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Abstract 

In order to successfully identify as well as solve a certain societal problem, an 

adequate causal idea is crucial. Stern has shown how sociological research is 

characterized by theoretical blinders, which has made the biological perspective on 

understanding humans and society, despite its status as somewhat of a scientific 

consensus in natural sciences, close to invisible. This study follows in Sterns steps, 

as it examines to what extent the biological perspective is considered in the, in many 

ways unsuccessful, Swedish gender equality policy. Through an ideal type analysis, 

consisting of a social constructivist view on gender on the one hand, and a 

sociobiological view on the other, the paper analyses the Swedish Government’s 

policy on gender equality. The results show that a social constructivist view on sex 

is completely dominant while the biological perspective is conspicuously absent. 

This has great impact on how Swedish gender equality policy is designed and is a 

possible explanation to why such an ambitious policy still shows such weak results. 
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1 Inledning 

Den svenska jämställdhetspolitiken går trögt. Det menar åtminstone den svenska 

regeringen som i en skrivelse låter oss veta att den jämställdhetspolitiska 

utvecklingen 

[…] står still eller till och med har gått bakåt. De 

jämställdhetspolitiska målen är långt ifrån uppnådda – kvinnor 

och män har ännu inte samma makt att forma samhället och sina 

egna liv (Regeringen 2016: 199). 

I liknande ordalag beskriver Alnebratt och Rönnblom (2016: 9) den svenska 

jämställdhetspolitiken. De problematiserar det faktum att en strategi som det råder 

i det närmaste politisk konsensus om, och som det har arbetats för i över 20 år, ändå 

är till synes verkanslös. Exempelvis utgör män idag, liksom historiskt, runt 80 

procent av de personer som döms för våldsbrott, samt 98 procent av de som döms 

för våldtäkt (Brå 2019), samtidigt som gruppen män både tjänar mer pengar och har 

högre pensioner än gruppen kvinnor. Kvinnor å andra sidan lever generellt sett 

längre än män, vinner 8 av 10 vårdnadstvister och drabbas mycket mer sällan av 

dödliga arbetsplatsolyckor (Folkhälsomyndigheten 2019; Lundgren 2008; 

Arbetsmiljöverket 2019). Delar av den svenska arbetsmarknaden är också 

könssegregerade, med tydliga skillnader i könens representation i flera yrken. Bland 

lastbilsförare, snickare, elektriker, ingenjörer och de flesta andra hantverksyrken är 

män enormt överrepresenterade (de utgör exempelvis 99 procent av alla snickare 

och elektriker), medan kvinnor utgör den absoluta majoriteten i mer socialt präglade 

yrken som förskollärare, sjuksköterskor och undersköterskor (SCB 2019a). Inom 

akademin domineras generellt utbildningar inom matematik, fysik, data och teknik 

av män (med undantag för några specifika fält som kemi- och bioteknik) medan 

utbildningar inom pedagogik, sociologi, språkvetenskap och psykologi består av 

främst kvinnor (SCB 2019b). Även den vertikala könsfördelningen, alltså 

fördelningen av chefsbefattningar, är tydligt asymmetrisk. Vad man dock bör notera 

är att det inte är entydigt vilket av könen som dominerar bland Sveriges chefer - det 

beror nämligen på vilken bransch vi undersöker. För chefer inom privat sektor är 

det ingen tvekan om att män är överrepresenterade – de är nämligen mer än dubbelt 

så många som antalet kvinnliga. Bland chefer inom kommuner och landsting är 

dock siffrorna markant annorlunda, ja nästan exakt inverterade, med drygt 70 

procent kvinnliga chefer (SCB 2019c). Alla dessa skillnader mellan könen lever 

alltjämt kvar i Sverige i början av 2020-talet, och detta alltså trots att Sverige har 

en regering som påstår sig vara världens första feministiska, en riksdag där sju av 
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åtta av riksdagens partiledare uppger sig vara feminister, där mer pengar än 

någonsin vigs åt jämställdhetspolitik (Rönnblom 2011: 35), samtidigt som frågan 

är så långt upp på dagordningen att en ny myndighet upprättats enkom för dess 

skull. Att så många kan vara överens om en fråga, samtidigt som så lite verkar bli 

uträttat, är ett motsatsförhållande som bör väcka stor nyfikenhet hos var och en som 

hyser ett intresse för samhällsvetenskapliga frågor. 

Rönnblom och Alnebratt driver - ytterst förenklat - tesen att 

jämställdhetspolitiken idag är så ineffektiv på grund av att den i allt mindre grad 

tillåter problem- och maktanalyser. Sådana analyser har istället ersatts av en 

resultatinriktad, nyliberal styrningsform där jämställdhet reduceras till siffor och 

byråkrati (Alnebratt och Rönnblom 2016: 10). Den här uppsatsen plockar upp 

problemformuleringen angående trögheten i måluppfyllnad för svensk 

jämställdhetspolitik, men väljer en annan inriktning för att undersöka den. För 

medan Alnebratt och Rönnblom problematiserar den struktur inom vilken 

jämställdhetspolicy skapas och implementeras, tar den här uppsatsen - i enlighet 

med Sabatiers (1986) teori om effektiv policyimplementering - sikte på den idé som 

ligger till grund för policyn. Sabatier menar nämligen att en korrekt teori - baserad 

på rimliga antaganden om kausala samband och mänskligt beteende i relation till 

de för policyn uppsatta målen - utgör fundamentet för att en policy med framgång 

ska kunna implementeras och ge önskade resultat. En policy kan beskrivas som 

offentligt sanktionerat agerande i syfte att lösa ett problem eller att uppnå särskilda 

mål. Då såväl politiska mål som de medel som nyttjas för att nå dem är delar av en 

lång kedja av orsaker och verkan, är det av vikt för den beslutsfattare som 

framgångsrikt vill uppnå dessa mål att identifiera vilka komponenter i denna kedja 

som påverkar varandra, samt i vilken riktning orsakssambanden går. Den kausala 

kedjan är inte alltid enkel att vare sig identifiera eller förstå, men finns likväl alltid 

där. Liksom sambandet mellan äpplets massa och jordens dragningskraft existerade 

före Newton beskrev dess mekanismer, existerar också mekanismer inom politiken. 

Men till skillnad från naturvetenskapen, där orsakssamband inte sällan låter sig 

mätas och räknas med exakt förutsägbarhet, är de kausala sambanden inom 

politiken mycket svårare att fastställa. Därför rymmer politiken också en myriad av 

uppfattningar om exempelvis hur världen är beskaffad, vad som utgör ett gott 

samhälle eller vad som bör göras i syfte att förverkliga ett sådant. Dessa 

uppfattningar kan sammanfattas som idéer, vilka är de gemensamma 

tankekonstruktioner som gör att en grupp människor - en familj, en religiös 

församling eller en yrkeskår – uppfattar och bearbetar information på ett visst sätt 

och drar liknande slutsatser. Utan en teoretisk förståelse av ett visst fenomen och 

vilka mekanismer som påverkar det, kan vi inte skapa vare sig en normativ 

uppfattning om fenomenet som sådant, eller vilka åtgärder som eventuellt behöver 

vidtas för att förändra det. En politiker som vill sänka skatten på arbete baserar 

kanske sin policy på idéen att en sänkt kostnad för köp av arbetskraft minskar 

arbetslösheten genom efterfrågeelasticitet på arbetsmarknaden, eller att en sådan 

policy skulle generera ökade skatteinkomster i enlighet med teorin om lafferkurvan. 
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En annan grupp politiker anser kanske å andra sidan att skatten istället bör höjas, 

åtminstone för de rika, med hänvisning till sociologiska idéer om samhällsskadliga 

effekter orsakade av stora klassklyftor, utanförskap och fattigdom. Våra teoretiska 

antaganden om orsak och verkan - våra idéer - får alltså avgörande effekt på det sätt 

vi väljer att utforma policy. Den här uppsatsen undersöker vilka idéer om 

könsskillnader som präglar den svenska regeringens jämställdhetspolitik. Detta i 

syfte att identifiera vilka bokomliggande premisser som präglar en politik som det 

läggs mycket fokus och stora resurser på. Det kan måhända framstå som en aning 

vetenskapligt ointressant att undersöka ett fenomen endast i syfte att beskriva det. 

Borde inte forskning vara spjutspetsen som förklarar omvärlden och dess mysterier, 

snarare än att endast återberätta vad som däri finns? Häri ligger dock ett 

missförstånd. Observation kan, genom att utgöra det startblock från vilket andra 

undersökningar utgår ifrån, hävdas vara ett av fundamenten inom vetenskaplig 

praktik. För att kunna förklara något, måste vi förstå det. Och för att förstå det 

behöver vi inledningsvis noggrant observera och beskriva det. Vi kunde inte, för att 

exemplifiera denna poäng, förklara planeternas rörelse i solsystemet innan vi under 

tusentals år hade observerat och kartlagt dem. Beskrivande studier är endast det 

första steget i en lång vetenskaplig kedja genom vilken vi förhoppningsvis i 

slutändan kan såväl beskriva, förklara och förutsäga vårt studieobjekt (även om det 

sistnämnda är extremt svårt inom samhällsvetenskaplig forskning) (Beckman 2005: 

48–49). 

Enligt tidigare statistiska redogörelse verkar det alltså som att män och kvinnor 

i Sverige, avsaknaden av formella hinder till trots, alltjämt arbetar i olika branscher, 

tjänar olika mycket och utövar våld i väldigt olika utsträckning. En forskare vars 

idéer om detta förhållande har fått stor spridning inom både svensk akademi och 

politik är Yvonne Hirdman (Alnebratt och Rönnblom 2016: 40). Hon menar att 

dessa ojämlikheter är effekter av ett strukturellt förtryck, något hon benämner som 

genussystemet. I detta system uppställs manligt och kvinnligt som en dikotomi, där 

det manliga utgör det normerande allmängiltiga mot vilket det kvinnliga mäts och 

jämförs (1988: 51–52). I ett intrikat nätverk av processer, fenomen, föreställningar 

och förväntningar, skapas och reproduceras strukturer av mönster inom vilket det 

feminina ständigt värderas lägre än det maskulina, kvinnor ses som mindre 

kompetenta, och deras arbete värderas lägre. Hirdman (1988: 53) menar att vårt 

beteende genomgående är betingat av genuskontrakt, vilka - till skillnad mot den 

typ av kontrakt som vi kanske tänker på till vardags - på intet sätt bör ses som 

frivilliga, men som likväl fastslår vilka typer av beteende som är acceptabla för 

respektive kön. Dess paragrafer är huvudsakligen formulerade av den dominerande 

parten, men måste upprätthållas av samtliga inblandade. Inspirerad av Simone de 

Beauvoirs (2012: 325) berömda citat ”Man föds inte till kvinna, man blir det” är 

Hirdmans förståelse av kön att det inte är något vi genom en biologisk tillhörighet 

är, utan något som samhället formar oss till. Tidigare uppfattningar om 

könsskillnader som påstod att de, och de samhälleliga strukturer som växer fram på 

grund av dem, är evolutionärt eller biologiskt betingade, avfärdar hon som 
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ovetenskapliga idéer som vi bör lämna bakom oss. Detta i syfte att bryta det hon 

kallar den falska dikotomin mellan könen, och därigenom också skapa ett i sanning 

jämställt samhälle (Hirdman 1988: 51).  

Konstruktivistisk teori har bidragit till att utöka vår förståelse av att vara 

människa i ett socialt sammanhang, och det är nog svårt att överskatta i vilken 

utsträckning som, i viss mån helt godtyckliga, normer och strukturer spelar in i att 

styra våra liv. Men kan vi verkligen för den sakens skull, som exempelvis Hirdman 

gör, helt avfärda teorier om biologisk inverkan på könsskillnader som 

ovetenskapliga? För det finns ju likaledes också en stor mängd forskare, främst från 

det naturvetenskapliga hållet, som kritiserar teorin om genussystemet - och alla 

andra teorier som utgår ifrån idéen om att människor föds som blanka blad - då man 

menar att den lider av bristfälliga eller direkt felaktiga premisser. Ingvar (2006: 9) 

verkar mena att människor inte skiljer sig från djuren i den mening att vi, liksom 

de, har vissa medfödda instinkter när han skriver: 

Egentligen är det förvånande att det fortfarande är 

kontroversiellt att säga att våra beteenden också har en genetisk 

och en biologisk bas. De flesta accepterar att en ko beter sig som 

en ko eftersom den har en kos gener och inte enbart för att den 

härmar andra kor. Om det inte var generna som styrde skulle hon 

praktiskt taget kunna härma en häst istället. 

Citatet kommer från förordet till Steven Pinkers (2006) bok Ett oskrivet blad: 

och andra myter om människans natur - en omfattande översikt av 

neurovetenskaplig, evolutionspsykologisk och genetisk forskning som gör upp 

med, vad författaren menar vara, dogmatiska förhållningssätt till förståelsen av 

mänsklig utveckling. I boken argumenterar Pinker att det finns otvivelaktigt stöd i 

den naturvetenskapliga forskningen för att mänskliga beteendemönster – inklusive 

sådana som skiljer sig mellan män och kvinnor – är delvis biologiskt betingade. Ett 

sådant perspektiv, att biologi är en faktor som tillsammans med miljö i varierande 

grad påverkar mänskligt beteende, benämns i den här uppsatsen som 

sociobiologiskt. Exempel på sådan forskning är studier som påvisar hur tvillingar 

som separeras vid födseln och växer upp under olika förhållanden, tenderar att trots 

detta ha utvecklat liknande personlighetsdrag i vuxen ålder, samtidigt som 

adoptivsyskon inte speglar varandras egenskaper i större utsträckning än två 

främlingar (Bouchard 1994; Harris 1998; Plomin and Daniels 1987; Rowe 1994; 

Turkheimer och Waldron 2000). Andra studier har observerat skillnader i pojkars 

och flickors intressen redan vid mycket tidig ålder, alltså innan en 

socialiseringsprocess kan antas ha hunnit påverka barnen, där pojkar tenderar att 

vara mer intresserade av rörliga, mekaniska objekt medan flickor uppvisar större 

fascination för ansikten och ansiktsuttryck - en bland flera skillnader som också kan 

identifieras hos vuxna individer (Rossi 1984; Geary 1998; Blum 1997; Halpern 

2000; Kimura 2001; Dahlström 2007; Connellan et al. 2000). Detta får potentiellt 

stora konsekvenser för hur vi uppfattar ett politiskt begrepp som jämställdhet - som 
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ju radikalt kan ändra innebörd beroende på vilka idéer som präglar ens förståelse 

av kön, mänskligt beteende, rättvisa och mycket annat. Ur ett evolutionärt 

perspektiv är det ju nämligen inte så att alla de statistiska skillnader mellan 

grupperna män och kvinnor som vi idag kan observera - yrkesval, inkomst, 

representation och så vidare - nödvändigtvis måste vara en följd av en maktordning 

i vilken den ena gruppen är förtryckt av den andra. Istället kan sådana skillnader 

vara, helt eller delvis, resultat av biologiska skillnader mellan könen i form av 

preferenser, styrkor och svagheter. Märk väl att föregående resonemang inte är en 

ansats att fastslå att det förhåller sig på det sättet i Sverige idag. Däremot är det värt 

att begrunda att vi - om vår ambition att nå kunskap om dessa förhållanden är 

uppriktig - bör vara så intellektuellt och akademiskt hederliga att vi inte utesluter 

en sådan möjlighet. 

Den uppmärksamme märker också att Ingvar i citatet ovan, förutom att hävda att 

människans beteende är delvis biologiskt betingat, också menar att det är 

kontroversiellt att hävda motsatsen - en iakttagelse han är inte ensam om att göra. 

Charlotta Stern, professor vid Stockholms Universitet, menar att hon upplever att 

det existerar ett tabu mot dessa idéer, och att hon möttes av ogillande från kollegor 

vid universitetet då hon och andra försökte diskutera idéer som går emot, vad hon 

menar vara, konstruktivistiska ”heliga trosuppfattningar” (Stern 2016: 453). En 

annan forskare, Annica Dahlström, professor vid Göteborgs Universitet, beskriver 

hur hon erhöll hotfulla brev och telefonsamtal efter att ha skrivit om skillnader 

mellan mäns och kvinnors hjärnor på universitetets interntidning (Dahlström 2007: 

12). Samma fenomen går också att hitta utanför akademin. En tidigare anställd vid 

Google blev avskedad efter att ett internt dokument läckt ut i vilket han föreslog att 

företagets brist på kvinnliga anställda kan bero på biologiska skillnader i preferens 

och intresse mellan könen, snarare än misogyna maktstrukturer, en åsikt som alltså 

ligger i linje med naturvetenskaplig forskning på området. Hans avsked följdes 

sedan av en omfattande politisk debatt där ena sidan menade att Damore hade blivit 

utsatt för ideologisk förföljelse, medan de som ansåg att Google agerat rätt kallade 

Damore för sexist, och menade att företaget var i sin fulla rätt att avskeda honom 

(Penny 2018; Chuck 2018). Förutom att existensen av biologiska könsskillnaders 

är ett kontroversiellt perspektiv, finns det forskning som tyder på att det också är 

akademiskt marginaliserad. I en undersökning av de mest citerade vetenskapliga 

artiklarna inom sociologisk jämställdhetsforskning fann Stern (2016) att en 

överväldigande majoritet av studierna i sin analys helt uteslöt ett sociobiologiskt 

perspektiv på skillnader mellan män och kvinnor. Detta alltså trots att teorin om 

evolution och genernas inverkan på individens egenskaper i andra vetenskapliga 

discipliner är så vedertagen att den nära nog uppbådar konsensus (Pinker 2006).  

