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Genusvetenskapens 
relation till politik och 
samhällsengagemang 
 
Anna Lundberg & Ann Werner

Den här skriften handlar om genusvetenskapens inslag av och 
interaktion med samhällsengagemang, politik och aktivism. De 
mötespunkter mellan vetenskap och politik som finns i genusve-
tenskap är inte okomplicerade, tvärtom ställer de en rad svåra, 
ibland olösliga frågor på sin spets. De möten mellan vetenskap 
och politik som tas upp inom genusvetenskap kan också ske 
inom olika områden, exempelvis sjukvård, arbetsmarknad, par-
tipolitik och ideella organisationer. Det är alltså ett område som 
kan beskrivas på flera olika sätt, och utifrån olika synvinklar.

En given utgångspunkt i den här skriften är att högskola 
och universitet är en del av samhället och att den forskning 
och undervisning som där bedrivs påverkar och påverkas av 
politik, offentlig debatt, samt samhällslivets sociala och kul-
turella dimensioner. Högre utbildning har också i uppdrag att 
på olika sätt bidra till samhällets sektorer. På så vis har ge-
nusvetenskapen, liksom all högre utbildning, i uppdrag att 
främja att samhället förändras på ett positivt sätt. Det sker ge-
nom både forskning och utbildning, men också genom den så 
kallade tredje uppgiften, där de verksamma inom universitet 
och högskola konkret möter och samverkar med andra delar 
av samhället. Historikern Peter Aronsson och statsvetaren Dan 
Brändström skriver i en debattartikel om den tredje uppgiften: 
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”En hel del humanister har ett brinnande samhällskritiskt eller 
folkbildningsengagemang som kan utvecklas. Några startar el-
ler inspirerar till företag och samhällslösningar” (Aronsson och 
Brändström 2011:15). Detta, vill vi hävda, gäller i hög grad de 
verksamma inom ämnet genusvetenskap. I publikation nummer 
två i den här skriftserien, Genusvetarnas framtid (Lundberg & 
Werner 2013) visade våra resultat att många genusvetarstuden-
ter och före detta genusvetarstudenter är intresserade av poli-
tik, arbetar ideellt och anser att samhällets förbättring är en 
central uppgift för genusvetenskapen. Med andra ord framstår 
politik, aktivism och samhällsengagemang som centrala verk-
tyg för genusvetare för att påverka och förbättra samhället.

Bakgrund
Genusvetenskapens (och genusforskningens) framväxt ur fe-
ministiska politiska rörelser, både radikala och reformistiska, 
gör den engagerad i samhället utanför högskolan på ett för äm-
net särskilt sätt. Det akademiska ämnet genusvetenskap, lik-
som feministisk forskning och genusforskning i andra delar av 
universitet och högskola, har en historisk bakgrund i politiska 
rörelser där vetenskap och politik varit sammanvävda (Foss 
Fridlizius 1997). Under 1900-talet i Sverige har intresset för att 
kombinera feministisk politik med kunskapsinhämtning tagit 
sig uttryck som Fogelstadgruppens medborgarskola och Kvin-
nohöjdens separatistiska kursgård. Ämnet genusvetenskap har 
också sin grund i 1970-talets feministiska rörelsers sökande ef-
ter kunskap om hur kön spelar roll i kultur och samhälle. 

Ett engagemang i samhällsfrågor, politiska verksamheter 
och aktivism har sålunda följt genusvetenskapen i Sverige från 
start. Ulla Manns, professor i genusvetenskap, skriver att det 
som då kallades kvinnoforskning var ett av de nya ämnen som 
introducerades under 1970-talet, och som kanske var det som 
tydligast uttalade sitt emancipatoriska syfte (Manns 2009: 
285). Idéhistorikern Katarina Leppänen och litteraturvetaren 
Åsa Arping skriver i linje med Manns: 

Både det politiska och det vetenskapliga är således starkt närva-
rande i den feministiska akademins historia och vardag. I mot-
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sats till den rena och objektiva vetenskapens förespråkare, de som 
påstår sig lämna värderingarna och politik utanför sin forskning, 
har feminismen ofta teoretiserat maktstukturernas närvaro och 
ifrågasatt försök att dölja dem. Frågan är därför inte om vetenskap 
och emancipation hör ihop, utan hur de ömsesidigt kan berika var-
andra (Arping & Leppänen 2003: 4, kursiv i original). 

