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Inroduktion 
Jag har fått i uppdrag av KSM att utvärdera och granska deras det 3-åriga 
kandidatprogrammet utifrån genusperspektiv, vilket följer nedan efter en kort introduktion 
av genusbegreppet och genusfältet, samt en beskrivning av hur jag gått tillväga. 
 

Definition av genus 
Vad betyder genus? Genus handlar kort uttryck om våra sociala och kulturella konstruktioner 
av kön.1 Ordet markerar att det i första hand inte handlar om biologi, utan det socialt och 
kulturellt skapade. Det handlar om de föreställningar vi har om kvinnor/män och 
kvinnligt/manligt, som får tydliga konsekvenser i samhället där kvinnor idag strukturellt sett 
är underordnade män på en mängd olika sätt, t. ex. politiskt, ekonomiskt, symboliskt och 
individuellt. Poängen med att problematisera genus är en strävan att utjämna villkoren för 
kvinnor och män så att de blir mer lika. 
 
För att tydliggöra att det handlar om föreställningar brukar orden femininitet och 
maskulinitet användas. Det som vi har inuti huvudet och som tar sig uttryck i att vi tänker, 
talar och gör kön på vissa sätt, vilket får vissa konsekvenser i den sociala verkligheten. Det är 
alltså inte det biologiskt givna, utan de föreställningar som skapas i möten mellan människor 
som framför allt är det intressanta.  
 
Vad som betraktas som feminint och maskulint är inte något givet eller naturligt som alltid 
sett ut på samma sätt. Varje kultur laddar orden på sina särskilda sätt, vad som ansetts som 
kvinnligt och manligt i en kultur behöver inte nödvändigtvis vara detsamma i en annan 
kultur. Och det som betraktades som specifikt kvinnligt idag, behöver inte ha varit det igår. 
Vad som läggs in i orden kan även skilja sig mellan olika grupper av män och kvinnor inom 
samma kultur. Det här innebär alltså att det pågår och pågått en ständig process där 

                                                        
1 Detta poststrukturalistiska synsätt artikulerades för att framför allt för att motverka den biologiska 
determinismen och essentialismen och har varit mycket framgångsrikt i sin kamp. Under inte minst 2000-talet 
har emellertid kritik mot denna riktning framförts i och med att den lämnar kroppen och naturvetenskaperna 
att verka helt fritt utan någon granskande kritik. Flera feminister har på senare tid därför vänt sig mot kroppen 
och  naturvetenskaperna och anlagt vad som brukar kallas ett nymaterialistiskt/ 
postkonstruktionistiskt/posthumanistiskt perspektiv (se t ex Haraway, Barad, Lykke, Einstein, Åsberg). Denna 
sistnämnda riktning kommer jag inte att gå in på här, eftersom kulturfältet till så stor del består av 
representationer och att jag därutöver kommer att utvärdera texter i form av artiklar och böcker i det följande, 
vilket avgör att jag här väljer en poststrukturalistisk ansats. 
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gränserna för manligt och kvinnligt förhandlas och förändras. Det finns med andra ord inget 
som tyder på att femininitet och maskulinitet skulle ha ett bestämt innehåll, utan vi 
människor skapar och tilldelar orden betydelse. 
 

Genusforskning och genusperspektiv 
Vad är då genusforskning och genusperspektiv? Genusforskning är den forskning som på 
olika sätt problematiserar genus. Och man gör det genom att anlägga ett eller flera sorters 
genusperspektiv. Det finns alltså inte ett enda genusperspektiv, utan många olika 
vetenskapliga inriktningar och liksom inom andra vetenskaper sker det hela tiden en 
utveckling av de olika tanketraditionerna och perspektiven fördjupas och förändras ständigt. 
Om man är professor i retorik så blir förstås språket det centrala som för Judith Butler, 
medan om man är har något mer konkret område – som arbetsmarknadspolitik –så formas 
teorierna av det.  
 
Det finns alltså många olika sätt att beskriva genusforskningsfältet.2 Ett sätt att specificera 
detta forskningsfält är följande där den mångfald av inriktningar som existerar idag sträcker 
sig från kvinnohistorisk forskning, jämställdhetsforskning, maskulinitetsforskning, 
queerforskning, trans* forskning, sexual diffference forskning, 
postkonstruktionistiks/feministisk teknovetenskaplig/posthuman/nymaterialistisk3 
forskning, dekolonial feministisk forskning, till intersektionalitetsforskning. Inom snart sagt 
varje akademisk disciplin har det utvecklats ett eller flera genusperspektiv som kan ta sig an 
studier inom just det specifika fältet. Och det feministiska fältet har också gett upphov till 
nya ämnen, som t ex feministisk posthumanistisk forskning. Vart och ett av dessa perspektiv 
kan i sig innefatta flera inriktningar, t ex innehåller maskulinitetsforskning bland annat 
mansforskning, studier av faderskap, maskulinitetsforskning och kritiska studier av män. Det 
här är m a o ett fält i ständig transformation. 
 

Analys av materialet 
I den här granskningen kommer jag att ha en förhållandevis bred ingång och prövar att se 
om programmet innehåller någon av de angivna ingångarna och m a o har anlagt någon slags 
genusperspektiv eller inte. Här har jag också undersökt hur texterna i sig är uppbyggda, om 
de innehåller de traditionella könsstereotyperna eller om de öppnar upp för alternativa 
tolkningar. Dessutom har jag i de tillfällen jag inte funnit att de anlagt ett genusperspektiv, 
men funnit det vara relevant, även undersökt i vilken utsträckning texterna skulle kunna 
sägas alls vara genusmedvetna eller ej, alltså om de visar att det har eller inte har en 
medvetenhet om att de genusbetydelser som skrivs in i fältet har betydelse eller ej. Det vill 
säga att även om de själva väljer att inte anlägga ett explicit genusperspektiv i texten, så kan 

                                                        
2  Följande bygger delvis på Vetenskapsrådets indelning av genusforskning (Ganetz 2005), men överskrider 
detta synsätt genom att inkludera fler inriktningar som utvecklats under senare år.  
3 Forskning som granskar naturvetenskapen gör det utifrån ett kritiskt feministiskt perspektiv. 
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de genom t ex vilka empiriska exempel som lyfts fram (om de kommer från en traditionellt 
maskulin eller feminin sfär och hur de fördelas) och/eller genom att omväxlande använda 
hon/han/hen som pronomen  i texterna och/eller genom att de refererar till andra 
genusrelaterade arbeten där så är lämpligt, så visar författarna en genusmedvetenhet, d v s 
att de aktivt reflekterat över om detta har betydelse eller ej. Utöver dessa kommer jag också 
särskilt att uppmärksamma de texter som har ett androcentriskt eller ett misogynt 
förhållningssätt.  
 

BA programmet Kultur, Samhälle och Mediegestaltning 
Projektblock 1 (P1) 

1. Kino-Eye I- , Annette Michelson, Kevin O’Brian. Denna text innehåller inget 
genusperspektiv. Den första delen innehåller framför allt män som exempel på 
olika skeenden och företeelser i texten och visar därmed ingen 
genusmedvetenhet heller. Texten är androcentrisk. 

1.1. Kino-Eye II- , Annette Michelson, Kevin O’Brian. Om den första delen tar fasta 
på mäns liv så inleds del II med ett exempel där en kvinna får spela huvudrollen, 
men rollerna hon får spela består av starkt könsstereotypa roller, som t ex offer, 
dotter, mor osv. Snarare än att stärka kvinnor i deras liv och gärning och vidga 
den repertoar av roller som kvinnor tillåts inneha, så minskar och stryps de 
potentiella föreställningarna om vad kvinnor kan göra i denna text. Sannolikt är 
denna bias inte medvetet konstruerad utan omedvetet. Det är en spegling av 
samhällets konstruktion av femininitet och maskulinitet, av det kulturellt 
imaginära, ett samhälle där kvinnor är strukturellt underordnade män och ofta 
får roller som just mor, dotter och offer. I den här texten verkar författarna 
omedvetet föra vidare dessa roller och förstärka bilden av detta. Denna text har 
varken genusperspektiv eller visar på genusmedvetenhet, utan är både 
androcentrisk och misogyn. 

2. What the Buddha taught. Inget genusperspektiv när det gäller denna text, och 
även här dominerar män när det gäller de konkretioner som görs i texten. Varken 
genusperspektiv eller genusmedvetenhet, utan androcentrisk.  

3. Robert Mercer: the big data billionaire waging war on mainstream media. Inget 
genusperspektiv. Rika inflytelserika högerkonservativa män och deras 
manipulation av mainstreammedia tas upp. Kvinnor förkommer endast i biroller 
som utgör sidospår eller återvändsgränder, som informationen aldrig 
återkommer till. Detta är naturligtvis en viktig artikel i sig, men inte desto mindre 
ensidigt fokuserad kring män och makt. Artikeln visar varken genusperspektiv 
eller genusmedvetenhet, utan andocentrisk. 

4. Gross and Krohn: Society as experiment. I denna bok beskrivs sociologins 
utveckling ffa utifrån manliga perspektiv. Som enda undantag omnämns Jane 
Addams, denna tidiga feministiska aktivist som bedrev experimentell och 
nydanade sociologi. Hon omnämns visserligen i denna text, men inte som 
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feminist eller nydanare: Beskrivningen av hennes liv och arbete inleds med ett 
påstående som hon sägs ha yttrat, men som hon 15 år senare tar avstånd ifrån. 
Det ger intryck av att vi inte har en riktigt pålitlig person framför oss. Därefter 
fortsätter texten med en beskrivning av en man som var kritisk till hennes 
forskning, Denna beskrivning är nästan lika lång som den inledande texten om 
Jane Addams, där mannen helt oemotsagd tillåts jämföra metoderna Addams 
förespråkar vid djurförsök och tortyr. Även ett par sidor längre fram i texten 
tillåts ytterligare en man att utgjuta sin misstro mot Addams metoder, genom att 
förringa Addams insats som enbart ” outposts for observations”. Med detta har 
grunden till en icke trovärdig vetenskaplig gärning lagts, vilket troligen innebär att 
den student som händelsevis hört talas om Jane Addams som en tidig feministisk 
föregångare innan KSM-studierna påbörjats, snabbt kommer på andra tankar 
efter att ha fått sig ovan beskrivna bild till livs. Addams är inte bara en kvinna vars 
gärningar tas upp, utan den enda kvinnan som överhuvudtaget omnämns i 
texten. Inga av de män som behandlas tas upp på samma fördomsfulla sätt. 
Vidare citeras utan förbehåll män från Chicago-skolan som får tala om staden 
som världen som mannen skapade, där de som befolkar staden betecknas som 
”he” som utför ”his” uppgifter och kallas för stadsmannen, ”the city man”. 
Motsvarande stadskvinna syns inte alls till i texten.  Varför just denna förlegade 
text valts ut att ingå i kurslitteraturen framgår inte. Här finns varken 
genusperspektiv eller genusmedvetenhet, utan snarast androcentrism och  
misogyni.  

5. Nna Björk. Lyckliga i alla sina dagar. Den text som valts ut av den välkända 
feministen Nina Björk är dessvärre inte en där hon har anlagt någon form av 
genusperspektiv, i första hand är det ett klassperspektiv som hon anlagt, även om 
hon visar en genusmedvetenhet med referenser och exempel.   

6. Sven Lindqvist. Reklam är livsfarlig . Här finns inget genusperspektiv. 
7. Nyström. Stadens ljud är musik. Här finns inget genusperspektiv. 
8. Stockfelt. I begynnelsen var ljudet. Inget genusperspektiv. 
9. Stockfelt. Ljudets makt och mening. Inget genusperspektiv. 
10. Synosis och tänk till text, LiU tände ännu ett ljus. Inget genusperspektiv. 
11. Bodil Axelsson. Klosterruinen och industrilandskapet. Här är första texten som 

verkligen har anlagt ett genusperspektiv. Detta är en tämligen komplex 
genusteoretisk text, som förutom intersektionalitet tar utgångspunkt i 
kulturgeografiska genusperspektiv. För den student som inte tidigare läst 
genusvetenskap blir det lite som att pröva att hoppa från en hög trampolin, utan 
att ha provat att hoppa från någon av de lägre avsatserna dessförinnan. Utan en 
mer grundläggande kunskapsunderbyggnad om vad genus är och dess betydelse 
inom kulturarvssektorn, förefaller det mindre troligt att studenterna kan 
tillgodogöra sig Axelssons text fullt ut. Texten är inte desto mindre både 
genusmedveten och har explicit anlagda genusperspektiv. 
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12. Mikaela Lundahl. Kulturarvsbruk: för vem? Av vem? Det här är en intressant 
artikel som tar upp mer övergripande problem relaterade till kulturarv, som miljö, 
integration och resursfördelning. Jämställdhet och patriarkala, heteronormativa 
historieskrivningar omnämns i texten, men ingen fördjupning av vad detta skulle 
kunna vara och betyda görs. Inte heller här, ges en grundläggande förståelse av 
genus och genusperspektivens förståelser av och betydelser för kulturarvet. Även 
om inget explicit genusperspektiv anlagts så finns en klar medvetenhet i texten 
om dess betydelse. 

13. Synopsis; Omgivna av det förflutna – om att göra kulturarv. Inte heller i denna 
korta text tas genus eller genusperspektiv upp. Lite underligt att det första 
momentet där genusperspektiv verkligen uttrycks ges ett namn som inte har 
bäring på genus.  

