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Dialoger mellan kön och genus är den andra publikationen i skriftserien 
Skrifter från Centrum för genusvetenskap. Under 2004 och 2005 arrangerade 
Centrum för genusvetenskap vid Uppsala universitet seminarieserierna 
Dialoger mellan kön och genus samt Genus och naturvetenskap. Ett tiotal 
forskare från olika discipliner bidrog utifrån sin forskning med olika perspek-
tiv på relationen mellan biologiskt och socialt kön. Sammantagna gav semina-
rierna en bred översikt av olika sätt att förstå förhållandet. I denna skrift har vi 
samlat sju föredrag på temat. Sex av dem ingick i seminarieserierna: Martha 
Blomqvist, Lars-Göran Johansson, Torbjörn Uller, Maja Larsson och Kristina 
Eriksson höll sina föredrag i mars 2004, Tora Holmberg i april 2005. Måns 
Anderssons föredrag hölls på en konferens anordnad av Vetenskapsrådet i 
november 2005. Vi ser skriften som en utgångspunkt för fortsatta diskussioner 
mellan forskare som intresserar sig för gränslandet mellan kön som biologi 
och som social konstruktion.  

 
Margaretha Fahlgren 
professor och forskningsledare vid Centrum för genusvetenskap 
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Martha Blomqvist 

Inledning 
Centrum för genusvetenskap har i uppdrag att bedriva utbildning och forsk-
ning i genusvetenskap samt initiera och stimulera till samarbete i genusveten-
skapliga frågor inom universitetet och därvid samarbeta med samtliga 
områdesnämnder, fakultetsnämnder och berörda institutioner. Seminarie-
serien Dialoger mellan kön och genus är tänkt som en början på ett sådant 
samarbete. Med betoning på dialog vill vi markera att vi vill få till stånd 
samtal, inte förstärka eventuella konflikter mellan olika perspektiv.  

I min inledning ska jag först summera genusbegreppets utveckling. Därefter 
ska jag kort säga något om vad jag uppfattar att spänningar mellan olika 
vetenskapliga perspektiv vad gäller förståelsen av kön/genus kan bestå i. 

Från kön till genus, tur och retur 

Begreppet ”gender” började användas inom den anglosaxiska kvinnoforsk-
ningen på 1970-talet, som en beteckning för det sociala könet som inte var 
biologiskt bestämt. Man gjorde en distinktion mellan ”sex” och ”gender”. I 
Sverige översattes det till ”kön” och ”genus”, där kön alltså motsvarade det 
biologiska könet och genus stod för det sociala könet. Termen genus började 
här användas mer allmänt i slutet av 1980-talet. Den ersatte då begreppet 
könsroll, som fram till dess hade fått beteckna beteende och handlande som 
inte sågs som biologiskt givet. Problemet med könsrollsbegreppet var att det 
gav associationer till ett medvetet förhållningssätt, ett frivilligt val, och 
könsrollen sågs som något som individen lätt kunde förändra, ungefär som en 
skådespelare som spelade olika roller. Begreppet genus har en mycket vidare 
innebörd och också en djupare. Det kan syfta på individers könsidentitet, på 
hur könsskillnader konstrueras och symboliseras, och på relationer mellan 
kvinnor och män. Det kan användas på en individnivå, men också på en 
organisationsnivå och på en samhällsnivå. Under senare år har allt fler 
forskare betonat att genus måste förstås som en process. Sociala praktiker eller 
handlingar som ”gör” kön hamnar i fokus.  

Nu skulle man kunna tänka sig att det finns en allmänt vedertagen defini-
tion av genus. Men det gör det inte. Förståelsen av det har förändrats över tid 
och utvecklingen av det pågår fortfarande. Eftersom detta är inledningen på en 
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seminarieserie om Dialoger mellan kön och genus kan en definition ändå vara 
på sin plats. Jag har hämtat den ur Nationalencyklopedin1 enligt vilken genus 
är ett  

begrepp inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning och teori-
bildning som används för att förstå och urskilja de föreställningar, idéer 
och handlingar som sammantagna formar människors sociala kön.  

Just när begreppet genus börjar bli mer allmänt känt och accepterat har det i 
viss mån börjat överges av feminister och genusforskare. Man börjar igen 
använda begreppet kön, men på ett annat sätt än tidigare. Det har att göra med 
att distinktionen mellan kön och genus alltmer börjat ifrågasättas. Åtskillnaden 
ger sken av att det biologiska och det sociala på ett enkelt och tydligt sätt kan 
separeras. Tänker vi oss i stället att det mellan den biologiska och det socialt 
konstruerade finns ett samspel, som gör det svårt att avgöra var det ena börjar 
och det andra slutar, blir distinktionen svår att upprätthålla. Den fysiska 
kroppen har börjat problematiseras av genusforskare, kroppen ses inte längre 
som given. En del teoretiker inom området ser nu ”kön” som lika kulturellt 
konstruerat som ”genus”. Man vill undvika dikotomin och använder ”kön” 
som beteckning för både det biologiska och det sociala könet. Utvecklingen 
kan beskrivas som ”från kön till genus, tur och retur – en resa i könskonstruk-
tion”. 

Spänningar  

Genusvetenskapliga frågeställningar är vid det här laget relativt etablerade 
inom humaniora och samhällsvetenskap. Men vad kan de innebära inom 
övriga vetenskapsområden? Hur kan biologisk, teknisk eller medicinsk 
forskning ha glädje av ett genusvetenskapligt perspektiv? Kan det verkligen 
berika forskningen inom dessa områden? För egen del är jag övertygad om att 
det många gånger kan det, men också om att det inte alltid gäller.  

Under det senaste decenniet har genetiken på basis av nya viktiga insikter 
och kunskap om den mänskliga arvsmassan producerat nytt vetande om 
biologiskt kön. Samtidigt har genusvetenskaplig forskning givit en fördjupad 
förståelse av kön som social konstruktion. Framstegen inom respektive 
vetenskapsområde utgör ännu inte allmänkunskap, och det är inte förvånande 
att det i mötet dem emellan kan uppstå spänningar. Vi kan till en del se det 

                                                 
1 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=181336&i_word=genus (2005-11-14) 

 6 



som en ny, och på nytt vetande baserad, version av den gamla frågan om 
betydelsen av arv och miljö.  

En del av vad som ser ut som konflikter mellan genusforskning å ena sidan 
och naturvetenskaplig och medicinsk forskning å den andra tror jag handlar 
om rena missförstånd.  

Ofta ser man uttalanden där man framför begreppet social konstruktion 
lägger till ordet ”bara”. Egenskaper och beteenden sägs alltså vara ”bara” 
sociala konstruktioner och inte biologiskt bestämda. Ordalydelsen ger lätt en 
känsla av att det socialt konstruerade är enkelt att förändra. Men så behöver 
det inte vara. I vissa avseenden kan t.o.m. det biologiska vara lättare att 
förändra. Biologin är idag möjlig att med teknik och medicinska ingrepp 
manipulera på ett sätt som det socialt och kulturellt konstruerade inte är.  

Från genusvetenskapligt håll vet vi inte alltid så mycket om gener, kromo-
somer och hormoner. Och det kan hända att vi ibland är för snabba med att 
etikettera forskning inom dessa områden som biologistisk. Helt visst finns 
också från genusvetenskapligt håll exempel på olyckliga eller obetänksamma 
formuleringar och på övertramp som får naturvetare att undra över forsk-
ningsområdet som sådant. Jag ska här inte fördjupa mig i sådana misstag. Med 
ett aktuellt exempel vill jag i stället visa vad det i stället är för typ av resone-
mang från medicinare och naturvetare som kan irritera forskare inom det 
genusvetenskapliga området.  

I slutet av januari i år (2004) fanns i Dagens Nyheters en artikel med rubri-
ken En man är en man med eller utan penis.2 DN skriver: 

Om könet är biologiskt eller socialt – eller bådadera och i så fall hur 
mycket – är en kontroversiell fråga som debatteras intensivt: Föds man 
till kvinna respektive man eller är könet bara en social konstruktion? Nu 
visar amerikansk forskning att det som händer i fosterlivet är starkt 
könsbestämmande.  

Artikeln redogör sedan för en amerikansk studie gjord på barn som fötts med 
en manlig kromosomuppsättning, men utan penis, och som opererats om till 
flickor. Enligt DN behandlades barnen av såväl sina föräldrar som andra i sin 
omgivning som flickor. Ändå skattades barnens attityder och beteenden av 
forskarna som medelmanliga eller starkt manliga. Med ett uttalande från en 
svensk forskare framhålls i nyhetsartikeln ytterligare att biologins betydelse 
för könsroller och könsidentitet nu fastslagits:  
                                                 
2 Dagens Nyheter (2004-01-22) ”En man är en man med eller utan penis”. Eldh, Gunilla.  
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Arbetet stärker slutsatsen att den biologiska bakgrunden kanske är den 
viktigaste faktorn för prägling av könsrollen och även könsidentiteten. 
Präglingen av hjärnan under fostertiden kan vara viktigare än präglingen 
av könsorganens, säger Martin Ritzén, professor i pediatrik och barn-
endokrinologi vid Karolinska universitetssjukhuset.  

I DN:s artikel ifrågasätts på intet sätt slutsatsen. Läser man själva forsknings-
artikeln (Reiner & Gearhart 2004) publicerad i The New England Journal of 
Medicine3, får man veta att av 16 barn som föddes med missbildningen 
opererades 14 till flickor. Av dessa 14 barn 

• uppfattade fem sig själva som flickor 
• hade två en oklar könsidentitet 
• ville en inte diskutera frågan med forskarna 
• identifierade sig sex som pojkar 

Sex av de till flickor opererade barnen identifierade sig således som pojkar. 
Av forskningsartikeln framgår vidare att föräldrarna i samband med opera-
tionen uppmanades att för barnen inte berätta om deras kromosomuppsättning. 
Föräldrarna till fyra av barnen uppgav att de ändå berättat för dem att de fötts 
som pojkar. Därmed återstår alltså högst två av 14 opererade barn, som trots 
att de kan ha varit ovetande om att de fötts som pojkar, ändå har en manlig 
identitet. Och här har vi bara föräldrarnas ord på att de två uppfostrats som 
flickor och att ingen berättat för dem om operationen.  

I forskningsartikeln får vi också veta litet om hur forskarna definierat man-
ligt respektive kvinnligt beteende och attityder hos barnen. Man har intresserat 
sig för barnens val av leksaker, för om de leker stillsamt eller våldsamt – 
”rough and tumble” – för deras lekkamraters kön och för om de visat intresse 
för att gifta sig. Vad gäller det sistnämna, intresse för giftermål, var det inget 
av barnen som uppgav sig ha fantasier om bröllop. Sådana fantasier skulle 
annars ha setts som ett tecken på kvinnligt beteende eller attityder. Att barnen 
inte drömde om bröllop sågs som en bekräftelse på manligt beteende och 
attityder. Forskarna som genomfört studien tycks alltså föreställa sig att 
bröllopsfantasier är genetiskt bestämda. Här har de medicinskt skolade 
forskarna definitivt lämnat sitt kompetensområde. Det kan väl ändå inte råda 
något tvivel om att bröllop och därmed fantasier om bröllop är socialt skapade 

                                                 
3 Reiner, William G. & Gearhart, John P. (2004) Discordant Sexual Identity in Some Genetic 
Males with Cloacal Exstrophy Assigned to Female Sex at Birth i The New England Journal 
of Medicine, Vol. 350, no 4. 
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fenomen. Slutsatsen att ”den biologiska bakgrunden kanske är den viktigaste 
faktorn för prägling av könsrollen och även könsidentiteten” förefaller något 
förhastad.  

Merparten av forskning inom naturvetenskap och medicin om människor är 
naturligtvis mer sofistikerad än så här. Och det är inte heller för att misstänk-
liggöra forskning överhuvudtaget från de här områdena jag berättar om 
innehållet i den här artikeln. I stället vill jag visa dels vilket intresse och 
genomslag forskning som hävdar något om att könsidentiteten är biologiskt 
bestämd har. Jag vill också visa hur kulturella föreställningar om kön kan 
påverka forskningsresultat inom forskningsområden som av många uppfattas 
som fria från sådant inflytande. Även om kromosomerna och generna inte är 
socialt konstruerade är vår kunskap om dem det. Naturvetenskapliga forskare 
verkar i ett socialt sammanhang, de utvecklar sina frågeställningar och gör 
sina tolkningar i en social och kulturell kontext. Själva forskningen om det 
biologiska är också en social konstruktion. Genusforskare bedriver i allmänhet 
inte forskning om gener och kromosomer, men det finns de av oss som 
intresserar sig för genusaspekter inom de här forskningsfälten. Naturvetenska-
pen kan ge oss kunskap om biologiska skillnader, likheter, variationer och 
förändringar, men tolkningen av dem äger alltid rum i ett socialt och kulturellt 
sammanhang, som vare sig naturvetare eller medicinare står utanför.  

Vad som också bekymrar mig med den här studien, liksom med artikeln om 
den i DN, är att de underbygger föreställningen om att det är antingen biologin 
eller det sociala och kulturella som är bestämmande för könsidentitet, bete-
ende och attityder och att det dessutom går att avgöra hur mycket det ena och 
det andra avgör. En rimligare utgångspunkt är, tror jag, att det hela handlar om 
ett komplext samspel.  

En del av det som idag ser ut som spänningar och konflikter mellan olika 
forskningsområden och forskningstraditioner tror jag kan lösas med ökad 
kunskap. En del av dem är måhända inte alls lösbara. Med en öppen dialog 
kan vi kanske berika våra respektive forskningsområden. En förutsättning för 
detta är dock att vi på från ömse håll visar respekt för varandras kunskaps-
områden. Bara då kan ett samtal och kanske ett kunskapsöverskridande bli 
möjligt.  
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Lars-Göran Johansson 

Kön, genus och orsaksurval 
Inledning  

Det finns åtskilliga historier om Wittgenstein1. En lyder så här: Vid ett 
tillfälle, då samtliga kvinnliga studenter utom Elisabeth Anscombe2 hade 
slutat gå på hans seminarier så vänder han sig till Elisabeth och utbrister lättat: 
Äntligen är vi av med alla fruntimren! 

Det låter ju lite märkligt att säga detta till en kvinna, men alla som träffat 
Elisabeth Anscombe (vilket inte gäller mig själv) kan lätt förstå vad Wittgen-
stein menade: Elisabeth Anscombe kan närmast karakteriseras som robust och 
manhaftig (både till sätt och utseende) och med ”fruntimmer” menade nog inte 
Wittgenstein personer som biologiskt sett var kvinnor utan de som, i hans 
ögon, hade en feminin karaktär.  

Historien illustrerar en distinktion som vi finner naturlig; kvinnlighet (och 
manlighet) kan förstås på två sätt: endera som biologiska kategorier, kön, eller 
som psykologiska eller sociala kategorier, genus. Och eftersom det är två olika 
kategoriseringar kan det finnas individer som har kvinnligt kön men maskulint 
genus och vice versa.  

I kampen för att öka jämlikheten och bekämpa kvinnors underordning i 
olika sammanhang har begreppet genus kommit till användning. Intresset för 
begreppet genus och de företeelser som faller under begreppet är alltså 
betingat av emancipatoriska och politiska intressen. Maskulint genus är ofta 
förknippat med makt och överordning, medan kvinnligt genus ofta förknippas 
med maktlöshet och underordning. På detta krävs ändring.  

Distinktionen mellan begreppen kön och genus är tänkt att fånga skillnaden 
mellan de egenskaper hos män/kvinnor som orsakas av vår biologi och de som 
har samhälleliga orsaker. Skälet till att denna distinktion nu är intressant är att 
man vill urskilja de drag, egenskaper eller strukturer som går att förändra med 
politiska och andra åtgärder, från dem som är opåverkbara och det är endast de 
samhälleliga orsakerna går att påverka. Kategorin genus skall innehålla de 

                                                 
1 Ludwig Wittgenstein, österrisk-brittisk filosof,1889-1951, professor i Cambridge.  
2 Elisabeth Anscombe, 1919-2001, brittisk filosof, professor i Cambridge. 
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aspekter av manlighet/kvinnlighet som beror på kulturella och samhälleliga 
faktorer för det är de som är påverkbara.  

Jag hyser dock vissa tvivel om riktigheten i antagandet att alla kulturella 
fenomen är påverkbara med politiska åtgärder. Grunden till mina tvivel är att 
jag tror att en del kulturella fenomen är orsakade av biologiska faktorer. Om 
denna misstanke är riktig bör man, om man vill hålla sig till att begreppet 
genus skall täcka det som är kulturellt föränderligt och därmed påverkbart, 
vara mer restriktiv med vad man betecknar med termen ”genus”. Jag tänker 
därför presentera en modell för orsaksanalys och åtminstone göra vissa 
ansatser till tillämpning av den på de fenomen som vi benämner kulturella, 
däribland utformningen av genus. 

Kön och Genus – ej helt koextensionella. 

Eftersom vi skiljer på begreppen kön och genus kan vi tänka oss fyra möjliga 
kombinationer. För att hålla isär begreppen använder jag man/kvinna som 
namn på könskategorier, maskulin/feminin som namn på genuskategorier. De 
fyra tänkbara kombinationerna är således: män som är maskulina, män som är 
feminina, kvinnor som är feminina och kvinnor som är maskulina.  

Denna terminologi är inte självklar. I en intervju i DN med en läkare som 
bl.a. hade transsexuella patienter sa denne att han betraktade alla personer som 
själva betraktade sig som kvinnor såsom kvinnor, oavsett vilka könsorgan de 
hade och sammaledes med män. Det finns goda skäl för en sådan hållning, 
men i denna diskussion vill jag definiera kön i termer av de biologiska 
egenskaperna, genus i termer av hur man beter sig. Detta förhållningssätt kan 
uppfattas som en form av övergrepp, men är inte avsett att utgöra någon norm; 
jag gör det endast i syfte att vara så tydlig som möjlig i just denna diskussion 
om relationen mellan begreppen kön och genus.  

Enligt dessa definitioner finns det alltså individer som man kan kategorisera 
som män med kvinnligt genus, liksom individer med kvinnligt kön + manligt 
genus. Om det inte funnes sådana individer skulle kön och genus ha samma 
extension, begreppsomfång, vilket det inte har.  

Spontant uppfattar vi distinktionen manligt/kvinnligt kön som skarp och 
tydlig, medan distinktionen maskulint/feminint genus som mer diffus. Men det 
finns gott om exempel på människor som inte är enkla att kategorisera som 
entydigt man eller kvinna, jag menar nu med avseende på könskaraktärer, inte 
i termer av identitetsupplevelser, så även den gränsen är oskarp. Detta är inget 
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argument emot begreppsdistinktionen; de flesta av våra begrepp är sådana att 
det är något oklart var gränsen för begreppets extension går.  

Vad är grunden för distinktionen maskulint/feminint genus: beteenden, 
handlingar eller upplevelser av identitet? 

Jag definierade ovan genuskategorierna i termer av beteenden. Detta är inte 
alldeles självklart; man kan tänka sig tre sätt att definiera genuskategorier: i 
termer av beteenden, handlingar eller identitetsupplevelser. 

Alternativet att definiera genus i termer av beteenden är det mest närlig-
gande, av det skälet att begreppet används för att identifiera beteenden som 
man vill ändra. Men många kanske hellre skulle vilja karakterisera genuskate-
gorierna i termer av handlingar. Skillnaden är att handlingar och beteenden har 
olika individueringskriterier. Två beteenden, som vad gäller de direkt obser-
verbara yttre aspekterna är samma sorts beteende, kan kategoriseras som olika 
handlingar. Det inträffar om två personer som utför samma beteende drivs av 
olika motiv. 

Skillnaden har att göra med vilken sorts psykologisk teori man ansluter sig 
till. Om man i likhet med Skinner och andra behaviorister menar att man inte 
på ett objektivt sätt kan beskriva mentala tillstånd, d.v.s. tankar, förnimmelser, 
emotioner m.m., så kan man naturligtvis inte använda sådana begrepp i 
vetenskapen: således talar man om beteenden. Andra, som har tagit intryck av 
den starka kritiken av behaviourismen, ser inga skäl till att avstå från att tala 
om handlingar.  

Det finns en tredje möjlighet, nämligen att fokusera på individernas egna 
subjektiva upplevelser av vilket sorts person man är, det som brukar kallas 
identitetsupplevelser. Att ha kvinnligt genus är då primärt att känna sig som 
kvinna, att ha en kvinnlig identitet och samma för manlig genus.  

Utan att ta ställning för eller emot behaviourismen tänker jag i detta sam-
manhang utgå ifrån att manligt respektive kvinnligt genus bäst karakteriseras i 
termer av beteenden. Att man förmodligen enklast ändrar beteenden genom att 
ändra människors sätt att tänka är säkert riktigt, men spelar inte så stor roll i 
denna diskussion.  

En parentes om ord och begrepp. Begreppet ”begrepp” är ofta använt men 
sällan preciserat. Rätt ofta använder man ordet ”begrepp” när man menar 
”ord”. Med begrepp menar jag ett predikat (i logisk mening), med de till 
predikatet associerade kriterierna för dess tillämpning, d.v.s. de regler som 
bestämmer vilka ting, händelser eller personer som satisfierar predikatet. 
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Dessa regler är sällan eller aldrig explicit utsagda när det gäller vardagligt 
språk. Det gör inte så mycket i vardagsspråket, men dessvärre gäller denna 
oklarhet även många begrepp som används som teoretiska begrepp inom 
humaniora och samhällsvetenskap. Den metod vi här måste använda är att 
observera hur begreppet i praktiken används och därur försöka extrahera 
kriterierna för begreppets tillämpning. Denna process innefattar med nödvän-
dighet ett val. 

Skillnaden mellan begreppen manligt/kvinnligt kön och maskulint/feminint 
genus är således en skillnad i vilka kriterier vi använder för att klassificera 
personer. Distinktionen maskulint/feminint genus har sin grund i beteende-
skillnader, medan klassifikationen i manligt/kvinnligt kön grundar sig på 
biologiska egenskaper. 

Kriterier för bestämning av genustillhörighet 

De biologiska egenskaperna antas vanligen vara resultatet av genetiska anlag 
och inget annat. Däremot är det nog en vanlig uppfattning att dispositioner för 
beteende är orsakade av såväl biologiska som sociala faktorer.  

Begreppet kön används för att täcka in de egenskaper en individ har som är 
resultatet av rent biologiska processer. Man har manligt kön om man har en y-
kromosom och de övriga biologiska egenskaper som man får som resultatet av 
rent kausala mekanismer som denna kromosom startar under fosterutveck-
lingen. På samma sätt utgör två x-kromosomer orsaken till att man blir kvinna. 
Det finns en del märkliga gränsfall, men jag struntar i det så länge. 

Manligt och kvinnligt genus är däremot sociala kategorier. Man har manligt 
genus om man har många av de egenskaper som vanligen tillkommer män 
som samhällsvarelser, inte som biologiska varelser. Och eftersom det finns 
män med typiskt kvinnligt genus och omvänt, så är tanken att dessa genus-
egenskaper är orsakade av samhälleliga och kulturella faktorer och därmed 
påverkbara. 

En av de kulturella skillnader mellan män och kvinnor, som är lättast att 
iaktta är följande: män är mindre inriktade på familjeliv, relationer, barn, “den 
lilla världen” för att låna ett uttryck av Hans Zetterberg, än vad kvinnor är. 
Och omvänt, kvinnor är mindre inriktade på “den stora världen”, d.v.s. 
yrkeskarriär, politik, ekonomi, m.m.. Man kan sammanfatta skillnaden med att 
män är mer prestationsinriktade än kvinnor och kvinnor är mer relationsinrik-
tade än män, så som det manifesteras i beteendet.  
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Jag har med viss omsorg valt termen ”inriktad” eftersom den är ganska 
neutral vad avser förklaringen. Utgångspunkten är vad vi kan observera, att 
beteendet skiljer sig åt. Men vad beror skillnaderna på? 

