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Sammanfattning:  
Genom att använda kritisk diskursanalys har jag tittat på hur man 
konstruerar genus i en lärobok i samhällskunskap, avsedd för gymnasiet 
och komvux. Min utgångspunkt har varit att den rådande 
genusordningen i samhället även manifesteras i texter av det här slaget. 
Resultatet visar att den rådande genusordningen där män som grupp är 
överordnade kvinnor som grupp tar sig uttryck i läroboken, främst 
genom att ord som relaterar till kvinnor förekommer mycket oftare än 
ord relaterade till män, vilket skulle kunna tyda på att mannen fungerar 
som norm. Men det finns också exempel på en nyanserad och 
problematiserande bild av jämställdhetsproblematiken, där könsneutrala 
strategier hjälper till att undvika att fokusera på skillnader mellan kön 
där det inte är av intresse för framställningen.       
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1 Inledning 
 
Vi påverkas antagligen av alla texter vi läser, precis som vi har möjlighet att 
påverka de texter som skrivs. Genom texter påverkas och påverkar vi vår 
världsbild och vår syn på samhället. Genom texter förhandlar vi om hur 
samhället ser ut och vilka ideologier som ska råda.   

Att vårt samhälle ännu idag inte är jämställt mellan könen är en realitet som vi 
dagligen kan se manifesteras på olika sätt och på olika nivåer. Fortfarande lever 
vi i ett samhälle där män som grupp har stora fördelar gentemot kvinnor som 
grupp. Vi kan se det när vi tittar på löner, vilka som innehar professurer och 
styrelseposter, vilka som tar mest ansvar för barnen och så vidare. Det finns ett 
hierarkiskt förhållande där män står överst i genusordningen. Denna 
genusordning är rådande i vår kultur och antagligen i alla andra kulturer. Och det 
är inte förrän vi har en möjlighet att omvärdera de roller som vi tilldelats som vi 
kommer att kunna få ett samhälle där individen och inte könet utgör den primära 
bedömningsgrunden. 
 Genusfrågan handlar till stor del om att medvetandegöra. Det gäller att se de 
kulturella strukturer som finns bakom genusordningen för att kunna skilja på 
biologiska och sociala argument. ”Det handlar om att frilägga befintliga mönster” 
skriver Yvonne Hirdman i Genus – om det stabilas föränderliga former ”[f]örst då 
kan man värja sig ifrån dem som håller en fast i det man inte vill” (2001:16). Hon 
menar alltså att det är först när vi blir medvetna som vi kan förändra. Samma tanke 
uttrycker Mary Deveraux när hon skriver att den feministiska teorin, liksom andra 
poststrukturalistiska teorier, försöker göra det obemärkta uppmärksammat. Den 
feministiska teorin har en tro på ”att den informerade betraktaren är en mera kritisk 
betraktare, och att det är mindre sannolikt att den kritiska betraktaren blir till ett 
offer för texten” (Deveraux 1994:151). 
 Skolan har ett stort ansvar för vilken kunskap som ska ses som viktig och 
relevant och vad som bör medvetandegöras hos eleverna. Skolan och 
läromedelsförfattarna har en normgivande funktion och därmed ett ansvar för den 
kunskap som förmedlas. Inte minst har man ett ansvar när det gäller urvalet av den 
kunskapen. När man talar om genusfrågor så blir skolan därför en viktig instans – 
man har där ett ansvar för vilken bild av genus man väljer att förmedla. 
 Genom att klargöra på vilket sätt man konstruerar genus i en lärobok kan man 
också synliggöra vilka strukturer i samhället som gör sig gällande. Det kommer 
antagligen att säga någonting om texten men texten kommer också att säga 
någonting om samhället. Man kan förhoppningsvis få en bild av hur läroboken 
hanterar den genusordning som fortfarande gör det mer fördelaktigt att kläs i blå 
kläder istället för rosa när vi är små. 
 
1.1 Syfte 
Mitt syfte är att analysera delar av en lärobok i samhällskunskap ur ett 
genusperspektiv. Min övergripande frågeställning är hur man konstruerar genus – 
hur framställs män och hur framställs kvinnor? Jag vill belysa hur den 
samhälleliga genusordningen manifesteras i läroboken och se till vilken 
världsbild man bidrar till att förmedla.   

På en mer detaljerad nivå vill jag undersöka de ord som förknippas med 
respektive kön och vilka roller som tillskrivs dem. Jag vill också ta reda på hur 
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man gör för att skriva könsneutralt, men också försöka se till vilka konsekvenser 
det får.   
 
1.2 Teoretiska utgångspunkter 
 
1.2.1 Genus och kön 
Termen genus har framför allt använts inom antropologin och är en 
direktöversättning av engelskans gender. Begreppet började användas inom den 
anglosaxiska kvinnoforskningen på 1970-talet, men i Sverige började inte genus 
som begrepp spridas förrän i slutet av 1980-talet. Tidigare hade man istället 
använt ”socialt kön” eller den engelska beteckningen gender (Kön eller genus 
1999:3ff).  

Den svenska översättningen är inte helt oproblematisk (det råder inte 
konsensus mellan gender/genus och heller inte mellan sex/kön) men den måste 
ändå sägas tjäna sitt syfte som kontrastbegrepp till kön. Yvonne Hirdman skriver: 
”Ordet kön är ett upptaget ord som använts i årtusenden och som är fyllt av det 
jag skulle kalla för genusdiskursens innehåll. Det är ett ’orent’ ord som står för 
en rad olika betydelser, alltifrån könsorgan till synonym för man och kvinna” 
(Hirdman 2001:15). Hon menar att det innebär ett vågspel att använda ordet kön 
som vetenskaplig term eftersom man riskerar att språkbruket hjälper till att 
cementera könets gammalmodiga betydelser och därmed underordningen.   
 Inom antropologin – och senare inom andra vetenskaper – används begreppet 
kön i betydelsen biologiskt kön medan genus betecknar ett betydelsesystem som 
består av två varandra uteslutande kategorier vari vi alla placeras. Det är alltså 
inte de biologiska skillnaderna i sig som utgör genus, utan det är tolkningen av 
dessa (Kulick 1987:11).  

Anja Hirdman menar att genusbegreppet kan ses som en utveckling av 
begreppen könsroll och socialt kön. Man har då utvecklat begreppet för att få en 
mer inträngande förståelse av maktförhållandena mellan män och kvinnor. Hon 
skriver: ”Det är med andra ord ett symbiotiskt begrepp där fokus ligger på hur 
förhållandet mellan ’manligt’ och ’kvinnligt’ definieras inom olika 
diskurser/institutioner och vilka mönster denna relation ger uttryck för.” (A. 
Hirdman 2002:13). Hon anser att begreppet genus ”refererar till de historiska, 
sociala och kulturella betydelser som vid en viss tid tillskrivs kategorierna man 
och kvinna” (A. Hirdman 2002:13). 

Den brittiske sociologen Anthony Giddens har definierat ’sex’ som ”the 
biological or anatomical differences between men and women”, medan ’gender’ 
”concerns the psychological, social and cultural differences between males and 
females” (Giddens 1989:158). Man kan dock kritisera definitionerna eftersom 
vissa sexuella uttryck hamnar utanför, såsom hermafroditer och androgyna. 
Kritiken har bland annat kommit från Lorber och Farrell som skriver: ”In a social 
construction perspective not only gender, but even sex is seen as a socially 
developed status” (Lorber och Farrell 1991). 

Don Kulick, som är socialantropolog, förklarar samma sak, men på ett annat 
sätt. Han menar att ”genus och uppfattningar av och uttrycksformer för sexualitet 
är kulturella föreställningar som har ytterst lite, om någonting alls, att göra med 
biologi. Det finns, kommer vi att påvisa, ingenting ’naturligt’ i vår egen eller 
andra samhällens syn på kvinnligt-manligt, om vi med begreppet naturligt menar 
’utanför samhällets och kulturens påverkan’.” (Kulick 1987:7f). I hans bok utgår 
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författarna från att begreppen kvinnligt och manligt är symboler som ges 
innebörd och värde inom varje kultur och som därför är kulturspecifika.   

Yvonne Hirdman ser också en vidare nytta med att använda genus som 
begrepp:  

 
Begreppet genus är också behändigt att ha för att förstå och kunna diskutera 
utsträcktheten, dvs. att genus är något som häftar inte bara vid kroppar, utan 
vid allt: tankarna om manligt/kvinnligt, man/kvinna genomsyrar världen 
omkring oss och fyller platser, situationer, tyg, mat, politik, arbete. Det handlar 
om kvinnligt/manligt som överförda abstraktioner. Där blir begreppet genus 
tydligare och klarare än ’kön’ och lämnar inte utrymme för tvetydigheter 
(Hirdman 2001:16). 
 

Men långt ifrån alla forskare använder begreppet genus. Man kan också välja att 
använda begreppet kön för att sedan problematisera det. Man har då 
uppfattningen att det inte går att särskilja det biologiska könet från det sociala, att 
även kön är något skapat av kulturen. Historikern Thomas Laqueur ifrågasätter 
att det överhuvudtaget skulle gå att prata om kön som något endast biologiskt: 
”[j]ag vill med stöd av historiska vittnesbörd visa att nästan allt som man kan 
säga om kön – oavsett hur man uppfattar ordet – från början innehåller en utsaga 
om genus” (Laqueur 1994:25).  Han menar att även könet är situationsbundet, att 
det endast går att förklara i samband med strider om genus och makt. Även Karin 
Milles använder i sin studie om könsneutralt språk i broschyrer från 
Socialstyrelsen, begreppet kön (Milles 2001). Man kan säga att de ser en fara i att 
använda genusbegreppet, eftersom det då kan uppfattas som att det biologiska 
könet ses som en oproblematisk grund. Judith Butler går så långt att hon menar 
att kön är lika kulturellt konstruerat som genus (Kön eller genus 1999:10).  
 Don Kulick menar att det inom forskningen har förekommit en 
sammanblandning av det biologiska könet och tolkningen av det. Man har då 
slagit samman ”symboler med det som symbolerna symboliserar” (Kulick 
1987:21). Han ger ett exempel som handlar om menstruation och barnafödande 
där han menar att de kroppsliga funktionerna blandas ihop med menstruation och 
barnafödande som symboliska representationer av till exempel kvinnlighet. 
Sammanblandningen leder då till att menstruation och barnafödande ligger till 
grund för ett samhälles maktstruktur och genussystem, medan Kulick menar att 
sådana funktioner inte säger någonting i sig själv. Han skriver: ”Man kan fråga 
om t ex barnafödande ’egentligen’ är ett tecken på (en symbol för) styrka eller 
svaghet? Överlägsenhet eller underlägsenhet? Är det orent eller sakralt? Ett 
välförtjänt straff eller en livsbejakande kraft?” (Kulick 1987:21f). Hans slutsats 
blir att svaret på sådana frågor beror på hur man tolkar ett biologiskt fenomen 
som barnafödande eller menstruation inifrån varje enskild kulturs symbolsystem. 
 
Oavsett om man använder begreppet kön eller genus så är det viktigaste, som jag 
ser det, synen på konstruktionen som det grundläggande – tanken på att vi 
konstrueras till kvinna eller man. I begreppet genus ligger konstruktionen som 
fundament och därför ser jag det begreppet som det mest tilltalande och med 
minst risk för missförstånd. Det betyder inte att könet går fri från 
konstruktivistiska inslag. Jag har valt att använda ordet kön (främst i 
sammansättningar som könsbestämd, könstillhörighet etc.) i analysdelen i ett 
slags allmänspråklig betydelse. Jag ser dock hela tiden konstruktionen och den 
kulturella tolkningen som de viktigaste beståndsdelarna i både termen kön och 
termen genus.  
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1.2.2 Genussystem och genusordning 
Många genusforskare använder begreppet genussystem för att placera in 
genusbegreppet i en samhällelig diskurs. Yvonne Hirdman skriver bland annat: 
”Genussystemet är således en ordningsstruktur av kön. Denna grundläggande 
ordning är förutsättningen för andra sociala ordningar. Ordningen av människor i 
genus har blivit basen för de sociala, ekonomiska och politiska ordningarna.” 
(Hirdman 1988:51). Även Don Kulick använder genussystem för att förklara hur 
den struktur fungerar som upprätthåller, reproducerar och legitimerar genus 
(Kulick 1987:32f.).  
 Man kan också tala om patriarkat, men det begreppet är inte helt 
oproblematiskt och en del har påpekat att ordet bör reserveras för den typen av 
dominans där äldre män dominerar över yngre män, kvinnor och barn, vilket 
ligger närmre den ursprungliga betydelsen. Begreppet patriarkat är i sig 
hierarkiskt (Kön eller genus 1999).  
 När man använder begreppet genussystem lägger man stor vikt vid 
maktförhållanden, vilka på intet sätt ska ignoreras. Men begreppet kan lura oss 
att tro att systemet på något sätt är statiskt.  
 Det finns ett alternativt begrepp – genusordning – som jag finner mer 
tilltalande. Genusordning har bland annat använts av sociologen Robert Connell, 
som betonar att det handlar om en kollektiv process, där sociala relationer 
organiseras och där genus är en del. Han vill därför undvika termen system som 
han tycker kan associeras till någonting stillastående (Kön eller genus 1999:6). 
System kan alltså tolkas som mer statiskt än ordning, och för att undvika detta 
har jag valt att använda genusordning som begrepp. För mig handlar det mer om 
en nyansskillnad än om en faktisk betydelseskillnad. Jag tror att genussystem och 
genusordning många gånger kan sägas vara synonyma.     
 