14. Susan Brownell_The Olympic Public Sphere. Inget genusperspektiv. Här dyker 
dock en referens till en feministisk och kritisk tänkare upp, Nancy Fraser,  men 
utan att texten andas något om detta. Här koncentrerar sig författaren istället att 
ta upp ett begrepp som ligger utanför den feministiska sfären, som Fraser 
diskuterat. Texten har varken genusperspektiv eller visar medvetenhet om dess 
betydelse. 

15. Michael Godhe ”The Old Stories Had Become Our Prison “ Globalization and 
identity politics in John Barnes science fiction novels A Million Open Doors and 
Earth Made of Glass.  Detta Work in Progress antyder initialt en problematisering 
av de genusrelationer som skildras i Barnes böcker. Dessvärre tar Godhe ganska 
snabbt, Barnes misogyna skildringar av kvinnogestalterna och deras liv, i försvar. 
Han hittar en ”funktion” för dessa skildringar som verkar göra dem nödvändiga 
och de får därmed legitimitet. Kvinnornas underordning utvecklar nämligen 
huvudpersonen, - en  man – och gör hans liv mer fulländat och även hela 
berättelsen. Den problematisering av genusrelationerna som initialt verkade 
finnas i Godhes text blir m a o inget av. Istället förstärks en misogyn diskurs om 
kvinnor. 

16. Dahlberg, Berättande I olika medier. Inledning – mot ett transmedialt berättande. 
Inget genusperspektiv, däremot nämns i förbigående att kvinnor ökade som 
läspublik i och med den moderna romanens intåg och kvinnors betydelse i och för 
kulturlivet ökade överlag. Vilken eller vilka betydelser detta fick går författaren 
emellertid inte in på utan det hela lämnas åt sitt öde, men en viss 
genusmedvetenhet kan ändå sägas finnas. 

17. Föreläsning om mediebegreppet. En ppt-presentation som inte tar upp något om 
genus 

18. Goodhe, News as conversation. Här finns inget genusperspektiv. 
19. Hemtentamen. Inget genusperspektiv antyds här heller. 
20. Föreläsning introduktion. Här saknas genusperspektiv.  
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21. Kino Eye: Innehållsdriven gestaltning. Instruktion till studenterna. Studenterna 
ska göra en observation av en plats och av de frågor som föreslås finns en om 
platsen är ”könad” , d v s har övervägande  manliga eller kvinnliga aktörer till 
utseende eller beteende. Här finns också ordet genus omnämnt en gång, men 
utan någon som helst vägledning om vad det är. Genus omnämns i texten som 
exempel på teoretiskt perspektiv som studenterna kan pröva i sin kommande 
uppgift tillsammans med många andra som etnicitet, klass osv. I och med att 
genus som teoretiskt perspektiv i grunden aldrig utvecklas, som vi kommer att se, 
i vare sig denna text eller någon annan i det följande momentet  (P1). Det här 
innebär m a o att det krävs att studenterna själva har tillgodogjort sig kunskap om 
vad genusperspektiv är och kan vara innan de börjar den här utbildningen på 
KSM. Annars torde det vara oändligt svårt att applicera genusperspektiv på den 
första uppgiften på detta program. Eftersom Linköpings universitet i dagsläget 
inte har något grundutbildning i genusvetenskap krävs det att högskolestudier 
fullgjorts på något annat universitet innan detta grundutbildningsprogram 
påbörjas. 

22. Som sista dokument i P1 har samma text 4. ovan av Gross och Krohn Society as 
experiment lagts ut en gång till. Oklart varför. 

 
 
 
 
Projektblock 2 (P2) 

1. En text som introducerar de fyra följande texterna: det blir då tydligt att alla 
författarna som valts ut är män och att androcentrismen råder. 

2. Ludvigsson, David. Historisk dokumentärfilm. Den här texten talar sympatiskt nog om 
författaren i termer av ”hon” när allmänna resonemang förs. Det ger ett medvetet 
intryck utifrån genusperspektiv, även om de exempel på dokumentärfilmare som tas 
upp senare i texten framför allt är män. 

3. Nicols, Bill, Introduction to documentary. Den här texten har inget explicit 
gensuperspektiv, men en medvetenhet om betydelsen av genusmedvetna 
berättelser finns närvarande, t ex när könsstereotypa bilder av kvinnor sätts i 
gungning genom att när exemplifiering görs ta upp bilden av kvinnor som 
förvärvsarbetare, men inte nog med det, utan tar upp kvinnor som t ex svetsare. Och 
vidare tar författaren upp exemplet när kvinnor under andra världskriget arbetade 
och höll igång en stor del av den verksamhet som män tidigare utfört, men att de 
tvingades från arbetsplatserna så snart kriget var över. Författaren omnämner också i 
förbigående som exempel på dokumentärfilmer som explicit tar upp problem som 
sexism. 
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4. Plantinga, Derek.. Rethoric and representation in Nonfiction Film. 
Dokumentärfilmaren som ”she”, även denna text tar upp kvinnorna som fick återgå 
till hemarbetet efter att kriget var slut. 

5. Paget, Carl. No Other Way to Tell it: Docuframa on Film and Television, Inget 
genusperspektiv. 

6. Annika Alzén Reservaera eller kultivera ? Inget genusperspektiv. Här handlar det om 
Hazelius och Forsslund flankerade av referenser till idel män.  

7. Magdalena Hillström. Framtidstro och museets väckelsefunktion. Inget 
genusperspektiv. 

8. Barbara, Kirshenblatt-Gimblettt. Destination Culture. Inget genusbegrepp eller 
genusperspektiv i denna text.  

9. Economou, K och Lindgren, A-L.. Childhood re-edits. Inget genusperspektiv. 
10. Lindquist Grinde, J. Vad gäller saken? I: Klassisk retorik flr vår tid. Den här texten 

inleds lovande med att ta upp jämställdhet som exempel, men fullföljer inte tanken 
med frågan om jämställdhet som exempel  i den närmast följande texten. Däremot 
tas tråden skickligt upp igen fler sidor senare.  Detta skapar naturligtvis ett intresse 
hos de redan intresserade, medan det hos den ointresserade kan skapa motsatsen, 
ett ointresse, eller till och med avståndstagande. Eller så vill kanske författaren inte 
alls att de som inte tar genusaspekter på allvar ska fortsätta läsa denna förträffliga 
text med så många bra retoriska knep vilket är fallet får vi inte veta säkert.  Men det 
vi ändå kan säga om texten är att det ändå är en vågad text, som vågar ta risker med 
läsaren. Vidare tar texten i sin helhet visserligen inte upp de hittills vanligaste 
förkommande exemplen – de där nästan enbart män förekommer – som  konkreta 
exempel på vad som talas om, utan tar även upp exempel på kvinnor som bryter ett 
könsstereotypt mönster, som Sokrates kvinnliga lärare Aspasia. Även om författaren 
inte anlägger genusperspektiv i regelrätt bemärkelse, så finns genomgående i texten 
en medvetenhet om betydelsen av hur kön/genus skapas i texter. 

11. Hellspong, L. Argumentationens retorik. Inget genusperspektiv anläggs, men i de 
exempel som lyfts fram skapas representationer som överskrider de gängse 
könsstereotyperna. Exempelvis benämns en läkare som ”hon” och författaren tar 
också upp att kvinnliga eller manliga perspektiv kan anläggas på ett familjegräl. 
Liksom i förra fallet finner jag att författaren har ett förhållandevis genusmedvetet 
skrivsätt. 

12. Johannesson, Kurt. Retorik  - eller konsten att övertyga. Inget genusperspektiv. En 
räcka av gamla grekiska män radas upp i texten som avslutas med Gustav II Adolf. 
Inga kvinnor har letat sig in som exempel eller referenser i texten. Inte ens Aspasia. 
Texten är mycket androcenrtisk. 

13. Langskjer, Birger. Filmlyd og filmmusik. Inget genusperspektiv, men här finns både 
män och kvinnor i exemplen. Emellertid är det dock de vanliga stereotyperna av 
kvinnor som drar förbi, som mördad eller nästan mördad, som bortskämd 
överklassflicka etc, medan männen är antingen rika män, mördare eller detektiver 
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som reder upp alltsammans. Här förstärks alltså de könsstereotypier som också finns 
levande i samhällets kulturellt imaginära och bygger in både kvinnor och män i 
ensidiga roller. Texten blir med detta misogyn. 

14. Merrin, The cultural revolution. Inget genusperspektiv. Författaren verkar också 
enbart citera andra män och inga kvinnor och i det fåtal konkreta exempel som ges är 
det svårt att urskilja vare sig kvinnor eller män som aktörer eller att något länkas till 
femininitet och maskulinitet. Detta medför att artikeln förstärker och vidmakthåller 
de könsstereotypa mönster som finns i samhället i stort. Texten blir androcentrisk till 
sin karaktär. 

15. Nichols, DocModes. Inget genusperspektiv i artikeln, men däremot tas både 
feministisk, gay och lesbisk film upp mor slutet av artikeln. Det tar för övrigt närmare 
halva artikeln innan några kvinnor nämns och de består till en början   av t ex 
omnämnandet av en film om Jane Fonda och en om Janis Joplin. De två kvinnorna 
omnämns i förbigående som två i raden av filmer om namngivna män. I början av 
artikeln görs enbart referenser till manliga filmmakare, förutom Riefenstahls filmer 
av Nazistparader. Det börjar kännas lite märkligt att nästan bara män tas upp som 
filmmakare. Visserligen har män haft företräde på denna arena, liksom på många 
andra, men kvinnliga filmmakare har funnits i alla genrer sedan tidig filmproduktion, 
redan i stumfilmens era.4 Vidare talar författaren om ”the voice-of-God”, som en 
tränad mansröst utan att problematisera detta utifrån annat än ett generellt 
perspektiv som saknar all koppling till feministisk kritik av denna manliga God-trick 
position (jfr Haraway 1994). Men efter att ungefär hälften av artikeln avhandlats 
kommer plötsligt en rad kvinnliga filmare och filmer om kvinnor in och filmmakare 
börjar plötsligt omnämnas som ”his or her”. Även om artikeln som helhet saknar 
genusperspektiv, medvetandegörs i sista hälften av artikeln att kvinnor varit 
filmmakare, funnits på filmsedan en relativt lång tid och producerat en mängd 
feministiska filmer. Här finns en genusmedvetenhet. 

16. Studiehandledning. Innehåller inget om genus eller genusperspektiv. 
 
 

Projektblock 3 (P3) 
1. Häger, Björn. Göra radio. Denna text har inget genusperspektiv, men här finns både 

exempel med kvinnor och män i huvudrollen. Dessvärre är rollerna de får spela 
tämligen stereotypa inte minst utifrån ett genusperspektiv.  

2. Aronsson, Peter, Historiebrukens ekologi. Här finns inget genusperspektiv, men en 
bra blandning av exempel med både kvinnor och män, Astrid Lindgren, lyfts fram, 

                                                        
4 Se t ex,: https://www.bfi.org.uk/news-opinion/sight-sound-magazine/features/pictures/women-movie-
camera eller 
https://en.wikipedia.org/wiki/Women%27s_cinema  eller 
https://web.archive.org/web/20120212203126/http://www.subtitledonline.com/special-features/women-
behind-the-lens-female-filmmakers-from-around-the-world (All links accessed 20180929) 
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likaledes Hazelius, Kirsti Mathiesen Hjemdahl som forskare, samt en manlig forskare. 
I båda fallen är det kvinnorna som tilldelas störst textutrymme och får uppträda med 
professioner som vanligen inte brukar lyftas fram för kvinnor. Huruvida detta är ett 
medvetet grepp från författarens sida eller inte framgår inte, men ger texten en 
medvetenhet i grunden, även om inte genusperspektiv explicit finns med. 

3. Mikael Gohdes text kommer återigen in. Ingen förklaring till dettta ges. ”The Old 
Stories Had Become Our Prison “ Globalization and identity politics in John Barnes 
science fiction novels A Million Open Doors and Earth Made of Glass.  Detta Work in 
Progress antyder initialt en problematisering av de genusrelationer som skildras i 
Barnes böcker. Dessvärre tar Godhe ganska snabbt, Barnes misogyna skildringar av 
kvinnogestalterna och deras liv, i försvar. Han hittar en ”funktion” för dessa 
skildringar som verkar göra dem nödvändiga och de får därmed legitimitet. 
Kvinnornas underordning utvecklar nämligen huvudpersonen, - en  man – och gör 
hans liv mer fulländat och även hela berättelsen. Den problematisering av 
genusrelationerna som initialt verkade finnas i Godhes text blir m a o inget av. Istället 
förstärks den misogyna diskursen om kvinnor. Det är problematiskt att denna 
misogyna text kommer igen, särskilt eftersom ingen förklaring till detta ges. 

4. Marita Sturken & Cartwright Practices of looking. 1. Images, Power and Politics. 
Artiklarna som valts ut har inget övergripande genusperspektiv, men däremot nämns 
i förbigående heteronormativitet och på ett annat ställe leker författaren med 
könsstereotyper i annonser. Inget genomgripande och grundläggande 
genusperspektiv alltså, men genus verkar ändå finnas med som tankefigur hos 
författarna, dock görs inga egna analyser med hjälp av detta. Vidare tar författarna 
upp de stereotyper som kvinnor oftast skildras utifrån, som madonna och hora, vilket 
samtidigt förstärker kvinnans underordnade ställning.   

