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En skriftserie  
om genusvetenskap 

Nationella sekretariatet för genusforskning ger under åren 2012 
till 2014 ut en skriftserie i fem delar om svensk genusvetenskap. 
Skriftserien syftar till att lyfta fram och sprida genusvetenskap-
lig kunskap i vidare kretsar, både inom och utanför universitet 
och högskola. Arbetet med skriftserien leds av redaktörerna 
Anna Lundberg (Linköpings universitet) och Ann Werner (Sö-
dertörns högskola). Till sin hjälp har de en referensgrupp bestå-
ende av representanter från genusvetenskapliga ämnen i Sverige 
och de författare som bidrar med kapitel till skrifterna.

Med skriftserien vill vi i tematiserad och tillgänglig form 
sprida genusvetenskapens innehåll till nya sammanhang och 
grupper. Vi tror att den kunskap som ryms på det genusveten-
skapliga fältet kan vara av intresse och till nytta för många. 

Genusvetenskap har som vetenskapligt ämne utvecklat en 
unik transdisciplinär kompetens vad gäller kunskap om och 
kritisk analys av olika typer av maktstrukturer och hur de 
genomskär varandra i kultur, samhälle och politik. Genusve-
tenskaplig kunskap innefattar också ett reflexivt, kritiskt, ifrå-
gasättande och kreativt förhållningssätt till vetenskaplig pro-
duktion, didaktik och kunskapande.

Teman för de fem skrifterna är: 

1.  Genusvetenskapens pedagogik och didaktik 
2.  Genusvetarnas framtid – en nationell alumniundersökning
3.  Genusvetenskap, politik och samhällsengagemang 
4.  Akademiska utmaningar i skrift och tanke 
5.  Genusvetenskapens teoretiska/metodologiska bidrag 
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Alla skrifter har arbetats fram i samråd mellan skriftseriens 
redaktörer, Nationella sekretariatet för genusforskning, refe-
rensgruppen och författarna. Referensgruppen består av: Ul-
rika Jansson (Karlstads universitet), Jenny Björklund (Upp-
sala universitet), Stina Backman (Linköpings universitet), 
Hanna Hallgren (Södertörns högskola), Fanny Ambjörnsson 
(Stockholms universitet), Irina Schmitt (Lunds universitet), 
Erika Alm (Göteborgs universitet), Gunnel Karlsson (Örebro 
universitet), Kristin Järvstad (Malmö högskola) och Mia Lii-
nason (Genusforskarförbundet).
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Förord
Det akademiska språket beskrivs ofta som svårt och ogenom-
trängligt för den oinvigde. För studenter är det akademiska skri-
vandet bland det första de måste lära sig. Ett sätt att anpassas till 
givna ramar och normer för vad som uppfattas som vetenskapligt 
och stringent. Formerna för vad som uppfattas som akademiskt 
skiljer sig förvisso åt mellan vetenskapsområden, ämnen och teo-
retiska ramverk. För ett tvär(post)disciplinärt ämne som genus-
vetenskap blir därmed skrivandet, formen, något som inte ome-
delbart kan övertas utan måste utmanas och prövas på samma 
sätt som metodologiska och teoretiska frågor måste.

Som för alla normerande ordningar innefattar också den 
skrivna formen maktordningar som innesluter visst och vissa 
och utesluter annat och andra. I den vetenskapskritiska tradi-
tion som genusvetenskapen utvecklats inom, blir därmed också 
formen för det vetenskapliga skrivandet högst väsentligt att 
undersöka. Att utveckla det egen vetenskapliga skrivandet så 
att det blir begripligt inom ramen för det akademiska men som 
också tillåter att gränser överträds och utmanas har varit en 
viktig del av genusvetenskapens framväxt. En del av ämnets ut-
veckling som är nära förknippad med oviljan att låta sig disci-
plineras, att förbli i det tvära och gränsöverskridande

På en nivå handlar det om att låta det skrivande subjektet 
som sådant få ta plats i texten för ett ge läsaren en möjlighet 
att ta del av och förstå från vilken position som texten och dess 
skrivare tar sin utgångspunkt. Detta som motpol till det strängt 
reglerade skrivande, där skrivaren ofta själv ”försvinner” ur 
texten. Ett sätt att skriva som inte bara tenderar att skapa en 
förmen objektivitet, utan dessutom riskerar att sätta gränser för 
textens, och därmed forskningens, kritiska potential. Vilken 
kritik som blir möjlig att formulera bestäms åtminstone i delar 
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av de former för skrivande som uppfattas som accepterade och 
givna. 

Hur kreativt skrivande och kritiskt tänkande hänger sam-
man och har bidragit till dagens genusvetenskap diskuteras i 
denna fjärde del av En skriftserie om genusvetenskap. Vare sig 
det handlar om utbildning eller forskning är de frågor som dis-
kuteras i skriften brännande aktuella för såväl studenter som 
forskare och lärare inom ämnet. Vi hoppas att skriften ska 
kunna fungera både som översikt över vad som diskuteras inom 
dessa områden och som underlag för fortsatt diskussion.

Kerstin Alnebratt
Föreståndare, nationella sekretariatet för genusforskning

FörorD
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Kreativt skrivande och kritiskt 
tänkande i genusvetenskap
 
 
Anna Lundberg och Ann Werner

Den här skriften handlar om kreativt skrivande och kritiskt 
tänkande, två centrala kunskapsområden för genusforskning 
och feministisk forskning idag. Inom genusvetenskapen, men 
också i den genusforskning som bedrivs inom ramen för andra 
ämnesområden, har kritik av vetenskapliga metoder och ut-
gångspunkter varit grundläggande för stora delar av verksam-
heten. Ifrågasättandet av en universell eller objektiv vetenskap 
utgör själva grunden i genusvetenskapens curriculum. Som en 
del i en sådan vetenskapskritisk och vetenskapsutvecklande 
verksamhet ingår det kreativa vetenskapliga skrivande som 
utvecklats inom genusvetenskapen. Genusforskare har under 
många år arbetat med kreativt skrivande som metod, och efter 
millennieskiftet har metoden blivit alltmer befäst, diskuterad 
och spridd. Ett kreativt vetenskapligt skrivande handlar inom 
genusvetenskapen om att ifrågasätta forskarens språkbruk som 
förment objektivt och rationellt. Det handlar om att utifrån 
ett kritiskt perspektiv bredda idén om vad vetenskaplig text-
produktion kan vara, vem som kan skriva, på vilka villkor och 
hur. När den vetenskapliga verksamheten ägnas åt att granska 
och ifrågasätta själva de språkliga grunder som kultur, sam-
hälle och politik vilar på ställer det också krav på kalibrerade 
verktyg. I dessa sammanhang har genusvetenskapen närmat sig 
de konstnärliga uttrycken i skrivandet och förstått dem som en 
möjlighet att ställa andra typer av frågor. Genusforskaren och 
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sociologen Laurel Richardson har kallat det för ”writing as a 
method of inquiry”, alltså skrivande som ett sätt att ställa frå-
gor (Richardson 2000). Även kritiskt tänkande används som en 
metod inom genusvetenskapen, för att granska omvärlden och 
pröva kunskap. Kritik betyder i detta sammanhang inte pri-
märt ett negativt värderande utan ett granskande av texter och 
fenomen ur flera perspektiv för att förstå deras mening. Kreativt 
skrivande och kritiskt tänkande är sålunda metoder som genus-
vetare använder i forskning, undervisning och samhällsengage-
mang för att ifrågasätta förgivettagna maktordningar. Nedan 
utvecklar vi kort hur kreativt skrivande och kritiskt tänkande 
tagit sig uttryck inom genusvetenskap. Därefter presenteras de 
fem kapitlen i den här skriften.

Kreativt skrivande
Akademiskt skrivande är en viktig del av vetenskapligt arbete, 
inte bara ett neutralt sätt att presentera det, utan tekniker som 
är med och avgör hur forskning förstås. Det menar de flesta 
samhällsvetenskapliga och humanistiska forskare idag. De for-
mat som vetenskap förmedlas genom är en del av den kanon 
och hierarkisering som sker i kunskapsinstitutioner. Trots att 
akademiskt skrivande erkänns som en del av det vetenskapliga 
arbetet, utmanas den akademiska textens format och uttryck 
sällan. Inom genusvetenskap och genusforskning har den skri-
vande verksamheten emellertid sett något annorlunda ut, åt-
minstone till viss del. Toril Moi argumenterade 1985 i Textual-
Sexual Politics för att feministisk teori har mycket att tacka 
feministisk skönlitteratur för, och att de två genrerna inte går 
att helt separera från varandra. Moi menar att feministiskt aka-
demiskt skrivande inte bara ska uppmärksamma skönlitteratu-
ren och dess feministiska interventioner genom historien, utan 
också inspireras av dess form. Detta belyser att allt skrivande 
har element av värderingar och sätt att berätta, ett författar-jag 
som präglar det skrivna med sin stil och plats i världen. Med 
andra ord handlar det reflexiva skrivandet om ett sätt att visa 
att den objektiva vetenskapen är en illusion (jfr Livholts 2012). 
Inom delar av genusvetenskapen, och inom feministisk littera-
turvetenskap, litteraturteori och litteraturkritik i Sverige har in-
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tresset för kreativt skrivande växt under senare år (Lykke 2009, 
Livholts 2012). Att det kreativa skrivandets former utmanar 
vetenskapliga normer på ett effektfullt sätt är uppenbart. Mona 
Livholts, docent i socialt arbete, frågar sig: ”varför uppträder 
genusvetenskapliga analyser så ofta i former som inlemmar 
dem i normaliteteten?” (Livholts 2008: 84). Hon belyser att 
det kreativa skrivandet inte bara utmanar kunskapsproduktion 
utanför genusvetenskapen, utan även skrivande och tänkande 
som sker inom genusvetenskap. På så sätt kan det kreativa ve-
tenskapliga skrivandet inom genusvetenskap tillskrivas en stor 
förändringspotential som gränsar mot den prövande verksam-
het som äger rum inom fältet för konstnärlig forskning. När 
forskningen tar sin utgångspunkt i subjektiv upplevelse av verk-
ligheten ställer den sig på tvärs mot naturvetenskapens ideal 
om validitet och verifiering. Det genusvetenskapliga kreativa 
skrivandet skulle i linje med det kunna beskrivas som kvali-
tativ forskning dragen till sin spets. Livholts kallar dessa sätt 
att skriva ”post/academic writing” (Livholts 2012). På grund av 
dess ifrågasättande av traditionella vetenskapliga ideal blir den 
här typen av verksamhet inte sällan utsatt för kritik och förlöj-
ligande. Livholts med flera har beskrivit hur det subjektiva till-
talet väcker generade känslor i det akademiska sammanhanget. 
En pinsam stämning uppstår när känslor och kroppar tar plats 
i den akademiska texten.

Sociologen och genusforskaren Karin Widerberg har prövat 
gränserna mellan traditionell vetenskap och subjektivt, biogra-
fiskt skrivande av skönlitterär karaktär. I boken Kunskapens 
kön från 1995 tar hon utgångspunkt i sina egna förkroppsligade 
minnen och upplevelser av mötet med kunskap och forskning, 
minnen både från tiden som ung flicka och som äldre kvinna. 
Hon gör det utifrån en önskan om att nå fram till studenter, 
ruska om dem, få dem att inte bara reflektera över andras köns-
erfarenheter, utan också sina egna. Hennes bok utgör något av 
en milstolpe i nordisk genusforskning och har betytt mycket 
för verksamma inom humaniora och samhällsvetenskap. Boken 
väckte också starka negativa reaktioner, så starka att de under 
en tid lamslog författaren. I en tillbakablick skriver hon om den 
negativa responsen: 
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Vad sägs om en helsida i en dagstidning med rubriken ”Professo-
rens egne sexopplevelser” följd av en stor tecknad bild av en naken 
kvinna omgiven av en skog av erigerade penisar. Det är inte ofta vi 
akademiker får en dylik uppmärksamhet! När jag började se alla 
tidningsinläggen som empiri, som jag samlade och analyserade 
som en del av temat, så blev det hela både lättare och mer fruktbart 
att hantera. Och jag hade mycket att lära av invändningarna, både 
av dem som jag var enig med och av dem som jag var oenig med. 
(Widerberg 2013:66)

Sammanfattningsvis ska det kreativa akademiska skrivandet 
inom genusvetenskap och genusforskning förstås mot bakgrund 
av såväl områdets vetenskapskritiska och vetenskapsinnovativa 
karaktär som dess kritik av samhälleliga makthierarkier. 