Många tar för givet att denna skillnad är resultatet av samhälleliga fenomen, 
ett resultat av mångtusenårigt förtryck av kvinnor, och inte något som hör till 
den naturliga, biologiska ”kvinnligheten” respektive ”manligheten” (om det 
överhuvudtaget finns någon sådan). Tanken är att den skillnad i sätt att vara 
som jag karakteriserat med relationsinriktad/prestationsinriktad inte är ett 
resultat av skillnader i biologiska egenskaper, utan resultatet av socialise-
ringen av barnen, av samhällsnormer, maktförhållanden m.m.. I modern 
sociologisk jargong skulle detta betecknas som en beståndsdel i konstruktio-
nen av genus. Simone de Beauvoir uttryckte denna tanke med den kända 
formuleringen “Man föds inte till kvinna. Man blir det.” (Enligt min termino-
logi menade hon med ordet ”kvinna” feminint genus.)  

De egenskaper som vi sammanfattar under begreppen manligt respektive 
kvinnligt genus antas alltså vara orsakade av samhälleliga faktorer, inte av 
biologiska faktorer. Men är detta sant? Och är det en rent vetenskaplig fråga 
eller är det delvis en ideologisk fråga? För att besvara den frågan behöver vi 
en bra teori om orsakande och orsaksurval, och det har vi: John Mackies3 
analys av orsaksbegreppet i termer av s.k. INUS-villkor.  

Mackies analys av orsaker i termer av INUS-villkor. 

För att illustrera Mackies teori är det lämpligt att börja med ett exempel och 
jag väljer Estoniakatastrofen. En höstdag 1994 var det storm på Östersjön. 
Trots stormen beordrade kaptenen på färjan Estonia att man skulle gå för full 
maskin. Kraften då vågorna slog emot fören fick bogvisiret att öppna sig och 
vatten strömmade in på bildäck. Eftersom det inte fanns några skott på bildäck 
så strömmade allt vatten till ena sidan när fartyget rullade. Estonia fick svår 
slagsida, kantrade och sjönk inom en timme.  

Denna katastrof, som kostade nästan 1000 människor livet har varit livligt 
omdebatterad. En diskussionspunkt har varit vad som var den egentliga 
orsaken: en del hävdar att det var konstruktionsfel i infästningen av bogporten, 
andra att det var fel av klassningssällskapet att tillåta att detta fartyg, som var 
byggt för andra ändamål, att gå i Östersjötrafik. Ytterligare andra hävdar att 
orsaken var kaptenens beslut att gå för full maskin trots stormen. Kaptenens 

                                                 
3 John Mackie, 1917-81, australisk filosof, från 1967 verksam i Oxford.  
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försvarare säger då att det var rederiets fel, eftersom kaptenen av lönsamhets-
skäl pressades att hålla tidtabellen. Märkligt nog har ingen i debatten hävdat 
att stormen var den egentliga orsaken.  

Det är uppenbart att alla dessa omständigheter är nödvändiga villkor för 
olyckan; det räcker med att en enda av dessa faktorer inte hade förelegat för 
att olyckan inte skulle ha inträffat. Å andra sidan är ingen faktor ensam 
tillräcklig för olyckan; det är tillsammans, som ett komplex av faktorer, som 
dessa faktorer ger upphov till olyckan. Var och en av faktorerna är alltså en 
nödvändig komponent i ett komplex av faktorer, vilket i sin helhet utgör ett 
tillräckligt villkor för händelsen. På engelska blir denna fras ”Insufficient but 
Necessary part of a complex of conditions which is Unnecessary by Suffi-
cient”, och därav har vi förkortningen INUS-villkor. Mackie hävdar nu att det 
vi kallar orsak alltid är ett INUS-villkor för den händelse vi är intresserade av 
och kallar verkan.  

Nu inställer sig frågan vilka principer använder vi när vi i ett komplex av 
villkor väljer en av beståndsdelarna såsom varande orsaken?  

Diskussionen kring Estoniakatastrofen innehåller många aspekter, inte 
minst moraliska och juridiska. Om man t.ex. hävdar att bogvisirets konstruk-
tion var orsaken till katastrofen, så har man därmed också lagt skulden på 
varvet. De som säger att kaptenens beslut är orsaken, lägger därmed också 
skulden på kaptenen. Identifiering av orsaken är i detta fall intimt förknippat 
med skuldfrågan. Kopplingen mellan orsak och skuld är den att man inte kan 
vara moraliskt eller juridiskt ansvarig för en händelse om man inte orsakade 
händelsen, eller var i stånd att förhindra händelsen.  

Varför är det ingen som sagt att orsaken är stormen? För hundra år sedan 
skulle det varit fullständigt naturligt att säga att katastrofen orsakades av 
stormen. Jag tror skälet till att vi numera gör andra bedömningar än vad man 
skulle gjort för 100 år sedan är att vi nu för tiden utgår ifrån att ett modernt 
fartyg skall klara en storm. Eftersom vi numera har mycket bättre kontroll 
över händelsernas gång och bygger fartyg som skall klara även svåra stormar, 
utgår vi ifrån att orsaken måste sökas i att man misslyckades med att handla i 
förebyggande syfte. Kort sagt, orsaksurvalet styrs delvis av vad vi betraktar 
som ett normalt händelseförlopp; förr var det inte ovanligt att fartyg sjönk när 
det var storm, numera är det mycket ovanligt.  
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Detta resonemang antyder att orsaksurval styrs av andra än rent objektiva 
principer. En annan intressant illustration till principerna för orsaksurval ges 
av följande exempel, hämtat från Germund Hesslow4. 

I ett genetiskt försök har man odlat fram en muterad stam av bananflugor. 
En effekt av mutationen är att dessa bananflugor får förkrympta vingar, om 
temperaturen vid försöket är cirka 22°C. Om man höjer temperaturen till cirka 
32°C får dock bananflugorna normala vingar. Om man nu jämför två grupper 
bananflugor, en normal stam och en muterad stam, där båda grupperna har 
växt upp vid 22°C, så säger vi tämligen självklart att orsaken till de för-
krympta vingarna är mutationen. Men om vi jämför två grupper flugor där 
båda grupperna är muterade och där en grupp växt upp vid 22°C och den 
andra vid 32°C, så är vi benägna att säga att orsaken till de förkrympta 
vingarna i den första gruppen är den låga temperaturen.  

Frågan om orsaken till de förkrympta vingarna besvaras alltså olika bero-
ende på vilken jämförelse man gör: Om man vill säga något icke-kontextuellt 
om orsakerna till de förkrympta vingarna så måste det bli följande: det finns 
två faktorer som båda är nödvändiga för förkrympta vingar, en genetisk och en 
miljömässig. Tillsammans är dessa tillräckliga. Ingen kan sägas vara mer eller 
mindre nödvändig än den andra faktorn.  

Det är inte svårt att finna fler exempel som på liknande sätt visar att vårt 
perspektiv styr vårt urval av orsaken, eller den viktigaste orsaken, i ett 
komplex av villkor. De principer vi använder för orsaksurval verkar vara 
någon av följande: 

• Kontrast; vi gör, eller tänker oss en jämförelse mellan två händelser 
eller tillstånd där alla utom en variabel hålls konstant. Skillnaden i 
utfall antas då vara orsakad av variationen av den kontrollerade vari-
abeln.  Detta är Mills variationsprincip.5  

• Plötslig förändring: om ett antal av villkoren har förelegat en tid och 
ett nytt tillkommer, vilket då fungerar som igångsättande av en hän-
delse, så uppfattar vi intuitivt den tillkommande faktorn som orsa-
ken. Vi talar ofta om den utlösande orsaken. Detta är en underavdel-
ning av kontrast. 

                                                 
4 G. Hesslow: ”What is a genetic disease? On the relative importance of causes.” sid. 183-93 
i Lindahl & Nordenfeldt (utg):Health, Disease and Causal Explanation in Medicine. Reidel, 
Dordrecht, 1984. 
5 Först formulerad av John Stuart Mill, 1806-73, brittisk filosof och ekonom. 
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• Möjlighet att påverka; vi är intresserade av orsaker därför att vi vill 
ingripa. Vi väljer ut den faktor som man kan göra något åt.  

• Moraliska eller juridiska ställningstaganden: vi väljer ut något som 
en orsak eftersom vi vill rikta moraliska eller juridiska anklagelser 
mot någon, eller prisa någon för en god handling. Tanken är att man 
inte kan vara moraliskt eller juridiskt ansvarig för en händelse om 
man inte orsakat händelsen.  

Man kan sammanfatta resonemanget på följande sätt: Analysen av orsaksrela-
tioner består av två steg; det första är att identifiera komponenterna i det 
komplex som är tillräckligt för den händelse som vi kallar effekten. Identifi-
kationen av dessa komponenter kan i princip göras helt oberoende av pragma-
tiska hänsyn, värderingar eller förväntningar. Det andra steget är att välja ut 
något som orsaken, eller den viktigaste orsaken, i komplexet. Detta urval 
verkar styras av vårt intresse som agenter, som handlande varelser; antingen 
vill vi ingripa i händelsernas gång, eller i efterhand göra moraliska eller 
juridiska bedömningar. Det finns alltså både en faktakomponent och en 
intresserelaterad komponent i begreppet orsak. 

Orsaker till genusfenomen 

När det gäller orsaker bakom de beteenden som vi sammanfattar under 
begreppet manligt/kvinnligt genus, så är, tror jag, urvalskriterierna ofta 
påverkansmöjlighet; debatten om genusstrukturer i samhället har en emanci-
patorisk riktning; man vill åstadkomma förändringar. Men då uppstår frågan; 
hur stor relativ styrka har de faktorer man kan påverka och de man inte kan 
påverka?  

Eftersom alla faktorerna i ett komplex är nödvändiga komponenter i kom-
plexet, skulle man kunna tro att det inte går att säga att olika faktorer har olika 
styrka. Men det är en förhastad slutsats. Om ett komplex av villkor är ett 
tillräckligt villkor för en given händelse, så innebär det att händelsetypen kan 
frambringas av andra komplex av tillräckliga villkor. Det är vidare fullt 
tänkbart att två eller flera olika komplex delvis innehåll samma komponenter. 
Detta gör det möjligt att tala om korrelationer mellan en faktor och en klass av 
händelser av olika styrka.  

Det är självklart att det i huvudsak är kvinnor vi tillskriver feminint genus 
och män som tillskrivs maskulint genus. Det finns förvisso avvikelser, men det 
är uppenbart  att kön och genus i stort sett sammanfaller. Talar inte detta för att 

 18 



genusegenskaper i huvudsak orsakas av könet enligt den intuitivt rimliga 
principen att en korrelation bäst förklaras av ett orsakssamband?  

Detta är en förhastad slutsats. Enligt Reichenbachs princip6 finns det tre 
möjliga förklaringar till en korrelation mellan två variabler X och Y: endera är 
X en orsak till Y, eller tvärtom Y en orsak till X, eller så har X och Y en 
gemensam orsak. Reichenbachs princip är inte helt oomtvistad, men, törs jag 
hävda, de allra flesta som diskuterar orsaker accepterar den, eventuellt med 
vissa förfiningar.  

I fallet med korrelationen mellan kön och genus är den mest närliggande 
tolkningen att könsegenskaperna orsakar genusegenskaperna. Man bör då 
hålla i minnet att ordet ”orsaka” här inte utesluter att andra faktorer bidrar och 
att påståendet inte skall tolkas som ett strikt samband; vanligen innehåller det 
komplex som utgör ett tillräckligt villkor för fenomenet i fråga flera faktorer. 

Den motsatta uppfattningen, som många hävdar, är att genusegenskaperna 
uteslutande är resultatet av samhällelig påverkan. De menar att korrelationen 
kan förklaras med att vårt samhälles normbildning är så stark att vi från första 
dagen i livet lär barnet antingen manliga eller kvinnliga attityder, värderingar 
och beteenden. Korrelationen skulle då vara resultatet av att vi observerar de 
yttre könsorganen och styr vårt beteende mot barnet efter denna vetskap. Vi 
beter oss olika mot pojkar och flickor från första stund. Men är det hela 
förklaringen? Finns det några drag som inte kan manipuleras med uppfostran? 
Många föräldrars erfarenhet är att barnen nära nog från allra första stund har 
en viss personlighet, vissa karaktärsdrag, som endast i mindre grad kan 
modifieras med påverkan. 

Min gissning är att genusfenomen betingas av ett komplex av faktorer av 
vilka några är biologiska och några är sociala och kulturella. Vad som skall 
utnämnas till orsaken, eller den viktigaste orsaken är en fråga om vad vi har 
för syften. 

De sociala och kulturella faktorerna reproduceras från generation till gene-
ration. Men hur har de uppkommit? Och varför reproduceras de? Vissa sociala 
eller kulturella fenomen dör ut efter kortare eller längre tid, medan andra lever 
kvar. Varför?  

För min egen del skulle jag vilja hävda följande två teser: 
• Om det finns några egenskaper som är gemensamma för alla kända 

samhällen, så måste orsakerna till dessa gemensamma egenskaper 

                                                 
6 Först formulerad av Hans Reichenbach, 1891-1953, tysk-amerikansk filosof. 
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stå att finna i biologiska/genetiska egenskaper som är gemensamma 
för majoriteten individer i arten.  

• Det finns sådana kulturella egenskaper som är gemensamma. Exem-
pel: alla kulturer intresserar sig för icke-produktiva, kulturella akti-
viteter som att tävla, att berätta historier, spela teater, utöva musik. 
Formerna varierar, men detta intresse är ett gemensamt drag. 

Om man accepterar dessa två teser, så har man accepterat att det finns bio-
logiska/genetiska orsaker, d.v.s. INUS-faktorer, till typiskt kulturella fenomen. 

Hör typiska genusfenomen till denna kategori, d.v.s. finns det i alla sam-
hällen gemensamma drag för det som faller under beteckningen manligt 
respektive kvinnligt genus? En kandidat är den tidigare nämnda prestations-
orienteringen hos maskulina och relationsorienteringen hos feminina männi-
skor. Ett evolutionsbiologiskt argument för att denna skillnad har genetiska 
orsaksfaktorer är följande: det hör till vår natur (d.v.s. vi är genetiskt dispone-
rade för) att försöka maximera vår avkomma, d.v.s. antalet barn som överlever 
till vuxen ålder och själva reproducerar sig. Därför har män och kvinnor olika 
strategier. Mannen kan, om han kan attrahera många kvinnor, få ett stort antal 
barn och satsar på kvantitet. Kvinnan, däremot, kan maximalt få cirka 10-15 
barn och bör därför inrikta sig på att maximera chansen att så många som 
möjligt av dessa överlever till vuxen ålder; alltså är omsorgen väsentlig. För 
att ha maximal framgång med det bör hon försöka hålla kvar barnafadern så 
att han bidrar med resurser. Både när det gäller omvårdnaden om barnen och 
när det gäller att hålla kvar mannen/resursgivaren är metoden densamma, att 
skapa starka känslomässiga band. Männen, å sin sida, konkurrerar om kvin-
norna genom att visa förmåga att dra in resurser till familjen, alltså har 
evolutionen premierat prestationsorientering. 

Man har invänt emot detta argument att det inte gäller längre i ett modernt 
samhälle. Det är nog riktigt, men vår konstitution ändrar sig långsamt och i 
evolutionärt perspektiv är civilisationen en alldeles färsk uppfinning. Alltså är 
nog vår konstitution, både den fysiska och psykiska, i allt väsenligt formad 
före civilisationens intåg.  

Ett annat tänkbart motargument mot tesen att män normalt är prestations-
orienterade och kvinnor relationsorienterade är följande: det finns afrikanska 
kulturer i vilka kvinnorna brukar jorden och därigenom bidrar till merparten 
av familjens mat, medan männen jagar, vilket endast ger ett marginellt 
tillskott. Männen ägnar i övrigt tiden till samvaro, öldrickande och historiebe-
rättande, d.v.s. man skapar och underhåller relationer. Alltså kunde man säga, 
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att i ett sådant samhälle är kvinnorna prestationsorienterade medan männen är 
relationsorienterade. Men en minst lika naturlig slutsats är att matanskaffning 
på det så att säga triviala sättet att odla grödor runt boplatsen uppfattas som en 
del i omvårdnaden av familj och barn. Men jakten ger det nödvändiga till-
skottet av proteiner och det är framgång i jakt som är den manliga prestation 
som ger konkurrensfördelar. 

Jag tror att det ligger ett mått av sanning i det evolutionära argumentet. Men 
det är tydligt att begreppen relationsorientering/prestationsorientering är lite 
väl flexibla för det syfte vi använder dem till; vi borde precisera dem bättre för 
att det skall vara möjligt att avgöra huruvida det är en universell kulturell 
skillnad mellan män och kvinnor att män är mer prestationsorienterade och 
kvinnor mer relationsorienterade. Testbara hypoteser om dessa ting kräver mer 
precisa begrepp. 

Sammanfattning 

Begreppen manligt/kvinnligt genus är samlingsbegrepp på ett antal egenskaper 
och beteenden. Dessa orsakas av komplex av faktorer, vari ingår såväl 
biologiska som sociala mekanismer.  

Det har allmänt antagits att sociala och kulturella egenskaper i ett samhälle 
är sociala konstruktioner i den meningen att de skapas av människor i samver-
kan. Jag har inget att invända emot detta. Men den slutsats, som för många ter 
sig närmast självklar, är jag mer skeptisk till, nämligen tanken att det som är 
en social konstruktion går att ändra med politiska och andra medvetna 
ingripanden. En del kulturella och sociala mekanismer är gemensamma för 
alla mänskliga samhällen, vilket betyder att det finns orsaksfaktorer som är 
gemensamma för alla samhällen. Dessa är högst sannolikt biologisk/genetiska 
och därmed knappast möjliga att påverka annat än i ett evolutionsbiologiskt 
tidsperspektiv.  

Om syftet med att särskilja begreppen kön och genus är att identifiera på-
verkbara egenskaper/beteenden hos män/kvinnor i avsikt att ändra på rådande 
maktförhållanden, så skall man inte fixera begreppet genus som kulturellt 
betingade beteenden och särdrag. Ty en del kulturella drag är i sin tur orsa-
kade av biologiska faktorer.  

Till min överraskning, får jag säga, har jag landat i en ståndpunkt som har 
betydande likheter med Judith Butlers: distinktionen kön/genus såsom den nu 
används är av tveksamt värde för den som vill ändra världen och bekämpa 
kvinnors underordning. Inte så att jag vill gå med på Butlers tes att både kön 
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och genus är sociala konstruktioner om detta tolkas som att det inte finns 
några verkliga skillnader mellan män och kvinnor. Men om ståndpunkten är 
att man inte kan göra en distinktion mellan kön och genus genom att säga att 
kön är en rent biologisk kategori och genus en rent social kategori så ligger det 
en sanning i detta; såväl köns- som genus-egenskaper orsakas av både biolo-
giska och sociala faktorer. Det betyder inte att man inte kan eller bör ändra på 
maktrelationer eller andra ojämlikheter mellan män och kvinnor. Men frågan 
är om begreppet genus, såsom det nu används, är det lämpligaste analysverk-
tyget för att förstå orsakssammanhangen och identifiera vad som är möjligt att 
påverka. 
 
Tack. 
Jag vill tacka Jan Österberg för många värdefulla synpunkter på en tidigare 
version av denna uppsats. 
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Tobias Uller 

Hanligt och honligt ur ett biologiskt 
perspektiv 
När Darwin först publicerade sina tankar om evolution, att alla levande former 
har utvecklats och förändrats över generationer, var han inte den förste att 
hävda att naturen inte var statisk. Vad som däremot var radikalt nytt var den 
mekanism som han föreslog låg bakom en stor del av den evolutionära 
processen och som gör att organismer blir anpassade till sin miljö - naturlig 
selektion. Enkelt uttryckt innebär naturlig selektion att karaktärer som leder 
till ökad överlevnad och fortplantningsframgång kommer att öka i frekvens i 
en population, och ersätta tidigare karaktärer som inte gav samma fördel, 
under förutsättning att karaktären är ärftlig. I kallare klimat t.ex. kan man 
tänka sig att individer med tjockare päls har en överlevnadsfördel och att 
pälstjockleken därför evolverar till att bli tjockare när klimatet blir kallare. 

Men det gäller inte bara att överleva, utan reproduktion förs inga anlag 
vidare till nästa generation. Selektion på egenskaper som ökar fortplantnings-
framgången kallas sexuell selektion, och det är den som framför allt är 
anledningen till att hanar och honor ofta ser olika ut och har olika beteenden. 
De flesta organismer som vi är vana vid är tvåkönade. Honor definieras som 
de individer som har relativt få, men stora könsceller (ägg) och hanar som de 
individer som har relativt små, men många könsceller (spermier). Anledningen 
till att det finns just två varianter av könsceller, ägg och spermier, är att 
könsceller av medelstor storlek inte gynnas av sexuell selektion. Antingen gör 
man många små och billiga och kan öka sin fortplantningsframgång genom att 
kunna sammansmälta med många andra könsceller, eller också investerar man 
mer i varje könscell för att ge avkomman en bättre start på livet. Den här 
uppdelningen i två kön skedde för mycket länge sedan i livets historia och har 
sedan varit något som hängt med till våra dagar. 

Skillnaden i storlek och investering i könsceller, och därmed också i av-
komman i stort, har lett till att olika egenskaper har gynnats hos de två könen 
för att öka fortplantningsframgången. Eftersom honor inte kan få fler ungar 
genom att para sig med flera olika hanar (så länge som hans spermier räcker 
till) är hon framförallt beroende av resurser, i form av näring etc., för att kunna 
öka antalet ungar. Honliga karaktärer som leder till ökad resurstillgång 
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kommer därför att gynnas, som t.ex. att välja en hane med ett stort och bra 
revir. Eftersom honor också investerar mycket i sina barn kommer också 
kostnaden för att göra fel, t.ex. para sig med en hane med ”dåliga” eller ”icke-
kompatibla” gener, vara stor, vilket har lett till partnerval även med avseende 
på genetisk uppsättning. Honor förväntas därför vara mycket kräsna i sitt val 
av både sexuell och social partner. Hanar, å andra sidan, kan dramatiskt öka 
sin fortplantningsframgång genom att para sig med många honor, vilket lett 
till att karaktärer som framför allt ökar parningsframgången har gynnats hos 
hanar. De här skillnaderna i sexuellt selektionstryck ligger bakom att många 
djur (och växter) är sexuellt dimorfa, d.v.s. att hanar och honor ser olika ut. 
Många hanliga ornament används i kamper hanar emellan om att få tillgång 
till honor, och starka färger, långa stjärtar, och andra hanliga ornament kan 
signalera genetisk kvalitet eller resurstillgång, information som honorna 
använder i sina val av partner.  

Ibland blir selektionstrycket det omvända, d.v.s. att honor blir begränsade 
av antalet partners och hanar av resurser. Så är det till exempel hos kantnålen 
(en fisk) där honan överlämnar äggen till hanen som ruvar dem i en ficka på 
magen. Hanen kan alltså inte få fler barn än han har plats i sin ficka (jämför 
med en däggdjurshona), medan honan kan producera en ny kull med ägg och 
överlämna till en annan hane (jämför med en däggdjurshane). Mycket riktigt 
är det honor som konkurrerar sinsemellan om tillgång till hanar och har 
evolverat olika typer av ornament (t.ex. färg) medan hanar är mer kräsna i sina 
val av partner än honor. 

I likhet med allt annat levande är människan ett resultat av evolution. Det är 
därför naturligt att fråga sig vilken betydelse sexuell selektion har haft i vår 
evolution. Vi ser olika ut på många sätt och män är generellt sett större än 
kvinnor, vilket sannolikt är en följd av en starkare sexuell selektion på 
kroppsstorlek hos män än hos kvinnor. Genom att använda sig av beskrivande, 
experimentella, och jämförande studier av mänskligt beteende har psykologer 
och andra beteendevetare också försökt att förstå i vilken utsträckning som 
mänskligt beteende är ett resultat av sexuell selektion. Båda könen förväntas 
alltså ha mentala anpassningar som ökat fortplantningsframgången, åtmin-
stone i miljöer som varit vanliga under vår evolutionära historia. Exempelvis 
så förväntar vi oss att män ska ha en starkare preferens för flera olika sexpart-
ners (hanar är framför allt begränsade av antal partners för sin fortplantnings-
framgång) samt anpassningar för att undvika att bli sexuellt bedragna, vilket 
naturligtvis kan leda till att någon annan blir far till kvinnans barn. Kvinnor å 
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sin sida förväntas ha anpassningar som gjort det möjligt att försäkra sig om 
investering i henne och hennes barn i högre grad än män (honor är framför allt 
begränsade av resurser för sin fortplantningsframgång). Det är värt att poäng-
tera att mentala anpassningar inte behöver betyda att vi är medvetna och gör 
rationella val (t.ex. aktivt och medvetet försöker öka vår fortplantningsfram-
gång). De flesta av våra mentala anpassningar (t.ex. känslor) är antagligen inte 
under medvetandets kontroll. I enlighet med förutsägelser från ett evolutionärt 
perspektiv har många studier visat att män har en starkare preferens för olika 
sexpartners och reagerar mer på sexuell otrohet än kvinnor. Kvinnor har 
däremot en starkare preferens för finansiell och social ställning hos en partner 
och reagerar mer på emotionell otrohet än män. De här skillnaderna är bara 
några få exempel och det finns många andra väldokumenterade beteendemäs-
siga skillnader mellan män och kvinnor i många vitt skilda kulturer, ett flertal 
av dem relaterade till partnerval och sex.  

