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Sammanfattning 

Inom sociologin önskas det att få ökad förståelse för människors handlingar och deras 

sociala identiteter. Intresset ligger även i att förklara och förstå kulturella strukturer som 

präglar vår verklighet. En viktig aspekt som formar människans verklighet är 

konstruktionen av kön. Med anledning av genusperspektivets analytiska innebörd kan det 

tänkas att sociologin har ett väl integrerat genusperspektiv i utbildningen. Syftet med 

denna studie är att undersöka hur genus genomsyrar Sociologi I vid tre universitet. Primär 

fokus är att undersöka vilken roll genus har i litteraturen samt examinationen som 

studenten tilldelas i slutet av kursen. Intresset ligger även i att se hur många böcker som 

författats av kvinnor. Metoden som tillämpas är kvalitativ textanalys men även 

kursansvariga intervjuas för att förstå tanken bakom valet av litteratur. Det teoretiska 

ramverket grundar sig dels i Pierre Bourdieus teori om den manliga dominansen, dels 

Michel Foucaults diskursteori. Resultatet av analysen visade att den obligatoriska 

kurslitteraturens innehåll skilde sig åt i stora drag. Gemensamt för de tre universiteten är 

att flera böcker lägger stort fokus vid genusskillnader, detta gällde framför allt ett 

universitet. Ett annat universitet belyste genusteorier ofta i samband med feministisk 

teori, vilket kanske inte anses som något anmärkningsvärt då genusteorier har sin grund i 

feministisk teori. Genusperspektivet har dock utvecklats till att bli sitt eget perspektiv och 

kan därför behandlas utanför feministisk perspektiv. Vid ett tredje universitet är 

orienteringen kring genusteorier bristfällig i kurslitteraturen, endast en kursbok behandlar 

ämnet genomgående i texten. Vid samtliga examinationer som studerades fanns det 

mycket få frågor som berörde genusteorier. De flesta lade fokus vid att mäta studentens 

kunskaper om feminism. Analysen visade även att det är en överrepresentation av män 

som författat böckerna, som ingick i kurslitteraturen. Denna skevhet är giltig vid samtliga 

universitet. Vid det universitet där fokus på genusperspektiv var svagt var det ingen bok 

som hade författats av en kvinna.  

Nyckelord 

Ämnesord: Sociologi – genusaspekter,  Kvalitativ metod, Feministisk teori, Textanalys 

Personnamn: Foucault, Michel, 1926-1984. Bourdieu, Pierre, 1930-2002 
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1. Inledning - Den sociologiska andan 

Sociologi kännetecknas främst av ”att den ser varje mänsklig handling som ett inslag i ett 

större sammanhang, det vill säga en icke slumpmässig samling aktörer som är förenade 

med varandra i ett nät av inbördes beroende” (Bauman & May 2001:16). Sociologer 

ämnar alltså diskutera människors livsmöjligheter – i form av val och handlingar - och 

vilka konsekvenser detta för med sig (Bauman & May 2001).  

 Ämnesbeskrivningen ger alltså intryck av att sociologer är intresserade av att 

avslöja orättvisor och maktförhållanden och på så vis bidra till ett mer analytiskt 

tänkande hos studenterna. Inom sociologin (liksom i övriga akademiska ämnen) har det 

dock traditionellt sett varit en manlig dominans, vilket inneburit att kvinnor och deras 

verk länge har negligerats. Försummandet av kvinnors verk kan anses paradoxalt då 

sociologin som ämne gör anspråk på en annan bild av verkligheten/samhället – en bild 

där olika maktstrukturer förs upp till ytan och synliggörs.  

 Arbetet med att föra en mer jämställd sociologisk agenda började ta fart på allvar i 

Sverige på 1970-talet. Denna kamp fördes av både män och kvinnor som hade ett intresse 

av att synliggöra maktbarriärer där tidigare endast vita män från viss social klass hade 

varit dominerande. Sanja Magdalenic skriver i avhandlingen Gendering the sociology 

profession att det därför är extra intressant att studera sociologins genusmedvetande än 

någon annan vetenskaplig disciplin (Magdalenic 2004:2). I studien diskuterar Magdalenic 

att trots både kvinnor och män var aktiva i den sociologiska rörelsen, som inledde det 

framträdande sociologiska professionen, var det män som kom att dominera de 

institutionella arenorna (Magdalenic 2004:2). Magdalenic menar även att de noterbara 

resursinsatserna som var avsedda att sätta genus på den sociologiska agendan, både i teori 

och metod, inte riktigt lyckats med att integrera genus inom det sociologiska kanon.    

 Över 30 år har nu passerat och det sociologiska ämnet har genomgått en stor 

förändring. Dagens universitet i Sverige har tydliga mål formulerade gällande 

genusperspektiv. Det bör påpekas att det som formulerats i dessa dokument är mål vilka 

givetvis tar tid att uppnå. Dock kan det tyckas att det sociologiska ämnet bör ha kommit 

en bit på vägen, framför allt med anledning av att sociologer vill belysa den sociala 

konstruktionens betydelse för formandet av människan. Det skulle på bland annat denna 

grund alltså förmodas att genusperspektivet gett avtryck i ett ämne som sociologin. Om 

inte, var ska vi då finna ett väl integrerat genusperspektiv?  
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 Det övergripande intresset i denna C-uppsats består i att undersöka hur det 

egentligen står till med genusperspektivet inom den sociologiska utbildningen. Hur 

undersöker vi då detta? Ett tänkbart tillvägagångssätt är att studera den sociologiska 

kursutformningen, den angivna litteraturen, och examinationerna - då det där kan finnas 

betydelsefulla tecken på vad som anses vara viktig och väsentlig kunskap. 

 För studenten kommer den litteraturen som förmedlas utgöra en grund för det 

analytiska tänkandet. Det är därför viktigt att diskutera de olika effekter som en text kan 

orsaka, även om dessa självklart kan skilja sig åt beroende på vilken student som läser. 

En student med tidigare kunskaper om genusteori, och som kanske delar ett stort intresse 

för genusperspektivet är troligtvis mer vaksam och kritisk gentemot den kurslitteratur hon 

eller han bemöter, medan en student som aldrig kommit i kontakt med perspektivet 

kanske är mer vilsen i frågan. 

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka huruvida genus genomsyrar kurslitteraturen samt 

examinationen som hör till grundkursen i sociologi. Intresset ligger även i att se hur det 

skrivs om genus.  Anledningen till att fokus bör läggas på första terminen är att det är då 

som det sociologiska tänkandet får sin grund. Den första terminen kan alltså ses som en 

omfattande ämnes presentation och kunskapen som förmedlas når till en större skala 

människor. 

Genusperspektivet är viktigt då det medför en kunskapsutveckling inom 

vetenskapen. Detta hänger ihop med det normkritiska förhållningssätt perspektivet för 

med sig. Eller som Yvonne Hirdman uttrycker det:  

Genus är också behändigt att ha för att både förstå och kunna diskutera utsträcktheter, dvs. att genus 

är något som häftar inte bara vid kroppars utan också allt: tankar om manligt/kvinnligt, man/kvinna 

genomsyrar världen runt omkring oss och fyller platser, situationer, mat, politik arbete.  

(Hirdman 2001:16) 

För att undersöka hur genusperspektivet genomsyrar sociologi 1 sker en analys av: 

kurslitteraturen och examinationen. Studien innefattar även intervjuer med de personer 

som har det övergripande ansvaret för kursen. Följande frågor vägleder i analysen av 

kurslitteraturen: 1) Hur skrivs det om genus?: 2) Vilken roll har genus i litteraturen?: 3) 

Är fokus i kurslitteraturen på genussociologisk teori eller feministisk teori (så som det 

definieras i uppsatsen)? Det kommer även att undersökas hur könsrepresentationen bland 

författarna till kurslitteraturen är uppdelad. 
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1.3 Disposition 

Under punkt 1.4 presenteras tidigare studier och forskning kring genusperspektivet i 

högre utbildning. Under punkt 1.5 samt 1.6 får läsaren ta del av en övergripande 

förklaring av genusperspektivet respektive feministisk teori. I avsnitt två behandlas 

uppsatsens teoretiska ramverk, Pierre Bourdieus teori om den manliga dominansen samt 

Michel Foucaults diskursbegrepp. I avsnitt tre redovisas metoddelen och därefter följer 

själva redovisningen i kapitel fyra. Under avsnitt sex redovisas varje universitet var för 

sig. Inledningsvis presenteras tabeller med en kortare förklaring av litteraturens innehåll. 

Därefter uppmärksammas könsrepresentationen hos författarna och analysen av varje bok 

redovisas. Avslutningsvis, i avsnitt sju, sammanfattas och jämförs universiteten och en 

slutdiskussion förs kring resultatet. I sista avsnittet ges förslag på fortsatt forskning. 

1.4 Tidigare studier/forskning 

Inför denna C-uppsats genomfördes en pilotstudie - det vill säga i den meningen att 

kontrollera att upplägget för studien fungerade - i samband med uppsatsskrivandet på B-

nivån. Studien hade som syfte att granska och jämföra hur det skrivs om genus i 

kurslitteraturen som tillhör grundkursen i sociologi vid Umeå universitet år 1970 samt 

2008. Dels undersöktes hur mycket och hur ofta som genus fick ta plats i 

grundkurslitteraturen, dels genomfördes en textanalys. Uppsatsen byggde således på en 

kombination av en kvalitativ samt kvantitativ dokumentanalys.  

 Resultatet visade att den kurslitteratur som ingick i utbildningen knappt diskuterade 

genus över huvudtaget, det var endast två av 30 böcker som hade ett genomgående 

genusperspektiv. Dessa två böcker tillhörde grundkurslitteraturen för 2008. I studiens 

litteraturgenomgång fanns det endast en bok som var skriven helt av en kvinna - även 

denna bok tillhörde kurslitteraturen från 2008. Tre böcker är dock delvis skrivna av en 

kvinna - en från 1970 och två från 2008. Detta resultat återknyter till tidigare studier som 

visar att kvinnor missgynnas på det akademiska fältet som, för att tillägga, styrs av en 

manlig dominans (Morhed 1998, Rogg 2001, Johnsson 1997). 

 I samband med ett projekt kallat ”(O)jämställda institutionsmiljöer” har Anne- 

Marie Morheds bidragit med en rapport ämnad att kvantitativt kartlägga könsmönster vid 

sociologiska institutionen i Uppsala. I projekten ”(O)jämställda institutionsmiljöer” 

undersöks sex universitet, sex forskarmiljöer och sex sociologiinstitutioner för att se hur 

jämställdheten ser ut på dessa fält. Syftet med projektet var att granska villkoren för 



 

 5 

kvinnor, så väl anställda som studenter, på de olika institutionerna (Morhed 1998:6-13). 

Detta har gjort dels genom en kvantitativ kartläggning, dels genom en kvalitativ studie, 

baserad på observationer samt intervjuer. Morhed påpekar att projektet inte är: ”..//..något 

forskningsprojekt eller utvärderingsprojekt i vanlig mening, utan snarare ett led i 

institutionens jämställdhetsarbete” (Morhed 1998:6). 

 I Morheds rapport ligger alltså den sociologiska institutionen i Uppsala i fokus. 

Hon redogör för, bland annat, genusperspektivets integration i undervisningen, både i 

grundutbildningen och i forskarutbildningen. Morhed är även intresserad av hur väl 

genusperspektivet är integrerat i kurslitteraturen och det är i detta sammanhang som 

Morheds studie har inspirerat till valet av problemområde till denna C-uppsats. 

Skillnaden är dock att Morheds studie är en kvantitativ kartläggning av genusperspektivet 

medan denna studie är textanalytisk. En annan tydlig skillnad är att Morhed lägger fokus 

på den sociologiska institutionen som arbetsmiljö och hur jämställt det är på institutionen. 

Denna uppsats har fokus på innehållet i kurslitteraturen samt genusperspektivets 

integration - det vill säga vad för slags kunskap studenten möter.  

1.5 Genusperspektiv och dess innebörd 

Genusteori har sin grund i feministisk teori och det var i samband med den andra vågens 

kvinnorörelse som ämnet växte fram inom bland annat sociologin (Wharton 2005:4). 

Genusteorier har dock utvecklats till att bli sitt eget perspektiv och kan därför diskuteras 

utanför feministisk teori. En viktig utveckling är även insikten att det finns mängder med 

variationer av femininiteter och maskuliniteter, vissa mer socialt accepterade än andra 

(Wharton 2005:5). 

I Sverige myntades genusbegreppet av Yvonne Hirdman på 1980-talet. Hirdman 

var i sin tur inspirerades av den forskning som pågick i USA på 1970-talet - där 

begreppet gender sattes på agendan (Hirdman 2003:12). Genus – som är latin och betyder 

slag, sort, släkte, kön - har i den moderna feministiska diskussionen kommit att ersätta 

kön just för att belysa kvinnlig och manlig konstruktion. Hirdman menar att genus blev 

mer behändigt än begreppet kön i och med att kön kom att associeras med natur och 

biologi (Hirdman 2003:11-16). Genus, menar Hirdman, kom istället att uttrycka de 

sociala och kulturella aspekter på kön och sexualitet – det vill säga en konstruktion, 

formbar i tid och rum och hur detta formar alla samhällets institutioner.  
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Judith Butler, i sin tur, menar dock att även kön är en social konstruktion i och med 

att det redan finns en föreställning i samhället om kön som det nyfödda barnet kastas in i, 

det vill säga att kroppen redan bär på en kulturell mening (Butler 1988:520 Jfr; Gothlind 

1999:5). Genus utesluter alltså inte biologi utan är snarare en förklaring till hur vi tolkar 

och föreställer oss biolog. I studien kommer både kön och genus användas synonymt för 

att betona den sociala konstruktionen.  

 Genus kan alltså ses som en aktivt pågående process som görs och praktiseras i den 

vardagliga interaktionen. Individer följer en mall av normalitet; dels existerar detaljerade 

regler/kontrakt för olika situationer dels existerar föreställningar och ideal om hur 

människan bör vara beroende på om hon är man eller kvinna (West & Zimmerman 1987). 

Det är enligt sociologen Erving Goffman viktigt att klargöra hur den, enligt honom ringa 

betydelsen, naturliga skillnaden mellan kvinnor och män är framsatta som befogenheter 

för vår sociala ordning och på det sätt den institutionella verksamheten i samhället är 

uppbyggt efter dessa skillnader (Goffman 1977:302). 

 Det finns mängder med sociologiska teorier kring genusformer och de flesta är 

eniga kring att se kroppen och sinnet som socialt konstruerad och att socialisationen är en 

viktig process för att förstå hur genusskillnader uppstår (Wharton 2005: 10).  