Kritiskt tänkande
Kritik används ofta i vardagsspråk för att beskriva värdeomdö-
men eller ifrågasättanden. Inom humanistisk forskningstradi-
tion förstås kritik mer brett, som ett analytiskt arbete där en 
text eller ett händelseförlopp analyseras ur ett eller flera per-
spektiv. Kritik har varit en viktig metod inom feministisk forsk-
ning och aktivism (hooks 2000: 10f). Inom genusvetenskap och 
feministisk forskning de senaste decennierna har kritiken sär-
skilt tagit sig uttryck i termer av tydliggörande av det forskande 
subjektet, samt hur detta genererar olika sorters kritik, ur olika 
positioner. Beroende på det skrivande subjektets utgångspunkt 
träder olika bilder av verkligheten fram (Haraway 1988). Men 
kritik som humanistisk metod och teori har inte primärt utveck-
lats inom feministisk forskning. I en studie av hur kritik kan 
förstås inom humanistisk forskning skiljer Johan Fornäs (2013; 
2014), professor i medie- och kommunikationsvetenskap, mel-
lan olika typer av kritik. Han talar om felfinnarens, estetens 
och filosofens kritik. Till detta lägger han dessutom den politis-
ka kritiken. Felfinnarens kritik handlar om negativa omdömen 
och normativa invändningar. Den estetiska kritiken ägnas åt 
värderande kommentarer och reflexioner över estetiska verk, en 
kritik som kan vara såväl positiv som negativ i sin värdering. Fi-
losofisk kritik flyttar sig bort från det värderande mot kognitiva 
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och rationella moment av distinktion och analys. Den politiska 
kritiken tar dessa tre former vidare i en fullödig samhällskritik. 
Denna mer politiskt färgade typ av kritik utvecklades bland an-
nat inom Frankfurtskolans så kallade ”kritiska teori” (Fornäs 
2013; Fornäs 2014). Samtida kritiskt tänkande inom genusve-
tenskap har influerats av denna sorts kritisk teori och dess ut-
vecklingar inom olika ämnesområden som exempelvis filosofi, 
psykologi och (feministisk) politisk teori. Det handlar sålunda 
inte om att primärt visa att en text eller ett händelseförlopp är 
bra eller dåligt utan om att utifrån olika perspektiv förstå dess 
mening och diskutera dess konsekvenser. Ordet kritik kommer 
från grekiskans ord för att dela, krino. Med litteraturvetaren 
Ulf Olsson går det att förstå kritiskt tänkande som en förmåga 
att klyva det entydiga (Olsson 2007). Det handlar om att låta 
olika synsätt, olika perspektiv och röster möta varandra. Stu-
dieobjektet och perspektivet i kritiskt tänkande och analytiskt 
arbete kan variera, men diskussioner av det som är taget för 
självklart är ofta i fokus för kritik som avtäcker samhällets och 
kulturens strukturering. Kritiskt tänkande innehåller sålunda 
ofta, men inte alltid, kritik av hur maktordningar tar form i 
kultur och samhälle. Feministiskt kritiskt tänkande kan sägas 
ofta fokusera genusrelationer i kultur, samhälle och vetenskap 
men många feministiska kritiker analyserar flera samverkande 
maktordningar som exempelvis kön, klass, etnicitet/ras, sexu-
alitet och så vidare (hooks 1984/2000). Feministisk kritik är på 
så sätt en politisk kritik med forskaren placerad i samhället och 
kulturen: värderande, reflexiv och analytisk i mötet med olika 
fenomen och texter. 

Idag värderar den svenska högskolan det kritiska tänkandet 
inom samhälls- och humanvetenskap exempelvis i examensmål 
och utvärderingssystem. Det kritiska tänkandet definieras som 
både en kunskap och en färdighet som utbildning på högskole-
nivå ska tillhandahålla. Samtidigt verkar andra förändringar 
och mål inom högskolan inte premiera eftertänksamma kritiska 
reflekterande metoder när det satsas på tydliga forskningsresul-
tat, nytta och snabb publikationstakt (Rönnblom 2011). Kritisk 
verksamhet utgör enligt filosofen Judith Butler (2001) alltid en 
brytning med tidigare kunskap, en dialog där kritikern och det 
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som kritiseras omprövar positioner. Det kritiska subjektet är 
aldrig utanför det som kritiken riktas mot utan en del av en on-
tologisk politik (Mol 1999), det vill säga genom sin vetenskap-
liga kritiska verksamhet studerar inte forskaren bara samhälle 
och kultur, utan (om)konstruerar den. Denna konstruktion får 
politiska konsekvenser och kritiken utgör på så sätt ett ansvar, 
liksom en forskande praktik. 

Fem nedslag
Den här skriften har tagits fram i samarbete mellan redaktörer-
na Anna Lundberg och Ann Werner, Nationella sekretariatet 
för genusforskning som representerats genom Kerstin Alnebratt 
och Jimmy Sand samt kapitelförfattarna Malena Gustavsson, 
Fataneh Farahani, Hanna Hallgren, Annelie Bränström Öh-
man och Mia Liinason. Den 2 maj 2013 träffades vi i Göte-
borg för en workshop på temat kreativt skrivande och kritiskt 
tänkande inom genusvetenskap. I workshopen deltog Mia Lii-
nason, Lunds universitet, Malena Gustavsson, Linköpings uni-
versitet, Ann Werner, Södertörns högskola, Fataneh Farahani, 
Stockholms universitet, Malin Rönnblom, Umeå universitet, 
Jimmy Sand, Nationella sekretariatet för genusforskning, An-
nelie Bränström Öhman, Umeå universitet, Hanna Hallgren, 
Linnéuniversitetet, och Anna Lundberg, Linköpings universi-
tet. Gruppen utgjordes av personer som föreslagits av skriftse-
riens referensgrupp. 

Under workshopen diskuterades betydelser och definitioner av 
kreativt skrivande och kritiskt tänkande inom genusvetenskapen 
utifrån deltagarnas forskning och erfarenhet. De fem kapitel som 
följer är baserade på förslag som kom upp under dessa diskus-
sioner. I det första kapitlet skriver Anneli Bränström Öhman om 
skrivandets normer, former och rum. Hon diskuterar hur frågor 
om stil, genre och politik hänger ihop i det feministiska och ge-
nusvetenskapliga skrivandet. Har den feministiska maktkritiken 
och erövrandet av nya kunskapsfält ledsagats av en motsvarande 
kritisk omprövning av det vetenskapliga skrivandets konven-
tioner och genrer? Kort sagt: hur hänger genusvetenskapens 
utmaning av normer ihop med synen på skrivandets former? I 
skriftens andra kapitel ställer Fataneh Farahani frågan vem som 
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känner sig hemma i det genusvetenskapliga sammanhanget, och 
hon gör så med utgångspunkt i begreppet diaspora. Vilka krop-
par känner sig hemma? Vilka omständigheter gör att vi (inte) 
känner oss hemma? Texten är skriven utifrån både postkoloniala 
tanketraditioner och författarens egna erfarenheter av erkännan-
den och misskännanden inom universitetsvärlden. På så sätt är 
texten ett exempel på postkolonial feministisk kritik, en kritisk 
tradition som vitaliserar genusvetenskapen idag. Det tredje ka-
pitlet, skrivet av Hanna Hallgren, är baserat på en lathund för 
skrivhandledning. Att ge konstruktiv kritik i arbetet med att läsa 
andras texter, och att själv låta de egna texterna bli lästa på ett 
kritiskt konstruktivt sätt, är en viktig del av det vetenskapliga ar-
betet. Det underlättas av att formerna tydligt talar om hur en så-
dan konstruktiv kritik kan äga rum. Hallgrens kapitel ger förslag 
på hur det kan gå till. I det fjärde kapitlet beskriver Mia Liinason 
genusvetenskapens inslag av kritiskt tänkande som bland an-
nat innebär att givna sanningar, stereotyper och sociala normer 
ifrågasätts och att maktrelationer synliggörs. Det är ett inslag 
som skattas högt av många studerande, men under utbildning-
ens gång kan det hända att studenter också upplever att detta är 
jobbigt, och det kan ge känslor av obehag. Det händer också att 
studenter uttrycker olika former av motstånd mot denna utma-
ning av deras tidigare så självklara syn på sig själva, på sina nära 
relationer, på samhälle, kultur, politik och makt. Vad innebär 
sådana känslor av obehag? Vad beror de på, och vad innebär de 
för de som vill praktisera samhällskritik? Om ett sådant genus-
vetenskapligt möte mellan känslor och kritik handlar Liinasons 
text. I skriftens femte kapitel skriver slutligen Malena Gustavson 
om hen-ordet. Hon beskriver hur förändringar i språk, ord och 
betydelser är en viktig del av det feministiska projektet för att 
motverka orättvisor och ojämlikheter och analyserar använd-
ningar av orden hen, en, man och jag. Glappet mellan hur språ-
ket avspeglar verkligheten och den egna upplevelsen av det verk-
liga leder till att språket ideligen ombildas och förnyas, ibland på 
nya utmanande sätt. Med detta i blickfånget lägger sig kapitlet, 
liksom flera av de övriga bidragen till den här skriften, mellan 
tematiken kreativt akademiskt skrivande och kritiskt tänkande. 
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Skrivandets former, 
normer och rum 
Annelie Bränström Öhman

Frågan om relationen mellan skrivandets form och innehåll är 
gammal som skrivkonsten själv. Är valet av stil, av skrivsätt, en-
bart att betrakta som en estetisk (alternativt pragmatisk) förpack-
ningsteknik av textens innehåll? Eller är stil och genre olösligt för-
bundna med de delar av det mänskliga varat och dess skeenden 
som utforskas i skrivandet? I det här kapitlet vill jag diskutera hur 
frågor om stil, genre och politik hänger ihop i det feministiska och 
genusvetenskapliga skrivandet. Har den feministiska maktkritiken 
och erövrandet av nya kunskapsfält ledsagats av en motsvarande 
kritisk omprövning av det vetenskapliga skrivandets konventioner 
och genrer? Kort sagt: hur hänger genusvetenskapens utmaning av 
normer ihop med synen på skrivandets former? 

Skrivandets former och normer 
När det gäller frågan om form och innehåll i det skönlitterära 
skrivandet går stridslinjerna djupt, korsar ständigt varandra 
och rivs upp på nytt i kultur- och samhällsdebatterna. Illus-
trativ är den hetsiga strid som rasade under 1900-talets första 
decennier, när den modernistiska experimentlustan utmanade 
exempelvis den klassiska diktens bundna versmått. Det fanns 
många traditionalister som då på fullt allvar menade att ”form-
löshet” var att jämföra med ”normlöshet” (Rydén 1987). I oli-
ka variationer går de argumenten igen, långt in i våra dagar.

I akademiska sammanhang kan däremot frågan om skri-
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vandets former, åtminstone på ytan, ses som väsentligt mer av-
dramatiserad. För det mesta har den framställts som renodlat 
instrumentell och pragmatisk, kanske till och med funktiona-
listisk. Den till form och stil mest ”vetenskapslika” prosan är 
också den som tas för mest vetenskaplig.

Lite mer tillspetsat kan man säga: formfrågan är många 
gånger inte ens en fråga för sig, vare sig i akademisk undervis-
ning eller i forskning. Studenter som skriver uppsats tränas i att 
formulera goda forskningsfrågor och att avpassa och välja de 
metoder och teorier som bäst kan bidra till att lösa dem. Däre-
mot uteblir oftast den egentligen lika motiverade följdfrågan: 
Vilket skrivsätt kräver din forskningsfråga? 