5. Marita Sturken & Cartwright Practices of looking. Introduction. Här tas bokens och 
författarnas focus på Cultural Studies (CS) traditionen upp. Det får mig tydligt att 
sakna referenser till forskare som Laura Mulvey och Angela McRobbie och hela 
genusfältet inom Visual/CS studies fältet. När jag bläddrar igenom hela boken visar 
det sig att de texter som finns i denna bok som behandlar ”The male gaze” och 
genusaspekter har valts bort och ingår inte i undervisningsmaterialet, vilket är synd 
eftersom det hittills varit mycket magert av den varan i KSM-programmet. 

6. Boström, Nils. Letter from Utopia. Inget genusperspektiv. Inga referenser till män 
eller kvinnor, en abstrakt text som saknar exemplifieringar. 

7. Levitas, Ruth. Utopia as method. Författaren har i de textstycken som presenteras 
inget genusperspektiv. Det verkar lite konstigt i och med att utopia av skilda slag har 
diskuterats inom feministisk forskning under lång tid (se t ex Pearson 1977; 
Bartkowski 1989;  och Haraways disussion om Elsewheres 1994). Författaren citerar 
inget av detta, men refererar däremot till en stor mängd män och på slutet till en 
enda kvinna. Däremot tar författaren redan på sida 1 upp exemplet kvinnors 
underordning i samhället och sätter sökarljuset på den ekonomiska kris som 
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drabbade Storbritannien 2012, varav 80 procent av de värst drabbade var kvinnor. 
Detta gör det förvånande att hon inte verkar inläst på mer feministiska versioner av 
utopia. 

8. Vint, Sherryl. Introduction to  the Futures Industy.  Inget genusperspektiv. Referenser 
till kvinnor som skrivit om utopia finns, men i sin helhet dominerar  referenserna till 
män texten. Androcentrisk. 

9. För tredje gången återkommer Gohde, Mikaels text. Ingen förklaring till detta ges 
den här gpngen heller. ”The Old Stories Had Become Our Prison “ Globalization and 
identity politics in John Barnes science fiction novels A Million Open Doors and Earth 
Made of Glass.  Detta Work in Progress antyder initialt en problematisering av de 
genusrelationer som skildras i Barnes böcker. Dessvärre tar Godhe ganska snabbt, 
Barnes misogyna skildringar av kvinnogestalterna och deras liv, i försvar. Han hittar 
en ”funktion” för dessa skildringar som verkar göra dem nödvändiga och de får 
därmed legitimitet. Kvinnornas underordning utvecklar nämligen huvudpersonen, - 
en  man – och gör hans liv mer fulländat och även hela berättelsen. Den 
problematisering av genusrelationerna som initialt verkade finnas i Godhes text blir 
m a o inget av. Istället förstärks den misogyna diskursen om kvinnor. Det är 
problematiskt att denna misogyna text kommer igen, särskilt eftersom ingen 
förklaring till detta ges. 

10. Economou, K och Svensson Limsjö, C. Hidden camera speaks louder than words. Inget 
genusperspektiv. En medvetenhet om betydelsen av genuskonstruktioner skymtar 
ändå fram som när nyhetsjournalisten också omnämns som “hon” och genom att 
både kvinnor och män refereras. 

11. Davis, A. Production: Industry and its Critics. Inget genusperspektiv. Talar om 
industrins “grandfathers” och “showman”. Däremot nämns jämställdhet som ett av 
flera kritiska perspektiv på reklam, men vid närmare studie av texten så är det 
närmaste exempel han tar upp på detta en kampanj för rökning, där rökande kvinnor 
togs som intäkt för jämställdhet. På näst sista sidan tas emellertid jämställdhet upp 
på ett mer seriöst sätt, men först sedan klass och demokrati grundligt gåtts igenom 
sida upp och sida ner. Mestadels är det också män som refereras särskilt när det 
gäller dem vars resonemang han utvecklar i texten. I det stora hela förstärker den här 
texten könsstereotyper, även om försök till en annan diskurs också kan ses. 

12. Ellis, Nick. What’s the Storey? Analysing Marketing Discourse. Inget genusperspektiv. 
Tar upp McCarthys inledning till sin bok om Marketing från som ett ödmjukt 
”humble” exempel på hur människan gradvis utvecklats. Citatet från McCarthy är 
emellertid ett mycket androcentriskt exempel, där mannen hela tiden är den som är i 
fokus som fiskar, jagar och samlar och skapar samhället. Inga kommentarer görs om 
rimligheten i detta antagande, vilket gör att texten inte ger intryck av att vara 
genusmedveten. Talar senare i texten också om ”the common man” och ”the little 
guy” utan att reflektera över sin bias. Kvinnor finns dock med på ett ställe i texten 
och det är när det diskuteras om för många val kanske inte är bra. Här kommer 
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kvinnorna in i bilden som förvirrade och utmanade varelser som fick för många val 
när självservicebutikerna infördes. Kvinnorna beskrivs ha hamnat i valets tyranni, där 
de inte förmådde välja effektivt och led av förvirring. Han analyserar vare sig den 
rådande diskursen inom sitt ämne i relation till genusperspektiv eller sin egen diskurs 
om den önskvärde konsumenten. Texten känns obsolet, på gränsen till misogyn och 
förstärker en patriarkal syn som verkar råda inom området. 

13. Adorno. Culture industry reconsidered. Inget genusperspektiv. Här är det massorna 
och klassperspektiv som dominerar. Han går till hårt angrepp mot populärkulturen, 
vilket andra sedan länge kritiserat honom för bla utifrån feministiska perspektiv ( se t 
ex Radway 1983) 

14. Horkheimer, Adorno. Kulturindustri. Inget explicit genusperspektiv, men däremot tar 
de upp könsstereotyper i t ex film. De kallar dock inte könstereotyperna för detta, 
utan klichéer. Öppnar upp för visst nytt tänkande, men bara delvis. Ett 
klassperspektiv och kritik mot populärkulturen överskuggar texten i sin helhet. 

15. Marx och Engels. Inget genusperspektiv, men de talar om människan som ”hon” och 
omnämner  patriarkatet, vilket har potential att öppna upp för nya tankegångar. . 
Althusser. Inget genusperspektiv. Analyserar den första texten. Liedman. Inget 
genusperspektiv. Analyserar socialdemokraternas  partiprogram.  

16. Rahel Jaeggi. Rethinking ideology. Den här artikeln har inget explicit genusperspektiv, 
men hon närmar sig frågan i fotnot 4 där hon delvis går i polemik med Judith Butler 
(hon återkommer även till Butler senare i själva brödtexten, men utvecklar inte sin 
kritik tillräckligt tydligt där för att det ska bli riktigt begripligt). Hela texten är 
uppbyggd på avancerade begrepp som inte får riktigt fotfäste i empirin, i vart fall inte 
när det gäller normativitetsdiskussionen och hon knyter den aldrig explicit till frågor 
om genus/kön. Man skulle kunna säga att hennes frågor blir närmast esoteriska i 
relation till detta, och kan sannolikt svårligen upptäckas av en student som inte läst 
genusvetenskap på avancerad nivå. Som första text i den antologi där Jaeggi ingår 
finns däremot en feministisk text som av oklar anledning valts bort. Den skulle kunna 
höja inslaget av genusteoretiska texter på detta program märkbart.  

17. Berger och Neuhaus. To empower people. Mediating Structures and the Dilemmas of 
the Welfare State. Om och hur författarna tänkt när det gäller att ge makt åt folket, 
och om de inkluderar att även ge kvinnor och andra underordnade grupper reell 
makt framgår inte. Familjen är ett ämne som återkommer i texten, men när de 
diskuterar denna så tar man fasta på relationen mellan föräldrar och barn. Inte 
mellan män och kvinnor eller annan person i en underordnad relation. De menar att 
det är viktigt att skydda barn, men talar aldrig om vikten av att skydda kvinnor/ eller 
annan person i en underordnad relation som t ex misshandlas. Nej, de har inget 
genusperspektiv. Vidare känns de inte helt övertygande när de resonerar kring 
förskolan, i varje fall inte utifrån genusperspektiv. Hur tänker de när de å ena sidan 
talar om vikten för ensamstående mödrar med förskola och å andra sidan 
förespråkar att föräldrarna själva ska jobba på förskolorna. Idag finns det många 
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högutbildade ensamstående kvinnor med barn som antagligen vill återgå till sitt 
forna jobb. Vidare så tjänar kvinnor mindre än män strukturellt sett och skulle 
sannolikt därmed bli dem som tog hand om förskolorna. Detta är en 
genusproblematik som inte diskuteras. Författarnas inställning känns lite naiv, minst 
sagt. Detsamma gäller deras resonemang om barn med funktionsvariationer. 

18. Dorrian, Garri. The Neo-Conservative Mind. Går i klinch med ovanstående författare 
Berger som när hans gärning sätts in i kontext visar sig vara en neo-konservativ man 
som dessutom hatar feminister. Det sistnämnda kommer fram i artikelns sista stycke 
och finns inte med i den tidigare diskussionen. Artikeln i sig har alltså inget 
genusperspektiv, men visar sig alltså vara genusmedveten. 

19. Jones, Owen. The Establishment. Inget genusperspektiv. 
20. Läsanvisning till detta moment om samhällsforskaren som politisk aktivist. Inget om 

genusperspektiv eller genusmedvetenhet. 
21. Trädgårdh , Lars. Det civila samhällets karriär som vetenskapligt politiskt begrepp i 

Sverige. Inget genusperspektiv. Av alla referenser han använt kommer inte mer än 
fyra från artiklar som kvinnor skrivit. Detta bekräftar en könsstereotyp syn på 
området. Androcentrisk text. 

22. Karl-Emil Åkerös ppt och föreläsning är mycket bra utifrån ett HBTQ-perspektiv sett. 
Den tar upp viktiga frågor och perspektiv kring HBTQ. Den är både teoretiskt och 
empiriskt inriktad på queer och föreläsningen ger många goda och belysande 
exempel. Den ger vidare såväl historisk konkretion, grundläggande förståelse, som 
mer abstrakt teoretisk förståelse av HBTQ-rörelsens framväxt, nuvarande existens 
samt framtida betydelse och en förståelse av varför det är viktigt att anlägga ett 
HBTQ-perspektiv på media gestaltning. Synd att litteratur inte behövt läsas in i 
förväg. 
Det är också synd att denna föreläsning är den enda mer grundläggande  
genusföreläsningen som kommit in så här långt in i utbildningen och att den kommer 
in så sent i programmet. Här skulle det ha behövts liknande föreläsningar, även när 
det gäller de andra av de ovan nämnda genusteoretiska perspektiven som nämnts 
ovan. Som det i nuläget formas blir queer den enda föreläsning i sitt slag som ger 
studenterna ett reellt verktyg att arbeta med. Problematiskt är också att föreläsaren 
är ”gästföreläsare” och arbetar inte vid LiU och KSM på permanent basis.   

 
23. Instruktion för seminarium i diskursanalys. Inget genusperspektiv. 
24. Uppgift inför seminarium i Bildanalys. Inget genusperspektiv. 
25. Studiehandledning till P3. Som valfri litteratur finns en text som kan ses som 

feministisk. Det är den första artikeln av detta slag : Mary Celeste Kearney. Productive 
Spaces. Girls´bedrooms as sites of cultural production. I övrigt inget specifikt som riktar in 
sig mot genus i denna Studiehandledning. 
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Projektblock 4 (P4) 

1. Sven Beckert. Empire of cotton. A global history. Inget genusperspektiv. Skulle 
kunnat vara fruktbart, men inget sägs om detta i den utvalda texten. 

2. Frågor till föreläsning 1. Perspektiv på Moderniteten. Inget genusperspektiv. 
3. Robert Aman, Moderniteten sedd underifrån: Kolonialitet, underordnade 

epistemologier och  avlänkning hos Walter Mignolo. Den här artikeln har inget 
genusperspektiv, men är ändå väsentlig för den riktning inom dekolonial 
forskning som går under namnet dekolonial feminism. För företrädare på LiU som 
t ex Madina Tlostanova, Professor på Tema Genus, har Mignolos verk varit 
mycket betydelsefulla och hon har dessutom sampublicerat tillsammans med 
honom. 

4. Sven Beckert. Empire of cotton. A global history. s ix–xxii. Inget genusperspektiv 
och ingen visad genusmedvetenhet. Skulle kunnat vara fruktbart, men inget sägs 
om detta i den utvalda texten. 

a. Eve Tuck & K. Wayne Yang, Decolonization is not a metaphor. Här finns inget 
genusperspektiv explicit, men däremot finns en genusmedvetenhet som tar sig 
uttryck genom att både män och kvinnor förfaller att citeras förhållandevis jämt. 
Därtill tas Andre Lorde’s feministiska idéer upp och även annat feministiskt 
tänkande som t ex ”the grandmother’s complex”. 

