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Anna Birgitta Rooth – folklorist och professor
Om kvinnliga forskares position vid universitetet

1 Andræ 2001:10.
2  Detta är en omarbetad version av artikeln ”En utdragen balansakt” 
(Meurling 2006a) och har tidigare publicerats i Meddelanden, 
Etnologiska avdelningen vid Uppsala universitet nr 48 2006. Där inget 
annat anges har uppgifterna om Anna Birgitta Rooth hämtats från en 
intervju med Jan-Öjvind Swahn, samtal med Kerstin L. Johansson, 
Inger Lövkrona och Per Peterson samt från Inger Lövkronas nekrolog 
över Anna Birgitta Rooth i Enzyklopädie des Märchens, Göttingen 2001 
och Nils-Arvid Bringéus nekrolog i Sydsvenska Dagbladet 2000-06-21.

3 Jag vill tacka Nils-Arvid Bringéus, Kerstin L. Johansson, Inger 
Lövkrona, Per Peterson och Jan-Öjvind Swahn, som alla har bidragit 
med sina minnen och hågkomster av Anna Birgitta Rooth.  
4 Se t.ex. Ohlander 1987, Lundgren 1996, Moi 1996, Strömholm 
1997, Markusson Winkvist 2003, Carls 2004, Ronne 2005. 
5 Hirdman 1988.
⁶ Hirdman 1988:51.
⁷ Begreppet könsordning används ofta synonymt med genussystem.
⁸ Hirdman 1988:49ff.

Om professor Anna Birgitta Rooth kan man i en 
minnesteckning i Saga och Sed läsa följande rader:  

Hennes starka forskningsmeriter gav henne 
1973 professuren i etnologi i Uppsala. En sådan 
utnämning brukar ofta leda till att den egna 
vetenskapliga produktionen går i sin. Så icke i 
hennes fall, men till raden av rent vetenskapliga 
undersökningar kom nu flera handböcker för den 
akademiska undervisningen, många av dem i ett 
par upplagor. /…/ Anna Birgitta Rooth var en 
framgångsrik vetenskaplig författare.1

Betydelsen av kön i universitetsvärlden har förändrats 
under de senaste drygt hundra åren. Att vara kvinna 
och forskare innebär dock fortfarande att vara verksam 
under delvis andra villkor än män vid akademin. I det 
följande står Anna Birgitta Rooths forskargärning och 
position vid universitetet i fokus, men jag kommer också 
avslutningsvis att göra vissa jämförelser med tidiga 
kvinnliga pionjärer vid akademin samt med dagens 
kvinnliga forskare. Frågor som jag ställt mig är: Vilka 
hinder finns och har funnits och hur har kvinnor agerat 
och agerar för att bli kvar i universitetsvärlden?  Kort 
sagt, hur skapas en kvinnlig forskare? Jag kommer 
naturligtvis inte att kunna besvara dessa f rågor 
uttömmande i detta sammanhang, men de bildar en 
utgångspunkt för mitt resonemang.2

De materialkategorier jag använt mig av är av olika 
slag. I avsnittet om Anna Birgitta Rooth använder jag 
mig av kolleger och vänners berättelser och hågkomster 
samt i någon mån av hennes egen forskning. När det 
gäller reflektionerna om dagens kvinnliga forskare har 
jag utgått ifrån svaren på två frågeformulär som jag 
skickade ut till kvinnor verksamma inom Historisk-

filosofiska fakulteten vid Uppsala universitet.3 Under 
arbetet med artikeln har jag låtit mig inspireras av 
kvinnohistorisk forskning om kvinnliga pionjärer 
samt av Toril Mois studie Simone de Beauvoir. Hur 
man skapar en kvinnlig intellektuell.4 Yvonne Hirdmans 
diskussion om genussystemet har bidragit med 
teoretiska infallsvinklar.5

