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Inledning 
Jag har alltid sett 1960-talet som ett årtionde under förändring och uppbrott. Studentrörelsen 

började ta fart i många länder under detta årtionde, studentrevolten i Paris 1968 samt studenter 

över hela världen som protesterade mot USA:s aktioner i Vietnamkriget kan stå som exempel 

för hur studenter började organiserade sig. Inom musiken var det ungdomen som tog över i 

form av Rolling Stones och The Beatles. Vidare var 1960-talet den tid då den sexuella 

frigörelsen kom att spela en stor roll. Det var nu kvinnans rätt till abort blev en politisk fråga 

och under samma årtionde blev det lagligt att använda p-piller.1 Det var även under denna tid 

den traditionella genusdiskursen började utmanas, bland annat genom film, teater och 

litteratur.2 Jämställdheten drog genom det svenska samhället under denna tid, men hur såg det 

ut vid universitetet i Lund?3 Beskrevs de manliga och kvinnliga studenterna på ett sätt som 

var jämställt? Det är detta jag vill ta reda på med denna uppsats. 

  

Syfte 

Syftet med uppsatsen är att, genom att studera nationstidningar utkomna på 1960-talet, 

undersöka hur studenterna vid Lunds universitet såg på de studerande kvinnorna. Min 

frågeställning lyder: 

 

• Skriver man olika om manliga och kvinnliga studenter i nationstidningarna vid Lunds 

universitet under 1960-talet? Om ja, i vilka fall och på vilket sätt? 

• Om man i tidningarna gör skillnad mellan männen och kvinnorna, vad är det för bild 

som skapas av kvinnorna?  

 

Med en frågeställning som är utformad på detta sätt kommer jag endast lyfta fram när det 

skrivs olika om män och kvinnor, när en skribent har valt att beskriva hur en kvinna är eller 

beter sig osv. Med andra ord kommer alla de gånger då kvinnliga och manliga studenter 

omnämns på samma sätt eller på lika villkor inte att diskuteras, dels för att detta hade tagit 

upp alltför mycket tid i undersökningsmomentet men också för att det skulle tagit upp mycket 

plats i uppsatsen utan att för den sakens skull ge några intressanta resultat. Genom 

undersökningen vill jag ta reda på om kvinnor framställs på ett speciellt sätt och om man i 

tidningarna ger dem särskilda drag eller beteenden. 
                                                 
1 Lena Lennerhed, Frihet att njuta. Sexualdebatten i Sverige på 1960-talet, Stockholm 1994, s. 9-14. 
2 Lina Carls Våp eller nucka? Kvinnors högre studier och genusdiskursen 1930-1970, Lund 2004, s. 238. 
3 Gunnel Karlsson, ”Kvinnorörelsen på 1960-talet”, Gråt gärna – men forska. Rapport från konferensen 6-7  
  mars 2001 om kvinnorörelse och kvinno/genusforskning, red. Renée Frangeur, Linköping 2001, s. 41. 
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Källor och metod  

Som tidigare nämnt så kommer jag i uppsatsen att använda mig av studenttidningar från olika 

nationer vid Lunds universitet. I dagsläget finns de flesta nummer av dessa tidningar bevarade 

på Akademiska Föreningens Studentarkiv i Lund. Då materialet är väldigt omfattande och 

tiden att skriva uppsatsen på begränsad bygger undersökningen inte på alla 13 nationers 

tidningar utan på Blekingskas Herulens Härold, Kalmars Calmare nyckel, Smålands 

Dackekuriren, Helsingkronas Helsingkroniten samt Wermlands Samojeden. 

En stor del av innehållet i tidningarna går ut på att informera nationsmedlemmarna om 

vad som händer på nationen inom den närmast framtiden, men studenter uppmanas hela tiden 

att skicka insändare och berätta vad de tycker om allt som har med (student)livet att göra och 

snart efter det att tidningarna börjat utkomma görs det rum för dessa insändare i tidningarna. 

Till undersökningen kommer jag att studera alla delar av tidningarna; ledare, 

nationsinformation, insändare, bilder, krönikor och noveller men inte nödvändigtvis använda 

mig av allt, utan endast de delar där man eventuellt gör skillnad mellan män och kvinnor. 

Att använda studenttidningar kan anses vara riskabelt då innehållet i detta medium idag 

många gånger kan ta sig ironiska och satiriska uttryck och jag antar att så var fallet redan 

under 1960-talet. Dock anser jag att detta material ändå går att använda eftersom man genom 

ironi ofta driver med befintliga tankar, idéer och åsikter som finns i ett samhälle eller i en 

kultur. Med andra ord anser jag mig kunna använda materialet eftersom det bevisar att det 

fanns vissa idéströmningar och åsikter, om dessa sen tar sig sarkastiska uttryck eller ej är av 

underordnad betydelse i denna undersökning. Genom att använda mig av Michel Foucaults 

diskursanalys kan jag komma runt det ovannämnda, eventuella, problemet.  

Foucault började formulera och utveckla sina tankar om diskurserna i sin 

installationsföreläsning vid Collége de France 1970. Hans föreläsning publicerades senare 

och fick i Sverige namnet Diskursens ordning.4 I Vetandets arkeologi utreder och förklarar 

Foucault diskursanalysen vidare och skriver att man inte kan finna en diskurs genom att 

undersöka hur faktariktig en utsaga är utan man finner den genom att studera hur denna utsaga 

på olika sätt förhåller sig till andra utsagor.5 I min undersökning kommer jag, som 

framkommer av frågeställningen på föregående sida, framför allt att studera hur man skrev 

om kvinnor i de tidningar som fem olika nationer gav ut under 60-talet. Undersökningen 

                                                 
4 Michel Foucault, Diskursens ordning, Stehag 1993; Roddy Nilsson, Foucault – en introduktion, Malmö 2008,  
  s. 62.  
5 Michel Foucault, Vetandets arkeologi, Lund 2002, s. 45. 
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fokuserar med andra ord på framställningen av kvinnor oberoende av hur relationen mellan 

manliga och kvinnliga studenter såg ut ”i verkligheten”. Valet av undersökningsobjekt, de 

kvinnliga studenterna och framställningen av dessa, kan också påminna om en 

mentalitetshistorisk metod där man undersöker en grupp eller ett samhälle och ser hur en 

minoritet i nämnda grupp, i detta fall kvinnorna, behandlas av majoriteten, männen, i samma 

grupp.6 

 

Avgränsningar 

Anledningen till att undersökningen sträcker sig från 1961 till 1969 är att nationerna inte 

började ge ut tidningar förrän under 60-talet. Att just 1961 blev starten på min undersökning 

beror på att den första nationstidningen ges ut detta år. De flesta andra tidningarna började 

dock publiceras först rund mitten av 60-talet, runt 1964-65.  

Vidare valde jag att ha 1969 som slutår på grund av några olika anledningar. Dels så 

gav varje nation ut ungefär tio tidningar per år och jag har undersökt fem nationer vid 

universitetet vilket innebär att det är mycket material att gå igenom och tiden att göra det på är 

knapp. En annan anledning till att jag valde att begränsa undersökningen till 60-talet beror på 

att det, som tidigare framgått, under denna tid blev allt mer jämställt i samhället så väl som på 

universiteten. Med andra ord hade en vidare undersökning med frågeställningen jag utgår 

ifrån antagligen inte grävt fram så mycket ny intressant kunskap.   

 

Teoretiskt perspektiv 

Antropologen Britt-Marie Thurén presenterar i sin artikel ”Om styrka, räckvidd, hierarki, 

samt andra genusteoretiska begrepp” i tidsskriften Kvinnovetenskaplig tidskrift ett sätt att 

analysera genusstrukturer och -relationer genom tre olika begrepp: styrka, räckvidd samt 

hierarki.7 Styrkan förklarar hon som genus vikt, hur viktigt det är att i ett samhälle genom 

olika symboler och attribut visa sin manlig- eller kvinnlighet. Detta förändras beroende på i 

vilket samhälle och i vilken tid man befinner sig. Genus styrka är stor om det förekommer 

stora reaktioner när någon bryter mot genusmönstret och svag om reaktioner och sanktioner 

uteblir eller bara är små när genusbeteende bryts.8  

                                                 
6 Stellan Dahlgren och Anders Florén, Fråga det förflutna, en introduktion till modern historieforskning, Lund  
   1996, s. 204. 
7 Britt-Marie Thurén, ”Om styrka, räckvidd, hierarki, samt andra genusteoretiska begrepp”, Kvinnovetenskaplig  
   tidskrift nr 3-4 1996, s. 69-85.  
8 Thurén 1996, s. 77, 80.  
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  Räckvidden är det som påverkar alla områden i det kollektiva livet. Om sysslor, 

symboler, kläder, kort sagt de flesta attribut, är belagda med genus är räckvidden bred. Om 

det tvärt om är så att de flesta attribut, yrken osv. är genusneutrala då är räckvidden smal.9  

Det sista begreppet är hierarki. Enligt Thurén kan alla genusrelationer vara mer eller 

mindre hierarkiska. Om en genuskategori har eller ges mer makt än en annan är hierarkin hög. 

Låg hierarki är det när olika genuskategorier har samma makt eller om kategorierna har olika 

makt men dessa makter tar ut varandra på olika områden.10 

Dessa tre olika begrepp och deras styrkor respektive svagheter kan man kombinera på 

olika sätt för att skapa insikt i hur genusordningen kan se ut under en viss tid i ett samhälle 

eller en grupp. Denna uppdelning kan också ge en större förståelse för hur genus är utbrett i 

ett samhälle och hur genus inte behöver vara lika starkt inom alla dess olika områden. 

Resultatet man kan få fram genom användandet av denna teori tror jag ger större insikt än om 

man skulle använda en teori som endast analyserar jämlikhet mot ojämlikhet/patriarkat, 

framför allt i min studie då tiden och platsen som undersökts dels inte alltid var så strikt 

uppdelade i manligt och kvinnligt och dels befann sig under snabb förändring. 

Man ska dock vara uppmärksam på att ett användande av denna sortens uppdelning av 

ett samhälle eller en grupp lätt blir generaliserande, i verkligheten kan det i många fall vara så 

att de olika kategorierna påverkar varandra mer än vad teorin ger sken av, men som ovan 

nämnt så är denna sortens uppdelning ändå att föredra framför dikotomin jämlikhet–patriarkat 

då den ger nyanser till den undersökta tiden/platsen. 

I min undersökning kommer det antagligen att bli svårast att ta reda på om styrkan 

inom studentgruppen är stark eller svag, således det inte är så att folk skickar in insändare och 

på det sätt delger sina åsikter och betraktelser med läsarna av nationstidningarna. Detta 

eftersom styrkan mäts i hur människor reagerar när genusmönster bryts och brytningar av 

sådana mönster eller reaktionerna på dessa brytningar kan endast kommas åt genom att få en 

direkt insikt i hur någon eller några opponerar sig mot eller håller med den person som står för 

brytningen av mönstret.  

