
centrum för genusvetenskap   
lunds universitet 
vårterminen 2010 
gnvk01  

 

 

 

 

 

 

• 

Konsten att skjuta sig själv i foten 
– en studie om exkluderande normeringar 

inom genusinstitutionens studentmiljö 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare: Kajsa Lindqvist 

Handledare: Sara Goodman 



Abstract: 
This essay investigates exclusive tendencies and normative processes in the social climate 

among students in the institution for gender studies at the University in Lund. I have with the 

help of qualitative interviews combined with memory works interviewed four students – two 

of which have dropped out and two that continued their studies. Taking normative and and 

class theories as a starting point I have analyzed the stories of my four informants, mainly 

concerning expectations and disappointments. The result of this analyze shows that the 

normative process that heteronormativity consists of can be applied to other social 

environments, including the institution for gender studies at the University in Lund. The study 

may show that there is a clearly defined norm inside the institution, affecting students not part 

of this norm negatively. 
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Abstrakt: 
Denna uppsats undersöker exkluderingstender och normeringsprocesser i studentmiljön vid 

genusinstitutionen vid Lunds universitet. Jag har med hjälp av kvalitativa intervjuer 

kombinerat med minnesarbeten intervjuat fyra stycken studenter som fungerat som mina 

informanter – två som hoppat av utbildningen i förtid och två som inte hoppade av. Med 

utgångspunkt i norm- och klassteorier analyserar jag mina fyra informanters berättelser, som 

främst handlar om förväntningar och besvikelser. Analysen visar att den normprocess som 

heteronormativiteten bygger på kan appliceras på andra sociala rum, bland annat 

genusinstitutionen i Lund. Studien kan visa att det finns en tydlig norm inom institutionen 

som påverkar studenter som inte tillhör den normen påverkar negativt av.  

 

Nyckelord: genusvetenskap, studentmiljön, exkluderingar, stereotyper, heteronormativitet
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1. Inledning 

”500 pund om året och ett eget rum”1 

 

Så skrev pionjären Virginia Woolf 1929. Hon menade att endast hälften av jordens 

befolknings historier var nerskrivna, att kvinnorna inte fanns, att kvinnorna inte hade ett eget 

rum att forska, skriva och vara i. Hennes lösning och önskan var att varje kvinna skulle få 500 

pund om året, och ett eget rum. Men min fråga är; vad händer när hennes önskat blivit sann? 

Vad händer när rummet nu äntligen finns? 

 

1.1 Ett upplevt utanförskap 

Genusvetenskap är ett vetenskapligt fält som berör frågor om makt, resursfördelning och 

ojämlikhet ur ett genusperspektiv. Genusvetenskapen försöker förstå och förklara människans 

handlingar som skapar och återskapar ojämlikheter baserade på kön2. När jag insåg vad 

genusvetenskap var, och att det fanns en utbildning vid universitetet i Lund som var just 

genusvetenskaplig, fanns det få frågetecken hos mig. Jag visste att det var någonting för mig. 

Där skulle jag hitta ett forum att kanalisera min feministiska frustration över orättvisor i 

samhället. Där skulle jag hitta likasinnade och där skulle jag hitta en bra grund att stå på. Men 

till min stora besvikelse, upptäckte jag under mina terminer på institutionen att det inte riktigt 

blev som jag tänkte mig. På genusinstitutionen finns det hos många studenter en känsla av 

utanförskap, att det finns en outtalad norm som avgör vilka som välkomnas in i 

gemenskapen., och vilka som får stå utanför. När jag själv märkte av denna känsla, det vill 

säga när jag själv kände mig utanför, hörde jag mig för runt omkring i korridorerna och 

upptäckte att jag inte var ensam om denna känsla.    

     Från mig själv och genom kurskamraters både första- och andrahandinformation upptäckte 

jag en upplevd känsla av utanförskap, en känsla som de flesta verkade ha uppmärksammat, 

men få pratade öppet om.  

 

                                                 
1 Woolf, s 108 
2 http://www.genus.lu.se/ 
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1.2 Syfte 

Min första tanke när jag började fundera kring mitt egentliga syfte kring att skriva en uppsats 

som kritiserar mitt eget ämne, var att det handlar om kärlek. Att om det finns en exkluderande 

normering inom studentmiljön i genusinstitutionens korridorer, vill jag uppmärksamma detta. 

Men mitt syfte är inte att på något vis peka ut en grupp människor och hävda att de på något 

vis är elaka, mitt syfte är att försöka uppmärksamma en eventuell omedveten social struktur 

som finns i korridorerna, samt belysa dess problematik för de studenter som har upplevt sig 

bli drabbade. Detta är ingen häxjakt, detta är eventuellt ett uppmärksammande.  

 

1.3 Uppsatsens upplägg 

I fortsatt kapitel kommer jag att beskriva, förklara och förtydliga mina frågställningar. I andra 

kapitlet kommer jag att beskriva mitt material och vikten av anonymitet. Tredje kapitlet 

kommer att tillägnas den tidigare forskningen jag valt att plocka fram. Fjärde kapitlet kommer 

att handla om mitt teoretiska ramverk och teoretiska positionering. Femte kapitlet kommer att 

handla om mitt val av metod, en beskrivning av dessa metoder samt varför jag valde att nyttja 

just dessa. Sjätte kapitlet kommer att utgöra min analys. I det sjunde kapitlet kommer jag att 

försöka svara på de frågeställningar jag presenterar i första kapitlet. I avslutande kapitel 

kommer jag att framställa slutsatser och slutord.  

 

1.4 Frågeställningar 

De frågor som kommer vara mina huvudsakliga frågor är huruvida det finns en av studenterna 

upplevd normering som premieras i studentmiljön? Med normering menar jag oskrivna och 

föredragna regler angående tycke, smak, sexuell läggning, utseende och livsstil. Med 

studentmiljön menar jag det sociala rummet mellan studenterna, både under föreläsningar, 

seminarium och under fritiden. Och om denna norm finns, hur tar den då uttryck? Och 

fungerar då denna norm exkluderande mot de studenter som inte passar in, och hur påverkas 

dessa studenter av det? 

2. Material 

Mitt material kommer mestadels att bestå av intervjuer3. Det som jag kommer att undersöka 

och analysera kommer att vara gemensamma nämnare, en röd tråd, likheter och skillnader. Se 

                                                 
3 Mer utförliga diskussioner kring mina intervjuer finns under mitt metodkapitel.  
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om det går att läsa ut en tendens som kommer att kunna styrkas i analysen med mitt teoretiska 

perspektiv.  

 

2.1 Anonymiseringsprocessen och urvalet 

I mitt urval av informanter var det viktigast att få ett så brett urval som möjligt, för att inte 

riskera att informationen skulle vara för likvärdig. Samtliga tillfrågade visste jag hade åsikter 

om utbildningen och studentmiljön, däremot visste jag inte säkert var dessa åsikter 

positionerade sig. Två före detta studenter tillfrågades, det vill säga två stycken som jag visste 

hade hoppat av programmet4 innan de var färdiga, och två nuvarande studenter tillfrågades, 

det vill säga två studenter som i dagsläget fortfarande läser på programmet, eller som 

möjligtvis är färdiga med programmet. Min tanke med att intervjua två personer som har 

hoppat av och två personer som inte har hoppat av var för att få en jämnhet och balans i 

informationen.  

     På grund av känsligheten i frågan och det faktum att två av de tillfrågade informanterna 

kan komma att finnas på institutionen igen, var det av yttersta vikt att hela processen skulle 

vara så anonym som bara möjligt. Av den anledningen kommer samtliga personers namn och 

identitet bytas ut, samt olika situationer, platser och händelser – dock kommer samma 

laddning, status och konsensus att bibehållas. För att undvika missförstånd och etiska 

övertramp kommer jag att bevara en kommunikation med mina informanter om detta.  

 

3. Tidigare forskning 

Det finns väldigt lite forskning gällande studenter inom genusvetenskapliga utbildningar eller 

likvärdigt. Det som jag valt att skriva om, har ändå visat sig vara relevant för min studie. Den 

forskningen behandlar feministisk identitet, hur tidigare genusstudenter ser på sin utbildning 

och institutionen i Lund, förändringar av studenter begär, samt feministisk pedagogik. 

 

3.1 Doing women’s studies 

År 2005 ut en studie finansierad av EU gällande feministiska studier, så kallade women’s 

studies. Studien handlade främst om arbetsmarknaden för utexaminerade studenter, vilken 

påverkan feministiska studier har för förändringarna i arbetsmiljön, samt hur kvinnor blivit 

påverkade av att studera könsfrågor. Denna utgåva är den första studie som undersöker vad 

                                                 
4 Genusvetenskapliga kandidatprogrammet. 
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som händer med kvinnor i arbetsmarkanden som har genomgått feministiska studier. En stor 

del av denna bok handlar om hur livsförändrande det kan upplevas att börja läsa, tänka och 

möjligen leva feministiskt. Hur studenterna förändras, och hur studenternas liv förändras i och 

med deras nya syn på deras relationer och vardag. Studien går igenom diverse olika resultat 

rörande studiedeltagarnas olika relationer, såsom med vänner, barn, partners med mera. Även 

på hur deltagarna ser på sina egna identiteter. Detta då majoriteten av alla studenter såg 

studierna som en vändpunkt i deras liv, en utbildning som förändrade och utvecklade deras 

identiteter. Det generella resultatet är att deltagande anser sig ha högre livskvalitet efter 

studierna. Livskvalité definieras i detta sammanhang som kontroll över sitt egna liv. Studiens 

resultat visade på att feministiska studier underlättar personlig, social och intellektuell 

utveckling. Detta kom inte utan konflikter med omgivningen, men resultaten visar att det var 

värt det, att samtliga inte ville vara utan de förändringar som de feministiska studierna gett 

dem.5 

 

3.2 Alumniundersökning 

Vårterminen 2009 utfördes en grundlig och omfattande alumniundersökning på institutionen 

för genusvetenskap vid Lunds Universitet.6 Institutionen kontaktade de 160 personer som 

sedan 1998 läst upp till c- eller d-nivå i genusvetenskap på institutionen. Syftet med 

undersökningen var att ta reda på vad de före detta studenterna gjorde idag, om de anser att de 

fått användning för sin utbildning, vad de själva ansåg om deras utbildning och hur deras tid 

på institutionen var. Av dessa 160 personer fick de 73 % svarsfrekvens.7  

    Deltagarna fick bland annat svara på tre bra och tre dåliga saker med utbildningen. En 

större grupp svarade att en positiv sak varit det sociala klimatet. Det intressanta i detta är att 

en mindre grupp svarade tvärtom, att det sociala klimatet räknades som en negativ sak. Dessa 

kände att klimatet inte varit öppet, att taket inte varit högt och att de känt oro inför att ge 

uttryck åt sina åsikter, då det inte fanns utrymme för avvikande åsikter. Detta när den grupp 

som ansett att det sociala klimatet varit positivt, snarare uppfattat att det varit en öppen och 

familjär stämning.  

     Värt att nämna är det faktum att de studenter som deltog i denna undersökning endast var 

de studenter som studerat färdigt. En intressant tanke är hur resultatet blivit om alla studenter 

som påbörjat en genusutbildning hade deltagit. De som deltagit i denna undersökning har 
                                                 
5 Griffin (2005) 
6 Att vara genusvetare – en alumniundersökning 
7 Att vara genusvetare, s 3 
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bevisligen alla stannat kvar till antingen c- eller d-nivå, och ett antagande kan då vara att även 

om de möjligen inte har trivts, så har de antingen haft det tillräckligt bra för att fortsätta och 

klara av sina utbildningar. Således skulle inte de åsikter som hälften mina informanter skulle 

kunna berätta inte räknas, detta då de valde att inte fullfölja utbildningen. Denna uppsats 

kommer att upplysa om varför två studenter hoppade av, och varför ytterligare två studenter 

haft starka funderingar kring att hoppa av. Således kan min forskning vara en grund för en 

vidare utredning angående varför studenter väljer att inte slutföra deras utbildningar.    

 

3.3 Skiftningar av begär 

Höstterminen 2008 skrev Lovise Haj Brade Johansen en c-uppsats vid Lunds genusinstitution, 

teori i praktikken – et studie af begærsforskydninger blandt genusstudenter. 