1.2.3 Könsneutralitet i språk 
När man talar om ett könsneutralt språk lägger man stor vikt vid språkets 
dialektiska förhållande till samhället och kulturen. Den genusordning som finns 
i samhället avspeglas och manifesteras alltså genom språket, och i språkets 
uttryck kan det finnas ett förtryck i sig. Yvonne Hirdman menar att ett 
könsneutralt språk är ett språk som inte förmedlar och återskapar en 
könshierarkisk världsbild. Den könshierarkiska världsbilden bygger på de två 
logiker som ligger till grund för Hirdmans resonemang – särhållandets tabu där 
man tydligt gör en åtskillnad mellan män och kvinnor samt att mannen fungerar 
som norm för människan (Hirdman 1988:51).  

Karin Milles skriver: ”Ett könsneutralt språk skall varken bidra till 
bevarandet av negativa eller normerande uppfattningar om kvinnor (eller män), 
eller leda till att osynliggöra kvinnor (eller män). Ett könsneutralt språk behöver 
däremot inte vara ett könsblint språk, som undviker att tala om kön 
överhuvudtaget” (Milles 2001). Hon menar att man kan urskilja två typer av 
diskriminering: en där man genom språket förlöjligar, förminskar eller på annat 
sätt bekräftar kvinnors underordning. Det kan till exempel innebära negativt 
laddade personbeteckningar för ettdera könet eller att kvinnor och män ges olika 
stort utrymme eller stereotypa roller i en text. Den andra formen innebär att det 
ena könet osynliggörs därför att språksystemet inte har några neutrala former att 
tillgå. I svenskan kretsar ofta debatten kring generiskt han, eller 
yrkesbeteckningar som inte är könsneutrala (t.ex. riksdagsman eller lärare). Hon 
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påpekar dock att det kan vara svårt att särskilja dessa kategorier eftersom de ofta 
hänger intimt samman (Milles 2001:190f).     
 
1.2.4 Kritisk diskursanalys     
Termen diskurs har använts på många olika sätt. Norman Fairclough pekar på en 
rad områden i sin bok Discourse and social change: ”samples of spoken 
dialogue, in contrast with written texts”, ”spoken and written language”, 
”situational context of language use”, ”interaction between reader/writer and 
text”, ”notion of genre” (Fairclough 1992:3). Även Ruth Wodak diskuterar 
diskursbegreppet i sin bok Gender and discourse. Hon hänvisar till Harré och 
Stearns (1995) som skriver: ”’discourse’ refers the totality of signs that carry 
meaning: the mind is seen as the product of signs encountered, including non-
verbal signs.” (Harré & Stearns enl. Wodak 1997:4). En av frontfigurerna inom 
diskursanalysen, Teun van Dijk, talar om diskurs dels som ‘text in context’, dels 
som ’set of texts’. Han menar att diskurs ska förstås som en form av 
språkanvändning och en form av social interaktion, tolkad som en specifik 
talhandling i en social situation (van Dijk 1990:164). 

En grundläggande tanke inom diskursanalysen är att diskurs inte går att 
separera från andra former av social utövning. Det handlar ytterst alltid om en 
förhandling om hur samhället ser ut. Texter påverkas av det samhälle de finns i 
men bidrar också till att upprätthålla och etablera – men också förändra – 
samhällets struktur. Det handlar om ett dialektiskt förhållande som innebär att 
språkliga val alltid har en innebörd och en orsak som grundar sig på det samhälle 
som de finns i. Texter ger på så sätt indikationer på sociala och ideologiska 
krafter i samhället och det blir tydligt att frågor om makt och ideologi är tätt 
sammanflätade med diskurs (Hellspong & Ledin 1997:258f, Wodak 1997:4f). 

Begreppet intertextualitet har stor betydelse inom diskursanalysen. Man kan 
enkelt uttrycka det som att alla texter är både kontextberoende och 
kontextförnyande. Ruth Wodak hänvisar till Gunther Kress när hon skriver: ”In 
principle – because of intertextuality – every discourse is related to many others 
and can only be understood on the basis of others” (Kress enl. Wodak 1997:6). 

Wodak och Fairclough har kommit fram till följande definition av diskurs: 
”Critical Discourse Analysis sees discourse – the use of language in speech and 
writing – as a form of ’social practice’.” (Wodak 1996:17). I sin definition lägger 
de stor vikt vid det dialektiska förhållandet mellan en specifik diskurs och 
situationen – de institutionella och sociala strukturer som ramar in dem. De 
fokuserar på diskursen som socialt konstituerad såväl som socialt beroende och 
menar att ”it constitutes situations, objects of knowledge, and the social identities 
of and relationships between people and groups of people” (Wodak 1996:17). De 
skriver vidare: ”It is constitutive both in the sense that it helps sustain and 
reproduce the social status quo, and in the sense that contributes to transforming 
it” (Wodak 1996:17). 

Den kritiska diskursanalysen kan alltså ses om ett verktyg som man kan 
använda när man vill belysa strukturer i samhället – kanske främst när det gäller 
maktstrukturer.   
 
1.2.5 Syntes – den genusinriktade diskursanalysen 
Man skulle kunna framhålla att den kritiska diskursanalysen har en hel del 
gemensamt med genusforskningen. Det handlar om att blottlägga mönster för att 
kunna förstå dem och värja sig mot dem. Det handlar om en konstruktivistisk 
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grundsyn. Inom diskursforskningen framhåller man det dialektiska förhållandet 
mellan språk och samhälle. Inom genusforskningen ser man till hur samhället 
konstruerar genus, men också hur genus hjälper till att forma samhället. Tanken 
på att både språk och genus är uttryck för hur samhället ser ut är gemensam. Jag 
ser det därför som att det är två forskningsområden som har en gemensam 
utgångspunkt i den konstruktivistiska tanken.  

I Ruth Wodaks bok föreslås en del utgångspunkter för den feministiska 
diskursanalysen. Den feministiska lingvistiken (feminist linguistics med Wodaks 
term) utgår från språkvetenskapen, och inte från studier av kvinnor som inom 
andra discipliner. Wodak menar att den feministiska lingvistiken har många 
likheter med den kritiska diskursanalysen men också med sociologi och historia. 
Wodak menar att det är möjligt att inom ramen för den kritiska diskursanalysen 
utöva genusinriktad forskning. På samma sätt som man kan titta på maktfaktorer 
utifrån begreppet rasism så kan man utgå från sexism. I begreppet sexism ligger 
då förutsättningarna att det bara finns två binära kön som står i kontrast till 
varandra och att det finns en hierarkisk ordning dem emellan. Samma tanke har 
Yvonne Hirdman utvecklat när hon beskriver genussystemet som byggt på två 
logiker: Dels att det finns en dikotomi och att parterna – man och kvinna – inte 
bör blandas. Det kallar hon isärhållandets tabu. Dels hierarkin – att mannen utgör 
normen och att kvinnan tillhör det abnormala, det andra könet (Hirdman 
1988:49). Wodak menar att även den feministiskt inriktade lingvistiken måste 
bygga på dessa antaganden.  

Wodak hänvisar till Marlis Hellinger, som menar att den feministiska 
lingvistiken (här förkortat till FL) särskiljer sig från andra discipliner genom tre 
ställningstaganden: 

 
1. FL places female and male linguistic behaviour and the linguistic phenomena connected 

with the designations of women and men at the centre of its considerations. 
2. FL interprets persons-related asymmetries in the field of language systems and language 

use as expressions of the linguistic discrimination of women (sexism) and links these 
directly to the plane of social discrimination. Traditional studies usually make do with 
descriptive results…. 

3. FL does not accept phenomena as given, but seeks alternatives in keeping with the 
principle of the linguistic equal treatment of women and men. It pursues explicitly 
political goals by criticizing ruling linguistic norms and understanding the linguistic 
change it advocates as part of an overall change in society. (Wodak 1997:8 med 
hänvisning till Hellinger 1990:12)      

 
Wodak menar att dessa utgångspunkter manifesteras i de två frågorna: 

1. How are women represented in the existing language system? 
2. How does the linguistic behaviour of the group of women differ from that 

of men? (Wodak 1997:8)  
 
I min uppsats kommer jag framför allt att ta avstamp i den första frågan. Den 
andra frågan är mera relevant i samband med talad diskurs, och inte särskilt 
fruktbar i en textanalys, varför jag lämnar den därhän. Jag vill dock inte bara 
fokusera på hur kvinnan framställs utan vidga frågeställningen till att gälla genus 
som övergripande kategori. Hur konstruerar man genus?  
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1.3 Tidigare språkvetenskaplig forskning med inriktning på 

kön/genus  
Kön har sedan 1970-talet förekommit som en variabel inom sociolingvistiken 
(liksom andra variabler såsom klass, ålder, religion, etnicitet). Bland andra 
Milroy, Trudgill och Labov har använt sig av denna variabel i sina 
undersökningar (Wodak 1997:8f). Även svenska forskare som Bengt Nordberg 
har använt sig av kön i sin forskning (Nordberg 1985). Den sociolingvistiska 
forskningen har dock fått en del kritik för att man sällan problematiserar 
kategorin kön, vilket skapar en ensidig syn på hur genus egentligen skapas 
genom språk. 

Ruth Wodak tar ett exempel på detta ur sin egen forskning. Hon fann att det 
fanns större skillnader mellan mödrars och döttrars språk än mellan mödrars och 
söners, vilket visar att det är vanskligt att säga någonting om variabeln kön. Hon 
pekar också på andra undersökningar där de individuella skillnaderna är större än 
de mellan män och kvinnor. Men det är sällan som man har intresserat sig för 
individuella skillnader och därför har man inte satt det i proportion till 
skillnaderna mellan män och kvinnor (Wodak 1997). 
 En som har kritiserat användningen av kön som variabel är Penelope Eckert 
(1997). Hon kritiserar det faktum att kön är en alltför enkel variabel att använda i 
sociolingvistiska undersökningar. Man tar ingen hänsyn till hur de sociala 
förhållandena i det samhället konstruerar genus, vilket leder till att skillnaderna 
mellan könen analyseras som biologiska skillnader utan att sättas in i ett 
sammanhang (Eckert 1997:213). Hon hänvisar till undersökningar av bland andra 
Trudgill och Labov där de språkliga skillnaderna mellan könen har analyserats i 
termer av prestige. Hon motsäger sig visserligen inte att hypoteserna som de 
framlägger är korrekta, men att de är begränsade av det faktum att de bara tjänar 
som förklaring på en enda aspekt av språkbruket. Hon väljer i stället att trycka på 
de sociala konstruktioner som skapar bland annat genus (1997:215f). Hon 
påpekar också att genus skiljer sig på en väsentlig punkt från andra variabler 
(som klass eller etnicitet) i form av dess reciproka karaktär. Att vara kvinna 
innebär mycket sällan att sträva mot att vilja vara man, medan strävan mot en 
annan socialgrupp inte är anmärkningsvärd. Därmed faller Trudgills och Labovs 
prestigeteori i viss mån och argumentet att kön inte kan användas som en 
variabel likt andra blir tydligt (Eckert 1997:216). 

Susan Gal är en annan forskare som har skrivit om könsskillnader ur ett mer 
problematiserande perspektiv. Hon ser på skillnader mellan kön i ett tvåspråkigt 
samhälle, men försöker göra det genom att se till vilka sociala faktorer som ligger 
bakom språkvalen. Hon menar att eftersom kvinnor värderas lägre i samhället så 
har de mer att vinna på att ta till sig ett språk med högre social status 
(1997:376ff). 
 Även på svenska har det kommit en del undersökningar med viss 
genusinriktning. Kerstin Nordenstam och Viveka Adelswärd är forskare som 
använt sig av könsvariabeln. De har dock verkat främst inom 
samtalsforskningen, där Adelswärd har tittat på manligt och kvinnligt i 
anställningsintervjuer och Nordenstam bland annat har riktat in sig på vad som 
är typiskt i kvinnliga och manliga samtalsstilar (Adelswärd 1992, Nordenstam 
1987, 1996). 