Genusvetenskapens politiska paradoxer
En fråga som diskuterades flitigt inom ämnet under första delen 
av 00-talet var den om huruvida genusvetenskap och genusforsk-
ning förlorar sin politiska sprängkraft när fältet breddas till att 
handla om andra saker än kön, såsom exempelvis klass, sexu-
alitet, etnicitet (se t.ex. Arping & Leppänen 2003, Manns 2009). 
Det politiska ”vi” som historikern Yvonne Hirdman har beskri-
vit som en viktig del av kvinno- och genusforskning – ”vi” som i 
”kvinnor” - undergrävs det när ”vi:et” ifrågasätts av röster inom 
genusvetenskapen som säger: jag känner mig inte hemma i det 
”vi” som beskrivs (Se diskussion i Manns 2009: 293). 

Den poststrukturalistiska feministiska kritiken av tron på 
ett enhetligt kvinnligt subjekt, det vill säga att det finns en sorts 
kvinnlighet som det går att generalisera om, och av den vita 
västerländska dominansen i feministisk teori, som osynliggör 
andra kvinnors perspektiv, har framförts på olika sätt (Mo-
hanty 2003, Butler 1990, Koobak 2013, Collins 1990). Den här 
kritiken är viktig och relevant, den ställer några av genusveten-
skapens frågor på sin spets: vems/vilkas röst blir hörd, vem får 
delta i vetenskapens och politikens förhandlingar om betydelse, 
vem får möjlighet att agera, vilka frågor ska ställas i fokus, vem 
beskriver, vem blir beskriven och vem lämnas därhän? Samtida 
genusvetenskap har utvecklat teorier om hur maktrelationer 
strukturerar samhälle, kultur och föreställningsvärld. Många 
av dessa lyfter fram att makt alltid har flera dimensioner och 
att kön bara är en variabel i maktanalysen – men kön fortsätter 
ändå att vara en av de ordningar som människor i hela värl-
den påverkas av i sina möjligheter och livsvägar. Att kultivera 
förmågan att hantera maktordningars komplexitet är en av ge-
nusvetenskapens angelägna uppgifter. I det här sammanhang-
et innebär det att på samma gång ifrågasätta och teorietisera 
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kring globala och lokala hierarkier, och samtidigt inte släppa 
kopplingen till konkret politiskt och aktivistiskt arbete och 
samhällsengagemang. 

Olika delar av genusvetenskap och genusforskning har han-
terat maktdynamiker på en rad olika sätt, såväl konkret som 
på en abstrakt och teoretisk nivå. Hantering av forskningens 
och politikens ”vi” har under de senaste årtiondena sett olika 
ut inom ämnet, liksom hanteringen av kopplingar mellan teori, 
empirisk forskning och politisk praktik. Genusvetenskapens 
intresse för omvärlden sträcker sig från partipolitik, aktivism, 
ideellt arbete till studiecirklar och mediestrategier. Både mål 
och medel skiljer sig mellan olika genusvetares samhällsenga-
gemang, och det finns viktiga skillnader mellan politiskt och 
vetenskapligt arbete. Wendy Brown är en av de forskare som 
under senare år har varit en viktig röst i genusvetenskapliga 
sammanhang. Hon har på olika sätt skrivit om kopplingarna 
mellan att bedriva vetenskap och att bedriva politik och menar 
att dessa kopplingar är allt annat än okomplicerade: 

Även om vi tycker om och bryr oss om bådadera får vi inte bli 
blinda för det faktum att de ofta är oförenliga storheter: de får inte 
blandas ihop och faktum är att de sällan riktigt trivs i varandras 
sällskap. Teori tenderar mot precision, nyansrikedom och logisk 
stringens som inte passar politiken, vars situationsbundenhet och 
tillfällighetskaraktär teorin å sin sida inte kan tolerera. /---/ Vi kan 
således teoretisera om politik, men vi kan inte teoretisera för poli-
tiken. (Brown 2008: 214, vår kursiv.)

Inom genusvetenskapen innebär relationen mellan teori och 
politik att det ställs krav på förmågan att hålla olika bollar i 
luften samtidigt. Olika dimensioner, olika verksamheter och 
olika syften existerar parallellt, ibland i motsats till och ibland 
i synk med varandra. Så ser genusvetenskapens kopplingar till 
politik ut och flera exempel kommer diskuteras i den här skrif-
tens kapitel. 

