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Sammandrag
Denna  uppsats  belyser  könsstrukturer  på  universitetsfältet,  med  syfte  att  undersöka  om  och  varför  det 

språkliga begreppet forskare tillskrivs manligt kön av studenter som läser forskningsreferat i kurslitteraturen. 

Metoden som använts är experimentell och består av en könsneutral provtext, där en refererad forskare enbart 

nämns vid efternamnet Björk, och ett frågeformulär där 92 studenter har fått tillskriva denna forskare ett kön. 

Resultatet visar att 71 procent av de studenter som besvarat frågan tror att den refererade forskaren är en 

man. Det finns även en tendens till att de äldre studenterna har en större benägenhet att tillskriva forskaren 

manligt kön än vad de yngre studenterna har. 

Resultatet har utifrån Simone de Beauvoir tolkats som att kvinnan fortfarande betraktas som det Andra i 

förhållande till mannen, som utgör normen inom akademien. Att begreppet  forskare tillskrivs ett visst kön 

har, utifrån Pierre Bourdieu, tolkats som att studenterna besvarat frågan utifrån föreställningar som finns 

internaliserade  i  deras  habitus,  som  i  sin  tur  står  under  stark  påverkan  från  de  inre  strukturer  på 

universitetsfältet som framhäver mannen som det dominerande könet. 

Nyckelord: Habitus, fält, androcentrism, symboliskt våld, kurslitteratur, forskare, könsstrukturer

Abstract
This bachelor thesis examines gender structures in the university field. The aim is to study whether, and if so 

why, students attribute male gender to a researcher referred to in the course literature. The researcher is only 

mentioned by the last name Björk, in order to be regarded as gender neutral. 

An experimental method was used to test the hypothesis that the conception of  “researcher” is male-

biased.  A gender neutral sample text and a survey were handed out to 92 university students. The 

respondents  were asked to attribute gender to the researcher Björk. The results confirmed the hypothesis and 

showed that 71 percent of the students attributed male gender to the researcher. There was also a tendency 

that the older students attributed male gender more often than the younger students did.

The analysis of the results shows that male gender is viewed as normative in the academy. This 

interpretation is based on Simone de Beauvoir's theory about women as the Other in relation to men. The 

gender specific attribution to a researcher is interpreted, in the words of Pierre Bourdieu, as internalized 

conceptions in the student's habitus. The students answer the question about Björk's gender according to their 

habitus, which is based on the internal structures of the university field, where the male gender is seen as the 

dominant sex. 

Key words: Habitus, field, androcentrism, symbolic violence, course literature¸ researcher, gender 

structures
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1  Inledning

Sverige placerar sig ofta i topp i internationella mätningar av jämställdhet mellan könen. 

The Global Gender Gap Report 2007 från World Economic Forum i Geneve listar Sverige 

som nummer ett när det gäller jämställdhet inom ekonomi, politik, utbildning och hälsa 

(Hausmann m.fl, 2007:4, 7). Sverige får värdet 0,8 på en skala från 0 till 1, där värdet 1 

står för  fullständig jämställdhet. I studier som bygger på statistik ger Sverige därmed sken 

av att vara ett jämställt land, men under ytan finns en värld av föreställningar, vanor och 

traditionella strukturer som säger något annat. Dessa är dock svårare att komma åt, vilket 

gör  det  särskilt  viktigt  att  utveckla  forskningsmetoder  som  kan  synliggöra  dolda 

könsstrukturer. 

Ett centralt begrepp för denna uppsats är androcentrism, som innebär att det manliga är 

norm. Kvinnan har länge betraktats som det Andra i förhållande till mannen, vilket inte 

minst Simone de Beauvoir tydliggjorde med sin klassiker Det andra könet (1949). Mannen 

har av tradition dominerat de flesta domäner inom offentligheten. Ett av de områden som 

under  mycket lång tid enbart  var  avsett  för män är det akademiska fältet.  Britt-Louise 

Gunnarsson tillämpar, i  likhet med denna uppsats, Pierre Bourdieus teorier om  fält och 

habitus  på studier  av universitetsfältet.  Hon menar  att  kvinnor  numera i  praktiken  har 

samma möjligheter som män att utbilda sig och forska, men att denna jämställdhet på ytan 

hotas av de föreställningar om kön som fortfarande finns dolda i de strukturer som bygger 

upp  fältet  (Gunnarsson,  2001:247,  276).  Min  egen  erfarenhet  säger  att  studenter  på 

högskolan  ofta  har  en  bild  av  forskarvärlden  som  typiskt  manlig.  Inte  sällan  har 

medstuderande automatiskt talat om en forskare som ”han”, trots att det i själva verket rört 

sig om en kvinna, vilket inte alltid framgår av litteraturen då det ofta bara är forskarens 

efternamn som används i referat. Dessa erfarenheter har föranlett mig att fördjupa mig i 

föreställningar som finns om kön på universitetsfältet, och hur dessa tar sig uttryck hos 

studenter som kommer i kontakt med forskning genom kurslitteraturen. 
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1.1  Syfte, frågeställningar och hypotes

Syftet med uppsatsen är att med hjälp av ett språkvetenskapligt experiment synliggöra och 

analysera  eventuella  dolda  könsmaktstrukturer  i  studenters  uppfattning  av  referenter  i 

kurslitteraturen. Mer specifikt är jag intresserad av att se vilket kön studenterna tillskriver 

en refererad forskare som enbart  nämns vid efternamn och alltså är könsobestämd.  Jag 

kommer att beakta informanternas ålder och kön för att se om det finns en tendens att dessa 

påverkar hur studenter uppfattar forskarens kön. Urvalsgruppen är begränsad till studenter 

på A- och B-nivå inom humanioraämnen.

Uppsatsen  utgår  från  att  språk  och  tanke  är  nära  sammankopplade  genom  ords 

betydelse. Uppsatsen har ett feministiskt perspektiv och utgår från Simone de Beauvoirs 

teorier om kvinnan som det Andra. Resultaten av studien kommer att diskuteras utifrån 

Pierre Bourdieus begrepp habitus, fält och symboliskt våld. 

De frågeställningar jag har för avsikt att besvara är:

– Vilket kön tillskriver studenter en refererad forskare som i kurslitteraturen enbart  

omskrivs med sitt efternamn?

– Finns det en tendens att informanternas kön och ålder påverkar resultatet? 

Min hypotes är att studenter ofta omedvetet uppfattar referenter i kurslitteraturen som 

män, trots att det inte finns något i texten som ger en ledtråd om vilket kön referenten har. 

Min avsikt är att ge en möjlig teoretisk förklaring till varför studenterna besvarar frågan 

om Björks kön som de gör, och jag ämnar även diskutera hur det akademiska fältet skulle 

kunna nå ökad jämställdhet,  både i allmänhet och på det område som berör studenters 

uppfattning om könsstrukturer inom fältet.
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2  Forskningsbakgrund

I  följande  kapitel  presenteras  en  genomgång  av  forskning  som  har  gjorts  på 

könsattribution,  dels  utifrån  olika  former  av  pronomenanvändning  och  dels  utifrån 

användandet av ett könsneutralt namn. Ett delkapitel som berör genus och jämställdhet på 

universitetet  presenteras  under  rubriken  Universitetsvärlden  ur  ett  könsperspektiv.  Jag 

inleder dock med en introduktion till könsmedveten pedagogik på högskolan, vilket ger en 

allmän  bakgrund  om  jämställdhetsarbetet  inom  akademien  och  ett  motiv  till  att  min 

undersökning fyller en funktion.

2.1  Könsmedveten pedagogik

En diskussion kring hur universitet och högskolor kan bidra till ökad jämställdhet genom 

undervisningen förs av Fredrik Bondestam i Könsmedveten pedagogik för universitets- och 

högskolelärare  –  en  introduktion  och  bibliografi (2004).  Fredrik  Bondestam skriver  i 

inledningen  till  boken  att  lärare  som undervisar  på  akademisk  nivå  har  ett  ansvar  att 

problematisera  frågan  om  kön,  eftersom  en  frånvaro  av  könsperspektiv  bidrar  till  att 

studenterna på ett omedvetet plan återskapar rådande föreställningar om kvinnor och män, 

vilket bromsar jämställdhetsarbetet (Bondestam, 2004:5). Eftersom ett medvetandegörande 

av kön och könsstrukturer nästan alltid strider mot de föreställningar som studenterna haft 

sedan innan, får de lärare som genomför en könsmedveten pedagogik räkna med ett visst 

motstånd, som måste hanteras för att pedagogiken ska lyckas (ibid:32). Fredrik Bondestam 

ger flera exempel på vad lärare kan göra för att ge studenterna ett könsperspektiv på det 

aktuella ämnet. Bland annat bör frågan om kön lysa igenom redan i planeringen av kursen, 

och den könsmedvetna pedagogiken ska inte enbart finnas med som en dold agenda, utan 
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den ska explicit förklaras för studenterna och förtydligas så tidigt som möjligt i kursen 

(ibid:52).  Även  planeringen  av  kurslitteratur  bör  ske  med  tanke  på  kön;  fördelningen 

mellan manliga och kvinnliga författare bör vara någorlunda jämn och diskussioner bör 

föras  kring  kön i  relation  till  litteraturen.  Med hjälp  av  exempelvis  instuderingsfrågor, 

projektarbeten  och  gruppdiskussioner  kan  könsperspektivet  integreras  i  undervisningen 

(ibid:53 f). Fredrik Bondestam nämner även alternativa former av examination, exempelvis 

anonyma tentamina, för att tillmötesgå olika studenters förutsättningar (ibid:58 ff). 

2.2  Att tillskriva kön

Det har gjorts en del forskning om hur pronomenanvändningen i språket får människor att 

tillskriva  den  åsyftade  personen manligt  eller  kvinnligt  kön.  Enligt  Laura  Madson och 

Jennifer  Shoda  (2006)  är  det  över  trettio  år  sedan  forskare  började  intressera  sig  för 

huruvida  användandet  av  generic  he får  människor  att  associera  till  män  trots  att 

pronomenet  är  tänkt  att  vara  könsneutralt  (Madson  &  Shoda,  2006:275).  Även  om 

forskningen undersöker det engelska språket och hur man där använder  he som generellt 

könsneutralt  pronomen så är  resonemanget överförbart  till  svenska språket som har sin 

motsvarighet i generiskt han. 

De trettio årens forskning inom området har pekat mot att generic he är gender biased1, 

och  uppfattas  som referenser  till  män,  och  dessa  resultat  har  inspirerat  till  studier  om 

alternativa lösningar för en könsneutral pronomenanvändning. Laura Madson och Jennifer 

Shoda (2006) utförde exempelvis en studie i syftet att undersöka könsneutrala alternativ till 

generiskt han, och kom fram till att även en förmodat könsneutral pronomenanvändning, 

med omväxlade  han och  hon, bedömdes av läsarna som referenser till ett specifikt kön 

(ibid:282).  Laura  Madson  och  Jennifer  Shoda  drar  slutsatsen  att  omväxlande 

pronomenanvändning  inte  är  ett  bra  alternativ  till  generic  he,  eftersom  även  denna 

användning är  gender biased;  den uppfattas inte som könsneutral  av läsaren (ibid).  En 

1 En översätting till svenska skulle kunna vara könspartisk, alltså motsatsen till könsneutral
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invändning mot deras studie, som pekar på ett nederlag för medvetet jämställdhetsarbete i 

språket, är att forskarna har utelämnat möjliga alternativ som skulle kunna ge höga värden 

för könsneutralitet.  Ett  sådant alternativ  i  det  svenska språket är  pronomenet  den,  som 

beaktats i en svensk studie av Daniel Wojahn (2008). Han har undersökt vilket kön ett antal 

informanter tillskriver en person som omskrivs som antingen han, han eller hon, hon eller  

han, han/hon eller den. Inte helt oväntat gav användningen av han störst andel svar för att 

personen var en man. Enbart en form av pronomenanvändning, hon eller han, gav fler svar 

för  att  personen  var  en  kvinna.  Den  pronomenform  som  resulterade  i  lägst  andel 

könstillskrivande var  den, där 40 procent av informanterna inte angav något kön alls för 

den omskrivna personen (Wojahn, 2008:3). Även om de två nyss refererade studierna inte 

har  en  direkt  koppling  till  min  egen  studie,  som  ju  inte  lägger  något  fokus  på 

pronomenanvändning,  så  är  de  bra  exempel  på  hur  människor  i  allmänhet  har  en 

benägenhet att tillskriva personer ett kön, vilket även min studie visar (se kapitel 5).