Att evolutionen lett fram till skillnader mellan könen hos människor är inte 
i sig något uppseendeväckande, det gäller alla andra sexuellt förökande arter, 
och ett evolutionärt perspektiv har också visat att flera av dessa fundamentala 
skillnader sannolikt är en följd av naturlig och sexuell selektion. Nästa fråga är 
då naturligtvis hur, och när i individens utveckling, skillnaderna mellan män 
och kvinnor uppkommer. En dominerande tanke inom såväl den humanistiska 
som vetenskapliga historien har varit iden om att vi föds som ett oskrivet blad. 
En tänkbar följd av detta synsätt är då att individens beteende helt kommer att 
vara en följd av miljöpåverkan, både biotisk (andra organismer), och icke-
biotisk. Vi vet nu att människan långt ifrån är ett oskrivet blad vid födseln, och 
att det finns skillnader mellan könen i såväl hjärnan som andra organ långt 
tidigare än så. Även på genetisk nivå finns en skillnad mellan män och 
kvinnor. Medan kvinnor har två likadana könskromosomer (X-kromosomer), 
så har män en X- och en Y-kromosom (en del organismer har ingen genetisk 
skillnad mellan könen, t.ex. hos krokodiler så bestäms könet av temperaturen 
under fosterutvecklingen). På Y-kromosomen sitter gener som stimulerar 
celler som ska bli könsorgan till att differentiera till testiklar. Testiklarna 
börjar producera hanligt könshormon, testosteron, som leder till förändringar i 
t.ex. könsorganens och hjärnans vidare utveckling och därmed till skillnader 
mellan könen. Skillnader mellan pojkar och flickor kan ses i lekbeteende 
redan mycket tidigt i utvecklingen. En studie på silkesapor visar att även de 
har könsspecifika preferenser för leksaker som liknar människobarns preferen-
ser, vilket tyder på en biologisk bas för den typen av preferenser. Förutom den 
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genetiska skillnaden mellan könen hos däggdjur (och de flesta andra rygg-
radsdjur) som, via produktion av könsorgan, leder till differentiering till pojke 
respektive flicka, kan olika former av miljöpåverkan under forstertiden 
påverka utvecklingen. Exempelvis så blir mushonor som utvecklas i en kull 
med många bröder utsatta för en högre dos av testosteron än mushonor som 
utvecklas med en syskonskara som är skevad mot honor. Motsvarande sker 
även hos hanar och påverkar beteenden upp i vuxen ålder hos båda könen. 
Efter födseln (och kanske även tidigare än så) utsätts vi naturligtvis också för 
många andra typer av påverkan, både av människor och av övriga omvärlds-
faktorer som påverkar hur en individ kommer att se ut och bete sig. Männi-
skan är ovanlig på det sätt att den är mycket mer beroende av kulturell 
inlärning än andra organismer, men även andra apor och andra organismer, 
såsom fåglar, lär sig olika typer av beteenden från sina artfränder.  

Det är alltså många bitar som vi behöver för att kunna förstå mänskligt 
beteende och hur det skiljer sig åt mellan könen. Ett evolutionärt perspektiv 
ger en förståelse för hur olika selektionstryck skapar anpassningar, mentala 
och övriga, som leder till ökad överlevnad och fortplantningsframgång samt 
varför det finns så stor variation mellan individer. Studier i gränslandet mellan 
evolutionsbiologi och andra discipliner såsom genetik, fysiologi och psykologi 
lär oss hur organismer utvecklas för att nå detta mål, och hur skillnader mellan 
individer uppstår och bibehålls. Samhällsvetenskaper, inklusive historia, 
bidrar med modeller för att förstå hur mänskliga samhällen och kulturer 
uppstår och fungerar. Ensam kan ingen av dessa ge en fullständig syn på 
mänskligt beteende, men tillsammans kanske de kan komma nära det målet. 
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Maja Larsson 

Det biologiska könets historia – ett ämne 
för genusforskaren 
Det biologiska könet tas ofta som en så given och konkret del av våra var-
dagsliv att det kan uppfattas som fjärran ett abstrakt och mångtydigt ämne som 
historia. Alla har vi en kropp, vanligtvis av kvinnligt eller manligt slag, och att 
våra kunskaper om och upplevelser av densamma skulle ha något med det 
förflutna att göra, annat än i ett mycket långt evolutionärt perspektiv, kanske 
vi vanligtvis inte tänker på. Inom forskarvärlden har begreppet kön dessutom 
kommit att ställas i en belysande motsatsposition till föreställningar om genus, 
kultur och historia, vilket resulterat i en betydelsefull och problematisk barriär 
ämnesområdena emellan. 

Vad handlar den barriären om? Och kanske först och främst, vad betyder 
begreppen genus och kön? När vi inom vetenskapen idag talar om genus 
avses, förutom dess innebörd som princip för grammatisk klassifikation, i 
allmänhet de tillfälliga men nog så betydelsefulla föreställningar om kön som 
etableras och utmanas i kultur, historia och samhälle. Med genus brukar vi 
mena den kunskap om kvinnligt och manligt som skapas i ett visst 
sammanhang, som många gånger inbegriper frågor om makt, och som 
tillskriver könen skilda beteenden, egenskaper, roller och möjligheter. Genus-
forskningen utgör sedan några år en egen, ämnesöverskridande, vetenskaplig 
disciplin med specifika frågeställningar och teoretiska begrepp. Det är ett 
område som har utvecklats av humanister, samhällsvetare och på senare år 
även naturvetare och vars gränser och fokus ständigt diskuteras i anslutning 
till feministisk teori- och begreppsutveckling. Genusforskarens studieobjekt 
kan dock på en generell nivå beskrivas som det kulturellt och socialt konstrue-
rade könet, det som ständigt formas och blir till i relation till en vidare 
samhällelig kontext. 

Och vad är kön? Enligt ordböckerna har begreppet använts i svenska språ-
ket åtminstone sedan 1500-talet. Det har brukats dels som en sammanfattande 
benämning på endera av de två rolltyperna vid fortplantningen, hona eller 
hane, kvinna eller man, om könsorganen. Men ord och deras innebörder går 
naturligtvis inte att låsa fast, vilket inte minst historiska tillbakablickar 
avslöjar. I äldre definitioner anges även mer oväntade betydelser av kön, 
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såsom beskaffenhet, slag, art, släkte, ras, människosläkte, eller om individer 
som hör samman och bildar en grupp eller enhet. 

Termer som könsdel, könsdrift, könlös, könsmogen, könsorgan, 
könsnjutning, könsskillnad, könsumgänge och könssjukdom kan kanske 
framstå som tidlösa men de dök faktiskt upp i svenska språket för första 
gången under 1800-talet, närmare bestämt i läkar- och biologiböcker, 
vetenskapliga tidskrifter och populära hälsoläror. De specifika kroppsdelar, 
drifter, mognadsprocesser, umgängesformer och sjukdomar som brukar 
relateras till människans sexualitet och fortplantning uppmärksammades då på 
ett nytt och mer systematiskt sätt och kom inom ramen för naturvetenskapen 
att utgöra objekt för närmare analys och klassifikation (Larsson 2002). 

I denna föreläsning vill jag argumentera för att det biologiska könet även 
kan vara ett ämne för genusforskaren och med fördel beskrivas i relation till 
frågor om historia, kultur och socialt sammanhang. Något jag kommer att visa 
exempel på är hur kulturella och vetenskapliga praktiker och föreställningar 
om kropp och kön har varit betydelsefulla för våra kunskaper om människans 
fysiska liv, samt hur detta förändras över tid. Idag finns exempelvis avance-
rade tekniker för att förändra och försköna kroppen. Hjärtan, njurar och ägg 
flyttas mellan olika individer och sofistikerad teknisk utrustning har i intim 
förening med vissa kroppar visat sig kunna upprätthålla liv och förbättra våra 
fysiska förmågor på ett sätt som inte var möjligt för bara någon generation 
sedan (Lundin & Åkesson, red. 1996, Arrhenius 1999, Liepe 2003). 

Tanken om den naturliga kroppen och dess absoluta gränser ifrågasätts idag 
på många håll. Även våra kön påstås ibland utgöra föremål för förhandling, 
modifiering och en mångfald associationer och upplevelser. Bakom oss ska vi 
ha lagt en modernistisk era av vetenskapstro, enhetliga subjekt och tanken på 
att en fast och sann biologi utgör grunden för vår sexualitet och identitet som 
man eller kvinna. Nu finns utrymme för rollspel, lek med sexuella positioner 
och faktiskt även för fysiska modifieringar och könsbyten. På frågan om vad 
som kännetecknar en man eller en kvinna finns inga entydiga svar och själva 
kategorin kön ifrågasätts allt oftare som sorteringsinstrument och grund i vår 
förståelse av människan (Salecl & Moore 2004). 

Men beskrivningen av kön som en föränderlig och mångfacetterad arena för 
upplevelser och begär hör inte bara till vår tid av högteknologi och flytande 
identiteter. Kropps- och sexualitetshistoria är ett växande fält och en mångfald 
studier har under senare år visat hur det biologiska könet alltid har varit en del 
av en vidare kulturell kontext. Den mänskliga biologin har inte bara tolkats 
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och framställts på olika sätt under olika epoker. Den har också upplevts på 
olika sätt, blivit till inom vitt skilda kulturer, utgjort en arena för maktens olika 
uttryck och för varierande former av kontroll. Kroppen har blivit till i olik-
artade produktions- och konsumtionsrytmer, i njutning och smärta, som 
redaktörerna för en tidig antologi i ämnet har formulerat det (Gallagher & 
Laqueur, eds. 1987). 

En beskrivning av det biologiska könet som en integrerad del av vår historia 
kan utgå från olika typer av källor och jag kommer att hämta mina exempel 
från medicinen och biologin. Företrädare för dessa ämnen har ända sedan 
antiken ägnat sig åt att studera människans kön på sätt som uppfattats som mer 
systematiska, objektiva och närmare verkligheten än andra. Inte minst denna 
normativa status gör det angeläget att analysera de vetenskapliga tolkningarna 
ur ett vidare historiskt perspektiv. 

Nedslag görs, med utgångspunkt i internationell och viss mån även svensk 
genus- och vetenskapshistorisk forskning, under en period som sträcker sig 
från antiken fram till sekelskiftet 1900. Inledningsvis diskuteras ett exempel 
hämtat ur det franska 1500-talets medicinska värld. 

Sanningen under skinnet – en fråga om kosmos 

En fransk läkare, Ambroise Paré, reflekterade i början av 1500-talet i en av 
sina medicinska texter över en tjänare som han stött på vid den franska kungen 
Karl IX:s hov. Tjänaren i fråga hette Germain Garnier, var i 25-årsåldern, hade 
tjockt rött skägg och beskrivs som en välbyggd karl. Det märkliga var att han 
hade levt större delen av sitt liv som flicka. Döpt till Marie hade hon, av själv 
och andra, uppfattats som varande av kvinnokön och inte uppvisat några 
tecken på manlighet. Förvandlingen från flicka till pojke beskrivs ha ägt rum 
mitt under pubertetens hetta då Marie en dag var ute och jagade grisar över ett 
vetefält. Hon hoppade över ett dike och ”i samma ögonblick kom blygden och 
manslemmen fram hos honom efter att ha brutit igenom de ledband som 
inneslutit dem” (Laqueur 1994). Det ramlade helt enkelt ut en penis mellan 
benen på Marie som gråtande sprang hem till sin mor. Läkare och kirurger 
tillkallades och enades inför den omtumlade modern om att hennes dotter nu 
var att betrakta som en son. Mamman förde sitt barn till biskopen som 
sammankallade ett möte i vilket slogs fast att en förvandling ägt rum. ”Han 
fick ett mansnamn: i stället för Marie… fick han heta Germain, och man 
försåg honom med manskläder” (Laqueur 1994). 
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Händelsen finns återgiven i en av Parés egna texter men även i en av 1500-
talsförfattaren Michel de Montaignes essäer samt i en rad medicinska böcker 
publicerade under 1500-, 1600- och 1700-talen. Under senare år har omstän-
digheterna kring detta plötsliga könsbyte även presenterats för en modern 
läsekrets via den amerikanska idéhistorikern Thomas Laqueur. Han skriver i 
sin bok Making sex (1990), som i svensk översättning fått titeln Om könens 
uppkomst (1994), om Garniers minst sagt omtumlande förflutna. 

Den fråga Laqueur diskuterar och som även jag tänkte dröja en aning vid är 
hur 1500-talets lärde förklarade Maries förvandling från kvinna till man. 
Läkaren Paré menade att det plötsliga könsbytet hade att göra med att ”kvin-
nor har lika mycket gömt inuti kroppen som män har blottat utan på den” 
(Laqueur 1994). Kvinnans könsorgan uppfattades alltså som inåtvända men i 
övrigt exakta motsvarighet av mannens och det som gjorde att de hos henne 
satt inuti kroppen i stället för hängande utanför ansågs vara en för kvinnor 
utmärkande brist på värme och fullkomlighet. 

Bakgrunden till detta, för oss kanske främmande, sätt att betrakta mäns och 
kvinnors kroppar återfinns i antikens vetenskap och filosofi. Läkare som 
Hippokrates och Galenos utgick i sina beskrivningar av kroppen från den 
antika elementläran. Det vill säga föreställningen om naturen och kosmos som 
uppbyggda av de fyra elementen, luft, eld, jord och vatten. I människokroppen 
motsvarades dessa av kroppsvätskorna blod, gul galla, svart galla och slem. 
Graden av kvinnlighet eller manlighet hos en människa var beroende av hur 
dessa kvalitéer var sammansatta, och huruvida en person uppfattades som kall, 
varm, våt eller torr. Män sågs i allmänhet som torra och varma och som 
överlägsna kvinnor som representerade det våta och kalla (Schiebinger 1989). 

En aspekt av denna vätskelära, som under många århundraden som domine-
rat vår västerländska syn på kropp och hälsa, är att den bidrog till en syn på 
människans biologi som mer instabil och rörlig än vad vi kanske tänker oss 
idag. Fenomen som blod, säd, menstruation, lymfa och bröstmjölk sågs 
exempelvis som modifieringar av en och samma slags kroppsvätska och som 
svåra att hänföra till antingen det ena eller andra könet. En viktig faktor i 
omvandlingsprocessen var människokroppens grad av värme. Kvinnans 
förmodat lägre grad av värme eller vital hetta gjorde exempelvis enligt 
Aristoteles att hon inte på samma sätt som mannen kunde koka ihop en del av 
kroppens blod till sädesvätska – kroppens förmodat ädlaste och mest värde-
fulla substans. Om detta vittnade menstruationsblodet, vilket av Aristoteles 
sågs som ett tecken på att det överskott av blod, som hos mannen kokades 
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ihop och renades till sädesvätska, hos kvinnan i oförädlad form bara rann ut ur 
kroppen en gång i månaden (Ekenvall 1992). 

De medicinska teorier om kön som var i svang under den förmoderna epo-
ken innehåller naturligtvis mångfaldiga beskrivningar av kropp, fertilitet, 
reproduktion och begär, vilka är svåra att sammanfatta på en kort föreläsning. 
Den tes Laqueur driver är dock att mannens kön från antiken och fram till 
1700-talet i allmänhet fungerade som en utgångspunkt för tolkningar även av 
den kvinnliga biologin. Ett exempel på detta är den så kallade tvåsädesteorin 
som har sitt ursprung hos Galenos och därefter dyker upp i olika omgångar i 
den äldre medicinen. Enligt tvåsädesteorin antogs kvinnan, precis som 
mannen, vid själva samlaget utsöndra en raffinerad livgivande vätska. Kvin-
nans ”utlösning” ansågs liksom mannens vara förknippad med någon form av 
orgasm eller lustkänslor och teorin fick naturligtvis betydelse för bilden av 
hennes aktiva roll vid befruktningen och i kärlekslivet. 

Parallellt hävdades det från andra håll att kvinnans bidrag vid fortplant-
ningen var i form av ägg som utsöndras, inte en gång i månaden som vi ser det 
idag, utan i likhet med mannen vid själva samlaget, i samband med den 
orgasm som förutsattes för en lyckad befruktning. 

Laqueur menar kort sagt att mans- och kvinnokroppen före 1700-talet be-
fann sig på en glidande skala utan några strikta gränser. Kroppsvätskor 
uppfattades som utbytbara och svåra att förlägga till det ena eller andra könet. 
Den avgörande skillnaden könen emellan var att kvinnor inte ansågs ha lika 
mycket värme eller vital hetta som män och därför inte kunde skjuta ut de 
organ som kylan i deras temperament höll kvar på insidan. Att kvinnans kön 
sågs som en inåtvänd version av mannens utgör liksom teorier om den 
kvinnliga sädens och orgasmens betydelse vid avlelsen exempel på att mannen 
utgjorde en självklar norm i tolkningar av båda könens anatomi, sexualitet och 
roll vid fortplantningen. 

Denna bild av vetenskapens förmoderna tolkningar av kön har Laqueur 
kallat för en enkönsmodell. Den ska ha varit rådande från antiken fram till 
1700-talet och poängen med att sammanfatta och rubricera en så pass lång 
period av vetenskapligt tänkande kan naturligtvis ifrågasättas. Laqueur har 
haft ett stort genomslag bland vetenskapshistoriker och kön- och genusfors-
kare men det har också påpekats att hans övergripande tes bör behandlas med 
en viss försiktighet. Han har bland annat kritiserats för det schematiska 
resultat och den brist på komplexitet som med nödvändighet blir följden av 
den långa tidsrymd som studeras (Park & Nye 1991). Mer detaljerade studier 
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har visat hur enkönstanken har laddats med en rad olika betydelser under de 
många århundraden den var aktuell och hur heterogena tolkningar av köns-
skillnader, fortplantning och sexualitet har kunnat existera parallellt (Cadden 
1993). Samtidigt har Laqueur uppskattats för sin förmåga att se könet som 
kontextuellt och att inte ta vår moderna bild av kroppen för given i sina 
analyser av den förmoderna epoken (Liepe 2003). 

Laqueurs tes att mannen, i det vetenskapliga tänkandet före 1700-talet, 
utgjorde en norm även för tolkningar av kvinnokroppen kan visserligen vara 
riktig om än den konkreta innebörden av detta sannolikt varierade en hel del 
över tid och rum. I det följande ska vi uppehålla oss en stund vid den lång-
livade bilden av kvinnans könsorgan som en inåtvänd version av mannens, 
vilken bland historiker än idag tenderar att tolkas på radikalt olikartade vis. 

På en mycket generell nivå kan hävdas att tolkningsföreträdet i den lärda 
världen under antiken och en stor del av medeltiden fanns inom ämnen som 
religion och filosofi. Sanningen om andliga spörsmål men även om den 
materiella världen hämtades i Bibeln och de klassiska, aristoteliska skrifterna 
och inte som dagens naturvetare är vana, genom att empiriskt studera omvärl-
den. Sanningen om kroppen fanns i samhället och kosmos som helhet, det var 
inget vetenskapens företrädare behövde leta inuti kroppen för att få bekräftat. 

Med renässansens vetenskapliga ideal under 1400- och 1500-talen började 
dock läkare bli mer empiriska i sitt tillvägagångssätt och frågan är om bilden 
av kvinnans kön som en inåtvänd version av mannens inte förändrades i och 
med detta. 

En närmare blick på renässansmedicinen visar att kunskaperna om männi-
skans och djurens inre fortfarande under 1500-talet i hög utsträckning byggde 
på Galenos skrifter, författade under senantiken. Hans bidrag om anatomi 
grundades i huvudsak på dissektioner av apor. Att öppna upp människokrop-
pen i studiesyfte var förbjudet under hans egen livstid men hade varit möjligt 
under tidigare epoker och kunskap fanns således om de olika organen i 
kroppen, så som muskler, ben, blodådror och nerver (Eriksson, Qvarsell & 
Sundin 1993). 

Från slutet av 1200-talet blev det återigen möjligt att utföra dissektioner av 
döda människokroppar. Det handlade till en början dock inte om något 
detaljerat studium av den öppnade kroppen utan själva arrangemangen kring 
förevisandet avslöjar hur antika auktoriteter i bokform fortfarande var den 
dominerande kunskapskällan. Framme vid själva liket stod en barberare med 
kniven i hand, på en pekpinnes avstånd från honom stod en demonstrator som 
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lyssnade på professorn i katedern som läste högt ur Galenos eller någon av de 
andra antika auktoriteternas skrifter. Att den antika bilden av mäns och 
kvinnors kroppar under dessa omständigheter levde kvar är alltså inte särskilt 
förvånande (Eriksson, Qvarsell & Sundin 1993). 

I renässansmedicinen började dock läkare att skära i människokroppen och 
anatomiskt avbilda inre organ i en mer systematisk form. En ny syn på 
kunskap etablerades och det kunde nu hävdas att sanningen finns i själva 
kroppen och inte i filosofiska skrifter. Belgaren Andreas Vesalius brukar 
beskrivas som den moderna anatomins fader och han inskärpte i linje med 
detta nya synsätt att en anatom hade mer att lära av slaktaren på torget än vad 
han kunde få sig till livs via boklig lärdom (Laqueur 1994). 

Vesalius var född Bryssel men studerade anatomi i Paris och blev som 22-
åring professor i detta ämne vid ett av Italiens mest prestigefyllda universitet. 
Både i Padua och Paris dissekerade Vesalius lik från avrättade personer och i 
handhavandet av kroppen reformerade han den anatomiska undervisningen 
genom att själv förevisa dissektionsobjekten med kniven i hand (Eriksson, 
Qvarsell & Sundin 1993, Uddenberg 2003). Mot bakgrund av sina många 
dissektioner kom Vesalius att ifrågasätta Galenos beskrivning av de anato-
miska och fysiologiska sambanden. Sina resultat offentliggjorde han i det 
berömda planschverket Om människokroppens byggnad som kom ut 1543, 
samma år som Copernicus bok om himlakropparnas omlopp.  

För illustrationerna anlitades en erkänd konstnär som med renässans-
konstens hela verklighetsnära realism återgav alla detaljer i skelettet, muskel-
byggnaden och inälvorna. Tidigare avbildningar av människokroppen hade 
haft medeltidskonstens utslätande och abstrakta karaktär med få detaljer och 
en slags grovhet i teckningen (Eriksson, Qvarsell & Sundin 1993). 

Vesalius empiristiska tradition fullföljdes av nya forskare och med renäs-
sansmedicinens avancerade dissektioner och detaljerade studier av människo-
kroppen kan det kanske tyckas givet att vetenskapens företrädare skulle 
komma att se större biologiska skillnader mellan könen. Laqueur argumenterar 
dock i likhet med vetenskapshistorikern Londa Schiebinger för att så inte var 
fallet. Mot bakgrund av 1500-talets anatomiska avbildningar och vetenskap-
liga språk har de poängterat hur bilden av kvinnans kön som en inåtvänd 
version av mannens tycktes överleva renässansens nya kunskapssyn. Ju mer 
läkarna dissekerade, såg in i och avbildade kroppar, desto mer övertygade blev 
de i sin syn på kvinnan som en inåtvänd man. 
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Alternativa förklaringar finns dock till varför föreställningen om mannen 
som norm för människokroppen överlevde renässansen. Historikern Audrey 
Eccles menar exempelvis att den äldre medicinens beskrivningar av den 
mänskliga biologin som påfallande manlig kan förklaras med att anatomer 
före 1700-talet inte använde sig av kvinnliga dissektionsobjekt i någon högre 
utsträckning. Observationer gjorda på män ska enligt Eccles ha fått gälla även 
för kvinnor och utvecklingen av ett ämnesområde som gynekologi menar hon 
skulle ha skyndats på om tillgången på kvinnokroppar inom vetenskapen hade 
varit större och om dissektioner av gravida kvinnor hade praktiserats oftare 
(Eccles, 1982). 