Staffan Hellberg har nyligen gjort en liten studie över språket i Svenska 
Akademiens Grammatik (SAG), där han visar att män i de redigerade 
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exempelmeningarna förekommer i långt större utsträckning än vad kvinnor gör. 
Det finns också en skillnad i vilka roller som de olika könen tilldelas i 
exemplen. Det finns då en tendens till att män oftare får rollen som den aktiva 
(agensrollen), även om den hypotesen bara bekräftas till en mindre del (Hellberg 
2002).    
 Karin Milles har gjort en studie på uppdrag av Socialstyrelsen där hon tittat på 
om språket är könsneutralt i två olika broschyrer. Det visade sig att språket var 
förvånansvärt könsneutralt men hon frågar sig vad det i sin tur innebär för 
framställningen. Hon påpekar att ett könsneutralt språk också kan användas för 
att dölja viktiga könsstrukturella aspekter (Milles 2001). 
  Men faktum är att det finns en stor forskningslucka att fylla, där 
genusperspektivet liksom språksynen har en hel del att vinna på att vila på en 
konstruktivistisk grund. Först då tror jag att man får fram resultat som kan sättas i 
samband med och ha relevans för den verklighet vi lever i.  
  
 
1.4 Material – en allmän beskrivning 
Jag har valt en bok i samhällskunskap eftersom det finns anledning att tro att det 
är ett av de ämnen där man har störst chans att påverka elevernas uppfattningar 
och värderingar. Naturligtvis påverkas vi av allt vi läser, men i samhällskunskap 
är det mera tydligt vilken världsbild man väljer att förmedla. Inom det 
samhällsvetenskapliga ämnet behandlar man politiska frågor, såväl som 
ekonomiska och sociala, vilket är ämnen som har sin grund i värderingar. Skolan 
och läroboken får då ett större ansvar att förmedla objektiv kunskap.    

Jag har fått tillgång till delar av en lärobok i samhällskunskap avsedd för 
gymnasieskolan och komvux. Den ska under hösten 2002 ges ut av Bonnier 
Utbildning och har fått namnet Attityd. Boken kommer att vara uppdelad i tre 
huvuddelar. Jag använder mig av ekonomidelen, vilken i sin tur är indelad i tre 
delar: Ekonomi individ, Ekonomi Sverige och Ekonomi världen. Ekonomidelen 
består av 133 sidor, varav 30 sidor enbart består av bilder.  

Den första delen, Ekonomi individ, behandlar ämnen som har med den 
enskilda människan att göra. Den handlar om inkomster och skatter, men också 
om vad vi som individer lägger pengar på, om att välja boende, att hushålla med 
pengar, oss som konsumenter, arbete etc. Den andra delen, Ekonomi Sverige, 
behandlar samhällets ekonomi/det ekonomiska kretsloppet, utbud/efterfrågan, 
marknadsekonomi/planekonomi, konjunkturer, statens ekonomi, riksbanken och 
valutor, arbetsmarknaden, jämställdhet i arbetslivet och fackföreningar. Ekonomi 
världen handlar i stort om världshandel, EU, fattiga/rika länder, kolonier, skulder, 
hjälp till fattiga länder, miljön, arbete i världen, EU och jämställdheten. 

Det finns olika typer av referenser i texten, ett slags hänvisningar till andra 
källor. De består av: exempeltexter, citat, film- och lästips och statistikuppgifter. 
Varje kapitel börjar med en exempeltext som fungerar som utgångspunkt för den 
mera sakliga framställningen som kommer sedan. Exempeltexten utmärker sig 
genom att vara kursiverad, tydligt fiktiv och mera skönlitterär. Det förekommer 
också det som jag kallar exempeltexter inuti de mer sakliga texterna. Ibland är 
källan angiven (till exempel Per Anders Fogelström och Inger Alfvén), ibland 
saknas sådan. I marginalerna förekommer också citat, ibland från kända 
personers texter eller uttalanden (som Lars Winnerbäck och Inger Alfvén), ibland 
med någon utredning som källa (som Kvinnoslanten – 
Statstjänstemannaförbundet eller Voices of the Poor, Världsbankens rapport). 
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Men många citat är också hämtade ur texten och bidrar till att lyfta fram tankar ur 
den. Då finns ingen hänvisning. Det finns också statistikuppgifter, som är 
placerade i marginalen. De utmärks förutom rubriken av att alltid ha en lila 
inramning. I slutet av varje del finns tips på filmer att se och böcker att läsa. 
Tipsen återfinns längst ned på sidan efter respektive kapitel.  

Varje del avslutas med arbetsuppgifter som relaterar till innehållet i kapitlet. 
Inom varje del finns också fördjupningsavsnitt (exempelvis Hemmets förvandling 
och Ostindiska kompaniet) och faktarutor (exempelvis Boendeformer och 
Konsumenträtt). Fördjupningsavsnitten utmärker sig förutom med sin rubrik, 
genom att alltid ha en orange ram medan faktarutorna har en röd inramning. Det 
förekommer en hel del bilder, både på textsidorna och på hela uppslag och de 
associerar mer eller mindre tydligt till texten. 

Det finns en del avsnitt i texten som uttryckligen behandlar ämnen som har 
med könsaspekten att göra. Jag kallar dem för metaavsnitt. Till dessa avsnitt 
räknar jag: ”Hans och hennes pengar”, ”Vi föredrar sökande av manligt kön”, 
”Den delade arbetsmarknaden”, ”EU och jämställdheten”, ”Lönebeskedet”, ”En 
värld för män, en för kvinnor”, ”Geisha – från manligt till kvinnligt yrke” och 
”Kvinnor – billigare arbetskraft”. Det finns även andra avsnitt i texten som 
behandlar kön, men då som ett delämne till huvudrubriken.   
 
1.5 Redaktörens inställning 
Redaktörens och författarens inställning till läroboken kan ha en avgörande 
betydelse för hur den skrivs och det har ett kontextuellt värde när jag tolkar 
resultaten. Såhär uttrycker redaktören sin inställning till boken:  
 
”Ambitionen har varit att göra ett så nyanserat läromedel som möjligt och försöka problematisera 
genusaspekten. Vi har lyft fram kvinnor och män i statistikuppgifter samt preciserat vilket kön 
som avses (en samhällsförändring kan ju få olika följder för kvinnor och män). Men samtidigt har 
vi inte velat ta ut svängarna alldeles för att boken inte ska stämplas som ’feministisk’ (har en 
negativ klang för många).  
 
Vi har velat erbjuda förklaringar till t.ex. varför arbetsmarknaden är könssegregerad. Men vill inte 
skriva eleverna på näsan, utan få dem att själva reflektera över frågor som tas upp. Vi har försökt 
förmedla en bild av att kvinnor och män inte har samma förutsättningar p.g.a. de föreställningar 
som finns i samhället (det tas framför allt upp i det sociala). Vi har medvetet plockat bort 
stereotypa bilder av kvinnor och män. Andra aspekter har lyfts fram än de traditionella” (ur mejl 
från Hjördis Meyer, redaktör på Bonnier Utbildning). 
 
Hon skriver också att ambitionen har varit att boken genomgående ska 
genomsyras av ett annat angreppssätt än det traditionella och hjälpa till att 
nyansera bilden av samhället. Den skiljer sig genom sitt ”berättande”, har 
skönlitterära inslag och är inte lika strukturell. Den skiljer sig också från andra 
läroböcker formmässigt och i bildval. Allt detta kan enligt redaktören hjälpa till 
att ge ett alternativ till de stereotypa föreställningar vi har om vad som ska ingå i 
vår kunskap om samhället. Hon antyder också att genusfrågan utvecklas i ”det 
sociala”, vilket är en annan del av läroboken. Det finns dock inget avsnitt i boken 
som behandlar genusfrågan i sig.  

I den första exempeltexten som inleder ekonomidelen finns till exempel en 
tydlig medvetenhet om vad man kan kalla stereotypa könsroller. Här målas en 
bild av en familj upp där mamman vill köpa en ny bil av det märke som hon 
alltid drömt om, om en dotter som vill ha ett nytt dataspel, om en son som dricker 
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lågkalorijuice och om en pappa som tjatar på barnen om att de ska äta upp sin 
frukost (s.3). 
 Det finns alltså en medvetenhet i genusfrågorna som har genomsyrat 
processen med den här läroboken. Detta kan också ha påverkan för hur man 
väljer att tolka resultatet.  
 
1.6 Metod 
Genom att använda analysmetoder hämtade från den kritiska diskursanalysen 
hoppas jag kunna klargöra hur genus konstrueras i läroboken. Det betyder att 
jag ser till texten i samband med termer som samhälle och diskurs. Jag ser alltså 
inte texten som fristående utan som en del av den samhälleliga diskursen – och 
då främst till den genusordning som råder. Det innebär: 
 

• Att jag excerperar de ord som används för kvinna och man för att se hur 
man använder dem och i vilka sammanhang de förekommer.  

• Att jag klarlägger vilka referenser och hänvisningar som görs till 
utomstående källor i termer av kön. Det handlar då om ett slags explicit 
intertextualitet, där man kan se vilka röster som får komma till tals. 

• Att jag tittar på vilka strategier man använder för att skriva könsneutralt, 
men också att jag försöker se vilka konsekvenser de neutrala strategierna 
får. Betyder de neutrala strategierna att man faktiskt skriver 
könsneutralt? Det försöker jag klargöra genom att se till det som jag 
kallar betydelsekedjor. 

• Att jag ser till vad som tas för givet i texten genom att se vad man 
presupponerar. Då kan man också få en bild av de värderingar som 
ligger bakom texten.  

 
Samtliga exemplen i följande beskrivning är autentiska, om inte annat uppges. 
 
1.6.1 Orden för kvinna och man  
Flera diskursanalytiker har påtalat valet av ord som en viktig analyskategori. 
Norman Fairclough skriver att valet av ord inte bara är individuellt utan också är 
knutet till sociala och kulturella aspekter (Fairclough 1992:185ff, 236). Även 
Roger Fowler påpekar att orden, lexikonet, har betydelse för hur texten 
uppfattas (Fowler 1991:80f). Även om valet inte är medvetet står man oftast 
inför en rad valmöjligheter, och valet man gör får konsekvenser som säger något 
om texten och kontexten. Fairclough menar att det finns speciella nyckelord 
som har särskild betydelse för texten (Fairclough 1992:185f). I min 
undersökning ser jag ord som kan knytas till kön som nyckelord, eftersom mitt 
fokus ligger på genus.  

Jag har excerperat alla ord som kan ses som könsbundna, det vill säga kan 
knytas till ettdera könet. Jag har räknat substantiven man och kvinna med olika 
typer av böjningar (plural, genitiv) och synonymer (pojkar/flickor, tjej etc.), 
substantiv i sammansättningar där förleden är ett ord för kön (kvinnolöner, 
kvinnoarbeten etc.), adjektiva böjningsformer (manlig/kvinnlig etc.), 
personnamn som är typiska för det ena könet (Karin, Rolf etc.). Jag har dock 
uteslutit namn när jag inte varit säker på om det syftar till en man eller kvinna. 
Jag har även kategoriserat substantiv som på ett tydligt sätt relaterar till det ena 
könet (änka, husmödrar), medan yrkesbeteckningar som i den aktuella 
kontexten kan relatera till båda könen är uteslutna (sjuksköterska, brandman 
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etc.). Jag har dock räknat med sådana yrkesbeteckningar när det i det aktuella 
sammanhanget tydligt kommer fram att de bara syftar till det ena könet. Till sist 
har jag även räknat med pronomen, både personliga (hon/han, hans/hennes), 
men även kvantitativa pronomen när de tydligt syftar till det ena könet (många, 
de flesta etc.). Det finns också enstaka reflexiva pronomen som kan knytas till 
det ena könet (sin, sina) och de är medtagna i analysen. 

Hela texten är räknad, även fiktiva exempeltexter, faktarutor, 
fördjupningsavsnitt, rubriker, citat i marginalen och statistiktabeller. Däremot är 
inte arbetsuppgiftsdelarna medräknade eftersom jag inte haft tillgång till dem. 
Jag har också sett till enskilda exempel för att kunna sätta orden i ett 
sammanhang och försöka klargöra vad resultaten visar.  
 
1.6.2 Referenser och hänvisningar 
Intertextualitet kan ta sig en rad olika uttryck i en text. Det jag har fokuserat på 
kan sägas vara en form av öppen intertextualitet. Hellspong och Ledin nämner 
begreppet och menar att det då kan röra sig om till exempel anföringar, citat eller 
direkta hänvisningar och det är denna form av intertextualitet som jag valt att se 
närmare på (Hellspong och Ledin 1997:57). 

