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Genus eller kön – 
vilken är skillnaden?

Det är inte självklart att den kvin-
novetenskapliga terminilogin är 
bekant för de flesta. Salla Pelto-

nen och Mickan Kinnari har därför sam-
manställt en lista över de mest centrala 
begreppen.

Heteronormativ: Termen heteronormati-
vitet myntades av Michel Warner år 1991 
och beskriver sätt genom vilka heterosexu-
alitet tillskrivs en normativ och privilegie-
rad position inom officiell politik och lag-
stiftning, media, utbildning och så vidare. 
Heterosexualitet som norm osynliggör, 
marginaliserar och till och med patologi-
serar andra former av sexualitet.

Transgender: En term som kan appli-
ceras på enskilda personer, beteenden 
och grupper av personer som på något 
sätt avviker från normativa könsuppfatt-
ningar om hur män respektive kvinnor 
ska se ut och bete sig. En transgenderist 
kan  könsbestämmas som kvinna vid föd-
seln men uppfatta sig själv som en man. 
En transgender persons egen uppfatt-
ning av sin könstillhörighet stämmer ofta 
inte överens med hur andra ser personen 
(utgående ifrån fysisk könstillhörighet). 
Transgender implicerar inte någon speci-
fik form av sexuell identitet.

Transsexuell: Transsexuell är som be-
grepp lätt vilseledande eftersom det inte 
handlar om sexualitet men om könsöver-
skridande (se ovan).

Intersexuell: Syftar på individer som är 
födda med ”båda könen” eller ett obe-
stämbart kön. Har inget med sexualitet 
att göra. Tidigare kallades intersexuella 
för hermafroditer men den termen anses 
idag vara nedvärderande.

Forskningsterminologi

Genus: Här skiljer man på begreppen kön 
och genus, där kön motsvarar det biolo-
giska könet medan genus står för det 
sociala. Kvinnligt och manligt är här en 
dikotomi (ett motsatspar). Vanligt är att 
man anser att normen för att vara män-
niska innebär att vara man, och att kvin-
nan i och med detta definieras som det 
avvikande; som det andra könet.

Maskulinitet: De olika sätt som manlig-
het får betydelse (historiskt, socialt och 
geografiskt).

Femininitet: De olika sätt som kvinnlig-
het får betydelse (historiskt, socialt och 
geografiskt).

HLBT: Förkortningen står för homo-, lesbis-
ka-, trans- och bi-personer och -aktivism

Misogyni: Kvinnoförakt eller kvinnohat

Postkolonial teori: Postkolonial teori är 
ett forskningsfält med syfte att problema-
tisera kolonial historia och lyfter fram hur 
kulturella föreställningar av till exempel 
kön, sexualitet och historia är präglade av 
rasism, kolonialism och imperialism.

Queerteori: En samlingsterm för ett antal 
olika perspektiv för tolkandet av norma-
tivitet och normalitet inom samhälle och 
kultur och hur identiteter uppstår inom 
samspel mellan det normala/det avvik-
kande. Problematisering av heteronor-
mativitet (se ovan) har en central plats 
inom queerteorin.
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Den största koncentrationen av 
framstående kvinnliga filosofer 
som historien hittills känt var för-

modligen den grupp som fick sin utbild-
ning i Oxford i början av 1940-talet: Eliza-
beth Anscombe, Iris Murdoch, Philippa 
Foot, Mary Warnock, Mary Midgley.

I sin självbiografi, The Owl of Minerva, 
ger Midgley en del av förklaringen: när de 
manliga studenterna var vid fronten fick 
kvinnorna en chans att göra sig hörda vid 
seminarierna. Det som försvårade detta i 
normala fall var att männen hade starkare 
röstresurser – och att kvinnorna vanligen 
krävde mera av sig själva innan de öpp-
nade munnen.

De förtrycktas medverkan
I en gallupundersökning inför hotet om 
en sjukvårdsstrejk framgick det att 63 
procent av männen stödde vårdarnas 

lönekrav – mot 57 procent av kvinnorna. 
Nu bör man ju ta alla opinionsundersök-
ningar med en nypa salt, men den här kan 
ändå innehålla en tankeställare. Kanske 
de mentalitetshistoriska eller socialpsy-
kologiska orsakerna till löneklyftan mel-
lan män och kvinnor är mera komplice-
rade än man i första hand skulle förmoda. 
Det här för tanken till en undersökning i 
USA där man konstaterade att redan små 
svarta barn tyckte att den vita dockan var 
snällare medan den svarta var mera lik 
dem själva. 

Kanske är inget verkligt förtryck är möj-
ligt utan de förtrycktas ofrivilliga medver-
kan. Det betyder inte nödvändigtvis att 
de är medskyldiga, eftersom de vanligen 
inte har kunnat värja sig. Det visar bara 
hur infama förtryckets mekanismer är.

L.H.

Axplock: 
KVINNOR KRÄVER MERA

Doktorander är också människor
Peter Pryce, som är hemma från Gha-
na, disputerade i november 2006 på en 
avhandling i översättningsvetenskap. I 
mars 2007 underkände Humanistiska 
fakultetens fakultetsråd vid Helsingfors 
universitet avhandlingen.

För att förebygga att doktorsavhand-
lingar som inte håller måttet blir tryckta 
bedöms de i Finland av två sakkunniga 
innan disputationstillstånd beviljas. De 
här förhandsgranskarna väljs av fakul-
teten på förslag av professorn i ämnet.

Att avhandlingar trots det blir under-
kända efter disputationen är mycket 
ovanligt. Vid Helsingfors universitet 
skedde det senast 1984. Det har veter-
ligen aldrig skett till exempel vid Åbo 
Akademi.

Anledningen till att Pryce blev under-
känd sägs ha varit att man i efterskott 
upptäckte att avhandlingen inte höll 
måttet. Det visade sig att de förhands-
granskare fakulteten hade utsett inte 
hade den sakkunskap som krävdes.

Det inträffade pekar på nära nog 
ofattbara luckor i systemet. Det är up-
penbart att minst en instans, kanske 
flera, inte har tagit sitt ansvar. Pryce‘ 
handledare sägs t.ex. ha varit tjänstle-
dig och tjänstgjort på annan ort.

Humanistiska fakultetens dekanus, 
professor Ulla-Maija Kulonen, som in-
tervjuades i Hufvudstadsbladet 22.3.07, 
kommenterade problemet med att det 
nu är ”för sent att söka syndabockar”. 
Med andra ord: om skadan redan är 
skedd är det för sent att ställa någon 
till svars(!). Pryce borde få ersättning i 
form av understöd för den tid det tar att 
förbättra avhandnlingen.

L.H.
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