Studier som undersöker hur olika former av pronomen med syfte att vara könsneutrala 

faktiskt uppfattas ligger nära denna uppsats studie, som istället för pronomenanvändning 

utgår från ett efternamn på en forskare. Denna ingång till studiet av hur man tillskriver till 

synes  könsobestämda  personer  ett  kön  har  inte  utforskats  lika  mycket  som 

pronomenanvändningen. Det finns dock exempel på studier av hur informanter uppfattar 

en omskriven persons kön då inga pronomen används överhuvudtaget. Ett exempel från 

svensk forskning är Jan Einarssons studie  Två roller söker sina egenskaper  (1979). Jan 

Einarsson  undersöker  här  i  ett  experiment  vilka  egenskaper  37  blivande  svensklärare 

tillskriver en person som figurerar i en provtext. Hälften av informanterna fick en text där 

personen benämndes Ingvar Lind och andra hälften fick en text där personen benämndes 

Ingvor Lind (Einarsson, 1979: 5 f). Resultaten visar på tydliga skillnader mellan hur Ingvar 

och Ingvor bedömdes; Ingvar ansågs vara mer trovärdig och kompetent än Ingvor (ibid:7). 

Denna studie visade alltså att försökspersonerna bedömde Ingvar/Ingvor olika på grund av 

deras kön. En mycket liten förändring i språket, bokstavsbytet från a i Ingvar till o i Ingvor, 

bidrog alltså till att bedömningarna skilde sig åt då det ena namnet signalerade att personen 

i fråga var en man och det andra att det var en kvinna. På ett liknande, men omvänt, sätt 

undersöker min uppsats hur ett språkligt begrepp (en forskare, enbart omnämnd med sitt 
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efternamn) tillskrivs kön utifrån informanternas generaliserade föreställningar om forskare 

som typiskt manliga eller typiskt kvinnliga.

Rebecca Davis Merritt och Cynthia J. Kok publicerade 1995 en studie där de testar den 

så kallade  People = Male-hypotesen. Hypotesen, som presenterades av Jeanette Silveira 

(1980), utgår från att människor överlag är mer benägna att tillskriva en könsobestämd 

person manligt kön än kvinnligt, speciellt i de fall då generic he används som pronomen 

(Merrit & Kok, 1995:146). Rebecca Merritt och Cynthia Koks studie syftar till att testa om 

denna hypotes stämmer i de fall då personen överhuvudtaget inte benämns med pronomen, 

och då personen beskrivs med könsneutrala fakta (ibid:148). Den text som skulle ingå i 

experimentet  utformades  som  en  dialog,  för  att  på  ett  naturligt  sätt  frångå 

pronomenanvändningen,  och  skrevs  i  tre  olika  versioner  som  var  mer  eller  mindre 

könsneutrala (ibid:149). Förnamnet Chris valdes ut som benämning för den könsobestämda 

personen (ibid:150). De tre manuskripten användes sedan i ett experiment där sammanlagt 

167 collegestudenter fick läsa igenom en av texterna för att sedan besvara ett frågeformulär 

där studien framställdes som ett minnesexperiment, och det egentliga syftet doldes genom 

att frågan om Chris kön föregicks av ett antal vilseledande frågor (ibid:151). 

I  resultatet  av  studien  togs  dels  informanternas  kön  med  i  beräkningen,  dels  vilket 

manuskript de hade läst. Det kan dock konstateras att ingen av dessa variabler hade någon 

signifikant påverkan på resultatet, som visade att i genomsnitt 76 procent av informanterna 

tillskrev Chris manligt kön (de studenter som inte velat tillskriva Chris något kön uteslöts 

ur analysen) (ibid:153). 

Den slutsats  som Rebecca  Merritt  och Cynthia  Kok drar  av studiens  resultat  är  att 

People = Male-hypotesen hade en sådan stark (omedveten) influens på informanterna att 

de redan från början av läsningen av manuskriptet blev övertygade om att Chris var en 

man, och att de kvinnligt associerade fakta som eventuellt dök upp senare i manuskriptet 

inte kunde ändra denna övertygelse (ibid:155). 
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2.3 Universitetsvärlden ur ett könsperspektiv

Siffror  från  Statistisk  Årsbok  2009  visar  att  av  239  personer  som  doktorerade  inom 

humaniora  och  religionsvetenskap  2007  var  139  kvinnor  (58  procent).  Av  samtliga 

doktorander – 2807 stycken – var 47 procent kvinnor (Statistiska Centralbyrån, 2009:518). 

Enligt  statistiken  var  alltså  forskningsfältet  i  avseendet  doktorerande  under  2007 

någorlunda jämställt, och inom humaniora och religionsvetenskap fanns till och med en 

liten övervikt av kvinnor. Dessa siffror säger dock bara något om dagsläget när det gäller 

doktorsexamen, vilket kan ge en antydan om hur jämställt det är, men de säger inte något 

om den faktiska fördelningen mellan manliga och kvinnliga forskare som är aktiva inom 

universitetsvärlden. De säger heller ingenting om de relationer som råder mellan könen 

inom akademien eller de inställningar som finns om kvinnor och män som forskare. 

Britt-Louise Gunnarsson beskriver universitetsvärlden som mansdominerad av tradition 

och befolkad av kvinnor först under 1900-talet (Gunnarsson, 2001:247). Hon har lett ett 

projekt vid Uppsala Universitet,  Interaction at postgraduate seminars, där kvinnors och 

mäns  språkbruk inom akademien har  studerats  utifrån ett  genusperspektiv  (ibid:252).  I 

artikeln  Academic  women  in  the  male  university  field (2001)  analyserar  hon  högre 

seminarium utifrån Pierre Bourdieus bok Homo academicus, med syftet att ta reda på om 

kvinnor och män inom akademien har olika habitus (alltså vanor och förutsättningar till 

följd av individens socialisation inom ett visst skikt av samhället), samt om det finns några 

skillnader  mellan  kvinnors  och  mäns  habitus  på  olika  fakulteter  (ibid:274,  251).  Britt-

Louise Gunnarsson konstaterar att även om kvinnor till antalet numera är jämställda med 

män  inom  universitetsvärlden,  så  återfinns  kvinnorna  oftare  i  de  lägre  positionerna, 

exempelvis  undervisning,  medan  de  högre  positionerna  nästan  alltid  innehas  av  män 

(ibid:248). Och även om akademien som sådan är tänkt att utgöra basen för ny kunskap, så 

styrs universitetsfältet  av konservativa krafter  som vidmakthåller  de maktstrukturer och 

hierarkier  som  finns,  och  enbart  kunskap  som  korrelerar  med  dessa  strukturer  kan 

accepteras på fältet (ibid:250). Det Britt-Louise Gunnarsson är intresserad av att studera är 

hur kvinnor och män förhåller sig till dessa strukturer, och till detta använder hon Pierre 

Bourdieus begrepp habitus (ibid:251). Utifrån Pierre Bourdieu ser Britt-Louise Gunnarsson 
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universitetsfältet som en plats där deltagare med olika förutsättningar, kunskaper, tillgångar 

och status (olika  kapital) ständigt kämpar för åtråvärda positioner inom akademien, och 

Britt-Louise Gunnarsson konstaterar att kvinnorna inom fältet ofta måste spela detta spel, 

bland annat på seminarierna,  på männens område (ibid:248,  266).  Efter  att  ha studerat 

interaktionen  på  högre  seminarium,  dels  på  en  humanistisk  fakultet,  dels  på  en 

samhällsvetenskaplig,  drar Britt-Louise Gunnarsson slutsatsen att  framför  allt  kvinnliga 

och manliga studenters habitus skiljer sig åt,  då männens sätt att agera är dominerande 

(ibid:274  f).  Framförallt  den  humanistiska  fakulteten  var  starkt  mansdominerad  och 

uppvisade stora skillnader mellan hur kvinnor och män (studenter såväl som lärare) gav 

och tog emot kritik (ibid:274). Seminariet på den samhällsvetenskapliga fakulteten visade 

upp en  större  jämställdhet  i  fråga  om hur  kvinnor  och  män  agerade,  och  Britt-Louise 

Gunnarsson påtalar att detta kan bero på att det inom fakulteten fanns många kvinnor på 

högt  uppsatta  positioner,  och  att  detta  påverkade  de  kvinnliga  studenternas  habitus 

(ibid:275 f). 

Britt-Louise Gunnarsson använder alltså samtalsanalys för att komma åt de språkliga 

uttrycken för habitus. På ett liknande sätt gör denna uppsats en koppling mellan habitus 

och språk, även om det i detta fall inte handlar om språkligt beteende i samtal, utan om ett 

specifikt  språkligt  begrepp  (forskare)  som  genom  habitus  och  internaliserade 

föreställningar om kön förstås som typiskt manligt eller typiskt kvinnligt.

En  annan  forskare  som  diskuterar  könsstrukturer  inom  den  akademiska  världen  är 

etnologen Birgitta  Meurling.  I  sin artikel  Höga klackar och foträt forskning: kvinnliga  

forskares  position  vid  universitetet  ger  hon  bland  annat  en  historisk  genomgång  av 

kvinnors villkor på det etnologiska fältet (Meurling, 2007 :11).  Hon presenterar även så 

kallade snapshots, korta blixtbelysningar, av ett antal kvinnliga forskare som delar med sig 

av sina erfarenheter på universitetsfältet (ibid:19). Flera av de kvinnor som kommer till tals 

i Birgitta Meurlings artikel anser att kvinnor måste arbeta hårdare än män för komma långt 

på fältet,  vilket  beror på den homosocialitet  som får  männen att  hålla ihop och hjälpa 

varandra (ibid:20). Det finns även en känsla av att man som kvinna får högre status om 

man  forskar  inom traditionellt  manliga  ämnesområden,  eftersom dessa  i  sig  har  högre 

status  än  så  kallade  kvinnliga  ämnesområden  (ibid:21  f).  Birgitta  Meurling  använder, 
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liksom Britt-Louise Gunnarsson, begreppet habitus för att beskriva kvinnliga forskares roll 

på universitetsfältet. Birgitta Meurling talar om ett  akademiskt habitus, som aktörerna på 

fältet har tillägnat sig under sin utbildning, och som legitimerar aktörens plats på fältet, 

ofta i rollen som forskare (ibid:27). Detta akademiska habitus ligger nära det som kallas 

den ideala forskarrollen; en forskare uppoffrar all tid och möda på sin akademiska uppgift. 

Denna roll härstammar från den traditionella (manliga) forskaren och många kvinnor på 

fältet upplever att det är mycket svårt att anpassa sig till denna roll och leva upp till de 

normer som av tradition gäller för forskare (ibid). 
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3  Teoretisk ram

Denna uppsats utgår från att språket har ett nära samband med tanken, där det språkliga 

och det kognitiva binds samman av ett  ords eller  ett  begrepps betydelse (se Vygotskij, 

1999:37).  Betydelsen  av ett  ord är  med nödvändighet  generaliserad,  och  den språkliga 

kommunikationen  möjliggörs  av  människans  förmåga  att  genom  tänkandet  återspegla 

verkligheten  ”på  ett  generaliserat  vis”  (Vygotskij,  1999:40).  Den  mer  specifika 

utgångspunkten  för  denna  uppsats  blir  därmed  att  tillskrivandet  av  kön  ingår  i  den 

generalisering som utgör betydelsen av begreppet forskare för studenter inom akademien. 

I de olika delarna nedan skissas uppsatsens teoretiska ram upp; först presenteras det 

feministiska  perspektivet  dels  utifrån  Simone  de  Beauvoirs  teori  om kvinnan  som det 

Andra,  dels  utifrån  kopplingen mellan  språk  och  kön,  och  därefter  introduceras  de  av 

Pierre Bourdieu myntade begrepp som denna uppsats kommer att använda sig av. 

3.1  Feministiskt perspektiv

Det feministiska perspektiv som denna uppsats är skriven utifrån bygger på teorier om att 

kvinnan  historiskt  alltid  har  varit  det  Andra  i  förhållande  till  mannen,  och  att  denna 

dominans beror på underliggande strukturer som internaliseras och reproduceras både hos 

enskilda  människor  och  i  samhällets  olika  institutioner.  Dessa  föreställningar  om 

könsordningen  märks  bland  annat  i  språket,  som  bidrar  till  att  underbygga  dem.  I 

delkapitlen nedan ges först en bakgrund till det feministiska perspektivet utifrån Simone de 

Beauvoirs teori om kvinnan som det Andra, och därefter presenteras kortfattat kopplingen 

mellan språk och kön. 

