
Bakgrundstankar 
Det personliga är politiskt hette det i 1970 talets kvinnorörelse. Den insikten gjorde det möjligt att 

formulera frågorna på kvinnorörelsens politiska agenda. Att kvinnor får sämre betalt för sitt 

lönearbete handlar inte i första hand om personliga tillkortakommanden utan om strukturella 

fenomen. Att det är kvinnor som utför merparten av det oavlönade vård- och omsorgsarbetet och 

att det är kvinnor som tack för ett livs dubbelarbete kan se fram mot pensioner som bara är en 

bråkdel av dem som männen får handlar inte i första hand om individuella val, utan om samhälleliga 

förhållanden som kan förändras. 

Förändringsperspektivet och insikten om de personliga erfarenheternas betydelse fanns med när 

kvinnoforskningen under 1970-talet tog plats på universiteten. Den förment objektiva vetenskapen 

hade dominerats av män både organisatoriskt och innehållsligt. Nu gällde det att förändra den så 

att betydelsen av kön i hela den vetenskapliga verksamheten blev föremål för diskussion. 

Sökarljuset skulle riktas både på vetenskapens objekt och subjekt. Och det gällde att ställa frågorna 

på ett sådant sätt att de blev begripliga i det vetenskapliga samtalet. Frågorna kunde vara av olika 

slag: Vad hade kvinnorna bidragit med till historiens utveckling? Skulle de generella 

beskrivningarna förändras om kvinnors liv och verksamhet tillmättes samma vikt som mäns? På 

vilket sätt skulle vetenskapen själv förändras? Hade vetenskapens mansdominans påverkat valet 

av forskningsobjekt? Vilka frågor som ställts? De teorier som utvecklats? Kanske rentav vilka 

metoder som utvecklats? Vilka utomvetenskapliga implikationer hade akademins androcentrism? 

Dessutom har det ofta funnits en jämställdhetsaspekt. Ibland har den varit kopplad till de 

innehållsliga frågorna och ibland har den varit mer fristående: Hur kom det sig att det fanns så få 

kvinnliga professorer när det fanns så många och så duktiga kvinnliga studenter? Vad innebar det 

att kurslitteraturen i så liten utsträckning handlade om kvinnors världar och villkor och hur kunde 

förhållandena förändras? Jämställdhetsaspekter på fördelningen av forskningsanslag? Hur kunde 

villkoren förbättras? 

Sättet att hantera förändringsperspektivet har förändrats från 1970-tal till 2000-tal. Kvinno- och 

jämställdhetsforskning har blivit genusforskning. Decennier av teoretiskt utvecklingsarbete och kritik 

av essensialiserande förståelser av kön har gjort att en del av de frågor som ställdes under den 

första perioden har formulerats om. Några frågor som tidigare varit viktiga har försvunnit medan 

andra har lyfts fram. Diskussionen har skärpts inte minst tack vare den kritik och den forskning som 

har presenterats av etnicitets- och (homo)sexualitetsforskare. 

Men förändringsperspektivet har funnits kvar. Liksom utgångspunkten att det finns kopplingar 

mellan forskare/forskning och de samhälleliga verkligheter den verkar i och att det gäller att 

analysera hur dessa kopplingar ser ut och att hitta sätt att hantera dem. Genusforskningens fokus 

på förändring - vetenskaplig och annan - har ibland lyfts fram som något som skärper diskussionen 

medan det andra gånger har använts i försöken att frånta genusforskningen dess vetenskapliga 

legitimitet. Skiljer sig genusforskningen från all annan forskning vad gäller förändringsperspektivet? 

I så fall - på vilket sätt? Jämställdhetssträvanden och genusforskning har ofta sammanblandats av 

dess motståndare - hur uppfattar genusforskarna denna relation? Vad har förskjutningen i 

benämning från kvinno- och jämställdhetsforskning till genusforskning inneburit? Kommer 

förändringsperspektivet att bli mindre viktigt om genusforskningen blir en del av mainstream? Hur 

formuleras frågan om vetenskap och emancipation och emancipation och vetenskap i dag? Hur är 

det retoriska klimatet att diskutera frågan? 
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