Schiebinger menar däremot att det inte rådde någon brist på kvinnokroppar, 
och att renässansmedicinens enkönade kropp inte var ett resultat av ett 
ignorerande av den kvinnliga fysionomin. Redan under 1300-talet ska det 
finnas belägg för att kvinnokroppar dissekerades och under de följande 
århundradena menar Schiebinger att anatomer i sina studier utgick lika mycket 
från kvinnors som från mäns kroppar. Den för oss främmande bilden av 
kvinnans könsorgan som en inåtvänd version av mannens pung, testiklar, 
penis och förhud handlar, som hon ser det, inte om att renässansläkarna under 
1500-talet var dåliga vetenskapsmän eller om att de inte var tillräckligt noga i 
sina studier. Hon vill snarare framhålla att de var inbegripna i ett kulturellt 
sammanhang som gjorde att de helt enkelt bara såg ett biologiskt kön 
(Schiebinger, 1989). 

Att mannen uppfattades som alltings mått, även den kvinnliga biologins, är 
enligt Schiebinger och även Laqueur inte särskilt förvånande under den långa 
period som på så många nivåer präglades av en patriarkal, hierarkisk sam-
hällsstruktur. De redogör inte i någon större utsträckning för de könspolitiska 
praktikerna under den förmoderna epoken men menar ändå att den vetenskap-
liga tesen om mannens större fullkomlighet under antiken, medeltiden och 
renässansen bekräftades på ett socialt, filosofiskt och religiöst plan. 

Laqueur hävdar faktiskt att det biologiska könet före 1600-talet uppfattades 
som sekundärt i relation till det sociala. Att vara man eller kvinna innebar att 
inta en viss position i samhället, att ikläda sig en kulturell roll, snarare än att 
organiskt tillhöra ett av de två könen. Kvinnans inåtvända organ lästes som en 
metafor för den förmodat mer verkliga utsagan om hennes generellt sett lägre 
grad av perfektion. Synligt kött och blod skänkte liv åt ett större metafysiskt 
sammanhang och outvecklade organ sågs som ett tecken på individens 
frånvaro av värme och fulländning. Kort sagt belyste, snarare än bestämde, 
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kroppen det större sammanhang som handlade om en offentlighet som var 
överväldigande manlig. Mannen var alltings mått – det stod fullkomligt klart i 
kulturen som helhet och snarare än att representera någonting annorlunda sågs 
kvinnan som en mindre utvecklad version av denna norm. 

För att återvända till historien om Marie som blev Germain så handlade den 
vetenskapliga förklaringen till hennes plötsliga könsbyte enligt Laqueur om att 
hon genom att springa runt och jaga grisar hade upparbetat så pass mycket 
värme att hon kunde skjuta fram de organ som hos andra kvinnor fortfarande 
befann sig inuti kroppen. Kvinnokroppen vände helt enkelt ut och in på sig i 
strävan efter en högre, manlig form. Detta könsbyte uppfattades antagligen 
som exceptionellt även på 1500-talet men det befann sig ändå inom ramen för 
ett vetenskapligt tänkande som fick det hela att framstå som fullt möjligt. Att 
det motsatta skulle ske, det vill säga att en man skulle bli kvinna vore däremot 
otänkbart enligt en världsbild som innebar att kosmos alltid strävar mot 
perfektion och harmoni och inte frivilligt tar ett steg tillbaka i utvecklingen 
(Laqueur 1994). 

Kvinnan är kvinna hela sitt liv igenom 

Från och med 1700-talets senare del kan nya kategorier och metaforer skönjas 
i de vetenskapliga beskrivningarna av mäns och kvinnors biologiska kön. 
Detaljerade studier har gjorts i ämnet och de avslöjar ett flertal parallella 
tolkningsmönster (Jordanova 1989, Moscucci 1991, Eriksson 1996, Nye 1993, 
Hull 1996, Jarrick 1997, Larsson 2000). En generell tendens i den medicinska 
diskussionen var dock att sökandet efter könslikhet och hierarki övergavs till 
förmån för ett fokus på skillnader och motsatser mäns och kvinnors kroppar 
emellan. Kvinnliga könsorgan fick egna namn och delar av kroppen som 
tidigare uppfattats som gemensamma för män och kvinnor som skelettet, 
muskulaturen och nervsystemet började hållas isär. Fram till 1750 hade den 
anatomiska litteraturen exempelvis aldrig uppvisat ett kvinnligt skelett med 
syfte att visa hur det skiljer sig från ett manligt. Men det börjar alltså, som 
Schiebinger har beskrivit det, att dyka upp som del av en bredare tendens 
inom medicinen att framställa en alltmer könsspecifik kvinnokropp. 

Könet antogs nu genomsyra hela den fysiska varelsen, inte minst allt som 
kunde associeras till barnafödande och reproduktion. En ofta citerad passage 
ur den franske filosofen Jean-Jaqcues Rousseaus uppfostringstext Émile från 
1762, fångar en föreställning om män och kvinnor som kring sekelskiftet 1800 
även började formuleras i medicinska texter: 
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Mannen är inte speciellt man, utom i vissa ögonblick; kvinnan är kvinna 
hela sitt liv igenom eller åtminstone hela sin ungdom. Ständigt erinras 
hon om sitt kön, och för att rätt fylla dess bestämmelse måste hon ha en 
därmed överrensstämmande kroppskonstitution. Hon behöver skonsam-
het under sin grossess; hon behöver ro vid sina barnsängar; hon behöver 
ett lugnt och stilla liv, när hon ammar sina barn […] (Rousseau 1977). 

Att vara kvinna innebar enligt Rousseau att vara behäftad med och ständigt 
påmind om sitt kön – ett slags kvinnlighet som i sin rätta utövning också 
krävde en särskild kropp och ett beaktande av kvinnans roll som barna-
föderska. 

Omsorgen om kvinnan som könsvarelse och bärare av det nya släktet blev 
från och med det sena 1700-talet en central angelägenhet, för vetenskapen och 
samhället i stort. Runt om i Europa publicerades en till synes aldrig sinande 
ström av uppfostringsböcker och medicinsk rådgivningslitteratur som be-
handlade en rad sexuella spörsmål och i synnerhet fokuserade på den repro-
duktiva kvinnokroppens rätta utveckling och vård (Larsson 2002). 

Idéhistorikern Karin Johannisson skildrar i boken Den mörka kontinenten 
den moderna gynekologins etablering i svensk medicin och hur kvinno-
kroppen inom denna disciplin började utforskas just som en tidigare okänd 
kontinent. Kvinnans kropp och själ kunde i den framväxande gynekologin 
tolkas som en återspegling av äggstockarnas tillstånd och hela hennes person 
tycktes i vissa fall stå i relation till fortplantningen. Även mer populärmedi-
cinska skribenter framhöll under 1800-talet ofta kvinnans roll som mor och 
hur den kvinnliga fysionomin genomsyrades av havandeskap, barnsängar och 
amning. I en medicinsk rådgivningsbok från mitten av seklet hävdade en tysk 
läkare exempelvis att: 

hela den qvinliga organismen till byggnad och förrättningar är anlagd 
endast och allenast med afseende på dess deltagande i fortplantnings-
arbetet; med andra ord, qvinnan är till sin fysiologiska bestämmelse allt 
igenom aflande (Reuth 1865). 

Alla läkare formulerade sig inte lika drastiskt som denna skribent men 
under 1800-talet kom just barnafödandet generellt sett att uppfattas som en 
kvinnas främsta livsmål. Åtminstone i de borgerliga skikt som hade börjat få 
allt större betydelse runt om i Europa. Den nya borgarkvinnan som i hemmet 
hade till uppgift att ta hand om man och barn definierades kroppsligen 
antingen som jungfru, könsmogen, havande, ammande, eller så påstods hon ha 
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trätt ut ur den så kallade könssfären och hamnat i klimakteriet (Johannisson 
1994). 

Mannen var, som redan Rousseau konstaterade, jämförelsevis friare att 
pendla mellan en allmänmänsklig och en könsbestämd identitet. Han sågs i 
första hand som en individ och trädde bara tillfälligtvis in i den specifika 
rollen som man. Även detta krävde en speciell slags kropp och den manliga 
biologin förknippades i medicinska texter från och med sekelskiftet 1800 med 
begrepp som hårdhet, slutenhet, kantighet och autonomi. Det manliga blodets 
förmodat höga densitet, de inre vävnadernas fasthet och matsmältningens 
hastighet tycktes vittna om att män besatt egenskaper som jagstyrka, origina-
litet, karaktärsfasthet, oberoende och individualitet (Larsson 2002). 

Att beskrivas som högt individualiserad var för 1800-talsmannen många 
gånger något eftersträvansvärt. Karaktärsfasthet och en förmåga att styra 
kropp och själ enligt moraliska principer ansågs utmärka de autonoma manliga 
individer som med framgång rörde sig i den moderna tiden, tillskrevs politiska 
rättigheter och fritt kunde pendla mellan hemmet och den yttre världen. En 
man utan bindningar till andra kunde röra sig fritt över sociala, geografiska 
och moraliska gränser och denna frihet sågs i vissa fall som en förutsättning 
för framsteg, produktivitet och intellektuellt nyskapande. 

Den individualiserade mannens motpol var en kvinna, fast förankrad i soci-
ala relationer, traditionella tankemönster, kropp och natur. I kvinnokroppens 
konturer, urinens vattnighet och nervsystemets känslighet sågs i seklets 
populärmedicin tecken på att kvinnan fortfarande dominerades av släktets, 
artens och naturens krav. Inte minst förmågan till havandeskap, förlossning 
och amning indikerade att kvinnor i alla bemärkelser genomsyrades av kön 
och kroppsligen förmedlade idéer om upprepning och bevarande. Kvinnans 
bundenhet till de livsuppehållande plikterna skänktes mening genom parallella 
beskrivningar av mannens påstådda frihet gentemot det låga, allmängiltiga och 
repetitiva ”naturlifvet”. Hon ansågs leva ett dubbelliv medan han i högre 
utsträckning kunde fokusera på det egna jagets utveckling (Larsson 2002).  

De vetenskapliga kontrasterna mellan kvinnligt och manligt, natur och 
kultur, stillastående och rörelse, jagstyrka och anpassning var naturligtvis 
betydelsefulla i en tid när diskussionens vågor gick höga om vem som var 
berättigad till medborgarskap, högre utbildning, ekonomiskt självbestäm-
mande och tillträde till offentligheten i stort. Hur skulle livet och arbetet i och 
utanför hemmet organiseras? Vem skulle räknas som myndig, rå över ekono-
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miska spörsmål och ha tillträde till den politiska sfären? Till de politiska 
aspekterna av 1800-talets särartstanke ska vi strax återkomma. 

Kön, klass och etnicitet 

Den europeiska borgarklassens män och kvinnor uppfattades i allmänhet som 
mer märkta av sin könstillhörighet än arbetare, isolerade bönder och utom-
europeiska folk. Bland de sistnämnda påstods könsskillnaderna vara mer 
diffusa i både social och biologisk mening. Män och kvinnor antogs i dessa 
skikt ägna sig åt samma typ av sysslor, följa samma slags regelsystem och 
även påminna om varandra rent kroppsligt. 

Förhållandet mellan de kulturella omständigheterna och könens grad av 
differentiering kunde till exempel beskrivas såsom av den tyska 
akademiledamoten och etnografen Wilhelm Heinrich Riehl. Han 
argumenterade i sin vitt spridda bok Die Familie eller Familjen som den 
svenska översättningen från 1856 heter, för att distinktionen mellan man och 
kvinna var sammanlänkad med kulturens framsteg: 

Hos den råa naturmenniskan, äfwensom hos betryckta folkgrupper, som 
stannat i sin odlingswäxt, wisar sig motsatsen mellan man och qwinna 
ännu i många hänseenden utplånad eller fördunklad. Den förtydligas och 
widgar sig steg för steg med den wäxande culturen (Riehl 1856). 

Enligt Riehl skilde sig könen knappast åt alls bland människor som ägnade sig 
åt hårt kroppsarbete. Han menade att bondkvinnan i alla hänseenden, även 
fysiskt, ännu var att betrakta som halvt om halvt man, vilket kom till uttryck i 
huvudets fysionomi, kroppens medellängd, röstens tonläge och även i yttre 
könsmarkörer som kläder och nyttjandet av tobak. Först i mer kultiverade 
kretsar framstod könen som definitivt åtskilda, vilket kopplades samman med 
en viss arbetsfördelning mellan män och kvinnor i vilken kvinnans speciella 
roll som könsvarelse beaktades och endast mannen förvärvsarbetade. 

En vanlig tanke var att det med civilisationens och stadskulturens utbred-
ning hade följt en förfining men även en försvagning av kvinnokroppen. 
Kvinnor ur samhällets högre skikt hyllades visserligen för sin annorlundahet 
men antogs samtidigt lida mer under sitt kön än ”de fattiga bondkvinnorna, 
vildarna, barbarerna och hedningarna”, som Riehl uttryckte det. Opåverkad av 
kulturens och stadslivets baksidor sågs bondkvinnor som härdade och sunt 
okänsliga för könets verkningar i kroppen. De ansågs ha lätta förlossningar 
och sällan eller aldrig lida av smärtor i samband med menstruationen. 
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Wi finna, att qwinnorna bland landtfolket, raska och utan att beswäras af 
några betydande olägenheter, genomgå detta tillstånd [havandeskapet] 
under förrättande af sina wanliga sysselsättningar, och att de utan plågor 
öfwerstå födsloarbetet, då stadsbon, sjuk och nervsvag af brist på rörelse 
och frisk luft, klagar öfwer tusende krämpor, och med ängslig oro motser 
en pinsam förlossning (Riehl 1856). 

Även i frågor om ras och nationalitet användes kön som en central markör, 
ofta mot bakgrund av olika klimatteorier. På samma sätt som växter mognar 
och bär frukt i olika klimat och geografiska områden antogs kvinnors 
reproduktiva förmåga bero av de rent fysiska förhållandena i omgivningen. En 
vanlig tanke var att ett varmt klimat hade kraft att framkalla tidig 
könsmognad. Kvinnor från sydliga länder beskrevs i anslutning till denna 
föreställning ofta som sinnliga, bekymmerslösa, lättjefulla och erotiskt lagda 
med en stark och synnerligen tidigt framträdande första menstruation. Det var 
värmen och den exotiska livsstilen som påstods driva fram puberteten och de 
läkare som diskuterade detta uppehöll sig gärna vid beskrivningar av de 
tropiska länderna och folken runt ekvatorn. 

Ett exempel är den svenska rättsläkaren Alfred Hilarion Wistrand som i den 
anonymt utgivna rådgivningsboken De afslöjande köns-hemligheterna (1850) 
menade att kvinnor kring ekvatorn blir könsmogna långt tidigare än kvinnor i 
kalla klimat. Redan i tio-tolvårsåldern hände det enligt Wistrand att 
sydländska kvinnor kunde få barn och, som en konsekvens av brådmognaden, 
trädde dessa in i ålderdomen redan vid tjugo. 

Brådmognad straffades alltså med en sammantaget kort fertil period i livet 
och livsmiljön i den egna kulturen eller nationen beskrevs i allmänhet som den 
mest gynnsamma för att förhindra en för tidig pubertet. Svenska läkare 
tenderade i internationella jämförelser att beskriva just svenska kvinnor som 
fruktsamma under en större del av livet än kvinnor från andra länder medan 
tyska och franska läkare framhöll sina landsmanninnor som de allra mest 
fertila. De som kategoriskt tycktes hamna i klimakteriet långt före alla andra 
var kvinnor från förmodat ociviliserade trakter (Larsson 2002). 

Medicinska beskrivningar gjordes även av kvinnokroppen som styrd av 
årstiderna, vilket indikerar dess förmodade närhet till naturens fasta och 
återkommande rytmer. I synnerhet utomeuropeiska kvinnor i extremt kalla 
eller varma länder antogs uppvisa detta nära beroende av omgivningen. 
Europas kvinnor utgjorde en tydlig norm och påstods inte reagera lika direkt 
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på klimatets och årstidernas växlingar. Exempelvis engagerade sig på 1870-
talet en svensk läkare, Fredrik Eklund, i en undersökning av tesen att 
lappländska kvinnor endast menstruerar på sommaren och på grund av det 
kalla klimatet träder in i puberteten först i tjugoårsåldern (Eklund 1876). 
Sydländska kvinnor kunde enligt samma logik påstås vara erotiskt lagda, ha en 
tidig pubertet, få många barn, snabbt blomma ut kroppsligen och hamna i 
klimakteriet redan i 30-årsåldern. 

Det är naturligtvis inte omöjligt att antalet fertila år i en genomsnittlig kvin-
nas liv faktiskt skiljer sig åt geografiskt. Det intressanta med den medicinska 
1800-talsdiskussionen om detta är dock hur läkare i sina resonemang och 
liknelser aktivt laddade sina tolkningar av den fertila kroppen med kulturella 
innebörder och i denna process också hierarkiserade och upprättade gränser 
mellan olika kvinnogrupper. Brådmognad ansågs signalera ohälsa och en 
osedlig livsföring och den utomeuropeiska kvinnans förmodat snabba köns-
utveckling konstruerades många gånger som en belysande motbild till den 
egna nationens fertila makor och mödrar. 

Unga män och kvinnor kring ekvatorn påstods oblygt exponera sina nakna 
kroppar, föra lösaktiga samtal, lyssna på berättelser om gudarnas lidelsefulla 
liv, fira oanständiga högtider och ägna sig åt orena handlingar. Polygami och 
tungt arbete även för kvinnor i barnafödande ålder framhölls gång på gång i 
den hotbild som målades upp av utomeuropeiska folk och deras förmodade 
brist på livskraft. Kvinnorna riskerade att få barn redan i tioårsåldern och 
hamna i klimakteriet innan de fyllt trettio. En felaktig livsstil och uppfostran 
antogs i kombination med det varma klimatet driva fram en på tok för tidig 
könsmognad, en i förtid åldrande kropp och uttömd fortplantningsförmåga. 

En av det svenska sekelskiftets mest kända svenska läkare, Seved Ribbing, 
argumenterade i boken Om den sexuella hygienen (1888) för att sexuella 
relationer, äktenskap och barnafödande bland civiliserade människor absolut 
inte fick inledas i för unga år. Sena äktenskap var nämligen en förutsättning 
för kulturens utveckling: 

Den civiliserade menniskan kan ej, får ej ingå i det äkta ståndet vid 
samma ålder som en vilde; hela vår odling skulle då äfventyras; både 
man och qvinna behöfva en längre utvecklingstid för de intelektuela och 
de moraliska egenskapernas uppodling (Ribbing 1888). 

Sexuell brådmognad låg som ett ständigt närvarande hot mot en ung 
människas möjligheter att utvecklas moraliskt och intellektuellt. Om 
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utomeuropeiska kvinnor kunde drabbas av en sexuellt laddad och osund 
brådmognad som urholkade befolkningens kvalité och livskraft, varför inte 
också europeiska kvinnor? 

Stort hopp sattes under 1800-talet till den europeiska medelklassen om dess 
sedliga familjebildning och produktion av friska barn. Läkarna behandlade 
borgarklassens reproduktiva hälsa som en statsangelägenhet och frågan om 
hur kvinnor levde sina liv och skötte sina kroppar var intimt förknippad med 
föreställningar om hela nationens styrka och livskraft. I den unga kvinnans 
friska kropp låg ju framtiden, ”hennes organism ska vara den heliga mark, 
ifrån hvilken familjens stam kraftigt uppskjuter, och ifrån hvilken den hämtar 
musten för sin första utveckling och tillväxt”, som en läkare uttryckte saken 
(Klencke 1884). Kvinnokönet utgjorde nyckeln till den västerländska civilisa-
tionens och borgarklassens hälsa och livskraft i vid mening och förbättringen 
av mödrarna sågs som ett viktigt steg mot en livskraftig befolkning. 

Det politiska könet 

Mycket har skrivits om de politiska omvälvningarna under det sena 1700-talet 
och även en del om hur framställningar av den mänskliga organismen föränd-
rades på en genomgripande nivå i och med den modernisering av samhället 
som kom att prägla det följande seklet. I filosofi och politik ifrågasattes i vissa 
kretsar adelns privilegier, och på sätt och vis även bilden av den vita över-
klassmannen som normen för människan. En filosof som John Locke hade i 
slutet av 1600-talet hävdat att människan är en ”tabula rasa” eller en tom tavla 
utan några bestämda dispositioner. Upplysning, bildning och förnuft var 
egenskaper som enligt detta perspektiv kunde förvärvas under livets gång. I 
detta avseende skilde sig upplysningens människosyn från den gamla världens 
föreställningar om börd där Guds, kungens, mannens och faderns överhöghet 
var given redan vid födseln, och där den sociala positionen låg i blodet och 
ärvdes från generation till generation (Caine & Sluga 2000). 

Synen på människan som bildnings- och förbättringsbar vände upp och ner 
på alla föreställningar om var i den sociala hierarkin folk egentligen hörde 
hemma. Kategorier som ras, klass och kön avgjorde inte längre nödvändigtvis 
en människas grad av fullkomlighet eller den viktiga frågan om vem som 
skulle ha rätt till makt, demokrati och jämlikhet. Åtminstone inte på ett 
teoretiskt och filosofiskt plan. I praktiken skulle det dröja en bra bit in på 
1900-talet innan kvinnor runt om i Europa exempelvis fick rösträtt, tillträde 
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till högre statliga tjänster och erkännande som politiska subjekt i den offent-
liga sfären. 

Men som vi har sett så präglades det framväxande borgerliga samhället inte 
bara av upplysningens nya krav på demokrati och jämlikhet utan även av ett 
vetenskapligt särskiljande mellan olika klasser, kön och raser. Den härdade 
och sunda bondkvinnan, den sexuellt utlevande och tidigt åldrade sydländs-
kan, den överciviliserade borgarkvinnan, den råa naturmänniskan och den 
karaktärsfasta och solida mannen ingick inte i några givna kollektiv, fixa och 
färdiga för vetenskapen att kartlägga och jämföra. Det var snarare i själva det 
medicinska klassificerandet som dessa kategorier blev till. I de medicinska 
diskussioner som under 1800-talet fördes om kropp, hälsa, fertilitet och 
könsmognad upprättades indirekt gränser mellan olika klasser, kön och folk – 
en process som i allmänhet också innebar en hierarkisering grupper emellan. 

Mycket talar för att vetenskapens ivriga kartläggning av biologiska köns-, 
klass- och rasskillnader bör förstås i relation till de politiska omvälvningarna. 
En tysk läkare, Hermann Klencke, beskrev i en populärmedicinsk bok som 
under slutet av 1800-talet översattes till svenska hur den framväxande kvinno-
rörelsen och den medföljande uppluckringen av de separata sfärerna riskerade 
att fjärma kvinnan från hennes sanna natur: 

Det moderna inträngande af qvinnan på mannens område i staten och 
ämbetsverken är en beklagansvärd förvillelse af emancipationsteorier, 
som strida emot naturen och aflägsna qvinnan från hennes naturliga och 
sedliga bestämmelse. – Huru skulle qvinnan kunna utöfva en samman-
hängande verksamhet i ett praktiskt, offentligt, lärdt eller konstnärligt 
kall, då hennes egen natur hvarken vill det eller utrustat henne derför, då 
hon i hvarje onaturlig verksamhet ofta hindras genom en periodisk, 
discret erinran om sitt kön, genom makans och husmoderns pligter, 
genom hafvandeskap, barnsäng, digifning och moderspligter (Klencke 
1884). 