5. Berman. Allt som är fast förflyktigas. Inget genusperspektiv eller visad 
genusmedvetenhet.  

6. Ekström. Den utställda världen. Inget genusperspekitv eller visad 
genusmedvetenhet.  

7. Heidegren, CG. Preussiska anarkister.  Inget genusperspektiv eller visad 
genusmedvetenhet. 

8. Sturken, Marita och Thomas, Douglas. I den här antologin har redaktörerna 
lyckats få fram en ungefärlig jämn fördelning av kvinnliga och manliga författare. 
Åtminstone en av kvinnorna har ett klart uttalat genusperspektiv på artikel. Här 
finns alltså både genusperspektiv, om än bara till viss del och därutöver en 
genusmedvetenhet. 

9. Instruktioner inför föreläsning 3, Vad kostar moderniteten?  Här finns ingen 
önskan om genusperpektiv eller genusmedvetenhet uttryckta. Länkar till ett antal 
artiklar (7st) handlar om miljön. 

10. Hornborg, Alf. Fotavtryck i bomullsfälten.  Inget genusperspektiv. Handlar om 
miljön. 

11. Belich. Urban Carnivores. Inget genusperspektiv eller genusmedvetenhet. Handlar 
om historisk statistik av urbana köttätare. 

12. Pomeranze. Some meassurements for Ecological relief. Inget genusperspektiv. 
Handlar om miljön. 

13. Abrahamsson, Peter. Liquide modernity. Inget genusperspektiv. 
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14. Standing, Guy. The precariate. Inget genusperpsktiv, även om många av 
prekariatets karaktäristika kan appliceras på många kvinnor inte minst inom 
akademin, men detta görs inte. 

15. Kincaid, H. Debating the Reality of Social Classes.  Inget genusperpsektiv, här är 
det klass som diskuteras. 

16. Ambjörnsson, Fanny, En säker plats.  Här behandlas HBTQ-frågor med ett queer-
perspektiv, med utgångspunkt i nya familjebegrepp. Bra artikel. 

17. Bäck-Wiklund, Margareta och Johanson Thomas, (red) Nätverksfamiljen. Här finns 
delvis genusperspektiv, i form av tidig sociologisk kvinnoforskning, 
jämställdhetsforskning och forskning om faderskap. Här finns dock ej några andra 
typer av genusforskning med. 

18. Lundahl, Mikaela.   Från genus till sexuell och etnisk skillnad.  Detta är en 
grundläggande artikel i hur kön/genus distinktionerna har utvecklats inom 
genusvetenskapen och är särskilt viktig eftersom det är den hittills enda artikel 
som överskrider det queer fokus som annars verkar dominera programmet när 
det gäller genusperspektiv. Artikeln blir en bit in i resonemanget förhållandevis 
avancerad och den gör aldrig några försök att vidga förståelsen av vad detta har 
med kulturarv och/ eller den specifika kultur som studenterna kommer att arbeta 
med i framtiden har att göra med det resonemang som förs fram. Frågan är om 
studenterna har kunskap nog för att överföra detta på sitt eget fält eller inte. Jag 
bedömer att detta torde vara tämligen svårt för den som inte tidigare har 
genusvetenskap i bagaget. Det förefaller speciellt svårt också i och med att 
artikelns huvudsakliga budskap är att det är oerhört svårt att kunna tala om vare 
sig genus/kön utan att falla i än den ena eller den andra fallgropen.  

19. Läsinstruktioner för föreläsning 5 om familjer.  Se vidare Studiehandledningen 
nedan.  

20. Studiehandledning  för P4.  Här nämns inte genus med ett ord, istället har genus 
gömts undan under familjebegreppet. Det hittills enda moment som visar sig ha 
ett genusperspektiv i detta program nämns inte vid sitt namn utan transformeras 
till något annat, som kanske ses som mer ”neutralt”. Att inte omnämna genus, 
osynliggör samtidigt begreppet och de företeelser som kan länkas till det. Det blir 
inte väsentligt, inte viktigt och för inte vidare varken genus eller genusvetenskap 
som ett eget ämne i kraft av sig självt som självklar del av akademin. Det ger 
intryck av att vara något man inte gärna för fram i ljuset. 

21. Introduktion till föreläsning 6. Här finns inget explicit sagt om genus, däremot om 
vithet, vilket ju traditionellt varit ett område där feministisk varit stark, men detta 
samband pekas inte ut i denna introduktion. 

22. Roy, Arundhati. The Doctor and the Saint.  Detta är en genusmedveten text som 
tar upp kvinnors situation inom det indiska kastsystemet. Social status i 
kombination särskilt med kön utmärker denna i mångt och mycket mörka text. 
Det här skulle kunna ses som en tendens att förlägga ojämställda villkor och 
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genusproblematik till någon annanstans än en svensk kulturarvs-/kulturkontext. 
Att problematisera utifrån kön/genus blir något som med fördel kan göras med 
de etniska och religiösa Andra. Liksom ovan där queer varit i förhållandevis stort 
fokus, så förläggs problematiseringen av kön till de sexuella Andra. Detta verkar 
inte vara något som gäller heterosexuella, utan framför allt de sexuellt 
Annorlunda och Andra.  

23. Ambedkar, B.R. Annhilation of cast. Texten består av en samling med citat från 
boken, varav förra texten utgjorde inledningen. Här är det återigen det 
allmänmänskliga som får dominera. Här talar citaten inte om kön eller genus, 
ingenting i dessa citat är tydligt präglat av genusperspektiv. 

24. Said, Edward. Genus omnämns som en kategori att ta hänsyn till när han räknar 
upp såväl klass, etnicitet, nationalitet, etc. Detta genusspår följs emellertid aldrig 
upp på något särskilt fördjupande sätt i texten. Han omnämner också feministiska 
antropologer och refererar till Sherry Ortner, som är en välkänd feminist, men 
detta nämns inte. Han talar på ett annat ställe om hur ”interlocuter” kan vara en 
han eller hon. Said tar upp alltså inte upp genus som ett särskilt perspektiv, men 
han ger ändå intryck av att vara medveten om dess betydelse när han skriver. I 
stort handlar ju hans bok om postkolonialismen och inte genus. 

25. Rosling . Video-klipp.  Inget genusperspektiv. 
26. Norberg, Johan, Varför vägrar vi att se att världen blir bättre? Inget 

genusperspektiv. 
27. Dannetun, Helen. PPT om Saab och Jas- gripen. Här finns inget som säger något 

om  genus eller som visar genusmedvetenhet. 
28. Värbrand, Peter och Nilsson, Ulf. Yttrande till 

Krigsmaterelexportöversynskommitten. Här finns inget som talar om  genus eller 
som visar genusmedvetenhet. 

29.  Hinton,  Alexander Laban. The Dark Side of Modernity. Här finns inget explicit 
genusperspektiv anlagt, även om flera av de kategorier som vanligen förekommer 
när intersektionalitetsperspektiv finns med i diskussionen om folkmord, som 
sexuell läggning, , etnicitet, funktionsvariationer osv. Detta tillhör inte de 
obligatoriska texterna. 

30. Mannion, A M. The Environmental Impact of War and Terrorism. Inget 
genusperspektiv. Inte ens en problematisering av krig och terrorism utifrån någon 
form av maskulinitetsperspektiv görs. Denna text tillhör inte de obligatoriska 
texterna. 

31. De los Reyes, Paulina, Inledning: Feminism och postkolonialism. Den här texten 
har en klart feministisk inställning och som därtill kombineras med 
postkolonialism. Det är en mycket välskriven och bra text, men det som saknas är 
en förklaring av vad feminism är och vad det innebär att kombinera postkoloniala 
aspekter därtill och hur detta kan tänkas ihop med kultur/arv. Dessa led saknas 
alltså även här. Dessutom saknas talet om dekolonial feminism, som ju tema 
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Genus har stor kunskap om, inte minst med professor Madina Tlostanova som har 
är drivande av denna inriktning.   

32. Nanda, Meera. Postmodernism, Hindu Nationalism and Vedic ”science”. The first 
part of the two-part article.  Den här artikeln kritiserar med rätta 
sammanblandningen av religion och vetenskap. När det gäller hinduism så har jag 
inte kunskap nog för att kunna göra en bedömning av vad som skulle kunna 
betraktas som en rimlig kritik. Däremot gör den här texten studenterna en otjänst 
genom att utmåla postmodernismen och feminismen i sin helhet som ett gäng 
stollar. Författaren till och med namnger och anklagar en rad välkända teoretiker 
– allt från Kuhn, till Quine, Michel Foucault och Bruno Latour – och lika välkända 
och etablerade feministiska teoretiker – som Sandra Harding och Donna Haraway 
– för att bedriva pseudovetenskap och blanda ihop vedisk religion med 
vetenskap. Mig veterligen har vare sig Kuhn, Quine, Latour, Harding eller Haraway 
hänvisat till hinduisk religion eller Veda skrifterna i sin forskning. Att de däremot 
använt ord som hybridisering – som också verkar förekomma inom den nämnda 
religionen – är en annan sak. Om teoretikerna lägger in exakt samma betydelse i 
begreppen måste jag, som sagt, låta vara osagt eftersom jag inte har kunskap nog 
om dessa religioner. Vad jag däremot kan säga något om är att den här artikeln 
ger en nidbild av postmoderna och feministiska teorier och det är en kritik som 
inte har bäring. Den är lösryckt från sitt sammanhang. Att kritisera 
postmodernismen – och feminismen – på detta slarviga sätt torde vara särskilt 
harmfullt för studenter som i en sådan här utsträckning som KSM-studenterna 
som kommer att arbeta med just sociala konstruktioner av skilda slag. Det krävs 
en mycket bättre underbyggnad för att detta ska hålla måttet. 

33. Nanda, Meerva. Postmodernism, Hindu Nationalism and Vedic ”science”. The 
second and concluding part of the two-part article. Detta är den andra och 
avslutande artikeln av samme författare som närmast ovan beskrivits, författaren 
verkar antingen ha förutfattade meningar eller har helt missförstått stora delar av 
STS och ANT -perspektiven, feminism, postkolonialism, miljöperspektiven, på 
världen. På det hela taget är detta en ganska rörig artikel som blandar argument 
och olika indiska rörelser, parapsykologi, astrologi, med postmoderna tänkare i en 
röra som inte blir riktigt läsbar. Ena gången beskriver författaren de religiösa 
ledarnas åsikter, som han i sin tur närmast på ett osynligt sätt överför till 
företrädare för postmodernistisk teori.  Ett postmodernt tänkande i feministisk 
tappning skulle jag vilja säga t ex inte har ett relativistiskt synsätt. Tvärtom har 
Haraway bestämt tagit avstånd från relativism och föreslår istället situated 
knowledges som metodologisk utgångspunkt. Sandra Harding har å sin sida 
introducerat begreppet standpoint feminism, för att komma bort från ett 
relativistiskt tänkande. Att använda autenticitets begreppet är vidare inte något 
som framstår som särskilt sannolikt för dessa två feministiska teoretiker. När 
författaren vidare anklagare tänkare som Kuhn, Feyerabend och Latour för att 
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svärta ner det rationella tänkandet och objektiviteten  i den moderna 
vetenskapen, blir texten inte trovärdig, allt emedan dessa framstående teoretiker 
lagt ner stor möda på att visa att vetenskapliga framsteg inte nödvändigtvis följer 
ett logiskt tänkande utan har många andra ingredienser som avgör om vissa 
tankekonstellationerna vinner mark eller inte, som t ex Feyerabend visar i sin bok 
i diskussionerna om jorden eller solen var i mitten av systemet. Det var inte den 
”rationella” bilden som vann mark med en gång utan ett retoriskt spel vidtog 
under lång tid innan kyrkan slutligen gick med på att solen placerades i mitten. På 
ett liknande sätt har de andra teoretikerna som Latour och Kuhn med utstuderad 
noggrannhet visat att vetenskapen har formats inte nödvändigtvis av att 
rationella objektiva principer har fått råda, utan att t ex personliga värderingar, 
de allmänna diskurser som dominerar en viss tid och olika bindningar mellan 
människor gör att ett paradigmskifte sker eller inte. Att vidare placera Latour och 
Haraway inom sfären för ett postmodernt tänkande tyder på okunskap. Snarare 
skulle man kunna säga att de placerats sig i en postkonstruktionistisk kontext, 
vilket inte minst Latour visat i sin bok ”We have never been modern” – vilket ju i 
princip innebär att vi heller inte kan vara postmoderna. Artikeln känns inte 
omdömesgill vare sig när det gäller postmoderna, postkoloniala och/ eller 
feministiska  teorier. När det gäller det sistnämnda är både denna och den förra 
artikeln inte bara felaktig, utan i högsta grad misogyn. 

34. Godhe, Michael. Det gör ont när teknikbubblor brister. Här finns inget 
genusperspektiv eller någon visad genusmedvetenhet, om man inte räknar med 
titeln som alluderar på Karin Boyes  Ja visst gör det ont när knoppar brister. Inget 
i brödtexten knyter emellertid tydligt ihop detta med Bojes titel. I artikeln 
återfinns även att Godhe bara citerat andra män, vilket gör artikeln 
androcentrisk. 

35. Lovén, Svante. Den tänkande maskinen. Inget genusperspektiv och ingen visad 
genusmedvetenhet. Här citeras och refereras nästan enbart män, förutom Mary 
Shelley’s roman Frankensteins monster som ses som grunden för den populära 
föreställningen av AI som förslavande av mänskligheten – alltså som en negativ 
påverkan – och Donna Haraway som i förbigående nämns i slutet av artikeln utan 
att någon fullständig referens till något av hennes arbeten görs. I de exempel som 
artikeln tar upp förekommer kvinnor i ett fåtal scener och då i mycket 
könsstereotypa konfigurationer. Detta är både en androcentrisk och misogyn 
artikel.  