 Goldina Smirthwait skriver i Likväl rör der sig att ett problem med tolkandet av 

genusperspektivet är att många verkar upptagna med att lägga fokus på skillnader mellan 

kvinnor och män istället för att diskutera hur sociala faktorer bidrar till att konstruera 

dessa skillnader (Smirtwait 2005:26). Även Wharton kritiserar den typ av forskning som 

söker att identifiera skillnaden mellan kvinnor och män – det vill säga effekter av 

genuskonstruktion. Denna forskning, menar Wharton, koncentrerar sig allt för mycket på 

att studera kulturella stereotyper bland kvinnor och män: ” such as nurturing interest and 

ability among woman, or aggression among men” (Wharton 2005:25). De menar att 

forskarna ofta missar två viktiga aspekter i dessa studier: omfattningen av skillnaderna 

samt följden av dessa skillnader - d.v.s tidsperioden och situationen. Wharton påpekar att 

dessa är viktiga hänseenden och menar att det inte finns beteenden som pålitligt skiljer 

alla män från alla kvinnor (Wharton 2005:25).  

 Genom att förstå genus och att anta ett genusperspektiv är det möjligt att tyda 

mönster om vad som anses manligt och kvinnligt. Betydelsen av genus är alltså viktig då 

det dels formar identiteter och beteenden, dels sociala interaktioner. Genus organiserar 

även sociala institutioner som strukturerar våra praktiker inom t.ex. utbildning, religion, 

arbete och sport på olika sätt (Goffman 1977).  
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1.6 Feministisk teori 

Variationen av idéer och ståndpunkter inom feministisk teori är många, så pass många att 

man kan tala om feminismer (Gemzöe 2005:12). Ett utmärkande drag är att det anses 

finnas en underliggande maktdominans mellan män och kvinnor i samhället som är 

hierarkiskt strukturerad, d.v.s. en könsmaktsordning (Tong 1997:2). Denna insikt finns 

även bland genusteorier men det som skiljer genusteorier från feministiskteorier är den 

politiska processen. Genusteorier liknar mer en vetenskap som analyserar de olika 

femininiteten och maskuliniteter som existerar - och vad socialisationen kan medföra för 

konsekvenser för särdraget av dessa kategoriseringar. Genusteorier handlar om hur 

genusskillnader skapas socialt, upprätthålls och eventuellt förändras i olika sociala 

kontexter. Genusteorier saknar det som existerar inom den feministiska forskningen och 

teoribildningen, alltså det politiska syftet att förändra maktobalansen mellan män och 

kvinnor. Viktigt att på peka är att genusteorier dock används inom feministiska teorier 

 Simone de Beauvoir kan betraktas som en nyckelperson inom modern feministisk 

teori. Beauvoir skrev den banbrytande texten om kvinnan som det andra könet – det vill 

säga inte man (Beauvoir 2002:12). Efter denna tidigt feministiska inledning har 

feminismen förgrenat sig till marxistisk feminism, radikal feminism, liberal feminism, 

socialistisk feminism, psykoanalytisk feminism, existentiell feminism, postmodern 

feminism m.fl. - ett buktande paraply där alltså många perspektiv ryms (Tong 1997).  

 Bland det erkända tänkare som introducerade feministiska idéer inom sociologin 

kan Dorothy Smith nämnas. Smith riktade en feministisk kritik, med ett genusperspektiv, 

mot den traditionella sociologin och ifrågasatte tidigare använda metoder. Smith menade 

att sociologin och dess begreppsapparat är formad av män till män i en bestämd klass 

varav dessa även äger den styrande positionen i samhället (Smith 1974). Följden av detta 

blir att fokus hamnar på endast män och kvinnors situation exkluderas.  

 En annan modern feministisk tänkare är Judith Butler som i sin tur kritiserar 

feminismen för att acceptera en heterosexuell utgångspunkt där kvinnor och män anses ha 

naturgivna könskategorier (Butler 2007:16). Butler hör till de teoretiker som ifrågasätter 

själva kategorierna kvinnor och män. De menar att kategoriseringen är förtryckande, 

stereotypiserande och/eller kopplad till essensialism (Smirthwaite 2005:81). Butler menar 

att ”det råder knappast någon enighet om vad som konstitueras eller vad som borde 

konstituera kategorin kvinnor” (Butler 2007:50). 
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2. Teorietiskt ramverk 

Denna studies teoretiska ramverk grundar sig dels i Pierre Bourdieus teorier om den 

manliga dominansen, dels i Michel Foucaults diskursbegrepp. Foucaults diskursbegrepp 

innebär hur det talas och vad det talas om – vad som anses som riktig kunskap (Foucault 

1993). Bourdieus begrepp, symboliskt våld, innebär hur förtryck mot kvinnor uttrycks på 

inte bara fysisk väg utan även symboliskt.  

2. 1. Bourdieu – den manliga dominansen 

Kvinnor har tidigare inte haft tillträde till det akademiska fältet och konsekvensen av 

detta är många (Boglind m.fl. 2005:10). En konsekvens är framför allt att det finns färre 

kvinnor än män som är professorer. Ytterligare en konsekvens är att teoretiker och 

forskare som är kvinnor inte får samma uppmärksamhet, i till exempel läroböcker, som 

sina manliga kollegor. Den formella utbildningen förmedlar alltså inte bara kunskap utan 

utgör också ett slags dominanssystem. Dominanssystemet består av att olika 

maktrelationer återskapas från en tid till en annan. 

 I studien Homo Academicus skildrar Bourdieu den akademiska världen, som 

beskrivs som ett socialt fält med anledning av dess typiska aktiviteter. Befolkat med olika 

aktörer så som studenter, lektorer, vetenskapsmän, universitet, högskolor, 

forskningsinstitut med mera som utför specifika aktiviteter pågår en kollektiv process 

som producerar och reproducerar en kollektiv identitet (Bourdieu 1996).
1

 Denna 

dominans grundar sig i något Bourdieu kallar symboliskt våld (Bourdieu 1999). 

Symboliskt våld är inte ett fysiskt våld utan det är ”ett milt våld som offren inte ser och 

som huvudsakligen utövas på rent symbolisk väg, via kommunikation och kunskap” 

(Bourdieu 1999:11). Bourdieu påpekar att det finns en felaktig uppfattning om att den 

manliga dominansen skulle vara naturlig (Bourdieu 1999:40). Istället hävdar han att det 

                                                      
1
 Bourdieus menar att ett socialt fält är en avgränsad sfär i den sociala verkligheten (Bourdieu 1993:251). 

Denna sfär kännetecknas av en viss typ av aktivitet och är befolkat av specifika aktörer som arbetar för att 

upprätthålla fältet (ibid). Ett specifikt fält skapas och formas till stor del av habitus - habitus och fält är 

således beroende av varandra. Habitus är en beteckning på en individs handlingsförfoganden – det vill säga 

inlärda/ärvda handlingsmönster som leder till att människor gör specifika val. Detta gör det möjligt att 

reproducera makthierarkier (Bourdieu 1993:250). Inom fältet sker en ständig kamp där målet är att härska 

över fältet. Det råder alltså en ständig konflikt i fältet där det råder konkurrerande uppfattningar men trots 

denna konflikt delar aktörerna ändå samma grundföreställning om vad som bör betraktas som det mest 

extraordinära och meningsfulla inom fältet. Ett samhälle består alltså inte bara av ett utan en mängd olika 

fält där varje enskilt fält utmärks av en speciell identitet.  
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är det symboliska våldet som för vidare denna uppfattning (Bourdieu 1999:48). I The 

Arrangement Between the Sexes talar även Erwing Goffman om ett slags naturliggörande 

av genusojämlikheter. Han menar att genus/kön är en kod som instiftar föreställningar 

individer har angående deras grundläggande mänskliga natur och på något sätt lyckats 

göra det befogat att upprätta en social ordning (Goffman 1977:301).  

Kurslitteratur som inte uppmärksammar genusskillnader eller som lägger fokus vid 

genusskillnader mellan män och kvinnor, utan att förklara att detta är effekter av 

genuskonstruktion som är föränderliga över tid och rum, kan ses som en del i befästandet 

av föreställningar och myter om kvinnor och män. Detta kan i sin tur ses som exempel på 

symboliskt våld. Med det symboliska våldet tilldelas människor en förutbestämd social 

roll, som skiljer sig åt beroende av om man är man eller kvinna. Denna 

socialiseringsprocess bidrar till att det symboliska våldet förkroppsligas och blir en del av 

oss på en omedveten nivå. Den akademiska världen kan ses som en institution där 

maktproduktion existera och genom utbildningens upplägg kan den manliga dominansen 

komma att tas för givet. 

2.2 Foucault - diskursteori 

Foucaults diskursteori kan anses fullt applicerbar på det akademiska fältet och kan 

framför allt användas för att lyfta fram frågor till empirin. Som till exempel; I vilket 

sammanhang talas det om genus? Hur talas det om genus? Denna kunskap producerar i 

sin tur ett vetande om det sociologiska ämnet.  

Foucault menar att sanning och kunskap är diskursivt konstruerat. Konstruktionen 

sker via framför allt tre utestängningsystem; det förbjudna, avskiljandet av vansinnet och 

viljan till sanning (Foucault 1993:14). Denna struktur sätter alltså upp gränser för vad 

som kan sägas och inte samt vad som betraktas som sanning eller inte (Foucault 1993:7). 

Detta är en konsekvens av att det finns en avsikt att kontrollera och förfoga över makten 

(1993:8). För att exemplifiera; Den sociologiska kanon säger att Marx, Weber och 

Durkheim skall räknas som sociologiska klassiker. Alla som studerar sociologi är 

välbekanta med detta och att säga det motsatta kan ses som tabubelagt. 

Akademin kan alltså ses som en institution där diskurser upprätthålls. Genom att 

undersöka de teoretiska delkursmomenten kan det vara möjligt att tyda en dominans av 

viss kunskap. Det som anses vara viktig kunskap avspeglar sig även i examinationen. 

Frågan är då vad detta kan ge för konsekvenser – vilken bild förmedlas av sociologin som 
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ämne? Då sociala praktiker alstrar en viss typ av yttranden innebär det att språket bidrar 

till att forma verkligheten. Samtidigt kan detta även kopplas till ett Bourdieus teori om 

symboliska våld.  Då det sker en kamp på fältet om makten över diskursen leder detta 

oftast till att det är den dominerade gruppen i fältet som har makten i besittning. Det är 

alltså de som råder över diskursen som har uteslutande makt att styra över kulturen. 

Följden av detta är att det sällan är någon som ifrågasätter eller granskar det som tas för 

givet (Foucault 1993:31). Akademin är en samhällig institution där kunskap ständigt 

florerar, varför det är viktigt att studera vilka diskurser som råder där. Detta gör Foucaults 

diskursteori relevant i denna studie. 

3. METOD – Att undersöka genusperspektivet 

3.1 Urval  

I denna studie ingår material från tre sociologiska grundkurser vid tre av de största 

universiteten i Sverige. De tre universiteten har mycket stora sociologiska institutioner 

och två av dessa har varit etablerade under en mycket lång tid. Detta betyder att det är 

många studenter som möter undervisningen som ges.  

 Förutom analys av kursmaterialet, som sammantaget bestod av 27 böcker samt fem 

antal tentor - två stycken fån UNI1, en från UNI2 och två från UNI3 -  gjordes, även tre 

intervjuer med kursansvariga för den sociologiska grundkursen vid de tre universiteten. 

Meningen var inte att generalisera materialet från intervjuerna - intresset har i stället varit 

att undersöka vad dessa har haft att säga om just deras upplägg. Därför gjordes 

bedömningen att intervjuer med en kursansvarig från varje sociologisk institution var 

tillräckligt. De intervjuade har haft det övergripande ansvaret för hela terminen och har 

därför kunnat delge den information som varit nödvändig för denna studie.  

3.2 Avgränsning 

Studien begränsades till att enbart granska de teoretiska delkursmomenten i den 

sociologiska grundkursen - Sociologi A - och inte delkurserna i metod. Detta då 

metodkurserna generellt sett är inriktade på att lära studenten grunderna i kvalitativ och 

kvantitativ analys, det vill säga det metodologiska tillvägagångssättet i den sociologiska 

forskningen. Genusperspektivet kan självklart vara relevant vid tillämpningen av metod, 

men det är då teorier om genus som är utgångspunkten, inte metod i sig. Teori är ett 
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redskap som används för att förklara och beskriva företeelser (Engdahl & Larsson 

2006:16). Huruvida genus ingår som en del av litteraturen är därför en såväl intressant 

som viktig fråga. Givetvis är även andra perspektiv viktiga för att förstå människors 

sociala ställning och livsvillkor, som till exempel kön, klass och etnicitet. Men denna 

studie är avgränsad till genusperspektivet. 

3.3 Material och textanalys 

Det empiriska materialet består av kurslitteratur, transkriberade intervjuer samt tentamen. 

För att få kunskap i huruvida kurslitteraturen innehöll texter om genus och vad det i så 

fall stod skrivet om ämnet, kodades texten varefter en textanalys genomfördes. Detta 

utfördes även tentamina. Kursplanen är de dokument som ger en generell beskrivning av 

kursens mål och huvudfokus. Examinationerna studerades eftersom de ger en 

fingervisning om vilka frågor kurserna fokuserats på. Viktigt att poängtera är att 

intervjuerna är tänkta som ett komplement till textanalysen av kurslitteraturen samt 

examinationen. De bidrog dock till information om hur kurserna och examinationerna är 

utformade.  

Även om läsning gjordes av samtliga kurslitteratur utfördes textanalysen enbart på 

de obligatoriska kapitlen. Studien har inte genomförts på referenslitteratur eller annan 

rekommenderad litteratur. Vid tiden för studien ingick det inga kurskompendier, eller 

annan text. Fördelen med att läsa all text innebar att även de delar av texten där 

genusperspektivet endast behandlades implicit kunde upptäckas och medtas i analysen. 

Dessutom bildades en uppfattning huruvida genus behandlades i de delar av texten som 

inte ingick som obligatorisk läsning på kursmomenten. 

Textanalys går ut på att forskaren ställer vissa frågor till texten; dessa utgör alltså 

byggstenarna i studiens analysredskap som i sin tur ska hjälpa forskaren att lösa 

forskningsproblemet. Det gäller alltså att ”konkretisera den allmänna problemställningen 

till ett antal preciserade frågor som skall ställas till texten” (Esiasson m.fl. 2003:238). För 

att besvara de inledande frågeställningarna om hur genus genomsyrar grundkursen i 

Sociologi samt vilken roll genus har i litteraturen, ställdes följande frågor till texten: 

Varför menar författaren/författarna att genus är viktigt? Vad säger texten faktiskt om 

genusperspektivet? Hur skrivs det om genus (som kön, social konstruktion, biologi etc.)? 