Begærsforskydninger (fritt översatt till svenska kan det sägas betyda begärsskiftningar) 

beskriver Johansen som ett samlingsbegrepp för alla ändringar och skiftningar av studenternas 

identitet, begär och sexuella praktik. Det Johansen har observerat är att det finns en tendens 

att studenter som läser genusvetenskap och liknande utbildningar i Sverige efter några 

terminer förändrar deras identiteter i allmänhet och sexuella identiteter i synnerhet. Detta från 

att när de kommer till utbildningen vara i en mer priviligerad position, för att gå till en mindre 

priviligerad och mindre hegemonisk position. Det hon undersöker är de studenter som lämnar 

en (hetero)sexuell normposition.8 Johansen gav ut enkäter, där svaret visade henne att 77 % 

av svarandena på något vis skiftat i sina begär eller ändrat sin sexuella praktik sedan han eller 

hon påbörjat sina genusstudier För att få en klarare bild varför denna förändring skett frågade 

hon även i enkäten hur stort samband förändringen egentligen hade haft med deras 

genusstudier att göra. Bland svaren kunde hon läsa ut att majoriteten av studenterna anser att 

studierna haft stor betydelse. När Johansen ställde en väldigt omfattande fråga om varför de 

trodde att det blev såhär svarade lite mer än hälften att studiemiljön hade en stor roll i deras 

förändring. Johansen skriver ut ett citat som visar på detta: ”Studiemiljön präglades av helt 

andra sexualitetnormer än resten av samhället”9. Ett citat som påvisar att de normer som anses 

vara avvikande i övriga samhället, är de normer som legitimeras och blir normativa inom de 

olika genusinstitutionerna. Som kvalitativ del av undersökningen gjorde Johansen ett antal 

djupgående intervjuer. Sammanfattningsvis kan Johansen komma fram till av dessa intervjuer 

att detta fenomen, och dessa personer, kan betraktas som ett resultat av en komplex situation, 

                                                 
8 Johansen, s 6 
9 Johansen, s 30 
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nämligen kombinationen av personliga erfarenheter, både privata och professionella 

kontexter, studiemiljön, den aktuella situationen och teoretiska inslag.10 Johansen säger att 

man kan se genusstudier som ett frirum, där möjligheter till att utveckla sina olika begär finns. 

Dock visar hennes material på att genusstudierna har stor påverkan på studenterna, och hon 

poängterar hur viktigt det är att de som undervisar är medvetna om detta och tar sitt ansvar.11       

Johansens uppsats har varit betydelsefull för mig i mitt arbete då våra frågeställningar är 

relativt nära varandra, och då vi både två på något vis granskar den institution som vi själva 

kommer ifrån. Vilket aldrig kan anses vara en lätt sak att göra. 

 

3.4 Frigörande pedagogik 

Feministikonen bell hooks släppte 1994 en bok12 som samlar olika essäer som samtliga 

handlar om pedagogik, eller snarare hennes syn på lärande, akademi och pedagogik. hooks, 

som från början inte ville bli lärare utan kände snarare att hon som svart kvinna inte hade så 

mycket annat att välja på, lägger i Teaching to Transgress fram en annan sorts pedagogik, en 

feministisk pedagogik, som möter många av de problem som går att stöta på i ett klassrum, 

bland annat rasism och sexism. Det som hooks vill åstadkomma med sin pedagogik kan enkelt 

beskrivas genom att lärarens viktigaste mål med sin undervisning är att lära studenterna att 

tänka fritt och att tänka kritiskt. hooks sätter ord på det som både jag och säkerligen många 

andra känner, eller snarare vill känna, när vi påbörjade vår genusvetenskapliga utbildning: 

 

"The academy is not paradise. But learning is a place where paradise can be 
created. The classroom, with all its limitations, remains a location of possibility. 
In that field of possibility we have the opportunity to labor for freedom, to 
demand of ourselves and our comrades, an openness of mind and heart that 
allows us to face reality even as we collectively imagine ways to move beyond 
boundaries, to transgress. This is education as the practice of freedom."13 

 

Enligt hooks är klassrummet ett rum där makt och förtryck utövas. Vad som istället behöver 

hända, menar hooks, är en förändring. Ska man undervisa en bredd av olika sorters människor 

från en bredd av olika sorters kultur bör man rimligtvis titta på hur klassrummen är utformade 

så att undervisning och utbildningen är inkluderande.14   

 

                                                 
10 Johansen, s 51 
11 Johansen, s 59 
12 hooks (1994)  
13 hooks, s 207 
14 hooks, s 35 
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4. Teori 

4.1 Om Normer 

Vid användandet av normer och normeringsprocesser kändes det som ett givet kort att gå 

genom det queerfeministiska fältet. Ett fält som bearbetar normer i allmänhet och 

heteronormativitet i synnerhet. Fanny Ambjörnsson kom ut med boken Vad är queer15 2006, 

där kapitel 3 handlar om just det, normer i allmänhet och heteronormativitet i synnerhet.16 Det 

kapitlet inleder Ambjörnsson med att skriva att queerteori inte är en enhetlig teoribildning, 

utan snarare bör den förstås som olika perspektiv på kultur, samhälle och identitet. Den 

gemensamma nämnaren för dessa olika perspektiv är dock att samtliga intresserar sig för 

föreställningar om normalitet och avvikelse.17 Alltså är ett av queerteorins mer centrala 

områden processer av normalisering, någonting som passar till min frågeställning utmärkt. De 

normaliseringsprocesser som queerteoretiker främst riktar sig till är de som handlar om genus 

och sexualitet, framförallt kring heterosexualitet som normerande sexualitet. Detta kan även 

kallas för heteronormativitet. Tiina Rosenberg kom 2002 ut med Queerfeministisk agenda, en 

bok som svarar på grundläggande frågor kring queer och som bearbetar queerteori och 

queeraktivism. Rosenberg skriver i Queerfeministisk agenda att heteronormativitet handlar 

helt enkelt om att alla människor antas vara heterosexuella och att det är den naturliga 

sexualiteten.18   

     Det är svårt att läsa ut vad som egentligen skiljer Ambjörnsson mot Rosenberg, och vad de 

i sin tur har för likheter i sin syn på normer och normaliseringsprocesser. Detta då 

Ambjörnsson i huvudsak refererar från andra författare, bland annat Rosenberg, och inte 

riktigt implementerar sig själv som en fristående författare i texten. Rosenberg däremot 

skriver relativt kraftigt om kopplingen mellan normer och förtryck, och anser att en sådan 

normaliseringsprocess som heteronormativiteten är, ofta är källan till olika sorters förtryck.19 

Jag ställer mig personligen bakom båda två, dock främst Rosenberg. Detta då även jag anser 

att förtryck och bestraffning är en stor problematik. Vad de gemensamt skriver är dock att 

normer är ett socialt oskrivet regelsystem, som egentligen först blir synligt när någon bryter 

mot dem. Det är först när, exempelvis, två kvinnor visar upp sitt gemensamma 

kärleksförhållande som heteronormativiteten tar plats på scenen, och det är då dessa kvinnor 

                                                 
15 Ambjörnsson (2006) 
16 Ambjörnsson, kapitel 3 
17 Ambjörnsson, s 51 
18 Rosenberg, (2002) 
19 Rosenberg, s 103 

 9



på ett eller annat sätt stämplas som avvikande, det är då dessa kvinnor hamnar utanför. 

Rosenberg skriver att människor som stämplats som avvikande på ett eller annat sätt blir 

bestraffade, men att det finns många nivåer av bestraffning. Konkreta bestraffningar som våld 

och fängelse, men även mer subtila bestraffningar som ”marginalisering, osynliggörande, 

stereotypisering, kulturell dominans och homofobi.”20 Viktigt att poängtera bör vara, som 

Ambjörnsson säger, att det är inte enskilda människors heterosexuella handlingar som är 

viktigt för en forskare, det är snarare det faktum att ett levnadssystem premieras före ett annat 

levnadssystem som är viktigt att titta på och ifrågasätta.  

     Ambjörnsson skriver i slutet av sitt heteronormativitetskapitel att de idéer som queerteorin 

vilar på kan användas för annat än bara att titta på heteronormativiteten. Den kan även 

användas för att undersöka annan normalitet, normaliseringsprocesser och maktordningar.21 

Genom att undersöka det som anses vara det normala, undersöker man egentligen även det 

som inte är det normala, det perversa, och vad som är det perversa kan skilja sig kraftigt åt 

beroende på tid och plats. I min forskning utgår jag från det Ambjörnssons och Rosenbergs 

teorier, men mitt material skiljer sig från deras. Det perversa i denna uppsats kommer att vara 

heterosexualitet, inte homosexualitet. Detta då min grundtanke är att de normer som finns på 

genusinstitutionen är tvärtom från de normer som finns i stort i samhället.    

 

4.2 Heteronormativitetens två bärande principer 

Rosenberg skriver om, och beskriver vad hon kallar för heteronormativitetens två bärande 

principer. Dessa två principer kan enkelt beskrivas som exkludering och inkludering.22 Den 

första principen, exkludering, grundar sig i den hierarkisering som är oundviklig när man 

tänker i dikotomier. Dikotomier, som kan sägas vara två delar av en helhet som beskrivs som 

varandras motsatser. Där den ena oundvikligen kommer att privilegieras på bekostnad av den 

andra – vilket skapar ojämlikhet. Det som markeras i relationen mellan de två dikotomierna är 

skillnaderna och inte likheterna. Exempelvis framställs heterosexualitet som någonting 

naturligt och fint, och då kommer oundvikligen homosexualitet (eller övriga sexuella 

läggningar) att framställs som onaturligt och fult. Då skillnaderna mellan dessa läggningar är 

det som diskuteras främst kommer en klyfta att dela de olika dikotomierna emellan och två 

grupper kommer skapas, ett ”vi”, och ett ”de”.23 Ironiskt nog är de båda grupperna beroende 

                                                 
20 Rosenberg, s 101 
21 Ambjörnsson, s 79 
22 Rosenberg, s 102 
23 Rosenberg, s 102 
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av varandra för att bibehålla dess status. Heterosexualitetens status som normerande sexualitet 

lever på att exkludera övriga sexuella läggningar från det som anses vara naturligt. För att 

”vi” ska finnas, krävs det ett avvikande ”de”.    

     Den andra principen grundar sig i en inkludering, en inkludering på bekostnad av 

assimilering. Således att de som redan är privilegierade sätter spelreglerna och ribban för vad 

som krävs för att bli inkluderad. I praktiken fungerar det som att ”okej, ni får vara med, men 

bara om ni varken hörs eller syns och ni får absolut inte spela enligt era egna spelregler”. 

Genom att ta bort den mångfald som det annars hade bidragit till gör den privilegierade 

gruppen sig blind för olikheter, vilket gör att det är lätt att ignorera att även de endast är en 

grupp bland många grupper. Utan kan istället framställa sig som en neutral grupp som andra 

smågrupper bör rätta sig efter. När någon bryter sig loss från den neutraliteten kommer de 

ofrånkomligen att framställas som annorlunda. Heteronormativitetens två bärande principer 

kommer att användas i analysen, men med skillnader i materialet. Det som kommer att 

framställas som annorlunda i min forskning kommer snarare att vara heterosexualitet, och inte 

homosexualitet, som det går att läsa ut ur mina teoretikers böcker.  

 

4.3 Stereotypiseringar 

Ett annat sätt att vidmakthålla en norm är genom att stereotypisera det som anses vara 

avvikande. Ambjörnsson använder sig i det här fallet av Stuart Halls representationsteorier för 

att beskriva stereotypiseringar och dess betydelse. Och Hall skriver att genom att förstora och 

fastställa några bestämda egenskaper hos människor, och sedan låta dessa egenskaper 

representera människan (och kategorin som människan förpassats till) som helhet.24 Exempel 

på sådan stereotypisering är bilden av den schlagertokiga och fjolliga bögen med en boa runt 

halsen. Någonting som sunt förnuft kan berätta för oss är en överdriven bild som föga 

stämmer in på varenda man som är homosexuell. Stereotypisering är ett effektivt maktmedel 

då genom att man genom att stereotypisera människor förminskar dem till att endast vara sin 

stereotyp, det blir ett förminskande och osynliggörande. Ett osynliggörande som vi kan 

koppla till Rosenbergs tankar kring olika bestraffningformer som jag nämnde i tidigare 

kapitel.  

     Även om jag hittills enbart skrivit om det förtryck som minoriteter drabbas av, finns det 

även tillfällen då majoriteter drabbas. Ambjörnsson tar upp ett exempel av detta, nämligen tv-

serien Queer Eye for the Straight Guy, en tv-serie som gick ut på att fem homosexuella män 

                                                 
24 Hall, s 258 
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”omvandlar” och uppfostrar en heterosexuell man. Stereotyperna här blir att homosexuella 

män är lite mer civiliserade än heterosexuella män, som nästintill framställs som en 

grottmänniska.25 Även om bögarna i det här fallet framställs som den bättre människan, är 

stereotypiseringen fortfarande väldigt begränsande. Således är faran och maktmedlet med 

stereotypiseringar att det avgör en kraftig distinktion mellan det avvikande och det normala. 

För att avrunda detta vill jag återigen vända mig till Ambjörnsson, som skriver att: 

 

”Huruvida heteronormativiteten ser likadan ut i alla sammanhang och på alla 
platser – eller ens existerar som normsystem överallt – är däremot en empirisk 
fråga.” 26 

 

Detta är någonting som jag kommer att återvända till längre fram i uppsatsen, då jag kommer 

att argumentera för och analyser hur samtliga av mina informanter blivit stereotypiserade – på 

gott och på ont. 

 

4.4 Kapitalmetaforer i det sociala rummet 

Beverly Skeggs är en sociolog som är verksam i Lancaster, England. 1997 kom Skeggs ut 

med sin studie Att bli respektabel27, en studie som handlar om hur subjektivitet skapas, på 

olika platser och tider i livet. Detta har hon undersökt genom att i tolv års tid följt ett stort 

antal kvinnor genom deras liv. Hennes huvudteori grundar sig i Pierre Bourdieus teorier. 