Vanligare är att frågan om skrivandets form marginalise-
ras genom att transformeras och kamoufleras till en renodlad 
formalitet; en fråga om fotnoter och vetenskaplig ordning och 
reda. Inte sällan lyser den helt med sin frånvaro; förbigås med 
tystnad. De ansatser till kritisk reflexion kring vetenskapligt 
skrivande som hittills formulerats kommer påfallande ofta från 
det feministiska och genusvetenskapliga kunskapsfältet, om än 
inte bara därifrån (hooks 1999, Asplund 2002). Men det låter 
sig ändå sägas: med ett maktkritiskt perspektiv följer också en 
oro i språket, en störning i stilen– oavsett om vi vill hörsamma 
den eller slå dövörat till.

Skriva i marginalen 
När jag tillsammans med Mona Livholts, Ann-Catrine Eriksson 
och Maria Jönsson skrev boken Genus och det akademiska skri-
vandets former (red. Bränström Öhman & Livholts, 2007) var 
den där störningen, liksom tystnaden om den, viktiga drivkraf-
ter. Vi hade alla som feministiska forskare på olika vis upplevt 
frustrationen av att inte riktigt passa in, i språkdräkter och 
outtalade men ändå tvingande formkrav när vi skrivit akademisk 
text. Vi kunde inte annat än att fortsätta leta efter möjliga svar 
på den bara skenbart retoriska fråga som Liz Stanley och Sue 
Wise flera år tidigare hade formulerat: är erövrandet och om-
prövandet av det akademiska skrivandets former en ”utebliven 
revolution” i det feministiska och genusvetenskapliga kunskaps-
fältet? (Stanley & Wise 2000).
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Som alltid är tystnad ett relativt begrep; marginaler likaså. 
En tankebild som jag själv gärna återkommer till är den palestin-
ska poeten Suheir Hammads tankar om textens marginal som en 
plats där drömmar, känslor och vardagsliv sätter avtryck, fläckar 
och spår, jämsides med anteckningarna i blyerts eller bläck som 
rättar stavning eller markerar särskilt tänkvärda stycken med 
utropstecken. Hammad menar att det som skiljer ut de bästa 
texterna och författarna från mängden är just deras förmåga att 
sätta marginalernas röster i rörelse, in mot sidans mitt. 

Hammad visar hur marginalerna är subtilt förbundna med 
genuspräglingen av våra föreställningar om centrum och peri-
feri, vilket synligt kommer till uttryck i engelskans ord för yt-
terområden: ”outskirts”. Där, i ”ytterkjolarna”, har kvinnors 
skrivande ansetts höra hemma. Men, tillägger hon, margina-
liseringen av kvinnors röster och texter handlar också om de 
intima och kroppsburna erfarenheter som härrör från ”inom-
kjolarna”: ”we also write from the ’in-skirts’ – from our bodies 
and the intimate space around them” (Hammad 2004). 

I skönlitteraturen finns många exempel på ett sådant skrivan-
de som så att säga lyfter fram och synliggör det marginaliserade 
kjoltyget och den kvinnokropp det omsluter. Från Charlotte 
Brontës klassiker Jane Eyre (1847) där den förträngda kvinn-
liga vreden förkroppsligas av en instängd kvinna på vinden 
till en modern svenskspråkig klassiker som Märta Tikkanens 
Århundradets kärlekssaga (1978) där den kvinnliga författaren 
sitter i en vrå bakom tv:n i vardagsrummet och gör poesi av sin 
vardagsverklighet som småbarnsmamma och alkoholisthustru. 
Eller som Monika Fagerholm som bokstavligen låter en historia 
om flickors vänskap rulla in berättelsen i en packe med skira si-
dentyger ur ett övergivet tyglager i romanen Den amerikanska 
flickan (2004).

Några år in på det nya millenniets andra decennium låter det 
sig förvisso konstateras att Stanleys och Wises uppfordrande 
fråga ännu väntar på sitt svar, vad gäller de vetenskapliga fe-
ministiska texterna. Samtidigt är det så att förändringar ytterst 
sällan låter sig mätas i revolutionära språng i forskningens värl-
dar. Snarare handlar det om i vilken grad sådana kunskapskliv 
avsätter spår i språkarbete och tankestilar. En varaktig föränd-
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ring kommer oftare i de små men envetna steg som så småning-
om kan visa sig mönstra ut en egen gångart; en egen stil eller en 
ny genre. Dessförinnan har de ofta bara kunnat uppfattas som 
ett diskret men ihållande raspande av blyertspennor i margina-
lernas skenbara tystnad.    

Den narrativa utmaningen 
De spår jag här väljer att följa, ur marginalerna, är alltså bara 
ett par av de många möjliga färdvägar som idag löper genom 
det feministiska och genusteoretiska kunskapsfältet. Under 
inflytande av exempelvis queerteoretiska utmaningar, trans-
teorier och naturvetenskapligt influerad nymaterialism har ge-
nusvetenskapen idag, på gott mer än på ont, fått status av en 
störningszon i vetenskapssamhället. Stil och politik förs sam-
man i nya och överraskande konstellationer och genrehybrida 
uttryck. Några av nyckelorden är kropp, identitet, tid och plats 
– själv vill jag gärna också tillägga: berättelser.

Det är alltid vanskligt att proklamera nya ”vändningar” i in-
riktningen av de tongivande frågorna och teorierna inom ett forsk-
ningsfält. Men oavsett vad man väljer att benämna den, så finns 
det inom den feministiska teoridebatten en urskiljbar strömning i 
riktning mot en mer narrativ hållning; en insikt om att teorierna 
även är berättelser om världen och människorna.  Man kan också 
kalla det en ny medvetenhet om att forskaren också alltid är för-
fattare. Detta kan i sin tur ses som ett uttryck för ett behov av att 
synliggöra det vetenskapliga skrivandets närhet till de berättande 
genrerna, i en tid när allt från journalistik till politik och reklam 
kretsar kring att lyfta fram den unika ”berättelsen” i varje nyhet, 
varje varumärke, samhällsfenomen eller mänsklig aktivitet. 

Ett synligt och genreförnyande exempel på den här narrativa 
hållningen ger Maria Margareta Österholms avhandling i litteratur-
vetenskap, som parallellt med undersökningen av ”skeva” bilder av 
flickor i litteraturen utforskar och utvecklar ”skevheten” som femi-
nistisk akademisk stil och möjlig teori. Resultatet blir en ”gurlesk” 
(en ordlek där orden ”girl”, ”burlesk” och ”grotesk” bildar en ny, hy-
brid flick-stil) studie, som tillfälligt omvandlar avhandlingsgenren 
till ett ”flicklaboratorium” (Österholm 2012).

Besläktade exempel finns i olika ”femme-inistiska” eller 
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”transversala” stilexperiment (Dahl 2011; Hallgren 2006), men 
också i mer diskreta om än inte mindre genomgripande språk-
rörelser som ger det feministiska kunskapssubjektet en ny och 
mer synlig position i förhållande till tid, kropp och plats. Nya 
epistemologier kräver nya berättelser. Eller för att låna Toril 
Mois pragmatiska sammanfattning av saken: ”Even a disserta-
tion needs a plot” (Moi 2011).

Till de tongivande feministiska teoretiker som reser sådana 
narrativa utmaningar vill jag räkna, för att bara nämna bara ett 
par av de mest kända exemplen, Sara Ahmed och hennes que-
era fenomenologi och känslopolitik, Judith/Jack Halberstams 
tidsliga och rumsliga inversion via ”brustna” eller ”avbrutna” 
icke-heteronormativa livsberättelser och bell hooks tankar om 
ett ”hållbart” (sustainable) och ”dissident” akademiskt tänkan-
de och skrivande, som utövar motstånd mot självklarliggjorda 
urbana och globala kunskapsanspråk (Ahmed 2004 och 2006, 
Halberstam 2005, hooks 2009).

Flertalet av de här teoretiska perspektiven har snabbt in-
lemmats i den svenska genusforskningen. Men frågan kvarstår 
alltså vilka avtryck teorierna har satt i formerna för det genus-
vetenskapliga skrivandet? I vilken grad tillåts de gränsöverskri-
dande tankerörelser som genusvetenskapens frågor pekar ut att 
sippra ner i satsbyggnaden; störa och röra om i dispositionen; 
sätta skrivandets rumsliga och tidsliga villkor under ompröv-
ning; staka ut väg och plats för nya berättelser? 

Frågorna låter sig inte på något enkelt vis besvaras. Det vik-
tiga är förmodligen, nu som förr, att ställa dem. Att låta dem 
vara en levande och uppfordrande del av den störningszon som 
det feministiska och genusteoretiska kunskapsfältet utgör. I det 
avseendet är dock den narrativa utmaningen bara skenbart en-
kel att anamma. I själva verket ställer den forskaren inför både 
nya dilemman och möjligheter. När formen för skrivandet in-
kluderas i kunskapssökandet blir det också tydligt och synligt 
att den är en del av en kritisk praktik som i flera avseenden lig-
ger nära ett skönlitterärt gestaltningsarbete – och som därmed 
alltid, och oundvikligen, sätter det skrivande subjektet i rela-
tion till det rum och den tid som omger henne.
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Ett ”hållbart” skrivande
Av de här nämnda teoretikerna är bell hooks kanske den som 
mest konsekvent har hävdat växelbruket mellan litterärt och 
akademiskt skrivande som en emancipatorisk – och, det måste 
understrykas igen: uttalat ”dissident” – strategi. I sina senaste 
arbeten tar hon en sådan hybrid litterär-vetenskaplig metod i 
bruk för att pröva möjligheten av en ”hållbar stil” (”sustaina-
ble style”), i etisk likaväl som ekologisk bemärkelse, och sätta 
den i relation till den rumslighet som omgärdar det akademiska 
vardagsarbetet. 

Vi vet alla att västerländska universitet, med få undantag, är 
lokaliserade i urbana centra. Det urbana rummet har därmed 
blivit en i det närmaste självklarliggjord aspekt av forskningens 
intellektuella infrastruktur, genusforskningen inte undantagen. 
bell hooks menar att ett feministiskt åberopande av en i tid och 
rum ”situerad” och förkroppsligad kunskapsposition med nöd-
vändighet blir en tom gest om den inte samtidigt är beredd att 
införliva betydelsen av asfalten, avgaslukten, trafikbullret som 
delar av tankens närmiljö – och att i konsekvens med det även 
reflektera kring hur privilegierandet av en urban rumslighet på-
verkar teori, stil och politik (hooks 2009).

Avslutning: tankerörelser i det akademiska rummet
I dagligt språkbruk talar vi ofta om det ”akademiska rummet” 
som om vi delade ett samförstånd av dess ungefärliga lokalise-
ring i tid och rum. Ändå är det lätt att slås av hur sällan våra 
förhoppningar om dess föränderliga beskaffenhet faktiskt till-
låts ta plats i vårt språkbruk. Kanske är det där den narrativa 
utmaningen ställer sin svåraste och vackraste fordran på genus-
forskningen idag? Att beskriva hur våra tankars rörelser i rum-
met också har makt att förändra berättelserna om det? Eller för 
att citera Virginia Woolfs ord ur Ett eget rum :

Man går in i rummet – men […] språkets resurser skulle få sträckas 
till det yttersta och hela flockar av ord skulle få lov att på illegi-
tima vägar ila in i tillvaron förrän en kvinna skulle kunna säga vad 
som händer, när hon går in i ett rum. (Woolf 1929)
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Hem, hemlöshet 
och allt däremellan 
rutten från en obekvämhet till en annan

Fataneh Farahani

I det här kapitlet kommer jag att diskutera vem som känner sig 
hemma på universitetet i allmänhet och i genusvetenskapliga 
sammanhang i synnerhet. Vilka kroppar känner sig hemma? 
Vilka omständigheter gör att vi (inte) känner oss hemma? Jag 
kommer att reflektera utifrån postkoloniala tanketraditioner 
och mina egna erfarenheter av erkännanden och misskännan-
den inom universitetsvärlden. Mina reflektioner är ett exempel 
på postkolonial feministisk kritik, en kritisk tradition som vi-
taliserar genusvetenskapen idag.