För att strukturera upp analysen av litteraturen formulerades även en mall med 

huvudkoder. Denna mall har använt till varje bok och fyllts i samband med analysen. 
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Huvudkoderna var: 1. Hur förhåller sig det som skrivs om genus till övrig text? 2. Hur 

skrivs det om genus: behandlas genussociologi eller feministisk teori – var ligger fokus? 

(Här behandlas de textstycken som specifikt handlar om genus) 3. Hur förhåller sig detta 

till teorin? I detta fall har de teoretiska begreppen, som redovisats tidigare i denna 

uppsatts, använts som analytiska redskap. På så vis har mönster samt likheter och 

olikheter uppenbarats.  

 Författarna till Metodpraktikan väljer att kalla detta för ett öppet förhållningssätt 

(Essiasson m.fl. 2003:40). Vid ett öppet förhållningssätt ”styrs undersökningen i högre 

grad av innehållet i den aktuella texten” (ibid). I Denna uppsats har litteraturen dock 

tolkats efter förförståelsen om genus och feminism som redovisas i uppsatsen.  

Det kan vara svårt att hantera ett sådant omfattande material som denna mycket 

begränsade uppsats behandlar. Då vissa böcker är mycket tjocka och genomgripande 

måste redovisningen av innehållet vara mycket avskalat. Nackdelen är att väsentligt 

innehåll inte kommer med. Fördelen med ett stort material är dock att man får en mer 

övergripande inblick i vad för kunskap som förmedlas.  

3.3 Intervjuer 

Det ska inte förnekas att det kan finnas problem med att endast granska litteraturen i och 

med att det är svårt att bedöma om litteraturen har använts i kritiskt syfte, det vill säga om 

litteraturen har använts som ett underlag för att belysa till exempel ålderdomliga 

föreställningar om manligt och kvinnligt. Bland annat därför har det även gjorts tre 

intervjuer, en från varje lärosäte, med kursansvarig för de teoretiska delkurserna i 

grundutbildningarna. Intervjufrågornas fokus ligger på hur det fastställs hur 

kursupplägget skall se ut – men även vad genusperspektiv innebär för deras undervisning 

samt om och hur det integreras. 

För att bredda förståelsen kring kursupplägg, genus och valet av litteratur på de 

sociologiska grundkurser som ingår i denna studie, gjordes under våren samt hösten 2009 

tre intervjuer med respektive kursansvarig vid de olika universiteten. Informanterna 

kontaktades först via mail där studiens syfte presenterades och där de garanterades 

anonymitet. Samtliga av de tillfrågade kursansvariga tackade ja.  

I intervjusituationen förklarades inledningsvis syftet med studien och informanterna 

upplystes återigen om att de var helt anonyma. Under intervjuerna användes såväl 

strukturerade som tolkande frågor (Kvale 1997:124-25). Intervjuerna var 
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semistrukturerade (Aspers 2007:137) och utgick från en intervjuguide som var uppdelad i 

tre huvudteman där varje tema hade flera underrubriker (se bilaga 1). Intervjuguiden 

bidrog endast med idéer till frågor och riktningar, men var inte direkt styrande. Den 

bidrog dock till att behålla fokus på utbildningarnas genusperspektiv.  

Den första intervjun genomfördes face-to-face. Denna liknade en förstudie genom 

att bidra till en ökad insikt om vilka frågor som var relevanta och därför kunde användas i 

kommande intervjuer. Syftet var att inspireras till nya frågor, men nämnas bör att 

huvudfrågorna var desamma i samtliga intervjuer. Denna första intervju utgick från de 

frågor som uppkommit i samband med genomgången av kurslitteraturen samt kursplanen. 

De övriga två intervjuerna gjordes per telefon och utgick från frågor som 

framkommit i samband med den första intervjun, samt litteratur, kursplan och 

examinationsformer. Dessa två intervjuer var, till skillnad från face-to-face intervjun, mer 

korta och koncisa. Det bör tilläggas att nya frågor uppkom i samband med 

transkriberingen av intervjuerna och vissa frågor har därför besvarats via mail.  

 Alla personuppgifter som skulle kunna härledas till intervjupersonerna har tagits 

bort ur slutmaterialet då detta inte var relevant för studien samt för att följa 

konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet). Intervjupersoner benämns som IP1, IP2, och 

IP3 för att undvika att lämna ut namn. Intervjupersonerna erbjöds ta del av studiens 

resultat efter färdigställandet av rapporten. 

3.4 Examinationen  

Examinationen efter varje delkurs är ett sätt att kontrollera studentens mått på lärande. 

Denna kunskap, eller lärande, har alltså sin grund i den undervisning de utsatts för. 

Vilken kunskap som förmedlas i undervisningen, och som i sin tur anses relevant att 

kontrollera om studenten har lärt sig, avspeglas i examinationen. Om integrering av genus 

i undervisningen anses relevant bör därför detta visas i examinationen. 

4. Resultatet 

Analysen kommer att presentera universitet för universitet efter samma mönster. Varje 

universitet introduceras med en tabell över litteraturen, där det ges en mer sammanfattar 

redovisning av litteraturens innehåll. Sedan skrivs kort om könsrepresentationen bland 

författarna. Sedan diskuteras litteraturens innehåll; hur skrivs det/skrivs det inte om genus 
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(och feministisk teori) och vilken roll genus har i litteraturen som helhet? Avslutningsvis 

redovisas examinationernas innehåll. 

4.1 UNIVERSITET 1 

I Universitet 1 ingår tre teoretiska moment. I rubrikerna som följer kommer dessa att 

redogöras i kronologiskt ordning.  

 Kurslitteratur Författaren Innehåll Genus/feministisk 

teori 

1.Introduktions 

kurs. 

1.Kunskapssociologi  Män Författarna redogör för kunskapens roll i 

samhället utifrån ett humanistiskt 

perspektiv. Fokusera på människans 
handlande i vardagslivet. 

Inget genusperspektiv 

eller feministisk teori. 

 2 Sociologi Män En omfattande beskrivning av samhället 

med en genomgång av den sociologiska 
disciplinens teoretiska huvuddrag. Tar 

upp orättvisor i världen, bland annat i 

form av makthierarkier mellan rika och 
fattiga, män och kvinnor och mellan de 

som bär på kunskapen och de som inte 

gör det. 

Innehåller både 

genusteori och 
feministisks teori. 

 3.Familjen i det 
moderna  

Kvinna Feministisk kritik av familjesociologin. 
Hur har diskussionen om familjen sätt ut 

under 1900- talet. 

Framför allt 
feministisk teori men 

även genusperspektiv. 

 4.Att förstå vardagen Kvinna/man Grundläggande introduktion till 
symbolisk interaktionism. Hur mänsklig 

interaktion sker med hjälp av inlärda 

symboler vilka utgör såväl vårt talade 
språk som vårt kroppsspråk. Men även 

hur föränderligt detta är över tid. 

Innehåller diskussion 
om genus. 

2.Sociologisk 

teori. 

6.Om televisionen Man En kritik av den utveckling som hotar 
alla medier. Tv-mediet har bidragit till 

kommersialiseringen av journalistiken. 

Och det som alltmer styr journalistiken är 
den kommersiella logiken, jakten på 

läsare eller tittarsiffror.  Televisionen 

håller på att bli ett verkligt hot mot såväl 
den kulturella och vetenskapliga 

produktionen som rättsväsendet och det 

politiska livet.  

Inget genusperspektiv 
eller feministisk teori. 

 7.Varje mot är en 
dotter 

Kvinna Om kvinnors ungdomstid under 1900-
talet. Bygger på intervjuer med tio unga 

kvinnor och deras mammor och 

mormödrar. Ämnen som analyseras är 
vänskap och relationer med tonvikt på 

typiskt kvinnliga kroppsliga aspekter. 

Feministisk teori. Men 
även genusperspektiv. 

 8.Moderna 
samhällstoriet 

Man/ delar i 
boken skriven 

av en eller 

flera kvinnor 

Presenterar de som anses som de 
viktigaste äldre tankeströmningarna och 

riktningarna inom sociologin samt de 

mest inflytelserika nutida 
samhällstänkarna. 

Feministisk teori. 

 9.Sociological lives 

and ides 

Man En sammanfattning av fem sociologiska 

klassikers liv och idéer.  

Inget genusperspektiv 

eller feministisk teori. 

3.Kultursociologi 10.Kultursociologiska 

texter 

Män Inleds med den antropologiska studien av 

"hederskänslan" i Algeriet från slutet av 

femtiotalet. Texten om amatörfotografen 

är från 60–talet samt två studier av det 
"sociala fält". Dels klädmodets Paris, dels 

konsten, litteraturen och teatern. Boken 

avslutas med några centrala partier ur 
arbetet "La distinction". Denna handlar 

om social struktur, kultur och smak. 

Genusperspektivet 

finns framför allt i det 

stycket om den 

antropologiska studien 
i Algeriet. 

 11.Renhet och fara Kvinna Tabuföreställningar och renhetsregler i 
olika kulturer och hur de liknar varandra. 

Inget genusperspektiv 
eller feministisk teori. 

 12.Övervakning och 

straff 

Man Fängelsets uppkomst. Inget genusperspektiv 

eller feministisk teori. 

Tabell 1. En kort presentation av kurslitteraturen på Universitet 1 
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4.1.1 Könsrepresentation bland författarna 

Tabell 1 visar att fem av elva böcker är författade av kvinnor. Dock är två av dessa delvis 

skriven av en man. IP1 menar att: ”Sociologin som uppstod på mitten av 1800-talet är en 

av män dominerad vetenskap [...] Först på 1960-talet började det komma fram 

betydelsefulla kvinnliga teoretiker. Det gör att männen dominerar i kurslitteraturen” 

(IP1). IP1 är kritisk till att manliga teoretiker, i det flesta fall, är överrepresenterade i 

litteraturen. IP1 anser detta extra problematiskt då en större majoritet av studenterna 

utgörs av kvinnor. IP1 kompletterade därför med en bok som är skriven av en kvinna och 

som har en balans av teoretiker som är kvinnor och män. IP1 kritiserade även att boken 

Moderna samhällsteorier innehåll är överrepresenterade av män. I boken är endast två 

kapitel skrivna av kvinnor: dels kapitlet om femenologi av Margareta Bäck Wiklund, dels 

kapitlet om feministisk teori av Margareta Ljung (Månson 2007). 

4.1.2 Litteraturen till delkursen ”Introduktionskurs” (7,5 högskolepoäng) 

Denna delkurs är en översiktlig introduktion till det sociologiska ämnet. Kurslitteraturen 

utgörs av fyra böcker. Sammanfattningsvis är syftet med ”Introduktionskursen” att 

studenten ska tillägna sig den gemensamma sociologiska grunden för sociologi och 

socialpsykologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal.   

I kursen ingår boken Kunskapssociologi (1998) av Berger och Luckmann. Denna handlar 

om social interaktion och menar att vardagsverkligheten är intersubjektiv – det vill säga 

att människor äger en verklighet som även delas med andra, att det finns en gemensam 

uppfattning om världen. Berger och Luckmann menar att rollanalys är viktig för 

kunskapsociologin, trots detta diskuterar de aldrig könsroller. Då de beskriver personer 

eller handlingar görs detta i sammanhanget av en man. Visserligen kom den första 

upplagan år 1962 och diskussionen om könsroll var vid den tidpunkten dämpad.  

Boken Sociologi (2007), skriven av Anthony Giddens, ger en övergripande inblick 

av det sociologiska ämnet. I introduktionen skriver Giddens:  

Jag kommer för det femte att genomgående betona frågor som rör genus eller socialt kön. Studiet av 

genusfrågor betraktas vanligen som ett speciellt område inom sociologin, och boken innehåller ett 

särskilt kapitel om teorier och forskning på området. Frågan om relationen mellan könen är 

emellertid så viktig för den sociologiska analysen att vi inte kan förvisa den till speciella 

ämnesområden inom sociologin. Därför kommer många av bokens kapitel att innehålla avsnitt som 

rör könsroller 

(Giddens 2007:18).  

Kapitel ett är en inledning till det sociologiska perspektivet, som formats av moderna och 

klassiska teoretiker. Efter att Giddens presenterat flera erkända traditionella sociologer 

uppmärksammas en bortglömd klassiker, Harriette Martineau. Martineau var en av de 



 

 16 

första sociologerna och verkade under 1800-talet. Giddens menar att hennes verk 

negligerats av den anledningen att hon är kvinna och han menar att kvinnor länge 

försummats inom sociologin. 

Inledningsvis till kapitel 4 frågar Gidden sig hur vi ska kunna ”inlemma en 

tillfredställande bild och förståelse av den roll som socialt kön eller genus innehar” 

(Giddens 2007:108). Frågor som gäller genus och kön har, enligt Giddens, mycket sällan 

haft någon central roll i tidigare verk. Giddens exemplifierar med citat från Marx och 

Durkheim som berör deras åsikter och teorier om kön och menar att ingen idag skulle 

acceptera sådana yttranden. Giddens övergår därefter till att tala om feministiska 

perspektiv inom sociologin. Först och främst diskuteras feminismens tidiga kritik mot 

sociologin. Sedan upplyser han läsaren om de moderna feministiska tankarna – d.v.s. att 

det är fel att tro att män och kvinnor utgör grupper som har egna intressen eller 

egenskaper. Avslutningsvis, i samband med detta ämne, påpekar Giddens:  

Trots all den nya forskningen om kvinnor som gjorts under de senats tjugo åren, finns det 

fortfarande många områden där man inte ägnat tillräckligt stor uppmärksamhet åt kvinnors speciella 

erfarenhet och intressen. Men att föra in kvinnofrågorna i sociologin är inte desamma som att lösa 

problem med genus och könsroller, eftersom genus i grunden är en fråga om relationerna mellan 

kvinnor och mäns identitet och beteendemönster  

(Giddens 2007:115). 

I samband med kapitlet ”Socialisation, liv och åldrande” skriver Giddens om 

inlärningen av könsroller och genussocialisation. Denna inlärningsprocess sker bland 

annat utifrån familj och media. En intressant rubrik handlar om de svårigheter som 

föräldrar möter i samband med en icke-sexistisk barnuppfostran. En studie visar att 

existerande könsrollsmönster, i t.ex. skolan eller hos kamrater, mynnade ut i att 

föräldrarna upplevde det mycket svårt att ändra på dessa. Giddens drar slutsatsen att: 

”Helt uppenbart är genussocialisationen mycket genomgripande och att ifrågasätta den 

kan ge upphov till starka reaktioner” (Giddens 2007:171).  

