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Kön som maskerad



Kön som maskerad



Feminism & genusforskning

Women’s Studies etableras vid nordamerikanska universitet i början av 
1970-talet – med fokus på betydelsen av kön och könsrelationer. 
Tolkningsperspektiv baseras i regel på det maktförhållande som 
historiskt, kulturellt och socialt definierat kvinnors och mäns roller och 
status i samhället.  

Ett annat grundläggande synsätt är att samhälle och kultur är 
strukturerade efter kön – både organisatoriskt och ideologiskt – 
vilket betingar och bestämmer erfarenheter.  

Generellt kritiserar genusforskningen den vedertagna uppfattningen 
som gjort mannen till norm – och kvinnan till det avvikande könet. 
Forskningsområdet är därför både av kompletterande och 
förändrande/emancipatorisk karaktär. På senare år har även 
samhällets heterosexuella norm accentuerats som grund för 
konstruktionen av kön.



Feminism & genusstudier



I regel en ofta nedvärderande – och ibland närmast misogyn 
syn på kvinnliga mediekonsumenter och åskådare inom den 
mediehistoriska kanon – exempelvis i Adorno/Horkheimer eller 
hos Kracauer i hans text: ”The Little Shop Girls Go to the 
Movies”.

Kön & medieteori







The advanced arithmetical machines of the future will 
be electrical in nature, and they will perform at 100 
times present speeds, or more … they will select their 
own data and manipulate it in accordance with the 
instructions thus inserted, they will perform complex 
arithmetical computations at exceedingly high 
speeds, and they will record results in such form as to 
be readily available for distribution or for later further 
manipulation.  

Such machines will have enormous appetites. One of 
them will take instructions and data from a whole 
roomful of girls armed with simple key board 
punches, and will deliver sheets of computed results 
every few minutes. 

– Vannevar Bush 1945



Kön & medieteori



Cultural-studies-inspirerad 
bok (avant la lettre) från 
1951 – allt i form av en 
mosa ik dä r McLuhan 
inleder med en artikel eller 
en kommersiell annons 
v i l k e n h a n s e d a n 
analyserar – inte sällan 
med fokus på kvinnlighet 
och manlighet. 

Kön & medieteori



Kön som konstruktion



Kön som konstruktion



Kön som representation



Kön som representation & the male gaze

kameran, manlig aktör, manlig åskådare 



Kön som representation & visual pleasure



Kön som representation
I bland annat Mulveys efterföljd var framför allt den feministiska 
filmvetenskapliga forskningen under 1980- och 1990-talet 
framgångsrik i att lyfta fram nya sätt att se på och analysera 
representationsfrågor och kön.  

Kroppslighet är ett återkommande – och centralt – tema. 

Teorimässigt lånade man perspektiv från cultural studies som parades 
med distinkta feministiska synsätt – vilket bland annat (i Sverige) 
resulterade i Tytti Soilas avhandling, Kvinnors ansikte, stereotyper och 
kvinnlig identitet i trettiotalets svenska filmmelodram (1991) – en bred 
studie av kvinnliga stereotyper i 30-talets filmmelodram, i vilken 
diskursanalys kombineras med Louis Althussers ideologikritik.



Kön som representation

En senare variant av snarlika perspektiv 
återfinns exempelvis i Ulrika Holgerssons 
avhandling, Populärkulturen och samhället 
från 2005 – i vilket hon studerar förhandlingar 
kring klass och genus, med utgångspunkt i 
den så kallade dampressen och Svensk 
damtidning mellan 1900 och 1910. 

I korthet, så har det mediehistoriskt varit ett 
synnerligen fruktbart sätt att med hjälp av 
genusperspektiv få korn på betydande 
samhällsförändringar där medier blir en sorts 
i n d i k a t o r ( o c h k a t a l y s a t o r ) f ö r 
könsförhållanden i det förflutna.



Kön som representation & visual pleasure

Utvidgat studium av ”låga filmgenrer” 
med utgångspunkt i teoribildningen 
kring visual pleasure och kroppslighet.  

Linda Williams om skräckfilm (att bli 
rädd), om melodram (att bli ledsen), 
om porr (att bli upphetsad).



Kön som representatoon & social konstruktion



Kön som representatoon & social konstruktion

Butler on gender, sex and sexuality, as performative.



Kön som performativitet, förhandling & teknologi



Kön som performativitet, förhandling & teknologi



Kön som performativitet, förhandling & teknologi

> manlighetsrepresentation & queerteori



Queerteori

I Sverige bland annat förträtt av teaterforskaren Tiina Rosenberg i 
boken Byxbegär (2001), en teaterhistorisk studie av kvinnor på 
scenen i manskläder. 

Rosenberg är genom sitt deltagande i Feministiskt initiativ också 
ett bra exempel på feminsten som akademiker-aktivist (jämför 
med Stuart Hall) – där teori i regel betraktas som länkad till 
praktik.