En viktig analytisk utgångspunkt i min forskning är dias-
porabegreppet, ett av de mest omdebatterade begreppen inom 
den akademiska forskning som studerar frågor om ut- och 
invandring, etniska och rasifierade minoriteter, flyktingar, 
formandet av identiteter, (åter)upprättandet av olika trans-
nationella gemenskaper, globalisering, mångkulturalism och 
identitetspolitik. Begreppen diaspora och diasporiska erfaren-
heter beskriver ett tillstånd av förflyttningar, av personer och 
kulturer, och är beteckningar på olika grupper av personer som 
lever i förskingring.  Bland de olika analytiska tillämpningar av 
diasporabegreppet som gjorts har jag funnit sociologen Avtar 
Brahs postkoloniala feministiska perspektiv mest tillämpbart 
för att undersöka kvinnors och mäns erfarenheter av migra-
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tion. Genom att ifrågasätta idén om ett gemensamt ”ursprung” 
och ”önskan att återvända hem”, visar Brah hur upplevelsen 
av ”hem” såväl som diasporiska erfarenheter inte bara är olika 
beroende på kön, klass och etnicitet, utan också fyllda av par-
adoxala känslor och förhållningsätt för en och samma person 
(Brah 2002).   

Motsägelsefulla uppleverser av ”hemma”
I mitt arbete om diasporiska femininiteter, maskuliniteter och 
sexualiteter (Farahani 2007, 2013) har jag känt mig dragen till 
idén om ”hemmet”. Jag har frågat människor som jag interv-
juat: ”Var är hemma?”, ”Var känner du dig hemma?”. Jag har 
diskuterat processen kring när en plats förvandlas till ”hem-
ma”. Senare började jag skilja mellan att ”känna sig hemma” 
och att hävda en plats som hem. Jag har med hjälp av Avtar 
Brahs (2002) pionjärarbete om könad diaspora pekat på skill-
nader mellan ”en längtan efter att känna sig hemma” (a homing 
desire) och ”en längtan efter att kalla en plats hem” (a desire for 
home). Genom att fokusera på vem som reser och under vilka 
omständigheter, visar Brah hur den diasporiska myten om att 
återvända hem kan upplevas som mer problematisk för vissa 
grupper i en diasporisk gemenskap, såsom exempelvis kvinnor, 
homosexuella och politiska aktivister.

Jag har också lagt särskild vikt vid hur deltagarna i min forsk-
ning uttryckte motsägelsefulla känslor inför hemmet och hem-
hörighet. Intervjupersonernas berättelser utmanade uppfattningen 
om ”hemma” som en fast ursprungsplats. Olika faktorer som kön, 
klass, etnicitet, ålder och sexualitet har onekligen en direkt inver-
kan på hur och om vi upplever och minns ett “hem”. De visade 
snarare hur olika upplevelser, beroende av till exempel kön, 
klass, ålder, etnicitet och sexualitet gör att “samma” geograf-
iska plats kan betecknas med en mängd olika historier och 
betydelser. Därför kan “hemmet” vara en källa till trygghet 
alternativt otrygghet, och ibland båda samtidigt (Brah 2002). 
Intervjupersonerna beskrev på olika sätt hur samma geograf-
iska plats kunde förknippas med olika och motsägelsefulla be-
tydelser inte bara för olika personer, utan för en och samma 
person. Brah betonar att känslan av inkludering och exklud-
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ering samexisterar i ”hemma” och beskriver paradoxen så här: 
“Det är möjligt att känna sig hemma på en plats, och ändå kan 
upplevelser av socialt utanförskap omöjliggöra att platsen of-
fentligt kan kallas för hem” (2002: 193). Människor kan också 
börja känna sig främmande, alienerade, eller desorienterade på 
platser som de tidigare kallat “hemma”. Konsekvensen av det 
är inte nödvändigtvis att en känner sig hemlös utan, för att an-
vända Homi Bhabhas ord, en känner sig “unhomed” – utan 
hem. “[U]nhomed är ett tillstånd vars resonans kan höras ty-
dligt i berättelser som förhandlar makt och kulturell skillnad 
från många olika platser och många olika historiska samman-
hang” (Bhabha 2001: 9). Personer som upplever att vara utan 
hem, “unhomed” i Bhabhas bemärkelse, befinner sig därför i 
en konstant förhandling med skiftande, trassliga och intersek-
tionella maktförhållanden. De/vi blir helt enkelt påminda om 
sin o-tillhörighet (att inte höra till) ideligen på olika sätt och 
olika platser. Inte nog med det, den rasifierade personen blir 
ofta gjord ansvarig för att förklara hur det är att vara rasifierad 
för dem som inte förstår. En relevant fråga för mig är därför hur 
upplevelser av hem, och upplevelser av att vara utan hem, tar 
sig uttryck inom universitetsvärlden.

Hemma i universitetsvärden 
Med utgångspunkt i mina forskningsintressen blir några av de 
frågor som intresserar mig: vem känner sig hemma inom uni-
versitetsvärlden generellt, och särskilt inom genusvetenskapliga 
sammanhang som seminarier, konferenser, tidskrifter och so-
ciala mötesplatser? Vem känner sig (o)bekväm på dessa plat-
ser? Vilka kroppars (o)trygghet är (o)bekräftad? Vilka kroppar, 
intressen, kunskaper är erkända i dessa sammanhang? Vilka 
intressen skapar innehållet och de pågående verbala och skriv-
na konversationerna inom fältet genusforskning? I det svenska 
sammanhanget har Mia Liinason (2011), Ulla Manns (2009) 
och Anna Lundberg & Ann Werner (2013) på olika sätt disku-
terat hur genusvetenskapens studenter (och lärare) förkroppsli-
gar ett kvinnligt subjekt, från en europeisk och ofta välutbil-
dad medelklassbakgrund. Med den utgångspunkten undrar 
jag hur genusvetenskapens miljöer för olika människor formar 
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en känsla av tillhörighet och icke-tillhörighet, en känsla av att 
vara (o)lämplig eller (o)lämpad i olika genusvetenskapliga sam-
manhang?

För att vara exakt: hur kan vi förstå genusvetares upplevel-
ser av (icke)tillhörighet inom genusvetenskapen genom att fo-
kusera på deras kroppsliga upplevelser av könade, rasifierade, 
klass-, ålders-, sexualitets-, funktions- och religionsspecifika 
processerer? Hur påverkar dessa intersektionella upplevelser av 
erkännandet och misskännandet olika personer inom genusve-
tenskapen? Vem anses vara en autentisk genusvetare och vems 
kunskap marginaliseras, nedprioriteras och/eller inkluderas på 
andra (sämre) villkor? Ett inkluderande som bara är en symbo-
lisk åtgärd (”tokenism”) och inte medför strukturella föränd-
ringar. Exempel på symboliska åtgärder är när en kvinna eller 
en person med invandrarbakgrund inkluderas för att visa upp 
en jämlikhet som inte har motsvarighet i verksamheten. De för-
vandlas helt enkelt till ett alibi. Vilka kroppar konstrueras som 
otvivelaktiga kunskapssubjekt och vilka subjekts närvaro miss-
tros, eller inkluderas på fel (symbolisk inkludering) grunder? 
Och vilka orsaker ligger bakom detta tvivel som vissa känner, 
medan andra verkar innebo en självklar och berättigad position 
på platserna och i konversationerna?  

Som en iranskfödd svensk akademiker med arbetarklassbak-
grund som har levt och studerat i olika västerländska mångkul-
turella samhällen har jag upplevt svårigheter att anpassa mig (i 
brist på bättre ord) till olika samhällen, och universitetsmiljöer. 
Jag har både personliga och akademiska motiv (de är inte nöd-
vändigtvis ömsesidigt uteslutande) till mitt intresse för genus 
och mitt problematiserande av hem, hemlöshet och allt däre-
mellan. Min bakgrund vad gäller kön, ras, klass, etnicitet, ci-
vilstatus, religion och kulturell (icke)tillhörighet, bland annat, 
har försatt mig i en särskild situation, utanför flera normativa 
domäner. Och jag har frågat mig själv upprepade gånger om 
jag har ”rätt” att befinna mig på vissa platser. Den obekväma 
känslan av att vara en ”invaderande ockupant”, för att använda 
Sara Ahmeds (2012: 37) ord, skapas av de samverkande och 
växlande maktrelationer som positionerar mig (och många an-
dra) på ett särskilt sätt.  
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Min forskning, liksom jag själv, har haft ett gränsöverskri-
dande diasporiskt liv och det har fått mig att känna mig som 
en främling på ett intellektuellt plan så väl som institutionellt 
och pedagogiskt. Som feministisk forskare verksam utanför 
genusvetenskapen har min utbildning och mina forskning-
sintressen formats av etnologi, feministisk postkolonial teori, 
kritisk ras- och sexualitetsforskning, maskulinitetsforskning, 
islam- och Mellanösternforskning, diaspora- och transnationell 
forskning. I alla dessa forskningsfält känner jag mig ofta, men 
på olika sätt och i olika utsträckning, för att använda Edward 
Saids ord, ”out of place”. 

I sina memoarer, som passande nog heter Out of Place 
(1999), förklarar Edward Said hur han inte bara kände sig ”fel”, 
utan heller aldrig riktigt avslappnad, han väntade alltid på att 
bli avbruten eller rättad på olika sätt, på olika platser (Said 
1999: 19). Med utgångspunkt i Saids sätt att förstå känslan 
av utanförskap tänker jag att min egen känsla av utanförskap 
och hemlöshet i (den svenska) universitetsvärlden är formad 
av förflyttningar från en obekväm plats till en annan. Dessa 
rörelser och upplevelser av främlingskap får mig inte bara att 
känna mig som en hemlös, ”unhomed”, outsider. De bekräftar 
också ständigt att de vetenskapliga sammanhang jag innebor är 
vita/medelklass/heteronormativa/eurocentriska. Att inte passa 
in skapar, som Ahmed understryker, en oavbruten känsla av 
obekvämhet (2002). 

Förkroppsligande inom institutioner
I On being included: Racism and Diversity in Institutional 
life, skriver Sara Ahmed att ordet bekväm ”antyder välmående 
och tillfredsställelse men också lätthet och lättja” (2012: 40). 
Bekvämlighet är enligt Ahmed ”när kroppar och världar möts, 
i löftet om en sjunkande känsla. Om vita kroppar känns bekvä-
ma är det för att de kan sjunka in i platser som formar sig efter 
dem” (ibid.). Och när man inte har den ”rätta kroppen” för att 
kunna “sjunka in” inom de normativa ramarna krävs det oer-
hörda sociala och politiska anträngningar för att navigera gen-
om olika institutionella och vardagliga normer. Detta är minst 
sagt mödosamt, uttröttande och frustrerande. Enligt Ahmed är 

KrEAtIVt SKrIVAnDE ocH KrItISKt tänKAnDE I gEnuSVEtEnSKAp



30

institutionella normer kroppsliga normer som materialiseras i 
de privilegier som vita individer har. Med hela Ahmeds forsk-
ning i åtanke vill jag lägga till andra aspekter, som medelklass-
bakgrund och heterosexualitet, till den normativa kroppen. 

Bekräftelse av ens kropp, intellektuella intressen och erfa-
renheter inom och av institutionella normer möjliggör att en 
känner sig hemma. Därmed kan känslorna av ”känna-sig-hem-
ma” även vidga de fysiska, sociala, intellektuella och emotio-
nella utrymmen och möjligheter som personen upplever och 
känner sig bekväm i. Förenklat kan det beskrivas som att privi-
ligierade positioner ger upphov till ännu fler privilegier, medan 
o-priviligierade förhållanden genererar fler o-priviligierade po-
sitioner som skapar mer o-bekvämhet för det icke-normativa 
akademiska subjektet.

Det bekvämas bekvämlighetszon utvidgas genom att en blir 
bekräftad som en person som hör hemma. I dessa omständig-
heter är ”att vara välkommen” ett sätt att bli positionerad som 
en som inte är hemma (Ahmed 2012: 43) eftersom själva den 
inkluderande gesten och toleransen av kroppar som inte fram-
står som vita, funktionella, medelklass, heterosexuella faktiskt 
återskapar den självklara vitheten hos den aktuella institutio-
nen. Det är kanske därför priviligierade positioner genererar 
olika och paradoxala ”obekväma” känslor och funderingar hos 
många icke-normativa (akademiska) subjekt.    