GENUSSYSTEMET – ATT LÄGGA KÖN 
TILLRÄTTA
Historikern Yvonne Hirdman publicerade 1988 en 
artikel som varit inflytelserik i den svenska debatten 
om begreppsparet kön och genus. I det följande skall 
jag inte gå in på den intensiva diskussion som förts 
om begreppen. Här räcker det att konstatera att kön 
vanligen har fått beteckna det biologiska könet och 
genus det sociala. Hirdman menar att ”genus kan förstås 
som föränderliga tankefigurer ’män’ och ’kvinnor’ (där 
den biologiska skillnaden alltid utnyttjas) vilka ger 
upphov till/skapar föreställningar och sociala praktiker, 
vilka får till följd att också biologin kan påverkas/
ändras”.6 

Ett samhälles genussystem7 är en ordningsstruktur som 
sorterar människor, egenskaper, sysslor och platser 
efter föreställningar om kön. Enligt Hirdman uppbärs 
genussystemet av två principer: hierarkisering (det 
manliga är norm och överordnat det kvinnliga) och 
isärhållning (manligt och kvinnligt bör inte blandas). 
Genussystemet är inte statiskt och oföränderligt, men 
trögrörligt.8 Föreställningar om kön hör alltså till de 
sega strukturerna i vår kultur.

Överför man dessa begrepp till en diskussion om 
kvinnors och mäns position vid universitetet, kan man 
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konstatera att universitetet ursprungligen betraktades 
som en manlig arena. Det var en organisation som 
skapades av och för män. Det fanns också seglivade 
föreställningar om att kvinnor inte borde bedriva högre 
studier, då det kunde vara skadligt för deras reproduktiva 
organ. Om kvinnor i större omfattning började ägna sig 
åt högre studier kunde det på längre sikt leda till kris 
i befolkningsfrågan. Dessa kvinnor skulle nämligen 
antingen bli ofruktsamma eller också föda sjukliga och 
klena barn. Det var först 1873 som kvinnor fick rätt att 
avlägga universitetsexamen. Femtio år senare, år 1923, 
antogs den så kallade behörighetslagen, vilken innebar 
att kvinnor fick rätt att tillträda statliga tjänster samt 
att de formellt fick anställas vid universiteten efter 
disputationen.9

Här kan man således konstatera att genussystemet i dess 
dåvarande utformning klassificerade män som lämpliga 
för högre studier och positioner vid universitetet, medan 
kvinnor borde återfinnas i andra miljöer. Den borgerliga 
kulturen producerade föreställningar som associerade 
män med offentligheten och kvinnor med den privata 
sfären.10 Män och manlighet betraktades också i de 
flesta fall som överordnade kvinnor och kvinnlighet och 
man tillskrev könen olika färdigheter och egenskaper. 

Under 1900-talet har genussystemet genomgått vissa 
förändringar, positionerna har förflyttats något. En 
följd därav är bland annat att kvinnors tillträde till 
universitetsvärlden och yrkeslivet idag av de flesta 
betraktas som en självklarhet. Dock är jämställdheten 
inte till fullo genomförd i praktiken, vilket bland annat 
samtida studier av universitetet visar.11 Fortfarande 
gäller kvinnors relativa underordning, vilken innebär 
att kvinnor idag formellt sett är jämställda med män. 
Denna jämställdhet fungerar så länge inte kvinnors 
makt och positioner hotar mäns. I händelse det sker 
uppstår ofta störningar i genussystemet, om kvinnor 
inte självmant tar ett steg tillbaka och nöjer sig med 
att vara relativt underordnade män.12

HUR MAN SKAPAR EN KVINNLIG 
FOLKLORIST
Låt mig nu presentera denna artikels huvudperson, 
Anna Birgitta Rooth, Sveriges första kvinnliga professor 
i universitetsämnet etnologi.