36. Matheson, T. J. Marcuse, Ellui and the Science-fiction film: Negative Responses to 
Technology. Texten har varken genusperspektiv eller visar på genusmedvetenhet. 
Författaren resonerar och citerar enbart män och tolkar I de exempel som ges av 
filmerna inte den kvinnliga huvudrollsinnehavaren som “vinnare” I slutet på 
filmen, som en del andra gjort, utan väljer att tolka slutet negativt för henne. 
Texten är androcentrisk. 
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37. Sturken, Marita and Douglas, Thomas. Introduction. Technoglogical visions. I den 
här antologin har redaktörerna lyckats få fram en ungefärlig jämn fördelning av 
kvinnliga och manliga författare. Åtminstone en av kvinnorna har ett klart uttalat 
genusperspektiv på artikel. Här finns alltså både genusperspektiv, om än bara till 
viss del och därutöver en genusmedvetenhet. 

38. Telotte, J.P. Science fiction film.  Tar upp genus som ett av många viktiga 
perspektiv som de kommer att behandla. Tar upp både kvinnliga och manliga 
teoretiker inom området, men tilldelar Susan Sontag en egen rubrik och hyllar där 
hennes tidigare iakttagelse av SF. Detsamma görs inte med någon av de manliga 
teoretiker som omnämns. Ett långt avsnitt ägnas åt Feminism och här tas bl a 
Donna Haraways perspektiv upp. Texten har både genusperspektiv och är 
genusmedveten.  

39. Jenkins, Henry. The Convergence Culture. Inget genusperspektiv och ingen visad 
genusmedvetenhet.  

40. Moe. Broadcasting and democraty. Inget genusperspektiv och ingen särskild 
genusmedvetenhet visad. Så långt som det framgår av textenär dxet mn, män och 
åter män som det refereras till. 

41. Solis. The end of Buisiness as Usual. Inget genusperspektiv. I texten används 
manliga metaforer som t ex Content is King, och kvinnliga empirisk exmepel på 
hur nätverk kan se ut. Referenser görs till både kvinnor och män. Viss 
genusmedvetenhet kan sägas ayy det finns i texten.   

42. Thompson. Synlighetens förvandling. Denna text har ingeet genusperspektiv och 
ingen genusmedvetenhet. Det kan tyckas lite udda eftersom artikeln i hög gradx 
behandlar dikotomin offentlighet – privat, som skrivits hyllmeter om inom 
feminismen, men inget av  detta antyds i denna text. 

43. Hettne et al, Den westfaliska ordningeni Europa. Inget genusperspektiv, inte 
heller någon genusmedvetenhet visas. I texten refereras bara till män, såvitt det 
går att utläsa och de hoitoriska personer som namnges i boken är alla män. 
Androcentrisk text. 

44. EUNaMus. National museums making histories in a Diverse Europe.  Inget 
genusperspektiv. Genus nämns vid ett tillfälle I slutet av texten och kopplas då 
ihop med minoriteter. Detta blir skevt i och med att kvinnor utgör ca hälften av 
befolkningen. De personer som namnges i texten är samtliga män. Androcentrisk 
text, utan genusmedvetenhet. 

45. Merrin, William. Cultural revolution. The post-broadcasting. Denna artikel sanar 
genusperspektiv och genusmedvetenhet, de allra flesta av dem som refereras till i 
texten som författare eller som är namngivna som aktör, är män.  

46. Thompson. The reordering of space and time. Inget genusperspektiv. De flesta 
som omnämns I texten är män. Detta gör texten androcentrisk.  
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47. Thompson. Media and the development of modern societies. Inget 
genusperspektiv och de flesta som refereras eller som namnges som historiskt 
intressanta personer  är män. Androcentrisk 

48. Ehn och Löfgren. Vardagslivets etnologi. Inget explicit genusperspektiv har 
använts här, men däremot finns en genusmedvetenhet, t ex genom att 
författarna valt ut och refererar både män och kvinnor och i viss mån också 
genom de empiriska exempel som valts ut, varav det sista exemplet handlar om 
synen på jämställdhet hos en informant. 

49. Hedin, Anna. Liten lathund om kvalitativ metod. Inget genusperspektiv eller 
genusmedvetenhet. Inget i texten talar för att det är några andra än män som det 
refereras till. I ett exempel talas om jämförelser mellan kvinnor och män, men det 
är bara de traditionella ordningen av könsstereotyper 

50. May, Tim. Intervjuer och metoder. Inget  genusperspektiv och inte särskilt stor 
genusmedvetenhet. 

51. Häger, Björn. Intervjuer. Inget genusperspektiv eller någon särskild 
genusmedvetenhet. Mest exempel med män i huvudrollen. Androcentrisk. 

52. Häger, Björn. Radio och teve. Inget genusperspektiv, och återigen mest män i de 
exempel han återger. Androcentrisk. 

53. Sawatsky, John. Ställ rätt fråga. Inget genusperspektiv och ingen 
genusmedvetenhet. Återigen är det mest män och deras liv som tas upp som 
exempel. Androcentrisk. 

54. Björkman, Susanne. En lyssnares röst. Här finns både ett gensuperspektiv n’r hon 
talar om sin mamma och skilsmässan från fadern som övergav författtarens mor, 
men också berättelsen om när hon återupptog sitt arbete som läkare. Här finns 
också ytterligare ett exempel med en mani huvudrollen. Både genusperspektiv 
och genusmedveten text. 

55. Vidbom, Mats. Åtta vägar i utställningarnas landskap.  Inget genusperspektiv eller 
visad genusmedvetenhet. Mestadels män som producerat de utställningar som 
kommer på tal. Ett fåtal kvinnor finns med som gjort utställningar på traditionellt 
feminina teman som klädkonst.  

56. Nichols. What types of documentary are there? Här fins inget genusperspektiv 
och de flesta bilder och filmmakare som tas upp är män. Även kvinnliga 
dokumentärfilmare finns omnämnda som feministen Mihn-ha, men inte i 
egenskap av feminist utan för att hon låtit filma vietnamesiska kvinnliga aktörer 
som framför berättelser som andra personer berättat. 

57. Studiehandlednnig P4 modernitet. Här blir bilderna intressanta. En feministiskt 
inspirerad bild finns på framsidan ”We can do it!”. I handledningen finns också 
läsanvisningar till föreläsningen om ”Att göra familj”. Där finns ordet genus och 
queeraktivister med i rubriken, men annars inte i texten i övrigt i 
studiehandledningen.  
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58. Fyra Seminariegrupper med var sin seminarieserie, med olika innehåll. Alla 
studenter läser bara innehållet till en seminarieserie. Det mest intressanta med 
detta moment är att det i samtliga serier, utom en (seminarieserie 3), finns 
åtminstone en text som ger en grundläggande förståelse för vad genus är som 
begrepp och ämne och hur det utvecklats. Hur just dessa texter är tänkta att 
användas framgår dock inte i alla seminarieserier. Förutom detta innehåller oftast 
var och en av serierna (utom 3:an) en rad feministiska verk. Nedan kommer jag 
bara att behandla de texter som berör genus och lämnar de andra därhän.. 

59. Seminariegrupp 1.  Här berör samtliga verk som tas upp genus. 
a. Monografiuppgift. Här finns ett 40-tal doktorsavhandlingar som handlar om 

genus och familjebegreppet på ett eller annat sätt. Studenterna ska välja ut 
en av dessa och skriva om. Bra, rolig och nyttig uppgift som alla borde göra. 

b. Bäck-Wiklund, Margaretha och  Johansson, Thomas. Nätverksfamiljen. Här 
finns jämställdhetsperspektiv och synen på faderskap blir tydlig. Borde 
tillhöra den obligatoriska läsningen för alla.  

c. Hamrud, Annika. Queerkids. Här finns genusperspektiv, ffa hbtq-perspektiv, 
som på ett grundläggande sätt tar fram problematiken. Borde vara till för alla. 

d. Connel, Raewyn och Pearse, Rebecca. Om genus. Fjärde upplagan. Detta är en 
grunläggande bok om genus som borde läsas av alla studenter och komma 
mycket tidigare I programmet. 

e. Connel, Raewyn och Pearse, Rebecca. Om genus. Tredje upplagan. Detta är en 
grundläggande bok om genus som borde läsas av alla studenter och komma 
mycket tidigare I programmet. 

f. I könets våld. Om Butler. Bra och grundläggande om Butlers syn. Borde ha 
kommit tidigare och vara till för alla. 

g. Magnusson, Eva. Gendering or equality. Bra och grundläggande om Butlers 
syn. Borde ha kommit tidigare och vara till för alla. 

h. Klinth, Roger oh Johansson, Thomas. Nya svenska fäder. Även detta en 
grundläggande bok som borde komma tidigare i programmet och läsas av 
alla.   

i. Ambjörnsson, Fanny. En säker plats. Denna igår redan i det allmänna utbudet. 
Bra artikel.  

j. Seminariemanual. Familjen, men det visar sig handla lika mycket om 
genusrelationer. Här finns också en ny referens till Grahn, Wera. Handbok för 
genusintegrering. Här får studenterna möjlighet att knyta genusbegreppet till 
utställningsområdet, vilket är mycket bra. Borde vara obligatoriskt för alla. 

60. Seminariegrupp 2. Här har inte alla artiklar genusrelevans, men några. 
a. Mappen Annat. I denna mapp finns tidningsartiklar om kvinnor som utsatts 

för hedersmord (Fadime Sahindal) eller mediadrev (Mona Sahlin ) och 
representationer av kriminella män med annan etnisk bakgrund än den 
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svenska. Här kan med fördel frågor om intersektionalitet ställas, men det har 
inte denna grupp fått någon kunskap om ännu. 

b. Ahmed, Sara. Multiculturalism and the promise of happiness. Här resonerar 
feministen Ahmed om Lyckan utifrån ett normperspektiv. Hon tar 
utgångspunkt i feministisk, anti-rasistisk och queerperspektiv och 
problematiserar lycko-begreppet utifrån detta. Bra artikel som borde vara 
obligatorisk. 

c. Engström, Kerstin. Från könsrolls- och kvinnoforskning till genus. Bra artikel 
som borde läsas av alla. 

d. Seminariemanualen tillför inget nytt utifrån genusperspektiv. 
e. Monografiuppgift även här. Här finns tminstone två avhandlingar som har 

genusperspektiv. 
61. Seminariegrupp 3.  

a. Här finns egentligen inga texter som tar upp genus explicit. Tänkte till en 
början att Connells text skule kuna innehålla något sådant, men det gör den 
inte (Connell, Raewyn. Nothern choosers.)  Men den artikeln anlägger bara 
ett kritiskt postkolonialt perspektiv.  

b. Seminariemaunal. I slutet öppnar texten upp för reflektion om hur t ex 
sexualitet, klass, identitet osv ”eller något annat” (kanske då kön/genus kan 
komma in  även om det inte uttrycks explicit) blir ett exempel på hur ignorans 
skapas och sprids 

62. Seminarieserie 4. Flera verk av feminister. 
a. Genus, Medier, Masskultur. Detta är en grundläggande och lättläst text om 

genusbegreppet och dess utveckling. Denna borde vara obligatorisk och 
komma mycket tidigare i programmet. 

b. Hidebrandt, Kristina. Att bli man och göras till kvinna.Bra artikel som borde 
vara obligatorisk. 

c. Donna Haraway, A Cyborg Manifesto. Även om detta räkans som en svår text 
borde den vara obligatorisk, inte minst för att det är en klassiker. 

d. Lundahl, Mikela . Bortom människoprincipen: Gudinnor, apor, cyborgar, 
änglar. Även denna text borde vara obligatorisk. 

e. Austin Booth & Mary Flanagan, ”Introduction”, i Reload: Rethinking Women + 
Cyberculture. Denna introduktion borde också läsas av alla.  

f. R. Braidotti, Cyberfeminism With a Difference. Kan gärna tillhöra de 
obligatoriska texterna. 

g.  Monografiuppgift. Här finns flera feministiska avhandlingar på förslag att 
borra djupare in i. 
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Projektblock 5 (P5). 
2. Studiehandledning P5. Här finns inget som explicit uppmuntrar studenterna att 

använda sig av genusperspektiv eller att vara genusmedvetna. Det enda som andas 
genus är att i schemat står angivet att Anja Hirdman ska föreläsa om Kroppen som bild 
och att hon gör det den 8/3. Inget har gjorts för att t ex markera i texten att Hirdman är 
en feministisk forskare och/eller att det är på Internationella Kvinnodagen som 
föreläsningen hålls. Överlag förefaller begreppen genus, kön och feminism varra starkt 
underrepresenterade och underkommunicerade i programmet. 

3. Information om föreläsning 1. Här finns inget om genusperspektiv angett explicit.  
4. Ingemar Grandin, ”One song, five continents, and a thousand years of musical 

migration”.  Inget genusperspektiv. Så till vida jag kan bedöma är det endast manliga 
musiker och kompositörer som tas upp och jag finner enbart två referenser till kvinnors 
tidigare arbeten i fältet, de får stå som referenter till en uppgift om bröllopsorkestrar. 
Detta tillsammans med talet om ”The mobile man” och ”man’s mobility” gör att 
könsstereotyper förs vidare. Texten blir med detta androcentrisk. 

