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nummer skickade redaktionen 

till nio nytilltradda professorer 

riktning med fragor om femi

lning inom akademin idag och 

rna infer framtidens genus

~ svaren kan bade optimism och 

tlasas. I ett internationellt 

ramstar forskningsfaltets situa

;e som mycket god, men det ar 

ktum att kon/genusfragor fort

helt fn\nvarande inom vissa 

har, loom humaniora och 

nskaperna ar genusperspektivet 

krat an inom omraden som 

teknik. En gemensam vision ar 

rskningen ska integreras i all 

; och forskning, annars kan 

och hogskolorna inte uppfylla 

formedla adekvat kunskap om 

l6M ar konstnar, bosatt och verksam i 

aterialet i hennes verk pa foregaende 

omull, fosforfarg och uv-ljus. 

utantor och inom akademin. 

Derma artikel ska handla om feministiska 

kunskapspositioner - det vill saga vad vi sa

ker kunskap om och hur (innehall och form) 

- i ett generationsperspektiv. Jag kommer att 

fokusera pa skillnader mellan olika genera

tioner for att darigenorn lagga en grund for 

en diskussion om beroringspunkrer och moj

liga strategier for feministisk forskning fram

over. Frarnstallningen ar avsedd att vara so

kande snarare an beliiggande och gor inte an

sprak pa att vara heltackande. Syftet ar att 

lyfra fram perspektiv och element som jag 

tror kan utgora ett fruktbart underlag i dis

kussionen om kunskapens kon, 

Min inledande utgangspunkt ar foljande, 

Kunskapens kon - ett generationsperspektiv 

Likt och/eller olikt? Genom att urskilja generationsspecifika element kan vi vinna 

forstaelse for saval feministiska forskningsstrategier som for levda erfarenheter 

KARIN WIDERBERG 

Vid en viss given historisk tidpunkt, till ex

empel Sverige 2001, levs kon olikt i olika ge

nerationer i en struktur och i en symbolisk 

kontext som vi delar men som vi laser/tolkar 

och hanterar generationsspecifikt. Vi lever 

och forstar salunda kon olikt som en foljd av 

att vi tillhor olika generationer som vuxit 

upp och formats i olika sociala kontexter. 

Denna generationsbestarnda konsutforrnning 

bar vi med oss genom livet och den praglar 

var forstaelse av omvarlden, som salunda blir 

generationsspecifik. Grovt sett. Jag menar 

naturligtvis inte att konsutforrnningen ar na

got statiskt eller nagot avslutat som inte and

ras i motet med andra generationer, nya livs
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faser och livssituationer, sarnhallsforandringar 

med mera. Men jag menar och tror att det 

trots detta - kan vara fruktbart att soka efter 

element som kannetecknar olika generationer 

for att forsta hur kon gors och forstas. 

"Postulatet" ovan ar rnojligt att ge ett inne

hall och att vidareutveckla om man till exem

pel tar i bruk Sandra Hardings begrepp struk

turellt, symboliskt och individuellt kon (Har

ding 1986). Dessa begrepp kan anvandas som 

redskap da vi ska utforska hur kon konstitu

eras i olika generationer. Kon bade gors och 

kan forstas pa dessa nivaer, Med strukturellt 

kon avses det satt pa vilket vi organiserar och 

strukturerar vara sociala aktiviteter mot bak

grund av dualistiska konsmctaforer (till 

exexempel den konsuppdelade arbetsmarkna

den). Symboliskt kon ar det satt pa vilket 

dualistiska konsrnetaforer anvands pa bilder 

av motsatser (till exempel kopplingen av man

lighet till intellekt, dominans och aktivitet och 

kopplingen av kvinnlighet till emotionalitet, 

underordning och passivitet). Individuellt 

kon, till sist, ar de processer som formar indi

viduell identitet med urgangspunkt i kons

symboler och konsarbetsdelning. 

Med hjalp av dess begrepp kan vi forsoka 

kartlagga och fanga vad som kannetecknar 

formandet av konsidentitet i olika generatio

nero Hur sag det strukturella och det symbo

liska konet ut for dem som utformade sin 

konsidentitet (det individuella konet) under 

till exempel1950- och 60-talen? Och hur sag 

det ut for generationen fore och efter? 

Har ar det naturligtvis en rnangd olika 

kannetecken som kan tas upp och det man 

valjer att fokusera pa ar avhangigt det tema 

man onskar belysa. Det jag valier ut har ar 

salunda fargat av syftet att forsoka belysa 

feministiska kunskapspositioner i ett genera

tionsperspektiv. Vilka monster och dilemman 

kan tankas ha positionerat kvinnors kroppar 

och intellekt? Och vilka implikationer kan 

detta ha haft for kunskapsproduktionen? 

Med dessa vagledandc fragor har jag narrnat 

mig fyra generationer feminister. Jag startar 

med min egen och mig sjalv, eftersom det var 

sa mina tankar om dessa fragor borjade ut

vecklas. 

Kunskapens kon "revisited" 

I min bok Kunskapens kon (Widerberg 1995) 

anvander jag mina egna erfarenheter - ned

skrivna som minneshistorier - som underlag 

for en diskussion om kvinnlig subjektivitet 

och objektivitet. Boken gay upphov till en 

stor debatt bade innanfor och utanfor 

akademin och bland saval feminister som 

icke-feminister. Har ska jag inte presentera 

debatten i sig - som for ovrigt redan ar pre

senterad och diskuterad i ett par utmarkta ar

tiklar (Hopland Engebretsen 1999, Ekerwald 

1996) - utan de tankar om kunskaps

positioner i ett generationsperspektiv som ut

gor ett implicit fundament i boken och som 

de batten fatt mig att vidareutveckla. 

Men forst alltsa ett par ord om boken. Bo

ken var ett forsok att utforska olika typer av 

erfarenheter som sku lie kunna forklara bade 

innehall och form nar det galler feministisk 

kunskapsproduktion. De erfarenhetsornraden 

jag hade vaIt som nedslagsfalr var sexualitet 

och kunskap. De handlar bada om en onskan 

om "narhet" - "being in touch" som Evelyn 

Fox Keller har uttryckt det (Keller 1985) 

om lust, valbehag, arlighet, personlig utle

velse och utveckling och narvaro, I verklighe

ten kommer dock saval sexualakten som 

kunskapsakten ofta att handla om det mot

satta; vi kanner obehag och oarlighet, vi upp

lever att vi "kryrnper", vi kanner oss for

tryckta och "icke-narvarande". 