I kapitlet ”Människans sexualitet” skriver Giddens att han ska gå närmre in på 

grunden för skillnaderna mellan män och kvinnor och förklarar att sociologer skiljer 

mellan kön ”i betydelse biologiska och anatomiska skillnader mellan män och kvinnor” – 

d.v.s. att det finns en distinktion mellan genus och kön (Giddens 2007:370).  Forskare 

som analyserar genusskillnader har, enligt Giddens, antingen fokus på hur mycket av 

dessa skillnader som ligger i generna respektive är inlärt. Med underrubriker som; 

”Genus och biologi: naturliga skillnader? Könsrolls - eller genussocialistaion, R.W. 

Connell och ”genusordningen”, sammanfattar Giddens denna diskusion. Under den 

första rubriken redovisas ståndpunkter hos dem som anser att genusskillnader har en 
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biologisk grund. Giddens förkastar dock denna utgångspunkt: ”De teorier som säger att 

människor fogar sig efter någon form av medfödd predisposition negligerar den viktiga 

roll som socialt samspel har när det gäller att forma människors beteende” (Giddens 

2007:371).  

Efter denna kritik diskuterar Giddens genussocialisation: ”ett sådant synsätt innebär 

en distinktion mellan biologiskt kön och social könsroll (genus) – ett barn föds med det 

första och utvecklar efter hand det andra” (Giddens 2007:371). Detta sker med hjälp av så 

kallade socialisationsagenter – som till exempel familj och massmedia - som 

internaliserar barnet. På senare år har forskare dock förkastat denna teori om att kön och 

genus är två distinka ting: ”det är inte bara på det viset att den sociala könsrollen (genus) 

är en rent social skapelse som saknar fast ”essens”, utan även den mänskliga kroppen är 

utsatt för sociala krafter som formar och förändrar den på olika sätt” (Giddens 207:373).  

Giddens diskuterar senare manlighet. Giddens menar att då feminister intresserade 

sig för kvinnors underordning blev genus något som endast inriktade sig på kvinnor och 

femininitet: 

Män och manlighet uppfattades som något enkelt och oproblematiskt man gjorde föga för att 

undersöka det manliga, upplevelsen av att vara man och hur manlig identitet formades. Sociologer 

var mer intresserade av att förstå mäns förtryck av kvinnor och deras roll när de gällde att 

vidmakthålla patriarkatet 

          (Giddens 2007:373). 

Efter detta uttalande ger Giddens utrymme åt maskulinitetsforskaren R.W. Connell och 

förklarar att forskare har sedan slutet av 1980-talet ägnat sig åt kritiska studier av män 

och manlighet. Efter att Connells teorier om manlig hegemoni redovisats riktar Giddens 

intresse mot perspektiv som rör orättvisor mellan könen. Här ligger fokus på olika 

feministiska synsätt och deras kritik.  

Familjen i det moderna: sociologiska sanningar och feministisk kritik, av Christine 

Roman, kartläggen den feministiska kritiken mot sociologins familjebegrepp (Roman 

2004:9). Läsaren får ta del av Parsons strukturfunktionalistiska teori om familjen, som 

präglade sociologin under många år. Roman belyser feminismens alternativa perspektiv 

på familjen. Roman riktar även intresse mot det växande feministiska forskningsfältet om 

mäns våld mot kvinnor. Sist men inte minst vill hon få kunskap om feminismens 

inflytande på sociologin: ”På vilket sätt har sociologin om familjerelationer påverkats av 

den feministiska kritiken och i vilken utsträckning har den införlivat den nya kunskapen 

som producerats?” (Roman 2004:10). 

Boken Att förstå vardagen – med ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv (2004) 

ger en grundläggande introduktion till symbolisk interaktionism. Författarna menar att 
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begreppet är ett bra redskap för att studera gruppliv och mänskliga beteende. Perspektivet 

innebär även att den sociala verkligheten ses som ständigt föränderlig.  

Begreppet behandlas genomgående under rubriken: Kön som grundläggande 

identitet. Författarna skriver att könsrollbegreppet började användas på allvar på 1960-

talet: ”Kön knöts till sociala roller och skulle inte bara uppfattas som biologiskt. Kvinnor 

och mäns beteende var socialt betingat och kunde således såväl läras in som läras av” 

(Trost och Levin 2004:172). Det visade sig dock att könsrollsbegreppet var ett blindspår 

och författarna menar att: ”betrakta kön som roller gav associationer till att man skulle 

kunna välja att utföra/spela en roll eller inte” (ibid). Kritiken är alltså riktad mot 

föreställningen om att det är möjligt att eliminera kön genom att till exempel könsrollen 

kvinna skull kunnas läras av en man. De menar att användandet av könsrollsbegreppet 

förbisåg att: ”samma handling fick olika meningar om den utfördes av en man eller en 

kvinna” (Trost och Levis 2004:172). Numera betraktas kön som en underliggande 

kategori hos människor. Kön är inget människan har utan kön är något människan är. 

Men samtidigt är kön något som görs då det skapas och återskapas i interaktioner. Kön är 

alltså inte bara ett biologiskt kännetecken.  

Författarna refererar vidare till Rachel Hare Mustin och Jeanne Marelck som liknar 

kön med klass. De menar att inte heller kön, lik klass, kan bli ”renounced voluntary” - det 

vill säga något som går att avstå frivilligt ifrån.  

Författarna menar att det är viktigt att förstå kön som mening och kön ska inte ses 

som orsak till givna handlingar och beteenden. Kön ska ses som en grundläggande 

analytisk kategori vilket innebär att samhällsinstitutioner och människors erfarenhets 

strukturer förstås som könade (Trost och Levis 2004:174).  

4.1.3 Litteraturen till delkursen Sociologisk teori (7, 5 högskolepoäng) 

Till denna delkurs ingår det fyra obligatoriska böcker. Den kursansvarige förklarar att 

delkursen ska ge en förståelse för:  

[E]tt fenomenologiskt perspektiv där man ser inifrån utifrån hur folk har upplevt saker och ting är 

väldigt annorlunda. Ett strukturellt perspektiv där man utifrån ser att man har vissa tankestrukturer 

eller ekonomiska strukturer som styr dom va så då är det att sätta parantes kring subjektet eller att 

sätta parantes kring omvärlden och bara bry sig om subjektet det är dom två linjerna som jag fram 

för allt vill lära dom  

(IP1).  

 Delkursen ”Sociologisk teori” syftar även till att studenten ska få en överblick över 

klassisk och modern sociologisk teori samt anamma kunskapen om hur teorierna kan 

tillämpas på dagens svenska samhälle:  ”[t]eoretiker som Durkheim, Weber och Bourdieu 
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används och begrepp som identitet och norm tillämpas med känslighet för strukturer 

präglade av kön, klass och etnicitet. Tonvikt läggs på […] att tillämpa sociologisk teori 

på våra egna liv (Uni 1)”. 

Om televisionen (1998) av Pierre Bourdieu är en kritik av fenomenet Televisionen. 

Kritiken är framför allt riktad mot journalister som i, bland annat, en ständig tävling i jakt 

på scoop försvårar en meningsfull kunskaps- och informationsspridning. I denna text 

finns inget skrivet om genus eller feminism. 

Som ett komplement för frånvaron av sociologiska teorier formade av kvinnor 

valde den kursansvarige att inkludera Varje mor är en dotter (2002) av Hedvig Ekerwald. 

Denna är en studie av kvinnors ungdomstid på 1900-talet och ger en historisk bakgrund 

till Sverige samhällsutveckling. Identitet problematiseras och kön, klass och etnicitet står 

i förgrunden. Boken går igenom hur kvinnorna upplever sig själv som kvinnor, detta ses i 

samband med de yttre strukturerna av politisk makt i samhället. Författaren belyser en 

handfull teoretiker som format teorier kring hur identitet är sammankopplat med 

kulturella uttryck. Detta kopplas därefter till staten och hur det bestäms över det som 

angår kvinnor. I boken är kroppen och det personliga erfarenheterna ständigt närvarande. 

Den feministisk tyngdpunkten gör sig alltså tydlig då boken dels lyfter upp kvinnor 

situation, dels då författaren hänsyftar till att aktivt kämpa för en förändring, ett 

upphävande av det kvinnliga förtrycket.  

Idén bakom boken Moderna samhällsteorier: traditioner, riktningar, teoretiker 

(2007) av Per Månson är att ”framhäva samspel mellan övergripande teoretiska 

traditioner, speciellt forskningsinriktningar och enskilda forskares vidareutveckling av 

samhällsvetenskapliga frågeställningar” (Månson 2007:18). I tre delar redovisas: 

teoretiska traditioner, riktningar inom sociologin, moderna teoretiker. Månson presenterar 

fyra riktningar som utvecklats av de grundläggande problem som de teoretiska 

traditionerna analyserar. En av dessa riktningar är feministisk teori. 

Margareta Ljung tar sig an uppdraget att sammanfatta den feministiska 

teoriutvecklingen. Ljung inleder med att kort berätta om ”den historiska process som rör 

kvinnornas frigörelse och ökade inflytande i samhället” samt den ”feministiska 

teoriutvecklingen” (Månson 2007:220).  

Ljung presenteras även diskussionen om socialt kön/genus och biologiskt kön i 

underrubriken ”Kön, genus och sexualitet”. Läsaren får här bekanta sig med diverse 

teoretiker som anses betydelsefulla i ämnet. Ljung diskuterar även att den dikotoma 

uppdelningen mellan kön och genus, som bland annat Gayle Rubins och Yvonne 
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Hirdman förespråkade, är problematiskt. På 60-talet talades det om genus och kön som 

separata ting, bland annat för att kunna argumentera mot biologisk determinism. Nu mera 

talas det om kön utifrån ett mer poststrukturalistiskt synsätt.  

En sådan omfattande bok som Moderna samhällsteorier bör ha ett genomgripande 

genusperspektiv. Det kan bli problematiskt att endast ta upp ämnet i samband med 

feministiska perspektiv då det signalerar att det endast berör kvinnor, vilket inte är fallet.  

IP1 framhäver vikten av att studenten ska kunna förstå kopplingen mellan teori och 

praktik. Av denna anledning ingår boken Sociological lives and ideas (2000) av Fred C. 

Pampel. Boken är en skildring av Marx, Weber, Durkheim samt Simmels liv och läsaren 

får följa dessa erkända sociologers livsöden och idéer. Boken syfte, i relation till de andra 

böckerna, är att studenten skall få en förståelse för hur den sociala bakgrunden och den 

samtida kontexten kan bidra till och möjliggöra idéer och på så vis är boken väldigt 

karakteristisk för den sociologiska disciplinen. 

Analysen av böckerna - Varje mor är en dotter samt Sociological lives and ideas - 

framkallar en känsla av att de representerar en dualism, en hierarkisk uppdelning, mellan 

manligt och kvinnligt. I Pampels bok får vi bekanta oss med intellektuella, män, och 

deras tankar och idéer. Dessa får representera det offentliga. Samtidigt som Edwalls bok 

avslöjar det privata, det vardagliga genom kropp - mens, barn, amning - och då det blir 

politiskt är det i samband med den privata kvinnan i välfärdstaten. Kontrasten kan ses 

som ett symboliskt våld mot kvinnor som ständigt förknippas med kropp och natur.  

4.1.4 Litteraturen till delkursen ”Kultursociologi” (7,5 högskolepoäng) 

Till denna kurs ingår tre obligatoriska böcker. Syftet med kursen är att studera 

originaltexter och på så vis tillägna sig kunskaper om några inflytelserika teoretiker och 

deras teoretiska perspektiv. Med dessa kunskaper ska studenten sedan orienteras i 

aktuella problemområden inom kultursociologin.  

 Kultursociologiska texter (1993), sammanfattad av Donald Broady och Mikael 

Palme, innefattar ett urval av Pierre Bourdieus verk. Boken inleder med att redogöra för 

Bourdieus studie av de kabyliska bönderna i Algeriet och deras spel om heder. Studien är 

i huvudsak koncentrerad till mäns villkor då kulturen är ett starkt patriarkat där kvinnorna 

har en mycket låg position. Offentligheten är endast till för männen medan det privata, 

hemmet, tillhör kvinnan. I staden, där kvinnor och männens sfär går in i varandra måste 

hon bära slöja (Bourdieu 1994:51). Motsättningarna mellan mannen och kvinnan är alltså 
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extrema och reglerna för hur män och kvinnor ska bete sig är mycket restriktiva 

(Bourdieu 1994:51). Bourdieu menar att detta är något som indoktrineras mycket tidigt 

hos barnen och som dominerar hela socialisationsprocessen (1994:58). 

 Renhet och fara: en analys av begreppen orenande och tabu (1996), av Mary 

Douglas, är en studie om hur social ordning avspeglas i skilda kulturers sätt att se på 

smuts. I studien jämför hon den moderna kulturen med det hon kallar för primitiva 

kulturer. Douglas menar att hon funnit likheter mellan världsreligioner och mer, som hon 

kallar det, primitiva religioner (1966:106). Douglas menar att det är genom ”överdrivna 

skillnader mellan inre och yttre, övre och undre, kvinnligt och manligt, för och emot som 

något som över huvudtaget liknar ordning skapas” (1966:14). Detta citat är det enda som 

berör kön. 

 Studenterna får även bekanta sig med Övervakning och straff, av Michel Foucault. 

Foucault inleder med att diskutera hur man på 1700-talet utsatte kroppen för tortyr som 

rättsliga bestraffningar. Mindre än ett decennium senare, kom bestraffningen istället att 

förflyttads till själen, som Foucault uttrycker det (1987:24). Många vill hävda att det 

skedde en humanisering av bestraffningen. Foucault menade dock att det snarare 

handlade om att det fanns en önskan att bestraffa på ett sådant sätt som ”verkar på djupet, 

som påverkar hjärtat, tanken, viljan, sinnelaget” (1987:24). Och det var på grund av 

denna önskan som fängelset utvecklades. Foucault talar om brottslingen som en man och 

går aldrig in på något genusperspektiv.   

4.1.5 Examinationen 

I ”Introduktionskurs” ingår en salstentamen. Skrivningen består av två delar; dels tjugo 

stycken korta frågor, dels med ett antal mer omfattande frågor. Av de tjugo mindre 

frågorna är det fyra som är mer feministisk inriktade. Svaren som studenterna ger på 

dessa skulle kunna beröra kön/genus men genusteorier är egentligen inget som 

efterfrågas. 

Den sista delen innehåller fem frågor. Även här ligger fokus på feministisk teori 

och inte genusteorier; Ange och diskutera fyra viktiga punkter av den feministisk kritiken 

av familjesociologin! 

Delkursen ”Sociologisk teori” avslutas med en hemtentamen där fem frågor ska 

besvaras. Det är endast en fråga som berör genusrelationer; ”Analysera och exemplifiera 

de relationer mellan kvinnor och män som framkommer i boken [Varje mor är en dotter 
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av Ekerwald] och resonera kring frågan om dessa relationers karaktär när det gäller 

underordning, jämställdhet och eventuell ojämförbarhet” (UNI1). En annan fråga angår 

Per Månssons bok; ”Ta fram en teori eller ett begrepp som du tyckt varit särskilt 

intressant i Månsson och förklara den saken för någon som inte läst sociologi” (UNI1). 