Efter denna introduktion till uppsatsens utgångspunkter är det nu hög tid att 

förklara vad det egentligen är som görs i den här uppsatsen, och vad den syftar till. 
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1.1 Syfte och forskningsfråga 

Den intressantaste forskningen kan hävdas vara sådan som ställer förgivettagna 

sanningar på ända och ifrågasätter invanda mönster. Den svenska 

jämställdhetspolitiken har gått i samma hjulspår i över två decennier utan att vara i 

närheten att nå upp till de egna uppsatta målen, och det är därför rimligt att i grunden 

undersöka vad som är problemet. Jämställdhet är ett viktigt ämne, såväl i Sverige 

som i resten av världen, varför det är av vikt att vårt agerande i frågan också ligger 

i linje med den kunskap som finns i ämnet. Den här uppsatsen hjälper oss att förstå 

om Sveriges jämställdhetspolitik idag gör det. Detta genom att undersöka huruvida 

svensk jämställdhetspolitik lider av samma teoretiska skygglappar som Stern 

(2016) identifierat inom sociologisk jämställdhetsforskning. 

Genom att undersöka huruvida, och i så fall i vilken mån, den svenska 

regeringens jämställdhetspolicy tar hänsyn till biologiska skillnader mellan män 

och kvinnor, syftar uppsatsen till att beskriva den kausala teori som ligger till grund 

för svensk jämställdhetspolitik.  

Oavsett resultatet av uppsatsens analys, utgör den ett bidragande underlag för en 

konstruktiv diskussion om jämställdhetspolitikens måluppfyllnadsproblem. 

Antingen genom att belysa existerande teoretiska skygglappar, vilket i så fall kan 

motivera en kritisk diskussion kring policyns grundläggande premisser, eller genom 

att visa på policyns goda teoretiska förankring, varefter vi kan rikta 

uppmärksamheten mot andra tänkbara problem med den.  

För att uppfylla detta syfte ämnar analysen besvara följande forskningsfråga:  

Vilket utrymme får idéer om biologiska könsskillnader i den svenska regeringens 

jämställdhetspolitik? 

1.2 Disposition 

Uppsatsen fortsätter efter denna inledning med en genomgång av dess teoretiska 

ramverk - idéernas vitala inverkan på politiken. Därefter redovisas rådande 

forskningsläge kring de två idéer som undersökningen i materialet letar efter – 

genussystemet och sociobiologi. När vi har klarat av den biten ger vi oss i kapitel 3 

in i uppsatsens metod, där idéanalysen först presenteras mer ingående, varefter jag 

diskuterar de metodologiska överväganden som i skrivandeprocessen har behövts 

göras. Häri beskrivs också hur urvalet av analysmaterial har gått till, och 

analysverktyget skapas utifrån den teoretiska genomgången i kapitel 2. Slutligen 

görs analysen i kapitel 4, och dess resultat presenteras och diskuteras i kapitel 5. 
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2 Teori 

Kapitlet inleds med att redogöra för den teori som skänker uppsatsen dess relevans 

– Sabatiers teori om idéernas inverkan på politiken. Därefter beskrivs de teorier om 

könsskillnader som sedermera används för att bygga uppsatsens analysverktyg.  

2.1 Hur idéer skapar politik 

Vad är en idé? I en vardaglig mening kanske vi tänker på idéer som de spontana 

tankar som ibland kommer till oss då vi söker finna en lösning på ett problem. Jag 

kan till exempel få en idé om hur jag ska göra för att den här uppsatsen ska bli klar, 

samtidigt som den håller en någorlunda hög standard. Idéer brukar också användas 

för att beskriva vår uppfattning om något. Vår syn på såväl vardagliga saker som 

mat, bostäder och arbete, som mer politiska begrepp som demokrati, makt eller 

representativitet kan beskrivas som våra idéer om dessa ting. Min uppfattning - min 

idé - om makt kan skilja sig från din, och utifrån denna distinktion kommer vi 

kanske därför också att dra olika slutsatser i de frågor där maktbegreppet utgör ett 

teoretiskt fundament. Begreppet ”idé” har i över 2 000 år använts inom filosofin för 

att beskriva något som går bortom det fysiska och konkreta, det som vi genom våra 

olika sinnen kan uppfatta och undersöka, och istället består av något som är större 

än människan och hennes begränsade förmåga till förnimmelse. Platon menade att 

idéerna - till skillnad från den fysiska värld vi dagligen interagerar i, känner, luktar 

och hör - var givna av gud, och därav utgjorde det enda verkligt sanna (Russel 

1994). Människor, liksom andra materiella ting, förmultnar, vittrar och dör, det 

enda som skiljer dem åt är hur lång tid nedbrytningsprocessen tar. Idéer, menade 

Platon, å andra sidan har ingen livslängd, och är inte känsliga för väder, vind eller 

tidens tand.  

En forskare som i modern tid hävdar sig ha empiriskt stöd för idéernas betydelse 

för effektiv implementering av policy är Paul Sabatier (1986). Tillsammans med 

Daniel Mazmanian utformade de båda forskarna en lista med nödvändiga 

förutsättningar för att en särskild policy ska kunna bli verklighet - och i synnerhet 

om den därtill ska få önskad effekt. Bland annat nämns vikten av kunniga och 

dedikerade ledare, stöd från intresseorganisationer och att besluten är tydliga och 

konsekventa (Sabatier och Mazmanian 1979: 484–485). Men det första kriteriet de 

nämner - en riktig kausal teori - är själva förutsättningen, det fundament som hela 
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policyn vilar på, och i vars frånvaro de resterande stegen blir fullständigt obsoleta 

eftersom de berörda mekanismerna och sambanden inte aktiveras eller går i de 

riktningar som förutsattes. Den kausala teorin är tudelad. Den första delen beskriver 

det önskade slutmålet och hur det nås genom att en målgrupp förändrar ett visst 

beteende. Som förtydligande exempel kan vi begrunda argumentet att höjda straff 

leder till färre brott tack vare dess avskräckande effekt på kriminella (huruvida detta 

är ett riktigt antagande eller inte är i sammanhanget ovidkommande). Den andra 

delen riktar sig mot de medel som behöver nyttjas för att få till stånd nämnda 

beteendeförändring. Hur utformar vi policyn så att de avskräckande mekanismerna 

tillåts verka så effektivt som möjligt? Vilka resurser fungerar? Vilka är effektivast? 

Vad det än gäller, från att höja skatten på alkohol i syfte att påverka människor att 

dricka mindre, till att införskaffa kärnvapen i syfte att avskräcka en motståndare 

från att anfalla oss, baseras dessa policys på idéer om kausala mekanismer som 

överför vår intention till ett önskat resultat. De reformer som grundas i rimliga 

sådana teorier, fastän dessa ofta kan vara svåra att leda i bevis, har åtminstone en 

teoretisk möjlighet att få den verkan som policyskaparna ämnade - förutsatt då 

förstås att övriga villkor enligt Sabatier och Mazmanian också är tillfredsställda. 

Genom att studera flera fall av mer eller mindre lyckade policyutfall och jämföra 

dessa med varandra, menar forskarna att de på empirisk väg har lyckats bevisa den 

kausala teorins vitala roll för lyckad policyimplementering.  

Vidare menar man att det också är helt nödvändigt för den kausala teorin att 

omfatta alla väsentliga aspekter som bidrar till problemet, och på ett korrekt sätt 

bedöma hur dessa relaterar till det slutgiltiga önskvärda målet. Goodwin och Moen 

(1983) hävdar exempelvis att en stor anledning till missnöjet och de nedlåtande 

resultaten inom amerikansk välfärdspolitik, är att policyn inriktar sig på endast en 

bråkdel av de faktorer som påverkar ojämlikhet och fattigdom, varför de menar att 

den inte har en reell chans att avhjälpa problemet i grunden. På samma sätt menar 

Sabatier och Mazmanian (1979) att tidigare policys för att rena luften i USA inte 

lyckades fånga in alla aspekter av problemet, varför resultaten uteblivit samtidigt 

som stödet för reformen förlorade stöd bland allmänheten. Ett av de tydligaste 

exemplen på hur en felaktig kausal teori verkar förödande för lyckad 

policyimplementering är kanske 1920-talets USA, då man ville få bukt med, de 

visserligen mycket reella, alkoholproblemen i landet (troligtvis även med inslag av 

religiös puritanism), varpå man helt sonika förbjöd substansen. En av idéerna 

bakom denna policy var nämligen att statliga förbud är ett effektivt sätt att stävja 

såväl utbud och efterfrågan som fysiskt och psykiskt beroende, och att man i och 

med detta skulle minska brottsligheten, motverka korruption, lindra sociala problem 

och förbättra den amerikanska folkhälsan (Thornton 1991). Detta skulle dock 

snabbt visa sig vara en ytterst felaktig bedömning, då varken utbudet eller 

efterfrågan av alkohol påverkades negativt av förbudet - de flyttade bara till andra 

marknader med ett annat sortiment. Resultatet blev inte att människor drack mindre 

än tidigare, utan endast att de bytte beteendemönster och började dricka större 

mängder starksprit än tidigare, eftersom en mindre mängd sådan var enklare att 
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förvara och frakta än andra drycker med lägre alkoholhalt. Förbudet varade i 13 år 

innan alkohol blev lagligt igen. Man kunde då konstatera att policyn - på grund av 

en bristande förståelse för kausala marknadsmekanismer och mänsklig psykologi - 

inte endast fullkomligt hade misslyckats med sin målsättning, utan var dessutom 

direkt kontraproduktiv (Thornton 1991). Dess fundamentala grund - policyteorin - 

var djupt bristfällig. 

2.2 Två sätt att betrakta kön 

En idéanalys behöver idéer. Den här uppsatsen undersöker huruvida det 

sociobiologiska perspektivet får utrymme i regeringens jämställdhetspolicy. För att 

uppsatsens analys ska kunna göras med god precision, där det analysverktyg som 

nyttjas är vässat med adekvata operationaliseringar av de teoretiska perspektiv som 

valts, genussystem och sociobiologi, erbjuds i det här kapitlet en genomgång av 

dessa båda.  

2.2.1 Genussystemet 

För att förstå vår första teori är det helt nödvändigt att inledningsvis redogöra för 

dess fundamentala begrepp – ”genus” - samt vad som skiljer detta begrepp från det 

i vardagen kanske mer frekvent nyttjade begreppet ”kön”. Kön beskriver en binär 

uppdelning i hane respektive hona, med tillhörande reproduktionsorgan. Genus å 

andra sidan, beskriver istället den socialt tillskrivna könsidentiteten, varigenom 

individen både betraktas av omvärlden samt formar sin egen uppfattning om 

densamma. Till skillnad från kön, som bygger på objektiva biologiska skillnader i 

kromosom- och organuppsättningar, är genus något som ständigt produceras och 

görs. Att göra genus innebär att skapa skillnader mellan män och kvinnor, pojkar 

och flickor - skillnader som inte är naturliga, essentiella eller biologiska. Detta 

genom den praktiska interaktion som ständigt sker mellan människor varigenom vi 

namnger, karaktäriserar, formulerar, förklarar, ursäktar eller noterar vissa 

omständigheter och placerar dessa inom ett visst socialt ramverk (West och 

Zimmerman 1987: 136). I samtliga våra interaktioner med andra människor agerar 

vi utifrån detta ramverk, och vi tenderar att bli ytterst förvirrade när någon detalj 

sticker ut åt fel håll, eller om vi har svårt att kategorisera enligt gängse rutin. En 

man beter sig maskulint då han erbjuder en kvinna sin arm när de ska korsa en gata, 

vilket i sin tur skapar maskulinitet. På motsvarande sätt skapar en kvinna femininitet 

då hon accepterar mannens arm. Vi signalerar ständigt vår egen identitet genom det 

sätt på vilket vi agerar, talar, klär oss, gestikulerar och så vidare. I interaktion med 

andra människor sätter detta villkoren för mötet, vilka vi är och hur vi förhåller oss 

till den vi möter. Detta bör enligt Goffman (1976) inte ses som uttryck för något 
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essentiellt manligt eller kvinnligt, utan snarare som representationer av vad vi inom 

en viss kultursfär har kommit överens om att dessa könskategorier ska innehålla.  

I den mycket inflytelserika artikeln Doing Gender (West och Zimmerman 1987) 

ger författarna flera exempel på vardagliga företeelser som för de flesta människor 

sannolikt förefaller naturliga och självklara, men som vid en kritisk granskning 

faller in under kategorin fullständig godtycklighet. Ett tydligt exempel är 

klädesplaggen klänning och kostym, vilka för oss har extremt tydliga kopplingar 

till olika kön. Artikeln fortsätter i sin redogörelse för de sätt på vilka socialt 

konstruerade genusuttryck görs naturliga för oss. När könsidentiteter är fastslagna, 

genom den binära uppdelningen av kön som tillämpas praktiskt taget överallt på 

jorden, manifesteras de för att påskina att dess ursprung är naturligt och essentiellt. 

Idrott ges som exempel där historiskt traditionella manliga dygder som uthållighet, 

styrka och konkurrenskraft visas upp och hyllas av åskådarna. Ett annat sätt på 

vilket genus reproduceras är genom den partner vi väljer. Goffman (1977: 321) 

menar att storlek, styrka, och ålder tenderar att vara tämligen jämnt distribuerad 

mellan män och kvinnor, men eftersom heterosexuella individer vanligtvis söker 

efter en partner utifrån de attribut man vanligtvis förknippar med en person av 

motsatt kön - vilka enligt tidigare alltså är resultat av godtyckliga genusuttryck 

snarare än objektiva egenskaper hos det könet - tenderar män i ett förhållande att 

vara större och starkare än kvinnor. På så sätt kan mannen, när en situation som 

kräver fysisk styrka uppstår, vinna en kvinnas beundran genom att stolt visa upp 

sina manliga attribut. 

Anledningen till att genusuttryck kan uppfattas som så naturligt, och varför de 

flesta av oss känner oss så säkra på såväl vår egen som våra omgivande 

medmänniskors genusidentitet, är enligt forskarna på grund av att det normaliseras 

hos oss redan i barndomen. Cahill (1986: 175) observerade att barn blir i det 

närmaste självdisciplinerande i sin ansträngning att passa in i de rådande 

könsnormerna, och övervakar såväl sitt eget som andras beteende, redo att utdela 

repressalier mot de som inte passa in. För de flesta är det alltså inte aktuellt att ens 

göra ett aktivt medvetet val att anpassa sig, eftersom de socialiseras in i sin 

genusidentitet på ett sådant sätt att den förefaller dem som det naturligaste i världen. 

Därefter fortsätter vi genom livet i tron på att våra genus är av naturen givna, att 

skillnader mellan män och kvinnor är självklara och vi fortsätter därför att 

manifestera och reproducera genus till såväl vår omvärld som till våra barn (Cahill 

1986: 176).  