Nar jag analyserade mina egna historier 

sag jag hur kon tycktes knyta ihop men ocksa 
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satta kunskap och sexualitet 

skap, sexualitet och kon frar 

made i en och samma proo 

lingar om vad slags kvinnor 

era oss sjalva som utgor kunsk 

tet viktiga brickor. Dessa forh, 

relationer och i olika typer av 

Imina minneshistorier frill 

ungdom urskiljer jag tva rum 

och metaforisk bernarkelse rru 

typer av relationer. "Forstael 

ett homosocialt rum dar ja 

med mina vaninnor laste och 

existentiella fragor, med syft 

om och forsta oss sjalva ( 

battre. Det var ett projekt v 

samt, som vi delade och bidro 

Och dar det fanns plats for k 

bekvamt och vi at och drack 

gora det "mysigt" beframjade 

forstarkte grunden for intimit 

tuella samta!' 

I bjart kontrast till detta k 

det heterosociala "kunskapsn 

rummet utgjorde. lIar discip 

kropp som forstaelse till en in: 

om kunskap. Och det var i 

sexualiteten - forst och frams 

vecklingen av den kvinnliga ki 
derade och i (kons- )identite 

paverkadc forhallningssattet 

Det drabbade mig och det 

mina vaninnor, Vi tillgrep olik 

att hantera dilemmat att kom 

tet och kunskap. Ett dilcrnr 

kons- och generationsspecifik 

uppspaltning av kropp och 

genomsyrar den vasterlandsks 

vara kroppar borjade anta kv 
reagerade nagra med att fon 

De borjade kla sig i stora 

kutryggiga. Andra gjorde de 
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kon"revisited" 
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. minneshistorier - som underlag 
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t alltsa ett par ord om boken. Bo

orsok att utforska olika typer av 

som skulle kunna forklara bade 

form nar det galler feministisk 

iduktion. De erfarenhersomraden 

t som nedslagsfalt var sexualitet 

l. De handlar bada om en onskan 

" - "being in touch" som Evelyn 

tar uttryekt det (Keller 1985) 

Ibehag, arlighet, personlig utle

.cckling oeh narvaro, I verklighe

r dock saval sexualakten som 

.en ofta att handla om det mot

ner obehag oeh oarlighet, vi upp

"kryrnper", vi kanner oss for

"icke-narvarande" . 

analyserade mina egna historier 

.on tyektes knyta ihop men ocksa 

satta kunskap oeh sexualitet i rorelse. Kun

skap, sexualitet oeh kon framstod som for

made i en oeh samma process. I forhand

lingar om vad slags kvinnor vi viII position

era oss sjalva som utgor kunskap oeh sexuali

tet viktiga briekor. Dessa forhandlingar sker i 

relationer oeh i olika typer av rum. 

Imina minneshistorier fran barndom oeh 

ungdom urskiljer jag tva rum i bade faktisk 

oeh metaforisk bernarkelse med valdigt olika 

typer av relationer. "Forstaelserumrnet" var 

ett homosoeialt rum dar jag tillsammans 

med mina vaninnor laste oeh samtalade om 

existentiella fragor, med syfte att fa grepp 

om oeh forsta oss sjalva oeh omvarlden 

battre, Det var ett projekt vi hade gemen

samt, som vi delade oeh bidrog till kollektivt. 

Oeh dar det fanns plats for kroppen. Vi satt 

bekvamt oeh vi at oeh draek nagot gott. Att 

gora det "rnysigt" befrarnjade en vallust som 

forstarkte grunden for intimitet oeh intellek

tuella samta!' 

I bjart kontrast till detta kvinnorum stod 

det heterosoeiala "kunskapsrum" som klass

rummet utgjorde. Har diseiplinerades saval 

kropp som forstaelse till en individuell tavlan 

om kunskap. Oeh det var i detta rum som 

sexualiteten - forst oeh frarnst i form av ut

veeklingen av den kvinnliga kroppen - explo

derade oeh i (kons- )identitetsutformningen 

paverkade forhallningssattet till kunskap. 

Det drabbade mig oeh det drabbade alia 

mina vaninnor, Vi tillgrep olika strategier for 

att hantera dilemmat att kombinera sexuali

tet oeh kunskap. Ett dilemma som ar en 

kons- oeh generationsspeeifik variant av den 

uppspaltning av kropp oeh intellekt som 

genomsyrar den vasterlandska kulturen. Nar 

vara kroppar borjade anta kvinnliga former, 

reagerade nagra med att forsoka dolja det. 

De borjade kla sig i stora trojor eller ga 

kutryggiga. Andra gjorde det motsatta, de 

kladde sig for att fa visa fram sa myeket som 

mojligt oeh putade med rumpa oeh brost. 

Nagra gornde bade kropp oeh intellekt - de 

tystnade - medan andra gomde det ena eller 

det andra, kropp eller intellekt. Fa av oss 

havdade ratten till bade intellekt (rost) oeh 

kropp (sexualitet). 

Att satsa pa kunskap innebar att satsa pa 

manlig doxa. Bockerna var skrivna av man, 

utifran deras perspektiv oeh pa deras ternan. 

Att vara intellektuell innebar att diskutera pa 

mans premisser med en implicit syn pa kvin

nor som i alia avseenden underlagsna - kvin

nor hade varken gjort eller skrivit nagot av 

betydelse. Forakr for kvinnor tyektes vara 

intradesbiljettcn till den manliga intellektu

ella klubben. Kvinnor som onskade delta var 

salunda tvungna att balansera sitt kunskaps

sokande mot ett hotande sjalvforakt. 

Detta var pa 1960-talet, i Sverige, i en 

mcdelklassmiljo dar universitetsutbildning 

framstod som en riktig oeh viktig vag for 

dottrar till foraldrar som kanske sjalva inte 

haft denna mojlighet. Mot bakgrund av 

mina minneshistorier viII jag havda att den 

generation kvinnor som borjade pa universi

tetet i slutet pa 60-talet, var starkt praglade 

av sina erfarenheter av att forsoka losa di

lemmat kropp/intellekt. Pa universitetet 

vantade sa samma typ av dilemma oeh man

liga doxa. 