14



3.1.1  Kvinnan som det Andra

Den franska filosofen Simone de Beauvoir (1908-1986) la med sitt verk Det andra könet 

(1949)  grunden  till  den  teori  om  könet  som  en  social  konstruktion  som  står  i  stark 

motsättning  till  en  biologistisk  syn  på  kön och  könsroller.  I  bokens  två  delar  redogör 

Simone  de  Beauvoir  för  kvinnans  förvandling  från  subjekt  till  objekt,  först  i  ett 

makroperspektiv där hon ser till historien, och sedan i ett mikroperspektiv där hon ser till 

den  enskilda  kvinnans  utveckling  från  barn  till  vuxen,  och  den  situation  som kvinnan 

befann sig i när boken skrevs på slutet av 40-talet. 

Simone de  Beauvoir  menar  att  det  som gör  att  människor  kan  skapa  och återskapa 

världen  är  transcendens,  att  passera  gränsen  för  det  enbart  biologiska  (de  Beauvoir, 

1973:49). Genom historien har mannen fått stå för det transcendentala, medan kvinnan, 

som kategoriserats  som en  könsvarelse,  har  fått  stå  för  det  naturliga,  immanenta  och 

stillastående  (ibid:12).  Kvinnan  definieras  i  förhållande  till  mannen:  ”Hon  är  den 

oväsentliga gentemot den väsentliga. Han är subjektet, det absoluta – hon är det Andra” 

(ibid: 12 f). Kvinnans historia har skapats av mannen (ibid:106) och just för att kvinnan har 

varit  det  Andra har kvinnorna som grupp aldrig  stått  i  ett  självständigt  förhållande till 

männen, utan de har följt med genom historien som stillastående objekt (ibid:55). Även om 

kvinnor  idag  har,  och  redan  på  Simone  de  Beauvoirs  tid  hade,  större  möjligheter  än 

någonsin att vara ”trancendentala” så finns de gamla traditionerna kvar som ett hinder i 

kulturmönstret. Detta gör att det inte alltid är så lätt för kvinnor att kliva in i en miljö, eller 

ett  fält,  på  samma villkor  som männen,  som alltid  haft  tillgång  till  miljön  (ibid:113). 

Kvinnan måste hela tiden förhålla sig till sitt stora dilemma i form av den konflikt som 

existerar  mellan  krav  som  kommer  från  olika  håll;  dels  ställs  fundamentala  krav  på 

individen som essentiellt subjekt, dels skapar kvinnans underordnade ställning krav som 

strider  mot  dessa,  eftersom  underordningen  framställer  kvinnan  som  icke-väsentlig 

(ibid:25). 
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3.1.2  Språk och kön

Sandra Harding återger  tre  nivåer  av den sociala  konstruktionen av genus.  Strukturellt  

genus syns  i  den  samhälleliga  uppdelningen  av  kvinnor  och  män,  exempelvis  inom 

akademien. Individuellt genus berör individens identitet och symboliskt genus representeras 

genom föreställningar,  värderingar  och  språk  kopplade  till  kön  (Harding,  1986:52-58). 

Dessa tre nivåer är nära sammanhängande och kan ses som ett ramverk till denna uppsats 

studie, som beaktar både könsstrukturer på universitetsfältet och den enskilda individens 

kön, och framför allt det symboliska kön som studenterna tillskriver forskaren Björk.

Språkets  funktion i  arbetet  för  jämställdhet  mellan könen lyfts  fram av bland annat 

Deborah Cameron, som understryker att feminister länge har använt språket för att komma 

åt exempelvis sexism (Cameron, 1992:1). Forskning om språk och kön belyser oftast en av 

de tre ingångarna till språkligt beteende: språk till kvinnor/män, språk om kvinnor/män och 

språk av kvinnor/män. Denna uppsats intar en annan utgångspunkt då den undersöker hur 

ett  språkligt  begrepp  för  tankarna  till  kön,  vilket  till  viss  del  handlar  om  språk  om 

kvinnor/män, med den skillnaden att det språkliga begrepp som undersöks är könsneutralt. 

Med utgångspunkt i teorin om språkets nära samband med tanken så handlar den aspekt av 

språk och kön som är aktuell för denna uppsats om hur föreställningar om kön påverkar 

hur vi uppfattar begreppet forskare. 

3.2  Könsstrukturers uppkomst och reproduktion 

Pierre  Bourdieu  (1930-2002)  var  en  fransk  sociolog,  vars  teorier  om  habitus och  fält 

kommer att användas i denna uppsats för att förklara hur könsstrukturer uppkommer och 

reproduceras, både hos individen och i samhället. I följande kapitel redogörs först för de 

båda begreppen, innan de presenteras i sin tillämpning på könsstrukturer, där begreppet 

symboliskt våld introduceras, och på universitetsvärlden.
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3.2.1 Habitus och fält

Habitus  definieras  av  Pierre  Bourdieu  som  en  princip  med  förmågan  att  dels  skapa 

klassificerbara praktiker och produkter, eller vanor om man så vill, och dels särskilja och 

värdera  dessa,  vilket  görs  genom smaken,  eller  stilen.  Habitus  kan  ses  som tanke-och 

handlingssätt,  som förkroppsligade dispositioner;  på grund av olika förutsättningar  och 

levnadsförhållanden  har  olika  personer  olika  habitus  som  leder  till  att  de  aktiviteter, 

klädstilar, matvanor och så vidare som är naturliga för den ena, ser annorlunda ut för den 

andra (Bourdieu, 1993:298 f). 

Pierre  Bourdieu  själv  använder  habitus  för  att  förklara  skillnader  mellan  olika 

samhällsklasser och varför en del vanor anses ”fina” och andra ”fula” (ibid). Enligt Pierre 

Bourdieu skapas habitus hos individerna genom ett generativt schema som alltså har sin 

utgångspunkt i individens existensbetingelser (ibid:298 f). Olika habitus genererar sedan 

olika  livsstilar  som innefattar  olika  praktiker  och  olika  smak,  vilket  är  orsaken till  att 

medelklassen går på teater medan arbetarklassen sitter hemma och tittar på hyrfilm, för att 

ge ett generaliserande exempel. Individens habitus kan alltså sägas vara beroende av de 

levnadsvillkor  man  föds  in  i,  med  familjen  som  påverkanskraft,  men  då 

existensbetingelserna  förändras,  exempelvis  vid  utbildning  eller  ”klassresa”  kan  nya 

strukturer internaliseras i individens habitus. Detta resulterar i en ny livsstil som i sin tur 

innebär nya praktiker och nya förhållningssätt (Bourdieu, 1993: passim). I denna uppsats 

används inte habitus för att förklara skillnader i livsstil utifrån klass, utan habitus används 

som förklaringsmodell för skillnader som kan finnas i hur studenterna besvarar frågan om 

Björks kön. De föreställningar om kön som studenterna har korrelerar med deras habitus, 

som  står  under  påverkan  från  samhällets  socialiserande  institutioner  (se 

resultatdiskussionen i kapitel 6). 

Bourdieu kopplar habitus till språk utifrån klass, vilket innebär att individer har olika 

sätt att uttrycka sig beroende på vilken del av samhället den tillhör (ibid:303). I denna 

uppsats kommer språket i första hand ses som ett uttryck för habitus; fokus ligger inte på 

hur något sägs utan vilka föreställningar, kopplade till habitus, som det språkliga uttrycket 

står för. Olika språkliga begrepp kan alltså omgärdas av olika föreställningar och normer 
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beroende på individens habitus. 

Habitus är även kopplat till det som Bourdieu kallar fält, och som kan definieras som ett 

specifikt område, exempelvis universitetsfältet eller journalistikens fält, där det råder en för 

fältet  specifik  logik  som  ”bestämmer  vilka  egenskaper  som  är  gångbara  på  just  den 

marknaden”  (Bourdieu,  1993:270)  och  som  därmed  genererar  olika  praktiker  och 

kapitalformer.  Pierre  Bourdieu  förklarar  den  speciella  logiken  med  formeln  (habitus)

(kapital) + fält = praktik (ibid:251). Habitus står alltid under inflytande av de betingelser 

som råder i ett visst fält, vilket innebär att exempelvis personer som är verksamma inom 

universitetsfältet har ungefär samma kapital,  samma dispositioner, vanor och smak som 

övriga agenter inom samma fält (ibid:301 f).  Att vi beter oss på ett  visst  sätt i  en viss 

situation  beror  därmed  på  betingelser  i  den  omedvetna  struktur  som också  gör  att  vi 

uppfattar vårt beteende och de förhållanden som råder på fältet som normala. 

3.2.2   Den manliga dominansen som symboliskt våld

Pierre Bourdieu ger i Den manliga dominansen (1999) en bild av mäns makt över kvinnor. 

Med hjälp av begreppet det androcentriskt omedvetna vill Pierre Bourdieu uppmärksamma 

samhällets dolda, och normaliserade, struktur där mannen står i centrum och utgör normen, 

(Bourdieu,  1999:17),  vilket  gör  kvinnan  till  ”den  andre”,  den  dominerade.  Eftersom 

mannen är norm behöver heller inte det manliga rättfärdigas eller markeras (ibid:21). Man 

kan därför tänka sig att kvinnan, som utgör undantaget, oftare markeras språkligt, och i de 

fall denna markering uteblir så utgår de flesta från att det handlar om en man.

Pierre Bourdieu talar om den manliga dominansen som en form av symboliskt våld; män 

utövar  makt  över  kvinnor  på  symbolisk  väg,  där  maktutövningen  ofta  sker  omärkligt 

(ibid:11),  och  får  till  följd  att  kvinnor  inte  i  lika  hög  grad  som män  tar  upp  plats  i 

offentligheten  och i  de  positioner  som ger  mest  makt  (ibid:61)  Det  symboliska  våldet 

möjliggörs  av  djupliggande  strukturer  och  föreställningar  som  är  inneboende  i  varje 

habitus och som skapats under en mycket lång historisk period (ibid:47). Även om den 
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enskildas  habitus  i  första  hand  beror  på  de  individuella  existensbetingelserna,  så  går 

föreställningar om kön och könsstrukturer  djupare än institutioner som familjen.  Dessa 

djupt  liggande  föreställningar,  och  vidmakthållandet  av  dem,  återfinns  framför  allt  i 

institutioner som skolan och staten (Bourdieu, 1999:14 f).

Även när till synes radikala förändringar genomförs i samhället i jämställdhetens namn 

– så som införandet av kvinnors rösträtt – är förändringen till en början enbart skenbar, då 

kvinnans förvisning från offentligheten går från att vara explicit till att bli dold genom det 

som Pierre Bourdieu kallar ett slags ”socialt ålagd agorafobi” som innebär att kvinnorna 

själva  utesluter  sig  från  offentligheten  (ibid:53).  Detta  kan  förklaras  med  att  kvinnans 

underordning,  som är  anledningen  till  att  hon  utsätts  för  symboliskt  våld,  ingår  i  de 

objektiva  strukturer  som ständigt  återskapas  av både  män och kvinnor  då de följer  de 

perceptionsscheman som är inneboende i deras habitus (ibid:53 f). Pierre Bourdieu menar 

inte att männens dominans är kopplat till deras biologiska kön eller psykologiska natur, 

utan han menar att den androcentriska världsbilden är ett historiskt fenomen av okänd, men 

hög,  ålder,  och  att  denna  världsbild  ständigt  har  reproducerats  (ibid:69).  Just  för  att 

androcentrismen är så djupt rotad, och därmed självklar, är den svår att verkligen få syn på. 

Vi måste återerinra oss den; den är vad Platon kallade för  anamnesis, en vetskap som vi 

både har och har förlorat (ibid:70). 

Att medvetandegöra androcentrismen och den manliga dominansen är alltså viktigt, och 

detta, menar Bourdieu, måste göras även historiskt genom att rekonstruera ”historien om 

den  oavlåtliga  (re)produktion  av  den  manliga  dominansens  objektiva  och  subjektiva 

strukturer som ständigt har ägt rum, så länge det funnits män och kvinnor,  och genom 

vilket den manliga ordningen oavbrutet har reproducerats från en tidsålder till en annan.” 

(ibid:99). Det räcker inte med att konstatera maktförhållandet mellan män och kvinnor och 

hur det sett ut och förändrats genom historien; det som måste blottläggas och analyseras är 

de  strukturer  och  de  institutioner  som  har  bidragit  till  ett  vidmakthållande  av 

androcentrismen  och  konstruktionen  av  genus  genom  ständig  internalisering  av  dessa 

strukturer till individernas habitus (ibid:99). 

Pierre  Bourdieu  pekar  på  ett  antal  förändringar  som  genomförts  tack  vare  den 

feministiska  rörelsen,  men  påpekar  att  samhället  fortfarande  styrs  utifrån  ett  manligt 
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synsätt där kvinnor visserligen har tillgång till traditionellt manliga domäner i högre grad 

än förut, men att hon är där på mannens premisser (ibid:104,115). För att upphäva den 

manliga dominansen krävs ett djupdykande ner i historien och de strukturer som håller 

kvar och återskapar androcentrismen (ibid:119). 