De genusforskare som skriver i den här skriften är inte bara 
verksamma inom högre utbildning, utan även i politiska, ide-
ella och aktivistiska sammanhang. Engagemanget för att sam-
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verka med världen utanför universiteten tycks bestå hos genus-
vetare trots att genusvetenskapen som universitetsämne i och 
med Bolognaprocessen och högskolesektorns förändring mot 
nyliberala styrningsprinciper de senaste decennierna har pro-
fessionaliserats och formats till en vetenskap jämförbar med 
andra human- och samhällsvetenskaper. Från suffragetternas 
kamp till queerfeministisk aktivism har också både målen och 
medlen förändrats. I samtiden existerar fortfarande globala po-
litiska rörelser för kvinnors rätt till politisk aktivitet, bestäm-
manderätt över sin kropp och en rättvis fördelning av pengar 
och resurser, samtidigt som andra feministiska rörelser proble-
matiserat tron på att ”kvinnor” är en enhetlig grupp vars röst 
unisont kan göras hörd. 

Sammanfattningsvis: Ett av genusvetenskapens grundläggan-
de syften är att förändra och förbättra samhället. Forskning och 
utbildning blir medel för att undersöka hur maktdimensioner ser 
ut, vad de bottnar i och vilka strategier som krävs för föränd-
ring. Därför är politik, aktivism och samhällsengagemang cen-
tralt för genusvetenskapen och genusforskningen och inte något 
som på ett ensidigt sätt kan förläggas utanför universitet och 
högskola.

Fem nedslag 
Den här skriften har tagits fram i samarbete mellan redaktörerna 
Anna Lundberg och Ann Werner, Nationella sekretariatet för ge-
nusforskning som representeras genom Kerstin Alnebratt, Inga-
Bodil Ekselius och Jimmy Sand, samt kapitelförfattarna Paula 
Mulinari, Annika Olsson, Lena Lennerhed, Tiina Rosenberg och 
Staffan Bergwik. Den 10 december 2012 träffades vi i Göteborg 
för en workshop på temat genusvetenskap, politik, aktivism och 
samhällsengagemang. I workshopen deltog Staffan Bergwik, 
Uppsala universitet, Lena Lennerhed, Södertörns högskola, An-
nika Olsson, Stockholms universitet, Signe Bremer, Uppsala 
universitet, Ulrika Dahl, Södertörns högskola, Katarina Linnars-
son, Skolverket, Kerstin Alnebratt, Nationella sekretariatet för 
genusforskning, Ann Werner, Södertörns Högskola, samt Anna 
Lundberg, Linköpings universitet. Gruppen utgjordes av perso-
ner som föreslagits av skriftseriens referensgrupp. 
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Under träffen diskuterades olika sätt att förstå kopplingarna 
mellan ämnet genusvetenskap och samhället, såväl historiskt 
som i samtiden. Diskussionen utgör stommen i den här inled-
ningen, och i de kapitel som följer. 

De fem kapitlen tar i tur och ordning upp genusvetenskap-
liga perspektiv på arbetsmarknaden; genusvetenskapliga sam-
verkansprojekt i praktiken och ett vidgande av  akademins 
gränser; genusvetenskap och sociala rörelser; genusvetenskap, 
eldsjälar och partipolitik och slutligen genusvetenskapens möte 
med medial offentlighet. 

I kapitel ett behandlar Paula Mulinari genusvetenskapens 
möte med arbetsmarknaden, en central del av vårt samhälle. 
Med hjälp av begreppen känsloarbete och moralisk ekonomi 
visar Mulinari hur genusforskning och feministisk forskning i 
grunden förändrat den dominerande arbetslivsforskningen och 
dess syn på vad arbete är. För vilken typ av arbete är det som 
betraktas som riktigt och viktigt? Är arbete det som ger lön, el-
ler kan det också vara arbete att vårda anhöriga på fritiden? Och 
hur är det med vård- och servicesektorns omfattande insatser i 
form av tillmötesgående beteende: flygvärdinnans leende, servi-
trisens omsorg, vårdbiträdets sätt att skapa lättsam stämning. 
Är det också ett arbete som räknas och tillmäts vikt? Mulinari 
skriver: ”Genusvetenskapen kan i sina bästa stunder fungera 
som en utomjording, en ihärdig kritisk betraktare av det ”nor-
mala” det självklara, det som är så samhälleligt accepterat att 
det inte ens diskuteras, en utomjording som gör nya röster och 
rörelser hörda. Detta blir inte minst tydligt i vår förståelse av 
vad arbete är” (s. 20). 