I texten finns ett antal hänvisningar till utomstående källor. De består av citat, 
exempeltexter, rekommendationer av filmer och böcker samt statistikuppgifter. 
Jag har tittat på vilka hänvisningar som görs och till vilka källor. 
Statistikuppgifterna är alltid tagna från en ”neutral” källa (som Världsbankens 
rapport eller UNDP2002) och kan inte kopplas till män eller kvinnor och därför 
har jag uteslutit dem ur den här analysen. Jag har heller inte räknat med citat i 
marginalen som tydligt är hämtade ur texten och som inte fungerar som en 
utomstående källa utan bara har funktionen att lyfta fram något ur texten. De 
utmärks genom avsaknad av hänvisning och tydlig koppling till den närliggande 
brödtexten. 
 När jag uppger att något är relaterat till en man eller kvinna så betyder det att 
en mans eller en kvinnas namn står som källa. Med neutral menar jag källor som 
inte kan kopplas till en person (Mänskliga rättigheter – artikel 23, Världsbankens 
rapport etc.). Med okänd avser jag exempel där källan inte finns utskriven eller 
där könstillhörigheten är okänd för mig (det gäller framför allt de fiktiva 
exempeltexterna, t.ex. Idries Shah). När det gäller böcker är det författarens 
könstillhörighet som avses. När det gäller filmtipsen har jag sett till regissören 
och manusförfattaren och placerat in filmen efter regissörens könstillhörighet, 
som nästan alltid är entydig med manusförfattarens, eftersom det är de personer 
som står bakom filmen och vars röster kan sägas komma fram.  
 
1.6.3 Neutrala strategier och dess följder 
Jag har redan tidigare diskuterat vad det kan innebära att skriva könsneutralt. Det 
handlar om ett språk som varken osynliggör det ena könet eller lyfter fram det i 
syfte att cementera könsskillnader (se avsnitt 1.2.3). Karin Milles lyfter fram 
vissa analyskategorier i sin studie över broschyrer från Socialstyrelsen. Hon tittar 
på personbetecknande substantiv, generiskt han och förekomster av adjektiviska 
bestämningar med -a eller -e till personbeteckningar i singularis (Milles 
2001:193). Jag har valt att ta avstamp i en liknande analys men jag utvidgar den 
en aning för att se även andra strategier för att skriva könsneutralt. Dels tror jag 
att mer dolda strategier kan vara ett sätt att undvika att skriva explicit om kön, 
dels har jag för avsikt att se hur de neutrala strategierna används i ett vidare 
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perspektiv – något som jag tar upp under avsnittet om betydelsekedjor. Jag väljer 
också att inte lägga fokus på adjektiviska bestämningar med -a och -e eftersom 
jag inte ser de formerna som strategier för att dölja vilket kön man skriver om. 
Eftersom det inte finns några förekomster av generiskt han är inte heller det 
något som jag tar upp. 

Med könsneutrala strategier menar jag konstruktioner som inte explicit syftar 
till det ena eller andra könet, men där man ändå syftar till en eller flera personer 
eller representationer för personer. Jag har tittat på strategierna: generiskt man, 
nominalfraser som hon eller han och kvinnor och män, kvantitativa pronomen 
(såsom de flesta), passiveringar (såsom det ägs), frågekonstruktioner (såsom vem 
tar ansvar?), personliga pronomen i direkt tilltal (du och vi) och nominalfraser 
(såsom den som är arbetslös). 
 
Bakom de neutrala konstruktionerna finns det ofta människor som har utfört 
handlingarna i texten. För att få fram om de neutrala strategierna kan dölja 
representanter för det ena eller andra könet har jag skapat en analyskategori som 
jag kallar för betydelsekedjor. Jag har inte funnit någon motsvarighet till den här 
typen av analys i litteraturen och jag tror inte att någon har genomfört den förut. 
Jag menar dock att det kan vara ett effektivt sätt att blottlägga betydelser som inte 
explicit finns utskrivna, men som man ändå kan läsa in genom denna analys. Jag 
ska illustrera genom att ta ett exempel.  

Om det på en plats står att ”om man har mycket pengar så har man mycket 
makt” så är det en könsneutral strategi. I vissa kontexter är informationen om 
vem som står bakom handlingen inte heller viktig eller relevant. Men om det på 
ett annat ställe i texten står ”män har mera pengar än kvinnor” så har man goda 
skäl att tro att referenten i den första meningen också är män. Genom att knyta 
samman propositioner av det här slaget kan man få fram en kedja av betydelser 
som i slutändan kan kopplas till kön. Då har de neutrala strategierna fått följder 
där föreställningar om kön kan anas utan att man explicit har uttryckt dem. Det 
ovan nämnda (fiktiva) exemplet skulle då se ut så här: 
 

Mycket pengar ger mycket makt  män har mera pengar än kvinnor = män 
har mera makt än kvinnor 

    
Av den neutrala strategin där man använt generiskt man i den första 
propositionen har man då kunnat koppla ihop propositioner med liknande teman 
som finns placerade på en annan plats i texten (”män har mera pengar än 
kvinnor”). Genom detta har man kunnat skapa en betydelse som kan knytas till 
ettdera könet. Man kan då dra slutsatsen att män har mera makt än kvinnor, trots 
att det inte finns någon explicit sats som har den innebörden.  
 
1.6.4 Presuppositioner 
Genom att se vad som tas för givet i texten kan man få en bild av vilken kunskap 
som förmedlas. Det gör jag genom att se till vad som presupponeras, vilka 
påståenden som framställs som självklara. Fairclough framhåller 
presuppositioner som ett effektivt sätt att klargöra vilka referensramar som råder 
(Fairclough 1992:234). Hellspong och Ledin skriver om presuppositioner i Vägar 
genom texten att ”de rör förhållanden som texten förutsätter att de gäller som en 
bakgrund till vad den för fram” (Hellspong &  Ledin 1997:127). Presuppositioner 
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kan alltså hjälpa till att få fram de gängse idéer som råder inom den aktuella 
diskursen som man rör sig i.    

Man kan se vilka presuppositioner som finns genom att bland annat se vilka 
nominalfraser som står i bestämd form. Men man kan också sluta sig till vilka 
referensramar som tillämpas genom att till exempel se till frågesatser. Om det 
står ”vem bedriver jämställdhetsarbete?” så kan man sluta sig till att 
jämställdhetsarbete är något som bedrivs och som tas för givet i den givna 
kontexten. Och när man skriver ”kvinnan i familjen tar mest ansvar för barnen” 
så kan man sluta sig till att en kvinna och barn är något som ses som delar av en 
familj. Typiskt för presuppositioner är att satserna kan negeras utan att 
innebörden i presuppositionerna förändras. Om man säger ”kvinnan i familjen tar 
inte mest ansvar för barnen” så har man ändå sagt att i familjen finns det en 
kvinna och barn. Och om man säger ”vem vägrar bedriva jämställdhetsarbete?” 
så förutsätter man ändå att jämställdhetsarbete förekommer. 

Jag använder mig här av exempel som kommer från det som jag kallar för 
metaavsnitt, vilket innebär de avsnitt som behandlar frågor om män och kvinnor. 
Det är främst i de avsnitten som man kan se vilken bild av genus som kommer 
fram, det som jag har för avsikt att fokusera på. I presuppositionsanalysen 
använder jag ”Hennes pengar och hans pengar”, ”Lönebeskedet”, ”En värld för 
män, en för kvinnor” och ”Kvinnor – billigare arbetskraft”.   
 
    
2 Analysresultat  
 
2.1 Orden  
Jag har alltså tittat på alla ord som kan ses som könsbundna, det vill säga kan 
knytas till ettdera könet. Resultatet visar att ord som relaterar till kvinnor är 
långt många fler än de ord som relaterar till män. Orden som kan kopplas till 
kvinnor förekommer 321 gånger medan ord som kopplas till män förekommer 
217 gånger. Gruppen ord som är relaterade till kvinnor är alltså 48 procent 
större än gruppen ord som relaterar till män. Den största gruppen är orden 
kvinna/man med böjningsformer och synonymer. Här förekommer kvinna 197 
gånger medan man bara förekommer 128 gånger. De jämnaste grupperna är 
personnamnen och kvinnlig/manlig som adjektiv. Det är också värt att notera att 
sammansättningar bara förekommer i samband med ord för kvinnor (7 gånger). 
Gruppen med de könsbundna substantiven är också mycket större när det gäller 
kvinnor än när det gäller män, 23 för kvinnor mot 9 för män (se Tabell 1). 
 
Tabell 1, könsbundna ord 
 Kvinnor Män 
Personnamn   23 22 
Pronomen   58 47 
Könsbundna substantiv   23  9 
Kvinna/man med 
böjningsformer 

197 128 

Kvinnlig/manlig som 
adjektiv 

  13 11 

Sammansättningar    7 0 
Summa 321 217 
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På sätt och vis kan det vara svårt att se någon orsak till varför det ser ut så, 
eftersom orden här är lösryckta ur sitt sammanhang, men trenden är så pass tydlig 
att den bör kommenteras. En första tanke är att det beror på att mannen fungerar 
som norm, och att kvinnan är undantaget som måste nämnas. Det neutrala – det 
som mannen gör – behöver inte särskiljas eller könsbestämmas, medan det som 
kvinnan är/gör är det markerade som måste utskiljas och markeras med 
könstillhörighet (Hirdman 1988). Men skulle det kunna vara så att kvinnor nämns 
oftare för att man har mer att säga om dem, att man lägger mera fokus på dem? 
För att kunna svara på det ska jag ta några exempel och också försöka se vilka 
förekomster som förknippas med respektive kön.    
 
2.1.1 Personnamn 
Personnamnen förekommer i de allra flesta fall i exempeltexterna. De texterna är 
valda och i många fall konstruerade för att fungera som utgångspunkter för den 
övriga texten. Fördelningen mellan kvinnonamn och mansnamn är här mycket 
jämn och det kan troligen ha sin förklaring i att valen är medvetet gjorda (se 
avsnittet om redaktörens inställning). Det är också en enkel kategori att 
uppmärksamma om man har ambitionen att dela utrymmet lika mellan könen.  
 
2.1.2 Adjektiv 
Även fördelningen mellan adjektiven manligt/kvinnligt är jämnt fördelade och 
det har troligen sin orsak i att de nästan alltid står i samband med varandra, som 
delar av samma dikotomi. Exempel: ”Däremot händer det att man i en 
platsannons kan se att en arbetsgivare föredrar manliga eller kvinnliga sökande” 
(28) eller ”Ibland speglar t.o.m. själva yrkesbenämningen om yrket anses 
kvinnligt eller manligt” (68). I den här jämförelsen ska jag inte säga mer om de 
här orden, men jag återkommer längre fram till deras innebörd och det 
problematiska med användningen av man/kvinna i adjektivform. 
 
2.1.3 Män/kvinnor 
Orden män/kvinnor med böjningsformer och synonymer är dem som 
förekommer i särklass mest. Även dessa står ofta i ett dikotomt förhållande till 
varandra, men långt ifrån alltid. Ordet kvinna har ju 69 fler belägg än ordet man. 
Exemplen ”Kvinnor i allmänhet har lägre inkomster än män” (5), ”I många 
fattiga länder har män bättre möjligheter än kvinnor att utbilda sig och få en bra 
anställning” (125), ”Minst är löneskillnaden i forna Östtyskland där männens 
löner ligger 10 procent högre än kvinnornas” (121) innehåller alla en jämförelse 
mellan män och kvinnor. Sådana exempel är otaliga.  

Intressanta är också exemplen där det inte föreligger någon jämförelse.  
Några exempel: 
 

”Symaskinerna såldes från 1800-talets mitt av kringresande försäljare direkt till 
kvinnorna” (10) 
 
”Idag startas en tredjedel av alla nya företag av kvinnor” (26) 
 
”Många är analfabeter, dvs. kan varken läsa eller skriva, de flesta av dem är kvinnor på 
landsbygden” (99) 
 
”Långt in på 1900-talet var det en självklarhet att kvinnor slutade arbeta när de gifte sig 
eller blev uppsagda före alla andra när det uppstod arbetsbrist” (72) 
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”Idag yrkesarbetar över hälften av alla kvinnor i unionen” (119) 
 
”Fyra femtedelar av deltidsarbetet inom unionen utförs av kvinnor” (122) 
 
”Generellt har kvinnor fortfarande begränsade möjligheter att försörja sig själva i de flesta 
EU-länder, alltså vara ekonomiskt oberoende” (122). 

 
I några av fallen kan man se att tesen, att mannen är norm, besannas – kvinnan 
framstår som undantaget. Det är norm att arbeta heltid (som de flesta män gör) 
medan deltidsarbetet måste betonas eftersom det är undantaget. På samma sätt är 
det norm att vara självförsörjande (som männen är), medan kvinnor har svårt att 
försörja sig själva, vilket är undantaget. Att fortsätta arbeta är också normen, att 
stanna hemma med barn är undantaget osv. Även här är ju kvinnan en del av 
dikotomin, även om den andra delen av dikotomin uppträder implicit. 
 