Vad sku lie man da, mot bakgrund av ovan

staende, kunna lyfta fram om min generations 

feminister, som kunskapsprodueenter? 

Nastan [amstallda och [arnlika 

Min generation, fodd pa 1940-talet, bade le

ver oeh upplever vara liv dualistiskt. Aven 

om detta kanske inte galler bara for min ge

neration sa tror jag att kanslor av daligt sam

vete infer detta, ar ett av generationens kan

neteeken. Onskan oeh stravan att som fem
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inister leva bortom denna splittring, som full

vardiga subjekt, ar nog typiskt for min gene

ration. Vi har velat ha "allt genast" (ett poli

tiskt slagord fran 70-talet) och vi har gjort 

alit och trott att alit "her sig goras. Sorn aka

demiska kvinnor till horde vi den "nastan 

jarnstallda och jamlika " generationen. Vi var 

kvantitativt nastan iarnstallda med mannen, 

atminstonc pa grundutbildningen, och var 

politiska ambition var att vara "nastan van

liga/jarnlika", det viII saga kvalitativt lika de 

fiesta kvinnor. Som intellektuella kvinnor till

horde vi en generation som ideologiskt, poli

tiskt och ekonomiskt salunda forvantades 

vara bade jarnstallda, jarnlika och vanliga (ej 

elit). Vi inte bara ville det, vi var ocksa 

tvingade till det. Vi ville ha bade utbildning, 

jobb och barn, men "hernbitradc" eller 

"barnflicka" kunde naturligtvis inte komma 

pa fraga - av saval ideologiska som ekono

miska skal, jamstalldhet och jamlikhet inne

bar att gora alit - sjalv, Som intellektuella 

kvinnor var vi inget undantag langre. Och 

som feminister efterstravade vi ocksa atr 

bade vara och framsta som vanliga kvinnor. 

Att bryta ner barriarerna mellan de andra 

kvinnorna - de vanliga - och oss - de intel

lektuella, i syftet att etablera "vi kvinnor" 

som social kategori, innebar en massa "go

rande". Alit rutinarbete och alia praktiska 

uppgifter bade hemma (husmorsarbetet) och 

pa jobbet (sekreterararbetet) borde vi nu i 

jamlikhetens namn gora sjalva, som tillagg 

till de stora och fordrande intellektuella 

arbetuppgifter som vi som feminister forvan

tades para oss. Vara kroppar - min genera

tion kvinnors kroppar - fick stryk. 

Att vilja ha och gora alit och tro att det kan 

och bor goras - av oss sjalva - gor att kroppen 

kommer i fokus. Kroppen blir ett huvudtema 

for oss - personligt, politiskt och i forskningen 

- nar andra inte langre tar ansvar for den. 

Vara och vara narmastes kroppar har blivit 

vart ansvar. Detta ar en aspekt av koningen 

av dilemmat kropplintellekt som kan forvan

tas ha paverkat kunskapsposition och intel

lektuell verksamhet i min generation. 

En annan aspekt av dilemmat kropplintel

lekt som jag tror ar typisk for min generation 

och som jag kort berort i samband med pre

sentationen av min ovan narnnda bok, ar 

sexualitet/intellekt. Jag tillhorde en genera

tion som hade uppfostrats och socialiserats 

mer eller mindre traditionellt nar det galler 

sex. Det var inte forran vi var vuxna som vi 

konfronterades med den sa kallade "sexuella 

revolutionen" eller "sexuella frigorclsen". Da 

detta inte var en ideologi vi var uppvaxta med, 

var den ofta svar att till fullo inforliva, Pro

blemet var dock inte reproduktionsfragan, 

som det varit for tidigare generationer. P-pil

ler, fri abort med mera hade ju frigjort sexu

aliteten fran reproduktionen. Det handlade 

snarare om en cfterslapning eller ett brott 

mellan vara liv och den radande ideo login. Vi 

visste vad vi borde kanna och gora som sexu

ellt frigjorda kvinnor men i praxis fungerade 

det inte. Det var en konflikt som upplevdes 

och utkarnpades kroppsligen. Splittringar, 

dilemman och ambivalens kom i fokus. 

Ett tredje strukturellt drag som kanneteck

nar min generation kvinnor ar att vi saknade 

en kvinnlighet vi aldrig tillerkandes. Jag ser 

spar av detta i min bok. De fiesta i min gene

ration hade modrar som vi inte forvantades 

identifiera oss med enligt var nya ideologi. Pa 

sin hojd borde vi kanna solidaritet. Vara mod

rar var beroende och of ria - enligt radande 

ideologi - i alia avseenden och inga forebilder 

att se upp till. Att stiga pa stegen - i kons-, 

klass- och kroppstermer - fran kropp till in

tellekt, innebar att separera och distansera 

sig fran var modragenerarion. Och fran en 

grundlaggande modell for vuxen kvinnlighet. 
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och naturlig del av det ferninis 

projektet for min generation. 

All denna dualism, alia d, 

och brott har praglat min g 

nors intellektualitet. Hur vi 

vilka ternan tror jag salunda 

denna bakgrund. Jag skulle 

det feministiska projektet Sl 

forstas som en onskan om no 

touch"), saval nar det ga 

forskningsteman som angrep] 

der. Och att denna onskan ka 

das fran vara upplevelser a1 
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t for tidigare generationer. P-pil

med mera hade ju frigjort sexu
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en efterslapning eller ett brott 

livoch den radande ideologin. Vi 

borde kanna och gora som sexu

kvinnor men i praxis fungerade 

: var en konflikt som upplevdes 

iades kroppsligen. Splittringar, 

:h ambivalens kom i fokus. 

strukturellt drag som kannereck

-ration kvinnor ar att vi saknade 

et vi aldrig rillerkandes, Jag ser 

i min bok. De fiesta i min gene

modrar som vi inte forvantades 

s med enligt var nya ideologi. Pa 

e vi karma solidaritet. Vara mod

ende och ofria - enligt radande 

Ilaavseenden och inga forebilder 

II. Att stiga pa stegen - i kons-, 

'oppsterrner - fran kropp till in

Jar att separera och distansera 

modragenerarion. Och fran en 

:Iemodell for vuxen kvinnlighet. 

