, Scouten – Tidskrift för Sveriges
Scoutförbund, Årg. II, Nr. 5, s. 62. (Min kursivering)
10 För ytterligare analys av genusyrseln inom den tidiga scoutrörelsen se Bodil Formark, ”Flickscouter på drift i det ideologiska tomrummet. Genusrelationer och genusyrsel i den tidiga svenska
scoutrörelsen”, Historiska institutionen, Lunds Universitet, VT 2003, Opublicerad kandidatuppsats.
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Jag anser att flickscoutrörelsens kupplika uppkomst vid Wallinska skolan aktualiserar ett flertal frågor om hur scouting för flickor bör medvetandegöras och vilken
idésfär flickscouting bör hänföras till. Wallinska skolan var vid den här tiden en
väldigt speciell plats, där generationer av välbeställda, privilegierade och tämligen
emanciperade flickor och unga kvinnor hade givits möjlighet till såväl utbildning,
studentexamen som tjänstgöring. Listan på framstående kvinnliga pionjärer som
studerat vid Wallinska skolan kan göras lång, men nämnas kan exempelvis Lydia
Wahlström, Gulli Petrini, Elsa Eschelsson, Ellen Fries och Ebba von Eckermann.11
Att flickscoutrörelsen uppstod just på Wallinska skolan är därför inte att betrakta
som en slump, då det förefaller sannolikt att det på denna plats fanns ett idéklimat
som gjorde det möjligt för flickorna att, trots obefintlig scoutideologisk legitimitet,
börja praktisera scouting. Även efter det att flickscoutrörelsen fått en rikstäckande
organisation förblev banden till Wallinska skolan starka. Flera av flickscoutcheferna,
exempelvis Mary Lagercrantz och Gerda Bäckström, rekryterades ur kretsen kring
Wallinums scoutkår. Grevinnan Ebba von Eckermann kom med åren att utveckla ett
ihållande engagemang för flickscoutrörelsen, bland annat genom sin donation av
bondgården Frustunaby till SFS, och framstår som den svenska flickscoutsrörelsens
främsta beskyddarinna och gynnare.12
När flickscouting väl hade försetts med en organisatorisk ram och ideologisk
struktur, hade rörelsen en uttalad ambition att fostra flickor till kvinnor. De olika
programmen och provuppgifterna genomsyrades av en spretig blandning som syftade till och betonade husmoderlighet, uniformerad samhällstjänst, filantropi, sjukvård, omvärldskunskap och vildmarkskunskap. Utifrån en samtida horisont är det
lätt att fnysa åt flickscoutrörelsens ideologi och rubricera rörelsens strävanden med
hjälp av en rad nutida, och ofta nedlåtande, etiketter såsom ”essentialism”, ”religiositet”, ”nationalism”, ”heteronormativitet” och/eller ”borgerlighet”. En viktig
utgångspunkt för min forskning är dock att det intressanta inte är konstaterandet att
flickscoutrörelsen är det ena eller det andra, utan snarare hur denna ideologi skapas
och vad flickscoutrörelsens så kallade normativitet kan tänkas ha möjliggjort. Det är
således viktigt att upprätthålla en distinktion mellan etikett och effekt för att kunna
utforska den ofta dikotomiserade relationen mellan normativitet och subversivitet.
Även om flickscoutrörelsen ideologiskt kan beskrivas i linje med ovanstående, så
var rörelsen också en plats där unga flickor uppmuntrades att utbilda sig, att vara
självständiga och utveckla ett aktivt samhällsengagemang. Rörelsen gav också möj11 Fredrik Sandwall & Esther Laurell (red.), Till Sekelminnet av Wallinska skolan, 1831-1931, Iduns
Tryckeri Aktiebolag: Stockholm, 1931, s. 127-147.
12 För analys av Ebba von Eckermanns betydelse för den borgerliga kvinnorörelsen se Stina Nicklasson, Högerns kvinnor. Problem och resurs för Allmänna valmansförbundet perioden 19001936/37, Acta Universitatis Upsaliensis, Studia Historica Upsaliensia 197: Uppsala, 1992. Samt Stina
Nicklasson, Kvinnors väg till fullvärdigt medborgarskap. Pionjärer för moderat politik, Carlssons
Bokförlag: Stockholm, 1997.
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ligheter för unga flickor att i en enkönad miljö öva sig i ledarskap, skapa nätverk och
knyta vänskapsband. Frågan om vilken sorts kvinnor flickscoutrörelsen uppfostrade flickor till framstår därmed som ytterst komplex.
Identifiering av relevanta forskningsfält
I likhet med annan forskning skär även mitt avhandlingsprojekt igenom flera olika
konceptuellt konstruerade, och ibland överlappande, forskningsfält. I nuläget anser
jag att de tre mest centrala fälten för min forskning bäst kan beskrivas genom följande etiketter: scoutforskning, rörelseforskning, flick- och kvinnokultursforskning.
Inom det första forskningsfältet, scoutforskningen, finns det inte särskilt mycket
skrivet i Sverige. Det svenska forskningsläget inskränker sig till två monografier,
som endast delvis berör scoutrörelsen, samt en handfull artiklar. Genusperspektivet
är enbart artikulerat i en av dessa texter och det är då uteslutande scoutmaskuliniteten som analyseras.13 Min utgångspunkt är att även om den tidigare scoutforskningen präglats av en flickscoutblindhet där genusbaserade och genusgenererande skillnader inte tagits i beaktande, så har den tidigare scoutforskningen likväl producerat
en rad implicita föreställningar om flickscoutrörelsen. Den mest centrala av dem är
flickscoutrörelsen som ett betydelselöst bihang till pojkscoutrörelsen. Jag betraktar
det som en viktig uppgift i mitt forskningsprojekt att nyansera och förändra denna
historiografi genom ett analytiskt förhållningssätt som bygger vidare på den tidigare
scoutforskningen, men samtidigt utvecklar forskningsläget genom djupare historiska och teoretiska kontextualiseringar av flickscoutrörelsens kultur och ideologi. En
sådan undersökning har inte tidigare genomförts i Sverige och jag har därför i stor
utsträckning inspirerats av den internationella flickscoutforskningen. I exempelvis
den amerikanska forskningen har flickscoutrörelsens kopplingar till social feminism
och kvinnlig emancipation samt flickscoutrörelsen som en möjliggörande, och även
queer, plats varit två framträdande teman.14
Det andra forskningsfältet, rörelseforskning, är betydligt bredare, och utifrån en
högst begränsad inläsning verkar det finnas en rik bas av såväl empirisk och teoretisk forskning inom ett flertal olika discipliner. Jag bedömer det dock som sannolikt
att den rörelseforskning som jag främst kommer att relatera min forskning till dels är
historiska undersökningar av sociala rörelser som på olika sätt är ideologiskt och
kronologiskt besläktade med både scoutrörelsen och flickscoutrörelsen, dels mer
13 Nilsson 1999, s. 44-81.
14 Se exempelvis Laureen A. Tedesco, “A Nostalgia for Home: Daring and Domesticity in Girl
Scouting and Girls’ Fiction, 1913-1933”, Ph.D. Dissertation, Texas A&M University, 1999. Susan A.
Miller, “Girls in Nature/the Nature of Girls: Transforming Female Adolescence at Summer Camp,
1900-1939”, Ph.D. Dissertation, University of Pennsylvania, 2001. Kathryn R. Kent, Making Girls
into Women: American Women’s Writing and the Rise of Lesbian Identity, Duke University Press:
Durham/London, 2003.