I dessa sammanhang förstås och bedöms närvaro och presta-
tioner av dem som inte förkroppsligar de normativa kropparna 
som ett tecken på utjämnanden av den ”institutionella vithe-
ten” (se till exempel Ahmed 2012) och som ett instrument för 
att argumentera emot institutionell rasism, sexism, homofobi 
etc. De icke-normativa subjekt som ”råkar” inneha till exem-
pel akademiska positioner konfronteras ofta med frågor och 
kommentarer som underminerar kritik av universitetsvärldens 
rasism, sexism, homofobi och klasshat. Logiken bakom dessa 
frågor och kommentarer är: du är här – därför finns det ingen 
rasism. Detta låter som om kvinnor inte får dra uppmärksam-
het till inkomstklyftor, sexuella trakasserier och andra könsba-
serade orättvisor för att de befinner sig inom akademiska mil-
jöer. Det är irrationellt att hävda att det inte kan finnas sexism 
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för att kvinnor arbetar. Så hur kommer det sig att vi kan hävda 
att personer inom universitetsvärlden är immuna mot rasifie-
rade praktiker?

Genom att fokusera på akademin och det forskningspolitis-
ka landskapet i Sverige visar genusforskaren Paula Mählck 
(2012) hur rasifieringsprocesser fortgår genom att etablera och 
värdera den vita svenska normaliteten och marginalisera ak-
ademiska kvinnor med invandrarbakgrund. Mählck visar hur 
vithet erkänns och värderas som en kvalitet och bidrar till att 
bygga framgång, medan rasiferade forskare sticker ut som syn-
nerligen osynliga. Denna paradox av synlighet/osynlighet är, 
enligt Mählck, inte bara förkroppsligad och representerad av 
antalet “färgade rasiferade” forskare utan också av hur deras 
kunskap är marginaliserad och nedvärderad medan den fram-
häver och reproducerar svenska vita privilegier.

Akademin är en kultur konstruerad av föreställningar som 
vi konstruerar samtidigt som de konstruerar oss, föreställning-
ar som vi förkroppsligar och spelar ut i våra relationer med var-
andra och institutioner. Och det är omöjligt att förstå sin egen 
forskning, sitt skrivande och tänkande utanför sin egen person-
liga historia (jag menar dock inte att identiteter är förutbestäm-
da av livshistorier, eller är essentiella enheter). Som kvinnlig 
diasporisk forskare med iransk bakgrund kan jag knappt hitta 
någon plats, intellektuell eller emotionell, i undervisning och 
forskning (när jag intervjuar, samlar material, läser, skriver, 
undervisar, presenterar, positionerar och blir positionerad) som 
inte talar till mina personliga erfarenheter. Av den anledningen 
har avtäckandet av samspelande och trassliga maktordningar, 
som sexism, rasism, klassklyftor och heteronormativitet i olika 
sammanhang, varit min motivation och inspiration. Kunskapen 
jag producerar utmanar de intersektionella och trassliga makt-
ordningarna, samtidigt som den i hög grad är skapad av dessa.

Som avslutning vill jag återvända till Brahs problematisering 
av begreppet hem och skulle då vilja tillägga att en plats aldrig 
en gång för alla kan fungera som ett “hem”. Hem kan enligt de 
resonemang jag fört bara upplevas tillfälligt, det är ett undfly-
ende koncept och i slutänden en ouppnåelig fiktion, en illusion. 
Begreppet hem är oupplösligt förbundet med sökandet efter 
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rötter, och trots längtan efter en känsla av fullständig tillhörig-
het har ”hem” aldrig ens funnits. 

Genom att starta/göra/känna ett hem fixerar vi oss själva för 
stunden, för att ”göra rätt”, men också för att överleva. Som 
Ahmed skriver kan ett hem vara ”spretiga platser där saker inte 
hålls ihop, och hem kan flytta precis som vi” (Ahmed 2006: 9). 
Och trots känslan av marginalisering och uteslutning är (den 
obehagliga) sanningen att få genusvetare kan hitta eller före-
ställa sig en bättre tvärvetenskaplig plats för sin undervisning 
och forskning än just genusvetensapliga miljöer. De flesta av 
”oss” har hittat till genusvetenskapen genom vår önskan att 
ställa olika frågor, artikulera oss på olika sätt men också att få 
vidga våra kroppar och sinnen. Genusvetenskapen är en sådan 
plats, om än mer eller mindre bekväm för dem som verkar där. 

Tack till min vän Susanne Gannon för värdefulla kommentarer 
och hjälp med det här kapitlet. Och stort tack även till redaktö-
rerna Ann Werner och Anna Lundberg. 
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några reflexioner 
och en lathund
om skrivhandledningens tid och rum 

Hanna Hallgren

Vad innebär det att läsa med omsorg? Att kunna skilja mellan 
sig själv och texten, och låta sin text bli läst? Vilka pedagogiska 
metoder kan användas för att skapa ett undervisningsklimat 
där skrivande, läsande och tänkande som processer tas tillvara? 
Om de här frågorna handlar kapitlet.

Efter gymnasiet studerade jag vid Nordens folkhögskola på 
Biskops-Arnö. Jag gick två skönlitterära skrivarkurser, och utö-
ver att tränas i skrivande, övade jag också i att läsa andras och 
egna texter. Det handlade om att läsa med omsorg, noggrant, 
att läsa ansvarsfullt, öppet, och med fantasi. Våra skrivhand-
ledningsgrupper bestod av en lärare och 4-6 elever, och i flera 
timmar satt vi och pratade om varandras texter. Det var som 
att skrivandet och läsandet levde, att det var på riktigt. Att vi 
tillsammans befann oss i ett kreativt och känsligt tänkande.

Då jag sedan började läsa litteraturvetenskap vid universite-
tet hade jag febrigt Oxfordianska drömmar om hur ett semina-
rium skulle gå till – livliga samtal, te, scones, oxblodsfärgade 
läderfåtöljer i halvcirkel kring en öppen eldstad. Jag blev så 
besviken. På seminarierna var vi alltid väldigt många, vi satt i 
lysrörsskenet och tragglade instuderingsfrågor applicerade på 
skönlitteratur. Det kändes varken som att vi tänkte eller läs-
te tillsammans. Jag minns att jag tystnade. Mer än som dum, 
kände jag mig som ingen. Och över skönlitteraturen, den blod-
fullt levande, slöt sig liksom en skorpa. Trots att vi alltid var så 
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många som flockades kring texterna, minns jag mest ensamhe-
ten. Att mitt huvud stod och brann för sig självt.

Flera år senare läste jag genusvetenskap vid Stockholms univer-
sitet. Här mötte jag för första gången, inom universitetets ramar, 
ambitioner hos lärarna att medvetet arbeta med alternativ pedago-
gik. Då visste jag inte att sådan pedagogik hade en lång tradition 
inom feministisk teori och praktik (Hallgren 2008, Lundberg & 
Werner 2012) – men den pedagogiska omsorg som visades oss fick 
mig att trivas. Jag märkte också att trivseln, och tryggheten den 
skapade, gjorde mig modigare i tanke, tal och skrift. Kanske för 
att jag, liksom under folkhögskoletiden, behandlades som att jag 
var någon. Någon bland andra som också var några.

Att läsa och bli läst  
I samband med att jag för några år sedan skapade en kurs i re-
flexivt akademiskt skrivande för doktorander och masterstu-
denter vid Södertörns högskola, fick jag så anledning att kopp-
la samman erfarenheterna både som skrivarlärare och elev på 
folkhögskola, med idéer och praktiker inom den feministiska 
pedagogiken. Själva begreppet, reflexivt akademiskt skrivande, 
är hämtat från det internationella nätverket RAW (”The Net-
work for Reflexive Academic Writing Methodologies” – se http://
www.miun.se/raw) som grundats av Mona Livholts. Det är ett 
nätverk, bestående av feministiskt orienterade forskare och stu-
denter, som låter sig inspireras av kritiska och experimentella 
skrivmetodologier, och undersöker hur kunskap danas i och ge-
nom skrivande. I arbetet med kursen hade jag särskilt skapandet 
av ett gott seminarieklimat i åtanke. Ett sådant klimat – öppet, 
ansvarsfullt och tillåtande – är förstås alltid viktigt. Rörande 
seminarier där studenter lägger fram texter i process kan det rent 
av vara avgörande. Åtminstone om en vill skapa förutsättningar 
för att ge och ta emot konstruktiv kritik, liksom för att kunna 
tänka tillsammans (se även Norlander 2012). De pedagogiska 
anslagen handlade här om att frilägga både det vetenskapliga 
skrivandet och läsandet som kollektiva och öppna processer, lik-
som att i möjligaste mån avlägsna olika former av härskartekni-
ker, eftersom dessa tenderar att censurera och tysta oss i skrift 
och tal.
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Arbetet resulterade bland annat i en ”Lathund för skriv-
handledning”, som tematiserar vad det innebär att läsa och bli 
läst, och som delades ut under kursens första undervisnings-
tillfälle. 

Tanken med lathunden var att ge studenterna ett pedago-
giskt stöd som dels talade om hur läsningar av andras och egna 
texter kan gå till, och dels förklarade skrivhandledningens 
tid och rum. Rörande läsningar handlar det då både om att 
förbereda frågor kring sin egen text, och att företa läsningar 
av kurskollegornas texter som beaktar form och innehåll och 
nogsamt beskriver varför en föreslår vissa ändringar. Kanske 
kan detta beskrivas inte bara som att skapa reflexivitet, utan 
också transparens, rörande det egna skrivandets och läsandets 
rörelser. Vad gäller skrivhandledningens tid och rum kan några 
utgångspunkter understrykas. För det första att tiden fördelas 
rättvist mellan texterna, så att varje text ges samma möjlighet. 
För det andra att skrivhandledning betyder att befinna sig i 
processer av skrivande, läsande och tänkande. För att bejaka 
processualiteten krävs att läsarna kommer väl förberedda med 
omsorgsfulla kommentarer, liksom att författaren uppmärk-
samt lyssnar till läsningarna. Detta medför, för det tredje, att 
både läsare och författare måste kunna skilja mellan texten och 
författarens intention. Att lyssna till läsningar, handlar ur för-
fattarperspektiv inte minst om att skapa en fördjupad förståelse 
kring mötet mellan läsare och text.  De här utgångspunkter-
na syftar också till att skapa ett tryggt och tillåtande rum för 
handledningen. 

På kursen i reflexivt akademiskt skrivande arbetade vi alltså 
med skrivande som rörde sig mellan vetenskap och skönlittera-
tur, och som var i process. Studenterna skrev under kursen ett 
antal uppgifter som de fick kommenterade av kurskollegor och 
lärare. Avslutningsvis uppmanades de att bearbeta texterna de 
skrivit i form av en examinationsessä, och i rollerna som ”kom-
mentatorer” att använda de läsarter vi utvecklat tillsammans 
på kursen.

I detta kapitel publiceras ”Lathund för skrivhandledning”, 
med en förhoppning om att den ska kunna vara till nytta i olika 
akademiska läs- och skrivsammanhang.
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Lathund för skrivhandledning
Nedan följer en ”Lathund för skrivhandledning” som behand-
lar reflexivt akademiskt skrivande. Lathunden är utformad för 
en kurs som givits på avancerad nivå samt för doktorander.

Skrivhandledningens form
I samband med skrivhandledningen är vår ambition att alla 
texter får lika mycket tid – därför är det viktigt att vi hjälper 
varandra med att dela handledningstiden på ett så rättvist sätt 
som möjligt. Totalt har vi vid varje handledningstillfälle 2 x 45 
minuter att fördela mellan texterna.

Eftersom skrivhandledningen bygger på våra gemensamma 
insatser är det viktigt att komma förberedd. Detta innebär att 
deltagarna i handledningsgruppen noggrant läser och förbere-
der kommentarer/tankar/frågor till övriga gruppdeltagares tex-
ter. För att distribuera texterna till varandra använder vi oss av 
kurswebben och varje kursdeltagare skriver ut och tar med ett 
exemplar av texterna i sin handledningsgrupp.