Anna Birgitta Rooth (1919–2000), född Waldemarsson, 
växte upp i en välbeställd köpmannafamilj i Ängelholm.  
Hon beskrivs som intelligent, vacker och välklädd 
och hon blev den kände folkloristen och professorn 
Carl Wilhelm von Sydows lärjunge i Lund under 
1940-talet. von Sydows seminarium led knappast 
brist på kvinnor under denna period. Det var krigstid 
och många män var inkallade. Dock kom ett visst 
manligt tillflöde i form av danska flyktingar såsom 
den blivande forskaren och folkloristen Lauritz 
Bødker. Seminariets sammansättning var för övrigt 
brokig. Där samlades såväl studenter som blivande 
forskare. Även personalen på det till institutionen 
knutna Folklivsarkivet utgjordes av en blandad skara, 
däribland den f.d. ungerske ambassadören i Rom samt 
Lettlands störste skeppsredare. Under en period var 
Anna Birgitta Rooth och Mai Fossenius amanuenser 
vid institutionen.  von Sydow har beskrivits som en snäll 
och vänlig, men i seminariesammanhang patriarkalisk 
professor.13

Anna Birgitta Rooth var en av flera ambitiösa unga 
forskare och i likhet med flera av studiekamraterna 
hade hon ekonomiska förutsättningar att fullfölja 
en akademisk karriär. Hon satsade helhjärtat på 
folkminnesforskningen, även om hon och hennes 
kolleger inte närde några överdrivna förhoppningar 
om framtiden inom  ett så ”föga matnyttigt ämne”.  
Hon disputerade 1951 på avhandlingen The Cinderella 
Cycle, vilken är en monografi över folksagotypen AaTh 
510+511. Här behandlas en hel grupp av sagor, vars 
motivutbredning hon i diffusionistisk anda karterade.14 
Avhandlingen dedicerades till läromästaren och 
handledaren C.W. von Sydow, men hon följde inte 
slaviskt i hans fotspår i denna studie. 

Efter disputationen framstod det som självklart att 
Anna Birgitta Rooth skulle fortsätta sin bana som 
forskare. Hon var gift med läkaren, sedemera professorn, 
Gösta Rooth och de hade tre barn. Eftersom deras 
ekonomi var god kunde de städsla hjälp i hemmet 
och båda makarna kunde därigenom ägna sig åt sin 
forskning. Under åren 1952–1961 var Anna Birgitta 
Rooth verksam som docent i folkdiktsforskning vid 
Lunds universitet och som forskardocent 1964–1972. 
I forskningshänseende var det en mycket givande 
period. I mitten av 1950-talet inleddes en ny fas i 
hennes forskarkarriär, då hon gav sig ut på flera större 
fältarbetsresor till Alaska och norra Kanada, där hon 
studerade indianernas berättarkonst. Alaska var då ett 
mindre utforskat område och hennes fältarbete var 
något av ett pionjärverk.  Dessa expeditioner resulterade 
i ett flertal publikationer, varav ett av de mest centrala 
verken är The Importance of Storytelling.15

⁹ Ohlander 1987, Johannisson 1994, Markusson Winkvist 2003, 
Chrapkowska & Wold 2004.
10 Frykman & Löfgren 1979, Johannisson 1994.
11 Se t.ex. Bondestam 2004, Carstensen 2004, 2006.
12 Diskussionen om kvinnors relativa underordning togs upp av 
den norska socialpsykologen Hanne Haavind (1982) redan i början 
av 1980-talet. Viktigt att påpeka är dock att manlig könsmakt 
finns på både strukturell nivå och individnivå. Det innebär inte 
att individnivån nödvändigtvis behöver vara en avspegling av den 
strukturella nivån, d.v.s. att alla män aktivt utövar sin könsmakt. 
Men även jämställdhetsorienterade män är överordnade kvinnor i 
ett patriarkaliskt samhälle. 