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sociologiska teorier om sociala rörelser som kognitiva och performativa processer.15
Utöver denna rika empiriska och teoretiska bas tror jag att detta forskningsfält även
är användbart för mig för att kunna utveckla ett genomtänkt resonemang kring hur
scoutrörelsen bör definieras: som rörelse, som organisation eller som en organisation med rörelseidentitet.
Det tredje fältet är även det ett omfattande och spretigt fält som jag valt att kalla
flick- och kvinnokulturforskning. Detta är ett fält som är svårt att överblicka, då det
spänner över ett stort område, från litteraturvetenskapliga perspektiv på flickböcker
via forskningen om kvinnors bruk av högre utbildning och kvinnliga geografier till
religionens emancipatoriska potential. Den forskningslucka jag vill fylla genom att
skriva om flickscoutrörelsen är just att, genom att kroka upp flickscoutrörelsen till
dessa fält, synliggöra relationerna mellan dem och därigenom bidra till att ytterligare problematisera betydelserna av flickors fostran och fritidsaktiviteter samt det
utrymme för förändring som finns innanför det som vi upplever eller definierar som
normativt.
Syfte, preliminära frågeställningar, avgränsningar och upplägg
Det övergripande syftet är att undersöka den svenska flickscoutkulturen som en potentiellt transformativ plats i relation till uppmuntrandet och iscensättandet av såväl
normativ som subversiv femininitet – samt förbindelserna mellan dessa. Avhandlingen kommer även att undersöka flickscoutsrörelsens idémässiga och personella
kopplingar till ett antal andra sociala rörelser för kvinnor, såsom exempelvis de borgerliga och liberala kvinnorörelserna, den ekumeniska rörelsen och nykterhetsrörelsen. Detta för att kunna placera och kontextualisera flickscoutkulturen i relation till
de snåriga kvinnliga nätverk som fanns i Sverige under 1900-talets första hälft. Jag
betraktar det utöver detta som en viktig uppgift att genom mina analyser erbjuda
den första skildringen av den svenska flickscoutkulturen. I dagsläget kan tre preliminära frågeställningar formuleras utifrån ovanstående syfte:
• På vilka sätt har olika femininiteter konstruerats och dekonstruerats inom flickscoutskulturen?
• Hur kan flickscoutsideologins retoriska (normerande) scoutfemininitet förstås? I
vilken utsträckning kan den betraktas som strategisk?
• Om, och i så fall hur, kan dessa strategier relateras till närliggande sociala rörelser
för kvinnor?
Avhandlingsprojektet har en rad olika avgränsningar varav den mest centrala har en
otvetydig genusaspekt, nämligen att det enbart är flickscoutrörelsen som undersöks.
15 Detta perspektiv på sociala rörelser har utvecklats exempelvis i Ron Eyerman & Andrew Jamison, Social Movements – a cognitive approach, Polity Press: Cambridge, 1991.
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Undersökningen kommer att centreras till det största förbundet, SFS, även om viss
kartläggning och komparation till övriga flickscoutsförbund också kommer att göras. Detta kommer dock främst vara en fråga om materialtillgång. Arbetet är kronologiskt avgränsat till perioden 1910-1960 och gjord på grundval av flickscoutrörelsens
organisatoriska självständighet under denna period. Detta innebär att avhandlingen
inte kommer att behandla pojkscoutrörelsen och att jag inte annat än inledningsvis
(alternativt avslutningsvis) kommer att analysera samgåendet med pojkscoutrörelsen. Ovanstående syfte, frågeställningar och avgränsningar innebär således att de
relationella aspekterna av genuskonstruktion i scoutrörelsen inte kommer att analyseras. Förutsättningarna för att genomföra en sådan komparativ analys är i dagsläget inte särskilt goda, just på grund av att det saknas fokuserade och självständiga
analyser av flickscoutrörelsen. Denna brist på bearbetad empiri har även medfört att
jag efter omsorgsfullt övervägande har valt ett tematiskt upplägg för avhandlingen.
Efter en övergripande källgenomgång framstår följande teman som fruktbara att
fokusera i avhandlingen: flickscoutrörelsens idémässiga förgreningar, flickscoutideologins performativitet, flickscoutidentitet och flickscoutfemininitet, flickscoutlitteratur, bruket av smeknamn och andra strategier för annanhet samt Frustunaby
som symboliskt hjärta och centrum för kvinnligt lärande.16
Förväntade resultat
Det är i dagsläget givetvis besvärligt och riskabelt att spekulera kring vilka resultat
som mitt forskningsprojekt kommer att generera. Men jag anser att åtminstone delar
av resultaten är inbäddade i min positionering gentemot de forskningsfält som jag
både utgår ifrån och ämnar utveckla genom avhandlingen. Det finns givetvis ett
samband mellan mina frågeställningar och de forskningsluckor som jag anser mig
ha identifierat inom såväl scoutforskningen som flick- och kvinnokultursforskningen. Detta samband gör det dock nödvändigt att tala om olika resultatnivåer. Jag har
valt att begripliggöra och benämna dessa dimensioner som generella respektive specifika resultat. Med generella resultat menar jag effekter och resultat som forskningsformuleringen – i sig själv – genererar. Med specifika resultat menar jag resultat som
är bundna till genomförandet av forskningsuppgiften. Resultat som har en tydligare
empirisk förankring. Det är i nuläget enbart de generella resultaten som jag kan uttala
mig om med någon större säkerhet och/eller trovärdighet.
Ett av de mest centrala resultaten är den pluralisering av scoutrörelsens betydelser som forskningsprojektet bidrar till. Detta just genom att undersökningen vilar
på en analytisk distinktion mellan flickscoutrörelsen respektive pojkscoutrörelsen.
Denna analytiska utgångspunkt innebär även att den svenska scoutforskningen
16 Kapitlet om flickscouternas lägergård Frustunaby, med arbetsnamnet ”Frustunaby – flickscouter
på plats i rummet”, har, i en första version, seminariebehandlats på Institutionen för Humaniora,
Mittuniversitet den 20 februari 2007.
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kommer i fas med den internationella scoutforskningen. Något som kommer att
medföra ökade möjligheter till utbyte och komparation. Det är även min förhoppning att min genusfiering av scoutrörelsen skall inspirera svenska forskare som undersöker andra sociala rörelser och ungdomsorganisationer. Ytterligare ett viktigt
resultat av forskningsprojektet är att jag, genom att relatera flickscoutrörelsen till
flera olika fält, kommer att komplettera den tidigare forskningen och belysa nya
aspekter inom såväl scoutforskningen och rörelseforskningen som flick- och kvinnokultursforskningen. Detta kan förhoppningsvis i förlängningen bidra till att både
utveckla och stimulera till utbyte mellan respektive fält. I den genusvetenskapliga
kontexten kommer avhandlingen förhoppningsvis möjliggöra en ökad problematisering av femininitetens komplexitet. Avhandlingen syftar därmed också till att
bidra till det, enligt min uppfattning, något underteoretiserade forskningsområdet
femininitet.
I och med att avhandlingen är den första historievetenskapliga analysen av flickscoutrörelsen kommer därtill en mängd olika basfakta att bli tillgängliga för akademin, scoutrörelsen och allmänheten. Detta handlar främst om så kallade ”rena faktakunskaper” som jag kommer att vara tvungen att både systematisera och redovisa
för att kunna kontextualisera mina analyser.