Ur den teori om mänskligt medvetande och identitetsskapande som beskrivs 

ovan kan vi också härleda en teori som Yvonne Hirdman (1988) benämner som 

genussystemet. Att endast konstatera att könsrollerna i ett visst samhälle på många 

sätt är godtyckliga och därför inte följer någon av naturen given bana, är enligt 

Hirdman en otillräcklig förståelse av genusens betydelse i samhället, då den saknar 

den maktdimension som gör kvinnan undergiven mannen. Denna identifiering av 

patriarkala strukturer tillför en feministisk dimension till genusteorin. Titeln på De 
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Beauvoirs magnum opus, Det andra könet, sammanfattar egentligen elegant hur 

dessa processer fungerar - nämligen genom att det ena könet, mannen, utgör mallen 

och det normala medan kvinnan är det avvikande - det andra könet. Hirdman ställer 

upp två grundläggande principer för denna ordning. Dikotomin och normen. Med 

dikotomin menas den praktik genom vilken män och kvinnor hålls isär, och de 

resonemang som legitimerar en sådan ordning genom att utmåla den som både 

nödvändig och naturlig. Mannen är människa, kvinnan det annorlunda. Genom att 

tillämpa isärhållandet så legitimeras normen. I takt med att hela samhället formas 

kring denna uppfattning kommer isärhållandet att uppfattas som en naturlig 

ordning, varpå ifrågasättande av densamma kan uppfattas som en revolutionär, ja 

nästan fientlig handling (Hirdman 1988: 52). Hirdman beskriver genussystemet 

som en exploatering av det faktum att män och kvinnor är biologiskt olika, till 

exempel i avseendet att män inte kan föda barn,1 och alltså utnyttjar och överdriver 

denna strikt anatomiska olikhet, till att också ge effekter på personlighet, psykologi 

och preferenser. Inte bara är det så, menar Hirdman, att män och kvinnor särskiljs 

och förses med olika egenskaper, utan dessa tillskrivs också olika värden, där det 

manliga - styrkan, logiken och brödraskapet - konstant värderas högre än det 

kvinnliga. (Hirdman 1988:52). 

För att kunna analysera regeringens jämställdhetspolitik och identifiera vilka 

kausala teorier som däri gömmer sig, är det för tydlighetens skull lämpligt med en 

sammanfattning över de orsakssamband som framhävs inom genussystemet. I 

Sverige finns stora skillnader i hur kvinnor och män lever sina liv, hur mycket de 

tjänar, hur representerade de är inom maktpositioner, mängden och typen av våld 

de utsätts för och så vidare. Vad menar då de, som förespråkar teorin om 

genussystemet, att detta beror på? En viktig punkt är det definitiva bestridandet av 

alla typer av förklaringar att den rådande ordningen på något sätt skulle vara 

naturlig. Ingen av de källor som nyttjats för att skriva denna teorigenomgång 

betraktar mänsklig biologi som en betydande faktor för att påverka hur vi lever och 

interagerar med varandra. Tvärtom avfärdar Hirdman (1988: 51) påståenden om att 

mänskligt beteende på något sätt skulle vara avhängigt vårt biologiska arv som 

ovetenskapliga. Connell och Pearse (2015: 56–59) går - utöver att avfärda 

biologiska könsskillnader som vetenskapligt ”struntprat” - steget längre och vänder 

på orsakssambandet, då de istället menar att det är sociala relationer som driver 

fram biologiska skillnader mellan könen, till exempel i form av ökad 

testosteronnivå hos män som har klättrat högt upp i makthierarkier. Janet Hyde 

(2005), som brukar betraktas som en av de ledande forskarna inom genus- och 

kvinnoforskning, har gjort en sammanställning av flera undersökningar och driver 

med stöd av detta hypotesen om könslikheter, vilket alltså kontrasterar mot det mer 

vanligtvis använda begreppet könsskillnader. Hon finner mycket riktigt att män och 

kvinnor i de flesta avseenden är väldigt lika varandra, varför hon anser att hon har 

stöd för sin hypotes. De skillnader som hon hittar menar hon vara ovidkommande i 

 
1 Emot detta skulle måhända queer-teoretiker invända att personer som identifierar sig som män mycket väl kan 

föda barn, men en sådan diskussion är inte relevant för den här uppsatsen, varför den lämnas därhän. 
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det större sammanhanget, och uttrycker en oro över följderna av att blåsa upp dessa 

då det kan vara skadligt för exempelvis barns utveckling. Hon menar att det 

exempelvis kan leda till att flickor som är begåvade inom matematik kanske inte 

blir lika uppmärksammade i skolan om det kommuniceras forskningsresultat som 

visar att pojkar generellt är mer begåvade i ämnet. Judith Butler är en annan gigant 

inom fältet, vars huvudsakliga filosofiska gärning är att beskriva hur språk, det sätt 

på vilket vi använder det och hur det över tiden förändras, i själva verket är det som 

skapar vår identitet, sexualitet och även kön. Butler anses vara en av de som 

grundlade forskning inom queer-teori, inom vilken man menar att ens identitet 

befinner sig någonstans på ett spektrum som är oavhängigt den fysiska kroppen, till 

skillnad från de klassiska binära kategoriseringarna man och kvinna, homosexuell 

och heterosexuell (Butler 1999). Butler godtar alltså, till skillnad från exempelvis 

Hirdman, inte en grundläggande biologisk kategorisering av ”män” och ”kvinnor”, 

utan menar att begreppet kön är i grunden meningslöst utan de repetitiva ritualer 

som ger begreppet mening, varför det är genom dessa ritualer som både män och 

kvinnor tillkommer, snarare än genom skillnader i reproduktionsorgan. Denna teori, 

och Butler i allmänhet, är sannolikt långt mer inflytelserik inom internationell 

forskning och filosofi än Hirdman och genussystemet. Men eftersom den senare 

varit mycket inflytelserik åtminstone i Sverige, vilket ju är den miljö vi i den här 

uppsatsen ämnar undersöka, samt att den uttryckligen varit inspiration och 

språngbräda för den moderna svenska jämställdhetspolitiken, blir det ändå naturligt 

att valet faller på Hirdmans teori som representant för socialkonstruktivistiska idéer 

i den här uppsatsen.  

Även om det alltså verkar som att det råder vissa delade meningar om det 

biologiska könets inverkan på människans psykologi, där åsikterna varierar från att 

ett biologiskt kön inte existerar utanför diskursen, till att det visserligen finns men 

endast påverkar oss i minimal utsträckning, är den forskning som i detta avsnitt 

presenterats enig om att våra gener inte är en förklarande faktor för hur samhället 

är strukturerat och de statistiska skillnaderna mellan könen. Då en mänsklig essens 

inte existerar, och i synnerhet inte någon manlig eller kvinnlig sådan, måste de 

rådande hierarkierna vara ett resultat av något vi själva har konstruerat och under 

lång tid upprätthållit. Detta är vad Hirdman benämner genussystemet, vilket 

genomsyrar hela vår identitet, uppfattning om världen och det sätt på vilket vi 

organiserar samhället. Även om det i många västerländska länder inte längre finns 

några formella hinder för kvinnors deltagande i det offentliga eller i näringslivet, 

hålls män och kvinnor i detta system isär, och tillskrivs olika egenskaper, där de 

egenskaper som betraktas som positiva som regel är de manliga. Trots att kvinnan 

ges en lägre status i samhället accepterar hon sin roll och medverkar även till att 

föra över sitt genus till nästa generation kvinnor. På så sätt reproduceras systemet 

och normerna varav strukturen ges ett sken av att vara en naturlig ordning.  
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2.2.2 Sociobiologi 

Som kontrast till vad som beskrivits ovan, alltså att mänskligt beteende i allmänhet 

och könsidentitet i synnerhet är oavhängigt biologiskt arv, finns också forskare som 

menar att det sätt på vilket vår genetiska utveckling genom årtusenden idag präglar 

våra egenskaper och vårt psyke.  

When the two sexes differ in structure in relation to different 

habits of life […] they have no doubt been modified through 

natural selection (Darwin 1871) 

Av detta kan vi förstå att mannen som populariserade teorin om evolutionen såg 

de skillnader som han kunde identifiera mellan könen som sprungna ur ett naturligt 

urval. Människan tillhör därtill de arter som förökar sig genom sexuell 

fortplantning, varför vi också är betingade av det sexuella urvalet. Det senare kan 

beskrivas som en del av det naturliga urvalet, men handlar uteslutande om 

fortplantning, och specifikt de enskilda individernas möjligheter till detsamma. 

Precis som att andra områden i en organisms liv, förmågan att skaffa föda, försvara 

sig, inte bli sjuk, och så vidare, påverkas av dess unika genetiska uppsättning, gäller 

detsamma för dess chanser att föra sina gener vidare. För arter som tillämpar sexuell 

fortplantning tenderar denna process att vara förknippad med avsevärt ojämnt 

fördelade belastningar för honan och hanen. En uppenbar sådan är graviditeten som 

fysiskt till fullo är honans börda, en annan den riskfyllda förlossning som följer 

därefter. I många arter åligger det dessutom honan att sörja för sin avkomma under 

avsevärd tid efter förlossningen tills dess att de kan överleva på egen hand. Honans 

roll i fortplantningen är alltså ofta såväl långdragen som riskfylld. För hanen är det 

däremot ofta annorlunda. Hans roll i fortplantningen är inte sällan begränsad till ett 

par euforiska ögonblick under parningen, varefter han lämnar honan att hantera 

följderna av deras gemensamma handling. Som en följd av detta kan vi bland många 

arter tydligt observera olika sexuella beteenden bland honor respektive hanar. 

Medan hanarna ofta visar på en oerhörd villighet att para sig med så många honor 

som möjligt, tenderar honor att vara betydligt mer reserverade i sitt val av partner 

och tillfälle. Williams (1966: 182) menar att detta är en följd av just de naturliga 

bördor som föräldraskapet medför för honan, som alltså i och med parningen också 

åtar sig ett omfattande engagemang med såväl fysiska som psykiska påfrestningar. 

Genom att honornas restriktiva hållning till parning stryper utbudet av det som 

hanarna efterfrågar, blir honor en begränsad resurs för hanarnas sexualdrift, vilket 

leder till en konkurrenssituation där de senare på olika sätt tvingas tävla om de 

förras uppmärksamhet. Endast de mer framstående hanarna inom sin art blir 

accepterade av en hona och kan föra sina gener vidare (Geary 1998: 23). Det är 

alltså inte sällsynt, utan snarare en regel, att endast en mindre del av det totala 

antalet hanar lyckas fortplanta sig, vilket leder till att de mest konkurrenskraftiga 

generna förs vidare till nästa generation. På så sätt utvecklar hanar ofta en stor 
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kapacitet för intern konkurrens, både mentalt och fysiskt (se till exempel älgtjurens 

horn), och gener som ger fördelar på det området kommer därför att föras vidare 

(Geary 1998: 31).  

Människan tillhör en art där ovanstående åtminstone delvis stämmer in. I vår 

evolutionära utveckling till sexuellt reproducerande däggdjur har det kommit att 

falla på kvinnans lott att bära graviditeten, medan mannens roll i barnalstringen, om 

han så önskar, kan vara ytterst begränsad. Därför menar många forskare också att 

män och kvinnor, i likhet med de flesta andra binära arter, har utvecklat olika 

sexuella beteenden och strategier för fortplantning. Donald Symons (1981) 

beskriver som exempel på detta hur kvinnor är mindre benägna att bli sexuellt 

upphetsade av synen av en naken man, än män blir av en naken kvinna. En studie 

vid Göteborgs Universitet visar likaså en skillnad i mäns och kvinnors sexuella 

attraktion, där män tenderar att attraheras av fysiska attribut och utseende, medan 

kvinnors attraktion i större utsträckning grundas i en emotionell koppling till 

personlighet (Ernulf 1995). Det är viktigt att här påpeka att de typiska beteendena 

för de båda könen är sådana som kan mätas på statistisk nivå, och vi kan inte 

förutspå hur en individ kommer att bete sig genom att endast se vilket kön 

vederbörande tillhör (Symons 1981: 31).  

Män och kvinnor skiljer sig också fysiskt på fler sätt än utseendet på våra 

könsorgan. Utan att gå in i onödigt intrikata detaljer om detta kan vi konstatera att 

på cellnivå har män och kvinnor 46 kromosomer, uppdelade i 23 kromosompar. 

Endast i det sista kromosomparet skiljer sig kvinnor och män åt, i det att kvinnor 

har två X-kromosomer, medan mannen har en X- och en Y-kromosom. Denna 

förment lilla skillnad har dock stor betydelse för såväl vår kroppsliga utveckling 

som vårt beteende. Män som har en extra Y-kromosom (utöver den som övriga män 

har) tenderar att vara längre, hårigare, mer muskulösa, mer aggressiva, ha större 

sexdrift, och ha bättre visuospatial2 förmåga än män med en normal 

kromosomuppsättning. För de män som har en extra X-kromosom gäller det 

motsatta (Rossi 1984: 11). En annan skillnad är de hormoner som kroppen 

utsöndrar. Mäns könshormon, testosteron, påverkar hur den manliga kroppen 

formas, men har också stor inverkan på en persons nivå av aggressivitet, sexdrift 

och tävlingsinstinkt. Det finns exempelvis en tydlig korrelation mellan män som är 

dömda för olika typer av våldsbrott och höga nivåer testosteron, och personer som 

av medicinska skäl fått testosteron injicerat beskriver hur de upplever en enorm 

sexlust och hur de oftare hamnar i konflikter med andra människor (Pinker 2006: 

360). Det kvinnliga hormonet, östrogen, påverkar kvinnor på motsvarande sätt, men 

är kopplat till andra beteenden - som språklig och empatisk intelligens. Studier visar 

till exempel att kvinnor i den del av menstruationscykeln där östrogenproduktionen 

ökar, uppvisar ännu större fallenhet för de egenskaper som de redan tenderar att 

vara överlägsna män i, men blir sämre i andra avseenden (Kimura 2001: 135). På 

 
2 Det som gör att vi kan urskilja former och konturer, avstånd, rörelse och föremålens förhållande till varandra 

(psykologiguiden.se). 
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grund av de olika hormonsammansättningarna kommer pojkar och flickor, allt 

annat lika, att utvecklas i olika riktningar, både i hur våra kroppar formas, men 

också till viss del avseende våra intressen, beteendemönster och sexuella strategier 

(Symons 1981: 307). 

Genom det naturliga och sexuella urvalets mekanismer har män och kvinnor 

formats efter vad som krävts för att överleva och fortplanta sig i en oförlåtande 

miljö, där alla typer av sociala och medicinska skyddsnät saknats. Vissa av dessa 

skillnader är tämligen uppenbara, som till exempel storlek och styrka. Som beskrivs 

i den här uppsatsens avsnitt 2.2.1 Genussystemet, menar Goffman att dessa fysiska 

attribut tenderar att vara jämnt fördelade mellan män och kvinnor, och att 

anledningen till att mannen oftast är längre än kvinnan i heterosexuella par är på 

grund av de normer som formar vår attraktion. Men empiriskt visar det sig att det 

är stora skillnader mellan mäns och kvinnors fysik, något som också ligger i linje 

med den evolutionära teorin om manlig sexuell internkonkurrens. I ett försök att 

exemplifiera hur dessa skillnader får utslag i verkligheten följer nedan ett 

resonemang om normalfördelningskurvor, där skillnaden mellan mäns och 

kvinnors medellängd får utgöra pedagogiskt exempel på hur även små skillnader 

mellan individer kan få stor signifikans på aggregerad nivå. En princip som kan 

appliceras på både fysiska och psykiska egenskaper som varierar mellan två 

grupper, om så bara på marginalen. 

Även om det givetvis finns många kvinnor som är längre än många män, är män 

som grupp betydligt längre än kvinnor - och det blir färre och färre kvinnor ju längre 

upp på skalan vi tittar. Det är exempelvis 30 gånger fler män än kvinnor som är 175 

cm långa – alltså en enorm överrepresentation, som ur ett statistiskt perspektiv 

knappast kan tillskrivas slumpen. Om vi dessutom tittar på förhållandena vid 180 

cm så ökar också överrepresentationen av män till 2 000 per kvinna (Pinker 2006: 

357). Anledningen till detta kan vi förstå genom att studera 

normalfördelningskurvor. Figuren nedan är inte en exakt återgivning av verkliga 

förhållanden och siffror, utan syftar till att begripliggöra principen att även till synes 

små skillnader mellan grupper kan ge signifikanta statistiska utslag i ytterligheterna.  
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                 (Figur 1) 

 

 

I Figur 1 representerar y-axeln antal personer medan x-axeln representerar längd. 