Här har alltså studenten möjligheter till att belysa genusteori.   

4.1.6 Bortfall 

Det har inte varit möjligt att ta del av tentamen som ingår i delkurs 4. 

4.1.7 Reflektioner kring genusperspektivet i kursen 

Vad gäller genusteorier försöker vi i A1-kursen orientera studenterna i olika inriktningar, vilka står i 

Giddens "Sociologi". Jag tar upp i mina föreläsningar kön, klass och etnicitet som tre variabler som 

man bör använda intersektionellt i sociologiska analyser. De tre hör till tre olika över- och 

underordningssystem, vilket när de samagerar bildar goda och onda cirklar för människor i deras 

levnadsvillkor            

              (IP1). 

När IP1 får frågan om genusteorier får samma representation som till exempel 

fenomenologi och strukturalism verkar få i teorikurserna svarar hon: 

Av sju föreläsningar gäller en feminism, som jag säger, och den tar upp olika skolbildningar under 

ena timman och Eva Lundgrens forskning om mäns våld mot kvinnor under andra timman. Av 

ytterligare en av de sju föreläsningarna ägnas ena timman åt Judith Butler. I A1-kursen har inte 

genus samma representation även om det är så kallat mainstreamat och återkommer på många 

ställen              

             (IP1). 

IP1 förklarar även att hon upplever att studenterna verkar vara rätt upplysta kring genus i 

jämförelse med klass och i viss mån etnicitet:  

När jag började undervisa om könsroller och genus i början av 1990-talet eller slutet av l980-talet, 

på boken Natural women, cultured men: a feminist perspective on sociological theory (1987) av 

Sydie, Rosalind kunde jag bli väldigt angripen av enskilda studenter. En student lovade att bränna 

alla mina böcker, nu är det inte alls så  

(IP1). 

4.1.8 Sammanfattning och slutsats  

Vilka slutsatser kan således dras för att besvara de frågor som ställdes i syftet? 

Introduktionskursen bjuder på en mångfasetterad skara böcker. Samtidigt som boken 

Kunskapsociologi negligerar genus/kön, trots att bokens innehåll har ett huvudfokus på 

rollanalys, poängterar Anthony Giddens i Sociologi att det är mycket viktigt att belysa 

genus och socialt kön. Giddens menar även att genusperspektivet inte endast bör 

behandlas separat utan bör även vara väl integrerat i diskussioner och behandlas 

genomgående i olika sammanhang. Giddens talar ofta om effekten av genuskonstruktion 
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– det vill säga genusskillnader - men samtidigt talar han även om orsaken som ligger 

bakom – det vill säga genussocialisation/genuskonstruktion.  

I boken Sociologi återkopplas genusteorier vid flera tillfällen med feministisk teori. 

Men analysen visar även att genusteorier behandlas ofta och genomgående utanför 

feministisk teori. 

Familjen i det moderna behandlar genus och kön i relation till feministisk teori och 

fokus ligger på genusrelationer utifrån ett maktperspektiv, som i sin tur alltså skildrande 

effekter av genussocialisation. Boken Att förstå vardagen – med symbolisk interaktionism 

är egentligen den enda bok som behandlar genus och socialt kön helt utanför feministiskt 

perspektiv (sett från hela kursen). Författarna menar att handlingar får olika meningar 

beroende av om man är man eller kvinna och orsaken till detta är den sociala 

konstruktionen av kön. De problematiserar aldrig maktrelationer utan konstaterar bara 

hur kön görs, och formas, i det vardagliga livet. I boken behandlas alltså genus 

tillsammans med sociala roller och identitet  

Analysen av litteratur som tillhör ”Sociologisk teori” visar att fokus ligger på 

feministiska teorier och inte genusteorier. Till exempel behandlar boken Moderna 

samhällsteorier kön i relation till feministisk teori, och fokus ligger således i huvudsak på 

kvinnor. Även i boken Varje mor är en dotter behandlas genus/kön i relation till 

feministisk teori. Sociological lives and ideas kan sägas ha ett liknat upplägg som Varje 

mor är en dotter. De båda böckerna används i syfte att ge en förståelse för hur social 

bakgrund och den samtida kontexten kan bidra till möjliggöra idéer. De skiljer sig dock 

så till vida att Varje mor är en dotter diskuterar orsak och effekter av genus, något som 

Sociological lives and ideas överhuvudtaget inte problematiserar. Att förmedla kunskap i 

samband med en annan, och om detta görs vid återupprepade tillfällen, signalerar detta att 

dessa är beroende av varande. Med andra ord, uppfattningen om att genus/kön är något 

som i huvudsak berör kvinnor och feminititeter blir tydlig med tanke på att de övriga 

böckerna som har ett fokus på kvinnor behandlar genus/kön. Mäns könstillhörighet 

problematiseras inte alls på samma sätt.    

Examinationen till introduktionskursen har en betoning på feministiska teorier och 

perspektiv. Vid någon fråga kan det visserligen anas en underton om en önskan att 

studenten ska ha förstått effekter av genuskonstruktioner. Examinationen till delkursen 

sociologiskteori har en fråga som berör genus/kön. Fokus ligger då på genusrelationer 

utifrån ett maktperspektiv.  
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4.2 UNIVERSITET 2 

UNI2 har, till skillnad från de övriga två universiteten, endast en teoretisk delkurs. 

 

Tabell 2. En kort presentation av kurslitteraturen på Universitet 2. 

 Kurslitteratur Författare Innehåll Genus/feministisk teori 

 1. Invitation till 
sociologi 

Man Handlar om människan i samhället och samhället i 
människan och beskrivning av samhället som 

dramaturgi. 

Inget genusperspektiv/teori. Ingen 
feministisk teori. 

 2. Sociologiska 
perspektiv 

Man Introduktion till allmänsociologiska teorier och 
begrepp. Behandlar mikro och makro perspektiv - 

d.v.s. individ och samhälle. 

Författarna har inget uttalat 
genusperspektiv. Betydelsen av kön tas 

upp ytligt i ett kapitel. Ingen 

feministisk teori.  

 3. Sociology – a 

global pespectiv 

Man Inledning till det sociologiska ämnet. Sammanfattar 

både klassiska och moderna sociologiska teorier. 

Verklighetsförankrar ämnet. 

Ett särskilt avsnitt om 

genusperspektivet ingår i varje kapitel. 

Även feministisk teori behandlas. 

 4. Jaget och 
maskerna 

Man En redovisning av det dramaturgiska perspektivet – 
d.v.s. de rollspel vi utför i vardagen då vi integrerar 

med andra människor. 

Inget uttalat genusperspektiv. Ingen 
feministisk teori. 

 5. Hur är 
samhället möjligt 

Man Texter som berör tvåsamhet, ensamhet, kärlek, 
storstadslivet med mera. 

Inget genusperspektiv/teori. Ingen 
feministisk teori 

 6. När karaktären 

krackelerar 

Man Beskrivning av den moderna, globala kapitalismen 

och den nya ”flexibla” arbetsmarkanden. 

Författaren ser denna utveckling som ett hot mot 
individen – där vissa lyckas och andra inte. 

Nämner betydelsen av kön. Ingen 

feministisk teori.  

 

4.2.1 Könsrepresentation bland författarna  

Tabell 2 visar att ingen bok är skriven av en kvinna.  

4.2.2 Litteraturen till Introduktionskursen - Att tänka sociologiskt (15 

högskolepoäng) 

Delkursen sammanfattar de, så kallade, väsentliga kunskaperna inom ämnet sociologi 

och det ges stort utrymme åt att belysa hur klassiska och moderna sociologer diskuteras i 

relationen mellan aktör och struktur, individ och samhälle. IP2 förklarar att 

kursupplägget har 13 olika teman som specificeras. Studenten får sedan följa ett 

resonemang genom flera olika böcker. Litteraturen är alltså inte till för att läsas från a till 

ö, som IP2 uttrycker det. 

Invitation till sociologi (2001), av Peter L Berger, handlar om samhället som drama 

och beskriver detta med begrepp som rollövertagandet, socialisationsprocess och den 

generaliserande andra. I kapitel 4, som belyser rollteori,  problematiserar Berger kön: 

[A]tt biologiskt sett vara av manligt kön är långt ifrån samma sak som den bestämda socialt definierade (och naturligt vis 

social relativa) roll som hänger samman med påståendet jag är man. Ett barn av manskön behöver inte lära sig att få erektion. 

Men han måste lära sig att vara aggressiv, att ha ambitioner, att tävla med andra och vara misstänksamma mot alltför stora 

svagheter hos sig själv. Den manliga rollen i vårt samhälle kräver emellertid alla dessa saker som man måste lära sig för att 

förstå manlig identitet  

         (Berger 1994:91)  
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Berger menar att det existerar förutsatta förväntningar på hur en man ska vara och talar 

här om en typ av manlighet, den stereotypa manligheten. Berger förmedlar alltså tanken 

om kön som socialkonstruktion. Med detta görs endast i samband med citatet ovan. 

Berger diskuterar även sociologin som vetenskapligt ämne och dess innebörd och nämner 

i förbifarten sociologiska perspektiv och begrepp som till exempel klass, makt, etnicitet 

men utan att nämna genus/kön (Berger 1994:26).  

Vid läsningen blir det tydligt att mannen betraktas som norm i boken:  

Sociologen tillämpar alltså vetenskapliga regler i sitt spel, han måste syssla med metodikfrågor. 

Metodiken utgör inte hans mål, som är att försöka förstå samhället. Metodiken bidrar till att detta 

mål uppnås. För att förstå samhället, eller den del av samhället som han studerar för ögonblicket, 

måste sociologen använda en mångfald medel..//.. 

(Berger 1994:23). 

Kvinnor förekommer endast i sammanhang då det talas om hustru, prostituerade eller 

vackra kvinnor (Berger 1994): 

Den medålders Joe Blow som har accepterat att hans hustru inte kommer att bli vackrare och att 

hans arbete som biträdande reklamchef inte kommer att bli intressantare, ser tillbaka på sitt 

förflutna och säger att hans tidigare önskningar att äga många vackra kvinnor och att skriva 

halvseklets stora roman vara helt omogna 

(Berger 1994:54). 

Citaten är visserligen tagna ur sitt sammanhang men faktum är att dessa inte är unika.  

Sociology a global introduction (2008) , av John J Macions och Ken Plummer, har 

ett brett innehåll och påminner om boken Sociologi av Anthony Giddens. Boken ger en 

övergripande genomgång av ämnet sociologi med en betoning på 

globaliseringsperspektivet och författarna har en medveten hållning till diverse 

perspektiv, d.v.s. att innebörden av genus, klass och etnicitet exemplifieras flera gånger i 

texten. Till exempel skriver författarna ”seeing the world sociologically also makes us 

aware of the importance of gender” (Macionis & Plummer 2008:5).  De skriver även: 

Where the analysis of Wirth and others fall short, too, is in panting urbanism in broad strokes that 

overlooks the effekt of class, race and gender. Herbert Gans (1968) explains that there are meny 

types of urbanities – rich and poor, asian, black and white, woman and men – all leading distinctive 

lives. In fact, cities often intensify this social differens       

         (Macionis & Plummer 2008:6). 

 Boken diskuterar alltså könens sociala konstruktion i en omfattande omfång och vid 

de flesta kapitel ingår en rubrik som explicit handlar om genus. 

De problimatiserar att sociologin präglats av vita, heterosexuella, anglosaxiska 

män: ”this may sound a cliché, but as you read this book you should look for authors and 

sociologists who lie outside this tradition” (Macionis & Plummer 2008:36).  

Under rubriken ”An exampel: the case of a feminist sociology and the missing 

voice of women”, presenteras kortfattat feministisk teori och de påpekar att de finns 

många olika idéer inom detta område. De belyser den nutida debatten inom feminism 
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som problematiserat att kvinnor generaliseras till en grupp. Konsekvensen av detta är att 

det skapas en uppfattning om att det skulle finnas en ren essens om vad som är att vara 

kvinna, det tas inte hänsyn till att kvinnors erfarenheter skiljer sig åt beroende av 

klasstillhörighet eller att andra faktorer, som etnicitet. 

Under rubriken ”Gender and personal performance” beskriver författarna 

beteendeskillnader mellan könen och socialisationens roll i det hela:  

Because women are socialised to be less assertive than man; they tend to be especially sensitive to non-verbal 

communication. In fact, gender is a central element in personal performance. Based on the work of Nancy 

Helenley, Mykol Hamilton and Barrie Thorne (1992), we can extend the present discussion of personal 

performance  

(Macionis & Plummer 2008:207). 

En kritik till detta är att författarna grupperar män och kvinnor i två motsatspar. De 

konstaterar att män handlar på det ena sättet och kvinnor på det andra sätter. Detta görs 

även i citatet som följer: “Since women generally occupy position of lesser power, 

demeanour is a gender issue as well” (Macionis & Plummer 2008:207). Det vill säga, 

eftersom kvinnor har mindre makt än män yttrar sig detta i deras uppträdanden. Ett tredje 

citat som upprätthåller en ordning som genererar synen på manligt och kvinnligt är: 

Finally, touching constitues an intriguing social pattern. Mutal touching constitues social pattern. 

Mutal touching conveys feeling of intimacy and caring. Appart frome close relations, however, 

toutching is generally sometihing men do to women (though rarely, in our culture, to other men. A 

male doctor touches the shoulder of his femle nurse as they eximine a reporte...//..//.. 

(Macionis & Plummer 2008:207). 

Å ena sidan kan det anses viktigt att poängtera vad som kan tänkas vara uppkomsten till 

beteendeskillnader å andra sidan exemplifieras detta genom en schablon – den aktiva 

mannen och passiva kvinnan. Visserligen finns det en önskan att belysa maktstrukturer 

genom att kategorisera. Det är dock viktigt att diskutera att dessa genushandlingar inte är 

konstanta utan föränderliga över tid och rum. Det är även viktigt att framföras att det 

finns lika många skillnader inom gruppen kvinnor och män som det finns mellan kvinnor 

och män. Dessa uttalande kan alltså tyda på ett essensialistiskt tänkande och spinner 

vidare på myter om hur män och kvinnor beter sig - de talar i motsatspar, singularis, i 

stället för variationer, pluralis. Intressant är även valet av studie - varför anser författarna 

att dessa studier är de viktigaste att belysa i detta sammanhang?  

 I Kapitlet ”The gender order and sexualities” sätter författarna fingret på 

begreppet genusordning och diskussionen kring användandet av kön eller genus. De 

inleder med att diskutera patriarkat och så kallad genusstratifiering för att sedan diskutera 

hur människan blir ”gendered” genom socialisationsprocessen. I ett avsnitt 

problematiseras sociobiologers tankar kring att genus och sexualitet är naturligt givna. 