Slutord
Jag har i ovanstående presentation försökt skissera en pågående och, med nödvändighet, komplex forskningsprocess. Mitt forskningsprojekt markerar, som sagt, det
första vetenskapliga försöket att analysera flickscoutrörelsens historia. Detta är en
lika privilegierad som problematisk situation. Den upprymda känslan av att vara
först på fältet uppvägs av det svindlande ansvaret att försöka skildra flickscoutrörelsen på ett så korrekt sätt som möjligt. Som historiker förstärks måhända denna
ambition när man upplever att det är de orättvist osynliggjordas historia som man
skriver. Men samtidigt återkommer ofta den känsla av irritation som jag kände när
jag för första gången konfronterades med flickscouterna i källmaterialet. Flickscoutrörelsen skaver fortfarande mot mina tidstypiska idéer om vad som, exempelvis, är
att betrakta som konservativt respektive progressivt. Och de utmanar alltjämt den
internaliserade patriarkala blick, som med säkerhet vet att det flickor gör inte är så
betydelsefullt och att där flickor är, där händer det inte så mycket.
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Genus och materialitet
Kvinnor, kor, kasa och kritpipor
Ulrika Stenbäck Lönnquist och Stig Welinder
Människor som materiell kultur
Genus är mänskliga relationer, samhandling och mothandling, makt och motmakt.
Människor uttrycker och skapar sina relationer i tankar, ord och handling, men också i att omge sig med och använda saker och miljö. Den materiella kulturen innehåller mening och värdeladdning, den är symboler i vardagen (Hodder 1982; Engelstad
1991). Relationer mellan människor är också relationer mellan saker – materiell kultur i kontext (Hodder 1986).
Materiell kultur är tysta budskap, tyst påverkan. Ord är starka men flyktiga, den
materiella kulturens tystnad är långsam tröghet. Den stänger in människor i långa
strukturer. Den materiella kulturen är omedvetet inbyggd i kroppen och dess rörelser i rummet. Den är manipulerande, den ger människor deras platser, och den innehåller möjligheten att stumt bygga nya platser, nya relationer (Olausson & Vandkilde 2000; Fahlander & Oestigaard 2004).
Materiell kultur är också genus, och genus byggs in i människor som materiell
kultur, som en tyst struktur (Arwill-Nordbladh 2001).
Fäbodar som genusakvarier
Både kvinnor och män arbetade på de mellan- och nordskandinaviska fäbodarna. Tidvis vistades de där samtidigt, oftast inte. Ibland deltog de i samma arbete, oftast inte.
Vi anser fäbodarna vara en för våra ambitioner gynnsam miljö, då vi önskar förstå hur
mänskliga relationer skapas och återskapas som det materiella. De tydliga könsrollerna
i närvaron och arbetet på fäbodarna är i mångt och mycket rimligt välkända genom
folkminnesuppteckningar. Genom att vara isolerade, avgränsade och hanterligt överblickbara framstår fäbodarna nästan som akvarieexperiment i genus som materialitet.
Kvinnor och män deltog gemensamt i buföringen på försommaren. Männen stannade några dagar, stängde gärdsgård, reparerade byggnader, lade upp ved och
återvände sedan till bygden. Butöserna stannade för sommaren, vallade boskapen,
 Förleden bu– ingår i de jämtländska dialekterna och motsvarar bod eller fäbod. Vi har bibehållit
de jämtländska uttrycken från våra föregående artiklar också i denna artikel. I Dalarna skulle butöserna ha kallats vallkullor eller gätkullor. I buföringen fördes boskapen på försommaren till fäbodarna. Den kasa, som dyker upp längre fram i artikeln, är avfallshögen invid husets förstubro.
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mjölkade och skötte en enkel mejerihantering (fig. 1). Männen kunde åter komma
upp för slåtter och till åkerfäbodar för allehanda åkerbruk, självfallet också för bukvällar och nattfrieri.

Fig 1. Stenverkens getter och kor på skogsbete omkring 1910 vallade av mamman till den nuvarande ägaren, Alma Norgren (f. 1921) som hade sina kor på skogen till 1994. Korna gick gärna till
Svartviken och betade av det goda gräset på den gamla fäbodvallen. Det blev sena dagar då de
skulle hämtas hem på kvällarna (foto i privat ägo).

I vår diskussion deltar en bustuga i Svartviksbodarna i Stora Skedvi socken i Dalarna. Den är en av många bustugor inom vallen, som är belagd i bruk tidigast i den
geometriska jordeboken från 1647 och som gick ur bruk före mannaminne under
loppet av 1800-talet. Den av oss utgrävda bustugan var efter kritpiporna i avfallet
runt stugan att döma i bruk under större delen av 1700-talet.
Diskussionen är ett förkortat urval ur våra tidigare artiklar om fäbodarnas arkeologi. Intresserade läsare får söka litteraturreferenser i de artiklarna (Stenbäck Lönnquist & Welinder 2005, 2006).
Avfallet runt en bustuga
Vid bustugan i Svartviksbodarna hopades avfallet utanför dörren (fig. 2). Där kastades slask och sopor, tömdes spisaska, och hamnade det mesta från den i och för
sig enkla hushållningen i bustugan: sönderslagna fat och skålar, trasiga kritpipor,
rostiga spik, splitter av eldslagningsflinta och bössflinta, och det var inte alltid som
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butöserna och karlarna gick så långt som till gödselrännan i fähuset. Levi Johansson
antecknade från en vandring i norra Ångermanland:
I en gård där jag bodde, råkade jag alldeles oavsiktligt överraska husets dotter, en tärna på 17 eller 18 vårar, då hon satt på huk på brokanten, där brokasa
blivit bortkörd. Mön tycktes inte bli det minsta uppskrämd. Hon reste sig helt
lugnt, torkade sig på precis samma sätt som den förut omtalade gamla gumman
i Frostviken och gick in i stugan.

Gumman i Frostviken hade Levi Johansson sett mitt på gårdsplan, lyfta lätt på kjolen
och sedan torka sig med densamma.

Fig. 2. Fosfatkarta över en bustuga inom Svartviksbodarna med en avfallshög
framför dörren (90 P⁰ och 150 P⁰).

Gränsen mellan rent och orent var en annan i ett äldre samhälle. Det var accepterad
norm att leva i samma hus som boskapen och med det egna avfallet runt knutarna. Den följdes på fäbodarna på samma sätt som hemma i gården och byn. Ludvig
Nordström skildrade denna norm på 1930-talet som ”Lort-Sverige” och såg den då
som en försvinnande patriarkal tradition:
Här var brytningen med den urgamla föreställningsvärld, som jag under hela
resan stött på och som innebar, till syvende och sidst, att kvinnan, vilken hos
naturfolken brukar vara mannens slav, även i gamla Lort-Sverige realiteter betraktades på samma sätt.
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Vi kan tillägga, att det också var kvinnotradition på fäbodarna – och en trygghet i
den ensamma fäbodskogen – att följa hemgårdens tradition. Butöserna arbetade i en
av män byggd och styrd värld.