I motsats till traditionell psykoanalytisk 

teori dar relationen till fadern (och den sym

boliska ordningen) alltid ar i fokus nar intel

lektuell orientering tematiseras, tror jag att 

relationen till modern (kvinnlighet) ar minst 

lika avgorande for hur vi kvinnor forkropps

ligar intellektualitet. Som intellektuella kvin

nor tillats eller till och med forvantas vi att 

vara precis som man. Men der ar inte bara 

for att vi ar man i kjol som vi inte passar in 

eller kanner oss alienerade. Det ar ocksa for 

att var potentiella kvinnlighet varken accep

teras, forvanras eller utforskas. Att trycka ner 

de sidor hos oss sjalva som parninner oss om 

vara rnodrars kvinnlighet, har skapat ett tom

rum och en saknad som vi forsoker avhjalpa 

genom att utveckla nya satt att vara kvinnlig 

pa. Att bidra till att etablera en ny modell for 

kvinnlig identitet har salunda varit en viktig 

och naturlig del av det feministiska kunskaps

projektet for min generation. 

All denna dualism, alla dessa splittringar 

och brott har praglar min generation kvin

nors intellektualitet. Hur vi forskar och pa 

vilka ternan tror jag salunda kan forstas mot 

denna bakgrund. Jag skulle vilja havda att 

det feministiska projektet som sadanr kan 

forstas som en onskan om narher ("to be in 

touch"), saval nar det galler narhet till 

forskningsteman som angreppssatt och meto

der. Och att denna onskan kan i sin tur harle

das fran vara upplevelser av dilemman ro

rande narhet; problem med att fa ihop kropp 

och intellekt, sexualitet och kunskap. Samti

digt ar det kanske just denna typ av erfaren

heter som varit den tandande gnistan for ut

vecklingen av en stor del av feministisk teori. 

Jag har har forsokr belysa hur min genera

tion - genom var typ av erfarenheter - har 

positionerats till att bli "outsiders within" 

for att lana ett uttryck fran Sandra Harding 

(Harding 1991). Vad gallcr da for framtida 

generationer av feminister, for kvinnor som 

kommer att leva och uppleva kon pa ett annat 

satt? Och vad gallde for de aldre generatio

nerna? Kan deras konserfarenherer forklara 

deras kunskapspositioner? Lat mig starra med 

den sistnarnnda gruppen forst, innan jag kom

mer in pa de framtida utsikterna for feminism 

i akademin. 

Pionjarerna 

Vastvarldens kvinnoforskningspionjarer bor

jade pa universiteten srrax efter andra 

varldskriget, De var fa och som sadana bade 

synliga och dyrkade eller diskriminerade. 

Detta vittnar deras biografier om som utgor 

en marklig blandning av solskens- och spok

historier. De fick "vara med " - ibland som 

galjonsfigurer - och sa lange de inte gjorde 

kon till ett tern a kunde de fa bade forsknings

medel och tjanster, Kanske ar det darfor som 

flera av dem ofta poangterar att de inte ar 

feminister i den bemarkelse som de menar att 

min generation ar, 

Om de upplevde ett dilemma eller pro

blem som kvinnor i akademin, sa handlade 

det prirnarr om det reproduktiva arbetets 

plats i den dualistiska forstaelsen och organi

seringen av intellektuell verksamhet. Doro

thy Smith, till exempel, har explicit havdat 

att det var den bristande overensstarnmelsen 

- brottet - mellan hermes arbete som mor och 

hennes arbete som sociolog som var utgangs

punkten for hennes kritik av de sociologiska 

traditionerna och deras recept for hur det 

"sociala skulle skrivas" (Smith 1987, 1990). 

Forskare som Dorothy Smith, Hilary 

Rose, Rita Liljestrorn och Harriet Holter, 

bara for att narnna nagra internationella och 

skandinaviska kvinnoforskningspionjarer, be

tonar alla det politiska underifranperspek

tivet, i vilket kvinnor ar en viktig men inte 

den enda relevanta gruppen. Makt ar for dem 
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en central dimension och relationer som for

trycker eller frigor kvinnor eller andra grup

per, ar vad de onskar synliggora. Deras poli

tiska utgangspunkt ar salunda uttalad och 

det feministiska perspektivet ar integrerat. 

Som en foljd av det feministiska perspektivet 

har dock avert deras politiska positioner 

radikaliserats. 

De unika 

Generationen fore pionjarerna - de fa - var 

de unikas generation. Det fanns bara en Si

mone de Beauvoir. Denna generation kvinnor 

var situerade och positionerade pa ytterligare 

ett annat satt. Monica Rudberg har last Toril 

Mois biografi over Simone de Beauvoir (Moi 

1995) och min bok Kunskapens kon som tva 

historier om tillblivelsen av en intellektuell 

kvinna och anvant dessa texter for att reflek

tera over generationsfragor (Rudberg 1996). 

Hon urskiljer tre olika utvecklingsdrag mel

Ian vara generationer: "normaliseringen" av 

den intellektuella kvinnan som fenomen, en 

forandring av betydelsen och inneborden av 

den heterosexuella relationen for kvinnors 

relation till kunskap och slutligen, en forand

ring av den roll andra kvinnor spelar i denna 

process. 