Författarna menar att det finns mycket vetenskaplig litteratur som ägnar sig åt dessa 
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teorier och de ser ett problem med denna “only natural“ sätt att se på välden. Författarna  

vill istället tydliggöra att sexualitet och genus är socialt konstruerat: ”sexualitet and 

gender are always humanly produced in social context and we must look at this if we are 

to understand them“ (Macionis & Plummer 2008:379). 

Jaget och maskerna (2007), av Erving Goffman, behandlar det dramaturgiska 

perspektivet. Goffman menar att världen kan ses som en teaterscen där alla människor 

spela olika roller. Hur vi agerar i framträdandet är beroende av sammanhanget.  

Precis som i fallet med böckerna Kunskapsociologi och Invitation till sociologi är 

personerna som exemplifieras i Jaget och maskerna i huvudsak män, i form av 

gentlemannen, specialisten, läkaren och så vidare. Vid flera tillfällen exemplifierar 

Goffman kvinnors speciella beteenden i olika situationer, underförstått skiljer sig alltså 

kvinnors och mäns uppträdanden. Bland annat skriver Goffman om amerikanska 

studentskor som han påstår ”föringar sin intelligens, sitt kunnande, och sin beslutsamhet 

när de var tillsammans med pojkar som de ville göra intryck på” (Goffman 2007:42). 

Goffman exemplifierar även med ett citat där en kvinna menar att hon medvetet stavar 

långa ord fel för att göra hennes pojkvän tänd, då han får chansen att ödmjukt tillrättavisa 

henne. Goffman skriver: ”[I] allt detta visas mannens naturliga överlägsens upp och 

kvinnans roll som den svagare parten bekräftas” (ibid). Liknande citat finnas där kvinnan 

ofta får representerar den fåfänga.  

Goffman beskriver även hur en hustru, när hon och hennes man är bland bekanta, 

kan ”visa en mer respektfull underkastelse under mannens vilja och åsikter än hon kanske 

bryr sig om att göra när hon är ensam med honom” (Goffman 2007:74). När hustrun åtar 

sig denna roll kan ”mannen lägga sig till med rollen som den dominerande äkta maken; 

och när var och en av makarna spelar sin speciella roll kan den äktenskapliga enheten 

genom teamarbete skapa det nya intryck som nya auditorier väntar sig av det” (ibid.) 

Goffman återkommer med liknande exempel där hustrun i ett äktenskap väljer att agera 

på ett visst sätt för att behaga sin man. Vid ett tillfälle diskuterar han dock att en man som 

skiftar från att vara tyrann på sitt kontor till att vara ”toffelhjälte i hemmet” skulle känna 

sig förvirrad och plågad om han blev tvungen att anställa fru och barn, i och med att det 

skulle betyda att de två sfärerna, där han agerar på olika sätt, smälte ihop. Även om 

citaten vilar på förutfattade meningar om hur kvinnor och män beter sig kan det tolkas 

som att Goffman, i grund och botten, menar att människor agerare efter vad som 

förväntas av dem. Goffman gör dock ingen djupare analys av kön.  
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 I Boken Sociologiska perspektiv inleder författarna med att likna det teoretiska 

tänkandet med detektiven Sherlock Holmes arbete. I samband med denna jämförelse  

reflekterar de plötsligt kring könsroller: 

Den feministisk orienterade läsaren kanske redan här undrar varför vi så obekymrat presenterar 

teorier som en till synes manlig verksamhet. En alternativ inledning kunde istället ha varit via en 

kvinnlig författare och mysterielösare - till exempel Agatha Christies miss Marple ..//..  

(Engdahl & Larsson 2006:9). 

Engdahl och Larsson förklarar vidare att Holmes och miss Marple använder ”olika 

metodmässiga och teoretiska angreppssätt för att lösa sina mysterier” (Engdahl & 

Larsson 2006:10). I samband med detta vill de försäkra läsaren att de dock inte bekräftar 

en schablonmässig bild av manligt och kvinnligt. De skriver som följer: 

Vi förespråkar dock inte ett sådant synsätt, utan hyser snarare en förhoppning om att en 

könsgemensam samhällsvetenskaplig är möjlig, trots de skillnader i könspecifika erfarenheter som 

finns inskrivna i existerande teorier såväl som i varje människas förförståelse 

           (Engdahl & Larsson 2006:9). 

Av citatet kan vi tolka det som att de menar att män och kvinnor bär på olika erfarenheter 

men att detta inte bör bli ett hinder för en samhällsvetskaplig lära, där både män och 

kvinnor deltar. De garderar sig genom att skriva att de inte vill bekräfta en 

schablonmässig bild av kvinnor och män. Men det är precis de det gör genom att använd 

två typiska kontraster. 

Kapitel ”Symbolisk interaktion och normrelationer” – är en övergripande 

genomgång av socialt samspel, symbolisk interaktionism, språkets funktion, 

stigmatisering och utstötning. Engdahl och Larssons tar även upp det som George 

Herbert Mead kallar rollövertagande. Temat är den sociala människan och hur vi formas 

av sociala interaktioner. Det är anmärkningsvärt att de undviker genus/kön trots att det är 

ett utmärkt tillfälle att beskriva teorier kring hur könsroller och genus konstrueras.  

Engdal och Larsson lägger istället fokus vid feminism och belyser hur klassiska 

teorier har kritiserats utifrån diverse feministiska utgångspunkter. Enligt författarna har 

den huvudsakliga kritiken förts av marxistisk femenism, radikal femenism samt 

tvåsystem teorin.  

I samband med att författarna diskuterar känslor, samt relationer, som socialt 

fenomen snuddar de vid orsaker till mäns och kvinnors påstådda beteendeskillnader. I ett 

avsnitt som handlar om uppslukade relationer belyser de en studie som gjorts på barn. 

Studie visade att pojkar och flickor uppträdande på olika sätt när de lekte. Orsaken till 

detta, menar författarna, är att barn tar efter sina föräldrars beteenden. I denna diskussion 

har det inget direkt uttalat genusperspektiv men däremot beskriver det hur människor 
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formas av sin omgivning – d.v.s. hur människor uppfostrar sina barn efter hur de själv 

blivit uppfostrade och att detta ter sig olika för män och kvinnor. 

 Hur är samhället möjligt? Och andra essäer (1995) är en samling texter författade 

av George Simmel. Simmel filosoferar kring ensamhet och tvåsamhet samt storstäder och 

det andliga livet. Boken har inget genus- eller feministiskt perspektiv. 

4.2.3 Examinationen  

I slutet av delkursen skriver studenterna en salstentamen. Originaltentan innehåller 10 

frågor. Ingen fråga berör genusperspektivet. Dock ställs det frågor om feministisk teori. 

Bland annat har studenten möjligheten att välja en inriktning inom feminismen och 

beskriva denna.  

4.2.4 Reflektioner kring genus i kursen 

IP2 menar att det förs en ganska medveten agenda på institutionen för hur 

genusperspektivet ska ingå i kursen. IP2 menar att frågorna kring genus behandlas från 

två håll. Dels av de medvetna lärarna, dels genom kurslitteraturen:  

Grundläggande läroböckerna [handlar] ofta just […] om dom nivåerna det är ofta översiktliga 

orienterade skrifter i sociologi men det har också slagit igenom i den typen av litteratur och så det 

finns i dom böckerna också va (ja, precis) så det finns från två håll där det finns både i själva 

lärobokstrukturen där så finns det redan integrerat […] och sen så också från aktiva aktörer från 

institutionen också medvetna om det och lyfter fram på olika sätt 

(IP2). 

IP2 menar även att ämnet varit väl etablerat på institutionen under en mycket lång tid: 
 

Vi har haft ett rätt länge alltså vi är en speciell institution här tror [..] vi har haft alltså sedan länge 

[…] den diskussionen levande alltså vi har haft den i 15-20 år nåt sånt så det går långt tillbaka här. 

Jag tror att de va ganska snabbt fram här på institutionen har flera namn här och vi har haft flera 

olika forskare och doktorander bland annat här som har liksom dom som liksom gick här på 

institutionen som så småningom bildade genusvetenskapligtgrund då också som speciellt ämne dom 

kommer ju här ifrån så vi liksom vi är lite ursprunget här […] det är inget nytt alltså 

             (IP2) 

4.2.6 Sammanfattning och slutsats  

IP2 förklarade att upplägget kring genus sker på två plan, dels beror det på hur man som 

aktör på institutionen agerar för frågan, dels hur det ser ut på ett strukturellt plan, d.v.s. 

huruvida de grundläggande läroböckerna tar upp ämnet (IP2). Det är dock inte många 

böcker som tar upp ämnet på ett djupare plan, det är endast Sociology a global 

introduction, som har en genomgripande diskussion om ämnet. Att Engdal, som är en av 

Sveriges mest erkända sociologer, väljer att negligera perspektivet kan anses 
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anmärkningsvärt, trots att han faktiskt talar om de sociala roller människor ständigt 

förhåller sig till i vardagen.  

Två av böckerna talar om mannen som norm, kvinnor får i sin tur representera 

någons hustru/flickvän. Många böcker behandlar genusskillnader, genuskonstruktionens 

effekter. Samma bok som behandlar genusteorier, Sociology – a global perspectiv, 

redovisar även diverse feministiska perspektiv. Denna är även den enda bok som 

behandlar feministisk teori. Vid en analys av examinationens frågor är feministisk teori i 

fokus.  

Att ingen bok är skriven av en kvinna är inget som IP2 reflekterar över under 

intervjun. Det symboliska våld som Bourdieu talar om  innebär att kvinnor marginaliseras 

i akademin. Detta kan alltså fortgå eftersom det inte ens reflekteras så mycket över att 

detta symboliska våld utövas. En annan förklaring är även Foucaults teori om makt som 

applicerad på detta innebär att om att makt reproduceras genom att en inarbetad kanon 

fortsätter att vara vägledande för vad som är god kunskap.  

4.3 UNIVERSITET 3 

 

Tabell 3. En kort presentation av kurslitteraturen på Universitet 3. 
 Litteratur Författare Innehåll Genus/feministisk 

teori 

Moment 

1 

1.Sociologi Man En omfattande beskrivning av samhället med en 

genomgång av den sociologiska disciplinens teoretiska 
huvuddrag Tar upp orättvisor i världen, bland annat i 

form av makthierarkier mellan rika och fattiga, män 

och kvinnor och mellan de som bär på kunskapen och 
de som inte gör det 

Till varje kapitel finn 

en rubrik som 
behandlar ämnet 

utifrån ett 

genusperspektiv. Det 
skrivs även om 

feministisk teori 

Tema 1 2,Epidemisk 

masspsykos eller 
reell risk 

Kvinna/man En sociologisk studie av kontroversen kring 

elöverkänslighet. 

Inget 

genusperspektiv. 

 3.Lagom mycket 

kriminalitet 

Man Diskussion om kriminalitet. Kriminalitet finns inte utan 

det som finns är handlingar som ges olika betydelser i 
olika samhällen och situationer. 

Inget tydligt 

genusperspektiv. 
Ämnet berörs endast 

i ett fåtal meningar. 

Inte feministisk teori.  

 4.Flexibilitetens 
gränser 

Kvinna Globaliseringen har bland annat bidragit till att 
arbetsmarkanden utvecklad en mer flexibel karaktär. 

Flexibilitet handlar om företags möjligheter att anställa 

och säga upp. Syftet är att ge en tydligare bild av 
flexibilitetens innebörd och konsekvenser.  

Genusperspektiv.  

Tema 2 5.Spelets regler Man En studie om raggning och flirt på krogen. Om och i så 

fall hur skiljer sig detta åt mellan män och kvinnor? 

Genusperspektiv. 

Inte feministisk teori. 

 6.Ungdomar i 

vardagens väv 

Kvinna/Man En sociologisk studie av ungdomars gruppbildande och 

dess innebörd. Gruppens samansättning är delvis 

beroende av stadsdelen, bostadsområdet och skolan. 

Nämner kön i ett 

fåtal meningar. Inget 

feministisk 
perspektiv.  

 7.Proffsliv och 

karriär slut 

Man Sociologisk studie av identitet. Studiens fokus är på 

tennispelares liv som proffs och vad som händer när 

detta liv tar slut. 

Studien är utförd på 

endast män. Berör 

betydelsen av 
manlighet i en 

mening. Inget 

feministisk 
perspektiv. 
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Moment 

2 

8.Kapital, rationalitet 
och social 

samanhållning 

Män En introduktion till klassiska samhällsteorier.  Karl 
Marx, Max Webers och Émile Durkheims tänkande och 

deras samhälliga kontext.  

Talar om Durkheims 
teori om 

arbetsfördelningen 

mellan män och 
kvinnor. 

 9.Sociologi 2.0 

samhällsteori och 
samhällskultur 

Man Tänkt som lärobok på grundläggande teorikurser inom 

sociologi och andra samhällsvetenskapliga ämnen. 
Illustrerar de etablerade teorierna till det moderna 

samhället.  

Skriver om 

genusteorier med 
fokus på manlighet. 

Moment 

4 

10.Culture and 

everyday life 

Män Bortfall  

 11.Socialpolitiska 

klassiker 

Man Tre klassiska socialpolitiska teoretiker presenteras: 

T.H. Marshall, R.M. Titmuss och G. Esping-Andersen 

Feministiskt 

perspektiv 

4.3.1 Könsrepresentation bland författarna  

Som vi kan tyda av Tabell 3 är en bok författad av en kvinna. De andra två är delvis 

skriven av en man. Detta är något som IP3 problematiserar: 

Vi har fört diskussioner för eh som du ser och det är ju att vi på A-kursen här så har vi manliga 

författare (ja) förutom på vissa kapitel […] och det har vi haft uppe till diskussion vad det har för 

betydelse i relation till författarna och andra artiklar som tillkommer har kvinnor som författare […] 

men så det här har vi diskuterar i relation, vad har enskilda författare själv för betydelse i relation 

till innehållet om det har en genus prägel och passar in i övrigt i undervisningen   

             (IP 3). 

4.3.2 Litteraturen till Moment 1 – ”Den sociologiska visionen” (7,5 högskolepoäng)  

Syftet med momentet är att studenten ska få en grundläggande förståelse för sociologiska 

och socialpsykologiska frågeställningar. Moment 1 är uppdelat i två teman. En bok per 

tema ska läsas. Vilka böcker detta gäller visar Tabell 2. Med anledning av studentens 

möjlighet att välja bok att läsa har alla dessa böcker analyserats.   

Då boken Sociologi (2007), av Anthony Giddens, även ingår i UNI1 redovisas 

denna under resultatdelen för UNI1.  