3.2.3  Universitetsfältet

I  Homo Academicus (1996) tar sig Pierre Bourdieu an det egna fältet: det vetenskapliga 

universitetsfältet. Pierre Bourdieu behandlar i det inledande kapitlet problematiken kring 

hur forskare som själva är objekt på det vetenskapliga fältet balanserar sitt förhållande till 

detta fält; hur ska forskaren integrera de kunskaper hon eller han har om fältet tack vare sin 

position i det, med det som, av samma anledning, är dolt (Bourdieu, 1996:35)? Liksom alla 

fält är universitetsfältet uppbyggt av en inre logik och specifika strukturer och hierarkier 

där  agenterna  innehar  olika  positioner.  Universitetsfältets  uppbyggnad  är  enligt  Pierre 

Bourdieu  beroende  av  agenternas  föreställningar  om  detsamma,  även  om  dessa 

föreställningar ofta hålls dolda då det inom fältet råder en låg objektivering av det sociala 

kapitalet; det innebär alltid svårigheter och finns ofta en motvilja mot att studera ”de egna” 

(ibid:47,  35f).  Det  finns  dock  en  möjlighet  för  agenterna  på  fältet  att  utnyttja  dessa 

förhållanden i ett försök att etablera sina egna synsätt och förändra föreställningarna om 

den egna positionen, vilket ofta görs genom skrift och retoriska färdigheter som ger uttryck 

för  de klassificeringar  som delar  upp fältets  positioner  (ibid:47,  51).  Fältet  skapas och 

återskapas genom agenternas föreställningar om de makthierarkier, klassificeringssystem 

och positioner som finns. En förändring av fältet kan komma till stånd först när forskaren 

förenar  det  objektivistiska  synsättet  med  det  perspektivistiska  (ibid:50f).  Det  krävs  av 

forskaren,  och även av den som tar  del  av forskningen,  att  hon eller  han ända ner på 

detaljnivå  blottlägger  de  maktstrukturer  och  relationer  mellan  olika  positioner  i 

hierarkierna som bygger upp fältet, som skapats av agenterna själva och som upprätthålls 

så länge agenterna håller fast vid sina föreställningar om fältet (ibid:64). 
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När Pierre Bourdieu talar om fältets agenter syftar han på de individer som genom sitt 

yrke är kopplade till universitetsfältet. Huruvida studenter vid universitet och högskolor är 

en del av fältet kan diskuteras, men i denna uppsats kommer jag att inbegripa studenterna 

då  jag  talar  om  aktörer  på  universitetsfältet.  Jag  vill  dock  understryka  att  studenter, 

speciellt på de lägre nivåerna, oftast är en tillfällig del av fältet, och de har inte alls samma 

möjligheter att ta del av det som de personer som är anställda vid lärosätet. Studenter kan 

heller inte påverka fältet i lika hög grad som de anställda, utan blir i första hand själva 

påverkade av fältet och de strukturer som råder där. Universitetet som institution bidrar till 

internaliserandet  av de föreställningar,  om bland annat  kön,  som påverkar  studenternas 

habitus. Studenterna kan därmed sägas utgöra en relativt passiv och mottaglig del av fältet, 

och i  denna bemärkelse innefattar  jag studenterna i  denna uppsats  definition av fältets 

aktörer.

När uppsatsen talar om könsstrukturer går dessa att härleda till  universitetsfältet och 

anses vara en del av fältets logik (jmf Britt-Louise Gunnarssons 2.3). Habitus koppling till 

könsmaktsordningen  går  genom  fältet  och  genom  de  socialiserande  institutioner  som 

påverkar individens föreställningar om kön, som alltså är den del av deras habitus som är 

av intresse för denna uppsats. 
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4  Metod 

En huvudsakligen kvantitativ metod har valts för att analysera de data som kommer att 

ligga till grund för ett verifierande eller falsifierande av hypotesen att studenter utgår från 

att en  refererad forskare är en man. Det tillvägagångssätt som används i uppsatsen bygger 

på det som Rebecca Merritt & Cynthia Kok använde i sin studie (Merritt & Kok, 1995:150 

ff), men har anpassats till denna uppsats syfte. Till skillnad från deras studie används i 

denna uppsats undersökning enbart en provtext (se bilaga 1). Även den har dock utformats 

på ett sådant sätt att den ska uppfattas som könsneutral och att den refererade personen, i 

detta fall en forskare, inte benämns med några pronomen som kan påverka informanterna 

till  att  utgå  från  att  det  är  en  man  eller  en  kvinna.  Texten  har  delats  ut  bland 

högskolestudenter  och  undersökningen  har,  liksom Rebecca  Merritt  och  Cynthia  Koks 

studie  (ibid:149),  framställts  som  ett  minnesexperiment.  Detta  har  gjorts  av  den 

anledningen att resultatet skulle kunna påverkas om informanterna var medvetna om att 

studien har ett genusperspektiv. 

Med den valda metoden kan urvalsgruppen bli större än den skulle blivit om enbart 

kvalitativ metod – intervjuer eller fokusgrupper – hade använts.  Metodens genomförande 

ger dessutom möjlighet till större kontroll, och därmed större tillförlitlighet i resultaten, än 

om undersökningen genomförts enbart som en enkätstudie. 

Nedan följer en närmare beskrivning av urvalsgruppen, de metodiska verktygen och de 

undersökningar de bygger på samt utförandet av experimentet.
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4.1  Urval av informanter

Sammanlagt har 92 personer deltagit  i  studien.  Samtliga informanter är  studenter inom 

humanioraämnen på högskolans grundnivå (A -och B-studenter) och samtliga informanter 

studerar på lärosäten i Stockholmsområdet vårterminen 2009. Av de 92 frågeformulär som 

blivit besvarade utgår sex stycken på grund av att informanten inte har besvarat, eller på 

annat sätt markerat sin osäkerhet i den aktuella frågan. 

Sex informanter har inte uppgett sitt eget kön, de resterande är fördelade med en liten 

övervikt  för  kvinnliga  informanter;  45  kvinnor  och  35  män.  Sex  informanter  har  inte 

uppgett födelseår, men de resterande är fördelade på ett åldersintervall på 20-68 år. En 

majoritet av deltagarna, 80 procent, är födda på 80-talet.  

4.2  Utformning av provtext och frågeformulär

Provtexten som används i studien är artikeln Tal och skrift i det teknikstyrda samhället av 

Britt-Louise  Gunnarsson  (2003).  Texten  valdes  utifrån  två  kriterium;  den  skulle  vara 

skriven av en kvinnlig författare och den skulle referera till en kvinnlig forskare. Detta 

eftersom hypotesen är att studenterna i stor utsträckning kommer att svara att forskaren är 

en man, och då krävs det att forskaren i själva verket är en kvinna för att resultatet ska 

anses hålla en hög validitet. Den forskare som refereras till i Britt-Louise Gunnarssons text 

är Ylva Hård av Segerstad. Provtexten har dock manipulerats så att inga pronomen finns i 

texten,  och  forskarens  namn  har  bytts  ut  till  efternamnet  Björk,  som kan  anses  vara 

könsneutralt. Jag ville undvika efternamn som kan ge manliga associationer, exempelvis så 

kallade patronymikon som slutar på  -son  (till exempel Andersson och Nilsson), och som 

ända fram till slutet av 1800-talet enbart syftade till män för att markera deras släktband till 

sin far, eller soldatnamn, som Rask och Hök, som traditionellt sett enbart gavs till män då 

det bara var män som var soldater (Brylla, 2002:64-66). 
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4.2.1  Kurslitteraturgranskning som underlag för val av provtext

Provtexten är hämtad från svenskämnet av den anledningen att detta kan antas bedömas 

som könsneutralt av studenter. Detta antagande grundas på granskningar av kurslitteraturen 

på grundkurser i svenska. Jag använder därmed kurslitteraturen som ett mått på studenters 

uppfattning av könsfördelningen inom ett visst fält. Jag tänker mig att det främst är genom 

kurslitteraturen  som  studenter  får  en  inblick  i  forskarvärlden.  Litteraturen  utgör,  som 

Fredrik  Bondestam  påpekar,  stommen  i  utbildningen  (Bondestam,  2004:53),  och 

representationen av kvinnliga och manliga författare till litteraturen ger studenterna en bild 

av hur fördelningen mellan kvinnor och män på det aktuella fältet ser ut.

Antagandet om svenskämnet som könsneutralt  grundas på två olika granskningar av 

kurslitteraturen  ur  ett  genusperspektiv.  Den  första  granskningen  har  gjorts  av 

Jämställdhetsgruppen på Institutionen för nordiska språk på Stockholms Universitet. Den 

andra granskningen har jag själv, för uppsatsens ändamål, gjort på Södertörns högskola. De 

båda undersökningarna presenteras kort nedan.

Jämställdhetsgruppen  gjorde  2005  en  granskning  av  kurslitteraturen  till  Grundkurs 

svenska, och undersökningen beräknade dels andel verk, dels andel sidor som är skrivna av 

män respektive kvinnor.  Om inget av könen stod för mindre än 40 procent av det totala 

antalet  verk  eller  sidor  ansågs  kursen  ha  en  könsneutral  fördelning  av  litteratur 

(Jämställdhetsgruppen, SU, 2005:1). Granskningen visade att två av delkurserna inte hade 

en jämställd fördelning mellan manliga och kvinnliga författare, men att kursen som helhet 

höll sig inom den givna ramen. Kursens titlar representeras till 45 procent av kvinnor och 

55 procent av män, medan de kvinnliga författarna stod för 40 procent av antalet sidor 

jämfört med de manliga författarna som stod för 60 procent (ibid:2). 

Samma metod som Jämställdhetsgruppen använde i sin granskning av kurslitteraturen i 

svenska på Stockholms universitet har jag använt i en undersökning av kurslitteraturen på 

Södertörns högskola. Den granskade litteraturen hör till kurserna Svenska A, Svenska B 

och Svenska C så som de såg ut vårterminen 2009. Referenslitteratur, antologier, verk utan 

namngiven författare och verk med både kvinnlig och manlig författare har utgått  från 

analysen (se bilaga 3 för en mer utförlig presentation av undersökningen). Även i denna 
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studie anses kurslitteraturen ha en jämn könsfördelning om ingen av könen representerar 

mindre än 40 procent av antalet verk eller sidor. Som framgår av tabell 1 råder en obalans i 

de enskilda kurserna; det är enbart fördelningen av verk på Svenska A som kan anses ha en 

jämn könsfördelning. Ser man däremot till svenskämnet som helhet är både andelen verk 

och andelen sidor jämnt fördelade mellan kvinnor och män. De kvinnliga författarna står 

för 59 procent av verken och 44 procent av antalet sidor, medan de manliga författarna står 

för 41 procent av verken och 56 procent av antalet sidor.

Tabell 1  Andel verk och sidor skrivna av kvinnor respektive män i tre svenskkurser på Södertörns högskola

Andel verk Andel sidor

Svenska A Svenska B Svenska C Alla 
kurser

Svenska A Svenska B Svenska C Alla 
kurser

Skrivna av 
kvinnor

58,00% 37,50% 79,00% 59,00% 33,00% 38,00% 71,00% 44,00%

Skrivna av 
män

42,00% 62,50% 21,00% 41,00% 66,00% 62,00% 29,00% 56,00%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Den slutsats som kan dras efter de båda granskningarna är att svenskämnet med avseende 

på  fördelningen  av  manliga  och  kvinnliga  författare  i  kurslitteraturen  kan  anses  vara 

könsneutral.  Det  finns  alltså  anledning  att  tro  att  studenter  uppfattar  svenskämnet  som 

jämställt, och detta antagande ligger till grund för mitt val av provtext från svenskämnet.
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4.3  Utförande av experimentet 

Den verkliga undersökningen föregicks av en liten pilotstudie med en försöksperson. Syftet 

var  att  upptäcka  eventuella  oklarheter  i  enkäten  och  i  instruktionerna  till  provtexten. 

Pilotstudien föranledde ett  par små förändringar.  Bland annat formulerades rubrikerna i 

enkäten om, och i frågan om Björks kön ändrades formuleringen från ”Är Björk en kvinna 

eller man?” till ”Är Björk en man eller kvinna?” då försökspersonen reagerat på att den 

första  formuleringen  lät  ”onaturlig”.  Efter  pilotstudien  och  redigeringen  genomfördes 

undersökningen  i  fyra  omgångar.  Utförandet  följde  samma  principer  i  samtliga  fall. 