Kritpipor som rituell kontroll
Under utgrävningen av bustugan i Svartviksbodarna hittade vi några bitar svavel
nära stugans tröskel. Folkminnesuppteckningarna nämner ofta, hur svavel lades vid
tröskeln, under knutarna och i takåsen för att skydda husen och människorna mot
förgörelse. Saker innehöll krafter.


































M

Fig. 3. Grunden av en bustuga inom Svartviksbodarna med en kol- och sotfylld grop med ett stycke
av en kritpipa under syllen och spisen (höjdsiffror över en villkorlig fixpunkt).
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I en grop med kol och sot under bustugan (fig. 3) låg ett stycke av en kritpipa (Stenbäck Lönnquist & Welinder 2007). Uppteckningarna från decennierna runt 1900
berättar om hur eld användes för att inviga och skydda platsen för ett nytt hus.
Om kritpipor har de inget att berätta i sammanhanget. Andra omtalade husoffer för
huslyckan var däremot älvhår, bibelblad, stenyxor, brödbitar, döda katter, ormar,
kvicksilver, salt, eggjärn, hästskallar, vitlök, sälhuvuden, mynt och det mesta i övrigt
tänkbara, som kunde besvärja och avvärja.
På 1700-talet var kritpiporna manliga föremål. Det kan synas överraskande i belysning av det utbredda kvinnliga piprökandet på 1800-talet, men vi har inte sett några
bilder av rökande kvinnor från 1700-talet, och inte heller några kvinnliga kranier från
arkeologiska utgrävningar av tidigmoderna kyrkogårdar med slitmärken i tänderna
efter pipor. Däremot finns enstaka skrivna notiser om rökande kvinnor, till exempel
Carl von Linnés uppgift om att lappgummorna rökte och Ernst Brunners uppgift om
”en urgammal piprökande kärring”, som är en inte helt ordagrann översättning från
en franskspråkig karolinsk dagbok. Fascinerande är Dannikekvinnan som omkring
1700 lades ner i en myr i Västergötland i sina gångkläder jämte en väska med bland
annat en kritpipa och en tobaksdosa. Dessa kvinnorna framstår alla som asociala. De
kunde röka till skillnad från kvinnor inom gränserna för samhällets normer.
Kritpiporna röktes av män, enligt kunglig förordning av män över 21 år. De ingick
i den manliga cafékulturen i städerna och överallt var de en manlig njutning, som
också ansågs ge manlig styrka och potens. De var manlig identitet.
Bustugan i Svartviksbodarna byggdes av män som bostad och arbetsplats åt främst
ensamma kvinnor. Då männen lade en kritpipa i gropen med kol och sot från den
invigande eld som föregick byggandet av bustugan, byggde de in sin manliga identitet och virilitet under stugans grund och spis (fig. 3). Därmed blev männen närvarande i stugan i kvinnornas ensamhet genom den ständiga närvaron av den rituellt
nedlagda kritpipan under bustugans både bokstavliga och upplevda fundament:
syllstenarna och spisen. Kritpiporna var manligt beskydd och patriarkal kontroll
av ensamma kvinnor i männens frånvaro. De garanterade den traditionella makten
enligt den lutherska hustavlan.
Mot moderniteten
Under våra föreläsningar om fäbodarnas arkeologi och under förevisningar av de
pågående utgrävningarna möter vi ständigt protester. Äldre kvinnor berättar om
hur rent det var i gårdarna förr i världen, och, om de själva varit butöser, om hur rent
det var i fäbodarna. De accepterar inte vår bild av orenlighet utifrån fosfatkartorna,
det framgrävda avfallet runt stugknutarna och de äldre folkminnesuppteckningarnas berättelser.
Mot slutet av 1800-talet förändrades synen på rent och orent, och under folkhemmets framväxt på 1900-talet blev kvinnor och renhet, det goda hemmets skötsel, ett
kvinnoideal, som genom propaganda och uppfostran satte sig djupt i tidens kvin-
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nogenerationer. Modernitetens kvinnor var rena, annars var de inte riktiga kvinnor.
Våra föreläsningar och visningar angriper folkhemmets kvinnors kvinnosjäl. De kan
inte föreställa sig orenliga kvinnor, att kvinnor, kor och mat bildade ett komplex,
som i ett äldre samhälle var självklart rent. Kvinnorna, som inte accepterar vår framställning, brukar fastställa, att det var männen, som under vinterhalvåret hade bustugorna som övernattningsplatser under skogsbruk, kolning och jakt, som kastade
avfallet framför dörren.
I järnålderns och den tidiga medeltidens kvinnors och mäns arbetslandskap i utmarken var det de manliga arbetsplatserna, som var synliga: kolgropar och milor,
järnugnar med slagghögar, fångstgropar med ledgärden. Det manliga arbetet hade
en viss monumentalitet, det kvinnliga var osynligt undflyende. Landskapet byggdes
av män som det manliga. Kritpipan under bustugan var på 1700-talet detsamma på
ett mera subtilt sätt. Den manipulerade utan att synas, genom att vara.
På 1800-talet var också kvinnor piprökare. I synnerhet dalkullorna associerades
med piprökning, då de på våren kom ut på herrarbetena i sina färggranna dräkter
och dalpipor av järn. Tobak med varumärket ”Dalkullan” var välkänd. Kvinnorna
anammade ett stycke manlig identitet och utmanade tyst den manliga hegemonin
– de ”were claiming the street” (Sundman 2003) – såsom männen hade tyst manipulerat dem med kritpipor i det föregående århundradet.
De tidigmoderna fäbodarna var genus och förändring mot modernitetens renhet
och nya genusmönster – förutom att de var kor, hårt arbete, ost och smör.

Referenser

Arwill-Nordbladh, Elisabeth (2001) Genusforskning inom arkeologin. Stockholm: Högskoleverket.
Engelstad, Erica (1991) ”Symbolism and archaeology. The symbolism of everyday life in prehistory” Archaeology and Environment 11: 23-32.
Fahlander, Fredrik & Oestigaard, Terje (red.) (2004) Material culture and other things. Postdisciplinary studies. GOTARC Ser. C 61.
Hodder, Ian (1982) Symbols in action. Ethnoarchaeological studies of material culture. Cambridge:
Cambridge University Press.
Hodder, Ian (1986) Reading the past. Current approaches to interpretation in archaeology. Cambridge: Cambridge University Press.
Olausson, Deborah S. & Vandkilde, Helle (red.) (2000) Form, function and context. Material culture studies in Scandinavian archaeology. Stockholm: Almqvist & Wiksell International.
Stenbäck Lönnquist, Ulrika & Welinder, Stig (2005) The archaeology of complex feelings.
K.A.N. 25: 36-51.
Stenbäck Lönnquist, Ulrika & Welinder, Stig (2006) ”Folkhemmet möter butöserna”, s. 36-51
i Barndon, Randi, m.fl. (red.), Samfunn, symboler og identitet – festskrift til Gro Mandt på 70-årsdage. Bergen: UBAS International 3. University of Bergen Archaeological Series.

123

genus och materialitet. kvinnor, kor, kasa och kritpipor

Stenbäck Lönnquist, Ulrika & Welinder, Stig (2007) Cattle, dung and clay tobacco-pipes. [under
tryckn.]
Sundman, Kerstin (2003) ”’Gatan’ som politiskt rum i Spanien: ett feministiskt perspektiv.” s.