Vid genusvetenskap på Södertörns högskola arbetar vi ofta 
med hjälp av ”feministiska rundor” under våra seminarier. 
Också på skrivhandledningen kommer vi att arbeta med ”run-
dan” som pedagogiskt verktyg. ”Rundan” innebär att var och 
en ostört, det vill säga utan att bli avbruten, ska ges möjlighet 
att säga något om den text vi diskuterar – innan ordet släpps 
fritt. Den deltagare vars text vi diskuterar förhåller sig under 
samtalet tyst och lyssnande. Vid slutet av diskussionen släpps 
hon/han/hen in och ges då tillfälle att lämna egna tankar om 
sin text. Därför bör också du som författare på förhand tänka 
igenom konkreta form/innehållsfrågor kring din text (exempel-
vis kring sådant du tycker är spännande eller känner dig osäker 
på/kluven inför) – att för sig själv formulera frågor/problem rö-
rande den egna texten är förstås ett sätt att öka sina reflexiva 
förmågor som författare. 

Att ge och ta emot kommentarer
Under kursen kommer vi att träna oss i att kommentera varan-
dras texter. En grundläggande ingång till skrivhandledningen 
är att vi i våra läsningar inte förhåller oss till ”färdiga produk-
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ter”, utan till texter som är i process. Detta innebär att vi läser 
varligt, uppmärksamt och med en ambition att lyfta fram tex-
tens möjligheter. 

Hur läser och kommenterar du då en kurskamrats text? För 
det första kan du – tematiskt och formässigt – söka sätta in 
texten i ett större sammanhang. Du kan kortfattat beskriva vad 
texten handlar om, hur den är uppbyggd och så vidare. Fundera 
över vilka associationer (teoretiska, litterära, estetiska, politis-
ka, historiska etc.) du får genom att läsa texten? Det vill säga 
var någonstans – och hur – vill du placera in texten i världen? 
Vad gör texten med din förståelse av världen? Ett par enkla frå-
geformler inför handledningsläsningen kan sålunda vara:

• Vad handlar texten om?
• Hur visas detta fram genom textens form- och innehåll?
• Varför tror du att texten gör de stilistiska och tematiska 

val som den gör?

För det andra kan du formulera konstruktiva kommentarer 
som syftar till att förbättra texten. Detta innebär att du som 
läsare har ansvar att förklara och utveckla varför du tycker 
som du tycker. Det är alltså viktigt att framföra kritiken på ett 
konstruktivt sätt, och att hålla i minnet att all kritik i grunden 
syftar till att förbättra den text vi diskuterar. Kom alltså ihåg 
att lyfta fram textens styrkor i minst lika hög grad som dess 
svagheter – för att visa på dess möjligheter. Några sätt att för-
söka tänka konstruktivt och frågande kring text kan vara att:

• Alltid låta ett ”jag tycker att…” (texten fungerar/inte 
fungerar) följas av ett – ”därför att…”

• Utgå från och tänka kring sin egen läsning som en av 
många möjliga läsningar

• Presentera några olika läsningar av texten som pekar ut 
olika processuella möjligheter

• Inte glömma att lyfta fram textens förtjänster

En viktig grundtanke med läsningens betydelse i handled-
ningen är att vi genom att läsa och tänka tillsammans kring 
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texter ökar vår reflexivitet – både som skrivande och läsande 
människor. Det finns med andra ord samband mellan läs- och 
skrivakten som är viktiga att lyfta fram.

En annan viktig grundtanke med kursen är att du som för-
fattare, som ovan nämnts, i första hand förhåller dig lyssnande 
till dina kurskamraters kommentarer. Att ta emot kommenta-
rer är en bärande del i handledningen, eftersom du som förfat-
tare snarare än att söka ”förklara din text” ges möjlighet att 
ta del av andras läsningar av den. Att lyssna till hur den egna 
texten blir läst av andra rymmer också möjligheter att fördjupa 
sin förståelse kring relationen mellan texten och läsaren. 

Skrivhandledningens tid och rum 
En utgångspunkt för skrivhandledningen är att vi tillsammans 
befinner oss i processer av skrivande, läsande och tänkande. 
Ambitionen är att vi tillsammans förmår skapa ett både öppet/
tillåtande och tryggt handledningsklimat. Detta ställer krav på 
deltagarna både i egenskap av författare och som kommentato-
rer. Som författare har du ett ansvar att ”låta din text bli läst”, 
att lyssna till de kommentarer texten får. Till kursens grund-
premisser hör alltså att du som författare tränas i att låta andra 
läsa dina texter och ge konstruktiv respons på andras texter 
som ännu inte är färdiga. Intimt förbunden med denna grund-
premiss är också vår gemensamma förmåga att skilja mellan 
författaren och texten. Under handledningen ägnar vi oss inte 
åt att diskutera författaren och hennes/hans intention, utan att 
samtala kring och presentera läsningar av texten. Denna pre-
miss är lika viktig för författaren som för den som ger kom-
mentarer att ta till sig. 

För den som läser och kommenterar en text handlar fokus 
på texten och dess process bland annat om att söka undvika 
tvärsäkra påståenden, utan istället utgå från läsaktens undran 
och förundran inför texten (ja, att hellre upptäcka än avtäcka!). 
Enkelt uttryckt kan texten för oss i handledningen utgöra ett 
grundmaterial för att tillsammans tänka vidare kring läsande 
och skrivande, och kring oss själva som människor i världen. 
Det innebär förstås inte att vi inte framför högst konkreta 
tankar och (ändrings)förslag rörande texten som behandlas 
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– tvärtom: det är viktigt att varje enskild texts potential görs 
synlig. Men det är också minst lika viktigt att erövra en grund-
läggande förståelse och respekt inför att den text vi läser är i 
färd med att bli en text bland andra texter i världen! Kanske 
kan detta beskrivas som att försöka läsa på både makro- och 
mikronivåer som intresserar sig för etiska, estetiska, filosofiska 
och politiska frågor. Att ge kommentarer som uppmärksam-
mar textens processuella materialitet och möjligheter, snarare 
än fokuserar på dess brister, är något vi tillsammans kommer 
att träna på under kursens gång.

I samband med den avslutande examinationsessän accentu-
eras kursens fokus på det kreativa, hantverksmässiga, proces-
suella och reflexiva i skrivande och läsande. Instruktionerna till 
examinationsessän är utformade på ett sätt som låter er som 
författare bearbeta de texter ni tidigare skrivit under kursen. 
Under ventileringen av essäerna kommer ni dessutom, i egen-
skap av kommentatorer, kunna använda de läsarter vi tillsam-
mans skapat under handledningen.
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goda skäl för jobbiga känslor1

om kritik, feminism och förändring

Mia Liinason

Som lärare i genusvetenskap får jag ofta höra att studenterna 
uppskattar ämnet därför att det lär ut kritiskt tänkande, det 
vill säga, att undervisningen skapar en medvetenhet om hur 
vi som människor formas av en dominerande kultur. Det sker 
bland annat genom att givna sanningar, stereotyper och sociala 
normer ifrågasätts och att maktrelationer synliggörs. Under 
utbildningens gång kan det hända att studenter upplever att 
detta är jobbigt, och det kan ge känslor av obehag. Det hän-
der också att studenter uttrycker olika former av motstånd 
mot denna utmaning av deras tidigare så självklara syn på sig 
själva, på sina nära relationer, på samhälle, kultur, politik och 
makt. Vad innebär sådana känslor av obehag? Vad beror de på, 
och vad innebär de för en kritisk praktik, det vill säga för en 
förändrande praktik där sådant vi har tagit för givet ifrågasätts 
eller ruckas på och därigenom görs osäkert och instabilt? Dessa 
frågor är centrala i det här kapitlet som handlar om relationen 
mellan feminismens kritiska praktiker och dess möjligheter att 
åstadkomma förändring.

Förhållandet mellan genusvetenskap och feminism är 
mångfacetterat, men i de flesta fall präglas genusvetenskap av 
feministiskt tänkande, inte bara i teoretiska förståelser utan 
också i pedagogisk praktik. Även om det förekommer exem-
pel på spänningar mellan dessa två (det finns, exempelvis, ge-

1. Goda skäl för jobbiga känslor är fritt översatt från Sara Ahmed (2009: 47).
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nusvetare som inte är feminister, och feminister som markerar 
avstånd mot genusvetenskap), kommer jag i den här texten att 
sätta likhetstecken mellan genusvetenskap och feminism och 
använda feminism som ett samlingsbegrepp för dessa, eftersom 
de – i de allra flesta fall – förenas i en analys och kritik av olika 
maktförhållanden och i en vision om förändring. Exakt vad 
som ska förändras och hur det ska gå till råder det däremot ofta 
oenighet om och dilemman omkring kön och makt debatteras 
många gånger livligt bland såväl genusvetare som feminister.

Vad är kritik?
Kritik intar en central plats inom feminism som ett verktyg för 
att synliggöra och avnaturalisera det vi tar för givet, för att de-
stabilisera maktordningar, och för att på så sätt åstadkomma 
förändring. Kritik kan bedrivas på en rad olika sätt. I den här 
texten betyder kritik ett ifrågasättande av synsätt och tanke-
system med syftet att förändra praktiker, idéer eller relationer. 
Det handlar om en kritisk praktik som synliggör de normer och 
sanningsordningar som gäller i ett visst sammanhang, en kri-
tisk praktik som ställer grundläggande frågor om dessa ord-
ningars kunskapssyn, om dess effekter på oss som subjekt och 
på våra möjligheter att göra motstånd. Att tänka annorlunda, 
att tänka något annat än det som dessa ordningar har lärt oss 
– ett slags tänkande vid vetandets gräns – uppfattas här i sig 
själv som en kritisk handling i kampen eller förhandlingen om 
betydelse. Att, likt den vetgiriga femåringen, fortsätta att ställa 
frågan ’varför då?’ trots att det kanske inte finns några säkra 
svar men därför att vi tror, vet eller anar att det kan vara an-
norlunda. Kampen om betydelse börjar precis där, i den frå-
geställning som börjar rucka på stabiliteten i det som vi har 
lärt oss att förstå, om till exempel relationen mellan sexuali-
tet, kroppar och begär inom ramen för ett heteronormativt och 
sexistiskt samhälle. Det är en kritisk praktik som en gång har 
beskrivits av idéhistorikern Michel Foucault som en sorts ”re-
flekterad olydnad”, som ”konsten att frivilligt icke-underordna 
sig” (Foucault citerad i Butler 2001: 8). Det är en typ av kritiskt 
tänkande som inte bara ifrågasätter den ordning som råder. 
Ifrågasättandet inbegriper också den som uttalar kritiken, hen-
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nes varande i världen. Att identifiera och ifrågasätta till exem-
pel heteronormativitet – obligatorisk heterosexualitet – är en 
sådan typ av kritik, eftersom heterosexuella normer berör oss 
alla, oavsett våra olika sexuella identiteter och praktiker, om än 
på olika sätt. 

De kan uppstå känslor av obehag då sådant vi har tagit för 
givet ifrågasätts och det kan hända att vi försöker värja oss mot 
sådana känslor (Larsson 2012). Genom att till exempel avfärda 
det kritiska tänkandet som irrelevant, eller genom att försöka 
hitta fel och brister i kritikerns argumentation kan vi vilja skyd-
da oss, men då riskerar vi också att blockera möjligheten till 
förändring. Den möjlighet att förändra som finns i en kritisk 
praktik, existerar därför alltid i ett möte med något annat än 
det vi redan vet, antingen genom självreflektion där jaget reso-
nerar med en egen själv-auktoritet, eller i möten med andra. I 
det här kapitlet kallar jag sådana möten för kritiska möten. Ett 
sådant kritiskt möte kan uppstå till exempel i en lärosal, då 
läraren utgår från andra frågeställningar eller historier än de 
traditionella, och på så vis får oss att upptäcka sådant vi har 
tagit för givet. Lärarens position som en auktoritet kan inne-
bära att vi lättare öppnar oss för de alternativ som presenteras, 
men sådana kritiska möten kan egentligen ske när som helst 
och med vem som helst – och även genom ett eget inre resone-
mang. Det centrala i det kritiska mötet är att vi i mötet med ett 
alternativt synsätt upptäcker och börjar ifrågasätta våra egna 
antaganden. 