Bourdieu är en fransk sociolog som främst blev känd för användandet av sina 

kapitalmetaforer28. Bourdieus kapitalmetaforer är en klassteori som handlar om att en 

människas position i det sociala rummet grundar sig på hur mycket av fyra olika sorters 

kapital som denne innehar. Teorin ger en möjlighet att se klass som både någonting konkret 

mätbart (pengar, ägodelar), men även som någonting symboliskt och abstrakt (relationer, 

förbindelser). De fyra olika sorters kapital är ekonomiskt kapital (pengatillgångar), kulturellt 

kapital (förkroppsligat kapital, objektifierat kapital och kapital i form av kulturella 

tillhörigheter), socialt kapital (kontakter och förbindelser genom olika relationer) och till sist 

symboliskt kapital (den typ av kapital som varseblivits och erkänts vara legitima).29 I min 

forskning har det symboliska och det sociala kapitalet störst värde, då det symboliska och det 

sociala kapitalet har en förmåga att ”stå över” andra faktorer. Skeggs nämner exempelvis att 
                                                 
25 Ambjörnsson, s 76 ‐77 
26 Ambjörnsson, s 78 
27 Skeggs (1997)  
28 Johnson (2000) 
29 Skeggs, s 20 
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Simone de Beauvoirs relation med Jean Paul Sartre ökade hennes sammanlagda kapital,30 och 

det kan tolkas att de Beauvoir, trots att hon var kvinna, fick en högre ställning tack vare henne 

relation till en man som själv hade stort kapital. 

     Samtliga former av kapital hör dock samman och är kontextbaserade. De olika sorters 

kapital vi har är beroende av varandra och att utvidga sina kapital är en lång och mödosam 

process, speciellt då alla sorters kapital än knutna till varandra. Kapitalet kan omsätta, för att i 

sin tur skaffa mer makt – dock inte mer kapital. En grundläggande tanke är att det är beroende 

på hur kapitalen är fördelade som avgör vilken position innehavaren har. Denna teori belyser 

att makt inte är någon essans, utan att klassformning sker mellan mer abstrakta sociala 

strukturer och mer konkreta element.31Jag kommer att använda kapitalmetaforerna för att 

analysera olika egenskapers olika värde i olika situation och sociala rum. 

 

5. Metod 

Mitt val av metod kommer ifrån att jag inte kunde hitta en metod som passade mig och mina 

tankegångar kring vad jag ville få ut av min uppsats. Således beslutade jag mig för ganska 

snabbt att skapa en egen metod, som kombinerade djupgående intervjuer med minnesarbeten.  

  

5.1 Kvalitativa intervjuer  

När en kvalitativ studie ska genomföras, är nästan alltid intervjuer det givna förstahandsvalet. 

Även jag vände mig till denna metod först av allt. Karin Widerberg skriver i Kvalitativ 

forskning i praktiken att denna outtalade motivering till att intervjuer används så frekvent 

säger mycket om att intervjuer är den mest dominerande metoden av alla kvalitativa 

metoder32. Detta trots att det kan uppstå problematik med intervjuerna, där man som forskare 

är beroende till stor del av personkemin mellan forskare och informant33. Fördelen med 

intervjuer är dock som Soyini Madison skriver i Critical ethnography: method, ethics34, and 

performance, att informanten inte är ett objekt, utan snarare ett subjekt35. Således kommer 

man under goda intervjuförutsättningar åt subjektets personliga kunskap, en kunskap som 

denne informant lämnat sitt avtryck på. 

                                                 
30 Skeggs, s 21 
31 Skeggs, s 20 
32 Widerberg, s 100 
33 Widerberg, s 16 
34 Madison (2005) 
35 Madison, s 25 
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5.2 Minnesarbeten 

Minnesarbete som metod utvecklades av den tyska sociologen Frigga Haug.36 Minnesarbeten 

skapades för att fylla två syften. Dels för att upprätta en kvalitativ icke-positivistisk metod, 

och dels för att kunna problematisera det vi i vardagen tar för givet. 

Minnesarbeten är främst en kollektiv metod, då man bör samlas i en grupp och gemensamt 

komma fram till ett ämne som gruppen ska skriva minnen om. Tanken är att varje enskild 

person ska skriva ner ett minne, så konkret och orört (ej analyserat) som möjligt. Sedan ska 

gruppen tillsammans prata om minnena, och analysen ska vara gemensam.37 

 

5.3 Kombinerad metod 

Min metod kommer att kombinera grundtankarna med båda dessa metoder. Jag bad mina 

informanter samtidigt som jag frågade dessa om de ville delta i min undersökning, att skriva 

ner två stycken minnen. Minnen från en situation i studentmiljön (på föreläsningar, på 

fikapauser, på nationer och så vidare) tillsammans med andra genusstudenter. Ett av dessa 

minnen skulle vara positivt, när informanten mådde bra i situationen, samt ett negativt minne, 

när informanten på något vis inte mådde bra i situationen. Dessa minnen skulle dels fungera 

som en intervjuguide som hjälper mig att hålla intervjun till mitt valda samtalsämne, en punkt 

som vi båda två visste skulle komma. Och dels fungerar minnena som en förberedelse för 

mina informanter, så att samtliga skulle ha påbörjat en tankeprocess kring ämnet jag ville 

undersöka. Detta för att kunna få ut mer värdefull information än vad jag möjligen kunnat få 

om informanterna inte var förberedda. Dessa minnen kommer jag att ta upp en bit in i 

intervjun, när eventuell nervositet och spändhet försvunnit. Detta för att minnena är så viktiga 

för mitt material. 

     Min version av minnesarbetena skiljer sig från sitt ursprung på det viset att informanterna 

var väl införstådda i ämnet redan innan, samt att det inte skedde i grupp, utan individuellt och 

tillsammans med mig som forskare. 

 

Intervjufrågor 

I mina intervjuer ställde jag en rad utarbetade frågor, som samtalen kretsade kring. Varför de 

valde att läsa genusvetenskap, detta för att förstå deras syfte med utbildningen. Mitt fokus var 

                                                 
36 Widerberg (2005) 
37 Widerberg, s 45‐46 
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till stor del fäst på informanternas olika förväntningar. Detta för att förstå vad de ville få ut av 

med utbildningen, detta rent utbildnings-, studentmiljö- och studiekamratsmässigt. Även 

huruvida förväntningarna införlivades eller inte, och vad feminism och genus är för dem. De 

förberedda minnena utgjorde hälften av intervjumaterialet och till sist berördes vad 

informanterna själv ansåg om det fanns en specifik norm som premieras på institutionen eller 

ej.  

 

5.4 Min roll som forskare 

Då det kan vara lämpligt att positionera sig själv i det forskningsfält som min studie kommer 

att tillhöra, insåg jag att jag hade en krånglig situation framför mig. Som skrevs i inledningen, 

så valde jag att skriva om detta ämne just på grund av att jag själv blivit påverkad och drabbad 

av det eventuella fenomen jag vill undersöka. Min oro har varit att jag på grund av min roll 

som student skulle få en jävig roll som forskare, detta trots att jag är övertygad om att många 

forskare är inblandade i sina forskningar på ett eller annat sätt. Åtgärder som skett har varit att 

försöka hålla en dialog med medstudenter, familj och handledare för att försäkra mig om att 

jag under mitt arbete försöker vara så professionell som möjligt. Att titta kritiskt på hur jag 

kritiskt granskar min egen institution, är inte lätt, men absolut nödvändigt.  

6. Analys 

I analysen kommer det att finnas sammanfattningar av samtliga fyra informanters berättelser, 

detta i en dialog med teorimaterialet. Då platsbrist blev ett hinder valde jag att sätta utdragen 

från transkriberingen i diverse bilagor, och kommer i analysen sammanfatta och citera från 

bilagorna. Analysen byggs upp på det sätt att varje informant analyseras individuellt, och 

kommer i slutsatsen att vävas samman. Utifrån den tidigare forskning och de teorier som jag 

har presenterat kommer jag att analyser mina informanters berättelser genom teman, såsom 

heteronormativitetens bärande principer, feministisk identitet, stereotypiseringar och 

kulturella kapital. 

 

6.1 Intervju nummer ett: Maja 

Min första informant kallas för Maja. Maja hoppade av utbildningen efter första terminen, 

efter en enligt henne själv, lång tid av olycka.38 Maja ställde upp på att bli intervjuad, men 

                                                 
38 Att poängtera bör vara att hennes avhopp och olycka absolut inte enbart var orsakad av hennes 
skolsituation. 
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tyckte att det var mycket jobbigt att behöva tänka på den tiden igen. Maja flyttade relativt 

långt för att kunna studera i Lund, någonting som försvårade hennes situation avsevärt då hon 

lämnade hemmets trygghet för att försöka skaffa sig ett nytt liv i en annan stad. Majas främsta 

mål och anledning med att börja på en genusvetenskaplig utbildning var att träffa nytt och 

roligt folk. Det var även det Maja främst förväntade sig av sin tid i Lund. Hon förväntade sig 

öppna människor som hon kunde har roligt med, och diskutera det Maja brann för – feminism. 

Maja beskriver det som att ” jag bara antog att de flesta skulle vara lite mer öppna. […] att de 

kanske hade kommit lite längre än gängse person”. Förväntningarna införlivades inte, utan 

Maja upplevde snarare att den öppna atmosfär hon väntade sig inte fanns, utan istället fanns 

det underförstått att man var tvungen att hävda sig själv och sina åsikter. Ett fenomen som 

Maja upplevt i andra feministiska sammanhang, och som hon inte tycker om. Maja ville hellre 

se det som att när hon kom till Lund skulle allas röst bli hörda, alla skulle vara välkomna 

oavsett hur de såg ut och alla skulle tas på samma stora allvar. Detta kan kopplas samman 

med vad Griffin skriver i Doing women’s studies,39 där en del av boken tar upp den djupa 

påverkan de feministiska studierna haft på studenterna. Och det kan även kopplas samman 

med vad hooks skriver i Teaching to Transgress,40 angående önskan att hitta ett klassrum där 

studenter utmanas att tänka fritt. Maja söker sig till utbildningen på grund av människorna, på 

grund av den uppmålade bilden av en studentmiljö där alla identiteter är välkomna, och där 

hennes feministiska identitet kommer utvecklas. Men verkligheten motsvarade inte hennes 

förväntningar och förhoppningar.   

 

Majas minnen 

Maja berättar att hennes positiva minne utspelar sig precis i början av terminen. Det är kväll 

och hon befinner sig på en förfest med ett antal andra personer. Anledningen till att hon valt 

ut just detta minne är för att hon upplevde det som om det fanns en outtalad förståelse för att 

hon och de personer hon umgicks med förstod varandra. I denna miljö kunde Maja prata fritt 

och vara sig själv. Gruppen var överens om vad de ville göra, och vad de inte ville göra. Maja 

beskriver kvällen som skön och rolig. De gick ut och dansade, och hade helt enkelt roligt med 

varandra.  

     Majas negative minne kan nästintill beskrivas som hennes positiva minnes raka motsats. 

Även denna gång befinner hon sig i en grupp, under en diskussion inför ett seminarium. 

                                                 
39 Griffin, s 148 
40 hooks, s 207 
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Samtalsämnet kom in på hur man kan visa sina åsikter kroppsligt, med sitt utseende. I denna 

diskussion säger plötsligt en annan deltagare att om Paris Hilton skulle komma in i rummet de 

satt i, och säga att hon skulle vilja läsa genus och bli feminist, så skulle de inte tro henne. 

Detta för att Paris Hilton såg ut och betedde sig som en ”pantad bimbo” med sitt blonderade 

hår och opererade kropp. Maja störde sig väldigt mycket över denna kommentar, och höll 

absolut inte med om påståendet. Det var vid detta tillfälle som Maja kände av den outtalade 

konsensus som hon hoppats finna i en grupp när hon började utbildningen, men att den rörde 

helt andra saker än det som hon önskat. Maja menade på att det enda som de visste om Paris 

Hilton är hur hon ser ut, inget annat. Vid detta tillfälle hade Maja själv blonderat hår och ett 

typiskt feminint utseende.    

 

Den röda tråden mellan Majas två minnen är hur en grupp som hon är delaktig i fungerar. I 

det positiva minnet är samtliga deltagare på samma nivå. I den situationen har hon hittat det 

som hon letade efter - ett forum där hon får lov att vara sig själv. En grupp feminister som 

enligt Maja har ”kommit längre än gängse person”. Men i det negativa minnet är hon även då 

delaktig i en grupp, en grupp som hon känner sig obekväm i. Det som händer är att en annan 

gruppdeltagare tar en maktroll och bestämmer hur gruppen som helhet tycker och tänker. En 

bild av en stereotypisk blond kvinna nämns i sammanhanget, och om vi återvänder till Stuart 

Halls stereotypiseringar,41 kan vi se att det är just det som denna människa gjorde. Hon tog 

några yttre attribut hos denna kvinna, och lät sedan dessa representera hela hennes person. 

