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

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

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

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

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

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

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

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

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