 

                                                 
9 Thurén 1996, s. 78, 80. 
10 Thurén 1996, s. 78, 81. 
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Forskningsläge 

Under den tid som denna uppsats har vuxit fram har jag kommit att inse att det inte finns så 

mycket forskning om hur kvinnans position vid de svenska universiteten och högskolorna såg 

ut från mitten av 1900-talet och framåt. Genusstudier som behandlar situationen för kvinnliga 

studenter före 1950-talet finns det emellertid gott om och vad detta beror på kan bara 

spekuleras i. Kanske är det så att man anser att kvinnor och män under 50- och 60-talet var 

jämställda vid de högre utbildningsverken. Mycket av den litteratur jag läst som behandlar 

kvinnliga organisationer i samhället visar att en stor jämställdhetsvåg drog fram under denna 

tid och att kvinnors och mäns positioner i samhället blev allt mer jämställda. Men, innebar 

detta att det blev mer jämställt vid universiteten? 

I sin avhandling Våp eller nucka? Kvinnors högre studier och genusdiskursen 1930-

1970 undersöker Lina Carls den syn som fanns på kvinnliga studenter vid universiteten i Lund 

och Uppsala från 1930 till 1970.11 Dock behandlar avhandlingen inte bara hur man såg på 

kvinnor och deras position på universiteten utan Carls jämför de resultat hon får fram med hur 

kvinnosynen i stort var i det svenska samhället. I sin undersökning kommer hon fram till att 

man under 60-talet i samhället eftersträvade jämlikhet mellan könen medan man vid 

universiteten hade en föråldrad syn på vad kvinnor och män var kapabla till. Den tro på jäm- 

och likställdhet som fanns i samhället hade alltså inte slagit igenom på samma sätt inom 

universiteten och deras traditionsbundna kultur.  

När Carls undersökning tar sin början finner hon att de kvinnliga studenterna sades 

studera av två anledningar; antingen för att de var våp som vid universitetet skulle kunna hitta 

en man att gifta sig med eller för att de var nuckor och inte såg tillräckligt bra ut för att hitta 

en man som kunde försörja dem, alltså behövde de en utbildning så att de skulle kunna 

försörja sig själv. Vidare finner Carls att tanken om de kvinnliga studenterna som nuckor 

försvinner under 50-talet men att åsikten om att de kvinnor som studerade gjorde så för att 

hitta en man fortfarande levde kvar under lång tid på 60-talet.12  

Utöver Lina Carls avhandling har jag funnit en annan studie som behandlar kvinnor vid 

högre utbildningsverk under mitten av 1900-talet. Hanna Markusson Winkvist har skrivit en 

avhandling, Som isolerade öar. De lagerkransade kvinnorna och akademin under 1900-talets 

första hälft, som undersöker hur synen på de disputerande kvinnorna förändras från 1883 till 

1949.13 Synen på de kvinnliga disponenterna och den förändring som sker ställer Markusson 

                                                 
11 Carls 2004. 
12 Carls 2004, s. 367. 
13 Hanna Markusson Winkvist, Som isolerade öar. De lagerkransade kvinnorna och akademin under 1900-talets  
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Winkvist i relation till den lagstiftning samt de karriärsmöjligheter som fanns för kvinnorna 

under den undersökta perioden. I sin avhandling fann hon att 104 kvinnor tog en 

doktorsexamen och att kvinnorna under den undersökta perioden endast utgör en liten del av 

de som disputerar. Markusson Winkvists avhandling ger en intressant ingång till hur man såg 

på de kvinnor som valde att studera vidare inom de högre utbildningsverken men i 

undersökningen jag gör känns det svårt att knyta an till hennes forskning främst på grund av 

att avståndet i tid blir stort. Detta beror på de många och snabba förändringar som skedde i 

samhället från 1940- till 1960-talet. Även det faktum att hon har undersökt de kvinnor som 

doktorerade, deras karriärsmöjligheter samt den lagstiftning som rörde dem gör att det blir 

svårt att relatera hennes undersökning till min, där fokus ligger på nationstidningarna vars mål 

många gånger var att nå ut till de studenter som var relativt nya vid universitetet.  

En antologi som jag har haft nytta av är Förbjuden frukt på kunskapens träd. Kvinnliga 

akademiker under 100 år.14 Antologin tillhör kategorin av böcker som framför allt behandlar 

första hälften av 1900-talet, men det finns delar av den som jag kan använda till min 

undersökning i alla fall och då framför allt Lina Carls text. Hennes studie i antologin är en 

sammanfattning av hennes avhandling Våp eller nucka? men till skillnad från hennes 

avhandling, som sträcker sig från 1930- till 1970-talet, så börjar hennes undersökning redan 

1873, det året då kvinnor fick lov att börja studera vid universitet i Sverige. Bland de andra 

som har bidragit med texter i antologin återfinns Hanna Markusson Winkvist som, precis som 

Carls, använder sig av sin avhandling i sin text ”Alma Maters styvbarna” samt Agnes Wold 

och Cecilia Chrapkowska som skriver om hur män och kvinnor klarar sig på vad de kallar 

”den akademiska karriärstegen” från 1970-talet och framåt. 

En antologi som har hjälpt till att skapa en djupare förståelse för hur det kunde vara för 

de kvinnor som befann sig på universitet och högskolor runt om i Sverige på 60-talet är 

Föregångarna. Kvinnliga professorer om liv, makt och vetenskap.15 I antologin berättar 

kvinnliga professorer, som alla hör hemma inom olika akademiska ämnen, om sin väg genom 

det akademiska livet. Detta ger en mer personlig inblick i hur det kunde vara för kvinnor att 

studera vid högre läroanstalter än övriga studier som jag undersökt eftersom de som skrivit i 

Föregångarna skriver om sina egna upplevelser, erfarenheter och känslor. Boken ger med 

andra ord tillgång till förstahandsberättelser om hur det har varit att som kvinna befinna sig 

                                                                                                                                                         
    första hälft, Eslöv 2003. 
14 Förbjuden frukt på kunskapens träd. Kvinnliga akademiker under 100 år, red. Britt Marie Fridh-Haneson och  
   Ingegerd Haglund, Stockholm 2004. 
15 Föregångarna. Kvinnliga professorer om liv, makt och vetenskap, red. Kirsti Niskanen och Christina Florin,  
    Stockholm 2010 
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vid ett universitet från mitten av 1900-talet fram till idag. Fastän jag inte använder mig så 

mycket av antologin i min undersökning så har den hjälpt till att skapa en vidare förståelse för 

hur det kunde vara, och framför allt kännas, för de kvinnor som valde att ta steget in i den 

mansdominerade akademiska världen under mitten av 1900-talet. 

En artikel som har använts en hel del till avsnittet som behandlar bakgrunden till min 

undersökning är Christina Florins artikel ”Skatten som befriar. Hemmafruar mot yrkeskvinnor 

i 1960-talets särbeskattningsdebatt”.16 I artikeln har Florin undersökt den konflikt som 

uppstod mellan hemmafruar och akademiker/förvärvsarbetande kvinnor när diskussionen om 

sam/särbeskattning av gifta par uppstod. Anledningen till att denna artikel användas fast den 

inte har en konkret anknytning till den undersökning jag gör av studentvärlden är för att den 

skapar en bild av hur det såg ut i samhället under denna tid och visar indirekt hur man såg på 

kvinnans plats på arbetsmarknaden. Hur man såg på kvinnans plats på arbetsmarknaden 

återspeglar till viss del hur man såg på densamma på universiteten eftersom man i många fall 

behövde en bra utbildning för att kunna slå sig fram på denna.  

   

Disposition 

I nästa avsnitt följer en kort redogörelse för hur kvinnans situation såg ut så väl i samhället 

som vid universitetet under 1950- och 1960-talen. Den undersökande delen av uppsatsen har 

ett tematiskt upplägg då ett kronologiskt dito hade varit svårare att dela in i resonabla kapitel 

samt att det med en tematisk indelning blir mindre rörigt för läsaren. I Kapitel 1- 

Nationsinformation, behandlas den information som nationerna ville förmedla till sina 

medlemmar. Hur man skrev om kvinnor i allt från hobbykurser till information om när nästa 

nattklubb infinner sig finns representerat här. I Kapitel 2- Insändare diskuteras den syn på 

kvinnan som framkommer i det av olika nationsmedlemmar insända materialet. I det 

efterkommande kapitlet, Kapitel 3- Krönikor diskuteras den syn på kvinnan som förmedlades 

just genom de krönikor som skrevs i tidningarna. I Kapitel 4- Bilder, redogörs för hur 

kvinnor/kvinnliga studenter representeras genom de bilder som tidningsredaktörerna valt att 

ha med i nationstidningarna. Efter detta följer Kapitel 5- Anslutande diskussion där en 

avslutande och sammanfattande analys görs. Sist i uppsatsen återfinns käll- och 

litteraturförteckning.  

 

                                                 
16 Christina Florin, ”Skatten som befriar. Hemmafruar mot yrkeskvinnor i 1960-talets särbeskattningsdebatt”,  
    Kvinnor mot kvinnor. Om systerskapets svårigheter, red. Christina Florin, Lena Sommestad och Ulla      
    Wikander, Stockholm 2004. 
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Bakgrund 
Kvinnans roll i samhället under 1950-talet 

 

1940- och 1950-talets kvinnor var inställda på att bli husmödrar när de bildade familj. 
Jämställdheten blev intressant igen på 1960-talet. Kvinnorna ville nu förvärvsarbeta 
och ha barnen på daghem.17   

 

Citatet är taget från högskolesekreterare Birgitta Nilssons studie ”Från kanslibiträde till 

högskolesekreterare” och påståendet om att de flesta kvinnor på 50-talet var hemmamödrar 

har jag funnit gott om belägg för i denna undersökning. Under 1950-talet var det kvinnans 

position som god hustru och moder som var i fokus, konflikten mellan förvärvsarbete och 

hemmet tonades ner, i alla fall i det offentliga rummet.18 Samtidigt blev Sveriges ekonomi 

bättre och kvinnors plats på arbetsmarknaden fick ett uppsving. Detta kan i viss mån ha berott 

på att det som tidigare hade varit hushållstjänster (så som barn- och åldringsvård) sakta 

började flyttas ut i samhället vilket skapade nya arbetstillfällen för kvinnor då det fortfarande 

ansågs som kvinnojobb att ta hand om de unga och gamla, oavsett om de befann sig i hemmet 

eller ej.19 

Då den svenska ekonomin var så pass stark som den var ville man satsa på akademiker 

som skulle kunna ta plats på arbetsmarknaden och ytterligare höja landets standard. Det var på 

grund av detta som man under 50-talet började leta efter en begåvningsreserv. Med 

begåvningsreserv menade man ungdomar som var kapabla till att studera vid universitet men 

som, på grund av olika anledningar, valde att inte göra det. Regeringen beställde olika 

undersökningar för att hitta dessa ungdomar och bland annat Karl-Erik Quensel, professor i 

statistik i Lund, och docenten Kjell Härnqvist utförde dessa. Quensel använde sig av 

militärens inskrivningsregister för att ta reda på pojkars intelligenskvot och jämförde svaren 

med pojkarnas resultat från folkskolorna. På detta sätt lämnades alla flickor utanför 

begåvningsreserven. Härnqvist gjorde i sin tur en studie där det endast ingick folkskoleelever 

av manligt kön. Dock gjorde han även en undersökning av realskolelever (med både flickor 

och pojkar) och då kom han fram till att det inte var så stor skillnad mellan flickor och pojkar 

och hans resultat visade också att flickor hade lika stor möjlighet att tillgodogöra sig 