2.1.4 Könsbundna substantiv 
Intressant är också de könsbundna substantiven där kvinnoorden är 23 medan 
orden relaterade till män bara är 9. De ord som kopplas till männen är: bror, man, 
landshövding, sambo, lillebror, bilmekaniker och brandmän. De ord som kopplas 
till kvinnorna är: hembiträde, husmödrar, änka, lillasyster, mormor, farmor, 
sjuksköterska, kassörska, hustru, hemsömmerskor, barnmorskor, mamma, 
kurtisan, älskarinna, geisha och svärmor. Notera att yrkesbeteckningarna som är 
medtagna i den här kategorin är sådana som i kontexten tydligt har kopplats till 
det ena könet, och att till synes könsneutrala ord (som sambo eller landshövding) 
har refererat till det ena könet i sammanhanget. Bland orden som refererar till 
män finner vi två ord som ingår i ett dikotomt förhållande till en kvinna; man 
(som i sammanhanget står i betydelsen make) och sambo. Bland orden som 
relaterar till kvinnor finner vi fler ord som står i relation till en man: änka, hustru, 
kurtisan, älskarinna och geisha.  

Naturligtvis kan indelningen diskuteras – en älskarinna kan till exempel vara 
älskarinna till en kvinna, men kontexten gör det ändå tydligt nog att orden i 
sammanhanget utgår från en heteronormativ uppfattning.  
 
2.1.5 Sammansättningar 
Det bör kommenteras att sammansättningar med könsbundna ord endast 
förekommer i gruppen ord relaterade till kvinnor. De aktuella exemplen är 
kvinnoarbeten, kvinnounderskott och kvinnolöner (som har fem belägg). Här är 
det lätt att se att mannen utgör normen, medan kvinnan är undantaget. Det talas 
aldrig om mansarbeten eller mansunderskott och inte heller om manslöner. 
Mannen är det normala, kvinnan marginaliseras och blir det markerade som 
måste nämnas.  
 
2.1.6 Pronomen 
Att antalet pronomen är fler i gruppen ord som relaterar till kvinnor hänger 
antagligen samman med att det totala antalet ord som relaterar till kvinnor är så 
pass mycket större. Pronomens behov av en referent ger dessa resultat och 
gruppen som enskild kategori bekräftar bara antalet totala belägg och säger inte 
så mycket i sig själv.  
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2.1.7 Sammanfattande kommentar 
Ord som relaterar till kvinnor får mycket större utrymme än ord som relaterar till 
män i den här läroboken. Det resultatet säger något i sig självt, antagligen att 
mannen fungerar som norm, medan kvinnan marginaliseras och måste nämnas. 
Man kan också fundera på de enskilda exemplen. Det finns ofta en jämförelse 
mellan män och kvinnor och man kan fundera på om den jämförelsen alltid har 
relevans. Man betonar ju här att det finns en skillnad mellan könen, men för 
sällan resonemang om varför dessa skillnader uppkommit eller varför de 
existerar. I statistikuppgifterna betonas också skillnaderna utan att förklaras på ett 
tillfredställande sätt.     
 Det finns också tendenser till att kvinnan oftare fungerar som attribut till 
mannen. Ord för kvinnor står oftare i ett dikotomt förhållande till en man och 
vissa ord förutsätter också att kvinnans uppgift är att behaga mannen. Underlaget 
är för litet för att kunna dra säkra slutsatser men det kan ändå vara värt att 
fundera på dessa tendenser.    
 
2.2 Referenser och hänvisningar – vem kommer till tals? 
I texten finns ett antal hänvisningar till utomstående källor. De består av citat, 
exempeltexter, rekommendationer av filmer och böcker och statistikuppgifter. 
Jag har tittat på vilka hänvisningar som görs och till vilka källor.  
 
Tabell 2. referenser och hänvisningar  
 Citat Exempeltexter Filmer att 

se 
Böcker att 
läsa 

Summa 

Relaterade 
till kvinnor 

0 6 1 5 12 

Relaterade 
till män 

3 6 12 3 24 

Neutrala 5 1 0 0 6 
Okända  0 3 0 1 4 
Summa 8 16 13 9 46 
  
Av de sammanlagt 46 förekomsterna är det 12 som relaterar till kvinnor, medan 
24 relaterar till män, 6 är neutrala och 4 okända. Det finns inga citat som relaterar 
till kvinnor, de flesta är istället neutrala (5 stycken) medan 3 stycken har en man 
som källa. Exempeltexterna är jämnt fördelade med 6 belägg vardera som 
relaterar till respektive kön. När det gäller filmer att se är det 12 som relaterar till 
män medan 1 relaterar till en kvinna. Böckerna är i 5 fall skrivna av kvinnor och 
3 gånger av män (se Tabell 2). 
 Kategorin med filmer kan ses som vansklig eftersom källan är så pass 
implicit. Om man räknar bort den kategorin är fördelningen mellan kvinnor och 
män jämn – 11 referenser till kvinnor och 12 till män. 
 
2.2.1 Citat 
När det gäller citaten är de flesta neutrala, det vill säga hänvisar till en 
könsneutral källa. Det handlar om Amerikanskt ordspråk, Kvinnoslanten – 
statstjänstemannaförbundet, Världsbankens rapport och Mänskliga rättigheter – 
artikel 23. Vem som sedan står bakom uppgifterna i dessa källor kan man 
naturligtvis sia om – kanske är det mest troligt att män står bakom många av 
dessa också, men jag lämnar det därhän. Resten av citaten härstammar från män 
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(Tage Danielsson, Lars Winnerbäck och Ebba Grön, vilket visserligen är en 
grupp, men den bestod bara av män) och inte ett enda citat kommer från en 
kvinna. 
 
2.2.2 Exempeltexter 
Exempeltexterna har en jämn fördelning mellan könen, 6 stycken som refererar 
till män och 6 till kvinnor. Det förekommer också 1 neutral källa och 3 okända. 
Det rör sig här i de flesta fall om utdrag ur böcker, men också om en intervju med 
Thomas Bodström och utdrag ur en låt med Doktor Kosmos. Liksom när det 
gäller könsbundna ord så verkar det här finnas en tendens till att exempeltexterna 
är medvetna val där redaktören har bemödat sig om en jämn fördelning. 
 
2.2.3 Filmer 
När det gäller de rekommenderade filmerna så finns det 1 som har en kvinnlig 
regissör och 12 som har manliga regissörer. När man rekommenderar filmer kan 
det finnas en rad anledningar till att man rekommenderar just dem. Flera av 
filmerna handlar om starka kvinnor som gör karriär och lyckas (till exempel Erin 
Brockowitz och Flickor i karriären) och de kan vara valda för att man vill belysa 
det. Men när man ser till vem som står bakom filmen så är det nästan alltid en 
man. Det finns 1 kvinna bland regissörerna och i de fall jag har fått uppgift om 
manusförfattaren har de uteslutande varit män (källa: Buylando.se). Det betyder 
naturligtvis inte att perspektivet i filmen behöver vara ”manligt”, men det säger 
ändå någonting om vem som får komma till tals. Om det sedan säger mer om 
filmindustrin än om lärobokstexten låter jag vara osagt. De fungerar och verkar 
ju i samma värld.  
 
2.2.4 Böcker 
När det gäller böckerna är 5 stycken relaterade till kvinnor medan 3 är relaterade 
till män, medan 1 är okänd. Här kan man också argumentera som med filmerna. 
Här är det fler kvinnor som rekommenderas, men på samma sätt som i filmerna 
kan naturligtvis böckerna ha ett annat perspektiv än det traditionellt kvinnliga. 
Men på samma sätt säger det något om vem som får komma till tals. Den 
författare som jag angett som okänd har jag inte kunnat få reda på dess 
könstillhörighet.  
 
2.2.5 Sammanfattande kommentar 
Sammanfattningsvis kan man säga att det i särklass är flest män som fungerar 
som utomstående källor. Det beror framför allt på att filmerna som 
rekommenderas har manliga regissörer. Filmerna har dock ofta en kvinnlig 
huvudrollsinnehavare och jag har ju heller inte tagit någon hänsyn till filmernas 
teman eller handling. Att välja filmer med kvinnliga regissörer är ingen garanti 
för att det ”kvinnliga” perspektivet kommer fram. Men resultatet säger ändå 
något om hur den kulturella världen är uppbyggd, där det traditionellt har varit 
flest män som har fått komma till tals, som har fått göra filmer. Resultatet i 
läroboken avspeglar det mönster som vi kan se i samhället, där den manliga 
rösten och blicken har större utrymme än den kvinnliga.    

Även när det gäller citaten kan man se den samhälleliga genusordningens 
avtryck. Eftersom det är flest män som kommer till tals så är det också lättare att 
hitta citat som härstammar från män. I ett samhälle där de flesta högt uppsatta 
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makthavare eller kulturpersonligheter är män är också flest män lyssnade på och 
därmed citerade.  

När det gäller författare är det flest kvinnor som får komma till tals. Det kan 
också här handla om medvetna val av redaktören och författaren. Det finns en 
mer explicit koppling mellan författaren och boken än vad det gör mellan 
regissören och filmen. I det här sammanhanget är författarens namn utskrivet 
medan regissörens namn inte är det. Om man då har en ambition att låta fler 
kvinnor komma till tals är det en enkel kategori att påverka. Det finns också fler 
kvinnliga författare än vad det finns kvinnliga filmregissörer, vilket också gör det 
enklare.   
    
2.3 Neutrala strategier och dess följder 
2.3.1 Neutrala strategier 
När det gäller könsneutrala strategier är frågan dels vilka strategier man 
använder sig av och vad de säger, dels vilka följder de neutrala strategierna får. 
Genom att använda neutrala strategier undviker man att säga något om vem som 
står bakom en handling eller ett antagande. Många gånger används neutrala 
former därför att det helt enkelt inte är viktigt att precisera subjektet i just det 
sammanhanget, men det kan också vara ett sätt att undvika att precisera i syfte 
att dölja subjektet.  

En sådan strategi är att använda generiskt man eller att använda en 
passiveringsform av verbet. Formerna kan grammatiskt innefatta vem som helst, 
även läsaren och textförfattaren. I en specifik kontext blir dock referenterna 
begränsade, vilket är ett resonemang som jag utvecklar under rubriken ”De 
neutrala strategiernas följder – betydelsekedjor. 
 
2.3.1.1 Pronomen 
Den vanligaste strategin är att använda generiskt man, vilket förekommer 174 
gånger i texten i fraser som: 

 
”Den innebär att man i den statsbudget man lägger fram varje år ökar och minskar de 
inkomster och utgifter som staten har.” (51) 
 
”Förhållandet mellan olika valutor märker man tydligast när man ska resa utomlands.” 
(56) 
 
”Eller så väljer man att bo kvar men att arbeta i ett annat nordiskt grannland” (115) 
 
”Varje dag måste man ta ställning till hur man ska använda sina pengar” (4) 
 
”Äger man aktier får man ibland del av företagens vinster i form av aktieutdelning. Och 
har man ett eget företag får man inkomster därifrån.” (5) 

 
Många gånger kan man som läsare sluta sig till vem som avses i den här formen 
av konstruktioner. I meningen ”Förhållandet mellan olika valutor märker man 
tydligast när man ska resa utomlands” är det nominalfrasen ”den som ska resa 
utomlands” som är referenten. Det är mera otydligt i en mening som ”Eller så 
väljer man att bo kvar men att arbeta i ett annat nordiskt grannland”. Vem som 
här avses med man kan variera.  

Ett mer specifikt sätt att uttrycka en neutral form kan vara att använda 
kvantitativa pronomen. Det finns några exempel i texten: ”För hundra år sedan 
arbetade de flesta i Sverige inom jord- och skogsbruket” (62) eller ”Hur blir det 



 19 

då om den ena har haft högre inkomst och gjort större delen av de dyra 
inköpen?” (12). Referenterna är här mer begränsade än när till exempel 
generiskt man används, men det är ändå en strategi för att skriva neutralt.   

Även personliga pronomen kan användas för att skriva könsneutralt. I den 
här texten förekommer de personliga pronomina du och vi relativt frekvent, 
medan jag inte har något belägg i brödtexten. Det finns dock 44 belägg av jag i 
de skönlitterära exempeltexterna och i citaten. Som en jämförelse kan nämnas 
att du förekommer 277 gånger och vi 106 gånger (då räknat på hela texten). Att 
använda sig av personliga pronomen behöver inte vara en neutral strategi. Det 
kan också vara ett sätt att vända sig till den direkta läsaren, som i meningen: 
”Letar du efter en hyreslägenhet finns det flera vägar att gå” (6). Vanligare är 
det i sådana fall med vi som ett led i en neutral strategi. I vi kan man inbegripa 
både läsaren och författaren eller vi som människor i världen eller vi som 
familjer. I meningen ”Så fort vi handlar någonting – det kan vara en vara eller 
en tjänst – och betalar för detta, kallas vi konsumenter” (17) så är det vi som 
konsumenter som avses. Det är en typ av neutral strategi där betydelsen 
genereras av den övriga kontexten.  