Simone de Beauvoir var ett "rnirakulost 

undantag", i en tid och i en kultur da det var 

comme if (aut att bli betraktad som unik. I 

min generation var vi intellektuella kvinnor 

som jag tidigare berort - mer "vanliga" och 

vi hade ocksa en uttalad ambition att bade 

handla - till exempel gifta oss och ha barn 

och tolka vara handlingar och erfarenheter 

som "vanliga". Ett exempel pa det sist

narnnda, det viII saga hur vi omtolkade vara 

erfarenheter och "vanliggjorde" dem, gallde 

sexuella overgrepp. Det var nagot som sa 

gott som alia av oss hade upplevt. Det var 

inte nagot ovanligt - och vi var inte ovanliga 

eller undantag - utan det var tvartorn nagot 

vanligt. Detta orntolkningsarbete var ocksa 

det radande perspektivet inom feministisk 

politik och teori. Det personliga var politiskt, 

Medan Simone de Beauvoir var tvungen 

att utveckla sitt feministiska tankande helt pa 

egen hand - hon hade bara de redskap som 

manliga intellektuella utarbetat (sarskilt Sar

tre) att tillga - hade vi i min generation var

andra. Tillsammans utgjorde vi en aktiv och 

blomstrande feministisk miljo. Rudberg pekar 

pa att mannens roll, inte bara sorn intellektu

ella inspiratorer men ocksa som mentorer och 

sa kallade "gate-keepers", verkar vara olika i 

dessa bada generationer. Rudberg talar om en 

erotisk-teoretisk underordning i Beauvoirs re

lation till Sartre. Beauvoir inte bara accepte

rade honom som den forsta/den som gick fore 

utan dyrkade ocksa honom och deras domi

nans/underordningsrelation som sadan, nagot 

som hon inte finner nagra motsvarigheter till i 

min historia. Dar ar mannen tvartorn mark

bart franvarande, vilket Rudberg berattigat 

ifragasatter realiteten avo Kvinnor och relatio

nen till kvinnor har tagit mannens plats och 

"der feministiska rurnmet" vardar navel

strangen till barn- och ungdomserfarenheter 

av det kvinnliga "forstaelscrummet" (be

grepp fran Kunskapens kon). Systerskap var 

sa lunda for min generation intellektuella 

kvinnor ett sart att avvapna och hantera det 

sjalvforakt som vi i ett patriarkalt sarnhalle 

positionerats att anamma. For Beauvoir och 

henries generation intellektuella kvinnor fram

stod darernot en distansering fran kvinnliga 

goromal genom "transcendens" (Beauvoirs 

begrepp, betyder ungefar overskridandej till 

en hogre (icke-kroppslig och manlig) sfar som 

en losning, 

Med kvinnors entre pa den manliga aka

demiska arenan under 1900-talet foljdc sa

lunda kroppen. Kropp och intellekt temati

serades pa nytt men denna gar 

Men eftersom vi levt och forst 

liga kroppar olikt i olika gene 

ocksa vara strategier rorande 

varierat. Vi har velat overge ( 

kroppen, betonat reproduktiv 

dilemman, velat ha allt od 

alit... Vad galler da for komm 

ner kvinnliga intellektuella oc 

Individualisterna 

Den nya generationen stude 

forskare, fodda pa 1970-taler 

damentalt fran min generatic 

om strukturella skillnader sor 

mer att inverka pa hur de koi 

och kona forskning och varda 

De urgor den forsta gene! 

(sa gott som) har haft lonearl 

och/eller rnodrar som varit el 

och som fatt uppleva skils 

skala, som nagot vanligt och 

De ar ocksa den forsta genera 

vuxit upp med jamstalldhctsic 

hemmet och i skolan, jamsta 

genom blivit ett tema for dis] 

handlingar, aven om den inn 

verkligats. Och jarnstalldhet 

sexualiteten, aven for de unga 

Som helhet tycks det som ( 

gatt hand i hand med de ungz 

tressen. Nagra viII till och mec 

voriseras - pa pojkarnas och d 

bekostnad. Flickorna ar, hur sr 

gar ut ur skolan med de hogs 

havdas att dessa kvinnor i Ska 

sig sjalva prirnarr i termer av iI 

i termer av kon. Det ar de sa 

universiteten tack yare battre 

gare" kulturellt kapital (den ~ 

kompetens och egenskaper so 

moderna sarnhallet) - an vad I 
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tag - utan det var tvartorn nagot 

tta omtolkningsarbete var ocksa 

e perspektivet inom feministisk 

teori. Det personliga var politiskt. 

iimone de Beauvoir var tvungen 

sitt feministiska rankande helt pa 

- hon hade bar a de redskap som 

ellektuella utarbetat (sarskilt Sar

;a - hade vi i min generation var

ammans utgjorde vi en aktiv och 

e feministisk miljo, Rudberg pekar 

lens roll, inte bara som intellektu

orer men ocksa som mentorer och 

'gate-keepers", verkar vara olika i 

gcnerationer, Rudberg talar om en 

etisk underordning i Beauvoirs re

artre. Beauvoir inte bara accepte

I som den forsta/den som gick fore 

ie ocksa honom och deras domi

irdningsrelation som sadan, ndgot 

e finner nagra motsvarigheter till i 

I. Dar ar mannen tvartorn mark

ran de, vilket Rudberg bcrattigat 

realiteten avo Kvinnor och relatio

mor har tagit mannens plats och 

istiska rummet" vardar navel

barn- och ungdomserfarenheter 

nnliga "forstaelserummet'' (be

Kunskapens kon). Systerskap var 

r min generation intellektuella 

satt att avvapna och hantera det 

sorn vi i ett patriarkalt samhalle 

s att anamma. For Beauvoir och 

ration intellektuella kvinnor fram

Jt en distansering fran kvinnliga 

nom "transcendens" (Beauvoirs 

ryder ungefar ovcrskridandc) till 

ce-kroppslig och manlig) sfar som 

tnors entre pa den manliga aka

.nan under 1900-talet foljde sa

ien. Kropp och intellekt temati

serades pa nytt men denna gang i konsterrner, 

Men eftersom vi levt och forstatr vara kvinn

liga kroppar olikt i olika generationer, sa har 

ocksa vara strategier rorande kropp-intellekt 

varierat. Vi har velat overge eller overskrida 

kroppen, betonat reproduktiva eller sexuella 

dilemman, velat ha allt och forsokt gora 

allt... Vad galler da for kommande generatio

ner kvinnliga intellektuella och feminister? 

Individualisterna 

Den nya generationen studenter och unga 

forskare, fodda pa 1970-talet, skiljer sig fun

damentalt fran min generation. Det handlar 

om strukturella skillnader som jag tror kom

mer att inverka pa hur de kommer att forsta 

och kona forskning och vardagsliv. 

De utgor den forsta generation som alia 

(sa gott som) har haft lonearbetande modrar 

och/eller modrar som varit ensarnforsorjare, 

och som fatt uppleva skilsmassa i storre 

skala, som nagot vanligt och inte avvikande. 