Kvinnor representeras av den röda linjen och män av den blå. Som vi kan se så 

överlappar mäns och kvinnors längd varandra till stor del, och de allra flesta män 

och kvinnor befinner sig någonstans i mitten av kurvorna. Vad som dock blir 

uppenbart genom det område som är markerat till höger på den manliga 

normalfördelningskurvan är att i princip alla personer som överstiger en viss längd 

är män. Vi skulle kunna göra en liknande markering på andra sidan och därigenom 

illustrera hur människor som är kortare än ett visst mått nästan uteslutande är 

kvinnor. Så trots att det finns stora likheter mellan två grupper kan det alltså råda 

enorma skillnader i ytterligheterna - en ytterst viktig poäng som vi kommer att få 

anledning att återkomma till. Ett liknande förhållande råder också för fysisk styrka, 

vilket idrotten tyngdlyftning kan fungera som ett pedagogiskt exempel på, där 

vinnaren under olympiska spelen 2016 i männens minsta viktklass, 62 kg, lyfte mer 

än guldmedaljören i kvinnornas högsta klass +75 kg (BBC 2019). Följden av denna 

skillnad i fysisk förmåga som råder mellan en genomsnittlig man och kvinna är 

flera. En uppenbar sådan är det övertag det ger män i fysiska konfrontationer med 

kvinnor, vilket i kombination med mäns högre benägenhet till aggressivitet kan 

förklara varför kvinnor oftare drabbas av allvarligt fysiskt våld i nära relationer 

(Socialstyrelsen 2019). En annan, kanske inte lika uppenbar, följd av mäns högre 

fysiska kapacitet är ojämlika utfall på de arbetsmarknader som präglas av fri 

konkurrens och där god fysik är en viktig konkurrensfördel. Sådana finns det ännu 

ganska många av, exempelvis inom försvar, polis och räddningstjänst. Om 

någorlunda hårda fysiska villkor uppställs vid rekrytering till en tjänst, så att endast 

de som ligger i normalfördelningskurvans ytterkant anses lämpliga, kommer 

rekryteringsunderlaget begränsas till de starkaste individerna, vilket alltså kommer 

innebära en stor överrepresentation av män. Här finner vi alltså en del av den 

biologiska kausala teorin om en könssegregerad arbetsmarknad. Enligt detta 

perspektiv beror det kanske alltså inte helt, främst eller ens överhuvudtaget på ett 

genussystem där kvinnor värderas mindre, hålls tillbaka och utestängs från vissa 

positioner, utan istället om objektiva fysiska skillnader mellan könen. 
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Ur ett biologiskt perspektiv kan en könssegregerad arbetsmarknad alltså vara en 

följd av fysiska könsskillnader, då män och kvinnor har olika fysiska 

förutsättningar. Men empiriska studier visar att skillnaderna mellan könen inte 

begränsas till fysisk kapacitet, utan också påverkar mäns och kvinnors psykologi i 

form av preferenser och intressen (Rossi 1984; Geary 1998; Blum 1997; Halpern 

2000; Kimura 2001; Dahlström 2007; Connellan et al. 2000). På samma sätt som 

det naturliga och sexuella urvalet har format vår fysik och våra kroppar, har det 

också favoriserat vissa beteenden och psykologiska mönster Det är dock inte helt 

lätt att urskilja vilka egenskaper som påverkas av genetik och vilka som endast är 

produkter av socialiserade genusuttryck. Rossi (1984: 12) ställer upp fyra kriterier 

som man bör kunna kräva av ett beteende om det ska kunna anses ha en biologisk 

förklaring: 

1. Konsekvent korrelation mellan ett visst beteende och könstillhörighet. 

2. Mönstret återfinns hos barn och unga innan de socialiserats in i 

vuxenvärlden, eller att det uppstår under puberteten.  

3. Mönstret är stabilt över olika kulturer. 

4. Liknande beteende kan observeras hos andra arter, främst primater som 

liknar människor.  

För att belysa med ett exempel kan vi diskutera mäns statistiska benägenhet att 

hemfalla åt aggressiv konfliktlösning. Mäns enorma överrepresentation i 

våldsbrottsstatistik ger oss en klar indikation på att det första kravet - med råge - är 

uppfyllt. Det andra kriteriet är lurigare, eftersom det är svårt att bestämma hur tidigt 

en socialisering sker, och om det ens finns en period i vilken barn inte påverkas av 

vuxenvärldens könsnormer. Men genom studier som visar på hjärnans divergerande 

utveckling för pojkar och flickor under fosterstadiet (Rossi 1984: 12), samt 

ytterligare studier som påvisar hur pojk- och flickebarn redan vid födseln uppvisar 

skilda intressen (Connellan et al. 2000; Symons 1981: 307), visar forskningen att 

vi människor faktiskt föds med vissa egenskaper som rimligtvis inte kan vara 

resultat av sociala normer. Pojkar ägnar sig exempelvis redan som barn i större 

utsträckning än flickor åt brottningslekar. Det finns naturligtvis även många 

aggressiva kvinnor, men om vi åter ser till normalfördelningskurvorna är den allra 

aggressivaste percentilen av befolkningen, som också är den som står för större 

delen av våldsbrotten, uteslutande män. Det är också slående hur denna skillnad i 

aggressivitet är konsekvent genom historien och olika kulturer. Det har i alla 

dokumenterade kulturer varit männen som stått för våldsutövandet. Likaså är 

våldtäkter något som genom historien och olika kulturer tyvärr alltid varit en 

mänsklig farsot, och män utgör alltid majoriteten av förövarna. Detta sannolikt på 

grund av en kombination av männens högre aggressionsnivå, större fysisk styrka 

och preferens för tillfälliga sexuella förbindelser. Det är också ett beteende som 

återfinns hos många andra arter, från insekter, fåglar och däggdjur till de för oss 

mer närbesläktade primaterna (Pinker 2006: 379). Manlig aggression verkar alltså 

vara ett sådant karaktärsdrag som stämmer in på samtliga Rossis fyra kriterier, och 
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dessutom visat sig vara är starkt positivt korrelerat med testosteron, som vi vet är 

ett av de manliga könshormonerna. Den här passagen skall på intet sätt tolkas som 

att det ligger i mannens natur att våldta, eller att det på något sätt skulle vara en 

förmildrande omständighet. Det är endast en återgivning av den biologiska kausala 

teorin om varför den lilla del av befolkningen som gör sig skyldiga till sådana brott 

tenderar att vara män.  

Att söka fastslå huruvida en egenskap är bestämd av naturen eller ett resultat av 

extern influens, är såklart ett vanskligt företag - inte minst med tanke på att det 

sällan eller kanske aldrig är till fullo något av dem. Men forskarna har ändå lyckats 

bena ut några egenskaper som tycks vara generellt karaktäristiska för könen. Dessa 

resultat har lyckats reproduceras i många studier (även av exempelvis Hyde (2005) 

som ändå menar att naturliga könsskillnader är ointressanta), och ligger i linje med 

vad man kan förvänta sig utifrån vår evolutionära utveckling (Geary 1998). En 

sådan egenskap är den redan vid födseln identifierade skillnaden i intresse för 

människor och objekt, där flickorna påvisade större intresse för det förra och 

pojkarna för det senare. Vidare uppvisar män större begåvning i att för sitt inre 

visualisera och rotera objekt, och de har också större fallenhet för att lösa 

matematiska problem som uttrycks med ord. Kvinnor å andra sidan räknar bättre än 

män med siffror och de har också visat sig ha större empatisk intelligens än män, 

vilket gör att de har lättare att sätta sig in i andra människors situation och förstå 

deras känslor. De har också större känslighet för lukt, känsel och ljud. Å andra sidan 

är synen ett sinne där män har en liten fördel, då vi ofta är känsligare och reagerar 

starkare mot skillnader i ljus (Rossi 1984: 12). Vid födseln är flickor i snitt fyra till 

sex veckor mer neurologiskt utvecklade än pojkar, vilket innebär att de har lättare 

att tidigt tillägna sig språkkunskaper, något som kvinnor även senare i livet har 

större fallenhet för än pojkar, och som vi kan bli varse genom det faktum att det är 

fler pojkar än flickor som utvecklar dyslexi. Kvinnor har generellt lite sämre 

lokalsinne än män, svårare att hitta ut ur labyrinter och orientera sig efter karta. 

Kvinnor ler oftare, tar mer ögonkontakt och är generellt mer empatiska mot sina 

vänner (dock inte mot främlingar). Män är mer resistenta mot smärta, och är mer 

villiga att utstå svårigheter och risker i sökandet efter ära, makt och att klättra i 

hierarkier. Det är troligtvis inte är en slump att Darwin-priset, som humoristiskt 

delas ut till de personer som genom dumdristiga beslut lyckas utradera sina chanser 

att föra de egna generna vidare till en ny generation, nästan uteslutande tilldelas 

män. Det är likaså också fler män som dör i biltrafiken, på grund av ett mer riskfyllt 

uppträdande, samt i arbetsplatsolyckor, eftersom de är mer benägna att ta obekväma 

och farliga arbeten (Pinker 2006: 358).  

Men för den här uppsatsen är kanske den mest intressanta skillnaden mellan män 

och kvinnor de olika preferenser och intressen som vi redan som nyfödda uppvisar, 

och sedan följer oss resten av livet. På samma sätt som de fysiska skillnaderna i 

storlek och styrka leder till en obalans i rekryteringsunderlaget för de yrken som 

ställer höga krav på sådana egenskaper, kommer även våra preferenser fungera som 

en segregerande faktor på en fri arbetsmarknad. Nu är såklart inte världen riktigt så 
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svartvit att denna premiss är allmängiltig, men då studier har visat att det finns en 

betydande skillnad mellan mäns och kvinnors generella intressen, vore det märkligt 

om det inte också fick praktiska verkningar i hur vi lever våra liv. Det har tidigare 

nämnts hur pojkar och flickor redan som spädbarn uppvisar skilda intressen, och 

precis som för andra egenskaper, som aggressivitet, har dessa också visat sig ha 

samband med nivån av könshormoner. Flickor som föds med onormalt höga halter 

testosteron uppvisar exempelvis större problem med empati och att förstå andra 

människors känslor, samtidigt som de har ett större intresse för system och hur saker 

fungerar. Därav är det lättare att förutspå en individs intressemönster genom att 

undersöka vederbörandes hormonnivåer, än utifrån biologisk könstillhörighet. Men 

eftersom hormonproduktion har en så stark koppling till könstillhörighet och inte 

varierar oberoende av detta, kan vi göra generaliseringar även utifrån kön (Baron-

Cohen et al. 2004). Om vi återvänder till normalfördelningskurvorna över män och 

kvinnor och på dem applicerar de olika intressen som respektive kön tenterar att ha, 

kommer vi återigen se stora skillnader i kurvornas ytterkanter. Ur ett 

sociobiologiskt perspektiv är det också därför vi kan se att långt fler män är 

intresserade av att söka utbildningar inom teknik, mekanik och att bygga saker, 

medan kvinnor söker sig till ämnen som kretsar kring människor, konst och det 

sociala, varför respektive kön också kommer att utgöra majoriteten av de som 

arbetar inom dessa yrken (Pinker 2006: 365). 

De biologiska skillnader som beskrivits i det här kapitlet till trots råder det stor 

överlappning av egenskaper mellan könen, och det är därför omöjligt att förutsäga 

en persons karaktär endast utifrån vederbörandes biologiska kön. Vi är i grunden 

individer och som sådana är vi unika i såväl vår uppsättning gener som den miljö 

som kontinuerligt formar oss. Med det sagt är grundinställningen i den här 

uppsatsen att om vi verkligen menar allvar med våra försök att förstå människan 

och de samhällen hon skapar, kan vi inte bortse från det absoluta fundament som 

det sexuella urvalet har spelat för vår utveckling och existens. Jag tycker att Alice 

Rossi - som för övrigt var en feministisk sociolog - sammanfattar det hela på ett 

kärnfullt sätt, varför jag låter hennes ord avsluta denna forskningsöversikt. 

An ideology that does not confront this basic issue [det 

sociobiologiska perspektivet] is an exercise in wishful thinking, 

and a social science that does not confront it is sterile. Whether 

one's motivation as a sociologist is rooted in passionate 

commitment to social change or passionate commitment to 

scientific advance, or both, it is my firm conviction, and 

conclusion, that the goals we seek are best approached through 

an integrated biosocial science (Rossi 1984: 15). 

 

 



 

20 

 

3 Metod 

Den här uppsatsen ämnar undersöka om biologiska idéer om kön får plats i svensk 

jämställdhetspolitik. För att uppfylla det syftet används en idéanalys där politiskt 

textmaterial undersöks och dess fundamentala premisser identifieras. I följande 

kapitel beskrivs hur analysen genomförs, varför just idéanalys är en lämplig metod 

för att uppnå uppsatsens syfte och vilket material som används. I avsnitt 3.3 

Idealtyper skapas också det analysverktyg som sedermera används i analysen.  

3.1 Idéanalys 

I litteraturen om idéanalys kan det vara svårt att orientera sig i mängden av dess 

olika inriktningar och förgreningar. Bergström och Boréus (2012) beskriver hur 

man som forskare kan nyttja idéanalyser som är beskrivande, förklarande, eller 

beskrivande med aktörsfokus. Därutöver kan den dessutom vara innehållslig, 

funktionell, eller effektinriktad funktionell, och om man slår upp andra 

metodböcker kan man säkerligen hitta ett antal andra varianter. I likhet med 

Esaiasson (2003) ser jag dock inte behovet av att explicit skriva ut och sätta en 

etikett på vilken av dessa metoder som används i uppsatsen, eller för den delen att 

strikt följa de riktlinjer som förknippas med just denna. Esaiasson (2003) beskriver 

också förhållandet mellan en innehållslig och en funktionell analys som en falsk 

dikotomi, då de båda behandlar materialets innehåll och en uppdelning dem emellan 

tenderar att bli ganska intetsägande. Att vara tydlig med undersökningens ansats 

och syfte ger förmodligen mer för läsaren i form av transparens och reliabilitet än 

en semantisk uppdelning och etikettering av metoder. Beckman (2005) skriver på 

samma spår att vilken metod en forskare väljer att använda i första hand avgörs av 

studiens syfte, forskningsfråga och analysteknik, varför ett egentligt ”val” av metod 

inte görs utan snarare blir en direkt följd av vad som är ett lämpligt tillvägagångssätt 

i relation till dessa.  

Anledningen till att valet av metod föll på just en beskrivande idéanalys handlar 

i första hand om tillämpbarhet. Rent krasst kan vi till en början konstatera att det 

faller sig ganska naturligt, sett till uppsatsens syfte och forskningsfråga - att 

undersöka förekomsten av särskilda idéer - att använda just en idéanalys. En annan 

metod som ligger nära till hands vore kanske en argumentationsanalys, där fokuset 

ligger på att identifiera, granska eller bedöma någon typ av politisk argumentation 
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(Bergström och Boréus 2012: 93). Det är förvisso inte helt självklart att det existerar 

några vattentäta skott mellan vad som utgör idéer respektive argument. För att 

framföra ett argument behövs en idé, något som ska förändras, förbättras eller 

förvaltas, och vad man argumenterar för grundas såklart i just denna idé. 

Jämställdhetsdebatten är inget undantag, utan är fylld av argument vars idéer 

kanske inte är uppenbara, men som alltjämt måste finnas där. Likaså är det svårt att 

föreställa sig en idé som inte förs fram genom argument. Du kan genom en retorik 

enbart baserad på logos, intellekt och rationalitet förkunna en idé, men det går inte 

att komma ifrån att även ett sådant ärligt uppsåt bygger på argument, vars logik och 

axiom mycket väl kan ifrågasättas. Anledningen till att jag väljer att kalla min 

metod för en idé- snarare än en argumentationsanalys är dock helt enkelt för att det 

är idéerna, snarare än argumenten som ligger i fokus. Det hade varit fullt möjligt att 

genomföra en argumentationsanalys utifrån syftet att beskriva eller granska de 

argument som framförs i svensk jämställdhetsdebatt, men uppsatsens syfte i 

kombination med det valda materialet, vilket består av icke-argumenterande text, 

gör att en idéanalys faller sig mer naturligt.  