13 Intervju med Jan-Öjvind Swahn 2005-12-05; Lundgren 1996:70 f.
14 Rooth 1951.  
15 Rooth 1976.  
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EN MÅNGSIDIG FORSKARE
Anna Birgitta Rooth var en mångsidig folkloristisk forskare. 
I sin fortsatta forskning kom hon att uppmärksamma olika 
former av folklig diktning såsom ordspråk och gåtor. I 
unga år hade hon studerat konsthistoria och intresset 
för bilder och ikonografi behöll hon genom åren. Så 
småningom skapade hon Ikonografiska arkivet i Uppsala 
och några av hennes senare studier vittnar om hennes 
engagemang för det forskningsfält som band samman 
folkloristiska frågeställningar med ikonografi. Bland 
dessa studier kan nämnas Döden och den svarta oxen samt 
en studie i Hieronymus Boschs bildvärld, Exploring the 
Garden of Delights.16

Man kan knappast kalla Anna Birgitta Rooth för 
en feministisk forskare. Däremot kan man konsta-
tera att hon hyste ett visst intresse för kvinnors liv 
och berättande. Bland annat kan hennes studie om 
Eva Wigström och traditionsbärarna nämnas.17 Här 
analyseras hur författarinnan och upptecknaren Eva 
Wigström (signaturen Ave) gick till väga när hon gjorde 
uppteckningar i Skåne och Blekinge och sedemera gav 
ut dem i bokform under slutet av 1800-talet.  

Ännu en studie vittnar om Rooths intresse för kvinnors liv 
och berättande. Det är en till det yttre anspråkslös bok vid 
namn L.O. En analys av en småbrukarhustrus trosvärld.18 
Rooth, som i egenskap av folklorist intresserade sig 

19 Ett memorat är en term för en genre som betecknar något 
självupplevt som berättas (Rooth 1981:7).
20 För en närmare diskussion av Rooths L.O.-studie, se Meurling 
2002a och 2002b. 
21 Se ovanstående not. 
22 Andræ 2001:11. Sten Lindroth (1914–1980) var professor i idé- 
och lärdomshistoria vid Uppsala universitet fr.o.m. 1957 och ledamot 
av Svenska Akademien från 1968.

16 Rooth 1985, 1992.  
17 Rooth 1969. 
18 Rooth 1981.  

Bild 1: Anna Birgitta Rooth var Sveriges första kvinnliga pro-
fessor i etnologi. Hon var verksam som professor vid Uppsala 
universitet under åren 1973–1985.  Foto: Folklivsarkivet i 
Lund.

för genreanalys, diskuterar här framförallt personliga 
upplevelser i memoratets form.19 Hon utvärderar här 
en källkritisk metod, som går ut på att forskaren gör 
upprepade uppteckningar och intervjuer med samma 
informant. Förutom ett resonemang om olika genrer och 
deras källvärde för Rooth också en insiktsfull diskussion 
om det som vi idag kallar för reflexivitet, det vill säga frågor 
som bland annat rör forskarens relation till informanten 
och det material som de tillsammans producerar.20

Mötet mellan den fattiga småbrukarhustrun och forskar-
docenten från Lund måste ha varit ett möte mellan nära 
nog skilda världar. Även om inte kvinnan L.O.:s liv i sig 
står i fokus för studien, kan man ändå betrakta den som 
någon form av värdighetsforskning i kvinnohistorisk 
mening. Rooth skildrar sin informant med sympati och 
som läsare grips man av det kvinnoöde från ett förflutet 
Fattigsverige som målas upp.21

SVANDROTTNINGEN – DOCENTEN 
BLIR PROFESSOR
År 1973 utnämndes Anna Birgitta Rooth till professor 
i europeisk etnologi vid Uppsala universitet, där hon var 
verksam fram till sin pensionering vårterminen 1985.  
Arbetssituationen som professor i Uppsala var på många 
sätt annorlunda och tyngre än den som forskardocent i 
Lund. Universitetsvärldens konflikter drabbade henne 
i större utsträckning nu än tidigare. En av hennes 
professorskolleger vid dåvarande Humanistiska fakulteten 
skriver i den tidigare citerade minnesteckningen: 

I den [akademiska] världen var hon också något av 
ett festligt undantag. Den tråkiga doktorshatten 
gjorde hon om, sänkte den alltför höga kullen 
och gav brättena en extra sväng; sedan kunde 
hon stolt visa upp sin skapelse i den akademiska 
processionen. Till ett sammanträde i fakultetens 
mörka plenisal gjorde hon effektfull entré i en vit 
klänning med stor vit boa om halsen. ”Titta, här 
kommer Svandrottningen!”, viskade Sten Lindroth 
i mitt öra.22