Om den kvinnliga biologin i princip var osynlig före 1700-talet har den under 
Klenckes 1800-tal definitivt hamnat i fokus för vetenskapens intresse. Medi-
cinska teorier om anatomi, fertilitet, könsmognad och sexualitet var liksom 
under tidigare epoker tydligt integrerade i politiska diskussioner om kön och 
makt men basen för de sanningar som formulerades om könens ordning hade 
nu förskjutits från en övergripande samhällelig, religiös och kosmologisk 
ordning till den enskilda individens kropp. De yttersta tecknen på hur man och 
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kvinna skulle förhålla sig i relation till varandra stod inte längre att finna i 
makrokosmos eller i den sociala genusordningen som skänkte företräde åt 
Gud, monarken, despoten eller patriarken. Könens rätta ordning kunde nu var 
och en i stället söka bevis för i sin egen kropp, vilken laddats med en politiskt 
och kulturellt ny innebörd. 

Som citatet ur Klenckes bok visar ansågs kvinnan, inte bara ha en sedlig 
utan även en naturlig bestämmelse. Hon var på grund av sin kropp och sitt kön 
bestämd att inte ”utöfva en sammanhängande verksamhet i ett praktiskt, 
offentligt, lärdt eller konstnärligt kall”, det vill säga att inte ta del av den värld 
som erbjöd, makt, pengar, tolkningsföreträde och självbestämmande. 

Den medicinska kartläggningen av könsskillnader förkunnade att män och 
kvinnor inte var fysiska och moraliska jämlikar utan komplementära motsatser 
(Schiebinger 1989, Johannisson 1994, Jordanova 1989, Nye 1993). Läkare och 
samhällsteoretiker kunde med biologiska argument driva tesen att mannen och 
kvinnan tillhörde olika sociala rum. Kvinnan beskrevs som instabil och 
periodisk, sjuk och bräcklig och som föga lämpad att inta den offentliga 
arenan. Hennes livmoder sågs ofta som en garant för att moderskapet också 
var hennes öde (Johannisson 1994). Kontrasten till den privata, omhänder-
tagande kvinnan var den solida och rationella mannen och själva isärhållandet 
av de respektive könens verksamhetsområden skildrades ofta som en, för den 
borgerliga kulturen, utmärkande och önskvärd ordning. 

Att denna ordning i allmänhet sammanföll med tidens könsideal och dess-
utom förpassade kvinnan långt bort från maktens centrum indikerar dock att 
det under 1800-talet, tvärtemot vad uttolkare som Klencke själva hävdade, i 
praktiken fortfarande var det sociala sammanhanget som utgjorde grunden för 
de sanningar som formulerades om kön. 
 

* 
För att slutligen knyta an till den övergripande rubriken på denna seminarie-
serie, Dialoger mellan kön och genus, vill jag med min föreläsning framhålla 
att inte bara genus har varierat över tid och rum, präglats av instabilitet och av 
sociala och politiska maktstrukturer. Genom historiska exempel har jag velat 
visa hur även kön förändras, tolkas och upplevs i relation till sin sociala och 
kulturella kontext. Att ta in historien i våra analyser av den kvinnliga och 
manliga biologin ter sig, som jag ser det, därför som en rimlig strävan. 

Men, ambitionerna kan också riktas åt andra håll. Historiskt sett har det 
sociala och kulturella sammanhanget många gånger laddats med innebörder 
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från det biologiska könets sfär. Samhälleliga diskussioner om arbete, civilisa-
tion och politisk stabilitet har inbegripit tidstypiska föreställningar om 
människors hälsa, fertilitet, sexuella begär och fysiska utveckling. Könet utgör 
en integrerad del av vår sociala, politiska och kulturella historia precis som det 
förflutna smyger sig in i våra bilder av mäns och kvinnors kroppar. Analyser 
som tar detta samberoende på allvar kan i bästa fall nyansera våra bilder av 
såväl historien som av det biologiska könet. 
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Kristina Eriksson 

Från kön och genus till kön som 
konstruktion 
Inledning 

Tanken med föreläsningsserien Dialoger mellan kön och genus är att skapa 
dialog(er) mellan olika sätt att förstå och studera kön på. Det är ett spännande 
och viktigt initiativ. Samtidigt är det ett initiativ som i sitt upplägg utgår ifrån 
och därmed riskerar att låsa fast vår diskussion om och förståelse av kön i en i 
dag mer eller mindre vedertagen analytisk modell, nämligen sex/gender-
modellen.1 Den begreppsliga indelningen av kön i en biologisk (sex) och en 
social dimension (gender) har varit lyckosam, bl.a. såtillvida att den i dag 
tycks väl förankrad i det vetenskapliga liksom övriga samhället. Modellen och 
det sätt på vilket den kommit att förankras i det förra har emellertid också i 
vissa avseenden hämmat den könsteoretiska utveckling som genderbegreppet 
en gång tog avstamp i. Vid sidan av en begränsad – men från 90-talet tillta-
gande – problematisering och kritik av sex/gender-modellen, dess implikatio-
ner och konsekvenser har modellen huvudsakligen kommit att tas som en mer 
eller mindre given utgångspunkt för olika typer av analyser. Och genom att 
olika vetenskapliga discipliner – utifrån olika paradigm – i stor utsträckning 
behandlar och utgår ifrån kön som antingen sex (biologiskt kön) eller gender 
(socialt kön), har modellen inte inneburit någon större utmaning av de biolo-
giska förklaringsmodeller (om än vid sidan av sociala och kulturella dito) som 
genderbegreppet bl.a. var tänkt att utmana. I denna vetenskapliga och profes-
sionella kontext har vidare sex/gender-modellen och dess starka förankring 
hämmat en spridning av och kunskap om den teoriutveckling som skett inom 
det s.k. genusvetenskapliga forskningsfältet under senare decennier. I kombi-
nation med dagens mångfald av genusvetenskapliga ansatser och en begrepps-
användning där likartade – och ibland även ett och samma – begrepp kan 
betyda olika saker beroende på ansats, har detta främjat en tilltagande förvir-
ring rörande bl.a. vad kön som konstruktion egentligen innebär. 

                                                 
1 Kön/genus är alltså en försvenskad form av begreppsparet sex/gender. Översättningen är 
emellertid inte helt oproblematisk (se nedan). 
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I mitt föredrag ska jag inledningsvis ta upp och konkretisera några av de 
möjligheter och problem som jag ser med begreppsparet kön/genus och dess 
utgångspunkter. Därefter kommer jag att diskutera hur kön som konstruktion 
kan förstås och studeras utan att uppdelningen kön och/eller genus och den 
kausalitet som impliceras i densamma tas som en given utgångspunkt.   

Möjligheter och problem med begreppsparet kön och genus 

Sociologen Ann Oakley (1972) och antropologen Gayle Rubin (1975) introdu-
cerade begreppet gender i anglosaxisk kvinnoforskning. Inspiration därtill – 
och begreppet i sig – hämtade de från psykoanalytikern Robert Stollers studier 
av transsexuella under 50- och 60-talet. Stollers beskrivning av en bristande 
överensstämmelse mellan individens biologiska kön (sex) och dennes 
könsidentitet (gender) samt inte minst den slutsats han drog av detta, att det 
förra inte determinerar den senare, togs upp och utvecklades vidare inom 
kvinnoforskningen.  

Under en period då kritiken mot det sociologiska könsrollsbegreppet tilltog 
etablerades gender (sida vid sida av sex) snart som ett centralt begrepp på 
fältet, först med en vidare innebörd än könsidentitet2 och – efter hand – med 
flera olika innebörder.3 Med genderbegreppet flyttades fokus delvis från 
stabila, inlärda, komplementära könsroller och inre könsidentiteter (härledda 
ur biologiska könsskillnader) till relationen mellan könen och kön som 
kontextberoende och maktrelaterade fenomen. Denna perspektivförskjutning 
har genererat viktig kunskap om hur kön och könsordningar (åter)skapas i 
olika sociala sammanhang, men också om förändring, variation och hetero-
genitet inom och mellan könskategorierna.  

Genderbegreppet och följaktligen indirekt sex/gender-modellen har alltså i 
flera avseenden varit betydelsefull för kunskapsutvecklingen inom det 
könsteoretiska forskningsfältet. Modellen har också varit fruktbar på så sätt att 
dess genomslag både i samhälle och inom olika vetenskapliga discipliner gjort 
kön och köns(makt)ordningar till en vetenskaplig och samhällelig angelägen-

                                                 
2 Gothlin 1999:3, Roman 2004:13. Inom ramen för Rubins ”sex/gender-system” innebär 
gender en socialt skapad uppdelning av människor i två dikotoma kategorier, där systemet 
”genom att omvandla ’biologiskt kön’ till ’socialt kön’ skapar […] män och kvinnor” 
(Roman 2004:13).  
3 (Än) I dag råder vidare långt ifrån någon konsensus kring vad gender och/eller genus ”är” 
och hur begreppet används.  
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het.4 Men med modellen – och begreppen sex och gender (och det svenska 
genus) – följer också som antytts ovan en del problem.  

För det första råder en begreppsförvirring och översättningsproblematik: 
svenskans kön (kvinna, man) har en vidare innebörd än engelskans sex (male, 
female), som dessutom har den dubbla betydelsen av sexualitet. Kön innefattar 
också dimensioner som ingår i gender. När vi pratar om kvinnor och män 
pratar vi inte (bara) om genitalier, kromosomer o.s.v. Vi pratar om människor 
i ett specifikt socialt och kulturellt sammanhang.5 I dag används genus ofta 
med denna vidare innebörd inom genusvetenskapen – en innebörd som alltså 
också förmedlas i det till vardags använda begreppet kön – medan kön i 
naturvetenskapliga sammanhang oftast hänvisar till ett slags rena biologiska 
kön, d.v.s. individers kroppskonstitution (eller sex inom ramen för sex/gender-
modellen). Och förvirringen blir inte mindre av att man (också) i naturveten-
skapliga engelskspråkiga texter och sammanhang allt oftare finner begreppet 
gender när man refererar till och utgår ifrån olika kroppskonstitutioner (sex).   

För det andra har sex/gender-modellen och dess starka förankring i veten-
skapssamhället bidragit till en tankemässig låsning som gör talet och idén om 
kön som konstruktion (eller genus i en vidare bemärkelse) svårbegriplig, 
eftersom modellen inbjuder till en förståelse av kön som antingen biologiskt 
(sex) eller socialt (gender). Detta illustrerar bl.a. den lite ironiska kommenta-
ren som man ofta möter när man talar om kön som konstruerat: ”Så kön är 
bara en konstruktion?!” Men kön blir, menar jag, bara en konstruktion med 
utgångspunkt i just sex/gender-dikotomin och bakomliggande antaganden som 
att den ena polen i dikotomin – biologiskt kön (sex) – finns som en oberoende 
och given konstans som antas föregå och i väsentliga avseenden förklara 
socialt skapade kön (gender) och sociala/kulturella könsmönster. Till grund 
för könskonstruktionistiska perspektiv ligger andra antaganden, bl.a. att 
uppdelningen i ett biologiskt och ett socialt/kulturellt kön såväl som en ofta 
implicerad kausalitet dem emellan är långtifrån givna sanningar. Men trots att 
                                                 
4 Distinktionens genomslag ska nog också förstås utifrån att den – i valda delar – kan 
integreras i olika och motstridiga vetenskapsparadigm. Naturvetare/medicinare kan göra den 
ena polen (sex) till sitt ”problem” medan genusvetenskapligt orienterade samhällsvetare och 
humanister kan göra gender till sitt ”problem”. Alltså passar distinktionen också 
professionella indelningar och intressen. När det kommer till frågan om hur kvinnors och 
mäns handlingar och strukturella könsmönster i samhälls-, arbets- och familjeliv kan förstås 
och förklaras är det emellertid tydligt att det pågår en professionsstrid om vem – 
naturvetare/medicinare eller samhällsvetare/humanister – som ”äger” och alltså får definiera 
och förklara problemet kön.  
5 För mer utförlig diskussion, se Gothlin 1999. 
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man inom ramen för detta perspektiv alltså ofta är kritisk till ovan nämnda 
antaganden och inte sällan tar avstamp i en explicit kritik av sex/gender-
modellen tenderar kön som konstruktion att tolkas inom ramen för densamma 
och blir då följaktligen svårbegripligt. 

Kön – en fråga om arv och/eller miljö… 

Att vi har svårt att tänka och förstå kön på andra sätt än genom sex/gender-
modellen, eller i termer av biologiskt respektive socialt kön, mer än antyder 
modellens starka förankring och dess många gånger förgivettagna status i och 
utanför vetenskapssamhället. Och hur vi tänker – inte om men – utifrån 
sex/gender-modellen kan illustreras med hjälp av evolutionszoologen Tobias 
Ullers tidigare föredrag. Tobias presentation och den kunskap han delgav oss 
har många av oss lätt att ta till oss som giltig också för människor – trots att 
han i huvudsak talade om djur. Hans tolkningsram stämmer väl överens med 
människors vardagsförståelse av kön. 

Enligt Tobias resonemang, som han illustrerade bl.a. genom en bild på en 
honapa som håller en docka och en hanapa som håller en bil, inbegriper kön 
biologiskt kön (kropp) och socialt kön (roller, handlingar, symboler). Honors 
(kvinnors) och hanars (mäns) olika beteenden och handlingar emanerar i 
centrala avseenden ur och förklaras av deras biologiska grund – och inte minst 
ur deras könsspecifika reproduktiva förmågor. Med detta perspektiv blir alltså 
kvinnors och mäns (olika) handlingar och roller samt samhälleliga könsmöns-
ter helt enkelt ett naturligt resultat av givna biologiska förutsättningar. Dessa 
förutsättningar determinerar emellertid inte helt kvinnors och mäns hand-
lingar; uppfostran, normer och sociala roller i samhället kan understödja men 
också inom vissa ramar modifiera eller förändra olika handlingsmönster. 
Resonemangets huvudargument är emellertid att kön – i betydelsen könsskill-
nader – är av naturen givna (om än modifierbara i sina sociala uttryck), d.v.s. 
att kön är en fråga om arv snarare än miljö.  

…eller ett kulturellt hänvisningssammanhang?  

I denna typ av resonemang tas alltså för givet att biologiskt kön kan särskiljas 
från den sociala/kulturella kontext det ingår i och i väsentliga avseenden 
förklara kvinnors och mäns olika handlingar och könsmönster i densamma – 
förklaringar som vidare ofta framställs som objektiv kunskap ”inhämtad från 
ingenstans”. Inom ramen för detta bio-logiska perspektiv impliceras följaktli-
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gen också att kunskap och (natur)vetenskap kan och ska inhämtas och bedri-
vas fritt från – och opåverkat av – det givna sociala/kulturella sammanhang 
som detta sker i.  

Utifrån ett könskonstruktionistiskt perspektiv är biologi, kvinnor, män, 
vetenskap och vetenskapare alltid redan i en social/kulturell kontext. Kunskap 
och vetenskap är – som begreppen antyder – kunnande och vetande som 
skapa(t)s, med utgångspunkt i ett givet socialt/kulturellt sammanhang och 
specifika kun- och vetenskapande föreställningar och modeller. Härigenom är 
kunskap liksom vetenskap alltid social/kulturell ”till sin natur”(!).  

Sex/gender-modellen och dess ofta implicerade kausalitet är en skapad och 
samtidigt skapande analytisk tolkningsram, en modell som skapar och 
organiserar verkligheten (om kön) – som vi känner den – på ett visst sätt. Hur 
detta går till kan illustreras med följande exempel, som knyter an till Tobias 
resonemang om flickors mer inåtriktade respektive pojkars mer utåtriktade 
lek.6 I en studie i psykologi studeras hur flickor och pojkar i krypåldern agerar 
i en given situation. Man placerar flickor och pojkar i ena änden av ett stort 
rum och barnens mödrar i den andra. Mitt i rummet etableras så ett klätterhin-
der som barnen måste ta sig förbi för att komma till sina mammor. Hypotesen 
är att pojkarna kommer ta sig fram snabbast, som uttryck för deras större 
aktivitet, snabbhet och initiativförmåga (jfr utåtriktad lek). Resultatet blir 
emellertid ett annat: flertalet flickor tar sig snabbare förbi hindret och kommer 
fram till sina mödrar före pojkarna. Flickornas ”resoluta” handlande tolkas då, 
inte i termer av aktivitet, snabbhet och initiativförmåga, utan i termer av deras 
(större) beroende och symbiotiska förhållande till sina mödrar (jfr inåtriktad 
lek). Istället för att hypotesen och dess underliggande antaganden – att barnens 
(olika) handlande följer av deras (olika) kroppskonstitution och att pojkar 
(härigenom) är aktivare, snabbare och tar mer initiativ – revideras, bekräftas 
alltså snarare hypotesens underliggande antaganden i och genom tolkningen av 
resultatet. 

Sex/gender-modellen och dess implicerade kausalitet är, som sagt, en ana-
lytisk modell, inte en fakticitet. Denna modell skapar en specifik förståelse av 
vad kön ”är”, som något ursprungligen naturgivet som leder till vissa stabila 
sociala könsmönster. Men i ett könskonstruktionistiskt perspektiv är kön ett 
tungt socialt/kulturellt skapat och (åter)skapande kategoriseringssystem i 
                                                 
6 Då jag hämtat exemplet från ett föredragssammanhang i vilket det inte framgick var denna 
studie eventuellt genomförts eller publicerats, får det här betraktas som ett hypotetiskt fall 
som jag använder i syfte att belysa och tydliggöra resonemanget ovan. 
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vilket individers kroppskonstitution – på olika sätt under historiens gång – 
tillskrivits en central roll och använts som grund för detsamma. Vilka grunder 
vi skapar kategorier utifrån är emellertid inte heller av naturen givet. I barn-
programmet ”Fem myror är fler än fyra elefanter” illustreras detta pedagogiskt 
genom ”Brasses lattjolajbanlåda”. Brasse visar fyra djurbilder varpå de två 
övriga programledarna, Magnus och Eva, ska gissa vilket djur som ska bort 
mot bakgrund av att det skiljer sig från övriga tre. Deras alltid ”felaktiga” 
gissningar och Brasses alltid ”rätta” svar visar att det finns ett antal olika 
möjliga grunder för kategorisering och att den grund man väljer har betydelse 
för vad som blir likt/olikt och för vad man ser – eller inte ser. Det visar också 
att i en given social/kulturell situation eller kontext tenderar en grund att vara 
eller förstås som viktigare och mer giltig än andra och överordnas andra 
kategoriseringsmöjligheter.  

I vårt samhälle utgör alltså kön en sådan central grund för vår förståelse och 
organisering av samhälls-, arbets- och familjeliv. Och kroppen, framförallt 
genitalier, utgör en minst lika central grund för vår förståelse och organisering 
av kön. Inte för att det är en av naturen given ordning, utan för att specifika 
kroppstecken – och med dessa förbundna reproduktiva förmågor – under 
historiens gång har blivit/gjorts socialt och kulturellt meningsbärande som just 
könstecken, d.v.s. som tecken på ”man” respektive ”kvinna”. Kroppen i 
allmänhet och genitalier i synnerhet är i praktiken emellertid bara några (om 
än tunga) könstecken bland en uppsjö av sociala/kulturella tecken – eller 
symboler – som vi tecknar, tolkar och erfar kategorierna man respektive 
kvinna genom. Dorte Marie Søndergaard (1994 & 1996) har bl.a. pekat på hur 
vi, förutom kroppstecken, använder tecken som (olika) begärsriktning, 
position i det sexuella mötet, färdighetsrepertoar, verksamhetsanknytning, 
fysiskt framförande och jaget när vi tolkar och skapar oss själva och andra 
som kvinna eller man. Utifrån detta perspektiv är kön något fundamentalt 
annorlunda och mer komplext än kön i betydelsen olika genitalier; istället för 
olika genitalier (sex) som ”ger” vissa handlingar blir kön här snarare en fråga 
om ett ”kulturellt hänvisningssammanhang”7, där individers handlingar eller 
teckenanvändning, genom att referera till och korrespondera med varandra, 
”ger” kön. En tillräckligt massiv samstämmighet mellan flera av dessa tecken 
kan dessutom innebära att man uppfattar sig själv och andra som t.ex. man, 

                                                 
7 Søndergaard, 1996. 
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trots att ens egna respektive andras kroppstecken, här genitalier, ”säger” 
kvinna.8  

Med utgångspunkt i – och för att illustrera – resonemanget ovan kan vi nu 
återvända till Tobias apbild. Bilden visade alltså hur honan leker med en 
docka och hanen med en bil. Men det är genom det kulturellt väletablerade 
bio-logiska perspektiv, som Tobias i sitt resonemang använder som tolknings-
ram för bilden och får oss att tänka och tolka bilden utifrån, som vi ser en 
hona som leker med en docka och en hane som leker med en bil. Bilden blir så 
en bekräftelse på – eller ett tyst argument för – Tobias resonemang, nämligen 
att biologiska skillnader bland djur såväl som människor föreligger och leder 
till/förklarar apornas (och barns) val av olika leksaker. Vad de flesta av oss i 
själva verket ser på bilden är emellertid inte hur en hon- respektive hanapa 
”väljer” och leker med olika leksaker (som ett resultat av olika genitalier, 
reproduktiva förmågor och härav olika intressen). Vad vi ser är istället två 
apor. Och utifrån att den ena apan leker med en symbol kodad ”kvinna/hona” 
och den andra med en symbol kodad ”man/hane” sluter vi oss – i enlighet 
med ett specifikt kulturellt hänvisningssammanhang för kön – till att den förra 
är en hona och den senare en hane (d.v.s. har kvinnliga respektive manliga 
kroppstecken). Så konstrueras kön! 

Sammanfattningsvis, när jag (och många andra) i dag talar om hur kön 
konstrueras eller skapas inbegriper det antagandet att människor – däribland 
vetenskapare – är sociala och kontextuella varelser, d.v.s. vi lever som och 
skapar kunskap om kön och könsmönster utifrån en social/kulturell position i 
vilken vi blir och, genom våra handlingar, gör kön. 

”Manligt läkarskap, kvinnliga läkare och normala kvinnor” – hur kön 
skapas på en läkarprofessionell arena 

Jag ska nu avslutningsvis, med exempel hämtade från min avhandling, 
konkretisera hur vi kan förstå och studera hur kön (åter)skapas med ett 
specifikt meningsinnehåll i ett givet sammanhang, här på en läkarprofessionell 
arena.  

                                                 
8 Ett intressant exempel ges i filmen ”Crying Game”, där huvudrollsinnehavaren – 
inledningsvis en kvinna – i ett sexuellt möte i slutet av filmen ”avslöjas” som man genom att 
hennes/hans genitalier blottas. Jfr också Kessler & McKennas (1985/1978) diskussion om 
”kulturella genitalier” samt Lundgren & Kroons (1996) diskussion om psykiatrins 
konstruktion av transsexualitet.  

 53



I min avhandling Manligt läkarskap, kvinnliga läkare och normala kvinnor. 
Köns- och läkarskapande symbolik, metaforik och praktik (2003) studerar jag 
utifrån ett doing-gender-perspektiv9 hur en grupp kvinnor och män konstrue-
rar – eller gör – kön i ett läkarprofessionellt respektive ett heterosexuellt par-
sammanhang.10 Med analytiska ingångar som läkarnas användning och 
förståelser av symboler (bl.a. kläder och kroppar) och praktiker i den profes-
sionella vardagen, metaforer i talet om densamma och parens förhandlingar 
om hemarbetsfördelning visar analyserna hur kön skapas och får olika 
betydelse(r) inom ramen för aktörernas s.k. läkar- respektive parskapande 
projekt. Det exempel som jag här helt kort presenterar är alltså kopplat till den 
läkarprofessionella arenan och aktörernas läkarskapande projekt.11 Närmare 
bestämt handlar det om hur läkarna i sin professionella vardag förhåller sig till 
och (åter)skapar (föreställningar om) en normal kvinnlighet och indirekt ett 
manligt läkarskapsideal när de interagerar med och pratar (s)om kvinnliga 
läkare.  