                                                 
17 Birgitta Nilsson, ”Från kanslibiträde till högskolesekreterare”, Kvinnor vid Lunds universitet, red. Christina  
   Carlsson Wetterberg och Göran Blomqvist, Lund 2000, s. 124. 
18 Lena Wiorek, Från kamratskap till systerskap. Om kvinnoorganisationen Grupp 8:s utveckling 1968.1979,  
    Stockholm 1996, s. 9. 
19 Lina Carls, ”Bland nuckor och våp i den akademiska världen. Kvinnliga studenter 1873-1970”, Förbjuden  
    frukt på kunskapens träd. Kvinnliga akademiker under 100 år, red. Britt Marie Fridh-Haneson och Ingegerd  
    Haglund, Stockholm 2004, s. 256. 
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naturvetenskapliga och tekniska ämnen som pojkar. Härnqvist påpekade dock att flickorna 

inte var en riktig begåvningsreserv eftersom de bara var intresserade av ämnesläraren och inte 

ämnet självt samt att de inte hade något intresse av högre studier.20  

Fastän allt fler kvinnor började komma ut allt mer på arbetsmarknaden visar 

ovanstående undersökningarna vad man hade för syn på kvinnan, hennes plats i samhället var 

i hemmet och inte vid de högre utbildningsanstalterna. Dessa högre anstalter var hon inte 

tillräckligt intelligent för eller intresserad av för att ta plats vid. 

 

Kvinnans roll i samhället under 1960-talet 

Under 1960-talet rådde högkonjunktur i Sverige och detta skapade många nya jobbtillfällen, 

tillfällen som var tillgängliga för kvinnor att ta. Kampanjer sattes igång för att värva kvinnor 

till dessa jobb, arbetsmarknaden behövde arbetskraft. I och med att många kvinnor började 

arbeta utanför hemmet blev det vanligare med två försörjare i familjen istället för en, som 

tidigare hade varit fallet. Det fanns dock ett ekonomiskt problem för de familjer där kvinnan 

valde att jobba, nämligen den sambeskattning som fanns i Sverige. Sambeskattningen var 

något som funnits under en lång tid och innebar att mannens och kvinnans inkomster slogs 

ihop innan de beskattades. Detta gynnade de familjer där frun inte arbetade då 

marginalskatten blev relativt låg.21 

1962 startade några kvinnor med akademisk bakgrund en diskussion som gick ut på att 

man skulle införa särbeskattning istället. Detta skattesystem skulle innebära att mannens och 

kvinnans inkomster skattades var för sig vilket i sin tur skulle betyda att familjer där både 

mannen och kvinnan arbetade skulle belönas genom att de varje månad fick mer pengar över 

än de familjer där frun inte arbetade.22 Detta förslag ledde till skarpa debatter som handlade 

om ifall kvinnor skulle utbilda sig och förvärvsarbeta eller om de skulle vara hemmafruar och 

ta hand om man och barn.  

De två debatterande sidorna pläderade båda för att deras sak var bäst för samhället. De 

som argumenterade för särbeskattningen menade att den bland annat var bra för 

jämställdheten då kvinnor skulle komma att betraktas som likställda med männen, och för 

samhället i form av arbetskraft. Samtidigt hävdade man att det nuvarande 

beskattningssystemet avskräckte unga kvinnor från att utbilda sig vid universitet och högskola 

                                                 
20 Carls 2004, s. 257-258 i Förbjuden frukt på kunskapens träd. 
21 Florin 2004, s. 106-107. 
22 Florin 2004, s. 106-109. 
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eftersom de skulle förlora på sin utbildning om de gifte sig och hade ett jobb samtidigt.23 De 

som argumenterade för sambeskattningen hävdade å andra sidan att det var kvinnans rätt att 

bli försörjd i hemmet och om särbeskattningen infördes skulle detta inte längre vara möjligt i 

samma utsträckning.24 Det hela blev en diskussion om ”kvinnans rätt till arbete”.25 Tillslut 

var det de som var för särbeskattningen som vann kampen och 1970 började det nya 

skattesystemet tillämpas.26 

Som ett resultat, en förlängning eller kanske en parallell rörelse av debatten som 

handlade om sam/särbeskattningen kan man se hur synen på mannens och kvinnans plats i 

samhället kom att ändras under 1960-talet. Från att ha fokuserat på kvinnans position började 

könsrollsdebatten att handla om att kvinna och man skulle behandlas lika. Man ville att det 

skulle råda jämställdhet mellan könen och ansåg att det inte bara var kvinnorna som skulle 

närma sig och ta plats i den manliga sfären, även männen skulle börja vara hemma med 

barnen och ta hand om hushållet i samma utsträckning som den förvärvsarbetande hustrun.27 

Något som hjälpte denna debatt på traven var journalisten Eva Mobergs artikel som 

publicerades i tidskriften Unga Liberaler 1961.28 I artikeln, med namnet ”Kvinnans 

villkorliga frigivning”, efterlyser Moberg fler debatter om kvinnans ställning i samhället och 

hon vänder sig mot normen som säger att kvinnan ska ha huvudansvar för hem och barn 

fastän hon studerar eller förvärvsarbetar.29 Hon menade att de dubbla rollerna som kvinnan 

tvingades att ta på sig kunde liknas vid prostitution och vidare ville hon se samhälleliga 

insatser bland annat i form av daghem till barnen och utbildning till mödrarna som ett medel 

för att förbättra kvinnans position.30 

Ur debatten om hur gifta par skulle beskattats utkristalliserar sig tydligt två av de 

kvinnoideal som fanns under 60-talet, hemmafrun och förvärvsarbeterskan, något som även 

professor Åsa Bergenheim kommer fram till i sin studie ”Den aktive mannen och den passiva 

kvinnan – föreställningar kring kön och makt i historien”.31 Hemmafruidealet var tydligt 

                                                 
23 Florin 2004, s. 112. 
24 Florin 2004, s. 113. 
25 Yvonne Hirdman, Genus- om det stabilas föränderliga former, Malmö 2001, s. 165. 
26 Florin 2004, s. 131. 
27 Christina Florin och Bengt Nilsson, ”Något som liknar en oblodig revolution…” Jämställdhetens politisering  
    under 1960- och 70-talen, Umeå 2000, s. 8, 34.  
28 Florin och Nilsson 2000, s. 45; Ulla Wikander, ”Kvinnokultur, skillnader och sociobiologi. Kvinnorörelsen  
    från 1960- till 90-tal ur ett personligt perspektiv”, Kvinnor mot kvinnor. Om systerskapets svårigheter, red.  
    Christina Florin, Lena Sommestad och Ulla Wikander, Stockholm 2004, s. 220; Wiorek 1996, s. 9.  
29 Wiorek 1996, s.9. 
30 Florin och Nilsson 2000, s. 45. 

31 Åsa Bergenheim, ”Den aktive mannen och den passiva kvinnan – föreställningar kring kön och makt i  
    historien”, Mot halva makten. Elva historiska essäer om kvinnors strategier och mäns motstånd, red. Ingrid  
    Hagman Stockholm 1997, s. 35. 
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förankrat i en gammal tradition där man ansåg att kvinnor och män inte hade samma uppgifter 

i livet, att kvinnorna skulle ta hand om barn och hem och att mannen skulle vara den som 

försörjde dessa. Den andra sidan ansåg tvärtom att de kvinnor som valde att utbilda sig och att 

skaffa arbete inte skulle straffas för detta. Till skillnad från hemmafruidealisterna så ansåg 

man inte att män och kvinnor hade olika livsuppgifter utan att de skulle hjälpas åt i med de 

uppgifter som vardagen bjöd på. Den grupp i samhället som var för jämställdhet mellan könen 

var den som fick allt mer gehör (särbeskattningen som infördes är ett exempel på detta) och 

1960-talet kan sägas vara en brytningsperiod mellan gamla och nya ideal för kvinnor så väl 

som män. 

 

Kvinnans roll på universitetet 

 Under 1950-talet, då tillströmningen till universiteten började öka, ökade också de 

kvinnliga studenterna vid universitetet. Under årtiondet såg fördelningen mellan kvinnliga och 

manliga studenter vid Lunds universitet ut såhär: 

 

År Antal studerande Varav kvinnor Kvinnor i % 
1950 2 920 838            28,7 
1951 3 109 974            31,3 
1952 3 302 1 019            30,9 
1953 3 515 1 156            32,9 
1954 3 846 1 341            34,9 
1955 4 185 1 460            34,9 
1956 4 401 1 607            36,5 
1957 4 745 1 819            38,3 
1958 5 887 2 266            38,5
1959 6 440 2 511            39,0 

    

 

Lina Carls Våp eller nucka? Kvinnors högre studier och genusdiskursen 1930-1970, Lund 2004, s. 184. 
 

Snart upptäckte man att studentökningen var som brantast inom de humanistiska ämnena och 

då var det framför allt språkkurserna som var populärast bland de nya studenterna. Man 

diskuterade om den stora tillströmningen kunde sänka de humanistiska ämnenas status, samt 

om de kvinnor som sökte dessa kurser gjorde så för att hitta en man snarare än för att studera. 