Svandrottning eller ej, den akademiska vardagen var 
inte särskilt glamorös. Anna Birgitta Rooth erhöll 
visserligen professorstiteln, men tycks också ha betalat 
ett pris för den. Beskrivningen ovan kan för övrigt 
tolkas i både positiv och negativ riktning.  Kvinnor 
omtalas ofta i termer av utseende, klädsel och sätt 
att föra sig. Att beskrivas som ett parant och ”festligt 
undantag” i den manligt dominerade professorskåren 
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kan vara uttryck för en ärligt menad komplimang, men 
det kan också vara en tveksam sådan som ger en antydan 
om kvinnlig fåfänga.23 

Britta Lundgren har i en längre artikel diskuterat 
hur kvinnor gömts och glömts i den etnologiska 
historieskrivningen. Detta kan tyckas märkligt, eftersom 
etnologiämnet inte varit lika kvinnodränerat  som vissa 
grannvetenskaper.24 Anna Birgitta Rooth kan dock 
knappast räknas till de bortglömda kvinnorna, hon 
var trots allt professor vid landet äldsta universitet 
och tillhör därmed den officiella ämneshistorien.  Men 
trots att hon gjorde en föredömlig akademisk karriär 
och fick ett gott internationellt renommé omnämns 
idag sällan hennes gärning till skillnad från många av 
hennes manliga kollegers. I enlighet med det nordiska 
genussystemets principer f ramstår hon som relativt 
underordnad sina manliga kolleger.25

Vad kan detta bero på? Några entydiga svar finns 
naturligtvis inte. Man kan dock inte bortse från köntes 
betydelse, det faktum att Anna Birgitta Rooth var 
kvinna. Dock skulle det ha kunnat verka i såväl positiv 
som negativ riktning. Sveriges första kvinnliga professor 
i ämnet etnologi skulle ha kunnat få en framskjuten 
ställning i ämneshistorien. Så har dock inte blivit fallet. 
Hennes forskningsinriktning kan också ha spelat en 
viss roll. Efter etnologiämnets omvandling under 1960- 
och 70-talen fick folkloristiken en annan och mindre 
central roll än tidigare.  Kanske en kvinnlig folklorist i 
efterhand haft svårt att hävda sin position i jämförelse 
med manliga professorskolleger med sina rötter i 
den materiella folklivsforskningen. Kanske det kan 
tolkas som ytterligare ett exempel på kvinnors relativa 
underordning, liksom på olika ämnesinriktningars.  

HUR SKAPAS EN KVINNLIG 
FORSKARE?   
Toril Moi har frågat sig hur en kvinnlig intellektuell 
skapas. I denna artikel har jag ställt mig frågan hur en 
kvinnlig forskare skapas. Vilka likheter och skillnader 
kan man exempelvis notera när det gäller kvinnliga 
forskares möjligheter att göra karriär för 100 eller 50 
år sedan jämfört med idag? Skillnaderna är uppenbara. 
Formella hinder har undanröjts vad det gäller kvinnors 
möjlighet att utbilda sig och satsa på en forskarkarriär. 
Vissa likheter finns dock fortfarande i och med att ett 
antal informella hinder tycks bestå. 

Att forskarrollen i det förflutna och idag förknippas 
med män och manlighet är något som framgår av 
tidigare studier på området.26 Universiteten skapades 
en gång i tiden av och för män. Under de kvinnliga 
pionjärernas tid kring förra sekelskiftet var kvinnorna 
vid universitetet få till antalet och de kvinnliga forskare 
som var verksamma där kunde ibland betraktas som 
pittoreska inslag vid sina respektive institutioner. 
Därvidlag var deras utseende och klädsel inte sällan 
föremål för diskussion.27 De kunde till och med 
uppmuntras i sina akademiska studier, eftersom de 
inte utgjorde något hot mot sina manliga kolleger. 
Samtidigt finns naturligtvis också många exempel på 
att kvinnliga forskare motarbetades.28 