Det läkarskapsideal läkarna i studien förhåller sig till och återskapar kan 
något förenklat beskrivas som tvådelat; i relation till patienter och vårdperso-
nal betonas bl.a. professionell distans och beslutsamhet (utåtriktat läkarskap), 
medan bl.a. beredskap och vilja att konkurrera, att satsa allt och prioritera 
jobbet före allt annat framhålls som centralt i en inomprofessionell kontext 
(inåtriktat läkarskap). Detta tudelade och föregivet könsneutrala läkarskaps-
ideal visar sig i förhållande till (bemötandet av) kvinnliga läkare som försöker 
praktisera detsamma – och därigenom bryter mot normer för kvinnlighet – 

                                                 
9 Detta är ett könskonstruktionistiskt perspektiv, i vilket aktörers handlingar ställs i fokus 
och analyseras i förhållande till kulturellt väletablerade normer för kön. I detta perspektiv 
förstås handlingar både som skapade/formade – men inte determinerade – utifrån kulturella 
normer och som (åter)skapande desamma samtidigt. För mer ingående presentation av detta 
perspektiv se Eriksson 2003. Jfr även Gherardi 1994, Gunnarsson m.fl. 2003 och Korvajärvi 
1998.  
10 Informanturvalet består av 20 läkare: 9 gynekologer (5 kvinnor, 4 män), 8 kirurger (4 
kvinnor, 4 män) och 3 ”övriga” (2 kvinnor, 1 man). Analyserna grundar sig på enskilda 
intervjuer med dessa läkare samt deltagande observationer (6 mån) vid en kvinno- respektive 
allmänkirurgisk klinik på ett universitetssjukhus i mellansverige. Med 11 av läkarna 
genomfördes även parintervjuer tillsammans med respektive läkares partner/sambo (5 läkare, 
6 icke-läkare).  
11 Läkarskap är ett begrepp som jag utvecklar i avhandlingen (Eriksson, 2003:44ff). 
Begreppet syftar till att flytta fokus från en förståelse av läkare som något man ”är”, till en 
pågående, könad och könande läkar-skapande process, konstituerad av och samtidigt 
konstituerande specifika praktiker: från något man är – i kraft av sin läkarlegitimation – till 
något man ständigt gör i förhållande till en dåtid (tidigare praktiker/ordningar) och en 
framtid (kommande praktiker/ordningar). 
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vara starkt manlighetskonnoterat. Istället för att kön ”saknar betydelse”, som 
många av läkarna hävdar, menar jag att vad kön ”saknar” är en entydig, stabil 
och given betydelse eller innebörd; vad kön betyder varierar med och beror på 
det sammanhang det förstås, konstrueras och analyseras i. Men kön är, som vi 
ska se, inte betydelselöst.   

I förhållande till kvinnor som praktiserar (ett manligt) läkarskap laborerar 
läkarna med i huvudsak tre kvinnlighetskonstruktioner; exceptionella, brist-
fälliga och normala kvinnor. Hur kvinnliga läkare konstrueras kommer alltså 
an på och måste förstås i relation till det specifika sammanhang detta görs i 
och den tolkningsram som används.  

När man förhåller sig till den ”exceptionellt krävande, svåra och status-
fyllda” kirurgiska disciplinen och/eller likaledes överordnade ledarpositioner 
kan de (få) kvinnor som befinner sig i – eller antas aspirera på – dessa sam-
manhang konstrueras som exceptionella kvinnor. De förstås som exceptionella 
genom att de – till skillnad från de flesta andra, ”normala” kvinnor – förmår 
praktisera ett krävande distanserat läkarskap som också inbegriper att konkur-
rera, satsa allt och prioritera jobbet före allt annat. När det krävande läkarska-
pet används som tolkningsram blir eller ”görs” alltså kvinnor – i kraft av att 
inte vara ”normala” utan snarare ”man-lika” kvinnor – till exceptionella 
(kvinnor). Samma kvinnor (!) kan emellertid, på basis av samma kriterier och 
förhållanden, samtidigt konstrueras som bristfälliga kvinnor. När kön (här 
normer för kvinnlighet) används som tolkningsram blir kvinnliga kirurger 
och/eller överordnade chefer ”bristfälliga”, genom att de – när de praktiserar 
ett (manligt) distanserat och kompetitivt läkarskap – bryter mot normer för 
kvinnlighet och det ”kulturellt väletablerade hänvisningssammanhanget” för 
”kvinna”. Detta hänvisningssammanhang inbegriper nämligen normativa 
föreställningar om att en ”normal” (och önskvärd) kvinna bl.a. inte ska/kan 
upprätthålla distans till känslor, erfarenheter och andra människor (professio-
nell distans). Hon ”är” – eller bör – heller inte vara alltför ambitiös, ärelysten 
eller konkurrera om (mäns) statusfyllda professionella positioner. 

När den kvinnliga läkaren konstrueras som en exceptionell såväl som brist-
fällig kvinna görs detta alltid med en (oftast) implicit referens till en föreställ-
ning om en ”normal” kvinna. Hur ”normala” kvinnor ”är” – eller vilka normer 
för kvinnlighet det gäller för aktörer med kvinnliga kroppstecken att agera i 
enlighet med för att passera som ”normal” kvinna – framgår tydligt, om än 
indirekt, inte minst när vi tittar närmare på hur kvinnor konstrueras som 
bristfälliga. För ”beskrivningar” av normala (eller exceptionella respektive 
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bristfälliga) kvinnor har mindre – eller ingenting – att göra med hur kvinnor 
egentligen är och allt att göra med hur de – som kvinnor – bör vara, något 
som följande tre exempel visar. Exemplen är hämtade från två intervjuer med 
läkare och en lärobok i obstetrik och gynekologi. Jag kommenterar dem bara 
kort, då jag menar att citaten i sig tydligt belyser de poänger jag lyft fram 
ovan.12  

I intervjun med läkarparet Björn och Kerstin (fingerade namn) diskuterar vi 
en eventuell inomprofessionell rangordning av olika medicinska disciplinen.  

B: Jaa, alltså det mest prestigefyllda just nu det är väl neurokirurgi och 
thoraxkirurgi. Det är väl där de tuffaste pojkarna vill in och slåss…men 
det (Ke-) 

Ke: Det är ju det som, det är väl det som har styrt, de tuffa pojkarnas in-
tressen, alltså. Det är de som har styrt vad som är så att säga…glorifying 
va…och… 

B: Ja, tuffa tjejer också. Tänk på Karin Karlsson t. ex.…[…] Det är ju 
det som är, deformerade tjejer alltså…[…] 

Både Björn och Kerstin är påtagligt kritiska såväl till den inomprofessionella 
rangordning där neuro- och thoraxkirurgi är de ”mest prestigefyllda” som till 
de ”tuffaste pojkarna” som ”vill in och slåss”. Men medan ”pojkar” (män) kan 
vara tuffa utan att det har (negativa) konsekvenser för deras kön, blir ”tuffa 
tjejer” i Björns förståelse ”deformerade tjejer”. När jag frågar vad han menar 
att det är som är deformerat, förklarar han: 

B: Jo det är när man liksom blir en sån här…teflontyp 
alltså…fullständigt iskall och liksom…fryser in alla sina känslor och blir 
oantastlig och stenhård och tuff och cool och gympar och hoppar och är 
docent och liksom…duktig på allt och…men, men liksom…(hör ej) som 
människor alltså…eller en stor del av hela känslolivet kopplas bort eller 
stympas av alltså va. Det tycker jag. 

Björn konstruerar här inte bara bristfälliga – eller ”deformerade” – kvinnor 
utan också normala kvinnor som den implicita motbild mot vilken kvinnliga 
kirurger ”blir” just deformerade. Och när vi ”läser” denna motbild ser vi att en 

                                                 
12 Citaten analyseras och diskuteras mer utförligt i avhandlingen (Eriksson 2003, ssk del II 
& III). 
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”normal” kvinna är (bör vara) varm, känslosam, mjuk och inte ”docent och 
duktig på allt”.    

I egenskap av bristfälliga kvinnor (se ovan) riskerar kvinnliga läkare (här 
”karriärister”) inte bara att bli ”teflontyper” med ”stympade känsloliv”; de 
riskerar också att inte bli gifta och få barn samt att bli frusterade på ålderns 
höst. I alla fall enligt överläkare Anders. När vi talar om kvinnor som gör 
karriär berättar han att han inte ”har något emot kvinnligt”, men att det bland 
kvinnor… 

…finns alla möjliga schatteringar där finns ju alltifrån [kvinnliga] karri-
ärister som har en ring och det är deras doktorsring och aldrig kommer 
till att få någon mer än doktorsring (otydligt) som missar det sociala 
fullständigt. Också finns det kvinnor som har en helt normal attityd och 
helt mänsklig attityd. Och jag tror att de kvinnor som bygger en akade-
misk karriär de är otroligt målmedvetna och använder alla medel på ett 
otroligt raffinerat sätt för att uppnå deras mål…[…] [J]ag tror att de 
kvinnor som satsar på en akademisk karriär blir frustrerade när de blir 
äldre beroende på att de kanske inte, det inte har gett dem det som de 
gärna ville ha.[…] Så jag tror att många kvinnor som satsar sitt liv på en 
akademisk karriär, att de med tiden börjar inse att det var, att livet borde 
haft mer att ge dem än bara att hålla på att producera pek och pek och 
pek… 

K: Mm. Tror du manliga läkare kan känna på samma sätt? 

A: Ja, förmodligen…. Men jag tror att kvinnorna är beredda att satsa 
mer på att nå deras mål än vad männen är.  

Med (normer för) en önskvärd kvinnlighet som tolkningsram konstruerar 
Anders här kvinnor som gör karriär, kvinnor som är ”otroligt målmedvetna 
och använder alla medel på ett otroligt raffinerat sätt för att uppnå deras mål” 
och ”beredda att satsa mer på att nå deras mål än vad männen är”, som 
bristfälliga kvinnor. Just det som i Anders berättelse karaktäriserar ”bristfäl-
liga” kvinnor, är emellertid egenskaper och förhållningssätt som framhålls 
som nödvändiga och högt skattade inom ramen för ett idealt läkarskap. Med 
det krävande läkarskapet som tolkningsram hade alltså Anders ”kvinnliga 
karriärister”, istället för bristfälliga snarast ”varit”/konstruerats som exceptio-
nella kvinnor. Och oavsett om kvinnliga karriärister ”är” bristfälliga eller 
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exceptionella, ”är” de det i förhållande till (föreställningar om) normala 
kvinnor.  

I det sista exemplet, hämtat från läroboken Obstetrik & gynekologi13, åter-
kommer samma föreställningar om normal (och bristfällig) kvinnlighet som 
ovan. Vi får veta att ”framgångsrika karriärkvinnor” – kvinnor som bryter med 
det kulturella hänvisningssammanhanget för kön (normer för kvinnlighet) – 
också riskerar sin hälsa (här psykosomatiska/gynekologiska problem).   

Samma symtomflora kan man se hos kvinnor med en expansiv person-
lighetskaraktär, d.v.s. individer med polära egenskaper i personlighets-
mönstret. Typexemplet är den överambitiösa, disharmoniska kvinnan. 
Hon är ofta en kampnatur: seg, energisk, framgångsrik karriärkvinna. 
Karakteristiskt är en inte alltid särskilt väl dold tagg mot män i allmänhet 
och mot maken i synnerhet och en önskan att vilja konkurrera och över-
glänsa. Det kvinnliga är dem ofta motbjudande. Menstruationer upplevs 
som något besvärande. Sexuell samlevnad, graviditeter och moderskap är 
för somliga något obehagligt eller hotfullt, för andra förödmjukande och 
för en tredje grupp något förhatligt. Konfliktberedskapen finns given ge-
nom att patienten under en yta av ambition, ärelystnad och offensiv 
kampberedskap döljer en serie asteniska [svaghet el. bräcklighet, min 
anm.] komponenter. 

Kvinnor med ”polära egenskaper i personlighetsmönstret” löper alltså ökad 
risk för gynekologiska åkommor genom att den ”yta av ambition, ärelystnad 
och offensiv kampberedskap” (tecken på manlighet) dessa kvinnor uppvisar 
inte överensstämmer med individens kvinnliga kroppstecken och den ”serie 
asteniska komponenter” (tecken på kvinnlighet) som ovannämnda yta ”döl-
jer”. När en manlig ”tuff” yta krockar med ett kvinnligt bräckligt inre (och 
kvinnliga kroppstecken) – när det kulturella hänvisningssammanhanget för 
kön bryts – menar författaren att ”konfliktberedskapen finns given”.  

Avslutning 

Inom ramen för ett doing-gender-perspektiv hamnar normer för kön i fokus. 
Det handlar då inte bara om hur normer får oss att medvetet eller omedvetet, 
intentionellt eller icke-intentionellt, använda olika symboler och praktiker när 
vi tolkar, skapar och lever som kvinna respektive man. Hur människor ”är” 
                                                 
13 Boken utkom första gången 1972, men har – med smärre ändringar – utgivits i senare 
upplagor.  
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och agerar förstås här inte (bara) som skapat/format av sociala strukturer och 
normer; människors handlingar analyseras och tolkas också som 
(åter)skapande sociala strukturer och normer. Och frågan är då vilka konse-
kvenserna blir av skapandet och användningen av konstruktioner som excep-
tionella, bristfälliga och normala kvinnor, här i relation till vår förståelse av 
kön och läkarskap? Vad åstadkommer – eller gör – vi när vi (åter)skapar och 
använder nämnda konstruktioner? Jo, massor! 

För det första förmedlar konstruktionerna tydliga signaler om hur man som 
aktör med kvinnliga kroppstecken mer generellt ska vara/agera som ”kvinna”. 
Genom att (åter)skapa ”exceptionella”, ”bristfälliga” och ”normala” kvinnor 
upprätthåller vi kulturella normer – eller ett specifikt kulturellt hänvisnings-
sammanhang – för kön och i förlängningen en traditionell köns(makt)ordning.  

För det andra har konstruktionerna avgörande betydelse också för och i 
relation till den läkarprofessionella arenan. När kvinnor i högstatus-speciali-
teter och ledande befattningar konstrueras och tolkas som exceptionella 
kvinnor – i kraft av att vara mer man-lika – frigörs dessa överordnade specia-
liteter, positioner och det läkarskapsideal läkarna förhåller sig till från (nor-
mal) kvinnlighet. Härigenom upprätthålls indirekt föreställningar om hög-
statusspecialiteter och överordnade positioner som något manligt och genom 
att manligt kulturellt överordnas och värderas högre än kvinnligt bidrar detta 
till en konsolidering och legitimering av kirurgins (och ledares) överordnade 
position och den rådande inomprofessionella och könade (rang)ordningen. När 
samma kvinnor konstrueras som bristfälliga kvinnor bidrar detta bl.a. till att 
upprätthålla (en förståelse av) läkarprofessionens status som könsneutral och 
meritokratisk och samtidigt till en legitimering av den inomprofessionella 
köns-/rangordningen. Konstruktionen bidrar också till att upprätthålla 
köns(makt)ordningens och heteronormativitetens grundprinciper: könsolikhet 
(t.ex. kvinnlig omsorgstillgänglighet och manlig kompetitivitet) och 
kvinnors/kvinnlig under- och mäns/manlig överordning. 

Sammanfattningsvis har jag i mitt bidrag pekat på några föreställningar som 
ligger inbakade i och en del problem och begränsningar som följer med 
begreppsparet kön & genus. Jag har också diskuterat några utgångspunkter för 
och givit exempel på hur kön som konstruktion kan förstås och studeras 
utanför – eller bortom – sex/gender-modellen. Föreläsningsseriens titel 
Dialoger mellan kön och genus är en träffande rubrik när det gäller att 
beskriva hur vi inom olika vetenskaper tänker och skapar kunskap om kön. Att 
föredragen har blivit mer av (intressanta) monologer efter varandra än någon 

 59



egentlig kunskapande och teoriutvecklande dialog är emellertid – samtidigt – 
en tydlig illustration av sex/gender-modellens begränsningar.  
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Tora Holmberg 

Genetik och genus – en (o)möjlig allians? 
Jag har skrivit en avhandling om representationer av genetik, en vetenskaps-
sociologisk studie som heter Vetenskap på gränsen och som handlar om 
forskning om kopplingar mellan genetik och beteende. Analysen utgår från 
hur denna forskning omtalas i media, populärvetenskap och vetenskapliga 
artiklar, samt i ett antal intervjuer med beteendegenetiker. Det som är särskilt 
intressant med beteendegenetik är att det är ett ämne på gränsen. Det handlar 
om en vetenskap, eller snarare flera, som rör sig mellan natur och kultur, arv 
och miljö, människa och djur, beteendevetenskap och naturvetenskap. Men 
”vetenskap på gränsen” syftar ju också på mitt eget projekt, att som veten-
skapssociolog försöka förstå beteendegenetik och att återföra kritiska analyser 
åt båda håll.1 Jag har också parallellt gjort en fallstudie av en specifik debatt 
som fördes mellan bland andra biologer och genusvetare våren 2002, och som 
resulterat i en rapport. Det handlar om talet om ”tokfeminism” kontra ”biolo-
gism”.2 Här har jag tänkt utveckla lite trådar från båda dessa studier, och 
använda exempel från dessa för att illustrera kontroverser och potentiella 
allianser mellan genetik och genusvetenskap.  

Först lite bakgrund till problemet. På det vetenskapliga fältet hörs allt oftare 
uppmaningar till överbryggande av ämnesklyftor. Tvärvetenskapliga projekt 
och ämnesövergripande centrumbildningar initieras och etableras kontinuer-
ligt. Inom ämnen som miljövård, djurstudier och beteendevetenskap har på 
senare år den etablerade distinktionen mellan natur- och kulturvetenskaper, 
och i förlängningen mellan kultur och natur, utmanats. Man talar idag om 
förekomsten av ”kultur” hos andra djur än människan och många etologer 
menar just att flera djurarter överför och utvecklar beteenden och förmågor 
inte bara genetiskt, utan också kulturellt.3 Alltfler etologer använder också 
                                                 
1 Holmberg, T., Vetenskap på gränsen, Arkiv förlag, Lund: 2005  
2 Holmberg, T., Mellan tokfeminism och biologism. Vetenskaplig retorik från en debatt år 
2002, Working Paper Series (www.soc.uu.se/publications ), Sociologiska institutionen, 
Uppsala universitet nr. 2, 2004, se även Holmberg, T., Vetenskapskrig och det goda 
samtalets retorik – biologer talar om ”tokfeminism”, Kvinnovetenskaplig Tidskrift, nr. 3-4: 
2005 
3 Se t.ex. Bonner, J.T., The evolution of culture in animals, Princeton University Press: 
1980, de Wahl, F., Good natured: The origins of right and wrong in humans and other 
animals, Harvard University Press: 1997 
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etnografiliknande metoder för att samla in data om hur olika djurarter lever i 
sociala grupper. Men samtidigt som dessa tendenser kan ses inom och mellan 
vissa ämnen och ämnesområden, verkar uppdelningen mellan natur- och 
kulturvetenskapen särskilt svår att överbrygga i fall som gäller just mänskligt 
beteende och den ”mänskliga naturen”, inte minst när det kommer till frågor 
rörande kön och sexualitet. Tillspetsat kan man säga att feminister allt som 
oftast utmålas som de som har svårast att acceptera biologiska förklarings-
modeller, liksom genusvetare talar om ”biologism” så fort det kommer till tal 
om biologi och beteende. Men vad beror då dessa svårigheter på? Många 
förslag har framkastats från vetenskapssociologiskt och annat håll. Dessa 
förklaringar är inte varandra uteslutande, men jag försöker ändå att renodla 
dem en aning. Jag kommer först att presentera tre etablerade förklarings-
modeller för att sedan gå in på ett alternativ. Slutligen kommer jag att disku-
tera hur man kan skapa allianser eller möjliga öppningar i debatterna. Syftet är 
här inte att plädera för tvärvetenskapliga projekt och samförstånd mellan 
genetiker och genusvetare, utan snarare att väcka tankar om vad man faktiskt 
skulle kunna ha varandra till.  

En populär förklaring är att kontroverser och stängningar handlar om olika 
vetenskapskulturer. Det är då CP Snows berömda analys av hur forskare från 
naturvetenskap och humaniora inte förstår varandra. De talar olika språk, lyder 
under olika normer och lever i olika världar.4 Framförallt talas det om att 
humanisterna inte verkar begripa vad biologerna talar om, men det omvända 
ges också uttryck för. Denna förklaring har fått genomslag och används av 
aktörerna själva, något som kan exemplifieras av citatet från en av mina 
intervjuer med beteendegenetiker:  

I: Jag vet inte, jag tror att många… alltså mitt intryck då är att de flesta 
som reser ragg, förresten de flesta jag har träffat de sista åren har ju varit 
feminister.  

T: Mm.  

I: Och där tror jag, finns det något allmänt motstånd mot att se/…/ och 
[vi] skulle prata om biologi och feminism och sådana där saker. Och så 
var det andra forskare där också. Och jag upplevde att man var från olika 
världar. 

T: Mm. 
                                                 
4 C.P. Snow, The two cultures, Cambridge University Press, Cambridge: 1993 [1959] 
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I: Vi pratade helt olika språk och…5

I citatet ges flera metaforiska uttryck för kulturkrockar, det kändes enligt 
intervjupersonen tydligt att man inte kunde förstå varandra, ”att man var från 
olika världar”. Men även om denna bild är vanligt förekommande bland 
forskare, så tror jag inte att den är representativ och mina egna erfarenheter 
från att befinna mig mellan dessa båda ”kulturer” stämmer inte heller med 
beskrivningen ovan. Tvärtom menar jag att det finns mycket som man kan 
enas om, och att det verkar finnas åtminstone en önskan om, och ett intresse 
av, att förstå vad den andra talar om. Förklaringsmodellen bortser från att det 
kan finnas mer som skiljer inom vetenskapsområdet i hur man talar och vad 
man gör, hur man publicerar sig, hur man organiserar sig i forskarlag eller 
individuellt, om man tillhör en kvalitativ eller kvantitativ forskningstradition, 
och så vidare. 

En annan närbesläktad förklaring handlar om skillnader i vetenskapssyn. 
Vad som är vetenskap, kunskap och sanning, det vill säga epistemologiska 
spörsmål, framförs som avgörande skiljelinjer. Detta är en förklaringsmodell 
som föreslagits till både sociobiologidebatter under 70- och 80-tal, och 90-
talets anglosaxiska Science Wars.6 Där menade den ena sidan att vetenskapen 
till sin natur är objektiv och rationell och en speciell form av kunskap som 
bara den som är inne på fältet kan förstå. Vetenskapssociologer och andra kan 
analysera debatter och liknande, men den vetenskapliga ”kärnan” kan de 
aldrig förstå. Att tala om vetenskap som ”socialt konstruerad” är bara rappa-
kalja: Vetenskap handlar om att avtäcka naturen.7 Exempel som skulle kunna 
illustrera detta perspektiv är hämtat från en debattartikel och ingår som 
material i min fallstudie om ”tokfeminismen”:  

[Den] amerikanska filosofen Judith Butler [som] driver tesen att ”kön är 
en social konstruktion”. Visserligen finns det en uppsjö av både teore-
tiska och erfarenhetsmässiga argument som motsäger denna bisarra idé, 

                                                 
5 Intervju nr. 1, s. 8 
6 Se Segerstråle, U., Defenders of the truth, Oxford University Press, Oxford: 2000, Gross, 
P., Levitt, N., Lewis, M.W. (red.): The flight from science and reason, The New York 
Academy of Sciences: 1996, Ross, A., (red.) Science wars, Duke University Press, Durham: 
1996  
7 Gieryn, T., Cultural boundaries of science. Credibility on the line, The university of 
Chicago Press, Chicago & London: 1999, s. 345 
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men det spelar uppenbarligen ingen roll för Butler. Därmed hör egent-
ligen inte heller hennes tes främst hemma inom vetenskapen.8  

Gränsdragningar mot vad som ses som ovetenskap görs flitigt, som i citatet 
ovan genom att omtala en teori som en idé som motsägs av både teori och 
erfarenhet.  

Företrädare för ”den andra sidan” då, som till exempel feminister som 
genom vetenskapsstudier utmanat vetenskapen, framhöll rätten att studera 
vetenskap som en kulturell och social verksamhet bland andra.9 Vetenskap 
förstås med andra ord snarare som kultur än en enkel avspeglig av natur. 
Utmanarna hävdade vidare motståndarnas bristande spänst i filosofiska frågor 
och menade till exempel att ”försvararnas” citatteknik – användandet av 
lösryckta ord och meningar – tydde på att de inte alls förstod, eller försökte 
förstå, det vetenskapssociologerna ville ha sagt. Detta tolkades analogt som en 
brist på ”vetenskaplighet”. Jag vill exemplifiera argumentet med ett brev som 
sändes som svar på ovanstående artikel:  

Därmed vrider han [Torbjörn Fagerström] också klockan tillbaka och 
väljer att helt bortse från den post-strukturalistiska idé-debatt som ägt 
rum både inom och utanför universitetens väggar under de senaste 
decennierna. Fagerströms kunskapssyn förordar förekomsten av ett enda 
vetenskapligt rättesnöre och den som vågar gå i polemik är ”schaman” 
eller ”tokfeminist” och har inget existensberättigande inom universi-
teten.10

Vidare kritiserades de ojämlika kraven på debattörerna. Detta synsätt går ofta 
igen i olika offentliga debatter. Varför, frågas det ibland, är det bara genus-
vetare som avkrävs kunskap i biologi, medan biologer får komma dragande 
med ”hemmasnickrade analyser”, något som får exemplifieras här av ett annat 
citat från ”tokfeminismdebatten”.   