Synen på den kvinnliga studenten som ett giftaslystet våp var en diskussion som tog fart redan 

tidigt under 1900-talet och diskussionen som uppkom under 50-talet när allt fler kvinnor 

strömmade till universiteten visar att den då fortfarande fanns kvar.32 Samtidigt som denna 

                                                 
 

32 Carls 2004, s. 215. 
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föråldrade syn på den kvinnliga studenten fanns kvar så började man i samhället allt mer 

uppmärksamma den studerande kvinnans svåra position och som hemmafru och student. Ofta 

var det så att kvinnan fick ta hand om hem och barn fastän hon studerade på heltid vid 

universitetet, något som kunde vara påfrestande.33  

 Under 1960-talet började allt fler kvinnliga studenter att göra motstånd mot bilden av 

kvinnan som den som skulle ta hand om hus och hem samtidigt som hon studerade. Dock 

fanns det fortfarande många, kvinnor så väl som män, som hävdade att just hushållet och dess 

sysslor var kvinnans uppgift. Kvinnliga studenter som pläderade för jämställdhet möttes 

många gånger av ironi och ogillande inom universitetsmiljön medan man i samhället 

uppmärksammade och lyssnade på vad de hade att säga. Fastän det blev mer jämställt på 

universiteten än vad det varit innan är detta ett tecken på förändringen av könsrollerna skedde 

långsammare där än i resten av samhället.34  

Uppdelningen mellan manliga och kvinnliga studenter vid Lunds universitet såg under 

1960-talet ut såhär: 

 

År Antal studerande Varav kvinnor Kvinnor i % 
1960 7 275 2 892            39,8 
1962 8 298 3 290            39,6 
1963 9 051 3 506            38,7   
1964 10 907 4 295            39,4   
1965 12 467 5 007            40,2   
1966 14 137 5 518            39,0   
1967 17 174 6 624            38,6   
1968 20 418 7 861            38,5      
1969 20 446 7 846            38,4 

 

Lina Carls Våp eller nucka? Kvinnors högre studier och genusdiskursen 1930-1970, Lund 2004, s. 240. 
 

Uppdelningen mellan män och kvinnor ligger i nivå med slutet av det förra årtiondet, cirka 40 

procent av de studerande var kvinnor vid denna tidpunkt. Intressant att notera är dock att det 

under 60-talet var fler unga kvinnor än män som tog studentexamen, något som inte avspeglas 

i hur förhållandet mellan könen ser ut vid universitetet.35 

 

                                                 
33 Carls 2004, s.259 i Förbjuden frukt på kunskapens träd; Tora Friberg, ”En kil in i en manlig värld,   
    Föregångarna. Kvinnliga professorer om liv, makt och vetenskap, red. Kirsti Niskanen och Christina Florin,  
    Stockholm 2010, s. 119. 
34 Carls 2004, s. 283, 372. 
35 Agnes Wold och Cecilia Chrapkowska, ”Vi män har tusen knep att hindra en kvinna att komma fram”,  
    Förbjuden frukt på kunskapens träd. Kvinnliga akademiker under 100 år, red. Britt Marie Fridh-Haneson och  
    Ingegerd Haglund, Stockholm 2004, s. 337. 
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Kapitel 1- Nationsinformation 
Den första tidning som gavs ut under den period som jag undersöker var Kalmars nations 

Calmare Nyckel. Denna gavs ut 1961 och skulle då främst fungera som ett informationsblad 

för de studenter som var nya vid universitetet.36 Fastän tidningen framför allt vill nå ut med 

information till sina medlemmar och inte innehåller krönikor, insändare eller liknande så finns 

här formuleringar och bilder som kan visa hur man såg på de kvinnliga studenterna. På 

framsidan av den fyra sidor långa tidningen finns det en bild av en ung kvinnlig student klädd 

i vitt som står och tar något ur en påse som sträcks fram av en äldre, manlig student. 

Teckningen, som kommer att diskuteras mer längre fram i uppsatsen, ger en bild av den 

kvinnliga studentskan som oskuldsfull medan mannen och hans kamrater har getts drag som 

påminner om rovdjur som ser ett byte när de tittar på den unga kvinnan. 

 

Utskottsinformation   

Vidare inne i Calmare Nyckel presenteras kort de olika uppdrag som finns inom nationen och 

vilka personer (kallade förmän) det är som sköter dessa. Bland de poster som finns att ta hand 

om är där bara en aktiv kvinna och hon presenteras på följande sätt: 

 

En mycket viktig funktion har sexmästaren Ingemar Smide Rt 267 94, som medverkar 
i planläggandet av nationens alla fester och innehar alla upplysningar beträffande 
kommande arrangement [sic]. (Har även vichyvatten hemma) Det kvinnliga inslaget på 
denna post representeras av Irene Bauman Rt 239 35.37   

 

Av formuleringen att döma så framstår det som att det är Ingemar Smide som gör allt jobb 

medan Irene Bauman är ett tillägg som egentligen inte fyller någon funktion mer än att 

”representera” kvinnorna. Vad detta betyder finns inte närmare förklarat och vilken sorts 

uppgifter Bauman hade står inte i denna presentationstext. Längre ner på sidan förklaras det 

mer utförligt vad det är sexmästeriet sysslar med och texten börjar ”Sexmästeriet som leds av 

sexmästare, sexmästarinna och två vice d:o […]”38 Detta tyder på att Smide och Bauman ska 

leda sexmästeriet tillsammans vilket står i kontrast till den tidigare texten där det snarare 

framstår som att Bauman är ett bihang till Smide.  

Nästföljande år när de olika förmännen skulle introduceras använde man sig av en 

liknande formulering där sexmästaren presenterades i en lite längre text medan 

                                                 
36 Calmare nyckel 1961. 
37 Calmare nyckel 1961, s. 3. Fetstil i original. 
38 Calmare nyckel 1961, s. 3. 
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sexmästarinnan fick samma presentation som året innan. I presentationstexten formulerades 

det dock lite tydligare vad mannen skulle göra än vad som gjordes föregående år: 

”Sexmästarens funktion är av yttersta vikt, han medverkar vid planläggandet av nationens alla 

fester och kan lämna alla upplysningar om kommande arrangemang.”39 Detta betonande av 

vad mannen skulle göra blir indirekt en betoning av vad den kvinnliga förmannen inte skulle 

göra. Vad sexmästarinnan ska göra står inte explicit uttryckt någonstans i texten.  

Några år senare, 1965, har sexmästarinnorna i Smålands nationstidning Dackekuriren 

skrivit en artikel med namnet ”Att vara sexmästarinna” och förklarar i denna vad som ingår i 

deras arbete. Här framgår det att de har hand om ”husliga göromål”, till exempel inköp, 

matlagning och städning inför så väl som efter fester. Det framkommer också att det är 

sexmästarinnorna som syr medaljer och ordnar inför baler.40 Den enda arbetsuppgift de har 

gemensam med den manliga delen av utskottet är försäljning av biljetter till olika evenemang 

som nationen anordnar.41 I artikeln framkommer det att sexmästarinnornas arbetsuppgifter är 

starkt bundna till äldre tiders föreställningar om vad kvinnor ska syssla med. Matlagning och 

städning är sysslor som under lång tid varit en del av kvinnans arbete och då framför allt i 

hennes roll som hemmafru men även när kvinnan började studera och förvärvsarbeta fortsatte 

dessa sysslor i hemmet att vara hennes.42 Artikeln i Dackekuriren visar att det fanns kvinnor 

som tog på sig dessa roller även utanför hemmet, i universitetsvärlden. Vad den manliga delen 

av sexmästeriet gör framkommer av naturliga skäl inte i artikeln, men som läsare får man anta 

att de gör sådant som kvinnorna inte gör, till exempel organiserar de olika festerna på olika 

sätt.  

 

Fritidsaktiviteter 

De nationer vars tidningar här undersökts har i olika mån gett sina medlemmar tillgång till 

kurser och fritidsaktiviteter i nationens regi. Allt från jazzdans till skepparskolor har 

nationsmedlemmarna kunnat deltaga i. I mitten av 60-talet gör man skillnad på kurserna som 

erbjuds, somliga av dem klassas som manliga och andra som kvinnliga. En sådan kurs är den 

som hålls i matlagning och som Vermlands nation gör reklam för i Samojeden 1965: 

 

                                                 
39 Calmare Nyckel nr 2 1962, s. 3. Min kursivering. 
40 Dackekuriren nr 1 1965, s 7. 
41 Dackekuriren nr 1 1965, s 7. 
42 Carls 2004, s. 259 i Förbjuden frukt på kunskapens träd; Florin och Nilsson 2000, s. 45 
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Eftersom köksmästarkursen förra terminen blev så lyckad, ordnar vi en liknande kurs 
den här terminen. En god kock gör succé var han än uppträder. Alla herrar och 
eventuellt obildade damer. Passa på!43  

 

I beskrivningen av kursen framkommer det att den framför allt är till för män, men att likaså 

kvinnor som inte är bra på att laga mat får lov att medverka. På det sätt som man skriver om 

kvinnorna framstår det som att de flesta av dessa har en naturlig fallenhet för matlagning och 

att endast ett fåtal inte kan laga mat medan man tar för givet att de flesta män inte kan detta. 

Detta är en tanke som stammar från äldre tider då de flesta kvinnor var hemmafruar och alltid 

lagade mat till sina arbetande makar.44 Till skillnad från denna kurs som först och främst 

vänder sig till de manliga studenterna men ändå tillåter kvinnlig medverkan så fanns det 

kurser som endast erbjuds det ena eller andra könet. Så här skrev man till exempel i 

Helsingkronas nationstidning Helsingkroniten 1966: 

 

På det att våra dagars män icke må säga det samma har vi funnit för gott att starta en 
kurs enbart för det täcka könet. Hjälp till självhjälp. Hur behaga mannen? Etikett – 
Vett? Vilket vin till vilken mat och varför? […] Vackert vackrare vackrast i fråga om 
dukning. Dessa frågor och en del därtill kommer du att få besvarade som deltagare i vår 
värdinnekurs.45 

 

I beskrivningen framkommer framför allt två saker. För det första är kursen bara till för 

kvinnor och för det andra så är den endast till för de kvinnliga studenterna så att de kan lära 

sig hur man ska ”behaga mannen”. Dessa två idéer påminner om den som frammanas av den 

tidigare informationstexten på det sätt att det är kvinnan som ska behaga sin man med sin 

matlagning. Detta är, som ovan nämnt, en tanke som återspeglar äldre tiders ideal då fruarna 

tog hand om hus och hem och männen arbetade för att försörja familjen.  

Ett annat exempel på hur man erbjöd kvinnliga och manliga studenter olika 

hobbykurser finns i samma nationstidning under samma år. Denna gång är det jazzbalett som 

erbjuds de kvinnliga studenterna. ”Ni danslystna Helsingkronitskor ska även denna termin 

tillfredsställas. J A Z Z B A L L E R I N O R kommer Ni allihopa att vara framemot juletid 

[…]”46 Året därefter erbjöd Helsingkrona sina medlemmar samma kurs igen men denna gång 

hade de en manlig lärare i stället för en kvinnlig och även manliga studenter fick lov att vara 

                                                 
43 Samojeden nr 1 1965, s. 7.  
44 Yvonne Hirdman, Den socialistiska hemmafrun och andra kvinnohistorier, Stockholm 1992, s. 43; Renée  
    Frangeur, Yrkeskvinna eller maktens tjänarinna? Striden om yrkesrätten för gifta kvinnor i mellankrigstidens  
    Sverige, Lund 1998, s. 135. 
45 Helsingkroniten nr 1 1966, s. 6. 
46 Helsingkroniten nr 4 1966, s. 10. 
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med. Artikeln som börjar ”Ge mig en kvart om dagen så ska jag göra Dig till en prima 

JAZZBALLERINA” avslutas med ”OBS! Även manliga deltagare är välkomna!”47 Fastän 

man tydligt påpekar att även manliga dansare får lov att vara med är det en artikel som 

framför allt är riktad till de kvinnliga läsarna vilket märks på den inledande meningen med 

ordet ”jazzballerina” i versaler.  