För Anna Birgitta Rooth var situationen annorlunda. 
Hon tillhörde inte pionjärgenerationen utan påbörjade 
sin akademiska karriär vid 1900-talets mitt. Hon var 
därtill verksam inom ett ämne där många kvinnor 
var aktiva redan under hennes studietid. Till hennes 
förutsättningar hörde, förutom hennes begåvning, att 

Bild 2: Anna Birgitta Rooths fältarbeten bland indianer i 
Alaska och norra Kanada var något av en pionjärinsats. Hon 
studerade indianernas berättarkonst, men medförde även 
en del materiella ting till hemlandet. Här visar hon ett par 
pärlbroderade mockasiner från Alaska. Foto: Hagblom, Lund 
1972. Källa: Folklivsarkivet i Lund 1913–1988, s. 173. 

23 Här skall dock påpekas att minnestecknaren, Carl-Göran Andræ, 
först redogör för Anna Birgitta Rooths vetenskapliga meriter och 
hennes verksamhet vid universitetet innan han beskriver hennes 
apparition. (Man bör också hålla i minnet att minnesteckningar och 
nekrologer utgör en speciell genre.) Även om det är mer sällsynt, 
kan naturligtvis också mäns utseende och klädsel uppmärksammas. 
Den i föregående not nämnde Sten Lindroth beskrevs t.ex. av en 
recensent som ”lärd och elegant” (NE, www.ne.se).
24 Lundgren 1996.
25 Haavind 1982.

26 Se not 4 ovan samt Meurling 2003, 2006b.
27 Se t.ex. Carls 2004. 
28 Se t.ex. Ohlander 1987, Lundgren 1996, Markusson Winkvist 2003, 
Carls 2004, Fridh-Haneson & Haglund (red.) 2004, Ronne 2005.
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hon kom från en välbärgad familj som hade möjlighet att 
finansiera hennes studier. Hon hade såväl ett symboliskt 
som ett ekonomiskt kapital, som möjliggjorde detta.29 
Därtill hade hon ett annat slags kapital i form av en 
tillåten och förväntad kvinnlighet såväl när det gällde 
utseende, apparition och civilstånd. Hon följde rådande 
normer i detta avseende: hon ansågs vara både vacker 
och välklädd och var därtill gift och mor till tre barn.

Toril Moi beskriver Simone de Beauvoir som en 
miraculée, det vill säga ett exceptionellt undantag i 
utbildningssystemet.30 Kan detta, transponerat till svenska 
förhållanden, även sägas om Anna Birgitta Rooth?  Ett 
exceptionellt undantag inom folkminnesforskningen 
var hon inte under sin studietid. Där fanns, som redan 
nämnts, förhållandevis många kvinnor. Dock gjorde inte 
flertalet av dem en akademisk karriär av samma format 
som hon. Därför kan man kanske betrakta henne som 
en miraculée när hon väl nådde professorspositionen 
och blev Sveriges första kvinnliga professor i etnologi. 
Kollegerna i Gustav Adolfs Akademien uppfattade henne 
uppenbarligen som ett annorlunda och färgstarkt inslag 
vid sina sammankomster, ett exceptionellt undantag som 
dock i etnologiämnets historieskrivning så småningom 
kommit att inta en relativt underordnad position.

Vidare kan man fråga sig hur kvinnor har agerat för 
att få ägna sig åt sin forskning. Kvinnors strategier för 
att beredas tillträde till och bli kvar inom akademin 
har varit och är av olika slag. Utifrån det material 
jag haft tillgång till här är det svårt att uttala sig om 
huruvida Anna Birgitta Rooth medvetet vidtog vissa 
mått och steg för att bli kvar i universitetsvärlden. 
Forskarintresset tycks ha varit vägledande för henne, 
liksom för hennes medsystrar idag. En gott samarbete 
med handledaren, Carl Wilhelm von Sydow, liksom att 
hon valde ett forskningsfält som intresserade honom 
utgjorde några av grundförutsättningarna. Detta i 
kombination med andra gynnsamma faktorer i hennes 
liv gjorde att hon kunde stanna vid akademin.