Studien  presenterades  som  ett  minnesexperiment  och  studenterna  ombads  läsa  texten 

noggrant  en  gång,  för  att  därefter  lägga  pappret  med  texten  upp-och-ner  framför  sig. 

Studenterna fick även veta att de sedan skulle få fylla i ett frågeformulär där de skulle utgå 

från sitt minne av texten. Det frågeformulär (se bilaga 2) som utformades i samband med 

provtexten gav intryck av att handla om informantens minne; frågorna berörde dels textens 

utformning, dels den refererade studien och dels den refererade forskaren. Den näst sista 

frågan löd: ”Är Björk en man eller kvinna?” och de två alternativen presenterades därefter 

för att informanten skulle kunna ringa in det kön denne trodde sig minnas att Björk hade. 

På enkäten fanns även utrymme för studenten att fylla i uppgifter om sitt födelseår, sitt kön 

och vilken kurs hon/han gick.  Frågeformuläret delades ut i samband med att provtexten 

samlades in.
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5  Undersökningsresultat

Av de totalt 92 studenter som deltagit i försöket är det sex som inte har angett Björks kön, 

antingen genom att undlåta att svara på frågan, eller genom att markera sin osäkerhet på 

annat sätt (med frågetecken eller genom att markera båda svarsalternativen). Dessa utgör 

6,5  procent  av  det  sammanlagda  antalet  informanter,  och  i  den  fortsatta 

resultatredovisningen  kommer  dessa  inte  att  tas  med  i  beräkningen.  Det  är  dock  en 

anmärkningsvärt låg andel studenter som uttryckt osäkerhet i frågan med tanke på att det 

korrekta  svaret  faktiskt  är  att  Björks  kön  inte  framkommer  (se  kapitel  6  för  vidare 

diskussion). 

De 86 studenter som besvarat frågan ingår i den analys som presenteras i delkapitel 5.2 

för att klargöra vilket kön studenterna tillskriver en refererad forskare. Resultatet kommer 

även att belysas utifrån variablerna kön och ålder hos informanterna i delkapitel 5.3, men 

till att börja med redogörs för de kvalitativa aspekterna av undersökningen.

5.1  Kvalitativa iakttagelser vid undersökningen

Vid  de  olika  undersökningstillfällena  har  jag  kunnat  göra  en  del  iakttagelser  av  de 

deltagande studenterna och har även fått  möjlighet att  ta del  av spontana kommentarer 

angående experimentet. Vid tre av fyra tillfällen genomfördes experimentet i små grupper i 

anslutning till att ett seminarium eller en föreläsning avslutats. Detta innebar att jag kunde 

observera spontana samtal efteråt, och även själv samtala med studenter som deltagit. Vid 

ett  tillfälle  frågade en kvinnlig  student  efter  undersökningstillfället  om könet  på Björk 

överhuvudtaget hade framkommit i texten. Hon berättade att hon hade gissat på att det var 
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en kvinna eftersom hon associerade kommunikationsvetenskap2 med kvinnliga forskare. 

Vid ett annat tillfälle satt en kvinnlig student kvar efter att de övriga lämnat lektionssalen, 

och jag tog del av hennes tankegångar när hon då och då talade högt för sig själv. Ett par av 

de  första  frågorna  möttes  av  kommentarer  om att  det  var  svårt  att  minnas,  och sedan 

kommenterades frågan om Björks kön: ”Framgick det verkligen i texten?”. Vid ett kortare 

samtal med studenten efteråt berättade hon att hon ändå hade gissat att Björk var en man.

Vid två tillfällen observerade jag småprat bland studenterna efter att frågeformulären 

hade samlats in och studenterna gjorde sig klara för att gå. Det som diskuterades var de 

frågor som studenterna hade upplevt som svåra, och inte någon gång kunde jag uppfatta 

några  kommentarer  om frågan  om Björks  kön.  Informanterna  jämförde  sina  svar  med 

varandra och en vanlig kommentar var: ”Jag trodde att jag skulle minnas mer!”. 

Dessa iakttagelser vid undersökningstillfällena tyder på att informanterna har uppfattat 

studien  som  ett  minnesexperiment,  vilket  gör  att  resultatet  blir  mer  tillförlitligt  (se 

delkapitel 6.3 för en mer ingående metodutvärdering). Frågan om Björks kön hörde inte till 

dem som diskuterades av studenterna efter försöket, vilket tyder på att den inte ansågs vara 

svår att besvara, och därmed har den antagligen besvarats någorlunda automatiskt. De två 

tillfällen då informanter uttryckligen frågade mig om just den frågan kan ses som exempel 

på att det finns en könsmedvetenhet, vilket inte i sig innebär att informanten svarar att 

Björk är en kvinna. 

5.2  Studenternas uppfattning om Björks kön

Tabell 2 redogör för den uppfattning de 86 studenter har som besvarat frågan om Björks 

kön. Av dessa är det drygt två tredjedelar (71 procent) som tror att Björk är en man, medan 

29 procent  tror att Björk är en kvinna.

2 I provtexten refererades en studie av e-postbrev och sms, vilket av informanten associerades till 
kommunikationsvetenskap. Se provtexten i bilaga 1.
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Tabell 2  Studenternas uppfattning om Björks kön

Antal Andel

Studenter som tror att Björk är en man 61 71,00%

Studenter som tror att Björk är en kvinna 25 29,00%

Totalt 86 100,00%

5.3  Studenternas ålder och kön 

Av de 86 studenter som ingår i analysen har 80 uppgett sitt eget kön. Hos dessa 80 är 

fördelningen mellan kvinnliga och manliga informanter någorlunda jämn; 44 procent av 

informanterna uppger att de är män, 55 procent uppger att de är kvinnor. Figur 1 visar hur 

studenterna har besvarat frågan om Björks kön beroende på vilket kön de själva har, och 

det framgår att män och kvinnor inte skiljer sig åt i sin uppfattning av Björks kön.

Figur 1  Manliga och kvinnliga studenters uppfattning om Björks kön
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Undersökningens reslutat har även analyserats utifrån studenternas ålder. Också här har sex 

personer lämnat frågan om sitt födelseår obesvarat, vilket innebär att 80 informanter ingår i 

analysen av åldersgrupper. Dessa informanter är födda mellan åren 1940 och 1990, och 

denna intervall på 50 år har delats in i tre mindre intervaller, vilket illustreras i figur 2. Av 

figuren framkommer att en majoritet av de medverkande studenterna är födda mellan 1976 

och 1990. 

Figur 2  Procentuell fördelning av studenterna utifrån åldersintervall

Figur 3 nedan illustrerar hur informanterna i de olika åldersintervallen har besvarat frågan 

om Björks kön. Figuren visar att samtliga informanter som är födda mellan 1940 och 1954 

uppger att Björk är en man. Av de informanter som är födda mellan 1955 och 1975 tror 

75 procent att Björk är en man, medan det bland informanterna som är födda mellan 1976 

och 1990 är 67 procent som tror att Björk är en man. Analysen av uppfattningen av Björks 

kön utifrån variabeln ålder avslöjar därmed en tendens att yngre studenter i högre grad än 

äldre uppger att Björk är en kvinna, medan de äldsta studenterna uteslutande tror att Björk 
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är  en  man.  Det  bör  dock  tas  i  beaktande  att  fördelningen  av  studenter  i  de  olika 

åldersintervallerna  är  väldigt  ojämn,  och  de  två  intervallen  med  de  äldsta  studenterna 

innehåller sammanlagt inte fler än 17 procent av informanterna (se figur 2).

Figur 3  Procentuell andel studenter i varje åldersintervall som tror att Björk är en man respektive en kvinna
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6  Resultatdiskussion

Syftet  med  denna  uppsats  har  varit  att  synliggöra  och  analysera  eventuella  dolda 

könsmaktstrukturer i  studenters uppfattning av referenter i  kurslitteraturen,  med hänsyn 

tagen till  informanternas  ålder  och kön.  Jag har  med hjälp  av en experimentell  metod 

synliggjort strukturer i tillskrivandet av kön, och resultatet blev att studenterna i 71 procent 

av fallen uppger att referenten är en man. Undersökningen har visat att detta resultat gäller 

för både manliga och kvinnliga studenter, men att åldern kan ha en viss inverkan på hur 

studenterna  uppfattar  forskarens  kön.  Resultatet  antyder  att  äldre  studenter  har  en 

benägenhet att utgå från att forskaren är en man. De studenter som är födda efter 1975 tror 

däremot i större utsträckning att forskaren är en kvinna. Trots att forskaren i själva verket 

är en kvinna (se 4.2), trots att det ämnesområde forskaren verkar inom kan anses vara 

könsneutralt  (se 4.2.1) och trots  att  det  numera är  lika stor del  kvinnor som män som 

doktorerar (se 2.2) så utgår ändå en så stor majoritet av studenterna från att forskaren är en 

man. Det är relativt få studenter som uttryckt sin osäkerhet i frågan om Björks kön, trots att 

de egentligen är de enda som ”svarat rätt” då Björks kön ju inte framkommer i provtexten. 

Orsaken till att dessa studenter är så få är troligtvis att experimentet har uppfattats som ett 

minnestest där studenterna utgår från att det rätta svaret finns bland svarsalternativen, men 

troligtvis  har  det  även  att  göra  med  att  människor  i  allmänhet  har  en  benägenhet  att 

tillskriva andra personer kön.  

Utifrån Sandra Hardings presentation av genuskonstruktion på tre nivåer (se 3.1.2) har 

studien  undersökt  den  symboliska  konstruktionen  av  kön.  Den  till  synes  könsneutrala 

konstruktionen ”forskaren Björk” har hos de flesta av studenterna haft den generaliserade 

betydelsen  av  en  person  med  manligt  kön.  Resultaten  har  även  kopplingar  till  den 

strukturella  konstruktionen  av  genus  inom  akademien,  där  könsstrukturer  inom  fältet 

påverkar studenternas uppfattning om kvinnor och män. De resultat som undersökningen 

har gett kommer i detta kapitel att diskuteras utifrån de teorier som presenterades i början 
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av uppsatsen (se kapitel 3). Först diskuteras resultatet utifrån antagandet om kvinnan som 

det  Andra,  där Simone de Beauvoirs  bok  Det andra könet utgör  den teoretiska ramen. 

Undersökningens  resultat  kommenteras  även  utifrån  de  tidigare  studier  om 

universitetsfältet som presenterades i delkapitel 2.2 och jämförs med tidigare studier om 

tillskrivande  av  kön  (se  2.1).  Därefter  följer  ett  kapitel  med  tillämpning  av  Pierre 

Bourdieus  teorier  om  fält  och  habitus.  Studenternas  habitus  analyseras  utifrån 

undersökningens resultat och variabeln ålder kommenteras i ett särskilt avsnitt.

Slutligen utvärderas uppsatsens metod.

6.1  Kvinnan som det Andra, mannen som norm

I  teoridelens delkapitel  3.1 presenterades Simone de Beauvoirs  beskrivning av kvinnan 

som  det  Andra  i  förhållande  till  mannen,  Subjektet.  Simone  de  Beauvoir  menar  att 

historien har skapats av män, och även om kvinnor får tillgång till fler och fler traditionellt 

sett manliga domäner, så befinner de sig där på de villkor som satts upp av männen, och de 

gamla traditionerna utgör ett  hinder för kvinnans naturliga plats på fältet (de Beauvoir, 

1973:12 f, 106, 113). Britt-Louise Gunnarsson säger ungefär samma sak då hon konstaterar 

att universitetsfältet är uppbyggt av gamla strukturer och hierarkier som vidmakthålls av 

konservativa traditioner och ett konservativt förhållningssätt till ny kunskap (Gunnarsson, 

2001:250). Detta gör att kvinnliga forskare agerar på männens område, och även om det 

råder  en  kvantitativ  jämställdhet  så  innehar  kvinnorna  sällan  de  högsta  positionerna 

(ibid:248). Även Birgitta Meurling talar om universitetsfältet som typiskt manligt och svårt 

för kvinnor att bli en jämställd del av. Hon menar att aktörerna på det akademiska fältet har 

krav på sig att leva upp till den ideala forskarrollen, som av tradition är manlig och därför 

ytterst svår för kvinnor att anpassa sig till (Meurling, 2007:27). 