De ar ocksa den forsta generationen som har 

vuxit upp med jamstalldhetsideologin, bade i 

hemmet och i skolan. jamstalldhet har hari

genom blivit ett tern a for diskussion och for

handlingar, aven om den inte alltid har for

verkligats. Och jamstalldhet har inkluderat 

sexualiteten, aven for de unga. 

Som helhet tycks det som om utvecklingen 

gatt hand i hand med de unga kvinnornas in

tressen. Nagra vill till och med pasta att de fa

voriseras - pa pojkarnas och de unga mannens 

bekostnad. F1ickorna ar, hur som heIst, de som 

gar ut ur skolan med de hogsta betygen. Det 

havdas att dessa kvinnor i Skandinavien ser pa 

sig sjalva primart i termer av individer och inte 

i termer av kon, Det ar de som nu fyller upp 

universiteten tack yare battre betyg och "rikti

gare" kulturellt kapital (den typ av kunskaper, 

kompetens och egenskaper som efterlyses i det 

moderna samhaller) - an vad mannen i samma 

generation har. For de unga kvinnorna ligger 

framtiden oppen, det ar bara att ta for sig. Det 

ar nu upp till dem sjalva vad de vill gora med 

sina liv. De har ratt till allt. 

Oavsett hur utbredd eller valgrundad 

ovanstaende bild ar sa ar det ofruktbart, me

nar jag, att endast anvanda den for att for

soka visa hur "fel de unga kvinnorna har", 

det vill saga, att bernota deras position och 

forestallningar med "vanta ni bara tills ni 

kommer ut i jobb och far barn ... ", och over

hopa dem med uppgifter om diskriminering 

och fortryck. For det forsta sa ar det natur

ligtvis positivt an unga kvinnor av idag utgar 

ifran, forvantar sig och formodligen kraver 

jarnstalldhet i framtida relationer bade i job

bet och i hemmer. Antagligen far de darfor 

ocksa mer och tar storre plats an tidigare ge

nerationer. For det andra inbjuder deras fore

stallning om [arnstalldhct till ett utforskande 

av hur de upplever och forstar kon. 

Nar det galler de unga mannen frarnstalls 

de ofta som forlorarna, bade i relation till 

jarnnariga kvinnor och i relation till tidigare 

generationer man. De far sarnre skolbetyg 

och de manliga privilegierna tycks ha losts 

upp. De varken far, har ratt att krava eller 

kan forvanta sig service fran modrar, systrar 

eller flickvanner, De ar inte langre "den 

ende" for de unga kvinnorna. Vanner och 

vanskap tycks ha tagit denna roll. Till dena 

kommer att de unga kvinnorna ar ekono

miskt och reproduktivt oberoende. De unga 

rnannen maste satsa pa jarnstalldhet om de 

ska ha en chans att etablera familj och und

vika skilsmassa. Dena ar nagot som de unga 

manliga ingenjorer jag intervjuat inom en 

forskningsprojekt om rrotthet och trotthets

hantering starkt betonade. Dessa man be

gransade sin tillganglighet for arbetskoparen, 

sa de, for att undvika familjekonflikter och 

skilsrnassa. De unga rnannen av idag maste 
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salunda fora en kamp for en ny mansroll 

bade i hemmet och pa jobbet. 

I denna tid av "frihet och sjalvforverkli

gande " ar det naturligtvis inte bara mannen 

som ar forlorarna. Att inte leva upp till stan

darden och att inte klara av valfrihetens him

mel och helvete ger de unga kvinnorna 

atstorningar; far dem att omdefiniera vald

takt till "daligt sex", med mera. Och de unga 

man som tycker att kraven pa en ny mansroll 

kanns for tunga eller ar osakra pa belo

ningen, faller kanske tillbaks pa traditionella 

manliga ideal - vilket dagens manliga kropps

och valdskultur tycks peka pa. 

Dessa forandringar i hur kon gors och 

upplevs har skett samtidigt med andra ideo

logiska och strukturella forandringar som 

tycks nedtona eller upplosa betydelsen av 

kon pa ett ideologiskt plan samtidigt med att 

dess betydelse i praxis - det vill saga vad vi 

faktiskt gor - uppratthalls eller forstarks, 

Den nya individualistiska frihetsideologin 

gar hand i hand med det sa kallade nya ar

betslivet, for att den ar lonsarn och exploa

teringsbar, ocksa konsmassigt. I det nya ar

betslivet frikopplas arbetsuppgiften - princi

piellt - fran tid och rum. Det ar inte nar och 

var man arbetar som blir viktigt, bara att job

bet blir gjort. Och det mest effektiva satter an 

fa nagot gjort ar an lagga forhdllandena till

ratta for frihet och flexibilitet. Kvinnor ar, pa 

grund av reproduktion, fortfarande mindre 

flexibla, fria och tillgangliga an man. Tradi

tionella man som lever for jobbet ar favoriter 

men jarnstalldhetsivrare kan hanteras och 

passas in i leden genom flexibilitet. De ges 

helt enkelt frihet an jobba mycket, bara pa 

andra tider och stallen. Upplosningen av reg

lerade arbetstider och kontrakt under tack

mantel av frihet och flexibilitet, innebar okad 

exploatering, bade nar det galler tid och 

pengar. Fragan ar da om den nya jarnstalld

hetsorienterade man som idag kan skymtas 

(bland andra "mina" manliga ingenjorer), 

kan urgora en motkraft - och en allians

partner for kvinnor - i kampen mot kapita

let. I vilken utsrrackning kan dylika satt att 

gora och forsta kon vara en drivkraft for for

andring? 

Lilt mig forsoka summera. jarnstalldhets

ideologi och dess materialisering - i form av 

sociala ordningar som gor det mojligt att 

kombinera hem, barn och jobb (foraldrale

dighet, daghem, fritidshem, skolmaltider; et

cetera) - som gatt hand i hand med utveck

lingen av "valfardssamhallet", har mojlig

gjort en nedtoning av kon (som struktur och 

ideologi) och en betoning av individualism. 