Det är ofta i lägen av kunskapskris som en kritisk reflektion 
väcks till liv. Den queerfeministiska teoretikern Judith Butler 
uttrycker det elegant då hon beskriver att kritik växer fram när 
det har uppstått en ”reva i kunskapens väv” (Butler 2001: 3). 
En sådan reva kan uppstå exempelvis med insikten att de so-
ciala kategorier som påverkar våra vardagliga liv (såsom kön, 
etnicitet och sexualitet) inte är givna, utan tvärtom motsägel-
sefulla och godtyckliga. När gränserna för vad som är möjligt 
att föreställa sig öppnas upp kan det upplevas som fantastiskt 
befriande – nya sätt att tänka och röra sig i världen blir möjliga. 
Men i den här kampen eller förhandlingen om betydelse upp-
står ibland också känslor av ilska, oro eller osäkerhet eftersom 
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dessa ordningar ger oss kunskaper som hjälper oss att orientera 
oss i världen samtidigt som de begränsar oss. När begränsning-
arna blir för smärtsamma att leva med uppstår en kamp mellan 
vad vi vet och den brist eller otillfredsställelse vi upplever – det 
uppstår en kamp om betydelse och det krävs en styrka, ibland 
rentav ett mod, att stå ut med sådana känslor. Foucault kallar 
det en sorts ”obehagets politik” (Foucault citerad i Butler 1997a: 
161), i en förståelse av obehaget som ett effektivt verktyg för 
att väcka djupgående reflektioner där våra grundläggande för-
ståelser av praktiker, idéer och relationer kan ifrågasättas och 
makt och konsensus omförhandlas. En viktig fråga att ställa sig 
blir då: Varför väcker dessa förhandlingar om hur världen och 
människan fungerar så starka känslor, ibland av upprymdhet, 
ibland av ursinne och obehag? För att förstå det måste vi ta en 
titt på subjektet och hur det konstrueras i världen.

Subjekt
Vi blir till subjekt i specifika och historiskt definierade gemen-
skaper och sammanhang, genom ett kontinuerligt pågående 
växelspel mellan oss själva och vårt sammanhang. Det vill säga 
i en växelverkan mellan de specifika vanor, normer, konventio-
ner och idéer som finns i den kontext som vi lever i, och våra 
egna varseblivningar, tankar, passioner och handlingar – som 
dock alltid kommer till uttryck inom denna kontext. Ett subjekt 
formas och framträder alltså i relation till en etablerad ordning, 
vilket innebär att subjektet, mer eller mindre motsträvigt, kom-
mer att leva upp till dess förväntningar och själv också prakti-
sera de regler som finns inom denna ordning. Normen befinner 
sig alltså inte utanför subjektet utan är en inneboende del av 
jaget (Butler 2001: 4, se även Butler 1997a och 1997b). Det är 
därför normer berör oss så djupt – och när kritik synliggör de 
villkor vi lever under som godtyckliga och föränderliga kan det 
vara en både stark och skrämmande upplevelse eftersom det 
därmed också ifrågasätter ramarna för vårt vara i världen och 
synliggör att det skulle kunna se ut på andra sätt.

Subjektet blir till ett subjekt i samspel med språkets repeterade 
regler. Därför har språket en viktig roll i subjektets tillblivelse. 
De gränser som språket upprättar i och med dess konstruktion av 
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verkligheten, av kulturella normer och regler är enligt Butler till 
och med själva förutsättningen för subjektets överlevnad. Före 
tillägnelsen av språket hade vi ingen förmåga att se oss själva 
utifrån eller att förhålla oss till oss själva reflexivt – den psyko-
analytiska teoretikern Jaques Lacan (1989) har beskrivit det som 
att leva i kaos, utan förmåga att skilja mellan oss själva och an-
dra, eller förstå världen omkring oss. Med andra ord innebär det 
att språkets lagar både föregår och möjliggör subjektsskapandet. 
Språket skyddar subjektet från upplösning eller utplåning. Att 
till exempel tala om det som inte går att tala om, eller att tala 
på sätt som inte går att begripa som tal kan leda till att subjek-
tets livsduglighet blir ifrågasatt. Det kan ge en rad olika följder 
– alltifrån att subjektet upplever sig falla isär, till att staten går in 
och skyddar detta subjekt genom inspärrning på kriminell eller 
psykiatrisk klinik (Butler 1997a: 135). 

Att uppfattas som obegriplig, som någonting omgivningen 
inte känner igen, kan vara oerhört smärtsamt. Det kan leda till 
att man faktiskt blir utestängd från samhället, som i exemplet 
med inspärrningen på psykiatrisk klinik ovan. Men det kan 
också leda till att man stängs ute från sociala sammanhang. 
Vad händer med en människa då hennes livsstil eller kärleks-
partner avfärdas som fel, möts med ogillande eller tystnad – 
som om hennes livsform är helt otänkbar, rentav obegriplig? 
Vad gör det med en, och ens vara i världen? Kulturellt och 
psykologiskt är språket en gräns, som på samma gång både 
strukturerar subjektets värld och konstruerar det hot om kaos 
och gränslöshet som fanns innan språkets tillägnelse. Därmed 
både skyddar och begränsar språket subjektet. Enligt Butler 
är detta en dynamisk process som sker kontinuerligt i subjek-
tet – det är alltså inte något som har skett en gång för alla, 
utan det är något som sker om och om igen. Därför blir det 
också möjligt att vägra underordna sig språkets normativitet 
och dess lagar. Då exempelvis queerfeminismen påvisade att 
den ständiga repetitionen av språkets normativitet och dess 
kulturella regler ger specifika effekter på våra relationer och 
kroppar, öppnade det upp för en förhandling omkring vilka 
kroppar och begär som uppfattas som begripliga respektive 
obegripliga inom ramen för ett heteronormativt samhälle. 
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Queerfeminismens kritik breddade därmed möjligheten för 
olika typer av genusöverskridande subjektskap. Men kritiken 
kom även att innebära en uppluckring av stabiliteten i relatio-
nen mellan språkets lagar, dess kulturella regler och vårt vara 
i världen, och förändrade därmed förutsättningarna för oss 
alla, skapade nya ordningar och förgivettaganden, nya in- och 
uteslutningar. 

Den här förhandlingen eller kampen om betydelse innebär 
ett ifrågasättande av den grund som har format subjektet och 
dess förhållande till världen. Det är också därför ett sådant 
förhållningssätt kan vara riskabelt, obehagligt eller smärtsamt 
(Butler 2001: 7). Likafullt är det viktigt. Genom de praktiker 
som sätter gränser för vad ett subjekt kan vara uttrycks och ak-
tualiseras makt som i former av förbud (normer, lagar, regler) 
begränsar subjektet. Därför handlar kritikens uppgift enligt 
Butler om att visa hur kunskap och makt samarbetar. Genom 
att lyfta fram de antaganden vi gör om oss själva, om relatio-
ner, praktiker och idéer synliggör kritiken det vi tar för givet 
och visar upp dess godtycklighet och föränderlighet – kritiken 
avnaturaliserar det vi uppfattar som självklart. Men kritikens 
uppgift är inte bara att tala emot dessa antaganden, som om 
de var externa i förhållande till subjektet, utan handlar också 
om att synliggöra de lagar och villkor som konstruerar oss som 
subjekt, för att kunna skapa en mindre tvingande och mer oför-
utsägbar framtid (Butler 1997a: 140). På spel här, står gränsen 
mellan vårt vara i världen och vår kunskap, kopplingen mellan 
vad jag kan bli och vad jag kan riskera att veta (Butler 2001). 
Att befinna sig vid denna gräns innebär ett risktagande efter-
som det är ett handlande utan garantier, men öppnar samtidigt 
för möjligheten att skapa en annan framtid. 

Målsättningar
Enligt historikern Joan W Scott är feminismens egenart den att 
feminism alltid arbetar ”igenom och emot rådande och grund-
läggande antaganden i sin tid” (2011: 35). Kritik kan enligt 
Scott till och med förstås som ett begär att arbeta emot rådan-
de antaganden. Det är ett begär som väcks till liv av brist och 
otillfredsställelse, genom fantasier om att världen kan se ut på 
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annat sätt: något känns fel och jag vill ändra på det, som den 
feministiska teoretikern Clare Hemmings (2012) koncist for-
mulerar det. Den process som leder fram till insikten om att det 
kan vara annorlunda, som kan leda till kritisk reflektion och 
politisk handling, startar enligt Hemmings alltid i subjektiva 
upplevelser – känslor av obehag, upplevelser av ilska, sorg, el-
ler lidande, men det kan också vara känslor av hopp, glädje 
eller kärlek. Vår kunskap om världen och vår vilja att förändra 
samspelar på det viset därför alltid med vilka vi är och vilka 
erfarenheter vi gör. Synliggörandet av de normer, antaganden 
och villkor som strukturerar oss innebär en politisering av 
makt, vilket kan öppna upp för en förhandling omkring våra 
olikheter: Vem får tala? Vem har tolkningsföreträde? Vad är det 
inte tillåtet att tala om?

Målet med den sortens kritik som det här kapitlet har 
beskrivit är inte att försöka utplåna olikheter. Målet är istället 
att förstå någonting annat än det vi redan vet, för att kunna gå 
en mindre begränsande och mer oförutsägbar framtid till mö-
tes. Då vi i ett kritiskt möte närmar oss varandra och varandras 
erfarenhets- och tankevärldar formar vi, som den feministiska 
teoretikern Sara Ahmed (2002) beskriver det, ett kollektiv där 
vi kan förändras genom våra olikheter. Tillsammans kan vi på 
så sätt skapa en förändring av våra sätt att tänka, känna och 
handla. Ett sådant möte är inte en plats där alla håller med var-
andra, utan handlar istället om att skapa en arena för samtal, 
kritiskt tänkande och praktiker som kan förändra, där vi utgår 
från oss själva men erkänner och förstår andra(s) erfarenheter. 
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Hen, en, man och jag
politiska pronomen i feministiskt skrivande

Malena Gustavson

Att förändra språket, ord och betydelser är en viktig del av 
det feministiska projektet för att motverka orättvisor och 
ojämlikheter (Thorne & Henley 1975, Spender 1980). Glap-
pet mellan hur språket avspeglar verkligheten och den egna 
upplevelsen av det verkliga leder till att språket ideligen om-
bildas och förnyas, ibland på nya utmanande sätt (Cameron 
& Kulick 2003: 13). I det här kapitlet frågar jag mig hur jag, 
som feminist och verksam forskare inom genusvetenskap, kan 
skriva om det sociala samhället och aktivt förstå vardagslivet 
med ett alternativt språkbruk. Det gör jag genom att resonera 
kring vad nyordet hen gör för feministiskt skrivande. Jag kom-
mer också diskutera hur det blir allt vanligare att ersätta ordet 
man med en vid generella påståenden och slutligen vad ordet 
jag gör i texten. Med dessa fyra exempel vill jag lyfta fram fe-
ministiskt skrivande som både poetiskt och politisk, inom och 
utanför universitetet. 

Politiska pronomen
Användningen av hen i tal och skrift har på senare år fått upp-
märksamhet.1 Hen används i text och tal för att undvika att 

1 Det är svårt att säga när hen föreslogs, lingvisten Hans Karlgren diskuterade det 
i en språkvårdsspalt 1994. 1966 ska Rolf Dunås föreslagit det i Uppsala Nya Tid-
ning (SvD 120308). I Lambda Nordica 1996 gjordes ett förslag att inspireras av 
finskt språkbruk (Schildt-Tillberg & Olsson 1996). Det har med andra ord funnits 
i homo- och bisexuella, queera och transpersoners kretsar en längre tid tillbaka. 
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genusbestämma personer, ett personligt pronomen. Jag skulle 
vilja utveckla det och säga att hen har skapat en ny ordklass: 
politiska pronomen.