88-111, 238-240 i Garsten, Christina och Sundman, Kerstin (red.), Moderna människor. Antropologiska perspektiv på samtiden. Malmö: Liber AB.
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Nyckelord
Britt-Marie Thurén
Min uppgift på Genusmaraton var att avsluta med ett improviserat inlägg. Medan
forskarna talade noterade jag ord och fraser som tycktes dyka upp ofta, och när
det blev min tur försökte jag utifrån dessa nycklar sammanfatta vad som sagts och
tänkts under dagen och därmed ge en bild av vad som just nu fångar Mittuniversitetets genusforskares intresse. Här följer en något utökad rekonstruktion av mitt
inlägg.
Sammanfattning av genusmaratondagen
Det blev en lång dag som väckte många frågor. Genusforskarna vid Mittuniversitetet håller på med många spännande projekt.
De viktigaste nyckelorden jag uppfångade var: genus, genusifiera, mönster, att
göra genus/kön, makt, skillnader, intersektionalitet, andragörande, jämställdhet,
motstånd, våld, rädsla, komplexitet.
Genus
Det centrala ordet hela dagen var givetvis genus. Men den termen är inte längre
ensam; nya begrepp bildade från det kommer allt mer. Vi behöver framför allt ett
adjektiv eller particip som betecknar att något har med genus att göra. Genusrelaterat,
genuskodat, genusmarkerat är några förslag. För några år sedan (Thurén 1996) föreslog
jag själv genusifierat, som har fördelen att vara kortare, mer dynamiskt och att kunna
användas som verb, genusifiera, och även har en motsatsform, avgenusifiera. Å andra
sidan har det nackdelen att låta konstigt. Men på genusmaraton användes det av
flera personer.
Vilka företeelser i det mänskliga livet är genusifierade, vilka inte? Det är givetvis
en empirisk fråga, och mycket genusforskning handlar om att ta reda på om något
har med genus att göra eller inte, eller vilka aspekter på en given situation som kan
antas vara genusrelevanta. Sådan forskning gavs det flera exempel på under dagen
(Gillander Gådin, Löfstrand, Stenbäck Lönnquist och Welinder).
Olika genusrelevanta aspekter hänger ofta samman på olika sätt, i olika mönster.
Mönster var ett ord som återkom i många inlägg. Det är inget utarbetat begrepp,
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men tydligen finns ett behov av ett vardagsord som kan täcka in ungefär vad termer
som genusordning eller genussystem står för. Oavsett vilket konkret problem man arbetar med, verkar målsättningen ofta vara att beskriva just mönster. Sammanhang
eller kontext är närliggande begrepp.
Många genusforskare har försökt hitta sätt att analytiskt dela in genusmönstren
så att de kan beskrivas mer detaljerat och så att olika aspekters relationer till varandra kan göras synliga. R.W. Connells förslag är nog i dag det mest kända, men det
finns andra. Connell talar om fyra dimensioner: makt, arbete, känslor och symboler
(2002). Genusmaraton erbjöd exempel på hur genusprocesser handlar om kategorisering av människor, fördelning av sysslor, kroppspråk, med mycket mera.
För att beskriva mönstren behöver vi dock utveckla fler begrepp, både beskrivande
och analytiska; därför får den teoretiska utvecklingen inte ställas åt sidan utan måste
fortgå parallellt. Och då tänker jag inte bara på subtila vetenskapsteoretiska debatter, utan just på utvecklingen av ett smidigt och nyansrikt språk, som gör det möjligt
att tala om det vi forskar om på ett mindre klumpigt och missförståndsskapande sätt
än i dag. Den ansträngningen pågår, men jag skulle vilja se mer.
Att genus inte bara handlar om kvinnor är numera självklart. Det behöver inte
längre påpekas, men jag vill nämna att mansforskning är en gren av genusforskningen som för närvarande utvecklas mycket energiskt, och det gav genusmaratondagen ett par exempel på (Livholts, Hearn).
Att göra kön
Att göra kön eller genus var en fras de allra flesta maratonföreläsarna uttalade. Genus finns inte bara, det skapas i mänsklig interaktion. Förvisso finns materiella ting
som äggstockar och sperma. Naturligtvis. Men sådana ting har inga direkta konsekvenser för det sociala livet. Allt det andra, som ofta antas följa av dem, till exempel
femininitet, maskulinitet, makt, sexualitet, är inte biologiskt givna företeelser utan
mänskligt tillskapade – det görs. Det är detta som är konstruktionistiskt tänkande.
Livmödrar och penisar betyder något bara om vi ger dem betydelser, det vill säga
knyter dem till mänskligt liv genom tankar, tolkningar och symboler, det vill säga
kulturella konstruktioner.
Eftersom människan är ett tänkande, fantasirikt och anpassbart djur, som dessutom måste lära sig av andra människor för att överleva, uppfinner hon hela tiden
sin värld på tusen sätt. Det gäller verkligen inte bara det genusrelaterade, men det
är särskilt viktigt att påpeka när det gäller genus, eftersom det är något som väldigt
lätt tolkas som naturgivet. Det går lätt för de flesta att förstå att människor kan ha till
exempel olika religioner på olika platser och i olika tider, eller att förstå att det språk
man talar påverkar hur man uppfattar färger eller delar in tiden i delar. Men att
förstå att det gäller även det vi brukar kalla kvinnligt och manligt, och själva kategorierna kvinnor och män, det kräver en större ansträngning. Här ligger nog ett av de
tunga skälen till att genusforskningen möts av motstånd. Att tänka konstruktionis-
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tiskt kring genus kräver en rejäl uppluckring av gamla tankemönster, som dessutom
är centralt viktiga för oss. Det är inte konstigt att det kan kännas hotfullt.
Genus görs, och genusforskning handlar om att beskriva hur detta görande går till
och vilka följderna blir under vilka omständigheter. För antropologer och historiker
handlar det bland annat om att påpeka att det varierar. Kvinnligt och manligt kan
se ut lite hur som helst, det påpekade redan på 1930-talet antropologen Margaret
Mead; hon visade till exempel att det som i det så kallade Västerlandet kallas moderlighet eller omsorg kan vara en manlig egenskap på sina håll i världen (Mead 1950).
Och kvinnor kan på vissa platser ha egenskaper som på andra platser konstrueras
som typiskt manliga. Alla kopplingar mellan ett visst genus och en viss egenskap
är i princip kulturella, inte givna av Gud eller Naturen eller något annat bortom
människorna själva (exemplen är legio, se till exempel Broch-Due et al 1993, di Leonardo 1991, Lancaster och di Leonardo 1997, Thurén och Sundman 1997). Till och
med moderlighet görs, alltså; detta som brukar anses som själva kvintessensen av
kvinnlighet behöver inte vara förknippat med just vissa sorters människor, de som
brukar kallas kvinnor.
Det vi i dag ser som en konflikt mellan det konstruktionistiska och det biologistiska eller deterministiska tänkandet, det påminner om en mycket gammal debatt,
den om arv och miljö. Just de orden är inte vanliga som markeringar av positioner
i debatten nu längre, men debatten fortgår. Gamla termer ersätts av nya, konfliktpunkterna formuleras om, frågor utvecklas, men kärnan i denna gamla debatt verkar fortleva. Under maratondagen hördes kommentarer om biologi och evolution
som något som de flesta genusforskare verkligen inte förnekar (vilket ibland påstås
i debatterna) men som måste ses som tankefigurer, de också, och undersökas som
sådana.