Att ställa en fråga med frågepronomen kan också vara en neutral strategi, 
men har ofta ett annat syfte än att dölja vem subjektet i satsen egentligen är. 
Även de retoriska frågorna som ställs i den här läroboken har som främsta syfte 
att söka delaktighet av läsaren. I frågor som ”Vem bestämmer egentligen 
priset?” (38) är ju syftet att ifrågasätta just vem som bestämmer priset, inte att 
dölja vem som bestämmer. Det är därför en inte helt självklar kategori när man 
talar om neutrala strategier.    
 
2.3.1.2 Nominalfraser 
Frasen hon eller han förekommer fem gånger medan frasen kvinnor och män 
återfinns två gånger som en neutral strategi. Kvinnor och män har fler belägg 
men fyller då inte funktionen som neutral strategi, utan syftet är snarast att 
jämföra könen. Utmärkande för den här neutrala strategin är att frasen är 
utbytbar mot ord som människor eller liknande.    

Hon eller han återfinns en gång i faktarutan om konsumenträtt: ”Hon eller 
han kan då ta kontakt med affären och om inte det räcker, hjälpa dig att göra en 
anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden” (19). De fyra resterande 
förekomsterna återfinns i samma stycke: ”Höjer säljaren priset får hon eller han 
sälja mindre. Sänker säljaren priset, får hon eller han sälja mer. Tycker köparen 
att priset är för högt, köper hon eller han mindre. Sänks priset, köper hon eller 
han mer.” (38). Det kan alltså inte ses som en vanlig strategi eftersom den i 
princip används endast vid två tillfällen, även om det senare tillfället inkluderar 
fyra enskilda förekomster. Värt att notera är dock formen för det hela – att hon 
får stå före han i satsen. Det vanligare fallet är att han för det allra mesta står 
först. I språkbankens konkordans över press 1997 förekommer han eller hon 
181 gånger medan hon eller han förekommer 25 gånger, vilket bekräftar att man 
valt den ovanligare konstruktionen i läroboken (spraakbanken.gu.se). 
 Kvinnor och män återfinns bara två gånger som uttryck för en neutral 
strategi: ”Från mitten av 1800-talet lämnade många kvinnor och män jordbruket 
och började i stället arbeta i fabrikerna som byggdes upp.” (74) och i frasen 
”Medan huvuddelen av alla kvinnor och män arbetar med tjänster, har antalet 
anställda inom industrin minskat sedan 1950- och 1960-talen.” (115). Det är 
alltså inte heller någon strategi som används särskilt frekvent i materialet. Även 
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här kan man påpeka att kvinnor står före ordet män i konstruktionen, vilket är 
den ovanligare dispositionen. I språkbankens konkordans för press 1997 
återfinns kvinnor och män 106 gånger medan män och kvinnor 176 gånger.  
 Det förekommer inte några liknande konstruktioner såsom män och kvinnor, 
kvinnor eller män, män eller kvinnor, han och hon eller han eller hon. 
 Det finns en del andra nominalfraser som fungerar som neutrala strategier. 
När man skriver ”Den allmänna försäkringen gäller endast vuxna som har 
inkomster och betalar skatt” (17) eller ”Därtill har den som blir arbetslös sämre 
ekonomi och mindre att handla för” (47) är vuxna som har inkomster och 
betalar skatt respektive den som blir arbetslös nominalfraser som i viss mån 
kan dölja vem som står bakom påståendet. I vilket fall döljer strategierna vilket 
kön som vanligen tillhör den gruppen av människor, vilket kan vara intressant i 
det här sammanhanget. Jag menar inte att det är relevant information ens i den 
givna kontexten eller att det är önskvärt att skriva annorlunda, men referenterna 
som åsyftas kan vara intressanta i ett vidare perspektiv, vilket jag ska försöka 
visa under rubriken ”De neutrala strategiernas följder – betydelsekedjor”.  
  
2.3.1.3 Passiveringar  
När man väljer formuleringen ”Trots att det har utförts och utförs en hel del 
jämställdhetsarbete i landet finns det en klyfta på arbetsmarknaden mellan män 
och kvinnor oavsett etnisk bakgrund” (68) så säger man inte någonting om vem 
som har bedrivit det jämställhetsarbetet. Antingen har det ingen betydelse i 
sammanhanget eller också vill man inte framhäva vem det är som är den 
egentliga agenten. I satsen ”Ofta ägs då aktierna inom samma familj” (36) har 
man också valt att passivera verbet, men referenterna blir färre eftersom de 
stannar inom samma familj, om man säger så. En rubrik säger ”Det köps och det 
säljs” (86) och det säger ingenting om vem det är som köper och säljer. 
Konstruktionen kan i det här fallet ses som en effekt där det är meningen att 
man ska läsa vidare för att få reda vem det är som köper eller säljer.  
 Passiveringar är inte heller någon vanlig konstruktion i läroboken, men de 
konstruktioner som finns bidrar till att skriva könsneutralt. 
 
2.3.2 De neutrala strategiernas följder – betydelsekedjor  
Bakom de neutrala konstruktionerna finns det ofta människor som har utfört 
handlingarna som beskrivs i texten. Och ibland säger det något om vilka 
implicita referenter som avses, vilket i förlängningen säger något om hur 
strukturerna i samhället ser ut. Man har ju tidigare relaterat särskilda sysslor och 
roller till personer av det ena eller andra könet. När frasen en person används 
för att beskriva vem som gör någonting är det ett sätt att skriva könsneutralt. Det 
kanske inte är viktigt vem som innehar rollen i det sammanhanget, men ibland 
kan det vara desto intressantare. Ibland kan det vara svårt att bortse från vem 
som tidigare (eller senare) i texten har haft rollen som den personen. Man kan 
då skapa en kedja av betydelser som i slutändan kan kopplas till varandra, och i 
det här fallet till kön. 
 Ett enkelt, men inte självklart, exempel kan se ut så här: 
 

De flesta företag i Sverige ägs av män  företagen har mycket makt = 
män innehar den mesta makten. 
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Man kan alltså på ett ställe i texten utläsa att de flesta företag i Sverige ägs av 
män: ”Tre av fyra företag i Sverige har startats av män” (26) och på ett annat 
ställe: ”Drygt 80 procent av alla chefer på arbetsmarknaden är män och av 
styrelseledamöterna i de börsnoterade företagen är 95 procent män” (72). Av det 
kan en rimlig tolkning vara att de flesta företag också ägs av män. På ett annat 
ställe kan vi läsa: ”som företagare är Anton en viktig kugge i det ekonomiska 
hjulet. Han fattar nämligen dagligen, liksom många andra, ekonomiska beslut 
som påverkar Sveriges ekonomiska utveckling. [---] Som företagare kanske han 
tvingas säga upp sin personal eller får en stor beställning från utlandet” (33-34). 
Och: ”Antons företag och alla andra företag är alltså tillsammans med hushållen 
betydelsefulla i det ekonomiska kretsloppet” (35). Vi kan också läsa att: ”Alla 
stora företagen är aktiebolag (AB) och ägs av aktieägarna. En aktie innebär 
nämligen att man äger en andel i bolaget. Och ju fler aktier man har, desto mer 
har man att säga till om” (36). Det står alltså inte explicit någonstans att företag 
har mycket makt, men det är ingen orimlig tolkning när man slår samman 
innebörden av liknande påståenden. Då kan man också dra slutsatsen att män 
har det mesta av den makten, även om det inte står att läsa explicit någonstans. 
Resultatet ska alltså ses som en tolkning av texten och de slutsatser som man 
med hjälp av sin kunskap om världen kan dra. Det är ju heller inte orimligt att 
påstå att män har mest makt bara genom att inneha 95 % av styrelseposterna, 
men jag vill visa att det finns mer information som pekar åt samma håll. På så 
sätt kan man få fram föreställningar av kön som finns i texten, utan att vi på 
något sätt har fått dem skrivna på näsan.  

På samma sätt kan man skapa andra betydelsekedjor för att förstå vilken 
världsbild som förmedlas. Det finns alltså ett slags orsak-verkanförhållande som 
man inte kommer ifrån för att man använder neutrala strategier. Även i de 
konstruktioner där man skriver könsneutralt är det alltså ibland möjligt att 
koppla handlingen/förhållandet till ettdera könet. 
 
Ett annat exempel kan se ut så här: 
 

Män har mest pengar  män äger mest  den som äger mycket har 
mycket att säga till om = män har mest att säga till om  

 
I kapitlet ”Hennes pengar och hans pengar” kan vi läsa att för fyrtio, femtio år 
sedan var det vanligt att män arbetade och att kvinnor tog hand om hushållet och 
barnen: ”Det var ju han som hade pengarna och betalade det som köptes in, 
medan kvinnan blev ekonomiskt beroende av honom” (12). Sedan kan vi läsa att 
idag ser det lite annorlunda ut och att kvinnors ekonomiska beroende har 
minskat ”även om ekonomisk jämställdhet fortfarande är ovanlig” (12). Vidare 
kan vi finna att: ”Många gånger har han arbetat heltid medan hon varit hemma 
med barnen en tid. Så hennes livsinkomst och därmed pension har blivit mycket 
lägre än hans” (12). Av detta kan vi sluta oss till den första propositionen – att 
män generellt har mer pengar än kvinnor.  

Senare i samma stycke kan vi läsa att ”hennes livsinkomst till största delen 
gått till mat och kläder, medan det är han som stått som ägare för bilen och 
båten. Maten är uppäten, men bilen och båten finns kvar…” (12). Det är då 
rimligt att tolka detta som att mannen är den som äger mest. Vi har dessutom 
kunnat läsa att flest män äger företag och aktier. Den andra propositionen är då 
klar – att män äger mest.  
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Vi har tidigare kunnat konstatera att den som äger mycket aktier har mycket 
att säga till om (36), och att företagen har mycket makt (35), och att det är män 
som äger flest företag och flest aktier. Om vi därtill adderar det som står att 
finna i ett annat sammanhang: ”Som konsument kan man nämligen använda sig 
av sina pengar för att få makt” (18) så kan vi sluta oss till att pengar ger makt. I 
ovanstående sats använder man en neutral strategi – generiskt man – för att 
skriva könsneutralt, men eftersom det tidigare formulerats att män har mer 
pengar än kvinnor så kan en rimlig slutsats här bli att män har mer makt.  

Med en annan betydelsekedja kan man dra samma slutsats: 
 

Män tjänar mer än kvinnor  när man tjänar mycket pengar kan man vara 
en stark konsument  konsumenter har mycket makt = män har mer makt 
än kvinnor. 

 
Betydelsekedjans propositioner är alltså inte självklara och kan uttryckas på 
olika sätt, men slutsatsen förblir densamma.   
 
En annan betydelsekedja kan formas på det här sättet: 
 

Kvinnor blir oftare utsatta för sexuella trakasserier  människor som 
utsätts för kränkande behandling kan inte sköta sitt arbete i lugn och ro 
och blir inte respekterade som individer  när man inte kan sköta sitt 
arbete i lugn och ro och inte blir respekterad som individ kan man bli 
deprimerad och må dåligt = kvinnor blir oftare deprimerade och mår oftare 
dåligt på grund av sitt arbete (29). 

 
Då har man kunnat läsa att ”1997 blev en av tio män och så många som fem av 
tio kvinnor utsatta för sexuella trakasserier på sin arbetsplats” (29). Det är alltså 
enkelt att veta att det är flest kvinnor som blir utsatta för sexuella trakasserier. 
Vi får sedan ta del av jämställdhetslagen där det står att sexuella trakasserier 
innebär en kränkning av arbetstagarens integritet (29). Senare kan vi läsa att 
”Principen är att alla ska få sköta sitt arbete i lugn och ro, bli respekterade som 
individer och slippa alla typer av kränkande behandling. [---] Vi ser det som en 
självklarhet att man inte ska behöva bryta armar eller ben, få cancer eller svåra 
allergier av sitt arbete. Då ska man väl inte heller behöva bli deprimerad eller på 
annat sätt må dåligt av sitt arbete?” (29). Av detta kan man dra slutsatsen att 
eftersom flest kvinnor utsätts för sexuella trakasserier så är det flest kvinnor som 
kränks, vilket gör att det är flest kvinnor som mår dåligt på grund av sitt arbete.    
 
På detta sätt kan man argumentera för en rad betydelser som kommer fram. Här 
är några andra exempel: 
 

Män arbetar mer än kvinnor (63)  människor som arbetar får sociala 
kontakter och utlopp för sitt behov av stimulans och aktivitet. Dessutom 
kan arbetet innebära inflytande och berömmelse, eller vara ett sätt att 
förverkliga sig själv (22) = män har större chans att få sociala kontakter, 
att stimuleras, aktiveras, att få inflytande och berömmelse och att 
förverkliga sig själv. 
 
Alla länder strävar efter att få det bättre  ekonomisk tillväxt mäts i BNP 

 i BNP-måttet ingår inte oavlönat arbete såsom hemarbete  det mesta 
hemarbetet utförs av kvinnor  kvinnors arbete ingår inte i lika stor 



 23 

utsträckning i BNP = den ekonomiska tillväxten uppskattas mera efter 
mäns arbete än kvinnors (42). 
 