Varav några av dessa yttre attribut även stämde in på Maja., vilket givetvis kan ha bidragit till 

Majas känsla av utanförskap. Genom att denna deltagare gjorde det uttalandet upprätthöll 

denne en norm i det rum hon befann sig, där den typen av människor inte är betrodda, som 

blir exkluderade. Rosenberg skrev om exkludering som en av heteronormativitetens bärande 

principer,42 som utgjorde en hierarkisering som i detta fall ställde denna grupp ovanför Paris 

Hilton, som den avvikande (även om hon kan anses vara normerande i andra sammanhang). I 

detta fall premieras människor som inte liknar den ytligt uppmålade bilden av en blond 

kvinna. Vilket visar att teorier kring heteronormativitet som jag skrev om i tidigare kapitel, 

verkligen kan användas utanför dess typiska sfär. Vad som kan anses vara positivt i andra 

rum, ansågs vara negativt i det här specifika rummet. Heteronormativiteten fanns inte i detta 

rum, men de maktstrukturer som styr ett normsystem, var i allra högsta grad närvarande.  

                                                 
41 Hall, s 258 
42 Rosenberg, s 102 

 17



     Exkludering fungerar genom att skapa ett tänkt ”vi” och ett tänkt ”dem”. I detta fall med 

Maja kan hon inte vara säker på var hon hamnar i den skalan. Hon ansökte till utbildningen 

för att hitta ett ”vi”, men hon håller inte med i det konsensusskapandet som gjordes i detta 

”vi” som hon befann sig i vid det tillfället. Hon har även en del yttre likheter med den kvinna 

som inte har det som krävs för att bli betrodd, och framförallt håller hon inte med om att hon 

inte borde bli betrodd. Så var positionerar hon sig? Med facit i efterhand hoppade Maja av 

utbildningen efter endast en termin, inte enbart på grund av hennes olycka i 

skolsammanhanget, utan naturligtvis även på grund av andra faktorer.43 Men Maja lämnade 

Lund, och hon känner sig i efterhand ledsen, nästan lite bitter och som om hon hade 

misslyckats. 

 

6.2 Intervju nummer två: Anny 

Min andra informant har själv valt att få bli kallas för Anny.  Även Anny valde att hoppa av 

utbildningen, och även hon påbörjade kandidatprogrammet. Anny är den deltagare som det 

varit tuffast för mig som forskare att hantera, då hennes upplevelser stundtals varit väldigt 

nära att kunna klassas som mobbning. Det är även Anny som är argast av mina informanter, 

och hon ställde upp utan tvekan. För hon ville verkligen vara med och hjälpa till, arbeta för att 

det här beteendet ska uppmärksammas. Anny valde att påbörja utbildningen för att hon kände 

ett starkt behov av att hennes feministiska identitet skulle stärkas, att hon ville lära sig att sätta 

ord och förstå de orättvisor som hon länge känt av i samhället. Hon förväntade sig en 

samhörighet, en gemenskap där hon skulle trivas och där människor tänkte längre än folk hon 

träffade vardagligen. Hon berättade att ”eftersom när man läser genusvetenskap så tänker man 

också att man ska besitta samma intressen, och viljor, tankar, värderingar.” Där Anny fick 

vara sig själv, och framförallt där hon var välkommen. Dessvärre införlivades inte det hon 

förväntade sig, snarare långt ifrån. Anny berättar hur hon i efterhand vetat om att folk tyckt att 

hon varit ytlig, kall och självupptagen. Anny berättade att hon fick höra att hon uppfattades 

som en:  

 

”tråkig tjej som bara bryr sig om det yttre. Och jag trodde att kommer man till ett 
ställe där folk läser genusvetenskap så tror man att folk ska kunna se lite längre än 
just den ytan. Men det var det jag fick slängt i ansiktet på mig, och när jag kom dit 
så var det som att det blev ännu värre än vad jag har upplevt tidigare. Så det var 
jättetråkigt” 

 
                                                 
43 Maja nämnde flera gånger att hon i allmänhet kände sig deppig denna höst. 
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Förväntningen var att de som hon skulle träffa skulle se innanför hennes yttre, men som 

citatet kan berätta, fick hon ännu en gång ytligheter slängt i ansiktet. Anny berättade att vid ett 

tillfälle sa en student till henne att hon var ”såld till samhället”. Anny själv trodde att det 

betydde att hon såg ut som en stereotypisk tjej, med feminina kläder, smink och vackert hår. 

Hall skriver att stereotypiseringsprocessen tar vissa bestämda yttre attribut som sedan får 

representera hela människan,44 i Annys fall trodde hon att hennes utseende inte skulle spela 

någon roll. Hon trodde att de människor hon skulle möta skulle se längre än yttre attribut. En 

kommentar som berättar för Anny att hon skulle vara ”såld till samhället” kan dock påvisa att 

Anny hade fel, att människorna hon mötte inte såg längre än den stereotyp som hon fick 

representera.  

Annys minnen 

Annys minnen utspelar sig båda två när hon tillsammans med en grupp står framför resterande 

klassen och redovisar arbeten. Hennes positiva minne består av en redovisning då Anny tog 

mycket plats, och att hon kände att det gick bra. Anny kände att hennes klasskamrater 

lyssnade på henne, och att hon var säker på det hon sa. Dock så fanns det även i det positiva 

minnet negativa tendenser, då hon berättar att hon alltid kände sig motarbetad. Men att hon i 

det här minnet kände en tillfredsställelse av att klassen tittade på henne och lyssnade på 

henne, någonting som hon sällan fick uppleva. 

     I Annys negativa minne hade hon även där en centrerad roll i klassrummet, då hon och 

hennes grupp redovisade ett arbete de jobbat med länge. Arbetet handlade om trötthet, och 

deras grupp hade beslutat att undersöka huruvida utbytesstudenter känner en annan form av 

trötthet än vad inhemska svenska studenter känner. Under redovisningens gång blev Anny och 

hennes grupp kallade för rasister. Detta på grund av att klassen hade missförstått hur gruppen 

gått tillväga under insamlingen av information. Anny berättar att: ”det tog jättehårt, och jag 

blev jätteförbannad att allt vi lagt ner på det här bara förstördes [fingerknäppning] på grund av 

några kommentarer.” Då klassen trodde att gruppen delat ut sina enkäter till studenter som var 

färgade, förklarade gruppen snarast att så inte var fallet. Att de absolut inte var rasister utan 

att de hade när de delat ut enkäterna frågat människor på ett typiskt studentcafé om de 

var/eller om de kände några utbytesstudenter. Detta oberoende på vilken hudfärg som 

studenterna hade. Trots att missförståndet klarats upp, fortsatte behandlingen av gruppen. Till 
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sist hade läraren fått gå mellan och få stopp på det. Det avslutades med att en kille sagt att han 

tyckte att det var skitdåligt. 

För att analysera Annys situation, finner jag det lämpligast att vända mig till det Rosenberg 

skriver om heteronormativitetens två bärande principer – exkludering och inkludering.45 

Anny förväntar sig att de klasskamrater som hon kommer träffa ska se förbi ytligheter, me

får tyvärr uppleva motsatsen. Majoriteten av tiden upplever Anny att hon bli ignorerad. 

Ignorans som Rosenberg skriver är ett av de olika sätt en människa kan bestraffas för att 

denne bryter mot den rådande normen.

n 

 en indirekt 

                                                

46 Ignoransen i det här fallet tar uttryck som

motarbetning, en tystnad. Anny känner det som att hennes åsikter inte blir hörda och hennes 

närvaro inte blir bekräftad. Ignoransen kan också ses som en inkludering, dock en inkludering 

som vars villkor är att Anny inte har en egen agenda. Så länge hon håller en låg profil är hon 

inkluderad, men då hon sticker ut från mängden blir ignoransen en exkludering – exempel på 

detta är när hon blir kallad ”såld till samhället” och rasist. Annys situation har skiftat mellan 

en inkludering som kunnat beskrivas som en ignorans och en exkludering som uppfattats som 

motarbetning, och närmast utdrivning ur gruppen. Hur Anny hamnat i denna situation, hur 

hon brutit mot den rådande normen är svår att utreda, men lätt att spekulera om. Anny tror 

själv att det beror på hennes yttre attribut. Hon får vid ett tillfälle berättat för sig att hon är 

”såld till samhället”, en kommentar som Anny tolkat handlar om hennes utseende som är 

typiskt kvinnligt. Ännu en indikering på att hon blivit dömd över sitt utseende är att ingen i 

klassen verkar ha sett förbi ytan, utan snarare valt att inte lyssna på henne eller prata med 

henne. Möjligtvis kan det vara så att genom att Anny sökte sig till en plats där ett utmärkande 

feminint utseende inte är det normativa, och bröt den normen, så fick hon ta konsekvenserna 

av det. En konsekvens som i detta fall blev en bestraffning. En exkluderande tendens som är 

en av heteronormativitetens bärande principer. 

     Annys två minnen är sammankopplade då situationerna i grunden är lika varandra, båda 

händer under en redovisning som Anny är med att hålla. I det positiva minnet utgör det 

positiva att Anny känner att hon har någonting bra att säga, att hon är säker på sin sak och att 

klassen faktiskt lyssnar på henne. I denna situation drabbades hon varken av ignorans eller av 

exkludering. En viss skepticism känner hon av, men vid detta tillfälle gör det inget. För vid 

detta tillfälle är hon antagligen så nära hooks utopi som hon någonsin varit under sin tid hos 

genusinstitutionen. hooks som beskriver feministisk pedagogik som någonting som ska vara 
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fritt från olika former av förtryck som kan förekomma i ett klassrum.47 I Annys negativa 

minne känner hon av en kraftig och öppen motarbetning. Trots att hon flertalet gånger påpekat 

att det enbart varit ett missförstånd, och de argument som låg till grund för att kalla henne och 

de övriga gruppmedlemmarna för rasister inte har någon grund – fortsätter kommentarerna att 

hagla. Inte ens när en auktoritär person, läraren, går emellan slutar angreppen. Där ignoransen 

kan ses som en subtil bestraffning som inte alltid är helt lätt att upptäcka, utgör detta tillfälle 

en väldigt konkret form av bestraffning. Anny beslutade sig för att lämna genusinstitutionen 

och är idag fortfarande mycket arg över hur hon blev behandlad.    

 

6.3 Intervju nummer tre: Sara 

Nu har vi kommit till de två som inte har hoppat av, utan som fortfarande läser på någon nivå 

i kandidatprogrammet. Den första av dessa informanter har valt att kalla sig själv för Sara. 

Saras situation på genusinstitutionen har på många vis inte alls varit så extrem utan Sara lärde 

sig tidigt att hålla sina åsikter för sig själv, för att förhindra att jobbiga situationer uppstod. 

Sara kan ibland känna att hon haft ett ”frikort”, då hon med sin uttalade bisexualitet och 

aningen mer exotiska utseende kanske passat in på institutionen lite bättre än de flesta andra. 

Sara har vid flertalet tillfällen funderat på att hoppa av utbildningen, då hon har haft det 

ganska tufft – både akademiskt och socialt. Anledningen till att Sara började läsa 

genusvetenskap var för att hon ville läsa om någonting som har med sexualiteter och 

feminism att göra, och när en vän tipsade henne om genusvetenskap kändes det som ett 

självklart val, detta till stor del för att hon anser sig vara väldigt feministisk. Dock fick Sara 

upptäcka snarast när hon påbörjat utbildningen hur svårt det kan vara att vara feminist. Enligt 

henne så utvecklade det sig så att desto mer kunskaper hon tog till sig, desto mindre visste 

hon egentligen. Det blev så mycket intryck för Sara att hon till sist lessnade lite, och orkade 

inte engagera sig så mycket som hon tidigare gjort.  

     Sara visst inte riktigt vad hon skulle förvänta sig av utbildningen, men hon förväntade sig 

däremot att hon skulle älska det. Att hon skulle hitta hem både i utbildningen och i 

studentmiljön. Detta mycket på grund av att hon inte riktigt passade in i andra miljöer hon 

befunnit sig i, och förväntade sig en samhörighet på genusinstitutionen. Saras tankar om att 

hon inte passade självklart in går att koppla till Griffins utredning,48 där studenternas identitet 

står i fokus, och där undersökningen kunde visa på att studenternas relationer förändras då de 
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öppnade sina feministiska ögon för världen. Men att majoriteten av studenterna ansåg att det 

var värt det, så de ansåg sig ha utvecklats enormt mycket på grund av sin utbildning. Saras 

feministiska ögon har också öppnats, men känner kanske inte samma livsförändrande 

utveckling som studenterna som deltog i undersökningen. Sara hade stora förväntningar på 

studentmiljön, och trodde att det skulle bli som en familj. Men blev till stor del besviken, då 

det inte alls blev som hon trott. Sara berättade: 

”Och de sa alla till mig, att du kommer älska det här Sara, vi kommer inte se dig nu 
på tre år för du kommer bara att hänga i Lund. Och jag bara kände att ja, fan vad 
gött. […] Jag trodde verkligen att jag skulle älska Lund och sitta där och fika och 
vara med mina nya kompisar och så vidare.” 