En snabb översikt visar att hen används på två sätt: a) hen 
tilltalar dem som inte identifierar sig som kvinna eller man. 
Hen blir en tredje kategori pronomen vid sidan av hon och han; 
b) hen riktar sig till personer oavsett kön. Det blir smidigare att 
säga hen istället för hon/han.

De två sätten att använda hen ligger nära varandra och går 
in i varandra. Sannolikt kommer användningar av hen också 
att förändras över tid. Det är särskilt i användning a) som hen 
är radikalt, eftersom det antyder att genus inte är biologiskt be-
stämbart och att uppdelningen kvinna/man inte gäller för alla. 
Hen används ibland av transpersoner på detta sätt, men är inte 
alltid önskvärt av till exempel transsexuella som fått kämpa för 
ett erkännande som hon eller han (Engdahl 2011; Bremer 2011). 
Att benämna sig själv genom ordet hen markerar ett avstånds-
tagande från föreställningen att människor måste klassificeras 
enligt tvåkönsmodellen. Att vara medvetet otydlig med sin ge-
nusidentitet gör också kategorierna kvinna och man svajigare, 
för vad utmärker hen som inte han eller hon har? Att det inte 
går att ge ett tillfredsställande svar på den frågan gör begrep-
pen man och kvinna något osäkrare och mindre självskrivna. 
Så tolkar jag i alla fall anledningen till att det brukar uppstå 
infekterade debatter i kommentarsfälten om någon journalist 
använt hen i en artikel.2 Att reaktionerna på att ifrågasätta två 
stabila genuskategorier inte låter vänta på sig visar också hur 
ängsligt de heterosexuella gränserna för genus övervakas och 
att genusbestämmelserna i en tvåkönsmodell därför ideligen 

2007 börjar den queerfeministiska kulturtidskriften FUL konsekvent använda hen 
och en (FUL 110201).
2. Debatten startade i pressen när språkvetaren Karin Milles tillsammans med re-
daktörerna Marie Tomicic och Karin Salmson för Olika Förlag förespråkade an-
vändningen av hen i och med utgivningen av Bettina Johansson och Jesper Lund-
qvists barnbok Kivi och monsterhund, i vilket barnets personliga pronomen är hen, 
och alla vuxna tilltalas med sammanblandningar av genus, t ex mappa och pamma 
(SvD 120120). Det följdes av olika reaktioner. I Dagens Nyheter, tog t ex socionomen 
Elsie Claeson i en intervju avstånd från hen med det osakliga argumentet att det 
skulle kunna vara skadligt att kalla barn hen (DN 120214).
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måste återupprepas för att bevaras som de är (Butler 1993).
Därför kan även användningen av hen som angavs under 

punkt b) förstås som politisk. Försäkringskassan är en myndig-
het som använder hen i officiella dokument. Kan detta leda till 
att hen bara betraktas som en ordekonomisk fråga (som ersät-
ter det knöliga han/hon)? Blir hen då som politiskt ställningsta-
gande en utvattnad företeelse? Om myndigheter, lagtexter och 
andra instanser som utövar makt och tillsyn för en hel och ge-
neraliserad population använder det genusneutrala hen, suddar 
det då ut till exempel transpersoner och deras kamp att själva få 
definiera genus (som han, hon eller hen)? Troligen inte, snarare 
ökar det språkvanan att tänka och säga hen i vardagsspråket. 
Användningen av hen är också ett långt mer rimligt sätt att 
vända sig till alla berörda än vad hon/han någonsin kan vara. I 
betydelse b) har hen fått en genomslagskraft vilket leder till att 
åtskillnad inte görs mellan personer på grund av förväntade ge-
nusidentiteter. Men hen löser inte alla problem, något jag strax 
återkommer till. Först vill jag peka på ett annat nyord i försö-
ken att göra språket mer könsneutralt, för att sedan komma in 
på hur det könsneutrala används i feministisk forskning.

Text-en, -man
Samtidigt med hen dök också en upp som ersättning för man i 
skrift (och ibland i tal). En finns sedan tidigare dialektalt. Men 
det var också tidskriften FUL som började använda hen och en 
2007 med motiveringen ”Vi förvandlar hon och han till HEN. 
EN kommer inte längre att stavas man.” (FUL 110201). Vad 
gör då en och man i feministiskt skrivande och talande? 

Det är vanligt att skriva man för att beteckna något all-
mänt. När man som språkfigur ersätts av en är det troligen för 
att undvika att återskapa ”könet” man. Jag kan kalla det för 
text-man och text-en. Att ersätta text-man med text-en blir en 
politisk markör som ifrågasätter att betecknandet av det all-
mängiltiga syftar tillbaka på män, underförstått att kvinnor får 
representera det särskilda och att personer som inte inklude-
ras i tvåkönsmodellen utesluts helt och hållet.3 Problemet med 

3. 1977 gjorde Gerd Brantenberg en poäng av detta när hon skiftade alla former av man och 
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användningen av man i språket som jag ser det, är inte att det 
betecknar män. Det har inte gjort det under överskådlig tid. 
Man är en abstraktion av maskulinitet och i betydelsen män-
niska tillhör man inte längre män utan i princip den som väljer 
att använda det. Problemet är snarare den generalisering som 
text-man utgör i text och tal. Författaren/talaren kan dölja sina 
egna antaganden i svepande opersonliga generaliseringar.

Text-man och text-jag som vetenskapliga positioneringar
På 1960-talet pågick en diskussion om forskarens subjektiva in-
tressen och deras betydelse för forskningens trovärdighet. Den 
här diskussionen har fortsatt inom och präglat genusvetenska-
pen. Som ett etiskt övervägande blev självreflexivitet etablerat 
som en del av etnografisk metod.4 Kortfattat ska forskningen 
bli mer trovärdig om forskaren redovisar sina egna ståndpunk-
ter och antaganden och förstår sig själv som en del av forsk-
ningsprocessen, istället för att se sig själv som någon som är en 
utomstående betraktare som om ens närvaro inte skulle kunna 
inverka på forskningsresultaten. Självreflexivitet är en del av 
det etiska ansvaret för att forskarna ska bli mer transparanta i 
sina avsikter. I feministisk forskning är det en självklar rubrik i 
rapporter, uppsatser, artiklar och ansökningar (Haraway 1991; 
Sandell 2005).

I det självreflexiva ansvarstagandet har feminister också va-
rit angelägna om att använda ordet jag istället för man.5 Text-
man som en effektiv generaliseringsmotor, skapar på samma 
sätt som det kollektivistiska ”vi” problematiska samförstånd 
och igenkänningar.6 Stilistiskt är det krångligt att skriva en text 

maskulinitet i romanen Egalias döttrar.
4. När antropologen Bronislaw Malinowskis fältdagböcker publicerades i slutet av 
1960-talet och hans långtgående rasistiska åsikter uppdagades, ställdes hans forsknings-
metoder och slutsatser i ett tvivelaktigt sken (Clifford 1988). Malinowski var känd som den 
antropologiska metodens fader och en viktig forskare. Det blev en (av flera) startpunkter 
för diskussionen om självreflexivitet.
5. Jag förstår även text-jaget som en ofrånkomlig fiktionalisering, eftersom det är en repre-
sentation av forskarens intentioner.
6. Den postkoloniala feminismen har framgångsrikt dekonstruerat föreställningen om ett 
feministiskt vi och menar att det är en snäv grupp som kan tala om vissa gemensamma er-
farenheter och att det varit en privilegierad grupp av vita medelklasskvinnor i västvärlden 
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utan ordet man. Det är också krångligt att skriva jag istället 
för man, särskilt eftersom ett text-jag inte kan ersätta man rakt 
av, i så fall skulle det verka som om ”jag” är upphovsperson 
till varje vedertagen idé. Jag har märkt att många studenter i 
genusvetenskap därför använder en istället för man och jag, för 
att slippa undan en könad representation av omvärlden och för 
att slippa hävda sig själv i varenda satsbyggnad.

Jag ser emellertid inte att text-en löser problemet med det all-
mängiltiga. Att till exempel påstå: ”i och med att man började 
tillämpa hen på dagis blev alla barnen mer jämlikt behandlade” 
säger inte mer eller mindre om vem som gör vad än påståendet: 
”i och med att en började tillämpa hen på dagis blev alla barnen 
mer jämlikt behandlade”. Snarare uppstår en förvirring om det 
bara var en personal eller om det var någon annan, kanske jag, 
som använde ordet hen.

Jag har nu rört mig från ett nyord, hen, som skapats utifrån 
en önskan om ett könsneutralt språk och som togs i bruk sam-
tidigt med det okönade en, vidare till det allmängiltiga man. 
Jag har också hävdat att text-en inte löser något, eftersom det 
är generaliseringen snarare än en urvattnad könsbestämmelse 
som är problemet. Att skriva jag i en text synliggör också vilka 
antaganden som jag utgår ifrån utan att ta för givet att de gäl-
ler alla. Jag ska nu vända tillbaka till hen och ställa frågan om 
pronomen någonsin kan vara könsneutrala?

Är det könsneutrala alltid rimligt?
I uppsatser har genusvetarstudenter börjat använda hen alltmer, 
vilket jag välkomnar. Det har också funnits tillfällen när jag 
har haft diskussioner med studenter om det rimliga i att alla, i 
en enkät eller intervju, ska representeras som hen i uppsatsen. 
Det ökar anonymiteten bland deltagarna, men samtidigt skapar 
hen svårigheter för författaren som vill göra analytiska poänger 
kring genusrepresentationer, i form av exempelvis handling, 
attribut eller identifikation. Om genusanalysen går förlorad blir 
det otydligt vilken betydelse genus har i dagliga handlingar och 

som haft tolkningsföreträde om vad det feministiska vi:et ska representera (jfr. Mohanty 
1984).
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hur genus är en del av en föreställningsvärld som reproducerar 
ojämlikhet, ojämställdhet, trakasserier och diskriminering. 

Jag vill därför både problematisera och försvara hen. Hen 
används ibland för att beskriva en avkönad kropp och har gett 
vardagsuttryck som ”det kanske är en hen”, som en tredje per-
sonkategori utan bestämt kön. Att tro att hen upphäver könan-
det av kroppar innebär kanske något av ett önsketänkande ef-
tersom hen redan definieras inom könade representationer, i sitt 
motstånd mot han och hon. Som en tredje kategori kan hen inte 
stå utanför genuskonstruktioner eftersom hen kunskapsmässigt 
bygger på att det redan finns kännedom om den binära opposi-
tionen kvinna/man och att hen skapas som en reaktion mot ge-
nuskonstruktioner som stabila. Men på samma sätt som genus 
är instabilt är hen ett tecken på att det också finns en önskan 
att ytterligare markera den instabiliteten. Fast det kan också, 
tvärtom, diskuteras om hen istället ytterligare konsoliderar hon 
och han för att cementera en plats, den enda platsen, som binärt 
könade betydelser inte finns på.

Politisk grammatik som intervention
Jag har här velat lyfta fram hur det könsneutrala talet om perso-
ner fått genomslag i svenska språket och att det kan främja ett 
feministiskt skrivande, dels genom att vår förståelse av genus på 
ett tydligare sätt vänder sig bort från en tvingande tvåkönsmo-
dell, dels för att genus i vissa sammanhang blir en icke-fråga. 
Jag har också velat peka på att hur löftesrikt en könsneutral 
vokabulär än verkar löser den inte alla problem. Kanske är pro-
blemet inte alltid genus i sig, utan hur generaliseringar görs och 
hur det könsneutrala riskerar att bli könsblint. Slutligen undrar 
jag vilka berättelser och begär som samkonstruktionen genus 
och könsneutralt genus på olika sätt skapar i språkbruket idag. 
Det är för tidigt att dra slutsatser om hur hen och en kommer 
att få betydelse i till exempel litteratur. Att fiktionalisera hen 
som ett politiskt pronomen är något jag gärna skulle se flera 
skribenter göra. Jag ser det som en språklig intervention som 
inte bara tillför ett ord, utan som skapar en förändring i den 
grammatiska ordningen.
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