De flesta företagare är män  företagare drar in pengar till staten  staten 
använder pengarna till den offentliga sektorn  i den offentliga sektorn 
arbetar flest kvinnor  av den offentliga sektorn får företagare tjänster = 
kvinnor ger och män får (33-34). 

 
2.3.3 Sammanfattande kommentar 
Det man här kan utläsa är alltså att män innehar mest makt, att män har mest att 
säga till om, att kvinnor är de som ger mest medan män får mest, att kvinnor 
oftare är deprimerade och mår dåligt på grund av sitt arbete, att män har större 
chans att stimuleras av sitt arbete och att män har större möjligheter att påverka 
den ekonomiska tillväxten och samhällsekonomin.  
 Bilden av vilken verklighet man vill förmedla läggs fram och blottläggs på 
det här sättet. Utan att explicit förmedla en specifik världsbild så gör man det 
ändå. Slutsatserna kan ses som en aning långsökta vissa gånger, men frekvensen 
av dessa konstruktioner förstärker tendensen. Genom att se på texten på det här 
sättet kan man ana föreställningar av kön som inte explicit finns där, men som 
ändå förmedlas. Det handlar hela tiden om en tolkning av texten. Det jag vill 
visa är att de könsneutrala konstruktionerna inte alltid gör att man skriver 
könsneutralt. Jag ser det heller inte som relevant eller ens önskvärt alla gånger. 
Jag återkommer till det i diskussionsavsnittet.   
 
 
2.4 Presuppositioner – vad förutsätts och tas för givet? 
Jag har tittat på presuppositionerna i några av de avsnitt som jag kallar för 
metaavsnitt, det vill säga de avsnitt i texten som tar upp frågor som rör kvinnor 
och män och jämställdhet.  
 
2.4.1 Hennes pengar och hans pengar  
Redan i rubriken läggs grunden, det förutsätts att det finns en han och en hon 
och att de båda har pengar. Texten fortsätter:  
 
För fyrtio, femtio år sedan var det vanligt att mannen i familjen arbetade och tjänade pengar, 
medan kvinnan var hemma och tog hand om barnen och hushållsarbetet. Var och en bidrog till 
familjens gemensamma ekonomi på sitt sätt. Fast det var nog mannen som ägde huset, bilen och 
sommarstugan. Det var ju han som hade pengarna och betalade det som köptes in, medan 
kvinnan blev ekonomiskt beroende av honom. Så det var synd om henne om de separerade eller 
om hon blev änka. (12) 
 
För att se vad som tas för givet i den här texten kan man titta på vilka 
nominalfraser som står i bestämd form. Här handlar det om mannen, familjen, 
kvinnan, barnen, hushållsarbetet, huset, bilen, sommarstugan, pengarna, det 
som köptes in. Man presupponerar alltså att det finns en man och en kvinna och 
att det finns barn vilka utgör en familj. Man förutsätter också att det i den 
förmodade familjen ägdes ett hus, en bil och en sommarstuga. I familjen fanns 
det också ett flöde av pengar som betalade det som köptes in.  
 Det här avsnittet säger någonting om hur man ser på världen. Man förmedlar 
kanske framför allt en heteronormativ uppfattning, där kärnfamiljen är det 
grundläggande, det normala. En familj ska bestå av en man och en kvinna och 
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deras barn. Man väljer alltså att utesluta homosexuella par, par utan barn, fattiga 
människor (som inte har råd med hus, bil och sommarstuga), ensamstående osv.    
 
2.4.2 Lönebeskedet 
Under rubriken ”Lönebeskedet” kan vi läsa om kvinnors och mäns olika löner. 
Löneskillnaden står i bestämd form och tas för given. I femte stycket står att 
läsa: 
 
En av orsakerna till att många kvinnor slutar arbeta när de får barn är den dåligt utbyggda 
barnomsorgen i flertalet EU-länder. Detta påverkar även de kvinnor som väljer att fortsätta 
arbeta efter att ha skaffat barn, men inte männen. För att kunna behålla sitt arbete och samtidigt 
ta hand om sina barn tvingas de många gånger till deltidsarbete och obekväma arbetstider, vilket 
sällan gynnar deras karriärer. (121f.) 
 
De bestämda nominalfraserna består av orsakerna, den dåligt utbyggda 
barnomsorgen, männen. Men framför allt presupponeras det här att kvinnorna 
får barn; det står inte om de får barn utan när. Kvinnor förutsätts alltså föda 
barn. Det förutsätts också att det ska finnas barnomsorg i varje land som tar 
hand om barnen. Det förutsätts också att det finns kvinnor som fortsätter arbeta 
efter att de skaffat barn (märk väl att kvinnor som inte skaffar barn lyser med 
sin frånvaro). Det förutsätts också att det finns män, men de figurerar inte i det 
här sammanhanget som pappor, utan som arbetare. Kvinnorna förväntas i den 
här kontexten ta hand om barnen medan männen inte påverkas av den dåliga 
barnomsorgen. Man hjälper till att förmedla en bild av mannen som den 
arbetande, medan kvinnan framför allt framställs som mamma. Genom att 
undvika att förklara varför inte männen påverkas av den dåliga barnomsorgen så 
tar man för givet att männen inte har ansvar för barnen.   
  
2.4.3 En värld för män, en för kvinnor 
Under rubriken ”En värld för män, en för kvinnor” kan vi läsa om att kvinnor 
överallt i världen har det ekonomiskt sämre ställt än män.  
 
Det beror mycket på att kvinnor i många länder fortfarande har en mycket svag ställning på 
arbetsmarknaden och har sämre möjligheter än män att försörja sig. Orsakerna till det är flera. I 
många fattiga länder har män bättre möjligheter än kvinnor att utbilda sig och få en bra 
anställning. Detta gör att deras valmöjligheter är betydligt fler än kvinnornas. Men det finns 
undantag. I Indien som har en betydande industri, finns miljoner välutbildade kvinnor anställda 
på de olika industriföretagen, samtidigt som det finns en hel del kvinnor på landsbygden som 
inte ens kan läsa eller skriva. (125) 
 
Det man här tar för givet är att det finns en arbetsmarknad där man kan ha en 
stark eller svag ställning. Det finns bakomliggande orsaker till det. Man 
presupponerar också att människor har valmöjligheter. I och med att man 
använder fortfarande så presupponerar man också att det har varit så att kvinnor 
har haft en dålig ställning på arbetsmarknaden, men man förutsätter också att 
det på något sätt är önskvärt med förändring. Men något annat presupponerar 
man egentligen inte. Industriföretagen står i bestämd form men är nämnt i 
meningen innan. Det finns inte här lika mycket som tas för givet, utan texten är 
mera förklarande. 
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2.4.4 Kvinnor – billigare arbetskraft 
Rubriken ”Kvinnor – billigare arbetskraft” är ett påstående som egentligen inte 
tar något för givet. Texten fortsätter: 
 
Oavsett var man befinner sig i världen är männens löner högre än kvinnornas. Visserligen finns 
det en och annan kvinna som tjänar bättre än många män, men det är sällsynt. Dessutom har inte 
kvinnor alltid rätt att bestämma över vad de tjänar, medan män har det.  
 I snitt tjänar en man nästan dubbelt så mycket som en kvinna. Men i t.ex. Japan är skillnaden 
ännu större. Där är en kvinnas lön i genomsnitt bara två femtedelar av mannens lön. (128) 
 
I den här korta texten skulle man kunna hävda att det förutsätts att det finns 
kvinnor och män och att det finns en värld, men det är inte något som många 
säger emot. Det enda som presupponeras i övrigt är skillnaden – det vill säga de 
löneskillnader som är omtalade i det tidigare stycket och som därför inte säger 
någonting om den utomliggande diskursen. Det finns ingen sats som kan 
negeras utan att ändra presuppositioner. 
 
2.4.5 Sammanfattande kommentar 
De presuppositioner som kommer fram i den här analysen är i det stora hela inte 
särskilt avslöjande. Det finns visserligen tendenser till att kvinnan framställs 
som mamma medan mannen är den som arbetar, men det finns också mera 
förklarande texter, där inte mycket tas för givet. Det mest anmärkningsvärda 
som jag ser det är den heteronormativa världsbilden som förmedlas. Familjen 
förutsätts bestå av mamma-pappa-barn – en konstellation som i dagens samhälle 
framstår som allt mer ovanlig.  
 
 
3 Diskussion 
 
3.1 Särhållandet som metod 
Genusvetare och feminister har haft (och har) framför allt ett problem att brottas 
med – särhållandet som metod. För att uppnå ett slags ordning där individen och 
inte könet ska ses som främsta urvalsprincip, måste man först hålla isär könen. 
Det är en paradox där metoden och målet står i omvänd korrelation. Man kan se 
metoden manifesteras i den här uppsatsen, men också i den lärobok som jag valt 
att analysera. Jag har analyserat kvinnor och män för sig för att se hur man 
konstruerar genus. På samma sätt har många genusforskare gjort. Det är 
antagligen en nödvändig metod men den kan också ha konsekvenser.  

När man till exempel diskuterar könskvotering så använder man också 
särhållandet som metod. För att få in kvinnor i styrelser och på universiteten 
måste man sätta kön i främsta rummet – det som man helst vill undvika. Som 
motargument kan man hävda att män har könskvoterats i alla tider, de har haft 
företräde just därför att de är män.  
 Men jag tror att det man måste komma ihåg är varför man använder den 
metoden, och framför allt måste särhållandet ses just som en metod och inte som 
ett resultat. Anhängare av den biologistiska läran (enkelt uttryckt – när man tror 
att kvinnor och män formas mer av biologi än av kulturella aspekter) kan sägas 
se särhållandet som resultat och biologin som förklaringsmodell. Det blir 
onekligen mer komplicerat att inte se det så.    
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3.2 Mannen som norm 
Framför allt när jag excerperat orden har jag använt särhållandet som metod i 
den här uppsatsen. För att se hur man konstruerar genus har jag sett till alla ord 
som kan ses som könsbundna, det vill säga som kan knytas till det ena eller 
andra könet. Ur genussynpunkt kan man se resultatet som anmärkningsvärt; 
förekomsterna av ord som relateras till kvinnor är långt många fler än dem som 
relateras till män. En hypotes är att resultaten speglar den världsbild där mannen 
är norm medan kvinnan är undantaget som måste nämnas. Yvonne Hirdman 
utvecklar begreppet om mannen som norm när hon skriver om de två logikerna 
(Hirdman 1988). Den första logiken går ut på särhållandets tabu och den andra 
logiken går ut på den hierarkiska strukturen där mannen utgör normen medan 
kvinnan tillhör det abnormala, det andra könet. Det är alltså kvinnan som 
marginaliseras och som måste legitimeras, medan mannen tillhör det 
allmängiltiga.  

Tolkningen verkar rimlig, ända till man vänder på perspektiven och frågar 
sig vad ett omvänt resultat skulle ge. Om mannen nämnts många fler gånger än 
kvinnan – hade inte tolkningen kunnat vara densamma då? Att mannen är norm, 
alltså nämns han oftare. Men resonemanget haltar. Det som är det normala 
behöver ju ofta inte nämnas, utan tas för givet. När man skriver att ”fyra 
femtedelar av deltidsarbetet inom unionen utförs av kvinnor” så är en rimlig 
uppfattning att deltidsarbetet är ett undantag och att heltidsarbete är det som 
betraktas som norm, det som mannen gör. Om kvinnan hade varit normen hade 
man nog uttryckt det på ett annat sätt, kanske att ”fyra femtedelar av 
heltidsarbetet utförs av män”. Om man väljer den konstruktionen har man valt 
ett annat perspektiv, nämligen att heltidsarbetet är undantaget som måste 
nämnas, det som utförs av män. Så är inte fallet. Den enskilda konstruktionen 
kan naturligtvis ifrågasättas och kritiseras för att inte väcka anstöt ens på den 
mest inbitna genusanalytikern, men antalet belägg säger något om texten som 
inte kan ignoreras. Så oavsett hur det omvända resultatet skulle tolkas, så håller 
jag fast vid att antalet belägg för kvinnor säger något om att hon är den 
marginaliserade som måste nämnas.  
 När det gäller sammansättningarna i ordanalysen blir det kanske ännu 
tydligare att mannen fungerar som norm. Strängen med kvinnolöner, 
kvinnoarbeten och kvinnounderskott kanske inte är anmärkningsvärd i sig. Men 
om man vänder på det och tänker sig manslöner, mansarbeten och 
mansunderskott så förefaller dessa konstruktioner iögonfallande och 
främmande. Sammansättningarna är ovanliga och återfinns inte i en ordbok, 
vilket både kvinnoarbete och kvinnoöverskott (dock inte -underskott) gör 
(SAOL 1998). Det tyder på att till exempel arbete som sådant främst kopplas till 
det manliga könet medan arbete för kvinnor ibland behöver kommenteras och 
förses med förled. 
 En annan aspekt av ordanalysen är vilka ord som kommer fram. Intressantast 
är strängen med könsbundna substantiv där orden som relaterar till kvinnor 
också har fler belägg än vad orden som relaterar till män har. Men framför allt 
kan vi se på orden för kvinnor att de mycket oftare står i ett dikotomt 
förhållande till en man. Det gäller: änka, hustru, kurtisan, älskarinna och geisha 
medan orden där männen står i ett dikotomt förhållande till en kvinna endast är 
två: man och sambo (sambo är dessutom termen för båda könen i ett 
samboförhållande men i den här kontexten syftar det till en man). Att både 
kurtisan och geisha är beteckningar för en kvinnoroll där syftet är att behaga 
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mannen är också värt att notera. Men man ska nog akta sig för att stirra sig blind 
enbart på orden och låta sammanhanget och kontexten spela en viktig roll.  
 