 Ännu en informationstext där skribenten känner att det är nödvändigt att förklara för 

det ena könet att även de är välkomna är en som handlar om golf år 1965. Det är i Samojeden 

man vill locka studenter till en golfkurs där man, efter att ha givit grundläggande information 

skriver ”Observera! Kursen vänder sig även till nationens golfintresserade damer. De gör sig 

för övrigt mycket bra som golfspelare.”48  

Dock började man relativt snart att skriva om de olika aktiviteter som 

nationsmedlemmarna kunde deltaga i utan att lägga in könsvärderingar i de olika 

verksamheterna. 1966 skrev man i Dackekuriren om alla kurser man kunde erbjuda sina 

medlemmar och efter att har radat upp alla aktiviteter som fanns att tillgå skrev man en ruta 

för den som var intresserad av att ta med en kompis från någon annan nation att ”Har Du 

någon kamrat som gärna vill vara med och leka, så ta gärna honom/henne med Dig. Han/hon 

behöver inte nödvändigtvis vara smålänning.”49  

 

Idrottsutskott 

Ett utskott vars information har en relativt tydlig uppdelning mellan manliga och kvinnliga 

studenter i alla undersökta nationstidningar och under hela undersökningsperioden är 

idrottsutskottet. De manliga och kvinnliga studenterna har många gånger olika idrottsgrenar 

att välja på och endast i vissa fall utövar studenterna sporter där båda könen är representerade. 

Medan kvinnorna ofta har dans och gymnastik att välja mellan så står männens val oftast 

mellan olika former av lagsporter som fotboll, handboll, dragkamp, hockey m.m. Männen har 

fler sporter att välja mellan och är, till skillnad från de flesta idrotter kvinnorna har att välja 

på, tävlingsinriktade.50  

Uppdelningen mellan den manliga och kvinnliga idrotten blir allt mindre ju längre 

undersökningsperioden lider, mot slutet av undersökningsperioden framstår det som att det 

finns fler idrottsalternativ som kan utövas av studenter från båda könen än vad det fanns i 

början. Detta beror främst på att man i många fall har slutat att ge läsarna av 
                                                 
47 Helsingkroniten nr 1 1967, s. 5.  
48 Samojeden nr 1 1965, s. 7. Understrykning i original. Liknande exempel finns i Samojeden nr 5 1966, s. 11. 
49 Dackekuriren nr 5 1966, s. 5.  
50 Exempel finns i: Helsingkroniten nr 1 1965, s. 5; Dackekuriren nr 1 1966, s. 5; Dackekuriren nr 6 1966, s. 7. 
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informationstexterna könsliga pronomen, i stället för att skriva han/hon eller honom/henne 

skriver man för det mesta Du eller Ni: 

 

För Dig som spelar tennis kommer Lunds Tennisgille under resten av terminen köra en 
tävling för tremannalag […] Under mars månad avslutades hockey-bockey serien. Våra 
krigare kom på 4:e plats. I cupen fick man spela två matcher. […] Volleybollserien, 
som påbörjade i höstas har nu avslutats. Vi blev två från slutet. […] Till sist en fråga. 
Har Du eller har Du inte gått NATIONSTERRÄNGEN?51  

 

Om detta innebar att kvinnor och män faktiskt utövade de olika sporterna tillsammans eller 

om de olika sporterna fanns tillgängliga för båda könen eller ej framgår inte i texten. I en 

artikel i Samojeden från 1968 framgår det dock att så inte var fallet, i alla fall inte på 

Värmlands nation: 

 

”Våren 1968 uppstod så vad många väntat på – Women All Star Team of Värmland 
(Wastov) – ett av Sveriges första kvinnliga fotbollslag. Utvecklingen för detta följs med 
spänt intresse i idrottskretsar.52 
 

Denna lilla artikel visar att de manliga och kvinnliga studenterna inte hade samma 

sportmöjligheter bara för att informationstexterna var könsneutrala. Anledningen till att man 

slutade att precisera vilken idrott som var tillgänglig för vilket kön kan man bara spekulera i.  

 Förändringen skedde inte bara genom att man använde neutrala pronomen i 

informationstexterna, utan idrottsutbudet blev också större för både de kvinnliga och manliga 

studenterna. Ett exempel på detta finns i Dackekuriren från 1967. Här presenteras de olika 

sporterna som finns tillgängliga för männen (bordtennis, handboll, basketboll, hockey-bockey, 

motionslöpning och dragkamp), kvinnorna (motionsgymnastik, bordtennis och handboll) samt 

de sporter som både män och kvinnor kan utöva tillsammans (simning och volleyboll).53 

Precis som det finns mest idrottsaktiviteter för de manliga studenterna så lägger även de 

bilder som finns i samband med information om idrottsverksamheter fokus på männen. Dessa 

bilder kommer att diskuteras mer i kapitel fyra, som explicit behandlar bilder.  

 

 

 

 

                                                 
51 Calmare Nyckel nr 2 1967, s.  
52 Samojeden nr 5 1968, s. 19. 
53 Dackekuriren nr 1 1967, s. 7-8. 
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Analys 

Britt-Marie Thurén menar att det finns en genushierarki om något av könen har mer makt än 

det andra.54 Av den första texten från 1961 framstår det som att det finns en hierarki mellan 

den manliga och den kvinnliga positionen i utskottet, sexmästaren är den som organiserar och 

bestämmer medan sexmästarinnan dels fungerar som en hjälp till honom och dels bara är en 

del av utskottet för att representera den kvinnliga delen av nationen. Detta tyder på att det 

finns en hierarki mellan det kvinnliga och det manliga arbetet inom sexmästeriet och att den 

manliga studenten är högre upp i denna hierarki än vad den kvinnliga är. I den andra 

informationstexten i samma tidning om vad sexmästeriet arbetar med framstår det tvärt om 

som att de båda är jämställda och utför samma arbete inom utskottet, det verkar med andra 

ord inte finns någon hierarki mellan könen. I informationen från efterkommande år 

presenteras de uppgifter som mannen utför i utskottet tydligt medan kvinnan även i denna 

tidning endast nämns i förbigående, hierarkin verkar med andra ord finnas kvar. Efter dessa 

två år har uppdelning försvunnit och hierarkin syns inte längre. 

Den tydliga uppdelningen mellan manliga och kvinnliga sysslor inom sexmästeriet som 

framkommer i artikeln ”Att vara sexmästarinna” i Dackekuriren tyder på att det fanns en viss 

räckvidd där männen gjorde en sak och kvinnorna en annan och deras olika göromål var 

bundna till gamla föreställningar om vad män och kvinnor skulle syssla med. Just i detta fall 

tyder det på att räckvidden var bred, att de sysslor som skulle utföras var könsbundna. Denna 

tydliga uppdelning mellan vad de kvinnliga respektive manliga studenterna gjorde behöver 

dock inte nödvändigtvis innebära att det finns en hierarki. I artikeln framställs de kvinnliga 

studenternas arbetsuppgifter varken som bättre eller sämre än männens och det står ingenstans 

att den ena gruppen bestämmer över den andra.  

När det handlar om på vilket sätt man presenterade olika hobby- och fritidskurser för 

nationsmedlemmarna så visar det sig att det varierade över tid. Till en början av 

undersökningen visar man tydligt till vem kurserna riktar sig. Man gör skillnad mellan 

männen och kvinnorna och detta tyder på att den genusräckvidd som fanns var relativt 

utbredd när det gällde vad man skulle syssla med på sin fritid och vilka kunskaper man skulle 

inneha. Till exempel så tog man det förgivet att de flesta kvinnor kunde laga mat och därför 

inte behövde gå en matlagningskurs, så som männen gjorde. På samma sätt tog man för givet 

att det endast var kvinnor som var intresserade av att gå en kurs för att lära sig hur man på 

bästa sätt förbereder en fest, dukar bord, osv. Räckvidden blir dock mindre och mindre allt 

                                                 
54 Thurén 1996, s. 78. 
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eftersom tiden går och mot slutet av undersökningen så gör man ingen skillnad mellan de 

olika kurserna. Både män och kvinnor får vara med på alla verksamheter som erbjuds, vare 

sig det handlar om silversmide, batikfärgning eller golf. 

Även på sportsidan blir räckvidden allt mindre men till skillnad från fritidskurserna så 

försvinner den inte här. När undersökningen tar sin början har man en tydlig uppdelning 

mellan manliga och kvinnliga idrottsaktiviteter. Medan männen sysslar med lagsporter och 

tävlar så fokuserar de idrotter som erbjuds nationernas kvinnliga medlemmar på smidighet 

och motion. I takt med att tiden går så kan man se att inställningen till kön och idrott ändras. 

Man arrangerar fler sporter för kvinnorna och även idrotter som både män och kvinnor kan 

vara med och deltaga i startas, räckvidden blir med andra ord mindre under undersökningens 

lopp. 