De flesta genusforskare är dock inte särskilt intresserade av biologi, och det är förståeligt, vårt uppdrag handlar huvudsakligen om det sociala och kulturella. Dessutom är många feminister misstänksamma mot biologiskt tänkande, de ser det som
biologistiskt, det vill säga inte vetenskapligt utan ideologiskt, eftersom det faktiskt
har använts ofta och med eftertryck för att sätta kvinnor på plats. Men att det har
fungerat att använda dem i sådana syften i vårt samhälle beror just på att begrepp
som natur och biologi är starka, grundläggande tankefigurer i västerländsk kultur.
Därför kommer vi inte undan att brottas med dem.
Hur skall vi överskrida detta långvariga ställningskrig? Kan vi utveckla nya sätt
att tänka som gör det möjligt att förstå biologi och kultur samtidigt?
Makt
Genusforskning handlar väldigt ofta om makt. Så måste det vara därför att maktförhållanden oftast är en framträdande aspekt i genusmönstret. Makt är ett allestädes
närvarande nyckelord i feministisk forskning och det fanns med i vart och vartannat inlägg också på Genusmaraton. Makt är en viktig aspekt, kanske den viktigaste,
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men långt i från den enda som skall beskrivas (se till exempel Connells förslag). Och
makten kan knappast analyseras utan att den situation eller det dokument eller de
händelser det gäller först beskrivs noggrant.
Därtill kommer förstås de knepiga frågorna om hur begreppet makt kan definieras
och hur maktförhållanden kan kännas igen. Vad är det vi talar om? Foucaults definition av makt har haft ett enormt inflytande på feministisk teori, men den sammanlever där i ett haltande förhållande till andra definitioner. Diskussioner om makt
och maktbegrepp är legio, men här krävs mycket mer teoretiskt arbete. Personligen
anser jag att utveckling av empiriskt grundade nya maktrelaterade begrepp borde
prioriteras av feministiska forskare just nu. Även kring makt gäller det att bygga upp
en rik vokabulär som främjar kreativt kritiskt tänkande.
Skillnader och intersektionalitet
I flera av inläggen pekades det på skillnader mellan kvinnor och män (Gillander Gådin, Löfstrand, Strand, Zakrisson). Genusforskning handlar inte bara om skillnader
mellan kvinnor och män, det är nog alla genusforskare överens om, liksom att det
finns allehanda skillnader inom varje genuskategori. Men det är inte fel att undersöka skillnader mellan kategorierna. Eftersom vi i vårt samhälle här och nu urskiljer
två genuskategorier och tolkar detta som en viktig aspekt på livet, skapar vi ofrånkomligen skillnader mellan dem. Genusforskare kan inte låtsas som om de inte funnes, tvärtom måste de beskrivas, men det måste också påpekas, ideligen, att de inte
är givna, inte stabila, inte självklara.
Följaktligen är det inte ideologisk skevsyn som ligger bakom uttalanden om att
kvinnor och män är si eller så, för det har man konstaterat (i vetenskapliga experiment
eller i vardagslivet). Vi uppfattar nog alla att kvinnor har vissa egenskaper, män andra. Eftersom flickor och pojkar behandlas olika från födseln (som mycket forskning
har visat), och hela vägen genom skoltiden (vilket det finns massor av forskning
om), får olika mycket och olika slags uppmärksamhet i massmedier (vilket också
beskrivits utförligt i många studier), och så vidare, så blir de olika. Vi lär oss alla att
relatera till medmänniskor på olika sätt i funktion av vilket genus vi uppfattar att de
har, och vi lär oss att själva uppträda i enlighet med andras förväntningar utifrån det
genus vi blivit tilldelade. En persons genus är ofta det första vi lägger märke till, och
därför tycker också många att det är obehagligt med personer vars genus inte går att
bestämma vid första anblicken.
Med andra ord, kvinnor och män är förvisso olika. Men vi måste nyansera den
iakttagelsen på minst tre sätt. För det första är skillnaderna inte så stora som många
tror. Vi människor har en tendens att fokusera på olikheter och blunda för likheter.
Män och kvinnor är olika varandra, men väldigt lika varandra i jämförelse med till
exempel palmer, berg eller känguruer, skrev Gayle Rubin (1975). För det andra är
det skillnad på skillnaderna; de konstrueras på varierande sätt vid olika tidpunkter
(som historiker visar), på olika platser (som antropologer visar) och inom olika mil-
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jöer på en viss tid och plats, beroende på andra sociala dimensioner som föreligger
där, till exempel klass. För det tredje ligger skillnaderna aldrig stilla. De är kulturellt
producerade, därför förändras de kontinuerligt, i de ständigt pågående sociala möten och utbyten som vi kan kalla kulturella förhandlingar (Thurén 1998).
Intersektionalitet är en term som är i högsta grad aktuell bland genusforskarna just
nu, så det var väntat att den skulle dyka upp ett antal gånger under Genusmaraton
(bland annat hos Ljungström, Fahlgren, Hedman, Lundström). Genusforskningen
kan använda den för att på en enkel nivå påpeka att olika sociala dimensioner finns,
sammanflätas och påverkar varandra, och inte minst att detta skapar komplexa
mönster av likheter och olikheter inom och mellan alla kategoriseringar, hur de än
görs. Helst borde nästa nivå också undersökas, nämligen hur sammanflätningen ser
ut och går till och vad den får för sociala och materiella följder (Lykke 2003). Under
vilka villkor blir genus eller klass eller ålder eller något annat det mest avgörande
i en viss fråga eller i ett visst maktsystem? För att förstå detta kan man exempelvis
tänka på en dimension som svenskar i dag sällan har i åtanke, nämligen släktskap.
Det händer att det uppfattas som underligt att kvinnor kan bli statschefer i mycket
patriarkala samhällen, som Indien eller Pakistan. Det kan dock inte användas som
argument för att påstå att dessa samhällen inte är patriarkala. Däremot visar det att
genus inte alltid är den kategoriseringsprincip som fäller utslaget. En kvinna kanske
alltid är underordnad som kvinna, i en viss kontext, men om hon tillhör en mäktig
släkt är hon ändå att räkna med. I det samhället. Inte i ett annat. Olika kategoriseringsprinciper kan rangordnas på olika sätt.
Vilka kriterier går man efter i ett visst samhälle för att dela in människor i kategorier? Hur pass hierarkiska är de olika dimensionerna och i vilket förhållande står de
till varandra? Vad får det för konsekvenser för människor som förkroppsligar olika
kombinationer? Det är några av de frågor som begreppet intersektionalitet kan bidra till att formulera och analysera.
Ett relaterat begrepp är andragörande. Med det avses att en grupp människor distanserar sig från en annan grupp och konstruerar dessa andra på nedvärderande sätt
(Ljungström, Hedman, Fahlgren). Skillnadsprocesser av olika slag pågår alltid; vi
människor kan inte undgå att dela in verkligheten i kategorier, eftersom våra språk
fungerar så, och därför är det inte underligt att vi kategoriserar människor lika väl
som färger, djur och maträtter, men vi gör det på oändligt många olika sätt. Måste de
innebära hierarkisering? Inte nödvändigtvis, vill jag tro, även om det onekligen är
mycket vanligt. Men vi bör fortsätta att titta nära på dessa kulturella processer. Vad
händer? Vad driver det som sker? Hur går det till? Kan vi kanske urskilja motsägelser och komplikationer som skapar nya villkor utan att någon egentligen avsett det?