3.3 Manlig och kvinnlig – kulturellt infekterade ord 
Adjektiven manlig och kvinnlig kan ses som extra känsliga konstruktioner i 
genussammanhang eftersom skapandet av genus ligger som en grund i själva 
orden. Att vara kvinnlig är att ha konstruerat något av grundformen kvinna, 
både språkligt och kulturellt. När man påstår att ett yrke är kvinnligt så säger 
man i de flesta fall något av de egenskaper som krävs för det yrket.  Man lägger 
in egenskaper i grundformen kvinna.  

Orden är också kulturellt infekterade eftersom de konnotationer som de 
innebär är infekterade och kontroversiella. När Don Kulick skriver att man 
ibland blandar ihop symboler med det som symbolerna symboliserar tangerar 
han detta problem (Kulick 1987:21). Att vara kvinnlig eller manlig i vår kultur 
är förenat med en rad föreställningar om vad det innebär. Men man måste då 
komma ihåg att det är just de kulturella symbolerna som ligger som grund i 
dessa föreställningar och inte kvinnans eller mannens könstillhörighet i sig.  

Men innebörden i de språkliga formerna kan också vara mera neutral. När 
man skriver att man vill ”ha sökande av manligt kön” är det kanske inte främst 
de kulturella tolkningarna av man som man vill åt utan just det biologiska könet 
man. Att det i sig innebär en rad föreställningar som är svåra att komma ifrån 
ligger inte just då i begreppet. Men om vi inte hade dessa föreställningar om vad 
som ligger i begreppen kvinnligt och manligt skulle det säkerligen heller inte 
vara intressant att söka efter det ena eller andra könet i en platsannons. Det jag 
vill säga är att formerna kan ses som infekterade och kanske på sätt och vis 
upptagna. Yvonne Hirdman skriver att ordet kön är ett upptaget ord som är fyllt 
med genusdiskursens innehåll och av en rad föreställningar som har följt oss i 
årtusenden (Hirdman 2001:15). På samma sätt kan man resonera om manlig och 
kvinnlig – de är fyllda med genusdiskursens innehåll och därmed infekterade 
och upptagna. I det aktuella materialet används dock de adjektiva formerna av 
man och kvinna relativt sparsamt och i sammanhang där de infekterade 
betydelserna har reducerats. Dels används orden ofta som delar av samma 
dikotomi, i samma sats, som i meningen: ”en arbetsgivare föredrar manliga eller 
kvinnliga sökande” (28). Dels problematiseras användningen  i meningar som: 
”Ibland speglar t.o.m. själva yrkesbeteckningen om yrket anses kvinnligt eller 
manligt” (68). Eftersom man lagt in den passiverade formen av verbet anse så 
säger man inget om vem som anser att det skulle vara manligt eller kvinnligt. 
Man har därmed också markerat ett avstånd till det betraktelsesättet. Det finns 
heller inga exempel på att man explicit lägger några kulturella innebörder i 
begreppen.  
 
3.4 Redaktörens inställning visar resultat 
Det finns en grupp av könsbundna ord som har en jämn fördelning mellan 
könen och det är personnamnen. Eftersom det summerade resultatet visar ett 
markant överskott av ord relaterade till kvinnor kan man fundera på varför det 
inte ger utslag även i den här gruppen av ord. Jag tror att det kan hänga samman 
med att personnamnen oftast förekommer i exempeltexterna och i anslutning till 
dem. Redaktörens och författarens inställning till boken kan här spela en 
avgörande roll. De har en medvetenhet om genusfrågan och en ambition att det 
här läromedlet ska problematisera och nyansera genusaspekten. Redaktören har 
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uttryckt att man medvetet har plockat bort stereotypa bilder av kvinnor och män. 
Om man har den ambitionen är exempeltexterna en lätt genre att arbeta i. Valen 
är medvetna och resultatet blir explicit och effektfullt. Att dessa texter har 
skönlitterära drag ger också utrymme för att hantera genusaspekten på ett friare 
sätt. Den medvetna hållningen ger alltså utslag på ett markant sätt i den här 
analysen och vittnar om en tendens till problematiserande genusperspektiv.  

När man tittar på vilka hänvisningar till andra källor som görs kan man dra 
samma slutsatser. I exempeltexterna finns en jämn fördelning av referenser till 
respektive kön, vilket säkerligen vittnar om samma redaktionella medvetenhet 
som också avspeglas i ordanalysen. Det kommer också fram i samband med de 
rekommenderade böckerna där antalet referenser till kvinnliga författare är 
större än referenser till manliga författare. När det gäller citaten haltar det dock. 
Man skulle här kunna förvänta sig samma medvetenhet i valet av citat, men här 
kommer endast manliga röster fram. Naturligtvis kan man se det som en 
avspegling av samhället. De flesta makthavare på alla positioner i samhället är 
fortfarande män och vill man välja ett citat från en auktoritet finns det mer att 
välja mellan i den manliga floran. Men citaten kommer inte bara från 
makthavare utan också från artister och författare, där kvinnor har en bred 
representation. Påpekas bör dock att de flesta citaten kommer från neutrala 
källor, det vill säga sådana som inte explicit kan kopplas till ettdera könet, och 
det säger kanske också något om att valen är medvetna och genomtänkta.  
 
3.5 Den heteronormativa världsbilden 
De presuppositioner jag tittat på i metaavsnitten säger egentligen inte så mycket 
om genus. Istället väljer man att förmedla en världsbild som kan ses som 
heteronormativ och familjevänlig. Familjen är en grund i texten som ses som 
naturlig i ett samhälle. I den ingår det en man och en kvinna och barn. Man 
väljer alltså att utestänga framförallt en annan aspekt – den homosexuella. Men 
man utestänger också andra former av förhållanden; ensamstående, par utan 
barn och så vidare. Kärnfamiljen är den plattform som man utgår från och som 
uppfattas som norm. Jag har inte ingående tittat på särskilt stora delar av texten, 
men jag vågar påstå att trenden avspeglar sig även i andra avsnitt.  

Egentligen har jag bara funnit en presupposition som uttrycker en vad man 
kan kalla förenklad genusuppfattning. När man i kapitlet om ”Hemmets 
förvandling” skriver om hushållsmaskinerna som kommit in i hushållsarbetet, så 
skriver man: ”Kanske har de många hushållsmaskinerna lockat männen att ta 
större ansvar för hushållsarbetet?” (10). Här förutsätter man dels att män 
generellt är intresserade av maskiner, dels att män generellt inte tidigare varit 
intresserade av hushållsarbete, vilket måste ses som en förenklad bild av genus.  

Den kritik som främst kan riktas mot lärobokstexten är alltså att man 
förmedlar en heteronormativ världsbild. Det blir problematiskt på så sätt att 
heterosexualiteten kan sägas vara en förutsättning för den hierarkiska 
genusordning som råder i samhället. Homosexualiteten blir därmed också 
intressant vid konstruktionen av genusordningar i form av avsaknad av uttalad 
hierarki, och därför skulle man kunna säga att avsaknaden av det homosexuella 
perspektivet hjälper till att upprätthålla den rådande genusordningen.  
 
3.6 Könsneutralitet  
När jag skriver om de neutrala strategierna så menar jag framför allt de 
strategier som är neutrala ur en könsaspekt. Den vanligaste strategin är att 
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använda generiskt man och det måste också ses som en relativt smidig kategori. 
Många gånger är det inte väsentligt att uttrycka vem som står bakom en 
handling eller en uppgift i texten och så förefaller det vara i flertalet av 
beläggen. Även om det i de flesta fallen skulle vara mera vanligt att män eller 
kvinnor står bakom ett visst förhållande så finns det en fara med att fokusera på 
det. Genom att särskilja och fokusera hjälper man ju på något sätt till att 
cementera könsroller som många gånger är gammalmodiga och stereotypa. Det 
tycks då vara en enklare väg att skriva könsneutralt eftersom man då undviker 
att fokusera problemet. Man gör det då möjligt för läsaren att göra sin egen 
tolkning och lägga in vilket kön man nu vill i sin egen tolkning.  

Yvonne Hirdman menar att ett könsneutralt språk är ett språk som inte 
förmedlar och därmed återskapar en könshierarkisk världsbild (Hirdman 1988).  
Karin Milles påpekar att ett könsneutralt språk däremot inte behöver vara ett 
könsblint språk, som undviker att tala om kön överhuvudtaget (Milles 
2001:190). Språket i läroboken är inte könsblint, man utelämnar inte 
könsaspekten, vilket skulle kunna bidra till att dölja maktstrukturer i samhället. 
Däremot är det rikt på könsneutrala konstruktioner, vilket bidrar till att man inte 
i onödan sätter fokus på den hierarkiska genusordningen. 
 De könsneutrala strategierna kan sättas in i ett sammanhang där de inte 
längre framstår som lika neutrala. Jag har försökt visa detta genom att knyta 
betydelser samman genom betydelsekedjor. Jag menar att genom att tolka 
textens propositioner kan man se vilket av könen som tidigare eller senare i 
texten knyts till en viss handling. På detta sätt kan man få fram delar av en 
världsbild som uppträder implicit. På detta sätt tycker jag mig få fram att man 
förmedlar en bild där män har makt och mer att säga till om, medan kvinnor har 
större ansvar för hemmet och inte lika stort ansvar i det ekonomiska kretsloppet. 
De bilder som framträder är svåra att motbevisa. Vi lever i ett samhälle där det 
innebär stora fördelar att vara född till man. Som man har man mer att säga till 
om och mera pengar. I ett globalt perspektiv är det ännu tydligare, vilket också 
påpekas i läroboken. Det är alltså ingen falsk bild som förmedlas. Den implicita 
informationen som kommer fram i betydelsekedjorna hjälper till att skapa en 
balans mellan det könsblinda och det könsneutrala. Man belyser inte 
könsaspekter i onödan men bidrar ändå till att förmedla en relevant bild av den 
samhälleliga genusordningen.  
  
3.7 Avslutande kommentar   
Skolan har ett stort ansvar för den kunskap som förmedlas. Framför allt har man 
ett ansvar när det gäller urvalet av information, men också på vilket sätt den 
kunskapen förmedlas. Genom texter manifesteras det ansvaret. Genusdiskursen 
är en problematisk kategori. På sätt och vis skulle man kunna säga att hur man 
än vänder sig så har man rumpan bak. Om man använder ett könsneutralt språk 
så kan man kritisera texten för att dölja maktstrukturer i samhället, och om man 
inte använder ett könsneutralt språk så kan man kritisera texten för att förmedla 
könsbundna roller. Problemet ligger också i särhållandet som metod. Om man 
strävar efter en marginalisering av skillnaderna så måste man ändå belysa dem 
för att komma dithän. I den här läroboken kan man se problematiken när man 
använder mannen som norm, men samtidigt skulle man ge en falsk bild av de 
samhälleliga strukturerna om man valde att låta bli. Och som jag skrev från 
början så handlar genusdiskursen om att medvetandegöra – den kritiske 
betraktaren är en mera uppmärksam läsare. Och man kan bara beklaga att 
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redaktören uttrycker en rädsla för att boken ska stämplas som ”feministisk”, 
eftersom hon menar att det har en negativ klang för många. Hon menar att man 
måste balansera informationen för att inte skrämma bort dem som tycker att 
feminism fortfarande klingar illa. Och om det är ambitionen så kan man väl säga 
att det i viss mån har lyckats. Det finns en balans i boken av problematiserande 
och nyanserade föreställningar. Men om man tillhör den skaran som inte värjer 
för begreppet feminism så efterlyser man naturligtvis en ännu skarpare 
argumentation om begreppen som sådana. Framför allt önskar man fler 
förklaringar, fler svar på fler varför. Men om målet med genusforskningen är att 
få med så många som möjligt – att förändra strukturerna i samhället – så får 
man kanske acceptera att man måste balansera på en skör lina.  
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