Arrenius [journalist, författare till boken En riktig kvinna, min anm.] 
kunskapsnivå i evolutionsteori klår nog de flesta naturvetares kunskaper i 
genusteori med hästlängder, ändå står de hemmasnickrade samhälls-
analyserna som spön i backen. Hänvisningar till feta uppsatser varvas 

                                                 
8 Fagerström, T., Schyman, Thorild och pseudovetenskapen, Dagens Nyheter, 18 februari: 
2002, s. A2 
9 Se t.ex. Ross, A., (red.) Science wars, Duke University Press, Durham: 1996 
10 Brev till Torbjörn Fagerström, 19 februari 2002. Finns i författarens ägo.  
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med teoribildning på högstadienivå. Precis detsamma gäller er. Ni har 
helt enkelt inte förstått hur kritikerna resonerar, eftersom ni inte förstår er 
på grundläggande samhällsvetenskaplig vetenskapsteori.11  

I mina egna analyser av nämnda debatt mellan biologer och feminister, har jag 
lyft fram att även om man som i exemplen ovan menar att debattörerna har 
olika vetenskapssyn, så finns det intressant nog en hel del likheter. Båda sidor 
menar till exempel att det krävs kunnighet i ämnet, det vill säga att teoretisk 
kunskap är viktig, och man hänvisar till studier som gjorts, det vill säga 
empirisk grund för argument. Sist men inte minst, så hävdas från båda håll att 
det går att med rätta metoder komma närmare sanningen om vad kön är. Båda 
sidor hävdar ju att de har rätt. Dessutom finns det ett underliggande antagande 
om det ”goda samtalet” och konsensus som är det som båda sidor strävar 
mot.12  

Ytterligare en förklaring som föreslagits är att meningsskiljaktigheterna 
bottnar i en kamp om vetenskaplig hegemoni – tolkningsföreträde – där 
genetiker och andra biologer som intresserar sig för mänskligt beteende, 
faktiskt konkurrerar med genusvetare om forskningspengar, positioner, 
prestige och makt.13 Följaktligen handlar debatten enligt detta perspektiv om 
att med alla tillgängliga medel underminera motståndaren. Fördelen med 
denna hegemonianalys är att den politiska dimensionen ges plats.  

Så kan man raljera och jag kunde inte undanhålla er detta, för att jag tror 
att detta är ett exempel på en allvarlig utomvetenskaplig strömning i 
samtiden med biologiska eller rättare sagt anti-biologiska förtecken. Men 
i grunden handlar det om makt, naturligtvis, i grunden handlar det om 
makt. I grunden handlar det om en i längden ohållbar klyfta mellan två 
kulturer som måste förenas /…/ 14

                                                 
11 Insändare skickad till en särskild hemsida för konferensen Finns biologismen? Vårt 
ansvar för kunskapen i samhällsdebatten, SLU, Uppsala, 15 april 2002 [www-
conference.slu.se/biologismen], hämtat 21 mars 2002  
12 Holmberg, T., Vetenskapskrig och det goda samtalets retorik – biologer talar om 
”tokfeminism”, Kvinnovetenskaplig Tidskrift, nr. 4: 2005 
13 Holmberg, T., Mellan tokfeminism och biologism. Vetenskaplig retorik från en debatt 
2002, Sociologiska institutionen, Uppsala universitet, Working Paper Series, nr. 2, 
[www.soc.uu.se/publications]: 2004 
14 Fagerström,T., Om rätten att vara totalt okunnig och ändå yttra sig i biologiska frågor, 
föreläsning vid konferensen Finns biologismen? Vårt ansvar för kunskapen i 
samhällsdebatten., SLU, Uppsala, 15 april 2002 
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Ofta lyfts också underliggande strukturer fram, som här den patriarkala 
genusordning som karaktäriserar den akademiska traditionen: 

I en ledarkolumn i Dagens Nyheter talar prorektor Torbjörn Fagerström 
om "legitimeringen av tokfeminismen" och frågar sig om inte Gudrun 
Schymans uttalande borde kunna betraktas "som hets mot folkgrupp". 
Folkgruppen män kan alltså anses hotad och utsatt enligt Fagerström. 
Men när samma grupp definieras och analyseras i termer av makt viftar 
han bort hela idén som "mumbo jumbo" (DN, 020218). Att se sig själv 
som en del av en privilegierad grupp i samhället är obekvämt och det är 
inte förvånande att själva idén med maktanalys slås bort av dem som 
surfar på privilegier.15

Hegemonibegreppet tenderar dock att bli en aning platt, då det handlar om 
något som kommer till uttryck då och då av maktgiriga personer, eller mindre 
polemiskt uttryckt, som en biprodukt. Idealiskt ska vetenskapen tvärtom 
karaktäriseras av samförstånd och harmoni. Förklaringsmodellen bortser från 
att politik är en viktig ingrediens i all vetenskaplig verksamhet, i vid bemär-
kelse. Det handlar om att konstruera fakta på övertygande sätt, att skapa sig 
själv som expert på sitt område (i sig en självmotsägelse eftersom det bara är 
andra kollegor som kan skapa en expert, genom till exempel användandet av 
referenser). I förlängningen handlar det om att påverka vad som i det offent-
liga samtalet ska räknas som sanningen om könet. Texternas retoriska karaktär 
och berättelsestrukturen har också föreslagits som avgörande för hur debatten 
förs, men då avses retorik i bred bemärkelse – att all argumentation i grunden 
handlar om retorik – och inte i dess vardagliga betydelse.16  

Jag vill föreslå att mycket av den oförståelse eller misstänksamhet som 
ibland råder mellan å ena sidan biologer som intresserar sig för människors 
och andra djurs beteende, och å andra sidan genusvetare, inte i första hand 
handlar om ovanstående faktorer (eller i alla fall inte uteslutande), utan snarare 
om olika sätt att begripliggöra kategorierna natur–kultur i allmänhet och djur–
människor i synnerhet. 

I min avhandling så har jag framförallt intresserat mig för hur gränser mel-
lan olika kategorier konstrueras, hur något som i ett sammanhang kan räknas 
                                                 
15 Brink, J., Ekman, K., Westerlund, U., Se upp! De vill sno feminismen, Aftonbladet, 9 
mars: 2002 
16 Myers, G., Writing biology. Texts in the social construction of scientific knowledge, The 
University of Wisconsin Press, Madison: 1990, Holmberg, T., Vetenskap på gränsen, Arkiv 
förlag, Lund: 2005  
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som biologiskt i nästa stund kan tolkas som uttryck för kulturella skillnader. 
Kategoriseringar är ju förstås en central del i forskningen, vi måste alla 
definiera vad vi menar med ett visst begrepp, population, observation och så 
vidare. Därmed sker en viss avgränsning och en avgränsning mot något annat. 
Om jag till exempel vill definiera vad jag menar med biologiskt kön, så får det 
automatiskt betydelse för hur socialt kön eller genus kategoriseras. Detsamma 
gäller kategorin människa. Genom att jämföra schimpansens beteende med 
människans, eller tvärtom, så skapas det stora likheter (förstärkt av 99-procen-
tiga likheter i arvsmassan). Men jag menar att eftersom alla klassificeringar 
sker inom en viss kulturell och historisk ordning, så kommer för mycket likhet 
med ”djuret” skapa en viss spänning, varvid skillnader – som den enprocen-
tiga skillnaden i arvsmassans struktur eller hjärnans storlek – måste betonas. 
Så kommer vissa beteenden att definieras som specifikt mänskliga. Generellt 
är det dock så att likheter mellan arter inte är något konstigt för biologer 
(eftersom man ser till den genetiska nivån) medan det för genusvetare ter sig 
väldigt konstigt med analogier mellan djurvärlden och mänskliga samhällen. 
Eller som en brevskrivare i en webbdebatt uttrycker sig:  

…du tycker alltså att det är relevant att studera olika djurarters beteende 
och leta efter likheter med människor? Sjöelefantens harem? Då har jag 
en annan vinkel på det för dig: Om en kvinna hade ätit upp sin älskare 
efter samlaget, hade du då sagt: ’Jamen helt naturligt, så gör ju hon-
spindlar ju.’/…/ Jag vill bara visa dig hur farligt det kan bli när någon 
hur som helst drar paralleller mellan djurriket och människosam-
hällena.17

Dessa invändningar framkallar total oförståelse från den ”andra sidan”:  

Ja, nästa steg måste ju rent logiskt vara att skriva om biologiböckerna 
och att börja tala om djurhannar som exempelvis sjöelefanten som en 
social konstruktion och klandra honom för att han håller harem och bort-
förklara det faktum att han är tio ggr tyngre än honan.18

En annan skiljelinje är att vad som är ”nära släktskap” inte alltid skapas 
genom det vi som icke-biologer tänker oss, att det handlar om vilka arter som 

                                                 
17 Utdrag från ”Genuslistan”, Nationella sekretariatet för genusforskning,  
[www.genus.gu.se/debatt], hämtat 3 januari: 2003 
18 Svar på föregående inlägg från ”Genuslistan”, Nationella sekretariatet för genusforskning 
[www.genus.gu.se/debatt], hämtat 3 januari: 2003 
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är mest ”lika”. Ibland kan det vara rimligt för en sociobiolog att generalisera 
vissa iakttagelser mellan arter som delar samma parningssystem, medan det 
för en molekylärgenetiker är viktigast med genomlikhet för generaliseringar. 
Intressant är dock att det även för genetiker finns ett kulturellt inslag i släkt-
skapsbegreppet: djurmodeller möjliggör ett slags ”traffic in meaning” som 
antropologen Sarah Franklin menar, och därmed kan till exempel hunden 
konstrueras som närmare människan än musen, trots att det inte är klart att 
hundens genom är mer lika.19

Jag tänkte bara ge ytterligare ett exempel eftersom det så tydligt illustrerar 
olika syn på vad som är en orsak till ett beteende, och huruvida människan kan 
påverkas av gener utan att vara medveten om det. Det handlar om den våld-
täktsdebatt, som pågått av och till sedan David Barash i början av 80-talet 
introducerade idén om våldtäkt som en reproduktiv strategi för vissa arter, 
däribland människan.20  

Ett vanligt missförstånd är att biologer anser att allt som är naturligt är 
bra. Så är det naturligtvis inte. Jag har aldrig hört någon biolog före-
språka vare sig cancer eller våldtäkt. Vad biologerna säger är bara att 
våldtäkt rimligen varit en framgångsrik strategi för att sprida sina gener. 
Hur kan man tro något annat?21

 

Asserting that rape is by definition unique to humans excludes the 
behaviour of non-human animals as a source of information about the 
causes of human rape.22

Detta perspektiv har kritiserats hårt från flera håll, och några sentida kritiker 
menar att analogier mellan djur och människor kan dras hur långt som helst. 
Ironi används här som en retorisk strategi:  

But one might as persuasively suggest that, since cows have four-
chambered stomachs, we must look to the human psyche for an 
equivalent!23

                                                 
19 Franklin, S., Sheepwatching, Anthropology Today, vol. 17, nr. 3: 2001, Holmberg, T., 
Vetenskap på gränsen, Arkiv förlag: Lund: 2005, kap. 8  
20 Barash, D.P., Sociolobiology. The whisperings within, Souvenir Press Ltd. London: 1980  
21 Inlägg från ”Genuslistan”, Nationella sekretariatet för genusforskning 
[www.genus.gu.se/debatt] hämtat 3 januari: 2003 
22 Thornhill, R., Palmer, C.T., A natural history of rape. Biological bases of sexual 
coercion, The MIT Press, Cambridge (USA): 2000 
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Alltså, frågan är om vi kan styras av drivkraften att reproducera oss, utan att vi 
i våra handlingar strävar efter det, det vill säga att vi anger helt andra motiv 
för det vi gör.24 Kontroversen bottnar bland annat i olika definitioner av 
beteende; å ena sidan beteende som något som observeras och där individens 
motiv och vilja inte tillmäts betydelse (utan som forskarna tvärtom försöker 
kontrollera bort), å andra sidan beteende som handling; om medvetande, vilja, 
normer och föreställningar. I våldtäktsdebatten kan man se detta tydligt, tycker 
jag.  

Men om jag nu har diskuterat kontroverser och skiljelinjer vad gäller 
natur/kultur och analoga dikotomier, så kan vi med rätta fråga oss: Är allianser 
möjliga? I så fall, hur? Med ”allianser” menar jag ett slags gemensam platt-
form att diskutera från. I min avhandling leker jag med tanken att det kan 
finnas analogier mellan feministisk teori och biologisk. Liknande bilder av 
människan produceras till exempel inom utvecklingsbiologisk teori och de 
feminister som i Simone de Beauvoirs fotspår intresserar sig för levd erfaren-
het. I båda fall formas människan livet igenom, och kroppsliga erfarenheter 
och begränsningar spelar en central roll. Paradoxalt nog kan tyckas, finns 
också liknande bilder av människan inom poststrukturalistisk feminism och 
sociobiologi samt radikal behaviorism. Ett subjekt utan medvetande fram-
träder, formad av diskurser, gener eller omgivningens responser.25 Jag tänkte 
dock inte dra dessa likheter längre nu, utan snarare försöka dra ihop trådarna 
från vad som redan framkommit. Att de är möjliga har jag förhoppningsvis 
visat.  

Vad gäller hur man ser på natur/kultur så får man hålla i minnet att för 
samhällsvetare och humanister så består ämnets utsida, det som de definierar 
sig mot, av natur. Natur kan aldrig förklara det som befinner sig på insidan, 
nämligen kultur och samhälle. Det kan på sin höjd bli en delförklaring. För 
biologer däremot, är det det omvända som gäller. Kultur utgör ämnets utsida, 
och kan därmed aldrig stå för en ultimat förklaring. Vad gäller bete-

                                                                                                                                          
23 Helmreich, S., Paxson, H, Sex on the Brain: A Natural History of Rape and the Dubious 
Doctrines of Evolutionary Psychology, i Besteman, C., Gusterson, H., Why Americas top 
pundits are wrong. Anthropologists talk back, The University of California Press: 2005  
24 En annan fråga handlar om ifall förklaringsmodellen är rimlig ens när det gäller andra 
arter, men den får vi lämna därhän för tillfället. Det kan ändå vara bra att ha med sig att 
analogier mellan människor och andra djur, kanske också ställer till problem vad gäller att 
förstå djurs beteenden. Se t.ex. Zuk, M., Sexual selection. What we can and can´t learn 
about sex from animals, University of California Press: 2002 
25 Holmberg, T., Vetenskap på gränsen, Arkiv förlag, Lund: 2005, kap. 10 
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ende/handling så kan jag säga så här lite generaliserande, att när biologer 
sysslar med beteende, så omvandlas det genom operationalisering till en 
abstrakt kategori, en kategori som inte alls behöver vara besläktad med en 
kategori som en genusvetare benämner samma sak. Så om en biolog talar om 
sexualitet kanske han eller hon menar ett visst parningsbeteende, medan en 
genusvetare inte bara talar om sexuellt beteende utan om hela det system 
genom vilket sexualitet konstrueras som genusbunden upplevelse, mening och 
heteronormativ handling. Om vi kan se att det inte är samma sexualitet som 
omtalas, att det är olika in- och utsidor, då kan vi helt enkelt lära oss mer om 
varandras ämnen, och så kan allianser lättare uppstå.  

Vad kan de då bidra till?  För min del handlar det om att det är spännande 
att utmana sina premisser. Det handlar också om att låta olika narrativ mötas 
för att skapa rum för fler röster, vilket bäddar för en mer demokratisk veten-
skap. Någon annan skulle säga att vi kan skapa en sannare eller objektivare 
kunskap om vi tar hänsyn till fler faktorer. Om biologer tog till sig mer av ett 
genusperspektiv och valde att se hur kulturella föreställningar om till exempel 
kön påverkar vilka forskningsfrågor som ställs såväl som hur resultaten tolkas, 
kunde de uppnå en starkare form av objektivitet. Här kanske det är så som 
Marlene Zuk säger, att feminister har mindre att vinna på ett möte med 
biologin, än vice versa.26 Men jag tror att särskilt när det gäller människa/djur 
så har genusteori allt att vinna på att sluta producera människan som en 
dikotom kategori, en hierarkisk och särhållen kategori. Talet om det unikt 
mänskliga har historiskt sett inte gynnat kvinnor och andra förtryckta grupper, 
vilka förpassats till det djuriskas sfär. Vidgandet av kategorin människa till att 
innefatta även kvinnor har varit ett av den humanistiska feminismens vikti-
gaste mål. Men fasthållandet av människan som kvalitativt unik och som 
något man måste kvalificera sig för, bidrar till att skapa nya ”omänskliga” 
människor, som flyktingar, handikappade, foster och så vidare. Nu menar jag 
inte att biologer, för att de hellre pratar om olika arter än om människa/djur, 
inte producerar bilden av människan som högre stående, för det görs. Men det 
görs mer på kvantitativ basis – människan har mer, större och är mer utveck-
lad – vilket förstås också ger människan en privilegierad plats. Men denna 
privilegierade plats kan också bidra till att vi börjar tala om vilket ansvar som 

                                                 
26 Zuk, M., Sexual selection. What we can and can’t learn about sex from animals, 
University of California Press: 2002 
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medföljer, en diskussion som jag skulle vilja se mer av inom genusteori.  Här 
finns en potentiell och relativt outvecklad allians som är värd att utforska! 

Att mötas i passionerade samtal, ett begrepp som jag lånat från Chantal 
Mouffe, betyder att diskussioner som utgår från ett slags intresserad misstänk-
samhet, en respekt för samtalspartnern och utan förutbestämda mål, kan skapa 
hopp, passion, nya insikter och oförutsedda allianser.27 Detta förhållningssätt 
kräver dock mod, för det kan innebära att ens egen plattform, som genetiker 
eller genusforskare, ruckas.

                                                 
27 Mouffe, C., Politik och passioner, Ord & Bild, nr. 3: 2003  
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Måns Andersson 

Genusperspektiv på beteendens 
evolutionära genetik 
Psykologen Virginia Valian talar om traditionell kategorisering baserad på kön 
(gender schemas). Man har med experiment tydligt kunnat visa att sådana 
kategoriseringar påverkar vår perception radikalt. Studier visar till exempel att 
försökspersoner som ställs inför uppgiften att uppskatta mäns och kvinnors 
längd regelmässigt underskattar kvinnors längd. Föga förvånande så bär vi 
med oss dessa könskategorier även när vi studerar djur och evolution.  

Den ornitologiskt kunnige som slår upp sparvhök i Bonniers Alla Europas 
fåglar i färg slås av att honan avbildas som likstor med hanen trots att honorna 
i verkligheten är mycket större. Tvärtemot vad fågelboken antyder så är det 
lättare att missta en sparvhökshona för hanen hos den större duvhöken, än för 
hanen av den egna arten. Det här är en typ av reproduktion av könsstereotyp 
och missvisande information som är vanlig i den ornitologiska litteraturen.  

Ornitologin i sin tur är intimt kopplad till och uppvisar strukturella likheter 
med den del av evolutionsbiologin som får allt större inflytande på vår 
förståelse av beteenden, beteendeekologin.  

Beteendeekologiska teorier och resultat kan innebära en revolution för 
tänkandet kring kön och könsbundna egenskaper. Att plocka isär och återupp-
bygga könsbegreppen har delvis varit nödvändigt, i synnerhet för de som 
studerar vad vi kallar ”sexuell selektion”. Därför har genusperspektiven stora 
möjligheter att kunna bidra med insikter viktiga för både teoribildningen och 
det praktiska vetenskapliga hantverket. 

Jag skall i det följande tala om hur beteendeekologiska misstag orsakade av 
könsstereotypt tänkande i praktiken kan se ut och vilka möjligheter genus-
vetenskapen öppnar för, i synnerhet vid studier av sexuell selektion. 

Sexuell selektion 

Darwin producerade i huvudsak två teorier, den om det naturliga urvalet och 
den om det sexuella urvalet eller sexuell selektion. Teorierna om det naturliga 
urvalet är föga svårtolkade och har blivit empiriskt väl underbyggda. Teori-
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erna om det sexuella urvalet har däremot varit föremål för stötande och 
blötande i över hundra år, framför allt under de senaste tjugofem åren.  

Sexuell selektion anses fungera i huvudsak på två sätt.  
Den första processen drivs av större konkurrens om parningstillfällen 

mellan individer av samma kön, oftast det hanliga. Detta kan leda till våldsamt 
tävlande jättar, som valrosshanarna, men även till mer subtilt konkurrerande 
mikrohanar, som hos marulkar.  

Den andra processen drivs av individers val. Utgångspunkten är, kraftigt 
förenklat, att om den som väljer partner med vissa egenskaper får mer av-
komma än andra så kommer preferenserna och de föredragna egenskaperna bli 
vanligare och vanligare inom arten. Om individer av ett kön i mindre grad är 
upptaget med att vårda avkomma kommer selektionen inom detta kön driva på 
ökad satsning på att bli vald. Mycket tyder på att det oftare rör sig om honor 
som bedömer hanar och väljer den som verkar lämpligast. Detta kan resultera i 
att de som försöker bli valda, i huvudsak hanar, utvecklar de märkligaste 
karaktärer som hopplöst långa fjädrar, byggandet av dekorerade bon, kompli-
cerade dansuppvisningar och sång.  

Honor och hanar lever i dag alltså under mer eller mindre olika evolutionärt 
selektionstryck. I många fall har detta, utifrån vad som från början bara var en 
skillnad i könscellernas storlek, drivit fram t.ex. mer våldsam konkurrens hos 
hanar. Men detta är ingen regel och inte beroende av könen utan av de 
inblandade krafterna och den evolutionära historien. De könskopplade 
beteendena kan därför vara de omvända och mellanting är vanliga.  

I de flesta fall har de evolutionära krafterna resulterat i tvåkönthet, förmåga 
till könsbyte eller till frånvaro av kön. Det för oss kanske bisarraste resultatet 
av evolutionen står att finna hos Physarum, en organism med åtta till tretton 
kön.  

Biologiskt kön baserar sig uteslutande på könscellens storlek. Om individer 
av en art producerar två storlekstyper kallar vi dem som producerar den större 
typen för honor och dem som producerar den mindre för hanar. De flesta 
organismer undandrar sig visserligen t.o.m. en så enkel dikotom könsindel-
ning, men för ryggradsdjuren räcker den långt. Övriga egenskaper associeras, 
art eller gruppvis och på mer eller mindre goda grunder, till det ena, det andra, 
eller båda könen. I vissa fall är det sällsynt oomstridda associationer. Få 
bestrider att honor nästan alltid är större än hanar, att alla däggdjur oavsett kön 
har njurar och att en däggdjurshanne inte kan producera en moderkaka. Andra 
associationer av egenskaper till kön är mindre självklara. Genom att använda 
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modellsystem, försöker beteendeekologer skapa generaliserbarhet för vilka 
krafter som driver fram vilken typ av beteende hos ett eller flera kön.  

Huvudpoängen i det jag kommer att tala om här är dock att det givetvis 
finns en modellorganism som mer än någon annan påverkar hur vi tror djur 
beter sig: människan.  

Den könsstereotypa blicken 

Vår bild av människan är den modell utifrån vilken vi tolkar djurs beteenden.  
I stor utsträckning tycker vi att djurs beteenden är lika våra egna. Utan att bli 
allt för teoretisk vill jag dra fram några exempel, som belyser varför det kan 
vara hälsosamt att tänka efter två gånger innan man drar för stora växlar på 
”likhet”.  