Det ar salunda en individualism som bygger 

pa och tar jarnstalldhetcn for given. Den ar 

ocksa generations- och historiskt specifik och 

kan inte autornatiskt overforas till tidigare 

generationer och epoker. Individualismen kan 

alltsd betraktas inte bara som ett tidens tecken 

utan avert som en strukturell mojlighet. Men 

vad hander nar de unga kvinnliga indivi

dualisterna konfronteras med "verkligheren", 

i form av andra generationer, arbetslivets man

liga organisering och mansdominans? Kom

mer de aven da an reagera individuellt eller 

kommer de att tolka des sa omstandighetcr i 

konsrcrmer och agera kollektivt? 

De unga rnannen kan mot bakgrund av 

jarnstalldhctsideologin tvingas bort [ran indi

vidualism till en politisering av sitt kon, som 

en foljd av an de i arbetslivet - det viII saga 

de unga jarnstallda mannen med familj 

positioneras pa samma san som kvinnor. Till 

skillnad fran de unga kvinnorna skiljer de sig 

fran och kan inte identifiera sig med sin eget 

kon (fader eller de iildre generationerna 

man). De har mer gemensamt med kvinnor i 

den egna generationen an med man i andra 

generationer. 
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Det jag har forsokcr antyd 

och man i den yngre generati 

ras mer likt idag och att d 

positioner i det avseendet kar 

mer lika och frarnsta som "c 

Ian och pa universitetet. Det ii 

nar de blir aldre och far bar 

och blir mer relevant ocksa 

kunskapspositioner. 

Om vi utgar ifran art det Ii 

positionering jag givit av da: 

nor sa innebar en dylik positi 

skiljer sig markant fran tidig, 

intellektuella kvinnor, att de 

bade annorlunda erfarenhet 

ocksa tolkar likartade erfarei 

na t sa tt an tidigare generatio 

feminister. En punkt jag strax 

till nar jag kommer in pa et 

debattbocker - Fittstim (1999 

och Matriarkat (2000). 

Nar det gallcr universitet 

nors antal och det faktum an 

bra i utbildningssystemet 0 

bagatellisera betydelsen a' 

manliga doxa och traditionei 

ver inte heller gornma sina 1 

sexualitet, arminstonc inte c 

vade och/eller smala (dena 

Dorthe Marie Sendergaai 

1996). Till skillnad fran min 

kvinnor darfor knappast forv 

eller agera som "outsiders wi 

En kritiskt forhallningsse 

pen, dess traditioner, mal och 

utifran en dylik positionalite 

eller baseras pa erfarenheter 

dra termer an kon, Det ar 

etnicitet som kan forvantas i 

rollen. Akademins internatit 

nar for andra forstaelser a 

kunskapsformer, vilket g 



ade man som idag kan skymtas 

ra "mina" manliga ingenjorer}, 

en motkraft - och en allians

kvinnor - i kampen mot kapita

utstrackning kan dylika satt art 

rsta kon vara en drivkraft for for

forsoka summera. jamstalldhers

I dess materialisering - i form av 

ningar som gor det mojligt att 

hem, barn och jobb (foraldrale

tern, fritidshem, skolmaltider, et

m gatt hand i hand med utveck

'valfardssarnhallet", har mojlig

toning av kon (som struktur och 

h en betoning av individualism. 

Ida en individualism som bygger 

arnstalldheten for given. Den ar 

ations- och historiskt specifik och 

tomatiskt overforas till tidigare 

. och epoker. Individualismen kan 

ras inte bara som ett tidens tecken 

sm en strukturell mojligher. Men 

nar de unga kvinnliga indivi

ronfronteras med "vcrkligheten", 

Ira generationer, arbetslivets man

~ring och mansdominans? Kom

da att reagera individuellt eller 

art tolka dessa ornstandigheter i 

JCh agera kollektivt? 

mannen kan mot bakgrund av 

sideologin tvingas bort fran indi

I en politisering av sitt kon, som 

tt de i arbetslivet - det viII saga 

nstallda mannen med familj 

pa samma satt som kvinnor. Till 

de unga kvinnorna skiljer de sig 

inte identifiera sig med sitt eget 

eller de aldre generationerna 

r mer gemensamt med kvinnor i 

terationen an med man i andra 

Det jag har forsoker anryda ar att kvinnor 

och man i den yngre generationen positione

ras mer likt idag och att deras kunskaps

positioner i det avseendet kan forvantas vara 

mer lika och framsta som "okonadc" i sko

Ian och pa universitetet. Det ar troligtvis forst 

nar de blir aldre och far barn som kon gors 

och blir mer relevant ocksa nar det galler 

kunskapspositioner. 

Om vi utgar ifran att det ligger nagot i den 

positionering jag givit av dagens unga kvin

nor sa innebar en dylik positionering, som iu 

skiljer sig markant fran tidigare generationer 

intellektuella kvinnor, att de kommer att fa 
bade annorlunda erfarenheter men kanske 

ocksa tolkar likartade erfarenheter pa ett an

nat satt an tidigare generationer kvinnor och 

feminister. En punkt jag strax ska atcrkomma 

till nar jag kommer in pa ett par av dagens 

debattbocker - Fittstim (1999), Rdtext (2000) 

och Matriarkat (2000). 

Nar det galler universitetet, sa kan kvin

nors antal och det faktum att de klarar sig sa 

bra i utbildningssysremet osynliggora eller 

bagatellisera betydelsen av universitcters 

manliga doxa och traditioner. Kvinnor beho

ver inte heller gomma sina kroppar eller sin 

sexualitet, atminstone inte de som ar bega

vade och/eller smala (detta tema belyses i 

Dorthe Marie Sondergaards avhandling 

1996). Till skillnad fran min generation kan 

kvinnor darfor knappasr forvantas se sig som 

eller agera som "outsiders within". 

Ett kritiskr forhallningssatr rill vetenska

pen, dess traditioner, mal och procedurer kan 

utifran en dylik posirionalitet forvanras avta 

eller baseras pa erfarenheter som forstas i an

dra termer an kon, Det ar kanske snarare 

etnicitet som kan forvantas inta den kritiska 

rollen. Akademins internationalisering opp

nar for andra forstaelser av kunskap och 

kunskapsformer, vilket gor vara egna 

kunskapsmodellers "lokalitct" synligare. Art 

nu invandrarna - forsta och andra generario

nen - antligen borjar markas i akademin kan 

nog ocksa forvantas bidra till ert ifragasat

tande av radande kunskapstraditioner. Det 

globala perspektivet frarnstar for mig som 

det mest troliga redskaper i den framrida 

vetenskapskritiken. 