5.  Information om föreläsning 2. Ingenting som avslöjar att något kommer att handla om 
genus eller genusperspektiv. 

6. Campbell, David. The new media landscape contours of change. Inget genusperspektiv.  
7. Godhe, Michael. The Old Stories Had Become Our Prison “ Globalization and identity 

politics in John Barnes science fiction novels A Million Open Doors and Earth Made of 
Glass.  Detta Work in Progress antyder initialt en problematisering av de 
genusrelationer som skildras i Barnes böcker. Dessvärre tar Godhe ganska snabbt 
Barnes misogyna skildringar av kvinnogestalterna och deras liv, i försvar. Han hittar en 
”funktion” för dessa skildringar som verkar göra dem nödvändiga och de får därmed 
legitimitet. Kvinnornas underordning utvecklar nämligen huvudpersonen, - en  man – 
och gör hans liv mer fulländat och även hela berättelsen. Det problematisering av 
genusrelationerna som initialt verkade finnas i Godhes text blir m a o inget av. Istället 
förstärks den misogyna diskursen om kvinnor. Detta är nu fjärde gången som samma 
misogyna artikel är på tapeten i detta program.  

8. Information till föreläsnng 3. Här finns ingenting om genus eller genusperspektiv. 
9. Information till föreläsning 4. Här finns ingenting om genus eller genusperspektiv. 
10. Forstorp, Per-Anders. Vittnesmålet och delandets logik. Detta är en ppt som visserligen 

inte har ett genusperspektiv, men som väl visar genus medvetenhet. Här omnämns t ex 
(äntligen) Laura Mulveys  ”The male gaze” och föreläsaren talar om mediekonsumtion 
och genusmönster  i relation till television. Denna ppt ingår dock inte i den obligatoriska 
läsningen inför lektion 4. 

11. Durham, John. Witnessing. Detta är en artikel som inte har genusperspektiv och heller 
inte verkar ha något genusmedvetande. Det sistnämnda blir tydligt i och med att i 
princip bara andra män refereras i denna text. På åtminstone ett ställe är texten 
fördomsfull när den sprider obekräftade misogyna budskap som t ex det parti där 
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författaren med hjälp av ett etymologiskt härledande av ord finner att eftersom 
förstahandskunskap framför allt kan associeras till ordet testiklar, så kan detta tyda på 
att män föredras som vittnen framför kvinnor. (sic!) Texten kan både ses som 
androcentrisk och misogyn. 

12. Shimpach, Shawn. Viewing.   Inget uttalat genusperspektiv, men däremot finns en 
genusmedvetenhet i form av t ex att författaren använder omväxlande hon/han om 
åskådaren och nämner vid några tillfällen etnicitet, kön, klass osv. Vidare gör 
författaren en sammanfattning av Laura Mulveys teori om ”the male gaze”. Författaren 
tar även upp Tania Modleskis feministiska perspektiv på television och hur särskilt de 
program som visas på dagtid formats för att passa in i hemarbetets rytm. Vidare tas 
även Boddys, Morleys och Angs feminsitiska arbeten upp.  Men även om författaren tar 
upp dessa feministiska forskare så blir detta ändå en droppe i havet bland alla män som 
tas upp i artikeln. Vidare torde beskrivningarna av samtliga feministiska arbeten vara 
alltför ytliga för att studenterna ska kunna tillgodogöra sig detta och erhålla förmåga 
att omsätta detta i sina egna praktiker. 

13. Sontag, Susan. Regarding the pain of others. Det här är ingen text som har 
genusperspektiv som utgångspunkt, men den visar en genusmedvetenhet, dels genom 
att utgå ifrån den kända feministiska författaren Virgina Woolfs bok Three Guineas, där 
Woolf söker svar på frågan om rötterna till krig och hur det kan undvikas. Dels visar 
Sontag också en genusmedvetenhet genom de exempel hon ger och de hon refererar. 
Det är en väl avvägd  kombination av hänvisningar till både mäns och kvinnors 
erfarenheter och deras minnen.  

14. Information om föreläsnng 5. Inget explicit genusperspektiv finns här. 
15. Campbell, David. The new media landscape contours of change. Inget genusperspektiv 

eller visad genusmedvetenhet.  
16. Eriksen, Hylland.  Globalization; Acceleration. Inget genusperspektiv och ingen visad 

genusmedvetenhet. 
17. Information till föreläsning 6. Här finns inget som säger något om genus eller 

genusperspektiv. 
18. Geertz, Clifford. Thick description. Även Geertz text saknar i den obligatoriska delen av 

läsningen genusperspektiv, och tar därutöver enbart upp män och pojkar i sina exempel 
och refererar dessutom till en man. Texten blir med detta androcentrisk. 

19. Ppt Perspektiv på etnografi. En ppt som inte tar upp genusperspektiv, men som visar 
genusmedvetenhet t ex  genom att använda ”hon” om etnografen och genom att ha 
både män och kvinnor på bilderna. 

20. Föreläsning 7 med Anja Hirdman. Detta är en föreläsning med ett tydligt genus-
/könsperspektiv. Dessvärre finns varken någon ppt eller någon annan dokumentation 
från föreläsningen att tillgå. Ingen litteratur är heller obligatorisk läsning inför 
föreläsningen. Dessutom förefaller detta vara ett tillfälligt gästspel av Anja Hirdman 
som egentligen inte verkar ingå i det ordinarie utbudet på programmet. Föreläsningen 
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arrangeras av Forum för genusvetenskap och jämställdhet, och Arbetets museum och 
är öppen för en bredare allmänhet på den internationella kvinnodagen, den 8 mars. 

21. Information till föreläsning 8. Inget som omedelbart antyder genusproblematisering 
eller genusperspektiv. 

22. PPt från föreläsnnig 8, där det å förstone kan förefalla som en helt könsneutral text, 
men som vid närmare granskning har dolda budskap med feministisk antydan som t ex 
citat av Mike Bal – som är en feministisk bildanalytiker som inte explicit anges som det 
– men som lyfts fram, hiskeliga stereotypa konstruktioner av maskulinitet som 
okommenterat ( i ppt-texten) finns i alla filmer på History-kanalen. Vidare finns en bra 
blandning av kvinnor och män i de videor och andra representatioiner, som t ex vem 
som refereras.  

23. Becker, Karin et al. Visuella kulturstudier.  
24. Valfritt: Sarah Pink Doing Visual Ethnography och/ eller Gillian Rose Visual 

methodologies: an introduction to researching with visual materials.   
25. Föreläsning 9. Ingenting om genus eller genusperspektiv. Ingen litteratur angiven som 

obligatorisk läsning. 
26. Föreläsning 10. Tom mapp- 
27. Föreläsning 11, information saknas. 
28. Information till Föreläsning 12. Ingenting som antyder att genusperspektiv kommer att 

fokuseras finns explicit uttryckt. 
29. Berbrier, Mitch. Making Minorities. Här finns ett queer perspektiv med gay och lesbiska 

aktivister som minoriteter på 1960-talet. Queer perspektivet är inte hela artikelns 
fokus, utan en del i ett större resonemang. 

30. Lundberg, Malm och Ronström. Produktion av skillnad. Här talas framför allt om etniska 
skillnader. Inget explicit genusperspektiv anläggs, men viss genusmedvetenhet finns 
med i form av att kön nämns som ytterligare en parameter som kan tas hänsyn till. 

31. Hyllland Eriksen, Thomas. Ej lyckats få fatt på boken. 
32. Seminariesereie 1. 

a. Instruktioner till seminarieserie 1. Inget som explicit uttrycker genus eller 
genusperspektiv finns i dessa instruktioner. 

b. Instruktioner till seminarieuppgift 1. Inget explicit om genusperspektiv eller 
problematisering. 

c. Instruktioner till hemtenta 1. Inget som explicit uppmuntrar till att anlägga ett 
genusperspektiv eller en genusproblematisering. 

d. Sangeeta Singh. Brand performances in social media. Inget genusperspektiv. 
Visserligen tar författaren utgångspunkt i en vara som produceras ffa för kvinnor, 
men här sker en stereotypisering av kvinnor som knyts till skönhet. Även om 
författaren också ser att andra värden kan knytas till denna vara, så är skönhet 
det som främst artikuleras. 
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e. Rodriguez,	Nathian Shae. Communicating global inequalities: How LGBTIasylum-
specific NGOs use social media as public relations. Här finns ett tydligt queer-
perspektiv närvarande, som är drivande hela artikeln igenom.  
José van Dijck. The Culture of Connectivity: A Critical History of Social Media. 
Inget genusperspektiv. 

f. Miller, Daniel et al. How the World Changed Social Media. Den här boken tar upp 
genusproblematiseringar och genusperspektiv på ett bra sätt i ffa kapitlen 8. 
Gender och 9. Inequaiity. Dessvärre är dessa kapitel inte obligatorisk läsning, 
utan kan väljas bort av de studenter som så önskar. 

g. José van Dijck. The Culture of Connectivity. Kap. 8. The Ecosystem of Connective 
Media. Inget genusperspektiv. 

h. Seo, Hyunij et al. Visual propaganda on Facebook .  Inget gensperspektiv. 
i. Smit, Rik et al. Witnessing in the new memory ecology-. Inget genusperspektiv. 

33. Seminarieserie 2.  
a. Information om seminareisserie 2 Globalitet, konster, kulturer. Det mest 

intressanta med denna text är kanske inte texterna i sig, utan de bilder som valts 
ut, särskilt de på den första sidan. Det är ett kollage sammansatt av två bilder 
plus ytterligare en som i sig är ett kollage. På den övre är bara urskiljbara män 
representerade i en bild som verkar göra reklam för Det förtryckta Indiens  
teater, vilket en banderoll i bakgrunden talar om. Tre män står upp och har 
händerna i en skål som tre knäböjande personer – som ser ut att vara män -
håller på sina huvuden med den ena handen och den andra utsträckt framför 
deras ansikten i en tiggande gest. 
 
I mitten finns en stor bild på ett heterosexuellt par som dansar och tittar 
varandra djupt in i ögonen under stjärnhimlen, de är omgivna av 4 st flickor som 
likaså dansar bredvid dem iförd kreationer som alla har så djupt dekolletage att 
springan mellan brösten tydligt syns och deras vita hud lyser ovanför. Den text 
som finns med på bilden lyder; Riverdance 20 years.  Det är med andra ord en 
mycket könsstereotyp bild som förstärker rådande ordningen som träder fram.  
 
Den nedre bilden består av flera bilder som satts samman till ett kollage i 
kollaget. Här förekommer bara män, i vart fall går det inte att urskilja om det är 
en man eller kvinna som fallit offer för Dracula eller om en maskerade personen 
vid ett plakat med ordet terrorism är en man eller kvinna.  Det som har 
artikulerats är, förutom de könsstereotypa reducerande bilder av män och 
kvinnor,  män och maskulinitet. När det gäller män och maskulinitet verkar det 
inte heller vara några nydanande förebilder som dyker upp, utan ganska invanda 
bilder av män. 
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Den text som följer som förklarar litteraturen för detta moment avslöjar inte 
något om genus eller genusmedvetenhet. Här verkar det vara bilderna som ges 
utrymme och får tala.  Det verkar som om den som satt samman bilderna har 
varit helt omedveten om de könsstereotypa heterosexistiska representationer 
som detta förstärker, underhåller, sprider och vidmakthåller. Oavsett om det är 
avsiktligt eller oavsiktligt, så förs en misogyn bild vidare. I och med att detta 
kollage återfinns på förstasidan av denna informationsskrift om kursen och att 
ingen förklarande text finns med, utan bilderna får tala för sig själva, sker denna 
påverkan på ett näst intill osynligt sätt. Det blir något ”naturligt” som lägger sig 
på ett omärkligt sätt som ytterligare ett lager till det kulturellt imaginära.  

b. Tuck, E, and Tang K.W. Decolonization is not a metaphor. Här finns inget 
genusperspektiv explicit, men däremot finns en genusmedvetenhet som tar sig 
uttryck genom att både män och kvinnor förfaller att citeras förhållandevis jämt. 
Därtill tas Andre Lorde’s feministiska idéer upp och även annat feministiskt 
tänkande som t ex ”the grandmother’s complex”. 

c. Stamatopoulou-Robbins, Palestine online: an emerging virtual homeland?  Här 
lyckades jag dessvärre inte komma längre än till abstraktet. Länken verkade inte 
fungera längre. Men att döma av abstraktet så bygger inte texten på något 
genusperspektiv, utan utgår från mer allmänteoretiska ramar. 

d. Wulf, Helena. Wulf, Helena. Dancing At the Crossroads. Inte heller denna länk 
fungerar fullt ut. Men att döma utifrån abstrakt och innehållsförteckningen så 
förefaller inte heller genusperspektiv och inget tyder heller på genusmedvetenhet. 
Här har genus och sexualitet bara tilldelats en liten  plats. Detta har tagits upp av 
författaren på andra ställen (Wulff 2003) av andra författare mer grundligt ( se s 
16 för konkreta exempel), men finns ändå med som en mindre del i denna bok. På 
s 40 tas genus upp igen, men bara i förbigående med ref till en annan författare. På 
s 47 Genus tas upp igen, och här konstaterar författaren att genusskillnader 
konstrueras men drar ingen analytisk slutsats av detta. S 49 genus tas upp i fotnot.  
S 65 genus och religiositet tas upp, och länkas till generositet och välgörenhet. 
Här bryts inga könstereotyper utan verkar istället förstärka könsstereotyper. S 70 
här nämns genus som en av flera parametrar som omger irländskahet i denna 
danskontext. S 72 Här tas en informants genuskonstruktioner upp och hur de 
skapar gränser, som en kvinna i exemplet som ges som skapar män som smartare 
och roligare än kvinnor. Även detta verkar alltså förstärka könsstereotyper än mer. 
Detta är det hela när det gäller genus och jag kan bara hålla med författaren att 
genus inte är i fokus i denna bok. 
 