Ett bra exempel som kom upp på Genusmaraton var den spännande frågan: Kan
normativt andragörande av flickor under vissa omständigheter skapa utrymme för
subversivitet (Formark)? Ett annat var frågan om demografiska förändringar kan
komma att undergräva patriarkatet (Hearn).
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Feminism och motstånd
Motstånd, våld, rädsla, protester är viktiga feministiska teman som låg i fokus i
många av presentationerna (särskilt Söderberg, Gillander Gådin, Gustafsson-Larsson, Livholts, Formark). Om man menar att genusordningar finns, och alltså inte
är naturgivna eller på andra sätt ofrånkomliga, och om man menar att den vi lever
med här och nu inte är den bästa tänkbara och man skulle vilja förändra den, är
man feminist enligt den så kallade ordboksdefinitionen (Gemzöe 2002). Eftersom
våld och rädsla är framträdande aspekter av många genusordningar, kan en feminist knappast undgå att lägga märke till dem och vilja göra något åt dem. Är man
därtill feministisk forskare, väljer man nog gärna att undersöka just dessa aspekter på genusordningen. De utgör en obehaglig men central del av mönstret, därför
måste de beskrivas, inte bara för att skapa opinion mot dem utan för att förstå vad
genusordningen är för något och vad som sker i den och hur. Det positiva är att det
också alltid finns motstånd och protester, och sådana aspekter måste också beskrivas
noggrant för att förstå hierarkiseringsprocesser, förändring, genusrelaterade ideologiska skillnader, och inte minst de många former som motståndet kan ta sig.
Observera att feministisk forskning inte är exakt samma sak som genusforskning.
Men de är nära besläktade med varandra. Den feministiska rörelsen på 1960- och
1970-talen drev på; utan den politiska energin hade inte genusforskningen existerat. Man kan ha olika åsikter om hur de båda hänger ihop. Somliga ser dem som
synonyma, andra som väsensskilda. Som jag ser det är feministisk teori en stor underavdelning av genusforskningen. Feministisk teori kan inte sväva fritt som politiskt tänkande, utan den behöver empirisk genusforskning som grund. De flesta
genusforskare drivs av en önskan att förändra rådande genusförhållanden i mindre
hierarkisk riktning, det vill säga de är feminister. Men genusforskning kan bedrivas
med andra motiv också. Det måste vi inse. Den kan till och med vara anti-feministisk, vilket vore naivt och farligt att vägra se.
Genusforskning och jämställdhet
Vi har också hört om jämställdhet och rättvisa (till exempel av Ljungström, Gustafsson-Larsson, Sefyrin). Mycket genusforskning handlar om det. Men här gäller detsamma, att man bör komma ihåg att genusforskning och arbete för jämställdhet inte
är samma sak (Fahlgren). De kan stärka varandra, och de blandas ofta i samma individers drivkrafter, men en sak är forskning, en annan politiskt och praktiskt arbete.
Genusvetenskapen kan legitimera sig i vissa sammanhang, till exempel när det
gäller att finansiera forskning och grundkurser, genom att påpeka att den är nyttig.
Den skapar kunskap som är nödvändig för jämställdhetsarbetet, och jämställdhet är
en politisk målsättning som inte många ifrågasätter i Sverige i dag. Det är bra. Men
jag anser att vi skall vara försiktiga med nyttighetsargumenten. På senare år har
ordet nytta förekommit skrämmande ofta i sådana sammanhang som forskningspropositioner och strategidokument från myndigheter. Det sägs att det är bra att det
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finns mycket forskning, för forskning är nyttig, den stärker landet i internationell
konkurrens. Det kanske stämmer. Men forskning handlar framför allt om kreativt
tänkande, utvecklande av nya mänskliga möjligheter, kritiskt granskande av allt
som händer och sker. Att enbart finansiera kortsiktigt nyttig forskning – eller åtminstone låta tänkande för tänkandets skull gå på sparlåga – kan komma att utgöra
ett hot mot fritt tänkande. Ibland blir “nyttighet” ett kodord för nyliberalism. Och
nästan alltid medför det att anslagen till forskning riktas mot endast en del av det
som är det intellektuella uppdraget. Det är inget fel på nyttighetsforskning, den kan
utföras på universitet likaväl som inom företag och andra institutioner. Universiteten är däremot så gott som den enda plats i dagens samhälle där tankeverksamhet
kan slipas systematiskt och fritt. Det måste försvaras. Det är livsnödvändigt nyttigt i
en mycket starkare bemärkelse.
Komplexitet och kontextualitet
Slutligen har vi komplexitet, det kanske viktigaste nyckelordet av alla, som just därför
förekommer i praktiskt taget alla artiklarna i denna skrift. Livet är komplext. Och
vetenskap tenderar att förenkla. Det är inte fel, tvärtom, det är nödvändigt, man
måste försöka generalisera. Men samtidigt får man aldrig glömma komplexiteterna.
Vi måste stanna upp i vår oundvikliga och nödvändiga strävan efter insikt och överblick (vilket alltid innebär generalisering i någon mening) för att med jämna mellanrum påminna oss om komplexiteten. Ordet blir alltså till en nödvändig broms, en
ständig påminnelse, en kompass.
Ett lika viktigt ord som komplexitet menar jag är kontext. Ingenting kan förstås
utan att sättas in i sitt sammanhang. Det ordet hördes inte särskilt ofta under genusmaratondagen, men jag tror att det var underförstått, eftersom de allra flesta inläggen handlade om beskrivningar av genusförhållanden i just konkreta kontexter.
Kvalitativa och kvantitativa metoder
Avslutningsvis några ord om kvalitativa och kvantitativa metoder. Båda är lika användbara i beskrivningar och analyser av genusmönster. Ingendera metoden är mer
feministisk än den andra, även om sådana diskussioner förekommit (Oakley 1997).
I princip är de likvärdiga för feminister, det råder det i dag stark konsensus kring.
Men kritisk forskning måste, per definition, bryta upp för-givet-taganden, och det
kräver reflektion. Reflektion kan kombineras med siffror och andra så kallade hårda
data, men sådana data måste tolkas. Därtill krävs kvalitativa metoder, och därför
dominerar de också i kritisk forskning, och kanske särskilt i genusforskning. I denna
skrift finns exempel på kvantitativa metoder, och min förhoppning är att vi alla skall
ta till oss olika metoder. Men det kräver förstås ansträngningar från båda hållen, vilket inom vissa ämnen med starka positivistiska traditioner kan bli svårt.
Genusmaratondagen och denna volym visar att det finns en växande, djupnande
och spännande genusforskning vid Mittuniversitetet. Nyckelorden är i och för sig
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inte överraskande. Om man drog ut de viktigaste nyckelorden ur alla genustexter
publicerade i Sverige de senaste åren, skulle de säkert bli ungefär desamma. Det
visar att Mittuniversitetets genusforskare är uppdaterade och inlemmade i genusforskningens mittfåror. Samtidigt framkom under genusmaratondagen många unika frågor och hypoteser. Här råder ingen tråkig konformism, heller inget räddhågset
eftersägande. I stället föreligger en rik gruva av originell empiri och kreativa analyser. Min förhoppning är att genusforskarna vid Mittuniversitetet skall få tillfälle
att samarbeta i tvärvetenskapliga projekt för att bygga ny genusteori utifrån denna
lovande grund.