Sammanfattningsvis så är det framför allt en räckvidd som går att urskilja mellan de 

olika könen, men även en viss hierarki i början av undersökningen. Hierarkin blir, under 

studiens lopp, svår att upptäcka medan räckvidden tydligt finns där. Räckvidden märks både 

bland texterna om fritids- så väl som sportaktiviteterna. Till skillnad från 

hobbyverksamheterna, där räckvidden försvinner allt mer ju längre undersökningen lider så 

finns den kvar i de texter som informerar om sportaktiviteter under hela 

undersökningsperioden. 
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Kapitel 2- Insändare 
Trots att redaktörerna för de olika nationstidningarna om och om igen vädjade till sina läsare 

att skicka in insändare så är det få medlemmar som gjorde det. De insändare som dock 

kommer redaktörerna till hands handlade många gånger om nationslivet, hyror och andra 

saker som hör studentlivet till. Endast ett litet antal har handlat om kvinnans beteende och 

position på universitetet. Den första insändaren under valda undersökningsperiod angående 

kvinnliga studenter publicerades 1964 i Samojeden. Insändaren med rubriken ”Ett försök till 

karakteristik av en representant för nationens ädlare del.” handlar om vad en kvinnlig student 

gör i Lund och om hennes intellekt.55 I insändaren beskriver skribenten hur kvinnan kommer 

till Lund för att:  

 
… få en fil. mag. En jurist eller läkare vore ju bättre, men hon känner sin begränsning. 
Hon förbereder sig för kommande uppgifter genom ett omfattande studium av vissa 
hem- och familjebetonade veckotidskrifter. På så sätt kommer hennes bildning att med 
lätthet rymmas i två á tre årgångar Damernas Värld.56 

 

Efter att skribenten, med signaturen Ewert, har beskrivit hur han anser att denna kvinnas liv 

kommer att se ut avslutar han med att skriva: 

 
Eftersom hennes uppsatser i skolan för det mesta handlade om smörgåsätning i 
samband med utflykter kan man inte vänta sig att hon själv producerar något till sitt 
försvar. Det vore dock rolligt om någon annan ville presentera sin syn på ämnet. Med 
utmärk högaktning Ewert.57 

  

Bilden av den kvinnliga studenten som en lat människa som heller läste veckotidningar än 

kurslitteratur och ansåg det viktigare att hitta en man än att få en ordentlig utbildning som 

skribenten här vill frammana, var en som funnits länge vid universitet i Lund och stämmer 

överrens med det resultat som Carls får i sin avhandling.58  

Insändaren som Ewert skickat in blev besvarad i redan i nästa nummer av Samojeden, 

av signaturen Lena Lind. Skribenten använde Ewerts brev som en mall men bytte ut vissa ord 

och uttryck så att brevet inte längre handlar om de studerande kvinnorna utan om Ewert själv:  

 

Eftersom hans uppsatser i skolan för det mesta handlade om smörgåsätning i samband 
med utflykter kan man inte vänta sig att han plötsligt som student skulle kunna 
producera något tänkvärt eller ens lustigt. Det vore dock roligt, om någon annan som 

                                                 
55 Samojeden nr 6 1964, s. 7. 
56Samojeden nr 6 1964, s. 7. 
57 Samojeden nr 6 1964, s. 7. 
58 Carls 2004, s. 363. 
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känner Ewert och kanske betraktar honom som sin vän ville tala om för Ewert att 
slentrianmässigt könstänkande är O U T. Med utmärkt högaktning Lena Lind.59 

 

Signaturen Ewert gör skillnad mellan kvinnliga och manliga studenter där han indirekt hävdar 

att de kvinnliga är ointelligenta och lata medan Lena Lind i sitt svar inte drar alla studerande 

män över en kam på samma sätt som Ewert gör med kvinnorna. Hon skriver inte om 

skillnaden mellan män och kvinnor utan hävdar i stället att det är Ewert, och endast han, som 

har ett ”slentrianmässigt könstänkande”.  

Just bilden av kvinnan som ett hopplöst fall som Ewert presenterade i sin insändare 

återfinns i ett annat insänt brev som publicerades i Blekingska nationens tidning Herulens 

Härold 1967. Till skillnad från signaturen Ewert som uppfattar kvinnan som mindre 

intelligent än mannen så ser författaren till denna artikel, ”Don Juan på Magle Lilla 

Kyrkogata”, på henne som mindre renlig. I insändaren klagar Don Juan först på hur det ser ut 

i Blekingska nationens korridorskök och sedan på de kvinnliga studenterna som ibland lagar 

frukost där: 

 

Har även om morgnarna (0900-1200 f.m.) skådat hursom i synnerhet kvinnl. studenter i 
nämnda kök uppträder i nattdräkt, otvättade m m då de lagar sin frukost. Detta är ingen 
aptitretande syn, och jag tycker att det borde vara förenligt med kvinnlig hygien i övrigt 
att uppträda propert klädd och fräsch, när man visar sig för sina manliga medstudenter i 
ett kollektivt kök, och om morgnarna i synnerhet.60 

 

Don Juans insändare vittnar om en syn som skiljer manliga och kvinnliga studenter åt. Enligt 

insändaren behöver kvinnorna anstränga sig och göra sig fina för att komma ut till 

korridorsköket och äta frukost, men detta behöver inte männen. I denna syn på de kvinnliga 

studenterna återfinns äldre tiders kvinnoideal, där kvinnan skulle vara männen till lags samt 

visa sig från sin bästa sida.61  

En insändare som talar för kvinnan och hennes likställdhet med mannen är en som har 

rubriken ”Öppet brev till regeringen” och kommer från Kalmars nations styrelse. I brevet görs 

det tydligt vad man tycker om domprost Gustav Adolf Danells ståndpunkt i förhållande till 

Inger Svensson, som ska prästvigas:  

 

Domprost Gustav Adolf Danell har förklarat, att han ska göra allt, vad han kan för att 
hindra att en kvinna prästvigs i Växsjö. Han hotar till och med att låsa domkyrkan. Att 

                                                 
59 Samojeden nr 7 1964, s. 4. 
60 Herulens Härold nr 3 1967, s. 4. 
61 Friberg 2010, s. 126. 
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prästviga en kvinna brännmärks av honom som en ogudaktig handling och han drar sig 
inte ens för att hetsa mot Inger Svensson personligen. […] Hets mot folkgrupp av viss 
härstamning eller religion är förbjuden i svensk lag. Vad är Danells handlande annat än 
hets mot den kvinnliga delen av folket? Kvinnorna stämplas som mindervärdiga. […] 
Någon jämlikhet mellan könen existerar inte i det nuvarande samhället. Det visar sig 
särskilt i att kvinnan hålls tillbaka om hennes ambitioner sträcker sig längre än till 
underordnade yrken.62 

 

Som synes ovan så framkommer det i brevet att man på Kalmar nation starkt emotsätter sig 

den kvinnosyn som domprost Danell har. Man menar att kvinnan är lik mannen i alla 

avseenden och att det är diskriminering att inte prästviga en kvinna tillsammans med de 

övriga männen. Deras reaktion är förståelig då kvinnor i Sverige officiellt har kunnat bil 

präster sedan 1958.63 Darnells reaktion mot Svensson och Kalmar nations reaktion mot 

Darnell kan vara ett tecken på att det kan finnas olika, överlappande genusmönster i ett 

samhälle och att olika reaktioner uppstår beroende på vilket mönster det är som bryts. Just 

diskussionen som handlat om ifall kvinnor ska få lov att bli prästvigda eller ej är dock en som 

går lång tillbaka i tiden och handlade ursprungligen om att det fanns ett särartstänkande 

mellan män och kvinnor. Man hävdade att kvinnor inte kunde bli präster på grund av att de 

var så olika männen samt att deras livsuppgifter såg så olika ut.64  

 

Analys 

I detta avsnitt framstår det som att det finns en viss styrka i genusförhållandena mellan 

manliga och kvinnliga studenter när någon av dessa bryter accepterade genusmönster. Enligt 

Britt-Marie Thuréns teori beror genusstyrkan på hur stora reaktionerna blir när en person 

bryter mot det genusbeteende som finns.65 De två första insändarna i undersökningen, 

inskickade av Ewert samt Lena Lind, representerar ett gammalt och ett nytt könsideal och 

även två olika genusmönster som verkar ha samexisterat i samhället under denna tid. De 

åsikter som Ewert har om de kvinnliga studenterna, att de är lata och ointelligenta, stammar 

från tidigare år då man såg på dessa studenter som giftaslystna våp.66 Lena Linds 

betraktelsesätt av könen representerar å andra sidan den våg av jämställdhet som drog genom 

samhället under 1960-talet.67 Just jämställdheten var ett ideal som under denna tid var starkt i 

                                                 
62 Calmare Nyckel nr 5 1969, s. 8. 
63 Irene Artaeus, ”Hemmafruns födelse”, Spaning, nr 7 2005, s. 4. 
64 Maria Södling, ”Hemmet är vårt kall – en kyrklig kvinnokongress 1920”, Mot halva makten. Elva historiska   
    essäer om kvinnors strategier och mäns motstånd, red. Ingrid Hagman, Stockholm 1997, s. 155-159. 
65 Thurén 1996, s. 77. 
66 Carls 2004, s. 366-367. 
67 Florin och Nilsson 2000, s. 34. 
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det svenska samhället och i och med detta bör genusstyrkan ha varit relativt svag, alltså bör 

det inte ha blivit stora reaktioner om en kvinna till exempel tog ett manligt jobb eller vice 

versa. Att det finns fler, utöver Ewert, som inte anser att kvinnor och män kan ses som 

jämställda framkommer i insändaren som skickades in av signaturen ”Don Juan på Magle 

Lilla Kyrkogata”. I insändaren framhåller han att kvinnor borde anstränga sig för att se bra ut 

när de ska vistas tillsammans med män i offentliga lokaler, något männen i sin tur inte 

behöver göra.  

Den sista insändaren är adresserad till regeringen och diskuterar domprost Darnells 

agerande mot Inger Svensson som ska bli prästvigd av honom. De som undertecknat brevet 

anser att Darnells ovilja att prästviga en kvinna är ett slags diskriminering mot alla kvinnor 

och att han genom denna diskriminering klassar dem som mindre värda än männen.  

I Thuréns artikel ”Om styrka, räckvidd, hierarki, samt andra genusteoretiska begrepp” 

framstår det som att det endast kan finnas ett genusbeteende åt gången och detta beteende är 

endast starkt om räckvidden, också är det.68 I detta kapitel anser jag att det finns belägg att 

hävda att det kan finnas två genusmönster samtidigt samt att även svaga genusbeteende i en 

grupp eller ett samhälle kan uppbåda styrka. Lena Linds reaktion på Ewerts insändare så väl 

som det öppna brevet till regeringen från Kalmar nation visar att det finns ett genusmönster 

där man anser att jämställdhet mellan män och kvinnor är något självklart och reaktionerna 

mot de som inte håller med om detta blir således starka. På samma gång visar insändarna från 

Ewert och Don Juan, samt domprost Darnells reaktion mot den kvinna som vill prästvigas att 

det finns ett motstånd till en sådan jämställdhet.  

 Räckvidden framstår inte som stor när man läser detta avsnitt, snarare tvärt om. Ewert, 

Don Juan och Darnell är alla mer eller mindre upprörda över att kvinnor agerar på samma sätt 

som män, något som kan tolkas som att kvinnor börjar bete sig och ta plats på de platser som 

förr varit förbehållna männen. De attribut, så som yrken och beteende, som förr endast varit 

till för männen börjar även finnas tillgängliga för kvinnorna.  

 

                                                 
68 Thurén 1996, s. 80. 
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Kapitel 3- Krönikor  
Precis som med insändarna så finns det här inte särskilt mycket material som behandlar 

kvinnliga studenter utan endast i två krönikor framkommer det vilken syn man har på kvinnor. 