En annan möjlig ingång till analysen som jag ett tag funderade på, var den typ 

av diskursanalys som brukar tillskrivas Carol Bacchi och beskrivs som ”what’s the 

problem represented to be” (WPR). I en sådan diskursanalytisk ansats ställer man 

frågor till materialet i syfte att undersöka hur problem framställs, vad som förutsätts 

och vad som lämnas osagt. Det hade kunnat vara en framgångsrik väg mot att 

identifiera vilka idéer som är förhärskande inom jämställdhetspolitiken, vad man 

däri tar för givet och vad som inte får plats. Problemet med en sådan ansats, i 

relation till den här uppsatsen, är att WPR är starkt förknippad med vetenskapliga 

och teoretiska traditioner som är delvis inkompatibla med de förutsättningar som 

jag i problembilden ställer upp; framför allt det erkännande som däri ges till 

positivistisk forskning och realistisk ontologi i fråga om biologi, kön och mänsklig 

essens (Bergström och Boréus 2012: 405). För att på ett metodologiskt stringent 

sätt nyttja en viss metod, bör man vara medveten om de ontologiska och 

epistemologiska premisserna som denna bygger på. I fallet WPR är en sådan 

premiss avvisandet av realistiska problemformuleringar till förmån för analyser av 

diskursers makt att genom språket skapa dessa problem. Personligen kan jag tycka 

att strikta gränsdragningar mellan realism och konstruktivism kan vara onödigt 

kategoriserande, då även empiriskt inriktad forskning svårligen kan förneka de 

socialiserande effekter som språket har för vår uppfattning om världen och hur vi 

agerar inom den, varför jag inte ser några direkta skäl till att inte även forskare med 

en mer realistisk vetenskapsteoretisk hållning kan dra nytta av diskursanalytiska 

metoder. Med det sagt har jag ändå valt att i den här uppsatsen kalla min metod för 

en idéanalys. Detta kanske framför allt för att göra det tydligt, både för mig själv 

och för läsaren, vad det egentligen är som undersöks, i vilket syfte detta görs och 

utifrån vilka utgångspunkter. Att kombinera olika analytiska redskap och teoretiska 

perspektiv kan vara intressant och givande, men om det görs på bekostnad av 

begriplighet och, desto allvarligare, validitet är det inte mödan värt (Mason 2002). 
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3.2 Material 

I november 2016 överlämnade regeringen skrivelse 2016/17:10 till riksdagen 

(Regeringen 2016). Skrivelsen, titulerad Makt, mål och myndighet – feministisk 

politik för en jämställd framtid, är både en redogörelse för tidigare 

jämställdhetssatsningar och en presentation av den nya inriktningen för 

jämställdhetspolitiken. På drygt 200 sidor låter regeringen oss ta del av dess 

ontologiska utgångspunkter, hur det är beskaffat med jämställdheten i Sverige idag, 

samt hur man ämnar förändra detta - vilket ger oss en god översikt av regeringens 

idéer och bevekelsegrunder. Genom att tillämpa uppsatsens analysverktyg på denna 

text syftar analysen till att identifiera huruvida biologiska idéer om könsskillnader 

får plats i regeringens policy. I ett inledande skede i processen med att skriva denna 

uppsats övervägdes att analysera producerad text från den nyligen upprättade 

Jämställdhetsmyndigheten, eftersom den kan ses som en förlängning av regeringens 

politik på området. Då myndigheten fortfarande är relativt ny finns det dock ännu 

inte tillräckligt med material för att göra en fullt rättvisande analys, varför valet till 

slut landade på att analysera regeringens egen skrivelse. Det är heller inte att räkna 

som ett andrahandsval. Vill man undersöka vilka idéer någon eller något 

representerar, är det ju också rimligtvis bättre att gå direkt till källan, än dess 

ombud. Därför kommer regeringens skrivelse 2016/17:10 att fungera som 

uppsatsens analysmaterial. 

3.3 Idealtyper 

Då materialet som analyseras i uppsatsen består av policydokument, vars främsta 

syfte inte är att klargöra de kausala teorier som ligger till grund för den förda 

politiken, kan vi anta att de idéer om kön som ligger till grund för svensk 

jämställdhetspolicy inte är explicit utskrivna i texten. Sannolikt krävs lite 

detektivarbete för att identifiera dem. Till vår hjälp i detta arbete används 

idealtyper. En idealtyp kan beskrivas som en förenkling av verkligheten, en grovt 

huggen extrem av något som vi använder då vill beskriva dennes essentiella 

drag (Bergström och Boréus 2012: 150). Som ett klargörande exempel kan vi 

försöka skapa en idealtypisk svensk person. Låt oss säga att en sådan bor i en röd 

villa med vita knutar, kör Volvo, ogärna sitter bredvid främlingar på bussen, klagar 

på kylan på vintern, äter kräftor i augusti, minns nostalgiskt sportåret 1994, bryr sig 

om miljön, ondgör sig över värmen på sommaren, dricker kaffe på morgonen, är 

sekulär, insisterar på att äta utomhus trots kyla och mygg, litar på myndigheter, 

vänder ansiktet mot solen, och hejar på Tre Kronor. Dessa egenskaper är fritt tagna 

från huvudet och är sannolikt mer ett uttryck för mina egna fördomar mot mina 
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landsmän, än verkliga representationer för hur majoriteten svenskar faktiskt är. 

Idealtyper bör egentligen skapas utifrån tidigare vedertagna teoretiska eller 

vetenskapliga definitioner och dessutom vara ömsesidigt uteslutande (Esaiasson et 

al. 2012), men ta det för vad det är – ett humoristiskt och enkelt exempel på hur 

idealtyper fungerar och inte som en mall för in- eller exkludering. Om vi skulle 

använda den här mallen för att försöka identifiera svenskar är det inte särskilt troligt 

att vi hittar många personer som stämmer in på samtliga dessa punkter. Om vi 

däremot skulle göra en motsvarande uppställning av de egenskaper som kan anses 

karaktärisera en annan nation, säg indier, så är det troligt att våra karikatyrmässiga 

idealtyper ändå skulle kunna hjälpa oss att identifiera vilka som tillhör respektive 

nation. Det är alltså inte så att idealtyperna som helhet alltid går att återfinna i 

verkligheten, utan mer troligt är att vi hittar varianter och detaljer som går i 

idealtypens riktning. Utifrån identifiering av sådana riktningar kan vi sedan 

kategorisera olika fenomen, göra analyser och formulera hypoteser. Så för att skapa 

mina idealtyper tar jag hjälp av den information som framkommit om de båda 

teorierna - genussystemet och sociobiologi - i teorikapitlet. Den appliceras på de 

fyra kategorier som ingår i idealtypen:  

1. Könsskillnader – hur uppstår de? 

2. Samhället – hur ser det ut och varför? 

3. Jämställdhet – hur definieras den? 

4. Medel – hur når vi jämställdhet? 

Det finns enligt mina efterforskningar ingen tidigare mall att följa eller tidigare 

studier av detta slag att inspireras av gällande konstruktion av idealtyper av 

genussystem och sociobiologi, varför det har stått mig fritt att själv välja de 

dimensioner som bör ingå i idealtyperna. Jag har därför utgått ifrån uppsatsens syfte 

samt de båda teoriernas mest utmärkande egenskaper, för att på ett så tydligt sätt 

som möjligt särskilja teorierna och förhoppningsvis kunna genomföra en 

framgångsrik undersökning. Huruvida mitt analysverktyg är en lyckad skapelse 

eller inte, blir en empirisk fråga som besvaras i takt med att analysen fortlöper 

(Esaiasson et al. 2012: 143). Om analysen lyckas med att på ett effektivt och 

intressant sätt identifiera textens idéer, i linje med uppsatsens syfte, kan vi också 

konstatera att verktyget är väl konstruerat för sitt ändamål. Nedan operationaliseras 

de fyra dimensionerna enligt då båda teorierna. En diskussion förs utifrån varje 

dimension där teoriernas huvudsakliga argument i frågan redogörs och bildar till 

slut, när alla dimensioner är avklarade, de färdiga idealtyperna. Vi börjar med synen 

på könsskillnader.  

De båda teorierna är överens om att vi människor formas av vår omgivning, tar 

intryck av föräldrar, vänner och den rådande kulturen i allmänhet. Vad som dock 

skiljer dem åt är att emedan sociobiologisk teori hävdar att män och kvinnor 

tenderar att ha vissa medfödda essentiella egenskaper (Pinker 2006: 359–363), 

menar teorin om genussystemet att sådana skillnader är resultat av socialisering och 

att de stereotypa könsrollerna präglas av fullständig godtycklighet. Den senare 
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ståndpunkten sammanfattas väl av de Beauvoirs berömda formulering ”Man föds 

inte till kvinna, man blir det”.  

Samhället är från ett genusteoretiskt perspektiv präglat av genussystemet, vilket 

låser in män och kvinnor i de tidigare nämnda könsrollerna, och cementerar en 

maktobalans mellan könen där kvinnan - hennes egenskaper och sysslor - 

systematiskt värderas lägre än mannens (Hirdman 1988). Det är dock svårare att 

bestämma hur ett sociobiologiskt perspektiv på samhället ser ut. Det finns nämligen 

ingen enhetlig syn på vad som präglar samhället, utan mängder av olika 

samhällsåskådningar - från kommunism till anarkokapitalism - kan rymmas under 

detta teoretiska paraply. Det är i sammanhanget lättare att identifiera vad det 

sociobiologiska perspektivet motsätter sig, än vad det egentligen förespråkar, varför 

detta också får vara det som representerar perspektivet i idealtypen. Då män och 

kvinnor i vår evolutionära utveckling varit tvungna att tillämpa skilda strategier för 

överlevnad och reproduktion, är det enligt ett sociobiologiskt perspektiv inte 

nödvändigt att betrakta samhällen som, även till stor grad, är könssegregerade som 

orättfärdiga och förtryckande mot endera kön. De kan vara det, och har så varit 

under stor del av den mänskliga historien, men vi kan inte dra den slutsatsen endast 

utifrån en sådan observation. Det är snarare troligt, menar man från sociobiologiskt 

håll, att det faktum att det främst är kvinnor som arbetar inom vården beror på mäns 

och kvinnors olika normalfördelningskurvor, där kvinnor som grupp har högre 

preferens för att arbeta med människor än vad män har. Likaledes gäller det 

motsatta förhållandet som förklaring för att de flesta ingenjörer, soldater och 

brandmän är män. I de senare nämnda yrkena spelar också mäns högre fysiska 

kapacitet roll.  

Eftersom män och kvinnor på aggregerad nivå skiljer sig åt i flera avseenden, 

kommer ett samhälle som avlägsnat alla formella hinder för kvinnors deltagande på 

arbetsmarknaden, trots detta oundvikligen uppvisa en viss könssegregering. Därför 

är också begreppet jämställdhet ur ett sociobiologiskt perspektiv inte heller 

nödvändigtvis synonymt med representativ jämlikhet - alltså en jämn fördelning av 

män och kvinnor på alla arbetsplatser och positioner. Genussystemet å andra sidan 

menar att somliga arbeten idag är kodade till ett visst kön, och könet är i sin tur 

kodat till vissa arbetsplatser och uppgifter. Dessa är mänskligt konstruerade, varför 

ett fullt jämställt samhälle endast kan anses uppnått när de godtyckliga könsrollerna 

och det övriga genussystemet är upplöst, vilket i förlängningen rimligtvis också 

innebär att män och kvinnor deltar i liknande utsträckning i alla samhällets delar.  

För att uppnå detta är det nödvändigt att isärhållandets dikotomi bryts genom att 

tillåta eller tvinga män och kvinnor in på samma arenor (Hirdman (1988: 58). 

Därigenom tillintetgörs könssegregationen och genussystemets (brist på) logik 

avslöjas varpå den manliga normen förlorar sin status. Medel som syftar till att 

sudda ut, eller helt avskaffa, gränser mellan könen kan också vara behjälpligt i detta 

(West och Zimmerman 1987: 147). Från en sociobiologisk horisont är sådana 

åtgärder inte nödvändiga, utan kommer att leda till bortkastade resurser, då inga 
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politiska åtgärder i världen kan radera ut människans evolutionära arv (Pinker 2006: 

370). Det finns likväl jämställdhetsåtgärder som kan vara fullt legitima även ur detta 

perspektiv. Eftersom män av naturen är generellt både starkare och mer aggressiva 

än kvinnor kan adekvat lagstiftning och en väl fungerande rättsapparat som kan 

straffa de män som begår våld - mot såväl män som kvinnor - vara en lämplig åtgärd 

ur detta perspektiv. Att motverka formell diskriminering ligger också inom ramen 

för problem som kan åtgärdas. Enligt ett sociobiologiskt perspektiv tillhör dock inte 

meritokratisk tillsättning av positioner - även om detta leder till en obalans mellan 

könen - sådana problem (Pinker 2006: 353). 

De operationaliseringar som gjorts utifrån forskningsöversikten skapar följande 

två idealtyper.  

 

  Könsskillnader  Samhället  Jämställdhet  Medel  

Genussystem  

Socialt konstruerade, 
godtyckliga. Kan 

upplösas genom aktiv 
politik.  

Genussystemet 
genomsyrar allt. Mannen 

norm.   

Frånvaro av genussystem. 
Könsrollerna avskaffade. Män 

och kvinnor deltar jämlikt i 
alla delar av samhället. 

Kritisera och motarbeta 
normer. Belysa 

strukturer. Bryta 
segregering.  

Sociobiologi  

Biologi spelar viss roll för 
både fysiska och 

psykologiska 
egenskaper.  

Ojämlikt, men 
ej nödvändigtvis illegitimt.  

Mäns och kvinnors lika 
möjligheter.   

Avlägsna formella 
hinder. Hantera naturliga 
skadliga beteenden, ex. 

våldsamhet.   

(Figur 2) 

 

Tillsammans utgör de fyra kategorierna ett tillräckligt omfattande raster för att 

fånga upp de viktigaste premisserna i regeringens policy. De två första kategorierna, 

könsskillnader och samhället, fångar policyns ontologiska utgångspunkter, medan 

de två andra, jämställdhet och medel, istället riktar in sig på dess ideologiska följder. 

De är också tillräckligt ömsesidigt uteslutande för att ingen av dem kan anses vara 

överflödig, utan fångar var och en upp viktiga delar av det pussel som den 

beskrivande idéanalysen syftar till att lägga (Esaiasson et al. 2012: 143).  

När nu analysverktyget är skapat, är det hög tid att påbörja analysen. 
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4 Analys  

Nedan analyseras regeringens policy med hjälp av idealtyperna. Kapitlet syftar till 

att besvara forskningsfrågan: Vilket utrymme får idéer om biologiska 

könsskillnader i den svenska regeringens jämställdhetspolitik?  

I avsnitt 3.3 Idealtyper skapades ett analysverktyg enligt fyra kategorier: 

Könsskillnader, Samhället, Jämställdhet och Medel. I syfte att göra analysen mer 

överskådlig och begriplig, presenteras den tematiskt i tur och ordning enligt dessa 

fyra kategorier.  En sammanfattande diskussion om analysens resultat inom de olika 

dimensionerna förs sedan i resultatkapitlet, för att slutligen, i den avslutande 

diskussionen, sättas i ett större sammanhang i relation till problemformulering och 

tidigare forskning på ämnet. 

4.1 Könsskillnader  

Den här dimensionen syftar till att fånga upp vilken syn på kön som kommer till 

uttryck i regeringens policy. Anledningen till att analysverktyget med idealtyper 

skapades, var en bedömning att synen på kön troligen inte är explicit uttalad i 

dokumentet. Det finns dock passager däri som - med en tydlighet som indikerar att 

denna bedömning måhända inte varit helt träffsäker - ger oss en klar inblick i frågan.  

Regeringens jämställdhetspolitik tar sin utgångspunkt i en 

kunskap och förståelse om att kön och makt skapas och 

upprätthålls strukturellt i alla delar av samhället (s. 65). 

Ovanstående citat får ses som ett så tydligt ställningstagande om regeringens 

perspektiv som man kan önska. Vi får däri veta att regeringen, i likhet med 

idealtypen genussystem, ser kön som något konstruerat, och alltså inte utgör något 

objektivt eller naturligt. Att också begreppet ”makt” nämns i samma mening ger 

oss indikationer på att det är en typ av feministisk genusteori som tillämpas, 

eftersom makt är ett ytterst centralt begrepp inom feministisk teori i allmänhet, och 

i genussystemet i synnerhet. Vi får ytterligare stöd för en sådan tolkning i följande 

stycke:  

De grundläggande särdragen i ett könsmaktssystem eller 

genussystem handlar om en uppdelning i två kön samt en 
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isärhållning och segregering av dessa. Isärhållandet innebär att 

män och kvinnor, och det som ses som manligt respektive 

kvinnligt, hålls isär och ses som varandras motsatser (s. 65).  

Citatet är mer eller mindre en exakt återgivning av Hirdmans teori om 

genussystemet - vilket också är ett begrepp som regeringen använder i texten. 

Regeringen ansluter därmed till den teoretiska förståelsen av könsskillnader som 

uppstår genom en - av människan skapad - binär uppdelning, varpå de olika 

egenskaperna som godtyckligt förknippas med könen tilldelas olika värde. Någon 

diskussion huruvida de två könen genom miljontals år av evolutionär utveckling 

har divergerat, eller att den binära könsuppdelningen är absolut fundamental för 

arter som tillämpar sexuell fortplantning, vilket får konsekvenser för de båda 

könens egenskaper och strategier, förs över huvud taget inte. Faktum är att varken 

orden ”biologi” eller ”evolution” överhuvudtaget förekommer i det knappt 200 

sidor långa policydokumentet. Visserligen nyttjas genomgående i skrivelsen 

kategorierna ”man” och ”kvinna”, vilket kan tolkas som ett accepterande av en 

binär könsuppdelning. Men det förklaras samtidigt i texten att uppdelningen syftar 

till att synliggöra och förändra de strukturella skillnader som idag existerar, och att 

begreppen därför blir praktiskt nödvändiga (s. 65). Teorin om genussystemet (som 

den tillämpas i den här uppsatsen) förnekar inte nödvändigtvis förekomsten av 

biologiskt kön, då ju även Hirdman nyttjar en uppdelning av män och kvinnor i sin 

teoribildning, men menar att de egenskaper och värden som tillskrivs dessa är 

godtyckliga. Regeringen idé om kön tenderar dock att inte ha en sådan acceptans 

för biologisk reproduktion, då man menar att ett sådant perspektiv kan vara något 

potentiellt skadligt:  

Regeringen delar Jämställdhetsutredningens bedömning att 

en binär syn på kön kan vara problematisk, både ur ett 

jämställdhets- och ett transperspektiv, exempelvis för personer 

som inte identifierar sig enligt könsuppdelningen kvinna/man (s. 