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Safe for Diversity: Narratives from the classrooms by students of education doing
ethnography” (The International Electronic Journal of Folklore, 2006). Avhandlingen
(1997) Öster om Arlanda – en etnologisk studie av berättelse och föremål i en hemslöjdsinventering (Uppsala universitet, Institutionen för kulturantropologi och etnologi.
Etnolore No.18.) visar hur föremål kan ge människor tillfälle att berätta andra historier ur livet i bygden än livshistoria. Andra artiklar rörande kön/genus är "Skogstorpens döttrar: Levnadsberättelser om kön, klass och generation under ett sekel av
modernisering i Sverige" (Nordnytt: Kulturforskning 2000 Nr 79 November: 105-118,
2000); ”Local Heroes of Today: A Case Study of 19th Century Farmers’ Long-Distance Trade Lapland – Stockholm, as a Model of Enterprise” (The Indian Journal of
Folklore, 2004); ”Carolina damklotter: Kvinnligt toalettklotter från universitetsbiblioteket i Uppsala” (Tradisjon 21/1991:23-43).
Catarina Lundström är fil dr i historia och tjänstgör som chef för Föreningsarkivet
i Jämtlands län. Hon har tidigare forskat om kvinnliga eliter ur ett köns- och klassperspektiv. Efter att i sin avhandling Fruars makt och omakt: kön, klass och kulturarv
1900-1940 (Umeå universitet 2005) ha utvecklat sin syn på maktförhållanden där
kön och klass utgör skillnadsskapande hierarkier har hon nu inlett en ny studie där
den kvinnliga missionen står i fokus. Här tänker hon undersöka intersektionella
samband mellan kön, klass och etnicitet i mötet mellan missionerande kvinnor och
samer respektive nordafrikaner.
Pär Löfstrand är filosofie magister och arbetar som adjunkt i psykologi vid institutionen för samhällsvetenskap, Mittuniversitetet. Hans forskningsintresse är främst
inriktat mot attityder och värderingar, bland annat hur attityder påverkas av olika
sociala insatser, till exempel olika pedagogiska modeller inom skolan. Förutom i
sin magisteruppsats ”Experiment om olika lärstilar och i gymnasieskolan” har hans
forskning främst presenterats vid International Society of Political Psychology’s Annual Meetings 2002 och 2006. För närvarande deltar han i två olika projekt där han
studerar engagemang och motivation till arbete inom olika typer av frivilligorganisationer och dess relation till attityder till jämlikhet och demokrati.
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Johanna Sefyrin är doktorand i informatik vid Genusforskarskolan och Mittuniversitetet i Sundsvall. Hon började sina doktorandstudier 2005 och undersöker genusrelaterade frågor i samband med utveckling av publika e-tjänster. Detta har hittills
framförallt inneburit fokus på genus inom området participativa och användarcentrerade systemutvecklingsmetodologier. Abstractet i denna antologi bygger på hennes första artikel som doktorand. Hon undervisar också i ämnen som behandlar
relationen mellan genus och informationsteknologi på systemvetarprogrammet i
Sundsvall.
Ulrika Stenbäck Lönnquist är fil mag i arkeologi och har sedan 2001 arbetat som
museipedagog. Tillsammans med Johanna Ulfsdotter har hon byggt upp den kulturhistoriska verksamheten på Norra Bergets friluftsmuseum i Sundsvall. Under en
period har hon också arbetat som adjunkt i den arkeologiska undervisningen på
Mittuniversitetet i Härnösand samt medverkat i lärarutbildningen vid samma universitet. Tillsammans med professor Stig Welinder har hon tidigare skrivit ett antal
artiklar om fäbodarnas arkeologi.
Susanne Strand är lektor i hälsovetenskap vid institutionen för Hälsovetenskap,
Mittuniversitetet, campus Sundsvall, där hon är verksam i utveckling och undervisning i utbildningar inom psykiatri och kriminologi. Hon är även verksam som forskare vid Forskning och kompetenscentrum vid Rättspsykiatriska Regionkliniken i
Sundsvall. Hennes forskning behandlar riskbedömningar för våldsbrott i olika kontext, där ett fokus är kvinnliga förövare vilket hon skrev sin avhandling "Violence
Risk Assessment in Male and Female Mentally Disordered Offenders – Differences
and Similarities" om. En av de största riskfaktorerna för att begå våld är psykopati.
En stor del av hennes forskning kretsar kring denna personlighetstörning och i denna artikel beskriver hon problematiken kring att bedöma psykopati hos kvinnor.
Eva Söderberg är lektor i litteraturvetenskap vid institutionen för humaniora, Mittuniversitetet, Campus Härnösand. Hon har under många år ägnat sig åt utveckling
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ämnen. Vidare forskar och föreläser hon om en av våra mest kända barnboksförfattare, Astrid Lindgren, och en av de nästan helt okända och bortglömda, Ester Lindberg från Härnösand.
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i socialantropologi. Hennes forskning har huvudsakligen handlat om genus och
kulturell förändring i urbana miljöer i Spanien. På senare tid har hon intresserat
sig särskilt för en spansk folkrörelse kallad grannföreningsrörelsen. Förutom egen
forskning har hon undervisat i både socialantropologi och genusvetenskap, i både
Sverige och Spanien. Bland hennes viktigaste böcker märks Left Hand Left Behind:
The Changing Gender System of a Barrio in Valencia, Spain (Stockholm Studies in Social
Anthropology, 1988); en spansk lärobok om genusantropologi El poder generizado. El
desarrollo de la antropología feminista (Instituto de Investigaciones Feministas, Universidad Complutense de Madrid, 1993) och Genusvägar (Liber, 2002). Några artiklar:
Opening Doors and Getting Rid of Shame: Experiences of First Menstruation in Valencia, Spain. Women´s Studies International Forum, vol.17, 2/3:217-228, 1994, Om styrka, räckvidd och hierarki, samt andra genusteoretiska begrepp. Kvinnovetenskaplig
Tidskrift, 3-4, 1996, Out of the house – to do what? Women in the Spanish neighbourhood movement. In V.A. Goddard (ed): Gender, Agency and Change. Anthropological
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Stig Welinder är professor i arkeologi vid Mittuniversitetet i Härnösand. Han har
tidigare varit verksam vid universiteten i Lund, Oslo, Tromsø och Uppsala. I hans
genusinriktade forskning ingår arbeten om forntidens och den tidighistoriska tidens barn, åldringar och män, och – som i den föreliggande artikelen – butöser. Stig
Welinders forskning har den senaste tiden eljest varit inriktad mot kulturlandskap
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Agrarkris och ödegårdar i Jämtland (Östersund 2005).
Ingrid Zakrisson är docent i psykologi vid institutionen för samhällsvetenskap,
Mittuniversitetet. Hennes forskningsområde ligger främst inom socialpsykologi och
behandlar attityder och värderingar i relation till demokratifrågor. Bland annat har
hon studerat samband mellan deltagande i frivilligorganisationer och olika former
av attityder (”Finns det skillnader i civil kultur i Sverige?” i Kooperativ årsbok 2001
samt ”Att undvika oligarki i teori och praktik” i Kooperativ årsbok 2002 tillsammans
med Gun Jonsson och Stina Roempke). För närvarande är hon projektledare för ett
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