Verkligheten blev istället att Sara för första gången i sitt liv kände sig som en av de 

”normala”, att de klasskamrater hon mötte var väldigt ”mycket”, och att den förväntade öppna 

atmosfären inte alls var öppen. Att Sara för första gången kände att hon inte ville få sin röst 

hörd. En läxa som hon lärde sig snabbt genom att se vad som hände en klasskamrat när denne 

lät sin röst höras. Situationen såg då ut på det sättet att Sara var på en föreläsning och 

samtalsämnet för dagen handlade om parrelationer, och i egentligen hur fel det är ur en 

feministisk synvinkel. Sara börjar fundera över varför det egentligen skulle vara fel med att 

vara i en parrelation om personerna det gällde valt det själva. Ögonblicket direkt efter Sara 

tänkt denna tanke frågar en av hennes klasskamrater exakt samma fråga. Sara beskriver det 

som att ”det blev ett satans liv”. Att studenten i fråga blev ”lynchad”. Flertalet studenter blev 

arga på studenten, och hon hade ingen chans att förklara sig. Sara blev väldigt lättad över att 

hon haft sinnesnärvaro nog att hålla tyst. Detta trots att hon skämdes, för hon höll med 

studenten som vågat uttala sig. Sara tänkte samma tanke som den student som blev drabbad, 

men då hon valde att inte dela med sig av sina åsikter blev hon inte bestraffad. Någonting som 

den andra studenten i sanning blev. Hennes ställningstagande bröt mot en allmän uppfattning 

om vad som ansågs vara det föredragna inom det sociala rummet där de för tillfället befann 

sig. Hon bröt mot den normen, och hon bestraffades.49 Saras agerande, att inte delge hennes i 

den situationen avvikande åsikt, räddade henne. Denna händelse lärde Sara vikten av att hålla 

sina åsikter för sig själv.  

     Sara funderade ofta på att hoppa av. Men viljan att klara av utbildningen, och att en dag stå 

med sin examen i handen drev henne vidare att kämpa. Att hoppa av hade inneburit ett 

misslyckande som Sara inte ville uppleva.  
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Saras minnen 

Saras minnen handlar främst om grupptillhörighet och samspel. I det positiva minnet har 

hennes klass en kursutvärdering, och majoriteten av studenterna är kraftigt missnöjda med 

kursen. Situationen var lite kaosartad, men det som gör att detta minne blir positivt för Sara är 

för att klassen tillsammans arbetade mot samma mål. De grupperingar som funnits tidigare 

upplöstes tillfälligt och samtliga studenter kunde prata med varandra, hålla med varandra och 

lyssna på varandra. Mer specifikt än såhär kommer Sara inte ihåg, men hon kommer 

fortfarande ihåg att det som Sara kallar för ”väggen” inte fanns emellan studenterna vid detta 

tillfälle. ”Väggen”, det vill säga gruppindelningarna som tidigare delat på klassen hade nu 

istället ställt sig mellan klassen och den aktuella läraren. Den hierarkiska process som är en 

del av exkluderingen som Rosenberg50 skriver om, att en grupp människor delas in i ett ”vi” 

och ett ”de”, fanns fortfarande. Skillnaden var dock att klassen i och med deras gemensamma 

mål bildade ett nytt ”vi” och att läraren fick representera ett nytt ”de”. ”Väggen” hade 

tillfälligt flyttat på sig. Saras negativa minne är inget specifikt minne, utan snarare en samlad 

bild av hur hon flertalet gånger fått möta ”väggen”, som hon nämnt flera gånger. Det som 

Sara låter representera ett dåligt minne är de gånger då hon sagt att det skulle vara en god idé 

att även granska genusinstitutionen och den exkludering som förekommer där, likväl som man 

borde granska exkluderingar i andra miljöer. Då har Sara upplevt det som att ”åh 

[skräckslagen inandning] nu sket jag i det blå skåpet. Det här får man inte prata om.” Även 

känslan av att man bör ha specifika åsikter har blivit en del av det negativa minne som tråkigt 

nog, enligt Sara, har följt henne majoriteten av hennes tid på institutionen. Känslan av att man 

som student bör ha specifika åsikter är inget direkt uttalat, men Sara anser att det kommer 

fram när skämten handlar om heteronormativiteten, exempelvis. Då har Sara varit mycket 

tacksam över sin egen uttalade bisexualitet, och har på vissa sätt känt att det gjort hennes 

studietid mycket enklare.  

     Sara uttalar här en lättnad över att hon på vissa sätt faktiskt känner att hon utåt sett passar 

in i studentmiljön på institutionen. Hon har en uttalad bisexuell läggning och har som jag 

tidigare nämnt, ett lite mer exotiskt utseende.51 Att hon inte alltid håller med det som sägs, är 

det egentligen få som vet. För att skydda sig själv väljer hon att hålla en medveten låg profil. 

Här tänker jag använda Skeggs, och de kapitalmetaforer som hon lånat av Bourdieu52. Om 
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informanters identiteter hålls anonyma, då ämnet som behandlas kan räknas som känsligt. 
52 Skeggs, s 20 

 23



grundtanken är att olika kapital ger olika status i olika sammanhang, bör man rimligtvis ändra 

på det värderade kapitalinnehållet om man ändrar plats på det sociala rummet. Det sociala 

rum som undersöka nu är studentmiljön på genusinstitutionen. I det specifika rummet kan 

man därför säga att på grund av att Sara uttalat befäst sig som bisexuell, kan det antas ge 

henne högre kapitalvärde än vad hon hade fått som heterosexuell. Detta då en annan sexualitet 

än heterosexualitet kan antas premieras i det sociala rummet vi nu befinner oss i. Kan vi då 

även applicera samma tankegång på det faktum att Sara har ett något mer exotiskt utseende än 

vad majoriteten av studenterna har på institutionen, och att hon på grund av det även där får 

ett högre kapitalvärde än andra studenter som kanske ser mer ”vanliga” ut? Användandet av 

denna teori skulle förklara varför Sara ofta känt att hon blivit inkluderad på grund av yttre 

attribut. Om hon varit tydlig med sin sexualitet, kan även den i detta sammanhang räknas som 

ett yttre attribut. Om vi nu tänker tillbaka på Halls stereotypiseringsteorier53 så kan det 

möjligtvis vara så att Sara har de stereotypiska egenskaper som studentmiljön föredrar, och 

har därför fått representera någonting som hon inte anser sig vara. Sara har inte ansett sig vara 

med i en samhörighet, då hennes åsikter och värderingar skiljt sig ofta från den allmänna 

uppfattningen och jargongen som hon uppfattat av studentmiljön. Sara har inte upplevt att hon 

blivit exkluderad, men vad som kan läsas in är snarare att hon blivit inkluderad, dock har 

priset för detta varit att Sara lärt sig vara tyst med avvikande åsikter – vilket har varit en 

förutsättning för att Sara skulle kunna fortsätta på sin utbildning. Finns det en premierande 

norm i studentmiljön på genusinstitutionen så kan vi i detta fall använda oss av Bourdieus 

kapitalmetaforer (såsom Skeggs använder dem), då de kan fungera som mer konkreta och 

inringande måttstockar för vem som premieras och för vad.   

6.4 Intervju nummer fyra: Siri 

Siri är mycket nöjd med sin akademiska utbildning i sig, och ångrar på inga vis att hon 

började läsa genusvetenskap. Däremot hade det sociala en stor betydelse för Siri, som tråkigt 

nog blev väldigt besviken på just detta. Siri känner ingen direkt ilska som andra informanter 

gjort, utan ser det snarare som att den norm som premieras av studenter på studentnivå är 

outtalad och omedveten. Siri är den andra och sista informanten som valt att stanna kvar 

genom hela utbildningen, trots svårigheter. Siri behövde flytta från sin hemstad för att kunna 

påbörja sina studier, och inför Siris flytt kände hon en viss oro över att människorna hon 

skulle möta skulle upplevas som väldigt radikala i deras åsikter och leverne. Hon var 
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medveten om att hon gick in i studentmiljön som en heterosexuell och som en i grund och 

botten ganska ”vanlig” tjej. Föreställningen om att det skulle finnas studenter med något 

radikala åsikter fick hon av vänner och bekanta som studerat vid Lunds universitet och som 

berättat deras åsikter om framträdande genusstudenter. Dock påbörjade Siri utbildningen med 

en förhoppning och förväntan att även om en del att studenterna kanske skulle vara mer 

radikala än vad hon själv var, så skulle det finnas någon som var som hon var. Och att även 

om det inte var så, så skulle det var en öppen och förstående miljö. Siri förväntade sig ett 

roligt studentliv och en gemenskap som hon ingick i. Tråkigt nog blev det inte riktigt som hon 

tänkt sig. När det gällde hennes förväntningar angående just studentmiljön och de människor 

som skulle ingå i den miljön, kunde hon i efterhand känna sig besviken över. Besviken och 

ledsen, över att hon inte hittade någon som var lik henne själv. Bilden av att Siri skulle ha 

saker gemensamt med sina klasskamrater av den anledningen att de alla ville lära sig om 

genusvetenskap, stämde inte alls. En önskan Siri hade var att hon skulle få lov att vara sig 

själv, ha sina intressen och inte behöva bli ifrågasatt hela tiden. En önskan som inte helt och 

hållet kom i uppfyllelse.  

Siris minnen 

Siris minnen står även de i varandras motsatser, dock inte på samma uppenbara sätt som en 

del av de andras gjort. Siris positiva minne utspelar sig i en specifik situation, där det är den 

känslan Siri upplever som har en central roll. Och det är den känslans motsats som 

representerar det negativa minnet. Hennes positiva minne utspelar sig under en paus mitt i en 

föreläsning, tidigt in i hennes första termin på institutionen. Hela klassen inklusive deras 

lärare går ut utomhus för att ta lite luft. Det som gjorde detta minne till ett så bra minne för 

Siri, var att den miljön som de befann sig i var öppen och behaglig. Hela klassen kunde 

diskutera de böcker de läst, och det fanns inga synliga fördomar åt vare sig det ena eller det 

andra hållet. Och i det exakta ögonblicket har Siri fått precis det hon ville ha när hon först 

beslutade sig för att börja studera genusvetenskap. Det var väldigt givande för henne. Det 

negativa minnet kan ses som en spegelbild av hur det positiva minnet fick henne att känna. 

Siri kunde känna av en norm på genusinstitutionen, och diskuterade ibland detta med några få 

kursare hon kände förtroende för. Hon uppfattade det som att normen cirkulerade kring 

studenternas sexualitet, och att det som premierades var en sexualitet som inte var 

heterosexualitet. Siri upplevde emellanåt att studenter använde en väldigt negativ klang när de 

talade om heterosexuella och heterosexualitet. Och att de som gav uttryck för denna 

negativitet ansåg sig ha rätt att förlöjliga heterosexualiteten. Siri kan förstå den lättnad som 
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det kan betyda för studenter som inte är heterosexuella, hur skönt det måste vara att inte 

befinna sig i en minoritet i det specifika sociala rummet. Men för hennes del kunde det bli för 

mycket, speciellt då hon kände att hon tillhörde den kategorin som blev förlöjligad. Det 

upprörde Siri att vissa av hennes klasskamrater gav uttryck för en väldigt fördomsfull och 

framförallt onyanserad bild av heterosexuella, som hon uppfattade som någon form av 

dubbelmoral – detta då studenterna endast såg ena sidan av myntet då det gällde dem själva. 

Hon berättar hur hon uppfattat hur hennes klasskamrater ser på/pratar om heterosexuella: 

”Att heterosexuella människor är tråkiga. Men lite också när de uttryckte de här 
åsikterna så kändes det också som att de inte riktigt insåg hur normerande deras 
bild var. Som att de själva inte skulle ha några fördomar.” 

Under Siris första termin funderade hon till sist på huruvida hon skulle gå kvar eller inte. 

Hennes funderingar var väldigt seriösa, men hon kom fram till att utbildningen var för viktig 

för henne, och ämnet var för intressant. Således beslutade hon sig för att om hon verkligen 

ville ha den här utbildningen, får hon helt enkelt stå ut med en del saker. Hon såg det som att 

hon rent teori- och kunskapsmässigt hörde hemma på institutionen. Men i de sociala 

sammanhang och i studentmiljön – hörde hon tyvärr inte hemma.  

     Det som framkommer främst genom att titta på Siris material är en upplevd 

utanförskapskänsla. Hennes ”vanlighet” ses som en brist, som ett hinder. Det kan förklaras 

genom att applicera Skeggs/Bourdieus kapitalmetaforer.54 En ”vanlighet” kan även beskrivas 

som en brist som en ovanlighet. Då hennes ”vanlighet” innefattar ett ganska feminint 

utseende, icke-radikala åsikter och en öppen heterosexualitet, bör såldes bristen på hennes 

ovanlighet vara deras motsatser. Enligt kapitalteorin säger det att Siri haft brist på de kapital 

som varit viktiga i det sociala rummet hon befann sig i. Hade hon exempelvis istället utmärkt 

sig mer genom sitt utseende och känt en annan sexuell dragning, hade således hennes kapital 

varit värda mer. Den oro hon kände inför sin studietid besannades.  