e.  Mohan, Dia. Jana Sanskrit’s theatre and political practice in rural Bengal. The 
making of popular culture. – Artikeln har inget explicit genusperspektiv. Men inte 
desto mindre tar den delvis upp problem som kvinnor utsätts för. De ämnen som 
tas upp har bl a feministisk prägel, som bekämpandet av hemgift och våld i 
hemmet. Namnger publiken som deltar i skådespelet ”hon”  och spect-actor. Tar 
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även upp ett konkret exempel med hemgiften som problem och diskuterar 
crossover allianser. Gruppen i sig är sammansatt av  ungefär lika många kvinnor 
som män. En risk med att ha ännu en artikel om genusproblematisering i ett 
främmande land är att återigen förläggs problem med genusrelationer till ”de 
etniska Andra”, medan vi inte verkar ha några liknande problem. 

 
f. Palestine online. Här finns inget genusperspektiv explicit. Några gånger 

omnämns kvinnors erfarenheter/ minnen, men de är tämligen könsstereotypa 
och vid ett tillfälle diskuteras vad som skulle kunna sägas utmärka ett äldre 
kvinnligt berättande och ett yngre för att identifiera skillnader, vilket ger en 
ganska begränsad bild av förutsägbart. Däremot stöder sig författarna på både 
palestinska kvinnor och män i de författare som refereras, en viss 
genusmedvetenhet kan alltså skönjas. 

 
g. Cowen, Tylor. Creative Destruction How Globalization Is Changing the World's 

Cultures.  Här kommer jag heller inte längre än till abstraktet, men av detta går 
inte att utläsa något om genusperspektiv eller genusmedvetenhet. 

h.  Information om kulturell appropriering. Inget genusperspektiv eller 
genusmedvetenhet.. 

i. Tan, Leon. Intellectual Property Law and the Globalization of Indigenous Cultural 
Expressions. Inget genusperspektiv. 

j. Feld, Steven. Pygmy POP. A Genealogy of Schizophonic Mimesis. Inget 
genusperspektiv. 

k. Feld, Steven. A Sweet Lullaby for World Music. Inget genusperspektiv. 
l. Information om Skin Whitening. Inget explicit om genusperspektiv. 
m. Gubar, Susan. Racechanges : White Skin, Black Face in American Culture. Den här 

boken har inte heller ett uttalat genusperspektiv som utgångspunkt, utan 
snarare ett ras- och etnicitetsperspektiv. Däremot finns helt klart en 
genusmedvetenhet och författaren drar paralleller mellan sitt eget arbete och 
andra verk med genusperspektiv. Referenser ges till såväl manliga som kvinnliga 
teoretiker och exemplen har både män och kvinnor i huvudrollen.  

n. Saraswati, Ayu. Cosmopolitan Whiteness.  Här finns ett explicit genusperspektiv. 
Och tar utgångspunkt i genusifierad rasialicering, som kombineras med en rad 
andra kritiska perspektiv. Däremot så förläggs den genusifierade rasialiceringen 
till de etniska Andra, till ffa Indionesien och USA.  

o. Li, Eric et al. Skin Lightening and Beauty in Four Asian Cultures.  Denna artikel har 
också ett genusperspektiv, men precis som den förra så har även denna förlagt 
problematiken till Asien, till de etniska Andra. 

p. Leong, Solomon. Who is the Fairest of Them All? Här finns också ett 
genusperspektiv med, men som en mindre del i artikeln. De dominerande 
perspektiven är ras och etniska identiteter.  
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q. Länkar till tatuering. I den första boken finns det en länk till genus omnämnd, 
men genus verkar inte vara med i någon djupare mening, utan förefaller vara 
mer i form av genusmedvetenhet än som genomgående perspektiv. Men här 
finns också en länk till en bok där det tydligt framgår att ett genusperspektiv 
finns med i ett av kapitlen.  

r. Kosut, Mary. The Ironic Fad. Inget explicit genusperspektiv. 
s. Troen , Ellwy et al. Konst, Stigma, Identitet. Den här magisteruppsatsen har inget 

genusperspektiv. På några ställen i uppsatsen tas emellertid t ex den maskulina 
slagsida som tatueringsfältet har haft och fortfarande har och varför det ser ut 
så, men inga djuplodande svar ges. Ingen av de referenser som anges i uppsatsen 
är eller relaterar till genusproblematiserande aspekter. En viss mån av 
genusmedvetenhet finns, även om den är liten. 

t. Kosut, Mary.  Mad Artists and Tattooed  Perverts. Inget genusperspektiv, utgår 
från Foucaults, MacGregors och Gilmans poststrukturalistiska syn på galenskap 
och kreativitet.  

u. Tan Leon. Intellectual Property Law and the Globalization of Indigenous Cultural 
Expressions.  Som ovan, inget genusperspektiv. 

v. Maria Abeyami Ortega Dominguez. Recension av Margo DeMellons bok Bodies of 
Inscription. Inget genusperspektiv. 

w. Leeming, David. Social Representations of Taukuka. Denna text har inget uttalat 
genusperspektiv, men visar däremot en medvetenhet om de betydelser som 
genus kan ha, bl a genom en uttalad vilja att intervjua både män och kvinnor och 
visar en öppenhet för tolkning av deras svar. Studien som i slutänden inte har 
något genusperspektiv och bara lyckats intervjua ett fåtal kvinnor refererar trots 
detta mycket genusrelevanta arbeten t ex i fotnoten på s 63. 

x. Att arbeta etnografiskt. Här ges råd inför kommande fältarbete, om hur detta 
kan bedrivas. Genus finns med som ett av många intresseområden som 
studenterna kan välja, men inte mycket mer till vägledning om hur detta skulle 
kunna göras ges. 

y. Instruktion till hemtentamen Globalitet, konster, kulturer. Texten uppmuntrar  
varken explicit   studenterna till att anlägga genusperspektiv eller att studenterna 
bör vara genusmedvetna. 

z. Läsprogram till seminarieserie 2.  Detta är i stort sett en upprepning av det som 
tidigare skrivits i de andra dokumenten, men med bestämda sidantal. Inget om 
genusperspektiv eller genusmedvetenhet. 

å. Instruktioner till seminarium 1 Seminarieserie 2, Här finns inte explicit uttryckt 
som uppmuntrar studenterna till att anlägga genusperspektiv eller att vara 
genusmedvetna. 

ä. Instruktioner till seminarium 2 Seminarieserie 2. Här finns inte explicit uttryckt 
som uppmuntrar studenterna till att anlägga genusperspektiv eller att vara 
genusmedvetna. 
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ö. Instruktion till seminarium 3 Seminarieserie 2.  Här finns inte explicit uttryckt 
som uppmuntrar studenterna till att anlägga genusperspektiv eller att vara 
genusmedvetna. 

aa. Instruktion till sminarium 4 och 5 Seminarieserie 2. Här finns inte explicit uttryckt 
som uppmuntrar studenterna till att anlägga genusperspektiv eller att vara 
genusmedvetna. 

bb. Instruktion till seminarium 6, 7, 8, 9, 10. Här finns inget explicit genusperspektiv 
närvarande. Men här verkar ändå finnas en viss genusmedvetenhet som tar sig 
uttryck i. Seminarieserie 2. Det som förvånar är att inget seminarium tycks vara 
knutet till Anja Hirdmans föreläsning, vilket förefaller vara vanligt i relation tlll de 
andra föreläsningarna. Men vare sig före föreläsningen eller efter verkar något 
arbete med dessa frågor ha ägt rum extförfattaren använder hon som pronomen 
när forskaren kommer på tal och att kön finns med som explicit parameter när 
det talas om ojämlika maktförhållanden vid intervjuer. 

cc. Stödfrågor till seminaium 8. Seminarieserie 2 (Om dekolonialiseing) Här finns 
ingenting som uppmuntrar studenterna att ställa kritiska frågor om genus/kön 
och makt. 

dd. Schwabe, Siri. Promised Lands. Här finns inget genusperspektiv anlagt. Kvinnorna 
talar visserligen om de patriarkala traditionerna att namn ge barn och hur många 
unga kvinnor tyngs av förväntningar som de inte vill leva upp till. Men detta 
problematiseras däremot aldrig utifrån något genusperspektiv. Men här finns 
ändå en tydlig genusmedvetenhet. Författaren låter hela berättelsen ta sin 
början med Andrea, en palestinsk ung kvinna som demonstrerar i Chile mot 
Israels invasion av Gaza i juli 2014, som huvudperson. Senare i kapitel 1 får vi 
följa en annan palestinsk-chilensk kvinna Laila. Författaren refererar också till 
både kvinnliga och manliga författare i sim text och förefaller att ofta lägga sig 
särskilt vinn om att lyfta fram de kvinnliga författarnas förnamn i brödtexten. 

ee. Länkar till You Tube. Inget genusperspektiv eller genusmedvetenhet, Män och 
kvinnor i förhållandevis traditionella könsroller i alla länkar, förutom en, 
Dansteater gruppen. Den sistnämnda försöker på flera olika sätt att bryta med 
könsstereotypa mönster.  

34.   Seminarieserie 3. 
a. Instruktion till seminarie 1 seminairieserie 3. Inget gensueperspektiv  eller 

genusmedvetenhet. 
b. Löfgren, Orvar. Medierna i Nationsbygget.  Här finns inga genusperpsektiv 

uttryckta och ingen genusmedvetenhet. Huvudddelen av de verk som Löfgren 
refererar till har skrivits av män. Endast ett fåtal kvinnor finns med bland de 
referenser som anges och bara en kvinna omnämns med namn i texten, Siv Ehn, 
arbetskollegan Billy Ehns dåvarande hustru. I övrigt är det män, män och åter 
män i denna androcentriska text. 
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c. Viksten, Birger. De lyckliga åren. Läsaren får en bild av tidigt 1900-tal genom ffa 
en mans ögon. Detta är en oerhört androcentrisk text. Här flimrar även andra 
män förbi och en stereotypt konstruerad kvinna som fattighjon. Inget 
genusperpskeiv och ingen genusmedvetenhet heller. Boken är skriven 1938, då 
genus inte var en fråga för dagen.  

d. Instruktion till seminarium 2 seminarieserie 3.  Här finns inget gensuperpsektiv 
omnämnt eller någon särskid genusmedvetenhet. 

e. Snickars, Pelle. Digitalism.  Denna artikel har inte heller något genusperspektiv 
eller visar någon genusmedvetenhet. Överlag använder Snickars mestadels bara 
referenser till män. I texten finner jag bara att  han refererar till något som en 
kvinna sagt. Annars är det män för hela slanten som gäller i denna 
androcentriska text. 

f. Matellart, Armand. The information society. Inget genusperspektiv och ingen 
visad genusmedvetenhet. Snarast är texten androcentrisk och har i sina 
referenser synliggjort ffa män. 

g. Hylland Eriksen, Thomas. Skapar global kultur globala människor?  Här finns 
inget genusperspektiv och ingen genusmedvetenhet. Texten är androcentrisk 
inte minst genom att Hylland Eriksen enbart refererar till andra män. 

h. Ekström; Britta-Lena och Christina Lindqvist, Spelet om Telia. Här finns inget 
genusperspektiv, men en genusmedvetenhet som bl a tar sig uttryck i att 
författarna uppmärksammar den sneda könsfördelningen när 3G-licenserna ska 
delas ut. Här lyfter de också fram en kvinna som protagonist, bland en masa 
män.  

i. Hadenius, Stig. Kampen om monopolet. Många män får komma till tals i denna 
artikel som saknar genusperspektiv. En enda kvinna blir synliggjord, Birgit 
Friggebod. Artikel är förhållandevis androcentrisk. 

j. Lahger, Håkan och Svensson, Love. Det är för jävligt med monopol – om man 
inte äger dem. Även denna artikel saknar genusperspektiv och 
genusmedvetenhet. Det sistnämnda kommer bl a till uttryck genom att 
maskulina ändelser används t ex i uttrycket ”Den uppmärksamme” och genom 
att männen åter radas upp. Undantag från denna regel är Stenbecks systrar som 
blir utmanövrerats ur pappans imperium, Tv3:s programchef Annie Wegelius, 
som beskrivs som receptionisten som blev en av de mest betydelsefulla 
kvinnorna inom svensk kommersiell television, som i den följande anekdotiska 
texten förminskas åter till en liten, nervös flicka som får stöd av fadersfiguren 
Jan Stenbeck som ritar en teckning till henne som hon ska hålla upp i en teve 
debatt med en massa äldre gubbar och på så vis vinna debatten. Det som sker är 
dock att hon klipps bort ”för att aldrig mera återkomma”. Hon återkommer inte 
ens i författarnas vidare text, utan blir åter osynliggjord. Det tredje och sista 
undantaget är kulturminister Ulvskog som beskrivs i ett par meningar som en 
obeslutsam politiker som vägrade att släcka ner det analoga nätet, eftersom 
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hon tycktes tycka att det var för kontroversiellt. Inte heller hon återkommer i 
texten. Det som alla kvinnorna har gemensamt är att de beskrivs som 
misslyckade individer på ett eller annat sätt. Systrarna, Wegelius och Ulvskog 
försvinner alla från textens arena. Kontentan av det som sägs om kvinnorna är 
att de får en mycket negativ klangbotten. Sedd utifrån detta sätt måste texten 
betraktas som misogyn. 