Utifrån Simone de Beauvoirs redogörelse över den historiska synen på kvinnan som det 

Andra,  samt  Britt-Louise  Gunnarssons  och  Birgitta  Meurlings  iakttagelser  av  detta 

förhållande, så är den traditionella könsmaktordningen en högst trolig förklaring till varför 
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studenterna i min studie svarar som de gör. Eftersom universitetsfältet under så lång tid 

varit  en  manlig  domän  –  skapad  av  män  och  upprätthållen  av  män  –  så  finns 

föreställningarna kvar om att den typiska forskaren är en man. De normer och krav som är 

förknippade  med  denna  ideala  forskare  har  typiskt  manliga  attribut,  och  eftersom 

studenterna  är  en  del  av  det  akademiska  fältet  under  sin  studietid  påverkas  de  av  de 

underliggande strukturer och ideal som råder där. Hur detta kan ske ska närmare diskuteras 

i  nästa  delkapitel,  då  Pierre  Bourdieus  begrepp  tillämpas  på  undersökningens  resultat. 

Innan dess kan det tilläggas att den androcentriska traditionen med mannen som subjekt 

och norm även märks i språket. De undersökningar som presenterades i delkapitel 2.1 visar 

att beteckningar som avses som könsneutrala ändå ofta uppfattas som manliga. Rebecca 

Merrit och Cynthia Kok (1995) utgick från Jeanette Silveiras People = Male-hypotes då de 

i ett experiment undersökte vilket kön studenter tillskrev en person med ett könsneutralt 

förnamn som enda beteckning. Resultaten av studien blev att studenterna i 76 procent av 

fallen ansåg att Chris var en man (Merritt & Kok, 1995:153). Jag har använt en metod som 

bygger på den Rebecca Merritt och Cynthia Kok utformat, och informanterna är i båda 

fallen studenter inom den högre utbildningen. Rebecca Merritt och Cynthia Kok var ute 

efter att testa en hypotes om att människor generellt sätter likhetstecken mellan person och 

man, medan jag har velat ta reda på om likhetstecken sätts mellan forskare och man. I båda 

fallen  handlar  det  om  att  synliggöra  en  struktur  där  mannen  utgör  normen,  trots  en 

könsneutral situation där kvinnan är ett lika sannolikt alternativ som mannen; det finns lika 

många kvinnliga som manliga personer, och det är numera lika många kvinnor som män 

som doktorerar.  Detta  innebär  visserligen  inte  att  det  finns  lika  många  kvinnliga  som 

manliga forskare, men det ger en fingervisning. I båda studierna uppgav över 70 procent av 

informanterna att personen i experimentets provtext var en man. Siffran var dock något 

högre i  Rebecca Merrit  och Cynthia  Koks studie,  vilket  kan bero på en mängd saker; 

studien är äldre, den är gjord i en annan kultur och den är något annorlunda i sin metod och 

sina frågeställningar.  Intressant är  ändå den tendens som så tydligt  visar att  subjektet  i 

första hand förstås som en person av manligt kön; mannen utgör fortfarande normen, och 

kvinnan är det Andra.

34



6.2  Studenternas habitus och universitetsfältets logik

Jag har med denna uppsats velat synliggöra studenters uppfattning av könsstrukturer inom 

forskarvärlden. Jag har genom ett experiment kommit åt det omedvetna och automatiska 

tillskrivandet av kön som visar att en majoritet av studenterna uppfattar mannen som norm 

för  forskare.  Att  så  många  av  studenterna  har  denna  uppfattning  förklaras  utifrån 

studenternas  habitus  och  universitetsfältets  logik.  Föreställningen  om  att  den  typiska 

forskaren är  en man är djupt  rotad i  de strukturer  som bygger  upp universitetsfältet.  I 

avsnitt 3.2.2 beskrevs Pierre Bourdieu teorier om androcentrism, att mannen utgör normen 

och  kvinnan  den  andra,  och  om  mannens  strukturella  dominans  över  kvinnan  som 

symboliskt våld (Bourdieu, 1999:17, 11). Detta symboliskt våld är en konsekvens av varje 

habitus  inneboende  föreställningar  om  mannen  som  norm.  Dessa  föreställningar 

härstammar i sin tur från de könsstrukturer som finns i de socialiserande institutionerna. 

Pierre Bourdieu menar att dessa föreställningar har en lång historisk varaktighet; de har 

skapats, upprätthållits och återskapats under hela den långa tid då mannen har varit det 

dominerande könet. Genom de olika institutionerna har individerna redan från det att de är 

små internaliserat dessa föreställningar i sitt habitus, och därmed har det symboliska våldet 

fortsatt  att  verka,  och gör det  än (ibid:14 f,  47,  69).  Att  studenterna,  trots  den alltmer 

jämställda situationen både i samhället och i akademien, ändå uppenbarligen har en väldigt 

traditionell och normativ föreställning om kvinnor och män inom forskarvärlden har alltså 

att  göra med att  de svarar  enligt  de perceptionsscheman som finns inneboende i  deras 

habitus. Föreställningen att forskare är män gör att begreppet forskare då det dyker upp i 

språket förstås utifrån en generaliserad betydelse av en forskare som en person av manligt 

kön. De omedvetna strukturer som gör att studenterna svarar att Björk är en man betraktas 

som normala på fältet; det är i själva verket de underliggande strukturer som bygger upp 

fältet och det är i sin ordning att utgå från att Björk är en man. Pierre Bourdieu påpekar 

även  att  universitetsfältets  uppbyggnad  är  beroende  av  agenternas  uppfattning  om det 

(Bourdieu,  1996:47,  35  f),  vilket  kommer  diskuteras  närmare  i  uppsatsens  avslutande 

kapitel, där frågan om handlingsåtgärder kommer att behandlas.

När Pierre Bourdieu talar om symboliskt våld påpekar han att det som är norm aldrig 
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behöver  rättfärdigas  eller  markeras  (Bourdieu,  1999:21).  Detta  kan  i  dennas  uppsats 

sammanhang tolkas som att forskaren Björk och dennas studie inte får studenterna att utgå 

från att det rör sig om en kvinna eftersom det inte finns något i språket som markerar att 

det är en kvinna. Provtexten som användes i försöket var tänkt att vara könsneutral, liksom 

efternamnet Björk. Både texten och studien var i själva verket gjorda av kvinnor, men på 

grund av de normerande scheman som studenterna, omedvetet, har internaliserat under sin 

levnad så utgick de från att Björk är en man. Det är då troligtvis inte efternamnet Björk 

som har  betydelsen  av  en  mansperson,  utan  det  är  det  begrepp  som namnet  står  för, 

nämligen forskaren. Den symboliska konstruktionen av kön representeras här genom detta 

språkliga  begrepp  som  tillskrivs  manligt  kön  på  grund  av  den  manliga  traditionen  i 

forskarvärlden och de föreställningar som finns om kön i akademien. Ett  könsmarkerat 

språk skulle därför kunna tänkas förändra den generaliserade betydelsen av ordet, vilket 

kommer diskuteras längre fram. 

En  aspekt  som  det  kan  vara  värt  att  betona  är  det  faktum  att  habitus  är  något 

individuellt,  något som uppstår hos individen i  dennes unika existenssituation,  och den 

enes habitus kan därför skilja sig väldigt mycket från den andras (Bourdieu, 1993:298 f). 

Även  i  denna  studie  finns  skillnader  i  habitus  angående  hur  studenten  tillskriver  en 

könsobestämd forskare kön, men majoriteten av studenterna svarar ändå likadant. Detta 

skulle kunna tyda på att det inte är så stora skillnader i levnadsvillkor i Sverige idag, och 

det skulle kunna tyda på att skillnaden snarare ligger i den historiska aspekten då det var 

variabeln  ålder  som visade  upp  skillnader  mellan  olika  studenter.  Men  den  troligaste 

förklaringen är ändå att dessa strukturer i individens habitus står under stark påverkan från 

institutioner som omfattar alla individer, nämligen skolan och staten (jmf avsnitt 3.2.2). 

Bourdieu betonar den starka kopplingen mellan habitus och fält, och i detta fall, då fältet är 

knutet till både skolan och staten, blir denna koppling ännu starkare. De androcentriska 

föreställningarna om kön återfinns dels i  studenternas habitus, dels  på universitetsfältet 

som i sin roll  som socialiserande institution genom historien har bidragit  till  att  skapa, 

vidmakthålla  och  reproducera  dessa  föreställningar  till  individerna  och  samhället.  Att 

nästan 30 procent av studenterna svarar att den refererade forskaren är en kvinna skulle 

kunna tyda på att de senaste årtiondenas politiska jämställdhetsarbete har gett resultat. 
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6.2.1  Skillnader i habitus utifrån studenternas ålder

Resultatet av undersökningen visar att det inte finns någon skillnad mellan hur manliga och 

kvinnliga  studenter  uppfattar  den  refererade  forskaren  Björks  kön  (se  figur  1,  s  29). 

Däremot  uppvisades  en  del  skillnader  vid  analysen  av  variabeln  ålder.  Det  undersökta 

materialet är för begränsat för att man ska kunna dra några säkra slutsatser av det, men 

figur  3  (s  31)  påvisar  en  intressant  tendens  där  man  kan  se  att  de  äldsta  studenterna 

uteslutande uppger att Björk är en man, medan andelen studenter som uppger att Björk är 

en kvinna blir större ju yngre studenterna är. Detta kan med Pierre Bourdieu förklaras som 

att studenternas habitus skiljer sig åt på den här punkten beroende på att de internaliserat 

sina  föreställningar  och  normer  under  olika  tidsperioder.  Pierre  Bourdieu  uppger  olika 

existensbetingelser,  påverkade  av  familjen,  skolan  och  staten,  som  grundläggande  i 

skapandet  av  en  individs,  eller  en  hel  generations,  habitus  (Bourdieu,  1993:298  f, 

Bourdieu, 1999:14 f). Förklaringen till att studenterna i olika stor utsträckning tillskriver 

Björk manligt kön kan då ha att göra med dels hur situationen mellan könen såg ut under 

individens socialisation, dels hur föreställningarna om könen såg ut. Det är alltså troligt att 

de studenter som är födda på 40- och 50-talen internaliserade normer om jämställdhet som 

var  påverkade  av  den  traditionella  synen  på  vetenskap  och  offentlighet  som  manliga 

domäner.  Förhållandena  mellan  könen  både  i  hemmet  och  skolan  såg  annorlunda  ut; 

kvinnor  var  i  större  utsträckning  ”hemmafruar”  och  kvinnor  hade,  som  Britt-Louise 

Gunnarsson  skrev,  bara  helt  nyligen  fått  tillgång  till  universitetsfältet  (Gunnarsson, 

2001:247). Studenterna i nästa åldersintervall är födda mellan 1955 och 1975, en tidsperiod 

då feminismen och jämställdhetsfrågorna fick allt större utrymme. I denna grupp finns ett 

par studenter som menar att Björk är en kvinna,  men den stora majoriteten av de som 

tillskriver Björk kvinnligt kön, hela 97 procent, är födda efter 1975. 

Flera av de forskare och teoretiker som har behandlats i denna uppsats har framhållit 

den  akademiska  trögheten,  oviljan  mot  och  långsamheten  i  förändringar  i  de  inre 

strukturerna. Universitetsvärlden anses vara konservativ och trots att kvinnor nu har varit 

en del av denna värld under flera decennier så är villkoren fortfarande anpassade efter, 

skapade av och mer fördelaktiga för männen. Pierre Bourdieu talar om dessa strukturer i 
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fält och i habitus som djupt liggande och tillkomna under en lång historisk tid (Bourdieu, 

1999:53 f, 69). Både kvinnor och män följer de perceptionsscheman som finns inneboende 

i deras habitus, vilket gör det svårt att anpassa sig till nya förhållanden, även då dessa är 

fördelaktiga för kvinnor. Pierre Bourdieu talar om den ”socialt ålagda agorafobin” som han 

menar drabbat kvinnorna under förra seklets segrar för jämställdheten. Trots att kvinnor 

numera har samma lagstadgade rättigheter som männen, så har förändringen i praktiken 

gått mycket långsamt. Detta kan bero just på att det nya beteendet (att ta steget ut i den 

traditionellt sett manliga offentligheten) inte har varit inneboende i individernas habitus 

(ibid:53). Förändringar tar alltså med nödvändighet tid eftersom det krävs nya generativa 

scheman  i  habitus,  och  detta  kan  man  se  i  den  förändring  över  tid  som  uppsatsens 

undersökning påvisar tendenser till. Varje ny generation har internaliserat något annorlunda 

normer och föreställningar än den tidigare, och de studenter som är födda under slutet av 

70-talet  och under 80-talet  har fått  en uppfostran,  både hemifrån,  från skolan och från 

staten,  som ser på jämställdhet  mellan könen på ett  annat  sätt  än man gjorde bara två 

årtionden innan. Studenternas föreställningar om jämställdhet på fältet påverkas antagligen 

även av de synliga strukturer som råder där, och som Britt-Louise Gunnarsson framhåller 

är det fortfarande männen som innehar de högsta positionerna, vilket påverkar studenternas 

syn på forskare (Gunnarsson, 2001:248, 275 f). 