(Det ska tilläggas att det inte finns så många krönikor över huvudtaget under den undersökta 

perioden.) Den första krönikan återfinns i Dackekurien år 1965 där skribenten beskriver den 

nyss avgångna kvinnliga kuratorn (den person som bestämmer över förmännen/tjänstemännen 

på en nation) på följande sätt: 

 

Väl formar den starke med svärdet sitt land, Margareta har lett oss med mjukare hand. 
Ändock fick hon igenom sina förslag och beslut, det visar måhända att det behöves ej 
krut- utan fast mer list och kvinnliga intuitioner, det har visats i gångna årets 
situationer. Men saknar man dessa kvinnliga drag, vad gör då en karl för att va’ 
nationen till lag?69 

 

I texten framkommer det direkt hur en kvinna inte är eller ska vara, hon är inte stark och hon 

är inte som en man. I stället för att lita till sin styrka, kroppslig eller mental, som en man kan 

göra behöver den kvinnliga kuratorn lita till sin intuition och sin list. Genom en sådan 

beskrivning framstår det som att den kvinnliga kuratorn genomför sina idéer genom att föra 

folk bakom ljuset och manipulera dem med sin list. 

 1968 beskrivs Blekingska nationens hierarki och organisation i nationstidningen i form 

av en sång. Första versen introducerar vad sången ska handla om medan diktaren i andra 

versen påbörjar berättelsen om organisationen: 

 

Högsta hönset är som ni vet en inspektorska grann, ditplacerad som en maskot, söt och 
rar. Men på festerna vi undrar var nånstans hon gömt sin man, aldrig får han vara med, 
tänk stackars karl.70  

 

Beskrivningen av inspektorskan, Birgitta Odén, är en som med all sannolikhet inte hade 

använts om en man i samma position. Framställningen av henne som ”en maskot, söt och rar” 

är en beskrivning som förringar Odéns ställning och är en som man inte förväntar sig ska 

användas om någon som sitter högst upp i nationshierarkin. I stället för att förklara vad hon 

har för uppgifter som inspektorska eller varför hon valdes till denna post väljer diktaren att 

lägga fokus på hennes utseende och snälla sätt. Diktningen om Odén kan jämföras med det 

som diktaren skriver om nästa steg i hierarkin, kuratorsposten, som under diktningen innehas 

av en man: 
                                                 
69 Dackekuriern nr 8 1965, s. 3. 
70 Herulens Härold nr 3 1968, s. 6. 
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På nästa pinne finns en gubbe som vi kallar kuratór, fast hans kurativa verksamhet är 
skral. Men han jobbar och står i, hans dygd och verksamhet är stor, varje annat 
påstående är förtal.71 

 

Genom att jämföra de båda verserna i sången med varandra förstår man att diktaren har varit 

ute för att underhålla snarare än att informera om vad de olika människorna på de olika 

posterna inom nationen har för sig. Men, till skillnad från Odén som får sitt utseende beskrivit 

så nämns detta inte alls om den manliga kuratorn, här ligger fokus på beskrivningen om hur 

verksam han är och hur mycket jobb han får gjort. Alltså, fastän texten är till för att roa ger 

bilden som skapas av den kvinnliga inspektorn en klar inblick i hur synen på kvinnor och män 

kunde se ut samt skilja sig åt under denna tid. 

 

Analys  

Det är svårt att analysera material när man endast har två källor att utgå ifrån, men i de två 

krönikorna som finns att tillgå anser jag att det ändå framkommer en klar bild av kvinnan. Det 

nämns inget om varken styrka eller hierarki i de båda krönikorna, med väl räckvidd, vilket 

märks tydligt. De två kvinnorna har tillskrivits typiska kvinnliga attribut där den första tar 

fasta på hur en kvinna inte är, inte som en man och inte stark, medan de andra fokuserar på 

hur kvinnan ska se ut, som en söt docka man kan ha för att visa upp utåt. Dessa två krönikor 

är bra exempel över hur räckvidden kan se ut, det är svårt att tro att en man i samma position 

skulle beskrivas så som Birgitta Odén beskrivs. Vidare skrivs det direkt ut i krönikan över den 

nyss avgångna kvinnliga kuratorn Margareta att hennes sätt inte är som en mans.  

                                                 
71 Herulens Härold nr 3 1968, s. 7.  
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Kapitel 4- Bilder 
Antalet bilder i de olika nationstidningarna har skiftat stort under den undersökta perioden, 

både mellan olika år och olika tidningar. Något som har varit genomgående är dock bildernas 

motiv, de flesta bilder som finns i nationstidningarna är bilder på män oberoende om bilderna 

är ritade för hand eller fotograferade.  

I början av den undersökta perioden är det nästan uteslutande män på bilderna i 

tidningarna och på de bilder där även kvinnor finns med ges dessa ofta ett oskuldsfullt 

utseende i förhållande till männen. I den bild som nämndes i början av Kapitel 1 syns en ung 

kvinnlig student klädd en vit klänning. Hon står och tar något ur en påse som sträcks fram av 

en äldre, manlig student. Bredvid och bakom den manliga studenten står fler män och de 

flesta av dessa tittar lömskt eller uppskattande på den unga kvinnan. Detta ger ett intryck av 

att de inte tar henne på allvar, hon verkar snarare ses som ett byte än en medstudent. I 

förhållande till de manliga studenterna ser hon oskuldsfull och oskyldig ut.72  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En annan bild som också uppbådar en känsla av att den kvinnliga studenten är oskyldig och 

naiv i förhållande till den manliga återfinns i flera av Calmare nyckels tidningar, till exempel i 

ett nummer från 1965.73 Här syns en tjock munk med en gloria över huvudet, varpå det sitter 

en liten djävul, komma gående med en halvfull flaska i högerhanden medan hans vänsterhand 

håller tag i en nunna. Nunnan har också en gloria men på denna sitter det inte något/någon 

                                                 
72 Calmare nyckel 1961, s. 1.  
73 Calmare nyckel nr 1 1965, s 1. 
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och i sin vänstra hand håller hon ett levande ljus. Till skillnad från mannen som ser ut att vara 

rovlysten och hänsynslös så ser kvinnan lite naiv och frågande ut.  

Att kvinnorna i dessa bilder framställs som oskyldiga och godtrogna är intressant då 

Lina Carls i sin avhandling kom fram till att synen på kvinnliga studenter som giftaslystna våp 

till stor del fanns kvar under denna tid.74 Bilden av att kvinnorna var oskuldsfulla och leddes i 

fördärvet av de manliga studenterna är en som jag inte stött på någon annanstans i de 

avhandlingar och studier som undersökts och den återfinns inte heller i nationstidningarnas 

texter. Dessa två bilder visar sig dock vara unika fall i denna undersökning. De flesta bilder i 

nationstidningarna föreställer som sagt män och om de föreställer kvinnor ser dessa många 

gånger lösaktiga och lättfotade ut, detta gäller emellertid inte fotografier av de som är aktiva 

eller bilder som finns vid information om idrottsverksamheter, utan de bilder som är ritade åt 

tidningarna eller reklambilder. Exempel på en bild där kvinnan framställs lättklädd finns i 

Herulens Härold från 1969 där man gör reklam för en pub som ska hållas. Puben heter Pub 

Bull och i bilden finns ett tjurhuvud, två (påklädda) män och en naken kvinna i helfigur.75  

Bilder som gör en tydlig skillnad mellan manliga och kvinnliga studenter finns i ett 

reportage i Helsingkroniten från 1966. Här har en reporter från tidningen intervjuat fyra olika 

studenter, två manliga och två kvinnliga, och frågar vad de har för åsikter om 

studenttidningen Lundagård. I texten framkommer det inte någon skillnad mellan de olika 

könen, men till varje student finns en ritad sketch som visar hur de ser ut. I närheten av varje 

avbildad person står deras namn och det är här man gör skillnad på de olika studenterna. 

Medan männen har Kand. (kandidat) följt av sina efternamn (Kand. Johansson och Kand. 

Skog) så presenteras kvinnorna med Frk. (fröken) (Frk. Berg och Frk. Jansing).76  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
74 Carls 2004, s. 367. 
75 Herulens Härold nr 2 1969, s. 6. Se även andra tidningar som Dackekuriren nr 6 1965, s. 4-5; Herulens  
    Härold nr 5 1969, s. 9. 
76 Helsingkroniten nr 3 1966, s. 8-9.  
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Att skriva om männen som akademiker medan skribenten ger kvinnorna en titel som 

inte har med det akademiska livet att göra gör att läsaren får en bild av att män och kvinnor 

inte ses som likställda vid universitetet. 

Som nämndes i Kapitel 1- Nationsinformation så ligger fokus oftast på männen när det 

handlar om idrottsaktiviteter. Den manliga dominansen återspeglas i de bilder som 

redaktioner har valt att utsmycka idrottssidorna med. Många gånger är det uteslutande män 

som finns representerade på bilder och när det finns kvinnor med är dessa, till skillnad från 

männen, många gånger överviktiga.77 En typiskt representativ bild för sportsidorna är en som 

finns med i Herulens Härold 1969. Denna bild är med i många nummer av tidningen: 

 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                            
 
                            78 
 
 
Analys 

I de bilder som finns i nationstidningarna är det oftast manliga studenter, eller män på andra 

banor i livet, som finns porträtterade. I början av undersökningen porträtterades kvinnor som 

lite naiva och godtrogna i bilderna medan de från mitten av 1960-talet och framåt, ofta 

framställdes som karikatyrer på ett eller annat sätt, vid informationen om idrottsverksamheter 

som överviktiga och i resten av tidningen som lössläppta och i vissa fall nakna utan anledning 

till det. Detta gäller som tidigare nämnt endast de bilder som är ritade, och i vissa fall 

fotografier till reklamtexter, och inte fotografier av kvinnliga studenter eller andra kvinnor. 

Det är svårt att använda Britt-Marie Thuréns teoretiska perspektiv på bilderna i 

nationstidningarna på samma sätt som man kan göra med de texter som finns där. Hur stor 

genusstyrkan är, är det svårt att komma underfund med eftersom redaktörerna inte motiverar 

varför han eller hon har med de bilder som finns i tidningen och detta innebär i sin tur att man 

inte kan se dem som reaktioner på ett genusmönster, eller reaktioner på något annat heller för 

den delen. Det är även svårt att upptäcka en hierarki mellan de olika könen i bilderna. Fastän 

                                                 
77 Se till exempel: Samojeden nr 5 1965, s. 7; Herulens Härold nr 4 1966, s. 7; Samojeden nr 6 1966, s. 7;                 
    Samojeden nr 3 1968, s. 10. 
78 Herulens Härold nr 2 1969, s.7. 
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kvinnorna ibland porträtteras som lättklädda och männen under den undersökta perioden 

aldrig gör det så finns det ingen uttalad hierarki mellan de olika könen. Av bilderna 

framkommer det alltså inte att kvinnliga studenter är bättre eller sämre på något än de manliga 

studenterna.  