Queerteori & medier



Kön som teknologi & Donna Haraway



Cyborg – en organism som består av såväl biologisk 
vävnad som syntetiska delar



Cyborg – en organism som består av såväl biologisk 
vävnad som syntetiska delar

Intervju med Haraway: ”For me the 
notion of the cyborg was female, and a 
woman, in complex ways. It was an act of 
resistance, an oppositional move … The 
cyborg was, of course, part of a military 
project, part of an extraterrestrial man-in-
space project. It was also a science 
fictional figure out of a largely male-
defined science fiction. Then there was 
another dimension in which cyborgs were 
female: in popular culture, and in certain 
kinds ofmedical culture. Here cyborgs 
appeared as patients, or as objects of 
pornography, as "fem-bots"-the iron 
maiden, the robotisized machinic, 
pornographic female.”  







Donna Haraway & kön som teknologi
Haraways cyborgs spelar olika roller i hennes text – inte sällan utifrån 
ett sorts dualism. Det handlar om teknologins möjligheter till att 
upphäva gränsen mellan man och kvinna, det handlar om det 
biologiskt organiskt kvinnliga kontra ”manlig” teknik, det handlar om 
reproduktion där (även) teknik är självreproducerande, det handlar 
om gränsen mellan det tänkande subjektet och teknologisk kropp – 
liksom om cyborgen som socialistiskt-feminstisk möjlighet.  

”It is not clear who makes and who is made in the relation between 
human and machine. It is not clear what is mind and what body in 
machines that are solved into coding practices. Insofar as we know 
ourselves in both formal discourse (e.g., biology) and in daily practice 
… we find ourselves to be cyborgs, hybrids, mosaics, chimeras. 
Biological organisms have become biotic systems, communications 
devices like others. There is no fundamental, ontological separation in 
our formal knowledge of machine and organism, of technical and 
organic.”  



Donna Haraway & kön som teknologi
Av intresse är också hennes användning av fiktiva gestaltningar av 
cyborger, framför allt inom litteraturen – vilket också gjort att hennes 
analys kommit att användas i många olika praktiska och konst-estetiska 
sammanhang. Här finns även tydliga kopplingar till hur Hayles 
sedermera använder litteratur för att spåra cybernetiska 
föreställningar. 

”Cyborg imagery can suggest a way out of the maze of dualisms in 
which we have explained our bodies and our tools to ourselves. … It 
means both building and destroying machines, identities, categories, 
relationships, spaces, stories. Though both are bound in the spiral 
dance, I would rather be a cyborg than a goddess.”  











N. Katherine Hayles



N. Katherine Hayles







N. Katherin Hayles & cybernetik



c y b e r n e t i ʹk ( a v g r e k i s k a 
kybernēʹtēs ’styrman’, ’ledare’, av 
kybernaʹō ’styra’, ’leda’) – det 
ve te ns k a p l i g a områ d e so m 
omfattar studier av matematiska 
modeller för styrda system.



Cybernetik

Termen lanseras 1948 av matematikern Norbert Wiener som 
benämning på studier av kommunikation med och styrning av 
komplexa system. Cybernetiken utvecklas ur andra världskrigets 
ballistiskt dynamiska teorier – typ, hur skjuter man ned ett flygplan i x 
hastighet när man själv flyger i y hastighet.  

Karakteristiskt för cybernetiska modeller och reglerteknik (control 
theory) är därför återkoppling och feedback, där observationer av det 
faktiska resultatet jämförs med det önskade för fortsatt korrektion och 
styrning.  

Wieners ursprungliga definition av cybernetik betonade därtill likheten 
mellan biologiska, mekaniska och elektroniska system.





Cybernetik är därför studiet av kommunikation och kontroll – 
samt regelmässig respons och återkoppling vare sig det gäller 
levande varelser, maskiner eller organisationer. 

Syftet är i korthet att styra ett system för att uppnå ett mål – 
genom att reglera systemet efter respons från en respondent. 
Cybernetiken har använts för att beskriva såväl mekaniska och 
analoga system som elektriska och digitala.

Cybernetik



N. Katherin Hayles & cybernetik

Hayles bok är en cybernetisk studie om 
information och kroppslighet – allt i form 
av en rörelse mellan det humana och det 
post-humana.  

I korthet handlar det om det upplysta 
subjektets omformatering i det gradvisa 
mötet med cybernetisk återkoppling och 
maskinär intelligens.



N. Katherin Hayles & cybernetik

Det är inte medier som står i centrum för 
Hayles bok – snarare information och 
förhållandet mellan människa och 
maskin. Icke desto mindre kan hennes bok 
läsas mediehistoriskt som berättelser om 
det mediala informationssamhällets 
uppkomst. 

Bok följer – och historiserar – tre linjer: 
informationens avförkroppsligande och 
f ö r t i n g l i g a n d e , d e n g r a d v i s a 
konstruktionen av cyborgen och 
föreställningar kring den (med kopplingar 
till Haraway), samt rörelsen från humant till 
posthumant. 



N. Katherin Hayles & cybernetik

Frågor om virtuality och embodiment är 
återkommande: ”living in a condition of 
virtuality implies we participate in the 
cultural perception that information and 
materiality are conceptually distinct and 
that information is in some sense more 
essential, more important and more 
fundamental than materiality.” Det vill 
säga, en sorts mediehistoria kring 
information, datalogi och kropp – där 
utgångspunkten tas i prologens diskussion 
kring Alan Turings ”imitation game”.
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