66). 

Citatet indikerar att regeringens syn på kön kan placeras någonstans mellan 

genus- och queerteori, snarare än mellan genusteori och sociobiologisk teori, 

eftersom det senare inte ges något utrymme överhuvudtaget.  

Förutom ovan exemplifierade explicita uttalanden om könsskillnader, finns 

också genomgående i texten hänvisningar till hur det uteslutande är normer, 

förväntningar och sociala omständigheter som påverkar hur människor är och 

agerar. Några exempel på detta följer nedan.  

De könssegregerade valen av nationellt program i 

gymnasieskolan kan till övervägande del förklaras av 

föräldrarnas utbildningsbakgrund. Barn till lågutbildade 

föräldrar återfinns ofta på yrkesprogram med en tydlig kvinno- 

respektive mansdominans medan barn till högutbildade föräldrar 
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ofta väljer högskoleförberedande program med jämnare 

könsfördelning (s. 26). 

Normer om kön och maskulinitet har också en negativ 

inverkan på mäns hälsa bl.a. genom att män söker vård i mindre 

utsträckning och i ett senare skede än kvinnor. Flera av de 

dödsorsaker som är vanligare bland män än bland kvinnor kan 

relateras till beteenden som risktagande, framför allt inom 

trafiken, våldsanvändning och hög alkoholkonsumtion (s. 81). 

De våldsbejakande extremistiska grupperna utgörs 

huvudsakligen av pojkar och män. Stereotypa normer som 

kopplar samman maskulinitet och våld spelar en roll i samtliga 

våldsbejakande extremistmiljöer i Sverige (s. 161).  

Kvinnors och mäns beslut om hur mycket de ska ägna sig åt 

betalt respektive obetalt arbete påverkas av en rad faktorer, inte 

minst de villkor som en könsuppdelad arbetsmarknad innebär när 

det gäller löner, arbetstider och arbetsmiljöförhållanden. Det går 

inte heller att underskatta [sic!]3 betydelsen av hur traditionella 

könsnormer, förväntningar och kultur på arbetsplatser, hos 

arbetsgivare och kollegor samspelar med egna förväntningar och 

könsnormer hos familj och vänner (s. 170). 

Samtliga dessa citat är exempel på formuleringar där en socialkonstruktivistisk 

syn på kön tillåts stå oemotsagd varigenom könsnormer tilldelas rollen som kausal 

mekanism för skillnader i samhället mellan könen. Nog för att det är rimligt att i 

samtliga dessa exempel diskutera vilka normer som råder inom de olika områdena, 

och på vilka sätt dessa eventuellt begränsar eller diskriminerar mot ettdera könet, 

men likaså kan man hävda det vara angeläget att i samma stycke också diskutera i 

vilken utsträckning de observerade fenomenen kan härröras från objektiva 

biologiska skillnader mellan könen. Sådana diskussioner är dock konsekvent 

frånvarande i hela skrivelsen, varför slutsatsen i analysen av den här kategorin blir 

att regeringens syn på könsskillnader ligger i princip helt i linje med, eller till och 

med går bortom, idealtypen genussystem. Som tillägg till denna bedömning noteras 

att inte heller någon av de remissinstanser som uttalar sig i skrivelsen uttrycker 

någon avvikande uppfattning i frågan. Istället konstaterar regeringen att: 

DO, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Göteborgs Universitet, 

Sekretariatet, Högskolan i Gävle, RFSL, TCO, Saco m.fl. 

påpekade bristen av intersektionellt perspektiv och att den binära 

beskrivningen av kön i målformuleringarna ”befäster en 

förståelse av kön, kvinnor och män, som binära och enhetliga 

kategorier och att detta återskapar och förstärker genusrelationer 

snarare än förändrar och upplöser dem” (s. 67). 

 
3 Här ska det troligtvis stå ”överskatta”, då motsatsen vore en diametral motsägelse mot allt annat som står i 

skrivelsen. 
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Citatet ger intrycket att politiken tillsammans med den offentliga förvaltningen 

och akademin är eniga kring diskursen om kön som social konstruktion.  

4.2 Samhället 

I det här avsnittet analyseras vilken av idealtyperna som bäst överensstämmer med 

regeringens syn på samhället. I regeringens skrivelse tillägnas denna ontologiska 

fråga mycket utrymme, men dessvärre upptas större delen av krassa konstateranden 

och observationer i form av redogörelser av statistiska samanställningar om 

exempelvis könens fördelning på arbetsmarknaden, snarare än ställningstaganden 

mot eller problematiseringar av detsamma. Men eftersom skrivelsen är relativt 

omfattande finns också gott om exempel på passager där vi ges både direkta 

ställningstaganden och formuleringar som passar väl för uppsatsens analys. Vi kan 

börja med det kanske absolut tydligaste: 

Jämställdhetspolitiken utgår från en feministisk analys av 

samhället där de strukturer och processer som skapar ojämlikhet 

mellan kvinnor och män står i fokus (s. 65). 

Vi får däri veta främst två saker. För det första att samhället idag är ojämlikt, och 

att det är strukturer som skapar denna ojämlikhet. För det andra att regeringen 

tillämpar ett feministiskt perspektiv i analysen av denna ojämlikhet. Det senare är 

såklart föga förvånande för en regering som är uttalat feministisk, och det är inte 

heller möjligt att utifrån endast ett sådant ställningstagande dra slutsatsen om vilken 

kausal teori som tillämpas, då ju feminismen på intet sätt är en enhetlig teori eller 

ideologi. Men andra citat i skrivningen kan ge oss ledtrådar om vilken typ av 

feminism det är som regeringen tillämpar. Exempelvis: 

Det gäller inte minst den samlade kvinnorörelsen som har haft 

ett avgörande inflytande på jämställdhetspolitikens utveckling 

och framsteg, allt ifrån kampen för kvinnors rösträtt i seklets 

början till synliggörande av hur könsmaktssystemet bidrar till att 

vidmakthålla mäns överordning och kvinnors underordning (s. 

108). 

Liksom vi konstaterade i kategorin ”könsskillnader” är det teorin om 

könsmaktssystemet - av Hirdman benämnt genussystemet - som präglar regeringens 

syn på hur samhället är strukturerat. Den könssegregation som observeras i 

samhället tolkas därför som en maktordning, där män är överordnade kvinnor. Flera 

andra citat stärker denna tolkning av regeringens ontologiska premisser: 
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… kvinnor och män har ännu inte samma makt att forma 

samhället och sina egna liv (s. 8). 

Regeringen anser att mäns våld mot kvinnor är den yttersta 

konsekvensen av ett ojämställt samhälle (s. 83). 

Sverige präglas fortfarande av stora skillnader i 

livsförutsättningar mellan kvinnor och män. Ojämställdheten 

innebär orättvisor, problem och kostnader på individ-, 

organisations- och samhällsnivå (s. 155). 

I likhet med teorin om genussystemet, och flera andra feministiska 

teoribildningar, betraktar regeringen samhället som genomsyrat av orättvisor och 

förtryck. Det övergripande jämställdhetspolitiska målet - att män och kvinnor ska 

ha samma makt att forma samhället och sina egna liv - anses alltså inte vara uppfyllt 

idag. I skrivelsen ges flera exempel på hur detta ojämlika förhållande tar sig uttryck. 

Att män och kvinnor som grupp tjänar olika mycket är ett sådant, den segregerade 

arbetsmarknaden ett annat. Så här står det till exempel: 

Utvecklingen [att det ännu finns få kvinnliga 

styrelseordföranden och verkställande direktörer på börsnoterade 

företag] tyder på att det finns mekanismer som gynnar män när 

det gäller att få betydelsefulla positioner inom näringslivet (s. 

11). 

Vilka dessa mekanismer må vara diskuteras inte, utan vi lämnas att dra egna 

slutsatser. Något som i den här skrivelsen, där biologiska könsskillnader inte nämns 

överhuvudtaget, pekar på att de utgörs av socialt konstruerade kvinnoförtryckande 

strukturer. Ytterligare stöd för en sådan tolkning får vi då regeringen skriver att: 

Samhällets behov av att tillvarata den bästa kompetensen 

motverkas när könsbundna föreställningar präglar studieval och 

utbildning” (s. 177).  

Det är alltså inte några naturliga preferenser som ligger till grund för de 

observerade skillnaderna, utan endast våra föreställningar om sådana. Vidare menar 

teorin om genussystemet att de godtyckligt konstruerade kvinnliga egenskaperna 

och sysselsättningarna värderas lägre än männens motsvarigheter, och regeringen 

verkar instämma i en sådan analys då man skriver att:  

Det finns en värdediskriminering på arbetsmarknaden – att 

kvinnors arbete helt enkelt värderas lägre än mäns (s. 23).  

I skrivelsen ges inget utrymme åt att diskutera huruvida de skillnader som 

observeras i samhället, åtminstone delvis, skulle kunna förklaras av biologiska 

mekanismer, till exempel hur mäns naturliga anlag för högre nivåer av aggressivitet, 
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större preferens för tillfälliga sexuella förbindelser och betydligt större 

muskelmassa, sannolikt bidrar till att män utgör den absoluta majoriteten av vålds- 

och sexualbrottslingar. Våldsutövning betraktas istället som yttringar av maskulina 

normer, och det våld som män utövar mot kvinnor blir då endast en förlängning av 

det övergripande strukturella förtrycket. Så här skriver regeringen: 

Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt och omfattande 

samhällsproblem som orsakar stort fysiskt och psykiskt lidande. 

Det är den yttersta konsekvensen av den maktobalans som råder 

mellan kvinnor och män. […] Föreställningar om kön, makt och 

sexualitet har en grundläggande betydelse för alla former av 

mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och 

förtryck såväl som prostitution och människohandel för sexuella 

ändamål (s. 33).  

Man skriver visserligen att:  

Män utsätts i större utsträckning än kvinnor för våld i offentliga 

miljöer av personer de inte har en nära relation till (s. 83).  

Men det är uteslutande våldet som drabbar kvinnor som problematiseras, och 

sätts i ett strukturellt sammanhang genom att benämna det som ”mäns våld mot 

kvinnor”. Den sammanlagda bedömningen av regeringens syn på samhället, så som 

det ges uttryck i denna skrivelse, är att den stämmer väl överens med de ontologiska 

premisserna i teorin om genussystemet. Man instämmer i att samhället präglas av 

en könsmaktsordning vars mekanismer systematiskt bidrar till kvinnans 

underordning. Det huvudsakliga problemet identifierar regeringen som de normer 

som sprider en aggressiv och våldsaccepterande maskulinitet och begränsar 

kvinnor. Det sociobiologiska perspektivet lyser här med sin fullständiga frånvaro, 

varför regeringens syn på samhället bedöms ligga i linje med idealtypen 

genussystem.  

4.3 Jämställdhet 

Här analyseras regeringens syn på jämställdhet så som den kommer till uttryck i 

skrivelsen. Analysen identifierar inga direkt explicita redogörelser för vad 

regeringen anser jämställdhet vara, men genom att identifiera formuleringar om 

vad den anser inte vara jämställt, kan vi dra slutsatser om vad den också anser om 

motsatsen. Följande citat ger oss dock ett exempel på hur regeringen formulerar ett 

normativt ställningstagande avseende den könssegregerade arbetsmarknaden, 

vilken man betraktar som något väsentligt negativt: 
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Kvinnor och män har olika yrken. De vanligaste yrkena bland 

kvinnor finns inom vård och omsorg samt utbildning, medan 

lastbilsförare, mjukvaruutvecklare och företagssäljare är 

vanligast bland män […] Bland de anställda männen arbetade 73 

procent i ett mansdominerat yrke 2001 jämfört med 67 procent 

2014. Under perioden 2001–2014 har således en förändring i 

positiv [min kursivering] riktning ägt rum, även om 

arbetsmarknaden fortfarande är könsuppdelad (s. 20). 

Citatet visar att regeringen ser ett egenvärde i att män och kvinnor arbetar i 

liknande utsträckning i de olika branscherna, vilket indikerar en syn på jämställdhet 

där vikt läggs vid kvantitativ jämlikhet. I citaten nedan ges ytterligare stöd för en 

sådan tolkning. 

Också i fråga om vertikal könssegregering går utvecklingen 

långsamt (s. 21). 

Regeringens mål är att kvinnors sysselsättningsgrad ska vara 

lika hög som mäns och att löneskillnaderna mellan kvinnor och 

män ska utjämnas. Kvinnors lägre disponibla inkomster kan till 

stor del förklaras av den könssegregerade arbetsmarknaden samt 

att kvinnor i större utsträckning arbetar deltid och har mer 

frånvaro än män på grund av ohälsa och föräldraledighet (s. 156). 

Då regeringen anser att utvecklingen mot jämställda löner går 

för långsamt avser regeringen att sammanställa och presentera en 

handlingsplan för jämställda löner (s. 162). 

Utveckling definieras som förändring i en kvantitativt jämlik riktning, varför vi 

får förmoda att det slutgiltiga målet för utvecklingen är att män och kvinnor är 

representerade i liknande utsträckning, såväl horisontellt som vertikalt, i alla 

branscher och som grupp tjänar lika mycket.  

Värt att notera är också att det endast verkar vara de fall där kvinnor är 

underrepresenterade som problematiseras och tolkas som ett tecken på en 

existerande könsmaktsordning. Lika dominerande som män är på chefspositioner 

inom det privata näringslivet, är kvinnor inom landstingen och kommunerna. Men 

medan männens överrepresentation i näringslivet med självklarhet tolkas som ett 

uttryck för en rådande androcentrisk könsmaktsordning, som i förlängningen är 

orsaken till att män utövar våld mot kvinnor, utmynnar kvinnors överrepresentation 

som chefer inom offentlig förvaltning däremot inte i någon diskussion om huruvida 

svensk offentlig förvaltning skulle vara präglat av ett gynocentriskt matriarkat. Ej 

heller diskuteras några eventuella evolutionsbiologiska mekanismer som kan tänkas 

ligga till grund för den könssegregerade arbetsmarknaden. Det verkar initialt vara 

tydligt att det är en feministisk könsmaktsanalys som genomsyrar regeringens 

perspektiv på jämställdhet, där fokus ligger på att problematisera kvinnors 

underrepresentation och att utjämna kvantitativa ojämlikheter. Regeringens syn på 
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jämställdhet verkar så här långt ligga i linje med genussystemets idealtyp. Det finns 

också mängder med formuleringar i skrivelsen som ger stöd åt en sådan tolkning. 

Det är nämligen inte bara på arbetsmarknaden som det kvantitativa 

jämlikhetsidealet tillåts definiera jämställdheten. Det gäller även hushållssysslor: 

Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha 

möjlighet att ge och få omsorg på lika villkor. Fördelningen av 

det obetalda arbetet är en tydlig indikator på ojämställdheten i 

människors privatliv (s. 170). 

Likaså gäller det för uttaget av föräldraförsäkringen: 

Uttaget av föräldrapenning är inte jämställt. Kvinnor tar ut 

betydligt högre del av föräldrapenningen än män (s. 170). 

Ekonomisk jämställdhet anses uppnås genom att män och kvinnor som grupp 

tjänar lika mycket: 

Ett aktivt arbete och ansvarstagande från arbetsmarknadens 

parter inom ramen för den svenska modellen behövs för att öka 

förändringstakten mot minskade löne- och inkomstskillnader och 

för att nå målet om ekonomisk jämställdhet (s. 74). 

Trots att kvinnors ställning på arbetsmarknaden har stärkts 

och deras förutsättningar för ekonomisk självständighet har ökat, 

finns det fortfarande ett lönegap som enligt regeringen är ett 

tydligt uttryck för kvinnors och mäns olika möjligheter i 

arbetslivet. Dessa löneskillnader får dessutom konsekvenser för 

kvinnors inkomster över hela livscykeln, från tiden som 

yrkesarbetande till pensionen. Det finns därför enligt regeringen 

alltjämt ett behov av ett aktivt arbete för att komma till rätta med 

löneskillnaderna (s. 163). 