När forskare försökt förstå immunförsvaret har det varit en stor fördel att 
det i huvudsak fungerar på samma sätt hos fåglar, möss och människor. Vi har 
lärt oss mycket om de vita blodkropparna genom att studera vita blodkroppar 
från höns. Likheterna har varit en tillgång för oss (men kanske inte alltid för 
hönsen). Likhet kan dock bli problematisk när vi arbetar med att förstå djurs 
beteenden. Dels för att beteenden, på ett annat sätt än blodkroppar, ofta ger 
utrymme för tolkning men också för att evolutionen verkar öppna för en större 
flexibilitet och snabbhet vad gäller den genetiska grunden för beteenden. 
Bakgrunden till och uttrycken för människans aggressioner och drifter är 
knappast direkt överförbara på råttor, bara för att våra neurotransmittorer är 
närmast identiska eller för att båda arterna är däggdjur? Problematiken blir 
inte enklare av att vi, när det gäller beteende, är en i allra högsta grad hetero-
gen art och att det råder delade meningar om hur vi ”är”.  

Genusvetenskapen har de senaste tre decennierna tydligare börjat ifråga-
sätta våra föreställningar om hur vi ”är” och har försökt problematisera den 
bild av oss själva vi producerar med hjälp av vetenskap, en vetenskap där 
mannen ofta är norm. 

De som försökt ta ett samlat grepp på den beteendeekologiska vetenskapen 
har slagits av hur påfallande området sexuell selektion har inriktats på studier 
av hanar, deras dominerande ställning, deras anpassning för strid, deras 
ornament och deras spermiers och penisars förträffliga funktionalitet.  

Sedan sjuttiotalet har beteendeekologin dock gått från att vara ett mans-
dominerat fält till att bli en vetenskap där kvinnor tar mer plats. Detta verkar, 
framför allt inom primatologin, intressant nog ha skett parallellt med att honor 
i större utsträckning börjat betraktas som mer avgörande för de evolutionära 
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processerna. Resultaten har inte låtit vänta på sig utan vi har fått upp ögonen 
för en komplexitet i sociala strukturer som tidigare hade varit dold.  

Parallellt med detta har den västerländska synen på sexualitet liberaliserats 
vilket sammanfallit med den gradvisa upptäckten av och ökade populariteten 
för dvärgschimpansen, bonobon, en modern och lättaccepterad apa. En 
bonobo har all möjlig sex, med sig själv och med andra, kors och tvärs över 
ålders- och könsbarriärer. Bonobon verkar på det hela taget vara hyggligare än 
den vanliga schimpansen. 

Det verkar utan tvivel vara så att vi identifierar oss med djur och då möjli-
gen mer med dem vi uppfattar tillhöra vårt eget kön, vilket i sin tur påverkar 
forskningen kring evolutionen av djurs beteenden. Kvinnliga forskares 
avgörande roll inom t.ex. primatologin tjänar som ett närmast experimentellt 
stöd för hur en ny, socialt baserad, identitet och verklighetssyn förnyat en 
delvis stelnad vetenskap. 

Ingen med vetenskaplig skolning betvivlar i dag att våra föreställningar om 
hur vi själva fungerar påverkar våra val av studieobjekt, våra experiment-
uppställningar och det sätt på vilket vi tolkar våra resultat. Det krävs ingen 
idéhistorisk djupdykning för att se hur förändringar i beteendeekologins 
inriktning sammanfallit med förändringar i samhället. Det finns inte heller 
någon rimlig anledning att anta att samvariationen och påverkan har upphört. 
Inget antyder att vi plötsligt gått in i en tid av någon slags oantastligt och 
objektivt vetenskapligt varande.  

I det sammanhanget finns det en risk att beteendeekologin är extra utsatt för 
könsstereotypt, politiskt inflytande. Dels ingår inte vetenskapsteori i beteende-
ekologins kärnverksamhet, dels är effekterna av de egna värderingarna är inte 
alltid lika självklart lättanalyserade när vi gör en studie över en artbarriär. Till 
detta kommer att beteendeekologer ofta har problem med att producera 
experimentuppställningar som är biologiskt relevanta och som samtidigt 
producerar entydiga resultat. Studierna riktar in sig mot att analysera svaga 
krafter som verkar under evolutionära tidsperspektiv. Många av teorierna och 
modellerna inom ämnet är dessutom till stor del logiskt, verbalt formulerade 
och därmed ovanligt långa, otydliga och tolkningsbara för att vara naturveten-
skap. Elasticiteten i teorierna är svår att undkomma, men ett genusperspektiv 
kan minimera åtminstone inflytandet av könsstereotypt tänkande redan på det 
plan där teorier skapas och tolkas. 
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Polygami hos det andra könet 

Från början betraktades Darwins teorier om att honor väljer hanar som bisarr, 
många skrattade åt Darwin eller gick in i aggressiv polemik mot påståendet att 
honor skulle vara kapabla att fatta så svåra beslut. Den amerikanska beteende-
ekologen Marlene Zuk menar att detta kan ha varit en anledning till att denna 
av Darwins idéer om sexuellt urval inte slog igenom, eftersom den förutsatte 
att honor var något annat än passiva mottagare av livets frö. I stället kom 
forskningens fokus att ligga på hur hanar, t.ex. genom att stångas, gör upp om 
vem som skall få para sig med honorna. Inte förrän på 60-talet började man 
inse att hanar ofta ägnar extremt mycket tid åt att visa upp sig för honor, 
medan den direkta konkurrensen mellan hanar inte verkade helt avgörande.  

Beteendeekologer talar ofta, om än i avtagande utsträckning, om hanar som 
det aktivare könet när det gäller att ta initiativ till parning. Det fästs också allt 
mer vikt vid ”ömsesidigt val”, men standardvarianten är bitvis att alla honor 
föredrar en viss hane eller att en hane tar alla honor. 

Hos människor är 30 barn det största antal en kvinna noterats föda. En kung 
avlade, så går historien, 900 barn i sitt harem. Kombinera detta haremstän-
kande med kärnfamiljsmodellen, för över det på djur och beskåda förvir-
ringen. 

Biologistudenter fick under 1950-80-talet lära sig att honor hos red-winged 
blackbird Agelaius phoeniceus valde revirhävdande, tuffa hanar som skyddade 
dem medan de själva pysslade om ungarna de fått med hanen.  

Under 70-talet gjordes försök att minska en population av red-winged 
blackbird. Arten är vanlig och betraktas ofta som ett besvärande skadedjur. 
Med stöd från U.S. Fish and Wildlife Service satte biologen Olin Bray igång 
med att sterilisera revirhävdande hanar. Tanken var att eftersom ett stort antal 
honor häckar inom en hanes revir så borde det räcka med att sterilisera 
revirhävdande hanar. Till Brays förvåning gick häckningarna inte alls sämre. 
Först när DNA-tekniken utvecklats kunde Bray få full ordning på dessa 
resultat. Med hjälp av s.k. PCR-teknik kunde man ta reda på vilka hanar i 
populationen som var fäder till vilka ungar. Det visade sig att honorna parade 
sig med flera hanar. Det som Bray uppfattat som ett traditionellt polygynt (en 
hane, flera honor) parningssystem dolde något mycket mer intressant, något 
som gjorde Bray berömd.  

I dag vet vi att Brays resultat snarare är regel än undantag. Med hjälp av 
DNA-tekniken har de tidigare tvåsamma fågelhonorna börjat framstå som 
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synnerligen sexuellt aktiva. Vi vet också att bl.a. fågelhonor kan sortera 
spermier och därmed har oerhörd kontroll över om det skall bli ungar och med 
vem. Vår bild av makten över reproduktionen har alltså förskjutits, men hur 
mycket. 

Några år efter Bray gjorde jag själv ett likartat, men inte lika lyckat misstag. 
Jag skrev i en artikel om evolutionen av utseenden hos halsbandsflugsnappare 
att ”…hanarna ankommer till häckningsområdena, etablerar revir under 
intensiv intra- och interspecifik konkurrens….honorna….ankommer i genom-
snitt tio dagar efter hanarna”. Det här skulle inte vara så problematiskt om det 
inte var för att bevisningen för det sista påstående inte ingick i artikeln och 
delvis baserade sig på rätt lös grund. Vad som var ännu viktigare, om honorna 
faktiskt kommer ungefär samtidigt som hanarna så skulle den generella 
artöverskridande modell för evolutionen av utseende som jag arbetade med 
faktiskt fungerat mycket bättre. 

Vad är då sensmoralen? Jo, Bray och jag använde modellorganismer och 
metoder som gjorde att vi inte kunde se vad honorna hade för sig. Vi fick 
därför utgå från de föreställningar som gällde för honligt beteende och i mitt 
fall även bidra till dem.  

Genusperspektivet kan här bidra med insikten att om det i modellorganis-
mens begränsningar ingår svårigheter med att få kunskap om det andra könet 
så finns det risk att man fyller i kunskapsluckorna med könsstereotypier eller 
betraktar kunskapen om honor som generellt sett mindre viktigt.  

Könsrollsbytarnas genetik  

Det är vanligt att man utgår från att ”hona” är lika med det kön som tar hand 
om ungar. Visserligen är det vanligt, hos de arter som har honor, att de står för 
yngelvården, men det är inte på något sätt en regel. Hanlig yngelvård före-
kommer hos en del primater, såsom marmosettapor, många insekter, fåglar, 
groddjur och hos en mängd fiskar. När det gäller marmosettaporna måste dock 
hanarna ibland lämna ifrån sig ungarna för att honan skall kunna ge di, här 
finns av någon anledning inget handlingsutrymme. Hos kantnålarna som 
simmar runt på den svenska västkusten bär den relativt sett mindre kompeti-
tive hanen de befruktade äggen på magen. Honorna konkurrerar sinsemellan 
om parningar med dessa hanar. Hos den mindre havsnålen har detta t.o.m. lett 
till att honorna utvecklat färggranna ornament, som de visar upp för sina 
tilltänkta partners.  
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I vissa fall är det synnerligen svårt att identifiera vilka beteenden som i 
huvudsak är kopplade till vilket eller vilka kön. Möjligen kan det även vara så 
att den genusblinde får ytterligare problem med att se var kopplingar finns och 
inte finns. Dessutom kan man misstänka att en genusblind beteendeekolog 
löper större risk att slentrianmässigt koppla evolutionärt centrala beteenden till 
det kön som har högst värde och inte till det andra könet. Eller att ge beteen-
den som förekommer hos det ena könet högre evolutionärt värde, medan 
beteenden hos det andra könet betraktas som irrelevanta. Men beteenden 
undandrar sig tvärsäker koppling till kön på ett sällsynt irriterande sätt. 

Man behöver inte gå långt i vårt eget genetiska stamträd innan man får ett 
upplysande äpple i huvudet. Det är lätt att ta till sig föreställningen att våra 
genetiskt närmaste släktingar nödvändigtvis är de som står oss närmast 
beteendemässigt. Tyvärr leder den typen av resonemang raskt till problem. 
Bonobon och den vanliga schimpansen beter sig sexuellt synbarligen väldigt 
olika men befinner sig, genetiskt sett, på ett i det närmaste identiskt avstånd 
från oss.  

Ett par kollegor på avdelningen för populationsbiologi i Uppsala kom fram 
till resultat, som antyder att genetiska släktskapsresonemang verkar kunna 
trassla till det ordentligt för oss när vi diskuterar beteenden. Hos vadare 
(långbenta fåglar som springer omkring på stränder) är det vanligen så att 
hanarna uppvaktar honorna och om de parar sig får honan utföra lejonparten 
av arbetet med ruvning och ungpassning under resten av häckningen. Hos ett 
antal vadare är det dock tvärtom och här har dessutom honorna selekterats mot 
att få färgrik fjäderdräkt medan hanarna blivit mer kamouflagefärgade. Jacob 
Höglund och Jobs Karl Larson ville ta reda på hur stamträdet för dessa fåglar 
såg ut och när genetiken bakom könsrollsbytet uppstått, historiskt sett. 
Resultaten blev ganska häpnadsväckande. Omvändningen hade selekterats 
fram vid åtminstone två skilda tillfällen. Det visade sig dessutom att en del av 
arterna med omvända könsroller var mer släkt med andra mer traditionellt 
lagda arter än de var släkt med andra könsrollsbytare, vilka återfanns isolerade 
på en annan gren i stamträdet. Resultatet ställer definitivt mycket av vårt 
tänkande kring genetiken för könskopplade beteenden på huvudet. Slutsatsen 
är att genetiskt släktskap inte alls garanterar beteendemässigt släktskap.  

Nu är de genetiska komponenterna bakom ett beteende mycket variabla och 
till dessa genetiska komponenter kommer vad som kallas fenotypisk plastici-
tet. Plasticiteten medger att en individ har mer eller mindre stor förmåga och 
frihet att bete sig på olika sätt inom genetikens ramar. Utrymmet mellan 
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ramarna är inte alltid så lätt att mäta upp. Det verkar otroligt att generna skulle 
kunna medge att schimpanser börjar flyga till Gotland för att lägga ägg, men 
bevisligen medger de att apors könskopplade beteenden kan variera stort inom 
samma genotyp. Tag bara det klassiska, hemska exemplet med rhesusmakak-
honorna som tvingades växa upp utan kontakt med annat än en ståltrådsapa. 
Som vuxna visste de inte hur de skulle göra för att ha sex med en hane. Om de 
inseminerades artificiellt visste de sedan inte vad de skulle göra med sina 
ungar. Makakernas genetik medgav alltså att ett alldeles fundamentalt och 
livsavgörande beteende föll bort, för att miljön var en annan.  

Ett annat exempel på hur miljön påverkar könskopplade beteenden kommer 
från en australiensisk vårtbitarart. Här går samma population från parnings-
konkurrens mellan honor tidigt på säsongen till konkurrens mellan hanar 
senare på säsongen. 

Vid studier av könskopplade beteenden som skapas i interaktionen mellan 
gener och miljö läggs kanske mer tyngd på fixerande gener än vad som är 
rimligt. Eventuellt finns en mindre benägenhet att hänvisa till inomartlig 
genetisk variation och fenotypisk plasticitet just vid studier av denna typ av 
beteenden?  

Men, vad har genusperspektivet med detta att göra? Jo, tag våra kära 
schimpanser igen. Vad är det som säger att inte den genetiska grundvalen för 
delar av deras, eller vårat eget, sexuella beteende inte genomgått samma 
radikala omkastningar som vadarna, eller att de omkastningar vi uppfattar som 
viktiga eller genomgripande, hos t.ex. vadare, i själva verket är triviala. Det 
finns alltså biologiska skäl till att ifrågasätta det rimliga i att använda gene-
tiska argument för att projicera könsstereotypier om beteenden på djur. 
Genusperspektivet kan här hjälpa beteendeekologer att identifiera när det är 
stor risk att övertolka genetiska samband på ett könsstereotypt sätt. 

Hormonsvallningar och aggressioner 

Många, även vissa beteendeekologer, föreställer sig att en stor uppsättning 
beteenden, såsom sexuell passivitet och vård av ungar, på ett lagbundet sätt 
kommer som ett sammanhållet paket. Hos kronhjortar har honor fått detta 
paket och om de evolutionära krafterna förändras faller hela paketet över på 
hanar, som hos kantnålen. Andra lyfter fram de könskopplade egenskapernas 
rörlighet mellan könen som exempel på att naturen är queer och att ”anything 
goes” hos djuren precis som hos oss. Båda infallsvinklarna bär med sig 
problemet med hur den egna identiteten spiller över på studieobjektet. Den 
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första infallsvinkeln är bitvis rimlig, vissa egenskaper kommer alltid tillsam-
mans. Hos däggdjuren kommer spermier och testiklar alltid som ett paket, men 
hur är det med könskopplade beteenden? Är det inte rimligt att våra egna 
kulturella normer leder till att vi övertolkar vissa beteenden och klumpar ihop 
dem med utgångspunkt från hur vi uppfattar oss själva? Vi gör det ju bevisli-
gen när vi studerar oss själva och då har ändå studieobjekten möjlighet att säga 
ifrån. 

Anledningen att vi över huvud taget kopplar ihop en mängd egenskaper 
som aggressivitet, jakt, påtvingad sex, fysisk styrka och spatiell förmåga med 
flera är kanske till stor del att vi associerar dem med ett av våra egna kön. 
Ingen missade väl vilket kön jag talade om? Vi lyfter ofta fram dessa 
kopplingar mellan beteenden och kön även hos djur, vilket nog inte alltid är de 
bästa för att vi skall kunna skapa prediktiva modeller. Vissa beteendeekologer 
som t.ex. Patricia Gowaty försöker aktivt bryta upp det könsstereotypa 
tänkandet och det verkar kunna avlocka naturen kunskap som tidigare varit 
dold. Bland annat har Gowaty sett att honor hos Östsalia Sialia sialia slåss in 
till döden om boplatser. Efter den vetenskapliga publikationen tog sig upp-
täckten in i USAs motsvarighet till tidningen ”En ding ding värld”, så bisarr 
ansågs den och så djupt rotat är vårat könsstereotypa antropocentriska tän-
kande kring djur.  

Min kollega Dennis Hasselquist studerar trastsångare. Här tar honorna, 
vilka inom ett revir delar en hane, kål på andra gruppmedlemmars ungar 
genom att flyga till deras bon och kasta ut deras ägg. Detta är heller inget 
undantag, honlig reproduktiv aggression finns överallt, från bin till vargar. 

Hur kommer det sig att vi trots detta betraktar alfahanens våldsamma 
aggressivitet som den huvudsakliga och över artgränserna generaliserbara? I 
sammanhanget kan det vara intressant att veta mer om begreppet alfahane.   

Thorleif Sjelderup-Ebbe studerade i början av 1900-talet höns och lade 
märke till rang- och hackordningar. De lågrankade honorna fick ont i nacken 
och fram klev ”alfahonan”. Men i dag finns det finns många hyllmeter att läsa 
om konkurrens och alfor bland hanarna, däremot avsevärt mindre om samma 
sak bland honor. Varför? Delvis beror det kanske på att de evolutionära 
krafterna antagligen ofta driver arter till den typen av könsskillnader, men 
säkert också för att beteendeekologer baserar de generaliserande modellerna 
på studier av grupper av modellorganismer som har en viss typ av beteende-
strukturer och att forskare på ett ibland alldeles makalöst sätt kan undgå att se 
den honliga konkurrensen. 
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John Marzluff och Russ Balda publicerade 1992 en studie av dominans 
bland tallskrikhanar. Men trots att det verkligt aggressiva beteendet och 
slagsmålen till överväldigande del förekom mellan honor avfärdade de detta 
som fågelvärdens motsvarighet till PMS. Marzluff och Balda utgick från att 
hanarna hade rationella skäl för att upprätta hierarkier, medan honorna led av 
okontrollerbara hormonsvallningar. Det är givetvis fullständigt orimligt att 
anta att honor skulle riskera att skada sig bara för att de har ”PMS”. Den typen 
av meningslöst beteende selekteras snabbt bort. Exemplet är missvisande när 
det gäller att ge en bild av hur beteendeekologisk forskning ser ut, men det 
synliggör ett mycket vanligt problem, projektion av egna föreställningar och 
fördomar på studieobjekten. 

Genusperspektivet kan här öka medvetandet om att könsstereotypt tänkande 
ofta leder observatörer till att inte se det uppenbara.  

Som exempel på mer subtila glidningar i resultattolkningar inom beteende-
ekologin vill jag ta problemet med arvbarhet av karaktärer, heritabilitet. 
Heritabilitet är av fundamental betydelse för evolutionen och för teorierna om 
sexuell selektion. En mekanism som skulle kunna få vissa modeller för sexuell 
selektion att fungera som är om vissa beteenden eller utseenden finns hos 
individer är som bär på gener vilka är väl anpassade för miljön och därför kan 
fungera som indikatorer vid partnerval. Fram till slutet på 80-talet fanns det 
inga robusta teorier som medgav att det kunde fungera på det här sättet. Det 
borde, enligt dåvarande teori, helt enkelt inte finnas den här typen av heritabi-
litet. Så kom förändringen i mitten av 80-talet då teorier som medgav att den 
här typen av heritabilitet kunde existera. 

Två finska forskare beslutade sig femton år senare för att testa vilken effekt 
de nya teorierna hade haft på de resultat som publicerats inom fältet. I en 
Nature-artikel 1997 visar Rauno Alatalo och Johanna Mappes att när väl 
teorier formulerades så började de publicerade resultaten förändras. Heritabi-
litetsvärdena i publicerade artiklar gled långsamt från blygsamma 0.37 till 
påtagliga 0.67, samtidigt ökade variansen hos de publicerade resultaten. 
Översatt till svenska betyder detta ungefär att forskningsresultaten gick från 
att luta åt det ena hållet, till att luta åt det andra, men samtidigt ökade osäker-
heten. Alatalo och Mappes menar att detta rimligtvis var resultatet av selektiv 
publicering, gammal eller ny.  

Det är orimligt att anta att inte fler karaktärer är utsatta för samma glid-
ningar och felaktiga snedvridningar när det gäller vilka resultat som publice-
ras. En del genusvetenskaplig teori skulle kunna vara till hjälp när det gäller 
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att identifiera vilka strukturer som kan ligga bakom viss selektiv publicering 
och när det är störst risk att det skall ske. Urvalet sker antagligen på ett flertal 
nivåer. Vi väljer att studera vissa organismgrupper, vi väljer experiment-
uppställningar, vi väljer att inte se vissa beteenden och vi väljer att arbeta 
vidare med publiceringsbara resultat medan till exempel ickesignifikanta 
resultat, oavsett styrka, ofta lämnas därhän.  

Genusperspektivet handlar här helt enkelt om att medvetandegöra att all 
publikation är resultatet av ett urval vilket troligen gör att resultat som stödjer 
könsstereotypt tänkande har större sannolikhet att bli publicerat. 

Perspektiv och förskjutningar 

Det handlar alltså inte om att anlägga ett ”kvinnligt” perspektiv. I stället tror 
jag det är viktigt att vinnlägga sig om att försöka medvetandegöra sitt antropo-
centriska perspektiv och när det gäller detta så löper just de könsstereotypa 
uppfattningarna störst risk att ha inflytande över studier av till exempel sexuell 
selektion. På 30-talet hade evolutionsbiologin problem med en fixering vid 
ras, på 2000-talet lider den kanske av en kontraproduktiv fixering vid kön. 

Könsstereotypt tänkande måste antagligen angripas dels genom att rensa 
upp i ett bitvis slentrianmässigt språkbruk, men genusperspektivet har säkert 
sin största potential före det att kunskapen blir text och under den kritiska 
läsningen av färdiga texter. Det är säkert nödvändigt för biologer att tidigt 
under utbildningen nöta in en del teori och exempel som belyser hur vi 
bevisligen tenderar att göra felaktiga observationer när vi arbetar med bete-
ende och kön. Det vore lämpligt för biologer att skaffa sig en betingad reflex 
som bereder för genustänkande så fort kön diskuteras. 

I USA är genusperspektiven kanske bättre integrerade åtminstone på en 
handfull laboratorier. Här i Sverige finns det kanske anledning att misstänka 
att genusperspektivet har svag förankring eller att vi tyvärr fortfarande 
befinner oss på en 1900-talsmässig ”science-war-nivå”. En konflikt där 
genusperspektiv och vetenskaplighet betraktas som ömsesidigt uteslutande. 

Men bollen är bitvis satt i rörelse, den beteendeekologiska normalvetenska-
pen har själv byggt tillräckligt mycket tankeväckande anomalier för att göra 
den redo för och i behov av genusvetenskapen.  

Jag är, precis som Marlene Zuk och många andra övertygad om att den 
utveckling vi ser i dag inom beteendeekologisk forskning, där många nu 
studerar beteenden som t.ex. ömsesidigt partnerval har hjälpts på traven av 
samhällsförändringar och andra vetenskaper bl.a. genusvetenskapen. Genus-
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vetenskapen sitter i dag på ett helt batteri angreppssätt som skulle kunna bli en 
guldgruva för de beteendeekologer som vågar sig på att prova dem. I många 
fall är beteendeekologiska och genusvetenskapliga teorier dessutom påfallande 
lika. Vi har här två vetenskaper, som utifrån sina egna problemställningar 
ägnat otroligt mycket skarpsinnigt tänkande åt kön, sexualitet och vilka 
samhälleliga respektive biologiska krafter som gör att olika beteenden 
återfinns hos ett eller flera kön. Ett utbyte av tankar har alla förutsättningar att 
leda fram till kunskap som tidigare varit dold.  
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