Då en individs habitus är föränderligt och internaliseringen av föreställningar sker även 

i vuxen ålder, speciellt om man studerar och därmed kommer i nära kontakt med skolan 

som institution, finns ytterligare en tolkning av resultatet.  De äldre studenterna har levt 

längre och har stått under institutionernas påverkan under en längre tid, vilket kan vara en 

orsak till att så många av dem utgår från att Björk är en man. Att studenterna svarar som de 

gör skulle därmed kunna ses som en åldersfråga och inte en generationsfråga. En intressant 

uppföljning skulle vara att se hur resultatet blir för studenter födda på 80-talet om de gör 

samma experiment om trettio år igen. Om skillnaden i föreställningar om kön mellan de 

äldre  och de yngre studenterna är  en åldersfråga skulle  resultatet  kunna bli  i  stort  sett 

detsamma  som  det  blev  i  denna  studie.  Är  det  däremot  en  generationsfråga,  där 

föreställningar om kön påverkas av den tid då individen socialiseras genom familj, skola 

och stat, så tyder mitt resultat på att en förändring har skett. Förutsatt att könsstrukturerna 
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på universitetsfältet ändras så kommer även föreställningarna om kön på fältet att ändras. 

Även om det akademiska habitus, som Birgitta Meurling talar om, fortfarande är manligt 

betingat så är detta kanske på väg att förändras. Hur forskningen kring detta ämne kan 

påverka individernas habitus och fältets inre strukturer kommer att behandlas i kapitel 7. 

6.3  Metodutvärdering

En svaghet med uppsatsens undersökning är att  den genomförts på ett  starkt begränsat 

urval  av  informanter.  Studenter  är  en  mycket  heterogen  grupp  och  jag  har  inte  haft 

möjlighet att ta hänsyn till den mängd variabler som förekommer. De slutsatser jag kan dra 

av variablerna kön och ålder bör ses som tendenser, och den begränsning jag har gjort av 

urvalsgruppen att bestå av humaniorastudenter skulle, i en större studie, kunna begränsas 

ytterligare då det antagligen finns skillnader inom olika humanioraämnen. Min bedömning 

av urvalsgruppen så som jag har definierat  den är  dock att  de största  skillnaderna bör 

finnas mellan olika fakulteter, och att  studenter inom humaniora sinsemellan är relativt 

lika,  medan  undersökningens  resultat  kanske  inte  är  överförbart  till  studenter  inom 

naturvetenskapliga  ämnen.  Reliabiliteten  bör  därför  vara  någorlunda  hög  inom 

urvalsgruppen. En intressant aspekt att studera i kommande studier skulle dock vara om det 

finns någon skillnad mellan hur studenter inom olika fakulteter uppfattar kön på fältet. Det 

vore även intressant att undersöka om studenternas habitus förändras ju längre de kommer 

i sina studier; vilken betydelse har det att studenterna i denna uppsats undersökning läser 

på grundnivå? Skiljer sig deras inställning från den studenter på avancerad nivå har?

Det kan dock ha förekommit en del felkällor vid det första undersökningstillfället, som 

innefattade den största gruppen av informanter, 47 stycken. På grund av det stora antalet 

studenter kan två felkällor ha inträffat; dels kan en del studenter ha haft provtexten kvar 

medan de besvarade frågeformuläret, och därmed ha haft möjlighet att kontrollera svaren, 

dels kan studenterna ha diskuterat frågorna sinsemellan. Risken för att dessa felkällor ska 

ha  inträffat  minimeras  dock  av  att  informanterna  innan  undersökningen  fick 
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instruktionerna att lägga pappret med provtexten upp-och-ner efter att de läst den en gång, 

samt att de skulle besvara frågorna individuellt efter sitt eget minne. Det faktum att enbart 

en  person  i  gruppen  undlät  att  besvara  frågan  om  Björks  kön  tyder  också  på  att 

informanterna inte hade texten tillgänglig då de besvarade frågeformuläret. 

Ytterligare en felkälla kan vara att en del av informanterna gissat sig till det egentliga 

syftet med studien, så som de kvalitativa observationerna ger två exempel på. Detta skulle 

påverka validiteten eftersom metoden i  så fall  inte skulle mäta det den avser att  mäta, 

nämligen det automatiska tillskrivandet av kön. Det finns dock ingen anledning att tro att 

ett  större  antal  informanter  skulle  ha  misstänkt  att  studien  hade  ett  genusperspektiv, 

tvärtom  tyder  de  observerade  samtalen  efter  undersökningarna  på  att  studenterna 

uppfattade undersökningen som ett minnesexperiment. Att en del av informanterna kände 

sig tvungna att ”gissa” påverkar inte validiteten nämnvärt, eftersom Björks kön faktiskt 

inte framgick av texten och även de som trodde sig minnas Björks kön i själva verket 

gissade. Metoden har därmed mätt vilket kön studenterna tror att Björk har, även om en del 

kanske   har  varit  mer  säkra  än  andra.  De  informanter  som verkligen  inte  har  kunnat 

tillskriva Björk ett kön, eller som har varit helt säkra på att det inte framgick av texten, är 

troligtvis de som inte har besvarat frågan, och dessa (sex) personer ingick inte i analysen 

av resultatet.
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7  Avslutande diskussion

Denna uppsats har verifierat hypotesen om att studenter enligt traditionella föreställningar 

om kön utgår  från  att  en  forskare  är  en  man och inte  en  kvinna.  Den androcentriska 

traditionen att  betrakta vetenskap som manligt  synliggjordes i  det  specifika experiment 

som gav resultatet att över 70 procent av studenterna automatiskt utgick från att forskaren 

Björk  i  ett  könsneutralt  referat  var  en  man.  Ju  äldre  studenterna  var,  desto  större 

benägenhet  hade de att  tillskriva Björk manligt  kön.  Detta  kan bero på att  studenterna 

tillämpade  den  praktik  som  är  en  följd  av  deras  habitus;  föreställningar  om  kön  har 

internaliserats  av studenterna  utifrån deras  existensbetingelser,  och dessa strukturer  har 

genererat scheman i deras habitus enligt vilka de besvarade frågan i experimentet. 

I detta kapitel har jag för avsikt att diskutera den sista frågeställningen, nämligen hur det 

akademiska fältet kan nå ökad jämställdhet, både generellt och på det område som berör 

studenters uppfattning om könsstrukturer inom fältet. Ett enkelt svar på den frågan finns 

inte, men det finns helt säkert många åtgärder som kan bidra till ökad jämställdhet och så 

småningom  förändrade  inställningar.  När  det  gäller  praktiska  åtgärder  kan  dessa 

genomföras ganska omgående; förändringen kommer förhållandevis snabbt. Att förändra 

föreställningar om kön tar däremot tid, och att förändra ett helt fälts struktur är en mycket 

långsam process. Det är viktigt att ha detta i åtanke, då det kan vara lätt att resignera inför 

förhållanden  som  kan  tyckas  stillastående.  Såväl  Pierre  Bourdieu  som  Britt-Louise 

Gunnarsson och Birgitta Meurling talar om universitetsfältets konservatism och motvilja 

till förändring (se 6.1 och 6.2). Fredrik Bondestam är inne på samma linje då han påpekar 

att lärare som inför könsperspektivet i pedagogiken får räkna med motstånd; studenterna är 

sällan glada över att tvingas förändra sina inlärda föreställningar (Bondestam, 2004:32). 

De åtgärder som kan vidtas på universitetsfältet återfinns framför allt på tre plan; riktade 

mot studenterna och undervisningen, riktade mot de som är anställda vid universitet eller 

högskola och riktade mot universitetsfältet som helhet. 
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Åtgärder  som riktas  mot  studenterna  och  undervisningen  handlar  i  första  hand  om 

könsmedveten pedagogik, och där gav Fredrik Bondestam flera konkreta tips på vad lärare 

kan göra. Den könsmedvetna pedagogiken bör finnas med redan vid planeringen av kursen 

och leda till att kurslitteraturen är fördelad jämnt mellan kvinnliga och manliga författare, 

att könsperspektivet diskuteras och att examination eventuellt kan ske på alternativa sätt än 

de gängse. Fredrik Bondestam menar även att den könsmedvetna pedagogiken bör vara 

explicit uttryckt och att studenterna från kursstart ska vara inbegripna med att den finns 

och vad den innebär (Bondestam, 2004:52 ff). Mitt eget förslag är att lärare ser till  att 

förnamnen på  författarna  alltid  står  med  i  litteraturlistan.  Med tanke  på  denna  studies 

resultat är det annars troligt att många studenter utgår från att författarna är män. Pierre 

Bourdieu skriver även att det som utgör normen – i detta fall mannen – aldrig behöver 

rättfärdigas eller markeras (Bourdieu, 1999:21), vilket stöder uppsatsens resultat. Är enbart 

efternamnet utskrivet är könet omarkerat och en majoritet av studenterna utgår från att det 

är en man. Mitt förslag är därför att förnamn i så stor utsträckning som det är möjligt skrivs 

ut.  Detta  ligger  inte  alltid  inom lärarnas  område,  utan  det  är  något  som varje  enskild 

författare  eller  förläggare  borde  ha  i  åtanke,  vilket  gör  det  till  en  svårare  åtgärd  att 

genomföra.  Jag  tror  dock  att  det  skulle  bidra  till  en  förändrad  syn  på  kvinnor  inom 

forskarvärlden,  inte  minst  för  att  kvinnor  ofta  till  antalet  faktiskt  är  lika  många  som 

männen. De undersökningar av kurslitteratur som presenterades i denna uppsats (se 4.2.1) 

tyder  på  en  jämn könsfördelning  när  det  gäller  kvinnliga  och  manliga  författare  inom 

svenskämnet, vilket stöder ett antagande om att det faktiska antalet kvinnor på fältet är fler 

än vad studenterna tror. Detta antagande går utanför denna studie, men det skulle vara en 

intressant sak att undersöka; om det nu är så att studenterna utgår från att forskare som bara 

nämns vid efternamn är män, hur skulle de då reagera på en artikel eller en bok där både 

förnamn och efternamn fanns utskrivet och visade upp en jämn fördelning mellan kvinnor 

och män? Denna form av förändringar på den symboliska nivån av konstruktionen av kön 

kan få genomslagskraft just för att ett könsmarkerat språk kan bryta den koppling till ett 

visst  kön som finns  inneboende i  en  del  språkliga  begrepp.  Språkpolitiska  åtgärder  är 

därmed ett viktigt redskap i jämställdhetsarbetet, även om det naturligtvis krävs mycket 

arbete också på strukturell nivå. 
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De åtgärder som nämnts ovan är alltså inriktade mot studenterna. Eftersom universitetet 

som institution bidrar till att generera scheman av föreställningar och normer i studenternas 

habitus, så kan en könsmedveten pedagogik förhindra att det symboliska våldet fortsätter 

att internaliseras av studenterna.

Åtgärder  som  riktar  sig  mot  de  anställda  på  universitet  och  högskolor  återfinns 

framförallt på en strukturell nivå, och handlar mycket om att påverka könsfördelningen 

inom olika fakulteter och att främja kvinnors möjlighet att nå högre positioner. Britt-Louise 

Gunnarsson påpekar att det, trots en kvantitativ jämställdhet i stort, fortfarande är män som 

har de högsta positionerna (Gunnarsson, 2001:248). I hennes egen studie visade det sig att 

den fakultet där flera kvinnor återfanns på de höga positionerna även visade upp en större 

jämställdhet när det gällde hur kvinnor och män (både studenter och lärare) agerade på 

seminarium  (ibid:275  f).  Kvinnornas  höga  positioner  kan  därför  tänkas  påverka 

studenternas  habitus,  deras  inställning  till  kön  och  deras  agerande  utifrån  dessa 

inställningar. 