     Det unika med Siri är att hon inte tar upp ett specifikt negativt minne, utan väljer snarare 

att beskriva en norm som hon uppfattat funnits på institutionen. Det hon genom sitt negativa 

minne beskriver, är i princip en inverterad version av heteronormativiteten. Normerande och 

fördomsfulla åsikter, förlöjliganden, stereotypiserande och en generell negativ klang används 

när samtalet handlar om heterosexuella/heterosexualitet. Vilket vi kan koppla tillbaka till vad 

Rosenberg55 skriver om heteronormativiteten, att avvikande människor på ett eller annat sätt 
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bestraffas. Stereotypisering och förlöjligande som definitivt kan klassas som subtila 

bestraffningar. Förlöjliganden skapar och förstärker ”vi” och ”de” känslor, en grundläggande 

förutsättning för att kunna skapa en hierarki. I Siris positiva minne har ännu ingen tydlig 

hierarkisk ordning uppkommit, känslan av att exkluderas har ännu inte uppkommit.  Det är i 

början av terminen och allt det hon ville ha, gemenskap, öppenhet, och givande diskussioner 

är det hon i det ögonblicket upplever. Flertalet gånger poängterar Siri att situationen var 

öppen, öppen från fördomar och öppen från indelningar. En öppenhet som med tiden 

försvann, som bidrog kraftigt till att hon reflekterade över huruvida hon egentligen skulle 

stanna kvar på institutionen eller inte. 

7. Slutsats 

Jag har använt olika teorier och tidigare forskning för att kunna förstå, analyser och 

argumentera för mina informanters berättelser. Min huvudfråga som har kommit att ligga i 

centrum i denna uppsats, har varit den om de studenter som jag mött upplevt en norm som 

premieras i den studentmiljö de befunnit sig i. Fyra olika och fristående studenter har fungerat 

som mina informanter och har samtliga svarat ja på denna fråga. Samtligas svar har varit 

olika, men slutsatsen har varit densamma. Huruvida detta är någonting att egentligen höja på 

ögonbrynen för, vet jag inte. Min tanke är att alla miljöer påverkas av normer, var de än må 

komma ifrån. Men den viktiga frågan är hur människorna i fråga påverkas av de rådande 

normerna. Två av mina informanter valde att avsluta deras utbildning i förtid, fem terminer i 

förtid för att vara mer exakt. Båda dessa kände starka obehagskänslor och har än idag 

kvarlevor av dessa känslor inom sig. Deras situationer var liknande varandras. Båda 

drabbades av stereotypiseringar, båda dömdes för att vara människor de inte upplevde att de 

var. Båda blev dömda för hur de såg ut. Samt båda fick känna av heteronormativitetens två 

bärande principer, och det att dessa principer kan upprätthålla normer genom exkluderingar 

och inkluderingar.56  I det avseendet är nog min tredje informant, Sara, mer unik än de andra. 

Hon kände inte av någon direkt exkludering, utan lämnades ifred om hon höll sig på sin kant. 

Sara hade de symboliska kapital57 som Maja, Anny och Siri inte hade. Även hon dömdes på 

grund av sitt yttre, men där vändes domen till att arbeta till hennes fördel. Sara och Siri, som 

även var de som valde att sanna kvar genom hela utbildningen, är de som jag uppfattat haft 

det lättast. Samtliga informanter har fått känna på den hierarki som naturligt följer en 
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normeringsprocess. De två som valde att plugga genus främst på grund av ämnet, Anny och 

Siri, hamnade väldigt långt från varandra i den hierarkin, trots att de båda två kände sig 

utanför. Möjligtvis kan det vara så att eftersom Siri främst fokuserat på skolan och inte låtit 

sig själv bli arg eller ledsen så har hon fått en vänligare behandling än vad Anny fått, som 

känslomässigt tog väldigt mycket stryk av sin tid i Lund. Båda har valt att ha en något lägre 

profil i deras studentsammanhang – någonting som möjligtvis kan vara kopplat med deras 

något lättare upplevelse. Samtliga informanter har under deras tid på genusinstitutionen känt 

av påtryckningar angående deras utseende, sexuella läggning och livsstil. Dessa påtryckningar 

har gett uttryck av både konkreta kommentarer och handlingar, samt mer subtila och abstrakta 

bestraffningar, såsom ignorans, exkludering och utanförskap. Jag har kunnat använda samma 

metod och teorier som används för att upplysa om mer traditionsenlig normering, för att 

belysa att den premierade normen skiftar i värde och position beroende på den miljö vi 

befinner oss i. För att använda klarspråk har jag använt feministiska teorier för att upplysa om 

att de maktmekanismer som vi studenter lär oss att uppmärksamma och motarbeta, även 

förekommer i våra egna korridorer. Samtliga informanter förväntade sig en helt annan öppen 

stämning och atmosfär än vad det slutligen möttes av, och samtliga blev besvikna. Deras olika 

kapitalvärden har gett dem olika för- och nackdelar. Och de olika kapitalen har olika värde 

beroende på i vilket socialt rum vi för tillfället befinner oss i. Saras sexualitet gav henne de 

pluspoäng som hon kände att hon behövde för att kunna klara av situationen på 

genusinstitutionen. Siris sexualitetskapital jobbade däremot emot henne. Majas och Annys 

utseenden bär det kapital som premieras i vanliga fall, men på genusinstitutionens 

studentmiljö fann dessa två tjejer tyvärr ingen plats, något Paris Hilton inte heller hade fått, 

enligt Majas negativa minne. Här vill jag åter igen referera till den längtan, de 

förväntningarna och den önskan som hooks58 formulerar. Att den egentliga röda tråden 

mellan mina informanter har varit en förväntan och en längtan efter ett rum där de är 

välkomna, där de kan lära sig, där de kan utvecklas.  

                                                

     Min uppgift har aldrig varit att svara på varför det är såhär. Utan jag gav mig själv 

uppgiften att undersöka om det finns en upplevd norm, om det finns ett problem, och hur 

studenter drabbas. Således kan jag nu konstatera att ja, det finns en upplevd, om än möjligtvis 

omedveten norm i studentmiljön på genusinstitutionen i Lund som påverkar flera studenter 

 
58 hooks, s 207 
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negativt. En norm som har bidragit å det kraftigaste när studenter valt att avsluta sin 

utbildning i förtid, och lämna Lund.  

8. Slutord 

Så vad händer när det blir som Virginia Wolf ville? När ett rum skapas? Nu när vi kan få 

motsvarandet av 500 pund om året? Wolf skrev om hur hälften av världens historia gått åt 

spillo. Detta för att den troligen mest kraftfulla dikotomi som funnits – mannen och kvinnan, 

inte jobbade till kvinnornas fördel. Normen var mannens, och kvinnans historia blev aldrig 

legitim. Men då är min sista fråga: vad är skillnaden mellan då och nu? Min studie innefattar 

fyra kvinnor. Två av dessa kvinnor kommer inte att återvända till det rum som 

genusinstitutionen kan representera. Hälften av historian har gått förlorad, hälften av historian 

var inte välkommen. I ett socialt rum där mångfald uppmuntras, där maktstrukturer bekämpas, 

där förtryck ska motarbetas – skjuter man verkligen sig själv i foten. Min uppmaning till 

samtliga är att belysa problemen, titta i sina egna korridorer och öppna upp rummet för alla - 

en gång för alla.    
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Bilagor 

Bilaga 1 – Maja 

KL59: Varför ville du läsa genusvetenskap i Lund? Vilka var dina förväntningar?  

Maja: Anledningen till att jag ville valde att börja plugga genus var att jag ville träffa 

människor som var, som förstod mig, eller som var liknande hur jag var. […] Jag trodde inte 

att det fanns en typ, att alla skulle se likadana ut. För jag var helt övertygad om att det skulle 

finnas folk i de flesta olika åldrar, att både kvinnor och män skulle studera genusvetenskap 

och… jag bara antog att de flesta skulle vara lite mer öppna. […] att de kanske hade kommit 

lite längre än gängse person. […] Alltså det var det mesta jag såg fram emot, och som jag 

byggde hela grejen på… att jag skulle träffa roliga människor som var lika mig själv.  

KL: Införlivades dina förväntningar då?  

Maja: Njae… [tveksamt] jag träffade visst människor som var feminister, men jag tyckte inte 

riktigt att de, [tveksamt igen] jag tyckte in att jag var lik dem, ändå. Jag hade fått för mig att 

jag skulle ha någonting gemensamt med väldigt många människor när jag kom dit. Vilket jag 

inte upplevde att jag hade.  

KL: På vilket vis?  

Maja: Jo jag tänkte såhär, att jag flyttar till Lund och börjar den här kursen. Då kommer jag 

att hitta ett forum där alla utgår från samma, eller det är ju dumt att säga, men där många 

människor har grundpremisserna klara för sig och att […] sådana grejer som att lyssna på 

varandra, att alla är okej hur de än ser ut, vi tar alla på samma stora allvar när man gör sig 

hörd. Det kommer att finnas en öppen atmosfär, det kommer att vara chill för att folk 

liksom… jag vet inte varför jag har den bilden av feminister, men att de är måna om varandra 

liksom. Att det är viktigt att man lyssnar in varandra.   

KL: Och så kände du inte att det var?  

Maja: Nej, alltså jag tyckte inte att det var sådär skönt öppet, jag tyckte visst att det fanns 

underförstått att man skulle hävda sig lite, att man skulle säga att man kanske hade de allra 
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mest radikala åsikterna… och jag är inget fan av att sitta och hävda mig på det viset. Särskilt 

inte när jag inte känner någon och är lite sådär, du vet, första gången-blyg […].   

KL: Vilka åsikter var bra att ha då? Och att hävda sig med?  

Maja: […] jag tycker i andra sammanhang med feministiska grupper, alltså där många 

feminister träffar varandra, det kan vara föreläsningar på stan, eller typ sådär cafékvällar där 

man ska diskutera feminism. Då handlar det ofta om att man ska avvika så mycket från 

normen som man bara kan. Alltså att avvika från det här man ifrågasätter, och det är ju helt 

förståeligt. Om vi sitter alla såhär och diskuterar heteronormativitet så är det klart att det som 

är mest intressant är de som har helt tagit avstånd ifrån det. Men om man inte riktigt kan göra 

det, eller om man inte var säker på att man kunde säga att man gjorde det… då blev det ju 

sådär jobbigt.  

Positivt minne 

Maja: I det bra minnet så var vi ganska många. Det var precis i början, vi hade kan bara gått 

två veckor av kursen. Och då träffades vi och umgicks, vi hade lite förfest hemma hos en tjej. 

Sen drog vi ut på nation och dansade. Och jag tycker att hela den här kvällen var väldigt skön 

på det viset att just där så hade vi som en outtalad förståelse för att vi tyckte samma sak i 

princip. Det var inte som att man var tvungen att vara orolig för vad man sa där, i den miljön. 

Och det var väldigt skönt. För att vi var liksom överens om att… såhär är roligt att göra, det 

här är kul, det är kul att gå ut och dansa och det är inte kul med köttmarknad så vi drar inte till 

lunds kanske… utan vi drar ut och dansar och har kul med varandra. […] Och alla ville ha kul 

på samma sätt också, tror jag.  

KL: Var det ett forum som var positivt då? Med de människorna?  

Maja: Ja, där kändes det som om det var jädrigt öppet.  

Negativt minne 

Maja: Det var under ett seminarium, eller en liten ”fördiskussion” till ett seminarium kanske 

man kan säga. Och vi var en grupp på ett par personer, som satt och diskuterade vad vi skulle 

prata om, eller vad vi skulle säga på seminariet… eller så. Och då hade vi kanske läst två 

böcker innan eller något sådant där, som vi diskuterade. Och jag vet inte hur vi kom in på det 
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liksom, men det handlade mycket om… jag tror att det handlade om hur man visar sina åsikter 

kroppsligt liksom, utåt. […] Jag kommer inte ihåg så mycket av själva diskussionen, jag 

kommer bara ihåg att det var en tjej där som tyckte att, eller som satt och sa att om Paris 

Hilton kom in här och sa att hon vill läsa genus, eller om hon kommer in här och vill bli 

feminist, så skulle ju inte vi tro henne, sa hon. Det var som ett grundantagande att vi allihopa 

som var på genus, att vi tyckte så. Att vi inte skulle tro henne. Vi skulle inte tro Paris Hilton 

om hon kom in här.  

KL: Varför skulle ni inte tro henne?  

Maja: Nej, för att hon såg ut som en bimbo, för att hon har liksom plasttuttar och blonderat 

stort hår. Att hon… ja, jag antar att hon låter väldigt puckad när hon blir intervjuad. Att hon 

kanske utstrålar väldigt mycket såhär, pantad bimbo. Det antar jag att hon är jävligt bra på, på 

att vara det. Hon liksom uppfyller väl den här dumma-bimbo bilden som man har. Men just 

det här att vi liksom skulle ha varit överens om att om hon kom in här skulle vi inte tro henne, 

för det första höll jag inte med henne alls. För att jag tror att Paris Hilton skulle typ vara en av 

dem som… alltså jag förstår inte varför det är så himla långt bort att just hon skulle vilja bli 

feminist? Hon som liksom, fan, hon kanske har mycket att vinna på att vara en dum blondin, 

och typ platsas, försöka stoppa in sig i ett sådant fack. Hon kanske är totalt medveten om hur 

förtryckt hon är, att hon bara försöker utnyttja patriarkatet så bra hon bara kan. […] Men jag 

förstod inte vad som var så konstigt med att Paris Hilton skulle vilja bli feminist.  

KL: Vad tror du, utvecklade personen detta?  