Epedimisk masspsykos eller reell risk (1995) är en studie om debatten kring 

elöverkänslighet. Författarna beskriver dels den historiska utvecklingen av debatten, dels 

ämnar de själv att bidra till utvecklingen av kontroversteori då de menar att de studier och 

argument som ingått i dispyten gjorts utifrån ett sådant perspektiv. I denna bok ingår det 

inte något genusperspektiv eller feministisk teori.  

Nils Christie – Lagom mycket kriminalitet (2005) är en bok om kriminalitet och 

problematiken kring begreppet. Christie skriver ”[o]m kriminalitet räknas som sista ledet 

av oönskade handlingar, kan vi fråga oss: Vilka är det sociala, kulturella, religiösa och 

politiska betingelserna för att oönskade handlingar ska uppfattas som kriminalitet?” 

Christie menar alltså att handlingar är inte utan de blir och att ”kriminalitet är en produkt 

av historiska, kulturella, sociala och mentala processer” (Christie 2004:28). Christie har 
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inte ett uttalat genusperspektiv men nämner dock i en mening könets betydelse vid 

utvärdering av ett lands straffsystem:  

För det tredje utkristalliseras sig en frågeställning för om vem det egentligen är som är mottagaren 

av straff - särskilt med hänsyn till hur representativt de straffade är i förhållande till befolkningen i 

övrigt när det gäller ålder, kön, klass och ras. Ett väldigt skevt rekryterat urval av straffade leder till 

att man kan misstänka otillfredsställande förhållande i systemet 

(Christie 2004:170). 

Avhandlingen Flexibilitetens gränser (2004) av Anne Grönlund sätter begreppet 

flexibilisering på sin spetts. Begrepp har kommit till att dominera diskursen inom 

arbetsmarknaden. Flexibilitet betyder för många en smidig arbetsmarknad med ökat 

inflytande, som är mer familjevänligt och något som ska bidra till en ökad jämställdhet. 

Grönlunds syfte med avhandlingen är alltså att ”ge en tydligare bild av flexibiliseringens 

innebörd” (Grönlund 2004:15). Fokus ligger på att jämföra huruvida flexibiliseringen ger 

för olika konsekvenser mellan män och kvinnor. Under rubriken ”Flexibilitet, kön och 

jämställdhet” ger Grönlund en kort historiskt redovisning om kvinnors och mäns olika 

villkor på arbetsmarknaden. Hon beskriver att kvinnor och män utför olika 

arbetsuppgifter i både hemmet och i arbetet och där mäns uppgifter genererar mer status. 

Detta bidrar i sin tur till att kvinnor missgynnas på arbetsmarknaden.  

4.3.3 Litteraturen till Tema 2  

Spelets regler - Raggning och flirt på krogen (2008), av Hans Anderssons, är en 

avhandling där: ”ambitionen är att kartlägga spelet regler genom att kombinera 

observationer av krogmiljöer med sexualitet och kön”. Han är intresserad av de regler 

som innefattar spelet, och om spelet ser olika ut för män och kvinnor. Andersson 

beskriver det som att mikrosociologi möter genusforskning. Avhandlingens teoretiska 

ramverk grundar sig i studier om genus med betoning på manlighet/maskulinitet. I 

bokens inledning beskriver Andersson begreppet genus och dess innebörd under rubriken 

Genus, med underrubrikerna ”Genus och maktstruktur”, ”Mansforskning”, 

”Maskulinitet som maktordning mellan män”, ”Kritik mot begreppet hegemonisk 

maskulinitet” samt ”genus och sexualitet”. Det framgår inte varför Andresson har en 

betoning på mansforskning.  

Andresson nämner diskussionen mellan de som menar att genus är en produkt av 

samhället och de som hävdar tvärtom - d.v.s. särartsfeminister, biologer, sociobiologer, 

hjärnforskare - att de kulturella skillnaderna mellan män och kvinnor är en konsekvens av 

genetiska beting, så som hormonnivåer och hjärnfunktioner. I denna diskussion ställer sig 

Andersson: ”[N]ågonstans mellan dessa positioner eftersom jag är av den uppfattningen 
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att biologiska beting samspelar med det sociala och kulturella” (Andresson 2008:28). 

Samtidigt säger sig Andersson i första hand vara intresserad av människor som sociala 

varelser: ”[H]andlingar bör förstås i relation till de betydelser vi lägger i begreppet 

manligt och kvinnligt” (Andersson 2008:28). Andersson nämner att han utgår från genus 

som en aktivt pågående process.  

Ungdomar i vardagens väv (2003) är en fallstudie av ungdomars gruppbildande i 

en svensk storstadsförort med fokus på identitet, kön, klass och etnicitet – d.v.s. vilken 

roll spelar dessa in vid konstruktionen av kollektiv identitet bland unga människor? 

(Petersson m.fl. 2003:14). Studien bygger bland annat på ungas egna berättelser och 

tankar kring sin omgivning och hur det förhåller sig till begreppen identitet och etnicitet.  

Rubriken ”Det andra könet” uppmärksammar hur ungdomar av annan etnisk 

härkomst än svensk konfronteras med nya sätt att reflektera kring sin identitet och 

betydelsen av kön. Författarna berör först och främst konflikter som kan uppstå när 

ungdomar kommer i kontakt med andra värderingar än vad de är uppvuxna med. De 

menar att flickors nya sätt att definiera sin kvinnlighet gav upphov till protester och 

krockar mellan generationer och syskon.  

Författarna problematiserar även det andra könet som en viktig referenspunkt för 

pojkarnas identitetsskapande. I vissa pojkgrupper var sexism ett viktigt inslag för att 

stärka gemenskapen. Deras studie visade alltså en existerande överlägsenhet gentemot 

kvinnor. Till exempel i samband med raggningsförsök befästes en gruppkänsla bland 

vissa pojkgrupper. Rubriken belyser alltså två olika typer av problem: kvinnan/flickan 

som enskild aktör och identitetsskapare och mäns/pojkars gruppgemenskap och manlig 

identitet på bekostnad av respekt för den andre: ”d.v.s. etniska svenskar samt flickor” 

(Petersson m.fl. 2003:211). Boken nämner i detta sammanhang inga genustorier utan 

riktar endast in sig på teorier om gruppbildningar. 

Proffsliv och karriärs liv (2005), av Jonas Stier, är en studie kring tennisspelares 

karriär start och slut. Stier problematiserar idrottarnas påtagliga rollutträde som sker 

relativt tidigt i livet efter en karriär i offentlighetens ljus. Stier menar att denna 

omvändning kan tänkas ha en rad psykologiska och sociala konsekvenser för elitspelarna. 

Stier väljer att intervjua endast framgångsrika tennisspelare som är män och upplyser 

läsaren om att ”manliga idrottare beundras och belönas mer än sina kvinnliga 

motsvarigheter..//..Som en följd av deras prestationer och resultat, men även hur ”mediala 

de är” och hur intressanta de är för sponsorerna, varierar också de manliga 

elittennispelarnas möjligheter till ekonomisk vinning” (Stier 2005:15). Stier tycks alltså 
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vara medveten om betydelsen av kön/genus. Men problematiserar inte begreppet på ett 

djupare plan. Kön nämns endast i förbifarten tillsammans med andra identitets aspekter: 

”Andra delar av identitet är relaterade till externa identitetsobjekt såsom social klass, 

etnicitet, kultur, nationalitet, kön med flera – samt sociala roller” (Stier 2005:27).  

4.3.4 Moment 2 – Grundläggande sociologisk teori (7,5 högskolepoäng).  

Efter Moment 2 ska studenten fått en överblick över grunddragen i klassik sociologisk 

teori samt kunna tillämpa dessa teorier på aktuella samhällsfrågor och fenomen. 

Kapital, rationalitet och social sammanhållning (1999) ger en introduktion till dem 

som påstås vara 1900-talets mest betydelsefulla samhällstänkare – Marx, Weber och 

Durkheim. Till alla dessa tre ägnas ett var sitt kapitel där deras biografi samt viktiga verk 

redogörs. I Kapitlet tillägnat Durkheim diskuterar författarna att Durkheim, till skillnad 

från andra tidigare sociologer, inte var könsblind och att han hade ett intresse för den 

sociala konstruktionen av kön. Grunden till detta argument, får läsaren veta, ligger i 

Durkheim teorier om att arbetsfördelningen mellan könen lett till att: ”kvinnans fysiska 

och mentala kapacitet anpassats till den roll hon anvisats” (2003:226). Författarna menar 

att då den bibliska skapelsehistorien skapade kvinnan ur ett manligt revben var Durkheim 

lite av en motsägare då han istället antog att kvinnans fysiologi var den urform från vilket 

mannen sedan så småningom utdifferentierats. Som en konsekvens av att kvinnan lever 

ett liv som är helt annorlunda gentemot mannens har: ”Benstommen [..] blivit klenare, 

skallens volym och hjärnans vikt har minskat jämfört med mannen” (Boglind m.fl. 

2003:226). Men det är inte bara det fysiologiska som påverkats. Kvinnans begränsade 

engagemang i det sociala har även orsakat djupa psykologiska skillnader mellan könen, 

konsekvensen av detta är att kvinnan har utvecklat färre sociala behov (2003:227). I en 

mening skriver författarna att Durkheim ”utgår från en tidstypisk koppling mellan det 

biologiska och sociala” och att Durkheim dock skulle revidera denna teori (Boglind m.fl. 

2003:229). Detta är det enda uttalande som tyder på att författarna anser att tankarna är 

förlegade.  

Sociologi 2.0: Samhällsteorier och samtidskultur (2008), av Simon Lindgrens, 

applicerar etablerade sociologiska perspektiv på samtidskulturella exempel.  

Lindgren problematiserar vid flera tillfällen manlighet och maskulinitet. I samband 

med socialkonstruktionism skriver Lindgren: ”Det finns med andra ord ingen inneboende 

manlig essens eller av naturen given kärna av manlighet. Föreställningen om manlighet 
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ska uppfattas som språkligt konstruerad” (Lindgren 2007:100). Norbert Elias, Jean 

Baudrillard, Judith Butler och R.W. Connell är några av de sentida teoretiker Lindgren 

skildrar. Med hjälp av deras teoretiska verktyg analyserar han en scen ur realityserien 

”Jackass”. Framför allt tar han hjälp av Butlers tankar kring queer och performativitet.   

Avslutningsvis bör nämnas att då det kommer till den feministiska 

teoriutvecklingen menar IP3 att: 

Vi har valt att flytta litteratur och föreläsningar om feministisk teoriutveckling till B-kursens 

moment 1 (tidigare låg detta under soc A, mom 2). Feministisk teoriutveckling är ju någonting annat 

än genusforskning i största allmänhet. Vi presenterar mer ingående klassteori och teorier kring 

etnicitet och rasism samt sexualitet även de på B-kursens mom 1. Dvs dessa kategoriseringar har nu 

fått större utrymme i ett eget moment 

              (IP3). 

4.3.5 Litteraturen till moment 4, ”Forskning om välfärd och kultur” (7,5 

högskolepoäng) 

I delkursen redogörs bland annat aktuella problemområden inom välfärdsociologi och 

kultursociologi. IP2 förklarar att vid andra del moment lyfts kön fram tillsammans med 

klass och etnicitet, i praktiken återkommer genus antagligen oftare under detta moment 

(IP2). Här ingår två böcker. Dock har boken Culture and everyday life (2005), av David 

Inglis, inte analyserats, då denna var svår att få tag på. 

I Socialpolitiska klassiker (2008) ligger fokus på välfärdstaten. Författarens 

ambition med boken är dels att presentera klassiska teorier och hur centrala begrepp 

definieras, dels att visa hur dessa används i den nutida forskningen. Johansson ger 

utrymme åt den kritik som förts av feministiska forskare angående teorin om 

välfärdsstatsregimer och att denna även riktats mot medborgarskapsbegreppet. Det 

feministiska argumentet är att man inte tar hänsyn till att det faktisk skiljer sig mellan 

män och kvinnors civila, politiska och sociala rättigheter. Denna kritik menar Johansson 

är omfattande. 

4.3.6 Examinationen        

UNI3 har tre teoretiska delkurser. Det fanns dock ingen möjlighet att ta del av den 

tentamen som ingick i den tredje teoretiska delkursen. 

Inför det första momentet får studenten en hemuppgift som går ut på att presentera 

ett forskningsperspektiv ur Moderna samhällsteorier, av Per Månsson, och det som han 

väljer att benämna förklara och förstå. Studenten får själva välja fokus men förväntas att 

relatera till Giddens bok Sociology samt att de ger en kortare sammanfattning av de 
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böcker de har läst under kursen. Två av de tre böckerna har ett genusperspektiv. Enligt 

(IP3) är det därför mycket troligt att studenterna kommer att välja de teoretiska kapitel ur 

Giddens bok som diskuterar huruvida genus som en centralare faktor i samhället ska 

lyftas fram (IP3).  

 I samband med moment två ingår en salstentamen. I denna är det centrala klassiska 

sociologiska teorier och det ställs ingen fråga som är relaterat till genus eller feminism.  

4.3.7 Reflektioner kring genusperspektivet i kursen 

IP3 uppgav att tre böcker - skrivna av Hans Andresson, samt Simon Lindgren - har ett 

genomgående inslag av genusperspektivet och att dessa visar olika sätt att använda teorier 

kring kön och genus. 

Enligt IP3 är det många som arbetar, och har arbetat, med grundkursutbildningen 

som själva har ett genusperspektiv. Det är även flera på institutionen som undervisar på 

universitetets centrum för genusvetenskap (IP3). Vidare uttrycker hon: ”vilket innebär att 

ehh, jag vid för [...] när jag började för ca 10 år sedan då var det väl fler som va tvungen 

att driva de här frågorna men över tid så känns det som att det är ganska (impregnerat 

ändå)..ja” (IP3). Dock medger IP3 att inte alla lärare har en stor kunskap inom område: 

Sen är inte alla lärare jätte duktiga på lixom alla genus teorier, feministiska teorier eller så […] men jag 

är inte duktig på alla andra här på institutionen. Men jag tillhör dom som har två[åå] liksom föreläser 

om feministisk teori och så men vi har, ja, så att jag menar det är lite också att faktisk där vi har tänkt 

att alla har inte all kompetens […] jag tycker väl ju kanske inte att det är problematisk men man[…]alla 

måste inte ha all [...] kompetens.  

(IP3).  

IP3 diskuterar vidare att lärarna bär på olika kunskaper men att det sker en öppen 

kommunikation och att de kan fråga varandra om det vet att någon av de andra lärarna är 

bättre på det de ska föreläsa om: ”[D]et finns dom som är bättre på klassteorier än vad 

jag är som också föreläser om det men[…] eh [...] där jag går till dom och frågar om 

saker […] och dom kommer till mig och frågar om saker när det gäller genus” (IP3). 