Hur förhåller det sig då med dagens kvinnliga forskare? 
De utgör definitivt inga exceptionella undantag i 
utbildningssystemet, snarast kan de, som en kvinnlig 
forskare uttryckte det i ett svar på mitt frågeformulär, 
hota att bli ”för många”. I kampen om de knappa 
resurserna utmanar de bilden av den ideala forskaren, 

som fortfarande är en man. De möts också av en manlig 
homosocialitet,31 som upplevs som hindrande. Ytterligare 
ett problem finns: i den samtida akademiska självbilden 
finns en stark betoning av individualiteten och att kön 
inte spelar någon roll. Här har således en förändring 
skett. Tidigare framhölls kön öppet som ett hinder för 
kvinnor, idag har jämställdhetsretoriken beslöjat det 
faktum att kön fortfarande spelar roll. Traditionella 
könsföreställningar finns som en underström, medan 
jämställdhetsdiskursen är dominerande som ett slags 
ytfenomen.32

De kvinnliga forskare som besvarade mitt frågeformulär 
beskriver dock sina strategier enligt följande: de 
försöker både hinna forska, publicera sig och ofta även 
finnas till hands i händelse det finns möjlighet att 
undervisa eller ta på sig andra typer av arbetsuppgifter 
på heminstitutionen. De ser mentorsprogram och 
kvinnliga nätverk som en möjlighet att skapa allianser 
som kan vara värdefulla för framtiden. Samtidigt är de 
mycket kritiska till universitetets sega strukturer, som 
tycks bygga på mäns makt och överordning.33 

Utifrån mitt material kan man dra slutsatsen att faktorer 
som kön, social bakgrund och den aktuella samhälleliga 
kontexten är avgörande för om kvinnor söker sig till 
universitetsvärlden och stannar kvar där. Men dessa 
faktorer har olika tyngd i olika historiska sammanhang. 
Under vissa perioder har ”rätt” kön varit en avgörande 
faktor för att tillträde skall ges, under andra perioder 
rätt social bakgrund och/eller en god ekonomi. Man 
måste idag också beakta vilken betydelse faktorer såsom 
forskningsområde, ålder och etnisk bakgrund har.

Fortfarande spelar också utseende, klädsel och sätt att 
föra sig en viss roll för hur kvinnliga forskare uppfattas. 
Ännu florerar stereotypa föreställningar om kvinnor 
såsom varande fåfänga och upptagna av sitt yttre. Men 
kvinnor bedöms också i större utsträckning än män efter 
utseende och klädsel. I universitetsvärlden handlar det 
om att vara ”lagom kvinnlig”, inte ”för mycket” och 
inte ”för lite”.34 Även civilstånd och familjesituation 
är något som vidhäftar kvinnor i högre grad än män. 
Manligheten tycks inte vara lika problematisk att 
gestalta. Den är självklar och normerande.35

DET ORDNAR SIG – UNIVERSITETET 
SOM GENUSSYSTEM    
Vilken plats har då kvinnliga forskare inom det 
genussystem som universitetsorganisationen utgör? En 
historisk tillbakablick ger vid handen att universitetet 
utgör ett trögrörligt men inte statiskt genussystem. 

29 Den franske sociologen Pierre Bourdieu talar om olika typer av 
kapital. Det ekonomiska kapitalet kräver ingen närmare förklaring. 
Med symboliskt kapital avses det som i en viss miljö, i ett visst 
sammanhang erkänns. I 1800-talets bondesamhälle kunde det t.ex. 
handla om att vara en skötsam och duglig arbetsmänniska, att vara 
strävsam och inte ligga andra till last. I den akademiska världen 
handlar det bl.a. om antal publicerade vetenskapliga verk, titlar och 
positioner. Poängen med det symboliska kapitalet är att det måste 
finnas grupper av människor som förstår bedriftens eller titelns 
värde. Annars blir denna kapitalform verkningslös. Det symboliska 
kapitalet har ett antal underavdelningar såsom kulturellt kapital, 
utbildningskapital, konstnärligt kapital o.s.v. (Broady 1996:47).
30 Lundgren 1996:15, Moi 1996:21f. Jfr Bourdieu 1996, Broady 1996.
31 Homosocialitet innebär att män medvetet eller omedvetet stöttar 
och bekräftar andra män (Lindgren 1996).