Birgitta Meurling talar om den ideala forskarroll som både kvinnor och män förväntas 

leva upp till, vilket är lättare för männen att göra av den anledningen att den traditionella 

forskaren  historiskt  sett  är  en  man  och  forskarrollen  är  därmed  anpassad  efter  män 

(Meurling, 2007:27). Ett medvetandegörande av detta förlegade ideal och en strävan efter 

att  förändra  det  skulle  främja  jämställdheten.  Det  är  dock  inte  helt  lätt  att  förändra 

strukturer,  speciellt  inte  på  ett  fält  som under  en  mycket  lång  tidsperiod  sett  ungefär 

likadant ut, men Pierre Bourdieu ger i Homo academicus viss vägledning till en förändring 

av  universitetsfältet.  Han  skriver  att  fältets  uppbyggnad  är  beroende  av  agenternas 

uppfattning om det  och en viktig del av arbetet är därför att synliggöra dessa uppfattningar 

som nästan alltid är dolda och omedvetna för fältets aktörer (Bourdieu, 1996:47, 64). Pierre 

Bourdieu menar därför att det enbart är forskarna själva som kan förändra de strukturer 

som råder på det egna fältet; det krävs av forskaren att hon eller han antar ett synsätt som 

på  samma  gång  är  obektivistiskt  och  perspektivistiskt  och  därmed  blottlägger  de 

makthierarkier, könsstrukturer och relationsmönster som styr forskarna och som ständigt 

reproduceras av dem själva (ibid:50 f). Först när en medvetenhet om dessa strukturer har 

väckts  kan  forskaren,  och  även  den  som  tar  del  av  forskningen,  aktivt  verka  för  en 
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förändring och arbeta för att motverka det symboliska våldet. Med hjälp av de åtgärder 

som  redan  föreslagits  –  könsmedveten  pedagogik,  explicit  könsmarkering,  förändrat 

forskarideal – kan aktörerna på fältet därefter medvetet påverka strukturerna. Nyckeln är 

alltså enligt Pierre Bourdieu att gå på djupet, att syna maktstrukturerna på detaljnivå och 

medvetandegöra androcentrismen, inte bara så som den ser ut idag, utan hur den har sett ut 

genom hela sin långa historia. Den historiska aspekten är alltså av stor vikt, och Pierre 

Bourdieu betonar att det krävs av forskarna att granska de institutioner som bidragit till 

konstruktionen av genus på fältet och i individers habitus (Bourdieu, 1999:119). Utan detta 

synliggörande  förblir  strukturernas  ursprung  dolt  och  först  när  hela  bilden  av 

producerandet, vidmakthållandet och reproducerandet klargjorts kan en verklig förändring 

av fältets föreställningar om kön genomföras.

De förändringsåtgärder som har föreslagits i detta kapitel kan naturligtvis inte ses som 

åtskilda från varandra. Som Pierre Bourdieu påpekar är habitus och fält nära relaterade, 

och förändringar som uppstår i studenters habitus är ofta direkt påverkade av förändringar i 

fältets  struktur,  samtidigt  som studenternas  habitus  kan  påverka  fältet,  speciellt  om de 

senare blir en fullvärdig del av det. Det är med andra ord viktigt att forskningen om kön 

fortgår, och att den inte enbart koncentrerar sig på ytliga förhållanden och statistik, utan att 

den går på djupet för att kartlägga de strukturer som bygger upp föreställningar om kön, i 

akademien och i samhället i stort. 
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Bilaga 1

Texten nedan är hämtad från en artikel som ingår i kurslitteraturen på 

en b-kurs i svenska. Jag vill att du noggrant läser igenom texten en gång. 

Du kommer därefter att få besvara ett frågeformulär med nio korta 

frågor som handlar om vad du minns av den text du just har läst. 

Svenska  e-postbrev  har  studerats  i  olika  undersökningar,  bland annat  i  en 

nyligen  publicerad  doktorsavhandling  från  Göteborgs  universitet,  Use  and 

adaption  of  written  language  to  the  conditions  of  computer-mediated 

communication (Björk,  2001),  där  en jämförelse  har  gjorts  mellan  vanliga 

brev och e-postbrev som inkommit till en svensk myndighet. Björk har tittat 

på  förekomsten  och  typen  av  inlednings-  och  avslutningsfraser.  För  det 

vanliga myndighetsbrevet är det normala att det saknas hälsningsfras (endast 

4  %  av  de  analyserade  breven  hade  hälsningsfras),  medan  namnet  på 

avsändaren ingår i avslutningsfrasen (98 % av breven var undertecknade). För 

e-postbreven var mönstret mer varierat.  Av de analyserade breven innehöll 

drygt  hälften  (53 %) en  hälsningsfras,  oftast  ”Hej”.  Drygt  en fjärdedel  av 

breven var dock inte undertecknade (endast 27 %), vilket förstås kan förklaras 

av att namnet på sändaren finns med i huvudet på e-postmeddelandet (Björk, 

2001: 54). 

Björk fann också att  språket  i  e-postbreven var  mer  korthugget  och att 

förkortningar användes i större utsträckning än i de vanliga breven. Det här 

draget är än mer typiskt för SMS, där det begränsade utrymmet – 160 tecken 

– liksom det tidsödande knappandet påverkar såväl innehåll som funktion och 
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form. Här gäller det att kunna uttrycka sig koncist och använda förkortningar. 

Den uppfinningsrika skribenten finner dock på olika sätt  att  skapa ett  rikt 

innehåll  med  få  knapptryckningar.  Björk,  som  också  studerat  SMS,  fann 

exempel på att man uteslöt interpunktion - ”Ge mig ditt nummer har det inte 

längre  så  ringer  ja  ikväll  ska  spela  fotboll”  -  liksom  blanksteg  - 

”KOMINIAFFÄREN”. Björk fann också skribenter som tog bort vokalerna i 

vissa ord; man skrev t.ex. ”svnglska” istället för ”svengelska” (Björk, 2001: 

126).
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Bilaga 2
Fyll i dessa fakta om dig själv:                                      

Födelseår: ..................................   

Kön: ...................................  

Kurs: ................................... 

Vad minns du av texten du just läste?

Besvara frågorna nedan utifrån vad du minns av den text du just har läst. En del av frågorna 
erbjuder fasta svarsalternativ och du ringar då in ett eller flera av dessa. Övriga frågor besvarar du 
kortfattat utifrån ditt minne.

Angående textens utformning                                                                                                                    

1. Hur många stycken var texten indelad i? 1 2 3 

2. Vilken/vilka av dessa skiljetecken användes i texten?       /           ””                :             %

Angående den refererade studien av brev till svenska myndigheter                                                            

3. Vilket/vilka ord minns du från titeln på studien? adaption    e-mail    written 

4. Brukar det vanliga myndighetsbrevet ha en hälsningsfras? ja nej 

5. Vilken var den vanligaste hälsningsfrasen i e-postbreven?...............................................................

Angående den refererade forskaren Björk? 

6. Vid vilket universitet la Björk fram sin avhandling?   Stockholm      Göteborg      Umeå 

7. Är Björk en man eller kvinna?      man       kvinna 

8. Vad har Björk studerat förutom brev? ..............................................................................................

Tack för din medverkan!
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Bilaga 3

Kurslitteratur ur ett genusperspektiv

Granskning av kurslitteraturen inom svenskämnet på Södertörns högskola

Nedan presenteras en undersökning av kurslitteraturen till svenskämnets grundkurser på 

Södertörns högskola. Syftet är att granska litteraturlistorna ur ett könsperspektiv för att ta 

reda på om svenskämnet kan anses vara könsneutralt i detta avseende. Eftersom studenter 

på högskola och universitet kommer i kontakt med det akademiska fältet främst genom 

litteraturen anser jag att denna har en viktig roll i förmedlandet av könsstrukturer på fältet. 

Metoden för att ta reda på huruvida kurslitteraturen i svenskämnet är könsneutral bygger 

på  den  som användes  av  Jämställdhetsgruppen  på  Institutionen  för  nordiska  språk  på 

Stockholms Universitet då en granskning av kurslitteraturen på en Svenska A-kurs på nyss 

nämnda  lärosäte  genomfördes  (Jämställdhetsgruppen,  SU,  2005).  Jämställdhetsgruppen 

utgick då dels från hur stor andel av verken som var författade av kvinnor respektive män, 

dels  hur  stort  sidantal  dessa verk utgjorde.  Om inget  av könen stod för  mindre än  40 

procent av det totala antalet verk eller sidor ansågs kursen ha en könsneutral fördelning av 

litteratur. 

Jag har valt att granska litteraturen på kurserna Svenska A, Svenska B och Svenska C 

för  att  dels  få  en  bild  av  hur  könsfördelningen  ser  ut  på  de  olika  kurserna,  dels  en 

sammanslagen bild för svenskämnets grundnivå. Jag har utgått från de kurslitteraturlistor 

som gäller för vårterminen 2009, och jag har i undersökningen räknat bort de titlar som 

anges  som  referenslitteratur,  de  titlar  som  är  författade  av  en  man  och  en  kvinna 

tillsammans, antologier med en eller flera redaktörer och titlar som inte har en namngiven 

författare (exempelvis  Svenska Akademiens Ordlista). I  de fall litteraturlistan har angett 

vilka sidor som ska läsas har jag utgått från detta då jag beräknat sidantal och  i de fall där 
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inga  sidor  har  angetts  har  jag  utgått  från  att  hela  boken  ska  läsas.  Liksom  i 

Jämställdhetsgruppens granskning har jag valt att utesluta de verk där jag inte kunnat få 

uppgift om verkets sidantal (Jämställdhetsgruppen, SU, 2005:1). 

I tabellerna nedan redovisas för resultaten av undersökningen, dels varje kurs för sig, 

dels  alla  tre  kurser  sammanslaget.  Liksom  Jämställdhetsgruppen  har  jag  bedömt  att 

jämställdhet  råder  om varken   manliga  och  kvinnliga  författares  verk  och  antal  sidor 

understiger en representation på 40 procent av det sammanslagna antalet verk eller sidor på 

litteraturlistan. Som framgår av tabell 1 är det bara en av kurserna, Svenska A, som håller 

sig inom ramen för jämställd fördelning (58 procent kvinnor och 42 procent män) även om 

det är med knappa marginaler. På B-kursen är 62,5 procent av verken skrivna av män och 

37,5 procent av kvinnor, vilket gör att fördelningen inte kan anses vara jämställd. Likaså 

uppvisar  inte C-kursen jämställdhet  när det  gäller  författarna av verken; 79 procent av 

titlarna är  författade av kvinnor  och 21 procent  av män.  Ett  sammanräknat  resultat  av 

litteraturen i svenska på grundnivå visar dock upp en fördelning som håller sig precis inom 

ramen för vad som kan anses vara jämställt. Verk skrivna av kvinnor är dock fler än verk 

skrivna av män: 59 procent mot 41 procent.

Tabell 1  Antal och andel verk skrivna av män respektive kvinnor 

Andel  verk  skrivna 
av

Svenska A Svenska B Svenska C Sammanslaget

kvinnor 58,00% 37,50% 79,00% 59,00%

män 42,00% 62,50% 21,00% 41,00%

totalt 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Tabell 2 visar hur stor andel av kurslitteraturens totala sidantal som är skriven av manliga 

respektive kvinnliga författare. Tabellen visar att ingen av kurserna håller sig inom ramen 

för vad som kan anses vara en jämställd fördelning. På Svenska A-kursen är 66 procent av 

det sammanlagda sidantalet producerade av manliga författare och 33 procent av kvinnliga. 
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På  B-kursen  är  förhållandet  ett  liknande:  männen  står  för  62  procent  av  sidorna  och 

kvinnorna  för  38 procent.  På C-kursen råder  det  omvända förhållandet;  29 procent  av 

sidantalet är producerat av män, 71 procent av kvinnor. Vid en sammanslagning av de tre 

kurserna ger dock svenskämnet på grundnivå en jämställd litteraturlista där 44 procent av 

det totala antalet sidor är skrivna av kvinnliga författare och 56 procent är skrivna av män.

Tabell 2  Antal och andel sidor skrivna av män respektive kvinnor

Andel sidor 
författade av

Svenska A Svenska B Svenska C Sammanslaget

 kvinnor 33,00% 38,00% 71,00% 44,00%

 män 66,00% 62,00% 29,00% 56,00%

totalt 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Resultatet  av granskningen visar att  en jämn könsfördelning när det gäller  antalet  verk 

skrivna av kvinnor  respektive män enbart  råder  på Svenska A-kursen.  Angående andel 

sidor av kvinnor respektive män är fördelningen ojämn i samtliga kurser var för sig. Dock 

uppvisar  de  tre  kurserna  sammantaget  en  jämn  könsfördelning  när  det  gäller 

kurslitteraturen.  Svenskämnet  som  sådant  kan  därför  i  detta  avseende  betraktas  som 

könsneutralt.  Nämnas  bör  även  att  en  av  delkurserna  på  Svenska  C-kursen,  Språk,  

kommunikation  och  kön,  på  grund  av  sin  stora  andel  kvinnliga  författare  har  en  stor 

påverkan på det slutgiltiga resultatet. Att denna delkurs ges inom svenskämnet säger något 

om de ambitioner som finns att ge studenterna ett genusperspektiv på ämnet. 
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