Regeringens mål är att kvinnors sysselsättningsgrad ska vara 

lika hög som mäns och att löneskillnaderna mellan kvinnor och 

män ska utjämnas (s. 156). 

Även den segregerade skolan ses som ett problem: 

Könsfördelningen i gymnasieskolans olika program och 

inriktningar fortsätter att vara ojämn. Att kvinnor och män har 

olika makt och möjligheter att påverka både samhället och sina 

egna liv, vilket även omfattar möjligheterna att leva jämställt, är 

en central utmaning för jämställdhetspolitiken. Det övergripande 

målet för jämställdhetspolitiken är således långt ifrån uppnått och 

därför fortsatt relevant och angeläget (s. 70). 
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Det är tydligt att regeringen inte anser att dagens samhälle har uppnått 

jämställdhet. Att det inte finns några formella hinder för män och kvinnors 

deltagande i samtliga exempel ovan menar regeringen inte vara tillräckligt, utan 

målsättningen är att förändra människors beteendemönster för att uppnå 

kvantitativa ideal om jämlik fördelning av allt från politisk makt till hushållsarbete. 

Denna syn på jämställdhet blir tydlig i följande citat: 

Bristen på jämställdhet när det gäller utbildning handlar i dag 

inte om den formella tillgången till utbildning utan om 

ojämställda förutsättningar, möjligheter och villkor i samband 

med utbildning. Under förra seklets första hälft fick kvinnor och 

flickor formellt tillträde till hela utbildningssystemet, men 

fortfarande råder en påtaglig könssegregering på de flesta 

utbildningsinriktningar, såväl i nationella program i 

gymnasieskolan och yrkeshögskolan som i högskolan (s. 76). 

Anledningen till att regeringen anser detta vara indikatorer på illegitim 

ojämställdhet, snarare än en naturlig följd av mäns och kvinnors olika livsval, kan 

vi förstå genom denna formulering: 

Att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma 

möjligheter och villkor när det gäller personlig utveckling 

handlar om jämställda förutsättningar att utveckla intressen, 

ambitioner och att nå sin fulla potential utan att hindras av 

strukturer, fördomar och stereotypa föreställningar utifrån kön (s. 

78). 

Det är alltså inte så, menar regeringen, att män och kvinnor - i egenskap av fria 

aktörer - själva väljer sin väg i livet, och att naturliga preferenser och fallenheter 

därefter manifesteras i den aggregerade statistiken. Hade detta varit fallet, vore det 

möjligt (men inte säkert) att betrakta ett samhälle som är fritt från formella hinder 

som ett jämställt sådant. Men om vi istället menar att vår identitet och våra 

egenskaper bottnar i att män och kvinnor stöps i godtyckligt socialt konstruerade 

olika formar, vilket resulterar i ett segregerat samhälle där de val vi gör inte är att 

betrakta som fria, utan undermedvetet betingade av rådande normer, blir det 

knepigare. Ett sådant system, där kvinnor dessutom blir strukturellt förfördelade, 

kan vi knappast betrakta som jämställt. Det verkar tydligt att det är den senare av 

de två, förvisso extrema, tolkningarna av jämställdhet som regeringen utgår ifrån i 

sin skrivelse.  

För att uppnå ett jämlikt samhälle måste begränsande normer 

utmanas. Snäva könsnormer och brist på jämställdhet begränsar 

människors fria livsval (s. 159).  

Det stämmer väl in i den syn på jämställdhet som Hirdman ger uttryck för i sin 

teori om genussystemet, och också med den idealtyp som i den här uppsatsen bär 
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dess namn. Regeringens syn på jämställdhet bedöms därför tillhöra idealtypen 

genussystem. 

4.4 Medel 

Den sista kategorin som bearbetas i denna idealtypsanalys är de medel som 

regeringen ämnar nyttja för att påverka jämställdhetspolitiken i önskad riktning. En 

problematisk aspekt jag relativt tidigt upptäckte med den här kategorin är att den, 

om analysen ska vara helt uttömmande, är enormt omfattande. Detta eftersom stora 

delar av dokumentet ägnas åt att just lista de åtgärder som regeringen ämnar vidta 

inom varje jämställdhetspolitiskt område – vilka i sin tur också är många. Jag gör 

här ingen ansats till att lista och analysera samtliga åtgärder som regeringen 

föreslår, utan nöjer mig med de övergripande dragen som trots allt går att 

identifiera.  

I likhet med de övriga tre kategorierna är det relativt enkelt att konstatera vilken 

av de två idealtyperna som präglar regeringens arbete. För att komma tillrätta med 

det förtryck som är institutionaliserat i genussystemet menar Hirdman att 

isärhållandets dikotomi måste brytas, genom att de normer som skapar den belyses 

och ifrågasätts. Mycket av regeringens arbete kretsar också kring just detta. Såhär 

beskriver regeringen hur de riktar fokus i sitt arbete: 

Regeringens höga ambitioner för jämställdhet innebär att 

jämställdhetsperspektivet ska finnas med i politikens utformning 

på bred front, så att politiken på alla områden bidrar till att 

hämmande könsnormer och strukturer bekämpas (s. 45–46).  

Att tillämpa ett jämställdhetsperspektiv är till synes synonymt med att arbeta 

normkritiskt. Främst är det normer kring mäns beteende och maskulinitet som 

framställs som problematiskt: 

Förändrade handlingsmönster hos män och pojkar är en 

grundläggande förutsättning för att förverkliga samtliga 

jämställdhetspolitiska delmål liksom det övergripande målet att 

kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina 

egna liv (s. 63).  

För att åstadkomma detta fordras ett bredare och mer 

konstruktivt engagemang av män och pojkar än tidigare samt en 

uppgörelse med normer som rättfärdigar våld och begränsningar 

av kvinnors och flickors handlingsutrymme och livsval (s. 109). 

Universellt våldsförbyggande program riktade till en bred 

målgrupp, främst unga män, som handlar om att förändra 
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stereotypa könsnormer vilka kopplar samman maskulinitet och 

våld (s. 127). 

Föreställningar om våld och hot om våld som legitima uttryck 

för manlighet bör aktivt motverkas i sammanhang som är särskilt 

viktiga i formandet av pojkars och unga mäns identitet (s. 115). 

Det normkritiska kommer till uttryck som den primära åtgärden i flera - för att 

inte säga samtliga - av de områden som regeringen menar har behov av förbättring 

ur jämställdhetssynpunkt. Att den tendens som män och kvinnor uppvisar - att välja 

olika inriktningar för utbildning och yrkesliv - enligt regeringen är ett utslag av 

ojämställdhet slogs fast i analysen av skrivningens syn på jämställdhet. Till 

regeringens förtjänst kan vi konstatera att de medel som nyttjas också utformas så 

att de, åtminstone teoretiskt, kan åtgärda sådana specifika problem, varpå de 

formulerar sin ansats enligt följande: 

I bl.a. läroplanen för förskolan (Lpfö98) och i läroplanen för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11) 

anges att verksamheten ska motverka traditionella könsmönster 

och könsroller samt att flickor och pojkar ska ha samma 

möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan 

begränsningar utifrån stereotypa könsroller (s. 77).  

En stor del av en människas identitet och självbild grundläggs 

tidigt i livet och det är därför särskilt viktigt att ett aktivt 

jämställdhetsarbete och normkritiskt arbete bedrivs i förskolan 

men även i grundskolan och i gymnasieskolan för att ge elever 

möjligheter att välja utbildning och yrke utan begränsande 

könsnormer. En viktig del av arbetet för att bryta de könsbundna 

studievalen handlar om att få normbrytare att också stanna kvar 

på utbildningen och senare också att arbeta inom ett yrke där de 

befinner sig i minoritet (s. 77).  

Arbetet mot de könsbundna studievalen måste omfatta hela 

utbildningssystemet, från förskola till högskola och från 

information och rekrytering till kunskapsinnehåll, pedagogik och 

frågor om kultur och jargong (s. 168). 

I fråga om att förhindra att män utsätter kvinnor för våld av oliks slag menar 

regeringen att det är främst förebyggande arbete som bör ligga i fokus. Om vi kan 

förhindra att våldsbrott sker kan vi ju samtidigt göra övriga åtgärder, som skydd av 

utsatta kvinnor och bestraffning av de skyldiga männen, obsoleta - vilket 

naturligtvis är ett önskvärt mål.  

Att förebygga mäns våld mot kvinnor, dvs. att förhindra att 

våld över huvud taget uppstår eller upprepas, är den huvudsakliga 

utgångspunkten för strategin. Detta innebär att bakomliggande 
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orsaker till mäns våld, och möjligheterna att undvika eller bryta 

våldet, bör beaktas i alla insatser inom strategin (s. 115).  

Dessa ”bakomliggande orsaker” är naturligtvis intressanta för att kunna vidta rätt 

åtgärder. Här skulle man ur ett sociobiologiskt perspektiv kanske önska en 

diskussion kring hur vi förhindrar att den percentil av män som har genetiska anlag 

för både extrem aggressivitet och stor fysisk kapacitet, ges möjlighet att få utlopp 

för denna aggression genom att skada andra människor. Regeringen har också en 

punkt där man påpekar vikten av brottsbekämpning: 

En effektiv brottsbekämpning kan ha en avhållande effekt på 

benägenheten att begå våldsbrott och ökar möjligheterna att 

frihetsberöva personer som begår allvarliga brott (s. 119). 

Men det huvudsakliga fokuset ligger som tidigare påvisats på förebyggande 

arbete, att förändra maskulina normer och på så sätt förhindra att fenomenet med 

våldsamma män överhuvudtaget uppstår. Mycket fokus läggs också på att sprida 

kunskap från genusforskning genom universitet, organisationer, hemsidor och 

upprättandet av den nya Jämställdhetsmyndigheten. Detta i syfte att motverka den 

”okunskap” som råder bland stora grupper och råda bot på den ”anti-feminism” som 

vissa män ger uttryck för. 

Samtidigt konstaterar utredningen att okunskap och 

likgiltighet ännu är en utmaning i sammanhanget liksom att 

grupper av män ger uttryck för sexism och anti-feminism och 

utsätter kvinnor för hot och trakasserier, inte minst på nätet. (s. 

63).  

För att summera vilken typ av medel som regeringen ämnar nyttja för att komma 

till rätta med jämställdheten i landet, anser jag det vara klarlagt att man i första hand 

ser preventiv normkritik som sin viktigaste åtgärd. Eftersom aggression ur ett 

sociobiologiskt ses som delvis biologiskt betingat, och därav något som vissa 

individer har särskilt genetiskt anlag för, kan våld betraktas som ett nära nog 

oundvikligt inslag i människans liv - något som endast kan begränsas, inte utrotas. 

Det går därför att med lite välvilja tolka det som att ett sociobiologiskt perspektiv 

kommer till uttryck i regeringens passager om att förbättra brottsbekämpning och 

att stödja brottsofferjourer. 

En effektiv brottsbekämpning kan ha en avhållande effekt på 

benägenheten att begå våldsbrott och ökar möjligheterna att 

frihetsberöva personer som begår allvarliga brott (s. 119).  

Ideella kvinnojourer kan ge skydd och stöd till kvinnor som 

inte kan eller vill ha kontakt med socialtjänsten. Regeringen har 

för 2015–2019 avsatt sammanlagt 425 miljoner kronor för stöd 

till lokalt verksamma kvinnojourer (s. 137). 
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Listan på åtgärder som regeringen föreslår är dock väldigt omfattande, och det 

är då inte särskilt förvånande att några av åtgärderna ligger i linje med vad som kan 

anses rimligt utifrån ett sociobiologiskt perspektiv. Regeringen gör dock tydligt att 

den absolut viktigaste åtgärden för att komma till rätta med jämställdheten, inom 

samtliga områden, är det förebyggande normkritiska arbetet. Detta i kombination 

med att det inte finns något som helst omnämnande av biologiska orsaker bakom 

de problem som åtgärderna ämnar lösa, utan all diskussion om ojämlikhetens 

kausala mekanismer riktar sig mot genusteoretiska maktstrukturer, gör att det är en 

tolkning som rimligtvis inte kan göras. Det är tydligt att åtgärderna främst syftar till 

att bekämpa det genussystem som man uttryckligen argumenterar för existerar. 

Även i denna sista kategori landar alltså regeringens policy i linje med idealtypen 

genussystem. 
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5 Resultat 

Analysen är nu klar och vi kan därmed börja sammanfatta och diskutera resultatet. 

I det här kapitlet presenteras inledningsvis resultatet av analysen, följt av en 

kortfattad redogörelse för de mest iögonfallande tendenserna däri. Därefter följer 

en mer utförlig diskussion som återkopplar till uppsatsens syfte och frågeställning, 

och vad vi egentligen kan dra för slutsatser utifrån resultatet.  

5.1 Sammanfattning av resultat 

En inledande reflektion i denna presentation är att regeringens idé om kön var 

mycket mer explicit uttalad än vad som förväntades då analysverktyget skapades. 

Syftet med att skapa idealtyperna var att tackla det förväntade problemet med att 

hitta den underliggande teorin, den som sällan diskuteras men som alltjämt ligger 

till grund för allt ideologiskt tänkande. Det visade sig dock bli ett mindre bekymmer 

än förväntat. Enligt de citat som presenteras i analyskapitlet är regeringens syn på 

såväl kön som på samhället och hur det bör förändras relativt uppenbart. En annan 

reflektion gäller själva resultatet. De övervägande kvalitativa dragen hos en 

idealtypsanalys medför att den inte låter sig redovisas visuellt slående genom 

diagram eller siffror. Vi kan dock konstatera att resultatet av policyanalysen var 

ytterst ensidigt. Regeringens idé om kön stämde i alla dimensioner mer eller mindre 

exakt överens med genussystemets idealtyp, och den enda egentliga avvikelsen från 

detta är i riktning mot ett än mer konstruktivistiskt queer-perspektiv. För att 

tydliggöra hur analysen relaterar till idealtyperna, presenteras de igen nedanför, 

följt av en sammanfattning av analysen av regeringens policy. 
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  Könsskillnader  Samhället  Jämställdhet  Medel  

Genussystem  

Socialt konstruerade, 
godtyckliga. Kan 

upplösas genom aktiv 
politik.  

Genussystemet 
genomsyrar allt. Mannen 

norm.   

Frånvaro av genussystem. 
Könsrollerna avskaffade. Män 

och kvinnor deltar jämlikt i 
alla delar av samhället.  

Kritisera och motarbeta 
normer. Belysa 

strukturer. Bryta 
segregering.  

Sociobiologi  

Biologi spelar viss roll för 
både fysiska och 

psykologiska 
egenskaper.  

Ojämlikt, men 
ej nödvändigtvis illegitimt.  

Män och kvinnors lika 
möjligheter.   

Avlägsna formella 
hinder. Hantera naturliga 
skadliga beteenden, ex. 

våldsamhet.   

(Figur 3) 

 

Regeringens syn på könsskillnader är att dessa konstrueras genom rådande 

samhälleliga normer och praktiker. Män och kvinnor tilldelas godtyckliga 

egenskaper, varav de som kvinnan erhåller värderas lägre än mannens. Regeringen 

ser det dessutom som problematiskt att, likt Hirdman, tillämpa en biologisk 

uppdelning mellan ”man” respektive ”kvinna”, vilket gör att regeringens idé om 

kön kan anses som mer konstruktivistisk än Hirdmans. Inga referenser till vare sig 

biologi eller evolution görs. 

Regeringens menar att samhället är präglat av könsmaktsordningen, där kvinnor 

är värderade lägre än mannen, som utgör normen. Detta kommer till uttryck i bland 

annat kvinnors lägre lön, mindre makt och att män systematiskt utövar våld mot 

kvinnor. Att de empiriska skillnader som observeras skulle kunna påverkas av 

biologiska könsskillnader är inget som överhuvudtaget diskuteras i skrivningen. 

Regeringen anser jämställdhet uppnås när män och kvinnor befrias från de 

stereotypa uppfattningar som idag begränsar vår vardag. Den önskvärda följden av 

detta menar man vara att män och kvinnor tjänar lika mycket, att vi väljer samma 

typer av utbildningar, arbetar inom samma sektorer, tar ut lika mycket ledighet för 

att sörja för våra barn och så vidare. Ett könssegregerat samhälle, frånvaro av 

formella hinder till trots, betraktas som i grunden ojämställt.  