I kapitel två skriver Annika Olsson om hur genusvetenskap-
lig samverkan med olika delar av samhället kan se ut. Hon 
utgår i sin text från den postkoloniala tänkaren Gayatri Cha-
kravorty Spivaks arbete och betonar vikten av att högre utbild-
ning och forskning rör sig utanför de givna ramarna, inhämtar 
kunskaper från andra fält. Spivak talar också i sammanhanget 
om vikten av ”avlärande”, att avlära såväl egna privilegier som 
att avlära det akademiska kunskapsfältets hierarkiska överord-
ning och istället utgå från forskningens och den högre utbild-
ningens beroende av andra fält, andra kunskaper och aktörer. 
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Med utgångspunkt i Spivaks skrivande lyfter sedan Olsson tre 
praktiska exempel där hon själv utifrån en genusvetenskaplig 
position samverkat på ett gränsöverskridande sätt. De tre ex-
emplen utgörs av projektet ”Gender helpdesk”, ett samarbete 
mellan Centrum för genusstudier vid Stockholms universitet 
och Sida, samverkan med Internationellt centrum för lokal de-
mokrati, samt med det transnationella bokprojektet Teaching 
with gender.

Lena Lennerhed tar i kapitel tre avstamp i sitt arbete som 
ordförande för Riksorganisationen för sexuell upplysning, 
RFSU. Lennerhed ställer frågan: Vart vänder sig dagens stu-
denter som vill engagera sig i samhällsfrågor, omsätta sitt kun-
nande i praktik? Hur ser möjligheterna till organisering ut? 
RFSU är en organisation där frågor om kön, sexualitet och 
makt ständigt förhandlas och omförhandlas. I kapitlet pre-
senteras RFSU:s uppbyggnad och bakgrund, de frågor som 
hanterats, vilka aktörer som varit involverade i verksamheten 
och hur organisationen bygger på möten mellan kunskap och 
politisk vilja, aktivism. Samt hur organisationens förändringar 
speglar samhällsutvecklingen och den offentliga debatten om 
sexualitet. Hon beskriver också hur genusbegreppet kommit att 
påverka organisationen på ett avgörande sätt. Orsaken till att 
genusvetenskaplig kunskap har spelat en viktig roll inom RFSU 
har enligt Lennerhed att göra med organisationens ingående be-
handling av sexualitetens område, på senare år inte minst med 
hjälp av queerteori. Lennerhed skriver: ”Jag tror också att mö-
tet med politiken tvingar studenten och akademikern till kon-
kretion. För att förändra världen krävs både teori och praktik, 
och att vi tillåter oss vara såväl komplexa som konkreta” (s 40).

Tiina Rosenberg reder i kapitel fyra ut förhållanden kring 
genusvetenskap, aktivism och politik. Hon gör det genom att i 
ett samtidshistoriskt perspektiv skriva fram eldsjälens betydelse 
i politisk organisation, men också behovet av kollektiva lärpro-
cesser. I sin text problematiserar hon ansvarsfördelning mellan 
stat och civilsamhälle vad gäller förändringsarbete fokuserat på 
jämlikhet och jämställdhet. Rosenberg ser hur genusvetenskaplig 
kompetens krävs i olika skepnad, och i olika delar av samhäl-
let. Hon skriver: ”Även om ojämställda mänskliga relationer inte 



16

längre har stöd i lagen, tar det lång tid för samhällsstrukturer och 
sociala normer att förändras i grunden. Genusvetarens viktigaste 
uppgift är att bidra till denna process” (s 45). Rosenbergs text 
innehåller också en beskrivning av processen kring det politiska 
partiet Feministiskt initiativ. Hon understryker genusvetenska-
pens intersektionella räckvidd och betonar, liksom Annika Ols-
son, vikten av att genusvetenskapen håller dörrarna öppna mot 
det omgivande samhället.

I det avslutande kapitlet vänder Staffan Bergwik blicken mot 
genusvetenskapens möte med medial offentlighet. Genusveten-
skapens och genusforskningens uttalade kopplingar till politik 
och samhällsengagemang har i mediala sammanhang på olika 
sätt tolkats i termer av ovetenskaplighet. Bergwik argumenterar 
för att mediering - att förmedla och diskutera genusvetenskap i 
medier – är en viktig del av genusvetenskapens samhällsengage-
mang. Genom att förhålla sig till det han kallar offentlighetspo-
litik och sammanhang återkopplar Bergwik till en av de frågor 
som uppkommer igen och igen inom genusvetenskap: den om 
hur politik formas i den mediala offentligheten utifrån vem som 
tillåts säga vad, till vem och i vilket sammanhang.
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