"Nyfeminism" - en annan kunskapsposition? 

Man kan Fraga sig hur det jag ovan redogjort 

for forhaller sig till den sa kallade 

"nyferninisrn" som det tal as om i medierna, 

representerad av de tidigare narnnda bockerna 

Fittstim, Rdtext och Matriarkat. Lat mig ta 

upp ett par punkrer som bade kan sagas be

lagga men ocksa komplicera den bild jag teck

nat ovan av generarioner och generations

skillnader nar det galler kunskapspositioner. 

"Samma erfarenheter" dr kanske inte sa lika? 

De erfarenhetshistorier dessa bocker bygger 

pa, frarnstar som lika de erfarenheter jag be

skrev i min egen bok. Det ar samma saker 

som gar igen, det handlar bland annat om 

diskriminering och sexuellt fortryck, Men det 

behover naturligtvis inte betyda att erfaren

heterna ar likartade. Det ar valkant att ju mer 

inforlivad en ideologi ar - ocksa materiellr 

ju mindre avvikelser tolererar vi. Dagens 

unga kvinnor kan salunda forvantas tala 

mindre diskriminering och reagera starkare 

an min generation just darfor att de forvantar 

sigj amsralldhet. Vara erfarenheter ar isafall 

inte lika och situationerna inte desamma, 

aven om de uttrycks i likadana termer? Spra

ket och begreppen ar kanske desamma men 

inneborden kan ha skiftat, 

Olika och "udrre" erfarenheter? 

Den sa kallade sexuella frigorelsen tycks ha 

hojt ribban for vad som forvantas pa 
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sexualitetens omrade, Sexualiteten ar ert fait 

dar mannens forvantningar forrfarande tyeks 

paverka kvinnors beteende. Forvantningar pa 

ronarstjejer om analsex - numera aven ett 

medieinskt tema, belagt kvantitativt - talades 

det inte om pa min tid. Forskning visar ocksa 

art unga kvinnor inte definierar valdtakt som 

valdtakt for att de inte viII se sig sjalva som of

fer, som sad ana som blir valdtagna (Jeffner 

1998). Detta skulle kunna tolkas som att 

"varre" erfarenheter normaliseras oeh att 

kvinnofortrycket osynliggors, 

Lik mor =mindre sialu - och kuinnoforakt? 

Identifikationen med oeh beundran for mod

rarna ar slaendc for en "gammalfeminist" 

som jag. En strukturell skillnad jamforr med 

val' generation ar art dagens unga kvinnor 

inte behover ta avstand fran kvinnan oeh 

kvinnligheten, vad vi nu an matte lagga i 

dessa begrepp. Innebar detra mindre kvinno

forakr? Ar det kanske darfor som de unga 

kvinnorna snarare onskar identifiera sig med 

kvinnor som subjekt an med kvinnor som of

fer? 

Till sist 

De element oeh dilemman som jag ovan an

vant for att belysa feministiska kunskaps

positioner i ett generationsperspektiv kan na

turligtvis bade diskuteras, problematiseras 

oeh kompletteras, Oeh det kan naturligtvis 

goras myeket mer stringent, systematiskt oeh 

strukturerat, an vad jag haft mojligher till 

denna gang. Den nagot "ostringenta" formen 

beror doek inte bara pa art jag inte tankt far

digt utan aven pa art jag velat belysa olika 

forbindelsclankar, till exempel mellan kvin

nor i akademin oeh feminister i akademin, 

mellan erfarenhetsbaserade oeh teoretiskt ba

serade kunskapspositioner (det ar det sist

narnnda vi vanligtvis asyftar nar vi talar om 

kunskapspositioner) oeh mellan hur VI gor 

kon uranfor oeh innanfor akademin. Oavsett 

detta, sa hoppas jag att de bilder jag hal' givit 

ska fungera som en fruktbar inspiration till 

art arbeta vidare med dessa fragor, 

Generationsperspektivet oppnar - menar 

jag - for en forstaelse av variationer nar det 

galler kunskapspositioner. Med en dylik for

sraelse foljer ocksa odmjukher oeh respekt 

for andra generationers liv, villkor, kunskaps

intressen oeh kunskapsbehov. Samtalet om 

kunskapens kon underlartas av art vi vet uti

fran vilken position vi talar, oeh for vern. Oeh 

talar vi med varandra, kan vi forsta bade oss 

sjalva oeh den andre oeh se bade likheter oeh 

skillnader vilket i sin tur kan utgora en bas 

for en feministisk strategi oeh polirik bade 

innanfor oeh uranfor akademin. 

Mot bakgrund av ett generations

perspektiv blir det forhoppningsvis ocksa 

lattare art diskutera teori. Lever oeh forsrar 

vi kon pa olika satt ar det troligt art olika 

teorier om kon passar olika bra for olika ge

nerationer. En del av den post-strukturalisti 

ska teorin om kon kan salunda rankas svara 

mer mot de erfarenheter dagens unga kvin

nor oeh man hal' av kon, an vad som kan 

tankas galla for tidigare generationer. Detta 

oppnar for intressanta fragor rorande teorier 

om kon inte bara i relation till generation 

men ocksa i forhallande till niva for forsta

else av kon, Svarar poststrukturalistisk teori 

om kon mot det strukturella, det symboliska 

eller det individuella konet for dagens 

studentgenerationer? 
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SUMMARY 

The argument of this article is that feminist 

analysis of the gender of knowledge would 

profit by using a generational perspective. By 

making use of Sandra Harding's concepts of 

structural, symbolic and individual gender, I 

suggest that it is possible to track down the 

structural dilemmas and the symbolic 

climate, specific to anyone generation. This 

is done by positioning them in relation to 

their subjectivity and the epistemology they 

embrace. In an effort to illuminate the 

structural, symbolic and individual gender of 

four generations of feminists the article 

examines four groups in chronological order 

namely "exceptional women", "pioneers", 

"the next to equal" and "individualists". The 

article concludes by asking whether a radical 

epistemological critique will emanate from the 

new generation of women researchers - the 

generation of the "individualists" - who 

unlike their predecessors are not positioned 

as "outsiders within" the academy. 
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