Maja: Nej, men det som jag bara reagerade på var att hon liksom satt och sa att vi alla där 

tyckte så. Och då märkte jag verkligen att det fanns något outtalat konsensus, precis som jag 

hade hoppats på innan, men det rörde andra saker liksom. Det handlade om att vi tillsammans 

inte skulle kunna förstå en annan kvinna om hon ville typ… bli lite smartare, som jag ser det. 

[…] Jag blev bara så jävla stött av att hon sa så, för det kändes som att hon… hon liksom 

ställde sig utanför och såg ner på de här kvinnorna, eller hon tittade på dem från ett annat håll. 

Och hon kunde inte identifiera sig med dem för fem öre. Och… jag vet inte, jag blev bara 

jäkligt sött av att hon… för vad fan vet vi om Paris Hilton? Hon är en mediapersonlighet som 

svassar runt och leker Barbie typ, det är väl det enda vi vet om henne. Inte hur hon tänker, hur 

hon är, vad hon gör på sin fritid, vad hon hänger med för folk. Det är bara som att vi har en 

bild av henne, och det är nästan det enda vi har… hur hon ser ut.  
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KL: Vid det här tillfället hade du också väldigt blonderat hår?  

Maja: Ja, jag körde ju på värsta bimbostilen själv. […] Jag tyckte ju lite att den här tjejen som 

sa det här, att hon inte riktigt förstod vad det var jag satt där och demonstrerade. Alltså jag satt 

ju och försökte maxa min yttre kvinnlighet i den här perioden. Blont hår, mycket smink, push-

up bh och snygga kjolar och sådant där, det tyckte jag var skitkul. För att jag ville prova att 

maxa det, för det hade jag aldrig gjort förut. Alltid varit lite sådär tråkig och avsminkad, då 

tänkte jag att det kunde vara skitkul att ha en sådan där period också.   

Kajsa: Hade du någon tanke med det?   

Maja: Ja absolut! Jag vill gärna, jag tycker det är väldigt roligt när man kan få reclaima det. 

Liksom se ut som en bimbo fast smartare. Se ut som någon som är någonting, fast bevisa att 

det är jag inte alls. Bara för att jag ser ut på ett sätt så är jag inte sån. 
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Bilaga 2 – Anny 

KL: Varför gick du genus, och vad förväntade du dig?  

Anny: Jag ville gå genus för att jag kände att jag behövde lära mig att sätta ord på orättvisor 

som jag kände av men som jag inte riktigt kunde motivera. Som, könsdiskrimineringar och 

olika patriarkatiska konstruktioner… jag behövde få mer grund för det. Jag ville veta var det 

kom ifrån och varför. Jag ville få koll och belägg för varför jag kände, och känna att det inte 

var någon inbillning, utan att det faktiskt fanns någon grund för mitt tänkande och 

analyserande. Att det inte var egna påhitt och missförstånd, utan att det fanns någonting där 

som var värt att veta för ens egen skull. […] Jag förväntade ju mig att det skulle vara 

människor som tänkte längre än folk som man kanske träffar vardagligen. Alltså, tänkte 

förnuftigare, smartare, som förstod att det fanns något annat än rätt märke på kläder, än den 

snygga bilen… ja, alltså tänka längre.[…] Jag förväntade mig en samhörighet. Eftersom när 

man läser genusvetenskap så tänker man också att man ska besitta samma intressen, och 

viljor, tankar, värderingar. Så jag förväntade mig en annan gemenskap, än den som var. En 

gemenskap där jag trivdes. Där jag fick vara mig själv, och vara välkommen, vara förstådd.  

KL: Blev det som du förväntade dig?  

Maja: Nej, det blev det inte [skratt]. Och det är väl därför jag sitter här. Det blev inte som jag 

trodde… första tyckte jag det var jättespännande och jättekul och först höll väl folk lite 

mildare profil. Men sen så började det märkas att […] jag har alltid haft väldigt klart för mig i 

efterhand att folk tyckt att jag varit väldigt ytlig, kall, självupptagen och sådana saker. 

KL: Varför trodde man det? 

Anny: Jag vet inte, för att jag är en fåfäng människa när det gäller mig själv. Och jag vet inte 

om jag utstrålar någon form av attityd som får folk att tro att jag är självisk och bara bryr mig 

om utseende. Tråkig tjej som bara bryr sig om det yttre. Och jag trodde att kommer man till 

ett ställe där folk läser genusvetenskap så tror man att folk ska kunna se lite längre än just den 

ytan. Men det var det jag fick slängt i ansiktet på mig, och när jag kom dit så var det som att 

det blev ännu värre än vad jag har upplevt tidigare. Så det var jättetråkigt.  

KL: Så med själva människorna du trodde att du skulle hitta någon slags samhörighet med, 

hur blev det? 
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Anny: Det blev ingen samhörighet, jag kände att jag motarbetades och ignorerades när jag sa 

någonting. Det fanns ingenting att lyssna på, på grund utav att… nu kommer jag inte ihåg 

vem det här var, men det var någon som sa till mig att det var som att jag var såld till 

samhället på grund av hur jag såg ut. Att jag liksom var en stereotyp på det sättet, på grund av 

hur jag såg ut.  

KL: Men vad menades med såld till samhället? 

Anny: Det kanske är för att jag väljer att ha kläder som, jag gillar att ha urringade kläder, jag 

gillar att ha tajta kläder, jag gillar att ha smink, jag gillar att ha vackert hår, och liksom allt 

sådant typiskt kvinnligt. Och det var kanske det som de tyckte var inte helt okej. […] Så jag 

var inte värd den uppmärksamheten.  

Positivt minne 

Anny: Jag kommer ihåg att det var en redovisning jag hade där jag kände att ”shit, nu flyter 

det på, nu går det bra!”.  

KL: Okej, men hur var det då?  

Anny: Det var någonting då som gjorde att jag hade flyt, för jag var den som pratade mest. 

Jag kommer ihåg att jag stod i mitten och bara [ger talande ljud] och jag kände att nu säger jag 

någonting jag vill, och jag var helt säker på det jag sa också. Och jag kände att folk lyssnade, 

och jag tog plats. […] Jag kände mig dock alltid motarbetad, och jag tyckte att de såg 

skeptiska ut. Men jag kommer ändå ihåg att de tittade på mig, och det var inte ofta jag fick 

det.  

Negativt minne 

Anny: Det negativa var en annan redovisning som jag hade i sista delkursen, där vi hade 

redovisning, jag och några andra kamrater där vi hade gjort en forskning om trötthet och 

skillnaden mellan utbytesstudenter och svenska studenter, för att se om det fanns någon annan 

form av trötthet hos dem som kom till ett nytt land, vill lära sig nya saker i språket och om det 

fanns en annan form av utmattning hos dem än vad det fanns hos svenska studenter. Det 

negativa minnet i det här var när vi hade vår redovisning så blev vi kallade för rasister. Och 

det tog jättehårt, och jag blev jätteförbannad att allt vi lagt ner på det här bara förstördes 
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[fingerknäppning] på grund av några kommentarer. Och vi försökte förklara att det absolut 

inte var rasistiskt, […]men vi blev kallade för rasister för de menade på att vi gick runt och 

delade ut enkäter till folk som var färgade, fast vi inte hade gjort det. När man har slitit med 

någonting så länge, och de kommer med påståenden som inte ens stämmer, då blir man 

förbannad. Och jag blev rasande! Jag kommer ihåg att jag kände att ni är idioter allihop, jag 

vill aldrig mer träffa er […]. Och så var det en tjej i gruppen som sa att vi hade gått ut på Af-

borgen och delat ut enkäter till internationella utbytesstudenter. Och då antog de att vi hade 

gått fram till färgade och gett dem enkäten. När vi i själva verket gick och frågade ’Åh hej är 

det någon här som här som är utbytesstudent eller känner ni någon som är utbytesstudent?’, 

det var vad vi gjorde. Så vi gick inte fram till en färgad person och stack fram ett papper och 

bad dem svara på de här frågorna.  

KL: Men när ni berättade att ’nej, vi frågade random människor om de var eller kände någon 

utbytesstudent’, ändrade de sig? Sa de förlåt? 

Anny: Nej, de fortsatte. Den här killen fortsatte, och då avbröt läraren till slut faktiskt. Hon 

avbröt och sa att nu fick de lägga av, att vi inte hade gjort någonting fel. Hon sa liksom tyst på 

er, låt henne fortsätta. Och då avslutade en kille med att säga att ’jag tycker det här är skit, jag 

tycker det här är skitdåligt’. Och jag kände att jag hatade honom. Det var liksom riktigt, riktigt 

fult. 
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Bilaga 3 – Sara 

KL: Varför ville du läsa genus? 

Sara: Det var ju för att… […] jag ville läsa någonting med sexualitet, och sen var det då en 

bekant till mig som sa det, att det finns ett ämne som både pratar om feminism… för här är 

jag feministen. Jag har blivit utvald till det här (i Saras hemstad). Det trodde jag tills jag 

började med genus, sen upptäckte jag att så jävla mycket feminist var jag visst inte.[…] 

Alltså feminist kommer jag alltid att vara. Men dels, en av orsakerna var att dels var det 

enklare att vara feminist… oftast är det ju så att ju mer kunskap du får, desto mindre vet du. 

Det är ju ett känt faktum. Och så är det ju, ”jag är feminist och tycker att kvinnor ska ha lika 

hög lön som män” – det var ungefär min agenda. Tills man bara, det finns olika typer av 

feminister och de säger ditten och de säger datten. Då blev det ju komplicerat och plus att det 

blev så… jag blev feed up.  

KL: Vad förväntade du dig av utbildningen? 

Sara: Jag hade inte så mycket förväntningar när jag började. Jag tänkte bara att det här 

kommer jag att älska, det här kommer jag att gilla, här kommer jag vara som fisken i vattnet. 

Det här kommer att vara min grej, för jag är inte som alla andra i min egen stad, så här 

kommer jag att passa in som ingen annan. 

KL: Vad förväntade du dig av studentmiljön? 

Sara: Jag trodde att detta skulle bli som en familj. […] Mina kompisar som har pluggat i 

Lund, de hade ju inte pluggat genus, men de hade ju bara insupits av Lundmiljön, nationer – 

de var där konstant. Och de sa alla till mig, att du kommer älska det här Sara, vi kommer inte 

se dig nu på tre år för du kommer bara att hänga i Lund. Och jag bara kände att ja, fan vad 

gött. […] Jag trodde verkligen att jag skulle älska Lund och sitta där så och fika och vara med 

mina nya kompisar och så vidare. 

KL: Införlivades dina förväntningar? 

Sara: Det blev inte alls som jag hade tänkt mig. […] Jag insåg att… från att vara the outcast, 

till att inse att de ”normala” människorna var mer som jag, förstår du vad jag menar? [skratt] 

Okej, här hör jag hemma, för nu vet jag hur jag ska interagera. De andra var så… mycket. De 
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var så himla… de skrämde mig lite. Men alla var väl nervösa, sen blev det så att jag var med 

dem [ett antal människor hon träffat och sen hållit sig till] de var min trygghet. Men det var ju 

ingen öppen atmosfär. […] 

KL: Har du funderat på att hoppa av? 

Sara: Många gånger har jag funderat på att hoppa av.  

Kajsa: Vad gjorde att du inte hoppade av då? 

Sara: För att folk har sagt till mig när jag fått prata med mina vänner här hemma som inte 

läser det, att du har ju utvecklats väldigt mycket och du måste försöka… för jag har blivit ett 

moln av bitterhet, känner jag. Vad ska man säga? […] Som med allt annat mänskligt så är det 

lätt att hänga fast vid det negativa. Och inte se det positiva. Så att folk har fått pusha mig och 

säga att, men nu kom du hem från en föreläsning och var helt tokglad liksom. Och då blir jag 

så, ja… sen är ju anledningen till att jag inte hoppar av är ju dels så, på något vis gillar jag det. 

Och det hade varit ett misslyckande. Jag vill ha det pappret, jag vill ha papper på att jag har 

klarat en akademisk utbildning. Ingenting är enkelt här i livet. Och det kanske inte ger mig 

någonting, men det ger mig någon typ av bekräftelse mot mig själv att det här fixade jag.  

KL: Tror du att en viss norm premieras på genus? Som är mer värd, som accepteras och 

så vidare? 

Sara: Jag skulle vilja såhär, att det finns en känsla av det. Jag kan inte säga att det någonsin 

har blivit uttalat eller att någon… utan det känns som det. Men jag kan inte säga att så är det 

[…]. 

KL: […] Men en norm är ju per definition en oskriven lag, en oskriven regel.  

Sara: Ja, men så känns det ju. Men man känner sig ju extremt kluven, för jag förstår at det… 

det handlar ju om minoriteter. Och det är skitfint att… jag tror i alla fall att de flesta av våra 

lärare är homosexuella och det är ju jättefint, för att det är nog jävligt tufft men… det blir ju 

också att det sänder ut någon typ av… alltså jag känner mig jättehemsk nu men, förstår du hur 

jag tänker? Alltså jag menar det är ju bra, men det blir samtidigt separerat på något sätt. Det 

blir liksom ingen balans, och då känns det som att så… hur ska jag få den här människan att 

förstå min situation? Om den människan då bara vet hur det är att leva med en av samma kön. 