32 Carstensen 2004.
33 Diskussionen om kvinnors strategier i universitetsvärlden förs 
mer ingående i artikeln ”En utdragen balansakt” (Meurling 2006a).
34 Carls 2004, Carstensen 2006.
35 Därmed inte sagt att manliga forskares klädsel och utseende aldrig 
blir föremål för kommentarer (jfr not 23). Men attityden tycks vara 
mer tillåtande när det gäller män.
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Stora förändringar har skett sedan 1875, då Betty 
Pettersson som första kvinna i Sverige avlade filosofie 
kandidatexamen. Lärosätet var Uppsala universitet.36 
Betty Pettersson tillhörde pionjärerna och kan med 
rätta kallas för en miraculée. Decennierna kring förra 
sekelskiftet var universitetet fortfarande en mycket 
manlig värld och principen att manligt och kvinnligt 
inte måtte blandas var klart uttalad, liksom synen på det 
manliga som överordnat det kvinnliga. Pionjärkvinnorna 
fick slåss mot såväl fördomar som lagstadgade hinder.

Anna Birgitta Rooth påbörjade sin universitetskarriär 
vid mitten av 1900-talet och många hinder hade vid 
det laget forcerats. Kvinnor hade exempelvis fått 
formella rättigheter att inneha olika slags ämbeten.37 
Fler kvinnor sökte sig nu också till universiteten och 
ett ämne som folkminnesforskning blev till och med 
under en period kvinnodominerat. Vissa föreställningar 
om könens beskaffenhet hade alltså förändrats och 
försvagats. Isärhållningsprincipen hade luckrats upp 
på vissa områden, medan den hierarkiska principen 
fortfarande rådde. Det var vanligt att män beklädde 
de högre positionerna vid universitetet, medan kvinnor 
befann sig på de lägre nivåerna. Men så småningom 

började också kvinnor att stiga i graderna, även om 
processen gick långsamt och det var ett fåtal kvinnor 
det handlade om.38

Idag råder formellt sett jämställdhet vid universitetet. 
Ingen diskriminering på grund av kön får förekomma. 
Ändå förefaller könsstrukturerna sega. Kvinnliga 
studenter dominerar till antalet inom många utbild-
ningar, men sedan sker en selektion. Ju högre upp 
hierarkin man kommer, desto fler män möts man av. 
Som exempel kan nämnas att endast 14 procent av 
den svenska professorskåren utgörs av kvinnor. Mäns 
anrikning inom akademin är ett faktum.39 Den tendens 
till förändring inom genussystemet som kan skönjas 
vid mitten av 1900-talet fortgår, men i långsam takt. 
Isärhållningsprincipen har försvagats än mera, medan 
den hierarkiska principen fortfarande råder. Där status 
och makt finns, återfinns fortfarande fler män än 
kvinnor i universitetsvärlden. Det kan ses som ett tydligt 
exempel på att det, enligt genussystemets principer, 
ordnar sig. Människor, egenskaper och arbetsuppgifter 
systematiseras och ordnas efter föreställningar om kön 
vid universitetet likaväl som på andra arbetsplatser.40

36 Chrapkowska & Wold 2004:11.
37 Dock var några yrken såsom prästämbetet och militäryrket ännu 
förbehållna män. År 1958 fattades beslut om att kvinnor skulle få 
prästvigas och 1960 prästvigdes de tre första kvinnorna i Svenska 
kyrkan.  

38 Kulturgeografen Gerd Enequist (1903–1989) blev t.ex. den första 
kvinnliga professorn vid Uppsala universitet (NE, www.ne.se).
39 Wold & Chrapkowska 2004.
40 Se t.ex. Wahl m.fl. 2001.
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