En viss räckvidd anser jag dock att det finns i de bilder som används i 

nationstidningarna, precis som det finns mer eller mindre räckvidd i de andra delarna av 

undersökningen också. Räckvidden handlar, som tidigare nämnt, om hur många attribut som 

vinklas åt männen eller kvinnorna, om vinklingen är stark är räckvidden bred. Bilderna som 

ackompanjerar informationen om de idrottsverksamheter som nationsmedlemmarna har att 

tillgå är ett exempel på bildernas räckvidd. Genom att ofta använda bilder på män och väldigt 

sällan ha bilder på kvinnor framstår det som att idrott och tävlingssporter är till för män och 

inte för kvinnor. En viss räckvidd går också att utläsa i valet av att visa somliga lättklädda och 

andra inte. Genom att aldrig visa lättklädda män i tidningarna men, i förhållande till hur 

många bilder det generellt finns på kvinnor, jämförelsevis ofta visa dessa lättklädda känns det 

som att de (halv)nakna kvinnorna är till för att smycka tidningens sidor medan bilderna med 

manliga motiv snarare är till för att roa, framkalla skratt eller mana till eftertanke.  
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Avslutande diskussion 

Tidigare studier av hur kvinnans situation såg ut i Sverige under 1960-talet har många gånger 

gett sken av att husmodersidealet var det kvinnoideal som var starkast i början av årtiondet 

men att jämställdheten drog genom landet och minskade de skillnader som fanns allt eftersom 

åren gick.79 Detta öppnade dörrar för både män och kvinnor vad gäller arbete och studier så 

väl som hemmaliv. Hur situationen såg ut för de kvinnliga studenterna under denna tid finns 

det inte så mycket forskning om. Som skrivet i inledningen så har Lina Carls dock behandlat 

detta ämne i sin avhandling Våp eller nucka? och där kommer hon fram till att det under 

1960-talet blev allt mer jämlikt på universiteten i takt med att jämlikheten spred sig genom 

landet. Dock märker hon att det tar längre tid för jämlikhetstanken att slå rot vid universitetet 

än vad det gör för resterande del av samhället.80 Det kan vara intressant att ha hennes resultat 

i minnet när det nu är dags för min avslutande diskussion.  

                                                

 Undersökningen jag har gjort är baserad på följande frågor:  

 

• Skriver man olika om manliga och kvinnliga studenter i nationstidningar vid Lunds 

universitet under 1960-talet? Om ja, i vilka fall och på vilket sätt?  

• Om man i tidningarna gör skillnad mellan männen och kvinnorna, vad är det för bild 

som skapas av kvinnorna? 

 

I två av de undersökta fallen har jag funnit att man direkt skriver att manliga och kvinnliga 

studenter är olika och det är i insändaren från Ewert och i dikten om den nyss avgångna 

kvinnliga kuratorn, Margareta. I resterande fall skriver man inte ut att män och kvinnor är 

olika på ett eller annat sätt, men indirekt det blir ändå klart att man ser på de två grupperna 

som skilda från varandra.  

Dessa uppfattningar syns tydligt då man skapar olika fritidsaktiviteter och 

idrottsverksamheter som endast är till för de som tillhör det ena eller det andra könet. Denna 

uppdelning av aktiviteter mellan män och kvinnor gör att man som läsare får ett intryck av att 

de manliga och kvinnliga studenterna inte kan vara likadana, eftersom de då hade kunnat 

deltaga i samma verksamheter. I vissa fall blir det tydligare än andra att synen på män, 

kvinnor och de kunskaper de ska inneha skiljer sig åt. Så är till exempel fallet i ett nummer av 

Samojeden från 1965 där man inför en matkurs välkomnar ”alla herrar och eventuellt obildade 

 
79 Hirdman 2001, s. 163. 
80 Carls 2004, s. 372. 
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damer”.81 Detta skapar en bild av att de kvinnliga studenterna bör kunna laga mat, medan 

männen inte behöver sitta på sådan kunskap sedan tidigare och är med andra ord ett bra 

exempel på hur man indirekt skriver olika om, samt har olika förväntningar på män och 

kvinnor. Svaret på frågan på vilket sätt man skriver olika om manliga och kvinnliga studenter 

blir således ett indirekt svar. Genom att erbjuda studenterna olika kurser och sporter beroende 

på vilket kön de tillhör kommer det fram att man väntar sig olika saker av de manliga och 

kvinnliga studenterna, både i fråga om intressen samt (för)kunskaper. De kvinnliga 

studenterna väntas kunna laga mat, vara intresserade av att lära sig inreda ett hem och duka 

samt finna ett intresse i dans och gymnastik. Män, å andra sidan förväntas inte kunna laga mat 

men, till skillnad från kvinnorna väntas de vara intresserade av tävlingssporter så som 

handboll, fotboll och hockey. 

Även i de bilder som publiceras i tidningarna gör man skillnad på män och kvinnor. I 

början av undersökningen så framställs kvinnorna som naiva och lättlurade medan männen i 

dessa bilder ges rovdjurslika drag. Allt eftersom undersökningen går framåt försvinner dock 

dessa bilder. Vidare föreställer de bilder som finns i nationstidningarna för det mesta män och 

det finns många nummer av tidningarna där inte en enda kvinna finns representerad på bild. 

Att uteslutande ha bilder på män i nationstidningarna ger ett intryck av att dessa endast vänder 

sig till de manliga studenterna samt att det framför allt är män som är aktiva inom det 

akademiska livet. Denna syn, att män hör hemma i det akademiska livet mer än kvinnor, finns 

också tydligt porträtterat i en artikel om studenttidningen Lundagård där man har intervjuat 

fyra studenter, två män och två kvinnor, där männen presenteras som ”kandidater” medan 

kvinnorna får titeln ”fröken”.82  

Vad gäller Britt-Marie Thuréns begrepp styrka kan jag endast diskutera detta utifrån 

insändarna, något som görs på nästa sida, och hierarkin är det svårt att säga något om alls då 

jag endast kunde hitta den precis i början av undersökningen i Kalmar nations tidning. I de 

ovannämnda fallen, samt i de flesta fall som tas upp inne i undersökningen, kan man dock se 

att det finns en räckvidd mellan könen. Räckvidden, som är ett slags uppdelning av attribut 

mellan det kvinnliga och manliga, är inte alltid bred, men den finns där mer eller mindre hela 

tiden. I början av Kapitel 1- Nationsinformation, där två sexmästarinnor från Smålands nation 

berättar om sina arbetsuppgifter, finns en tydlig uppdelning mellan manliga och kvinnliga 

sysslor. Räckvidden återfinns också i de andra delarna av undersökningen, i hobby- och 
                                                 
81 Samojeden nr 1 1965, s. 7. Min kursivering. 
82 Helsingkroniten nr 3 1966, s. 8-9. I sin avhandling diskuterar även Lina Carls denna syn på de kvinnliga  
    studenterna som under hela hennes undersökningsperiod (1930-1970) på olika sätt anses mindre lämpade för  
    akademiska studier än männen. 
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idrottsinformationen i form av matlagning för kvinnor och hockey för män. I krönikorna ges 

kvinnorna de kvinnliga attributen kroppslig svaghet, i jämförelse med män, samt ett slags vän- 

och skönhet. I bilderna som finns i nationstidningarna återfinns räckvidden i början i form av 

oskuld och vänhet. I alla de ovannämnda fallen så blir räckvidden mindre i takt med att åren 

går. Idrotts- och hobbyinformationen slutar att vara så uppdelad mellan de olika könen 

(idrotten har en viss uppdelning kvar, men den är lång ifrån lika rigid som den är i början av 

undersökningen). Bilderna som i början porträtterade kvinnorna som små och väna försvinner 

till förmån för att nästan visa motsatsen, därmed inte sagt att räckvidden försvinner. I stället 

övergår man till att visa kvinnor mer lättklädda och i vissa fall även nakna men vanligast i 

slutet av undersökningen är att, nästan uteslutande, ha bilder på män i tidningarna. 

Det är svårare att analysera de fyra insändare som kom de olika nationstidningarna till 

hands i förhållande till Britt-Marie Thuréns teorier. I de få insändare som publiceras i 

tidningarna kommer det fram att det finns de som ser en skillnad mellan manliga och 

kvinnliga studenter, och de som inte gör det. Som skrivit inne i analysen för Kapitel 2- 

Insändare skulle detta kunna vara ett tecken på att det kan finnas mer än ett genusmönster åt 

gången i samhället samt att det kan finnas en genusstyrka även om räckvidden i ett samhälle 

är liten. Thurén använder begreppet styrka för att definiera hur starka reaktionerna mot ett 

brutet genusbeteende är, och jag vill hävda att den i detta fall kan anses vara både stark och 

svag. Den kan ses som stark eftersom reaktionerna mot de som hävdar att kvinnor och män är 

olika (Ewert, Don Juan samt Darnell) är stora samtidigt som den kan ses som svag då de nyss 

nämnda reaktionerna är ett tecken på att räckvidden i (student)samhället är liten. 

Avslutningsvis är bilden som skapas av kvinnorna i nationstidningarna inte en enhetlig 

sådan. I början av undersökningen framstår de kvinnliga studenterna som oskuldsfulla och 

olika männen genom sitt beteende, genom den kunskap de förväntas inneha samt genom de 

val av aktiviteter utanför skolan som de har att välja på. Denna bild ändras dock allt eftersom 

tiden går. De kvinnliga studenterna ses i allt mindre utsträckning som annorlunda och skilda 

åt från männen vilket framför allt märks genom hobby- samt sportaktiviteter, något som 

diskuteras ovan. I den del av sången om Blekingska nationen som handlar om inspektorskan 

Birgitta Odén märks det dock att man fortfarande under slutet av 1960-talet tillskriver kvinnor 

vissa attribut som inte skulle getts till en man och även de bilder på kvinnor som man väljer 

att publicera i tidningarna visar att den syn man har på män inte är samma som den man har 

på kvinnor.  
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Dock är det tydligt att man i tidningarna under undersökningens lopp går från att ha en 

relativt bred räckvidd där kvinnor och män sågs som helt olika i fråga om intressen och 

kunskaper till att allt mer betrakta dem som jämställda. I stället för att se kvinnor och män 

som två grupper med distinkt olika intressen så ser man dem allt mer som individer med 

intressen som överskrider könsgränserna. Detta resultat påminner om det som Lina Carls får i 

sin avhandling, där finner hon att många av de äldre könsstereotyperna som finns vid 

universitetet kom att ändras under 1960-talet men att de inte försvinner helt.83 

 

                                                 
83 Carls 2004, s. 366-368. 
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