 39



[…] Som genusvetare förstår man det, det är en minoritet av kvinnor, det är en minoritet av 

andra sexuella läggningar, hudfärger och så vidare. Gött att det finns, liksom, där man 

premierar det… men det går ju åt det ena hållet, det är ju en balans i allt.  

KL: Och då är det till exempel de som inte tillhör den gruppen, de kategorierna som inte 

riktigt har plats? 

Sara: Min kluvenhet är att jag förstår det, men samtidigt gör det att man exkluderas för att 

då känner man sig inte hemma liksom, då känner man sig utanför. Och samtidigt som jag 

kommer ihåg, när en lärare, när jag råkade säga det om genusinstitutionen, då menade hon på 

att det är klart att man måste kämpa för homosexuella. De har inte lika stora… alltså hon 

pratade just om det och jag kände jag att, ja men samtidigt så pratar vi om makt. Och det 

känns ju som att det utövas här på ett annat sätt, så hur fan ska man göra? Det är fan skitsvårt 

att veta hur man ska göra. Jag vet inte hur man ska göra för att få det bra. Det är sjukt 

komplicerat för att man förstår det, och man vill det, men det blir jobbigt liksom. För det är 

klart, här ska vi läsa om heteronormen och vad den är och så, men… och varför ska man hylla 

den liksom? Och det var precis som en tjej sa, jag kommer ihåg det som i slow motion när 

hon säger på ett seminarium att ”Ja men vadå? Varför är heterosexuella parförhållande 

dåliga?” och jag bara såg hur folk [gör ett ljud som ska efterlikna en väldigt arg person] och 

jag hade tänkt den tanken två sekunder innan henne, och tänkte att det säger man inte. Alltså 

man gör inte det, och hon hade stake nog att uttala den frågan och det blev ett satans liv. 

Föreläsaren gjorde ingenting. Men hon blev lynchad för det uttalandet. Och jag kommer ihåg 

det, jag kommer ihåg var vi var, jag bara… det är någonting som jag vet att jag kommer ihåg 

att jag bara tänkte att, fy fan vad gött att du höll truten Sara, samtidigt som jag skäms, varför 

skulle jag… för jag förstod henne.  

Positivt minne 

Sara: Det är ett positivt minne, men det har inte så himla mycket med… det var efter någon 

tenta, jag kommer faktiskt inte ihåg vad det var, men vi skulle ha en kursutvärdering. Och alla 

hade sådant hat över hur de hade… för det var bara sådant kaos. Det var så dåligt planerat, det 

var bara helt upp och ner. Jag vet tyvärr inte mer specifikt, jag kommer bara ihåg att det var 

han, läraren, och då kändes det… där var vi på något sätt, alla var enade för det var ingen… 

för alla hade samma åsikt. Det var vi mot lärarna. Och då kände man någon form av 

sammanhörighet, för det var inte bara jag som hade uppfattat någonting.  
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KL: Då var det en positiv studentmiljö för du kände att, de här mottsättningarna du kände 

innan för tillfället inte var där? 

Sara: Nej, för vi hade alla… vi fajtades alla mot samma grej. Så det kommer jag ihåg att jag 

kände mig stärkt av det. Det kändes som att alla pratade med varandra efteråt, och alla var 

liksom uppslukade av det. Så då bröt man alla grupperingarna och alla pratade med alla. Det 

var kul.  

Negativt minne 

Sara: Alltså jag vet inte, det har varit hela miljön, men det har främst varit när man har sagt 

någonting på någon föreläsning, när jag har sagt att vi kanske borde granska 

genusinstitutionen och deras exkludering, och man har mött den här ”väggen”. Då man har 

känt att åh [skräckslagen inandning] nu sket jag i det blå skåpet. Det här får man inte prata 

om. Eller överhuvudtaget… negativa minnen, nu låter det tragiskt, men det är ju majoriteten 

av gångerna. Man har känt att jag inte hör hemma här, vad fan håller jag på med, […] alla ska 

briljera med sina akademiska kunskaper och man känner sig som en jävla loser, och det känns 

som om man ska ha specifika åsikter… men det är ingen som uttalar det. Man bara vet om det 

i det tysta.  

KL: Hur vet du det? 

Sara: Därför att det har ju framgått, men det kan vara min egen, man tolkar ju allt som man 

vill. Det har varit så att föreläsarna kanske har skämtat om heteronormen… det har ju varit 

hotet. Och visst, jag är bisexuell, tacka gud för det kände jag när jag började på institutionen! 

Annars hade jag, de hade hängt mig annars kändes det som. Men jag har ju ändå haft pojkvän, 

jag har ju pojkvän och det är ingenting som jag har vågat dela med mig av för jag har varit så 

rädd, för alla gormar om homosexuella dit, och jag känner att… ja jag tycker inte det är något 

fel med det. Jag förstår grejen men, det har blivit så att folk pratar att… nu ska jag bli 

surrogatmamma, och polygama förhållanden hit och dit och jag känner att det är så jävla fint, 

men det känns som att det hyllas. Min fördom är, som jag alltid brukar säga är, att om du går 

på genusinstitutionen och du hade varit en svart, homosexuella, transexuell kvinna… man, då 

hade du haft högst rang. Alltså, ju mer utanför normen du är ju bättre är det. Det känns som 

att det nog inte är någonting som folk tänker på, men jag kan bli lite sådär att… jag vet inte. 

Vi studerar ju exkluderingsmekanismer, och då får man ju faktiskt titta på alla 
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exkluderingsmekanismer, jag tycker och att vårt största problem är heteronormen och allt det 

vi har lärt oss, jag håller helt med om det. Men om man ska vara queer och öppna upp så ska 

ju alla ändå känna sig välkomna. Man ska ju inte fördöma.  
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Bilaga 4 – Siri 

KL: Vad förväntade du dig av människorna du skulle möta? 

Siri: Alltså jag var väl lite orolig innan jag började, att det skulle vara för många radikala och 

att jag inte skulle vara annorlunda nog. För jag visste ju på något sätt att jag gick in i det som 

heterosexuell och att jag gick in i det som en ganska vanlig tjej. Att jag inte hade de här 

extrema intressena, och jag hade inte de här extrema åsikterna heller. Så min förväntning var 

väl att det i alla fall skulle finnas några som tyckte som jag tyckte. Och de som inte tyckte 

som jag ändå skulle vara förstående […]. 

KL: Vad förväntade du dig av studentmiljön? 

Siri: Men jag förväntade mig att det skulle vara roligt och givande, och att det skulle finnas 

mycket aktiviteter. Och att jag skulle känna att jag ville umgås med dem som jag pluggade 

ihop med. Att det skulle bli en gemenskap som jag ingick i, i miljön. Att man skulle hitta, 

liksom, människor att umgås med. Att man skulle hitta de som blev de man umgicks med. 

KL: Blev det som du förväntade dig? 

Siri: […] När det gäller människorna och studiemiljön så blev jag väl på ett sätt besviken, 

eller jag är besviken så här i efterhand. Och kan känna mig väldigt bitter, eller kanske inte 

bitter, men ledsen över att det inte fanns så många som var som jag. Och jag menar jag hittade 

inte speciellt jättemånga liksom. För jag insåg ganska snabbt att de människorna som gick på 

genus kanske inte var de människor som jag framförallt ville umgås med på fritiden för att jag 

kände inte att vi hade så mycket gemensamt. Och på så sätt blev jag ju jättebesviken. För jag 

menar ju att man märker med dem som man har pluggat med efteråt att de människorna 

umgås med många gånger dem som dem träffade första terminen. Och på så sätt är det ju 

tråkigt att det var… att de farhågorna jag hade att det skulle vara mycket radikala människor 

besvarades ju. Eller kanske inte radikala, men människor som jag inte hade saker och ting 

gemensamt med, och som… alltså jag har alltid känt att jag har haft en önskan av att, typ när 

jag kommer hem… att genus är ett så intensivt ämne och jag har många gånger känt att ibland 

behöver man bara få koppla av från själva ämnet och liksom kanske bara vara sig själv och så 

inte tänka så mycket på om det man gör är normativt eller om man beter sig på ett visst sätt 

som kan uppfattas stötande för kursare. Att jag vill ha de intressena jag har utan att det ska 

ifrågasättas […] Jag kunde på något sätt känna att med de människorna som jag läste med, att 
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de på något sätt såg ner på en för att jag var heterosexuell och hade ”normala” intressen och 

att man inte stod på barrikaderna på helgen. Och det var ju skittråkigt att jag inte kände att jag 

hittade… det är klart att jag har, att det är en del som jag fortfarande har kontakt med, men 

många av dem känner jag snarare att det är skönt att slippa. För att man hela tiden var tvungen 

att fokusera så mycket på genus att man aldrig, eller jag kände att jag aldrig riktigt kunde 

slappna av och vara mig själv. 

Positivt minne 

Siri: Jag har ett positivt minne från min första termin, som bara var några veckor in i 

terminen. Och vi hade föreläsning, och i pausen så skulle vi gå ut och ta luft och föreläsaren 

följde med ut. Miljön, eller atmosfären var väldigt öppen, och vi kunde diskutera till exempel 

kurslitteraturen på ett väldigt öppet och behagligt sätt där det inte fanns så många fördomar 

vare sig åt det ena eller andra hållet. Och just då kände jag verkligen att jag hade hamnat på 

rätt plats och att det var väldigt öppet och det kanske berodde på att det var så tidigt in i 

terminen, och alla kanske inte riktigt hade vågat ge utlopp för sina starkare känslor och 

starkare radikalare känslor. […] Jag tyckte att det var väldigt givande. De här tiderna mellan 

föreläsningarna och innan föreläsningarna för då kunde man föra diskussioner om, eller då 

förde man diskussioner om det mesta och väldigt allmänt. Och det var väldigt härligt och 

väldigt roligt.  

KL: Lite av det du ville ha? 

Siri: Ja, men det var verkligen det jag ville ha, det här första. Och då var jag väl fortfarande 

väldigt såhär, exalterad. Eller jag var väldigt nöjd med mitt val. Att jag kände liksom att det 

här var bra, och det var en väldigt öppen miljö i början. Det var inte så mycket fördomar, och 

folk gav väl inte uttryck för de fördomar de hade heller […]. 

Negativt minne 

Siri: Alltså det jag tyckte var negativt var att jag kunde känna att det fanns en norm inom 

genus och som jag också diskuterat med flera utav mina kursare som jag känner att jag hade 

förtroende för, att det finns en norm inom genus som handlar på något vis om att det finns… 

att många på något sätt använder en väldigt negativ klang om man pratar om heterosexuella. 

Och att det på något sätt är som att de har rätt att förlöjliga lite de heterosexuella, att de har 

rätt till att uttrycka väldigt normerande åsikter om heterosexuella. Och att normer där istället 
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är alternativa sexualiteter från heterosexualitet. Vilket det ju är på få ställen annars. Och det 

kan jag kanske tänka mig att det är väldigt skönt för dem som känner att de har varit utanför 

annars, kommer verkligen hem. Medan jag kände att det kunde bli för mycket liksom. Och jag 

hade också kursare som uttryckte en väldigt onyanserad bild av heterosexuella och väldigt 

klart och tydligt uttryckte att heterosexuella är ingenting att ha eller att de är väldigt, att alla 

heterosexuella är likadana och alla heterosexuella beter sig på ett visst sätt, och så kunde de ge 

uttryck för vad de skulle vilja göra med en heterosexuell människa41 då för att han skulle bli 

lite roligare liksom. […] Det var väl skämtsamt, men samtidigt allvarligt. Det fanns i alla fall, 

en seriös underton i det. Att heterosexuella människor är tråkiga. Men lite också när de 

uttryckte de här åsikterna så kändes det också som att de inte riktigt insåg hur normerande 

deras bild var. Som att de själva inte skulle ha några fördomar. En enkel och onyanserad bild.  

KL: Lite motsägelsefullt. 

Siri: Men lite såhär, lite dubbelmoralaktigt, att bara se en sida av myntet för att det gäller en 

själv. Att jag kunde känna mig väldigt utanför då, att man på något sätt kände sig som den 

enda som inte var som de andra. Att det blev på något sätt såhär, om normen i samhället i stort 

är heterosexualitet så är normen inom genus homosexualitet, på något sätt.    

KL: Har du någonsin funderat på att sluta? Eller har det varit självklart att du ska gå färdigt? 

Siri: Efter min första termin funderade jag väl på hur jag skulle göra, men samtidigt så kände 

jag fortfarande att ämnet var så intressant, så de gånger jag har funderat på att sluta har jag väl 

inte riktigt känt att det varit värt det, för jag vill inte att andra ska styra mitt val på grund av att 

jag inte… […] Att det är den utbildningen jag vill ha, och då får man stå ut med en del saker, 

så resonerade jag.  

Kajsa: Så du hade lite lösa funderingar, men det var inget allvar i det egentligen för du visste 

att du ville ha själva utbildningen?  

Siri: Alltså det var nog allvar i det, efter första terminen. Eller i slutet på terminen när man 

skulle söka till nästa termin, eller när det nu var. Att man på något sätt kände att även om jag 

hör hemma här rent teorimässigt och rent kunskapsmässigt och vetenskapsmässigt så hör jag 

inte riktigt hemma här när det gäller det sociala.  
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