k. Mattisson,  Nicklas  och Carrvik, Christian. 9404. Aftonbladet Varför i helete 
sitter jag här? Här finns inget genusperspektiv eller gensmedvetenhet. En kvinna 
omnämns en gång i texten i raderna av namngivna män. Texten är 
androcentrisk. 

l. Instruktioner till seminarium 3 seminarieserie 3. Här finns inget som explicit 
bjuder in studenterna att ta sig an genusperpsektiv ellr att vara genusmedvetna. 

m. Roosvall, Anna. Dokument utifrån.  Den här texten har inget genusperspektiv, 
men visar viss genusmedveten, t ex genom att särskilt kommentera att enbart 
män och barn syns på bilderna och genom att ange om det är kvinnor eller män 
som skildras i programmen. 

n. Hjarvard, Stig. Neews media and the Globalization. Inget genusperspektiv eller 
genusmedvetenhet. 

o. Thompson, John. Medierna och moderniteten. Inget genusperspektiv och inget 
genusperspektiv. Ett förhållandevis enkönat sätt att referera till män skapar en 
androcentrisk text. 

p. Instruktioner till Seminarium 4 seminarieserie 3. Inget specifikt genusperspektiv 
indikeras eller genusmedvetenhet. 

q. Instruktioner för seminarium 5 seminarieserie 3. Ingen uppmuntran att 
applicera någon sorts genusperspektiv eller genusmedvetenhet. 

r. Fernandez, Medborgaren och nationalstaten. Inget genusperspektiv i sikte. 
Först på sidan 55 nämner författaren som i förbigående att kvinnor, trälar, 
utlänningar och barn inte räknades som medborgaremi antikens Grekland, vilket 
är lite uppseendeväckande, eftersom det har avgörande betydelse för hela det 
tidigare resonemanget. Och inte förrän sidan på 57 nämns kvinnornas kamp för 
rösträtt, även här i förbigående, som en grupp bland många. Dock omnämns 
medborgaren som ”hon” och flera feministiska referenser görs, men ingen 
feministisk analys görs. En svag genusmedvetenhet verkar finnas. 

s. Campbell, David. The new media landscape. Ingen genusmedvetenhet och inget 
genusperspektiv. 

t. Hylland EREeriksen. Skaoar global kultur globala människor? ?  Här finns inget 
genusperspektiv och ingen genusmedvetenhet. Texten är androcentrisk inte 
minst genom att Hylland Eriksen enbart refererar till andra män. 

u. Granieri. Culture of Algorithms. Inget genusperspektiv oh ingen 
genusmedvetenhet. Använder t e x citat där ordet män ersätter människor. 
Androcentrisk. 



 33 

v. Jenkins, Henry. The Convergence Culture. Inget genusperspektiv och ingen visad 
genusmedvetenhet.  

w. Moe. Broadcasting and democraty. Filen går tyvärr inte att öppna. 
x. Solis. The end of Buisiness as Usual. Inte heller denna fil går att öppna. 
y. Thompson. Synlighetens förvandling. Denna fil går tyvärr inte heller att öppna. 
z. Textgenomgång av Fernandez. Inget genusperspektiv. Viss genusmedvetenhet i 

och med att här markeras i texten särskilt att kvinnor och slavar inte ingick i det 
grekiska medborgarskapet. 

å. Textgenomgång av Hjarvard. Ingeting om genusperspektiv eller 
genusmedvetenhet.  

ä. Textgenomgång av Jerkins. Här finns inget om genusperspektiv eller om 
genusmedvetenhet. 

ö. Information om hemtenta.  Ingenting som uppmuntrar studenterna till anlägga 
ett genusperspektiv eller att vara genusmedvetna. 

aa. Information om individuell skrivuppgift. Inte heller här finns något som 
uppmuntrar studenterna till anlägga ett genusperspektiv eller att vara 
genusmedvetna 

35. Instruktion seminarium 6. Här finns inget som talar om genusperspektiv eller 
genusmedvetenhet. 

36. Seminarium 7 
a. Instruktioner till observationsbaserad intervju. Inget om genusperspektiv eller 

genusmedvetenhet. 
b. Information om att analysera kvalitativ forskning – några hållpunkter. Inget 

genusperspektiv, men viss genusmedvetenhet finns genom att en av frågorna 
tar utgångspunkt i frågor om kön. 

c. Dalen, Monica. Intervju som metod. Inget genusperspektiv. När det i ca mitten 
av texten saknas sidor, ser läsaren att författaren i den text som inte finns med 
måste ha innehållit information som kan sägas ha haft ett genusperspektiv. 
Oklart varför hela detta resonemang inte finns med. En klar genusmedvetenhet 
finns hos författaren i och med att både exempel med män/ kvinnor, flickor och 
pojkar förekommer och att arbeten av feministiska forskare tagits med bland 
exemplen. 

d. Ehn, Billy och Löfgren, Orvar. Vardagslivets etnologi. Inget explicit 
genusperspektiv har använts här, men däremot finns en genusmedvetenhet, t 
ex genom att författarna valt ut och refererar både män och kvinnor och i viss 
mån också genom de empiriska exempel som valts ut, varav det sista exemplet 
handlar om synen på jämställdhet hos en informant. 

e. Göthlund, Anette. Bilder av tonårsflickor. Denna avhandling har ett 
genusperspektiv där författaren visar hur tonårsflickor konstruerar sin 
kvinnlighet och visar på genusmedvetenhet i såväl ämnesval som hur författaren 
har valt att analysera materialet. 
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f. Olsson, Eric. Delad gemenskap. Avhandlingen har inget genusperspektiv, men 
kan sägas i viss mån vara genusmedveten i och med att den manlige  författaren 
fältarbetar på en kvinnodominerad arbetsplats.  

37. Seminarium 8  
a. Instruktion till övning i netnografi. Här finns inget som explicit uppmuntrar till 

att anlägga genusperspektiv eller att vara genusmedveten. 
b. Hine, Christine. Internet Inquiry. Den här artikeln har inget genusperspektiv, 

men en viss genusmedvetenhet tycks finnas i det att både mäns och kvinnors 
arbeten inom fältet refereras. 

c.  Berg, Martin. Att forska om och med internet.  Texten har inget 
genusperspektiv, men har många referenser till ovanligt många kvinnliga 
forskare inom fältet, och kan därför betraktas som genusmedveten. 

38. Seminarium 9. 
a. Instruktioner för seminarium 9. Inget särskilt som uppmuntrar till användning av 

genusmedvetenhet eller genusperspektiv. 
39. Seminarium 10. 

a. Instruktioner för seminarium 10. Inget särskilt som uppmuntrar till användning 
av genusmedvetenhet eller genusperspektiv.  

 
 

Sammanfattning och konklusion 
 
För att sammanfatta denna utvärdering av KSM-programmet utifrån genusperspektiv så är 
programmet inte vare sig så genusmedvetet eller har anlagt genusperspektiv i den 
utsträckning som skulle vara önskvärd.  Det mest framträdande utifrån genusperspektiv sett, 
att vissa studenter – och framför allt dem som ingår i seminariegrupp 3 på P4 – aldrig någon 
gång under de tre åren som programmet pågår får en grundläggande genomgång av vad 
genus och genusperspektiv är och kan vara. Visserligen kommer genus in i mer eller mindre 
avancerade och ofta också komprimerade former under de tre åren, vilket torde göra det 
svårt för de studenter som själva inte tidigare studerat genusvetenskap att på djupet kunna 
tillgodogöra sig detta. De nuvarande genomgångarna verkar helt enkelt för avancerade och 
för komprimerade för att kunna tas in. Helst borde en mer grundläggande genomgång ligga 
tidigt i utbildningen, så att studenterna kan få en chans att dekonstruera könsstereotypt 
tänkande under programmets gång. Här borde de delar av seminarieserierna i 
seminariegrupperna i P4 som innehåller genusmedveten litteratur, men som i dagsläget inte 
är obligatoriska för alla, formas till en grundläggande, allmän och obligatorisk kurs i genus.  
 
I nuläget finns i programmet en lättillgänglig och helt utmärkt del som behandlar HBTQ-
frågor. Detta är naturligtvis viktigt och bra. Men HBTQ-frågor är bara en del av de 
genusperspektiv som skulle kunna appliceras på området. Men, som sagts ovan, skulle ett 
liknade behövas när det gäller genusperspektiv i allmänhet, t ex utifrån seminariegruppernas 
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lättillgängliga genuslitteratur i P4. En stor svaghet med HBTQ-föreläsningen är dock att det 
är en gästföreläsare som håller i denna föreläsning, vilket borgar inte för en framtida 
kommande kontinuitet. Detsamma gäller den publika föreläsningen med Anja Hirdman. Här 
bör det i båda fallen vara personer som är knutna till KSM eller i vart fall LiU på långtidsbasis 
ta sig an detta. Med gästföreläsare vet inte den program- och/eller kursansvariga om det 
kommer att finnas någon lärare att tillgå för detta centrala moment nästkommande år. En 
kontinuitet i lärarbefattningarna är nödvändig.  
 
I nuläget verkar genus överlag vara en underkommunicerad kategori. Vid de två tillfällen då 
obligatoriska moment för alla där genus ingår så har genus kommit att i det första fallet 
kallas ”Omgivna av det förflutna - om att göra kulturarv” (P1) och i det andra fallet ”Att göra 
familj” (P4). Dessa rubriker säger ingenting per se om genus, utan det är först när man 
klickar fram texterna som det står klart. Genus borde artikuleras tydligare. 
 
Ytterligare en minuspoäng är att det inte heller verkar som om alla studenter får hjälp att 
grunda genusperspektiven i de empiriska områden som programmet behandlar. Hur 
begreppen och teorierna ska knytas till och omvandlas i de specifika konkreta empiriska 
sammanhang som studenterna kommer att möta i sitt kommande arbetsliv förfaller inte 
finnas många svar på och inte heller har seminarierna övningar som skulle kunna leda till en 
ökad förståelse av dessa mekanismer. Vad kultur i vid bemärkelse, samhället och medierna 
har med genus att göra förefaller minst sagt ligga i en dunkel skugga. Allt detta borde ingå i 
programmet på ett tidigt stadium och följas upp under programmet kontinuerligt. I 
seminariegrupp 1, i P4, får emellertid studenterna pröva att relatera genusmedvetenhet till 
en utställning, vilket med fördel skulle kunna integreras i en lättgänglig kurs i genus som jag 
talade om strax ovan, precis på det sätt detta integrerats i P4 seminariegrupp 1. 
 
Programmets förefaller framför allt att ha en förmåga att på ett konkret och grundläggande 
sätt knyta an till ”de Andra”. Inte bara till ”de sexuella Andra” som ovan visats, utan även till 
”de etniska Andra”. Flera bra artiklar på detta tema finns med. Men i ljuset av att genus i 
allmänhet inte har ett sådant fokus i programmet och att resonemangen sällan knyts till det 
samhälle som studenterna lever och verkar i, finns det en risk att detta framför allt blir en 
angelägenhet för just ”de Andra”, men inte nödvändigtvis för ”oss”. En sådan tolkning kan 
undvikas t ex genom att rikta sökarljuset mot studenterna själva och fokusera mer i början 
av studierna på genus i allmänhet och att studenterna får pröva att  applicera teorierna på 
något välbekant, som t ex utställningar som  nämnts ovan. 
 
En hel del av litteraturen känns inte up-to-date, i vart fall inte när det gäller genusperspektiv. 
Jag tänker här främst på den stora andel av androcentrisk litteratur och den som dessutom i 
flera fall måste be traktas som rent misogyn. Dessa delar uppfattar jag som obsoleta. De 
androcentriska arbetena är i många fall just skrivna för så pass länge sedan att det vid denna 
tidpunkt kankse inte fanns något som i dag kallas genusperspektiv eller genusmedvetenhet. 
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Det kan också vara så när det gäller de äldre texterna att det inte funnits några kvinnor inom 
fältet som man skulle kunna referera till. Tänkvärt är dock att i Marx och Engels tankegångar 
visar de trots allt en medvetenhet om problemet, medan senare tiders tänkare inte alls tycks 
bekymra sig över saken. Här bör man naturligtvis väga betydelsen av varje enskild text mot 
det faktum att de saknar genusperspektiv. Men i nuläget torde det stå klart att alldeles för 
många misogyna idéer tillåts komma fram och att en viss begränsning borde göras. 
 
En ansats som jag saknar helt i detta program som har ett tydligt fokus på visuell och bildlig 
analys, är att inte någonstans står att läsa något om Bechdel-Walace testet, som slagit 
igenom på stor front inom filmvärlden. Det börjar också att publiceras vetenskapliga artiklar 
på detta tema som borde tas upp på allvar i programmet. 
 