Vidare menar intervjuperson 3 att hon själv anser att de flesta lärare har relativt bra 

kometens inom området men att kunskapen om sexualitet visserligen brister. IP3 

påpekar även att ”det är uppenbart att genus och etnicitet blir […] alltså kommer upp i 

diskussion delkursen på delkursen ”Forskning om välfärd och kultur”(IP3). 

4.3.8 Sammanfattning och slutsatsat 

Universitetet har mycket litteratur som författats på senare år. Många av dessa studier har 

ett intresse av synliggöra företeelse i dagens svenska samhälle utifrån genusrelationer.. 
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Exempel på sådana böcker är till exempel Spelets regler, Ungdomar i vardagens väv, 

proffsliv och karriär slut. 

Sociologi, av Anthony Giddens används genomgående i kursen, dock inte i 

delkursen ”Forskning om välfärd och kultur”. Studenterna uppmanas alltså att läsa 

Sociologi parallellt med övrig litteratur. Boken Sociologi talar både om orsaker samt 

effekter av genus. Boken Flexibilitetens gränser talar, i sin tur, framför allt om effekten 

av genussocialisation, det vill säga att män och kvinnor har olika villkor på 

arbetsmarknaden.  

 I delkursen ”Grundläggande sociologisk teori” har genus en genomgripande roll i 

böckerna; Spelets regler samt Sociologi 2.0. Spelets regler är framför allt intresserade av 

att undersöka genusskillnader – det vill säga effekten av genuskonstruktion. Andersson 

menar att han är av den uppfattningen att biologiska ting samspelar med det sociala. Trots 

att Andersson vill undersöka om det finns skillnader mellan hur mäns och kvinnors 

uppträdanden i krogmiljöer skiljer sig åt väljer han att endast belysa maskuliniteter i 

samband med rubriken ”Genus”.  

Sociologi 2.0 har dock både ett fokus på genusteorier samt feministisk teori. I 

samband med genusteorier diskuterar Lindgren mycket hur manlighet producerar och 

reproduceras genom till exempel språket. Boken Proffsliv och karriärsliv har samtidigt 

ett fokus på endast män. Stier talar om ”idrotten som en kontext, där sociala och 

kulturella konstruktion av kropp, kön, klass, nation, etnicitet, lokal gemenskap, 

maskulinitet och identitet äger rum” och det kan därför tolkas som att författaren såldes 

ser kön som en social konstruktion (Stier 2005: 128). 

Orsaken till att män förväntas prestera efter en viss standard är alltså effekten av 

genuskonstruktion. Dock är det endast tre meningar i hela boken som täcker denna 

förklaring, det är alltså inget Stier belyser på ett djupare plan. I boken Ungdomar i 

vardagens väv menar författarna att kön har betydelse för formandet av identitet. Detta 

diskuteras i rubriken ”Det andra könet”. Även här talas det om effekten av 

genuskonstruktion.  

  Anmärkningsvärt är hur författarna till Kapital, rationalitet och social 

sammanhållning  väljer att beskriva Durkheim som en icke könsblind forskare i samband 

med att exemplifiera hans teori om kvinnans kropp och själs utveckling som en form av 

regression – till skillnad från mannen. Det bör även problematiseras att denna teori 

uppmärksammas utan kritiska kommentarer. Frågan är om detta inlägg hade kunnats 
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lämnas okommenterat av författarna om Durkheim hade talat om människor av olik 

etnisk tillhörighet?  

5. Sammanfattning och jämförelse av de tre olika universiteten 

I Tabell 4 ges en kort samanställning av universitetens upplägg. Gemensamt för de tre 

universiteten är att samtliga intervjupersoner framhöll att ingen bok används i ett 

uteslutande syfta att kritiseras. Men vid de tillfällen litteraturen står tom för 

genusperspektivet menade intervjupersonerna att detta kan lyftas fram som en kritik i 

samband med föreläsningar och seminarier. Litteraturen ansågs i övrigt ha en 

övergripande genomgång av det som kursen vill förmedla.  

Den första forskningsfrågan löd: Hur skrivs det om genus? I övrigt skiljer sig 

litteraturen åt på samtliga universitet. Sociologi, av Anthony Giddens, studeras dock vid 

två universitet, UNI1 samt UNI3. En liknande bok ingår även på UNI2, Sociology - a 

global perspective. Läsinstruktionerna visar att alla tre universiteten vill att studenten ska 

använda boken parallellt med de övriga böckerna. Gemensamt för Sociologi samt 

Sociology - a global perspective är alltså att författarna poängterar vikten av genus och 

kön och har således en genomgripande genomgång av genus i samtliga kapitel. Det 

diskuteras inte bara effekten av genussocialisation utan diverse genusteorier kring 

orsakerna till dessa effekter får även ett stort utrymme. Detta kan ses som ett 

tillfredställande sätt att integrera genusperspektivet på då genus inte endast handlar om 

skillnader mellan män och kvinnor utan även diskuterar aspekter av socialt konstruerat 

kön. Avslutningsvis bör nämnas att de böcker som diskuterar genus är angelägna om att 

förklara att även det biologiska könet ska ses som kulturellt skapat. 

På UNI2 och UNI3 är det flera böcker som har fokus på genusskillnader mellan 

män och kvinnor. Dock är det UNI3 som har en överrepresentation av sådana studier. Då 

detta diskuteras befästs manliga och kvinnliga stereotyper. En sammanfattad bild som ges 

av kvinnan är: hustrun, flickvännen, sköterskan, svaga, passiva, kärlekskrank, väl till 

lags, fostrad till att vara mindre bestämd och därmed även mer känslig, än män, för icke 

verbal kommunikation. Mannen representerar i sin tur; doktorn, vetenskapsmannen, 

initiativtagaren och så vidare. Två böcker, som ingår i UNI1, kontrasterar även det som 

anses manligt respektive kvinnligt – det vill säga de stora tänkarna kontra de privata och 

vardagliga. 
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Om sociologer ämnar diskutera människors livsmöjligheter och vilka konsekvenser 

detta för med sig, som nämndes i uppsatsen inledning, blir det kanske konstitutivt att 

intresset för genusperspektivet används för att belysa skillnader mellan män och kvinnor. 

Kunskapen som eftersträvas, genom diverse studier som ämnar undersöka skillnader i 

kvinnor och mäns beteenden, resulterar dock i ett enformigt framhävande av manligt och 

kvinnligt i kurslitteraturen. Detta framhävande bidrar till att instifta föreställningar och är 

således en del av det symboliska våldet.  

Fokuserar kurslitteraturen på genussociologisk teori eller feministisk teori? 

Analysen visar att, framför allt, UN1 har stort fokus på feministisk teori och att 

genusteorier ofta diskuteras i samband med feministisks teori, till exempel boken 

Moderna samhällsteorier har ett sådant upplägg. Detta är visserligen inget märkvärdigt 

då genusteorier ingår i feministiska teorier.  Detta ger dock intrycket av att genus endast 

ligger i kvinnors intresse. Viktigt att poängterar här är att det i UNI1 ingår en bok som 

behandlar genusperspektivet fritt från ett feministiskt perspektiv. Denna bok lägger alltså 

inget intresse vid effekter av genussocialisation som t.ex. maktrelationer. En bok med ett 

liknade upplägg finns inte på UNI2 och UNI3. Vid dessa universitet behandlas genus ofta 

utanför feministisk teori. Dock ligger det ett stort intresse vid att studera genusskillnader. 

UNI2 fokus visade sig vara lite mer svårtolkad. Litteraturens innehåll har ett 

smalare utrymme för genusteorier samt feministiska teorier, jämförelsevis med vad UNI1 

och UN3 har. Då det kommer till examinationen är det dock en fråga som berör 

feministisk teori. Ingen fråga är ute efter att mäta studentens kunskap om genusteorier. 

Samtidigt menar IP2 att det finns en lång tradition i att behandla genus på institutionen, 

att det finns flera som forskar om genus. Visserligen menade alla de intervjuade att de 

flesta lärarna hade goda kunskaper i genus, och att detta därför kommer upp till 

diskussion på föreläsningar samt seminarier.  

UNI3 har ett stort fokus på genus. Böckerna; Spelets regler, Ungdomar i vardagens 

väv, Flexibilitetens gränser, Sociologi och Sociologi 2.0 är exempel på böcker som 

intresserar sig för effekter av genuskonstruktion. I böckerna problematiseras genus 

utifrån maktaspekter. Spelets regler och Ungdomar i vardagens väv är dock mer 

intresserad av genusskillnader medan Flexibilitetens gränser snarare söker att kartlägga 

olika villkor som män och kvinnor. 

Gemensamt för de tre universiteten är att flera böcker problematiserar manlighet. 

På UNI3 är R.W Connells teorier om hegemonisk maskulinitet ett återkommande ämne. 
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Den enda boken som problematiserar kvinnlighet på ett liknade vis, d.v.s från ett 

individuellt perspektiv är Varje mor är en dotter som ingår i kurslitteraturen på UNI1. 

Vilken roll har således genus i litteraturen? På UNI1 har genus en 

genomgripande roll i tre böcker. Tre böcker diskuterar samtidigt genus kort och koncist - 

i t.ex. ett kapitel eller i ett avsnitt. Övriga böcker reflekterar alltså ingenting kring genus.  

UNI2 har endast en bok där genus är ett genomgripande tema. Två böcker, på detta 

universitet, berör genus på ett ytligt plan. Att tala om genus i endast ett sammanhang 

signalerar att det inte rör sig om viktig kunskap. Framför allt då inte genus inte ens berörs 

i examinationen. Detta kan ses som Foucaults  teori om diskursproduktion – det vill säga, 

genom att undvika att tala om genus utestänger man ämnets legitimitet.  

I litteraturen som tillhör UNI3 tilldelas genus en betydelsefull roll. Vissa böcker går 

dock djupare in på ämnet medan andra nöjer sig med att beskriva genus mer i förbifarten. 

I examinationerna på UNI1 och UNI2 ligger fokus på feministisk teori och inte 

genussociologi. På UNI3 menar IP3 att det är mycket troligt att studenten väljer att lägga 

fokus på genus utifrån Giddens bok Sociologi. Men detta är endast ett antagande. 

På UNI1 är det tre böcker som är författade av en kvinna. Två av dessa har sin 

utgångspunkt i familjen. UNI3 har en bok som är författad av en kvinna, som dessutom är 

en valbar bok vilket betyder att studenten kan välja att inte ta del av den. På samma 

universitet är det dock två böcker som är skrivna av delvis en man och en kvinna. IP1 och 

IP3 ansåg dock att det var problematiskt att de flesta böcker var skrivna av män.  

UNI2 har ingen bok som är författad av en kvinna. Sammantaget visade resultatet 

att år 2009 existerar fortfarande en manlig dominans bland författarna.  

 

Tabell 4. En kort samanställning av universitetens upplägg. 

  

 UNI1 

 

Fokus? Vilken roll har genus i 
litteraturen? 

Hur talas det om genus? 

Feministisk 

teori 

Genusteori Stark Svag Orsak Effekt 

Fokus 

ligger på 
fem. teori.  

Genusteorier 

diskuteras ofta i 
samband med 

fem. teori. En bok 

diskuterar dock 

aspekter på 

socialkonstruktion 

av kön utan att 
diskutera fem. 

teori eller 
maktstrukturer. 

Genus har en 

strak roll i 
litteraturen.  

  Aspekter av 

genussocialisation 
diskuteras. 

 

 

  

Effekter 

diskuteras vid 
ett flertal 

tillfällen. 
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 UNI2 

Fokus 

ligger på 

fem. teori. 

  Jämförelsevis 

med UNI1 är 

fem.  roll i 

litteraturen 

mycket svag. 

Jämförelsevis 

med de andra 

UNI är genus 

roll i 

litteraturen 

mycket svag. 

Boken som 

diskuterar genus, 

diskuterar orsak 

och effekter. 

Effekter 

diskuteras vid 

ett flertal 

tillfällen, även 

vid de böcker 

som inte 
problematiserar 

kön – t.ex. 

Jaget och 
maskerna.  

  

 UNI3 

  Fokus ligger på 

Genusteorier. 

Genus har en 

stark roll. 

 Aspekter av 

social 

konstruktion av 
kön diskuteras. 

Effekter talas 

dock i större 

utsträckning. 

6. Diskussion 

Genom att analysera hur genus framställs i kurslitteraturen har det varit möjligt att belysa 

vad som ses som viktig kunskap att förmedla på första terminen i sociologi.  

 Men hur mycket genus kan egentligen sociologin innehålla? En invändning mot ett 

allt för stort fokus på genusperspektivet kan vara att andra perspektiv undanträngs, som 

till exempel klass och etnicitet. Det ena behöver dock inte utesluta det andra. Desto fler 

perspektiv studenten lär sig att anamma i ett tidigt stadium desto större kunskap kan 

denna få om samhället i människan och människan i samhället.  

Ett annat tänkbart argument för att åsidosätta genusperspektivet skulle kunna vara 

att det bör ges plats till äldre och mer traditionella teorier, det vill säga att studenten först 

och främst bör lära sig grunden till det sociologiska tänkandet. Det kan tyckas att detta 

inte är ett tillräckligt starkt argument för att negligera perspektivet, inte minst då dessa 

traditionella teorier bör problematiseras i större utsträckning. Genusperspektivet är ett 

utmärkt kritiskt verktyg till de teorier som utvecklades då konstruktionen av kön 

fortfarande inte fanns i åtanke. Samtidigt är det viktigt att reflektera över hur 

genusperspektivet läggs upp på kursen, att det inte endast blir en parantes som inte 

diskuteras djupgående. Risken är då att perspektivet mister sin mening och innebörd.  En 

annan mycket viktig fråga som bör problematiseras är - var är kvinnorna? Varför 

uppmärksammas inte sociologer som är kvinnor i samma utsträckning som deras kollegor 

som är män? 
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7. Fortsatt forskning 

Förhoppningsvis ska denna studie inspirera vidare till reflektion över hur de sociologiska 

kurserna är utformade. Ett förslag till vidare forskning är att jämföra flera olika 

universitet över tid för att se om och hur genusperspektivet har förändrats. Intressant vore 

då även att jämför olika institutioner - t.ex. den sociologiska institutionen med den 

nationalekonomiska. Ytterligare en intressant infallsvinkel är att genomföra intervju- eller 

enkätundersökningar med studenter, för att få kunskap om hur de upplever att 

genusperspektivets integrering fungerar. Det kan även vara intressant att observera 

seminarier och föreläsningar. Observationer kan ge en kunskap om det dels finns en 

genusmedvetenhet i undervisningen dels om studenterna uppmuntras till att 

uppmärksamma genusfrågor.  
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