Regeringen anser att de viktigaste medlen för att komma till rätta med 

problematiken är att belysa och förändra de normer och stereotypa mönster som 

genomsyrar hela samhället och begränsar - främst - kvinnors levnadsvillkor. Vissa 

av de åtgärder som diskuteras, brottsbekämpning och att hjälpa brottsoffer 

exempelvis, kan anses indikera närvaron av ett sociobiologiskt perspektiv, men 

avsaknaden av en djupare diskussion om åtgärdernas syften gör att detta inte kan 

beläggas.  

En diskussion om män och kvinnor som biologiska varelser, som under 

miljontals år har formats genom mekanismerna i sexuell reproduktion, lyser med 
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sin fullständiga frånvaro i policydokumentet. Diskussioner om begränsande 

normer, maktstrukturer och en socialkonstruktivistisk syn på kön präglar däremot 

hela dokumentet, vilket gör att regeringens policy bedöms ligga i linje med 

idealtypen genussystem.  

För att vi ska kunna anse uppsatsen vara avslutad, och att något produktivt i den har 

åstadkommits, är det nu nödvändigt för oss att göra ett återbesök till uppsatsens 

ursprungliga syfte och frågeställning. Detta i en ödmjuk förhoppning om att vad 

som har gjorts i resterande delar av uppsatsen i någon mån relaterar till detta. I 

inledningskapitlet formulerades uppsatsens syfte till att beskriva den svenska 

jämställdhetspolitikens kausala teori. Det skulle den göra genom att svara på 

följande fråga: 

Vilket utrymme får idéer om biologiska könsskillnader i den svenska regeringens 

jämställdhetspolitik? 

Frågan har besvarats genom att med hjälp av ett analysverktyg bestående av två 

idealtyper analysera Regeringens jämställdhetspolitiska skrivelse 2016/17:10. 

Såhär i efterhand vill jag hävda att analysen är gjord på ett sådant sätt att 

tillförlitligheten i dess resultat är fullgott för att besvara denna fråga. Den som har 

läst uppsatsen i sin helhet kommer nog inte höja nämnvärt på ögonbrynen, men så 

här kan svaret på uppsatsens forskningsfråga formuleras: Idéer om biologiska 

könsskillnader får ingen plats överhuvudtaget i regeringens policy.  

5.2 Avslutande diskussion 

Det finns såklart mycket att diskutera och kanske även ifrågasätta i uppsatsen 

såhär i efterhand. Den långa process som författandet av en master-uppsats utgör, 

är kantad av olika val, urval och prioriteringar, som sällan känns särskilt självklara, 

men som av nödvändighet ändå måste göras. Ett betydande sådant har i den här 

uppsatsen varit valet av analysverktyg. Idealtyperna skapades i farhåga att ett - av 

tidigare forskning inspirerat - klassifikationsschema i stil med det som används av 

Stern (2016), troligtvis vore ett för trubbigt verktyg för att kunna penetrera och 

dissekera en politisk text som inte förmodades ange sina idéer explicit. I 

metodkapitlet diskuterades att svaret på frågan om huruvida analysverktyget var en 

lyckad skapelse skulle bli en empirisk fråga, och att dess kvaliteter endast kunde 

mätas i hur väl det lyckats lösa den uppgift i vars syfte det framtagits. På det hela 

vill jag hävda att verktyget fungerade mycket väl i det avseendet, om än några 

reflektioner kan vara värda att diskutera. En sådan är kopplat till föraningen om 

politikens brist på explicita uttalande idéer. Det stod nämligen relativt tidigt i 

analysen klart vilken syn på kön som regeringen tillämpade, varför analysverktyget 

- konstruerat för att agera detektiv där inga bevis, endast ledtrådar, står att finna - 
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med facit i hand måhända kan ses som aningen överambitiöst. För att få ett 

tillfredsställande resultat av vilken syn på kön som regeringen tillämpar i sin politik 

hade det kanske varit fullt tillräckligt att rakt av kopiera en redan existerande 

klassificerande analys. Men eftersom idealtyperna tillför särskilda kvalitativa 

dimensioner till analysen på ett sätt som ett analysschema inte gör, samtidigt som 

beslutet måste betraktas utifrån den information som fanns tillgänglig vid den 

tidpunkten då det fattades, vill jag ändå hävda att valet av analysverktyg var rimligt. 

En annan reflektion i relation till resultatet är att vi kan konstatera att den 

kvalitativa metodlärans återkommande käpphäst om att idealtyper endast är 

extremer och alltså inte representerar verkliga förhållanden, inte alltid verkar 

stämma. I det här fallet sammanföll idealtypen genussystemet i princip fullständigt 

med regeringens politik - något som visserligen inte är helt oproblematiskt. Det 

skulle ju nämligen kunna tyda på att idealtypen inte är tillräckligt väl konstruerad, 

och därför inte fångar de nyanser som materialet i själva verket innehåller. I den här 

kritiken kan också vävas in varför just Hirdmans genussystem tillåts representera 

motsatsen till den sociobiologiska idealtypen, när den placerar sig mer i mitten av 

det konstruktivistisk-deterministiska spektrumet, om vi jämför med exempelvis 

Butlers queerteori. Det är möjligt, om den senare istället fick utgöra idealtyp i 

uppsatsen, att fler nyanser hade framträtt i resultatet, eftersom regeringens policy 

på ett sätt kan, i dess konsekventa nyttjande av begreppen ”man” och ”kvinna”, 

hävdas legitimera en binär könsuppdelning, och därför troligtvis inte hade tangerat 

en butleriansk idealtyp på samma sätt som den nu gjorde med genussystemet. Å 

andra sidan var uppsatsens syfte inte att finna nyanser i regeringens ”görande” av 

kön, utan att beskriva i vilken mån det biologiska perspektivet får utrymme - en 

uppgift som den nu nyttjade idealtypen löste på ett fullgott sätt.  

Att endast konstatera att uppsatsens forskningsfråga har besvarats på ett 

metodtekniskt tillfredsställande sätt, innebär dock inte per automatik att resultatet 

därav också skulle vara vetenskapligt och samhälleligt relevant. Om de frågor som 

ställs i undersökningen är fundamentalt ointressanta och inte inspirerar till 

exempelvis nya teoretiska eller politiska upptäckter, är det ju faktiskt irrelevant i 

vilken mån vi har lyckats besvara dem. Den fråga som har ställts i den här 

uppsatsen, som syftar till att beskriva i vilken mån idéer om biologiska 

könsskillnader får utrymme i svensk jämställdhetspolitik, vill jag dock hävda inte 

faller under denna kategori. En av orsakerna till denna ståndpunkt är simpelt nog 

att frågan som sådan inte har ställts tidigare - något som får anses vara 

anmärkningsvärt för en policy som har en ytterst framträdande roll i 

samhällsdebatten och som det har arbetats för i över 20 år. Detta alltså samtidigt 

som den från många håll varit utsatt för hård kritik på grund dess oförmåga att skapa 

önskade resultat - vilket också vittnar om frågans relevans.  

Vad som också pekar mot att frågeställningen i uppsatsen är intressant är dess 

svar. Uppsatsen har inte gjort någon hemlighet av dess ställningstagande för en syn 

på kön som tar hänsyn till den omfattande naturvetenskapliga forskning som tydligt 
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indikerar att evolutionära mekanismer under miljontals år har präglat och format 

våra chanser till överlevnad och fortplantning, och därför också våra egenskaper. 

Nämnda forskning visar nämligen att denna utveckling är fundamental om vi vill 

förstå hur vi människor, liksom alla levande arter, är beskaffade. Att uppsatsens 

analys visar att detta vitala perspektiv fullständigt saknas i regeringens 

jämställdhetspolicy, bör enligt mig betraktas som häpnadsväckande. Nu användes 

förvisso inte en diskursanalytisk metod, i vilken forskningen syftar till att identifiera 

hur problem skapas genom diskurser, formuleringar och vad som därigenom 

osynliggörs. Men jag kan ändå konstatera att den skrivelse som sätter kursen för 

Sveriges framtida jämställdhetspolitik mycket effektivt osynliggör alla former av 

biologiskt perspektiv i frågan. Orsaken till detta kan dels ha att göra med vad Stern 

beskriver som ideologiska, eller kanske snarare ontologiska, skygglappar och heliga 

trosuppfattningar, men möjligtvis också på diskursiv konformism. Inom politiken, 

liksom i all mänsklig social samlevnad, präglas människor av den kultur som råder 

omkring dem. Att sticka ut hakan och bryta invanda mönster kan vara förbundet 

med stora sociala, men även - som i fallet med mannen som fick sparken från 

Google - ekonomiska och karriärmässiga kostnader. Åt en sådan tolkning talar det 

faktum att inte heller någon av remissinstanserna till regeringens skrivelse uttalat 

sig ha en avvikande uppfattning i frågan. Istället formuleras kritiken från några av 

dessa istället utifrån ett problematiserande av hur regeringen genom att använda 

begreppen män och kvinnor ”befäster en förståelse av kön, kvinnor och män, som 

binära och enhetliga kategorier och att detta återskapar och förstärker 

genusrelationer snarare än förändrar och upplöser dem” (Regeringen 2016: 67). 

Man kan alltså utan överdrift tala om en rådande genusdiskurs som präglar inte bara 

svensk jämställdhetspolitik, utan också delar av förvaltningen och akademin. Med 

tanke på den vikt som i den här undersökningen har lagts vid att ta hänsyn till 

mänsklig essens och genetiska egenskaper, kan det måhända te sig en aning 

motsägelsefullt att jag här i uppsatsens slutsatser drar en lans för den makt som 

sociala normer har över mänskligt handlande. Den uppmärksamme och icke 

avsiktligt vantolkande läsaren hoppas jag dock inser att ingen logisk motsättning 

nödvändigtvis finns mellan att erkänna den roll som vårt genetiska arv spelar för 

individens psykologiska egenskaper, och samtidigt inse att dessa alltid kommer att 

påverkas åt ettdera hållet av vår sociala omgivning.  

Jag anser inte heller att jag argumenterar ohederligt när jag påstår att regeringens 

jämställdhetspolitik sannolikt präglas av intellektuella skygglappar. Detta torde inte 

heller vara särskilt kontroversiellt, då det ju ligger i politikens natur att drivas av 

inte så mycket siffror och fakta, som övertygelser och ideal. Liksom den här 

uppsatsen utgår från de särskilda premisser som jag finner rimliga och lämpliga, 

måste alla som försöker beskriva eller förklara ett fenomen göra sådana val. Vad 

som dock är både intressant och relevant att diskutera är de följder som just de här 

specifika skygglapparna får. Här följer några egna reflektioner om hur regeringens, 

om än måhända omedvetna, val av utgångspunkter påverkar deras bedömningar och 

i slutändan den politik som förs. En logisk följd av valet att se kön som en ren social 
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konstruktion blir att man också betraktar de skillnader som existerar i samhället 

som godtyckliga och påverkansbara. Om man dessutom, likt regeringen, lägger till 

ett feministiskt raster där kvinnan ses som strukturellt underordnad, kommer 

skillnaderna dessutom framställas som orättfärdiga. Detta blir särskilt tydligt i 

regeringens skrivelse, där man, som också påpekas i analysen, bland annat bortser 

från det faktum att kvinnor är kraftigt överrepresenterade som chefer inom offentlig 

sektor – något som borde rendera i åtminstone en reflektion kring de egna 

utgångspunkterna, men som alltså inte sker. Jag finner flera liknande exempel i 

texten. Det faktum att män i Sverige har ca 4 år kortare genomsnittlig livslängd än 

kvinnor skulle med en inte särskilt stor portion ansträngning kunna tolkas som en 

indikator på att män i något avseende kan anses förfördelade i samhället, då en tidig 

död kan anses vara ett föga angenämt privilegium. Regeringen, präglad som vi nu 

känner till av teorin om genussystemet, anlägger dock ett annorlunda perspektiv i 

sin analys av statistiken: 

År 2014 var medellivslängden för kvinnor drygt 84 år och för 

män drygt 80 år. Att kvinnor har en högre förväntad 

medellivslängd medför att kvinnor har större risk än män att leva 

som ensamstående under en följd av år i hög ålder (s. 31). 

Hur man ser på världen får konsekvenser för vilka problem man däri identifierar. 

Nu spekulerar jag visserligen, men jag är någorlunda förvissad om att om rollerna 

hade varit omvända, hade kvinnors kortare livslängd betraktats som ett samhälleligt 

strukturellt problem som krävt omedelbar politisk handlingskraft. Ett annat 

pregnant exempel är hur kvinnors negativa fördelning av en nyttighet beskrivs som 

ett strukturellt problem - något som berövas dem av samhället - medan de nackdelar 

som drabbar män inte resulterar i liknande resonemang. Psykisk ohälsa på 

arbetsplatsen drabbar exempelvis kvinnor i större utsträckning än män, varför 

åtskilliga passager i skrivelsen ägnas åt att beskriva hur kvinnors arbetslivssituation 

måste förbättras, en i min mening sympatisk slutsats. Vad som likaså borde kunna 

ses som strukturellt problematiskt är det faktum att i princip alla som dör i 

arbetsplatsolyckor är män - ett mönster som också är konstant genom historien. 

Denna fråga tycks dock inte utgöra en prioriterad fråga för regeringen som, genom 

genussystemets glasögon ser kvinnors - visserligen fullt reella - problem som 

strukturella och därför prioriterade över de - lika fullt reella - problem som drabbar 

män. Regeringen använder också olika ord när man beskriver orättvis fördelning, 

beroende på vilket kön det drabbar: 

Trots att mer än ett halvt sekel har gått sedan principen om 

lika lön för samma tjänst infördes har kvinnor i genomsnitt lägre 

lön än män. Flickor presterar bättre och får bättre betyg än pojkar 

i både grund- och gymnasieskolan [mina kursiveringar] (s. 70). 

Notera skillnaderna i de kursiverade orden. I skolan får flickor högre betyg än 

pojkar, vilket förklaras med att flickorna presterar bättre. Detta indikerar en 
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fördelning av betyg efter prestation, vilket jag tror få människor skulle tolka som 

något orättvist. Att män skulle ha högre lön för att de presterar bättre på 

arbetsmarknaden är dock inte kompatibelt med teorin om genussystemet, vilket 

möjligtvis är förklaringen till att man i den frågan istället beskriver det som att 

kvinnor har lägre lön än män – en uppenbart godtycklig orättvisa.  

Så här fortsätter det genom hela regeringens skrivelse. Problem som drabbar män 

tenderar att tonas ned eller fullständigt negligeras, medan de orättvisor som drabbar 

kvinnor lyfts fram som representationer av strukturellt förtryck och bevis för 

existensen av en könsmaktsordning. Detta alltmedan det sociobiologiska 

perspektivet lyser med sin fullständiga frånvaro. Slutsatsen av denna diskussion bör 

vara att idéer spelar roll. Det kognitiva raster genom vilket vi bearbetar information 

påverkar hur vi ser på världen, vilka problem vi däri identifierar, och vad vi anser 

bör göras åt dessa problem. En diversifiering av - och konkurrens mellan - idéer är 

nödvändig för att förhindra intellektuell bekvämlighet och förslöande av våra 

sinnen. En sådan utveckling riskerar att låsa in oss i en illusion där den ideologiska 

trend som vår sociala omgivning för tillfället omfamnar också blir den objektiva 

sanningen. 

Den svenska jämställdhetspolitiken går trögt - med de orden inleddes den här 

uppsatsen. Det är min förhoppning att vi nu förstår lite mer om detta problem än vi 

gjorde innan. Jag har påvisat att den kausala teori om kön som ligger till grund för 

regeringens jämställdhetspolitik lider av teoretiska skygglappar, då den utgår från 

en rent socialkonstruktivistisk syn på kön som inte har stöd i naturvetenskaplig 

forskning. Detta verkar också gälla de aktörer som fungerat som remissinstanser till 

regeringens skrivelse, varför jag menar det inte vara långsökt att hävda att det råder 

ett genusteoretiskt idéparadigm inom såväl regeringens jämställdhetspolitik som 

offentlig förvaltning. Hur detta paradigm har etablerats kan vi med hjälp av endast 

den här uppsatsens resultat dock inte dra några säkra slutsatser om. Jag välkomnar 

därför framtida studier som tar vid där den här uppsatsen slutar och besvarar de 

frågor som den inte förmår. Inte heller kan uppsatsen erbjuda ett tydligt svar på 

huruvida det verkligen är en bristfällig teori som ligger bakom trögheten inom 

svensk jämställdhetspolitik. Vad den däremot kan erbjuda är en beskrivning av de 

idéer om kön som präglar regeringens jämställdhetspolitik. Min förhoppning är att 

resultatet kan fungera som inspiration till såväl vidare forskning på området, som 

för en konstruktiv diskussion om jämställdhet, kön, politik och vetenskap.   
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