
GRÅT INTE 
- FORSKA! 

Kvinnovetenskapliga studier 
samlade av Karin West man Berg 



PRISMA 

Gråt inte — forska! 



S3 
Omslag av Agneta Pihlström med bild av Quirine Oostrogel till 
holländska studentskors undersökning "Vrouen en de wetenschap" 
(=Kvinnor och vetenskap), stencil, Amsterdam 1974 
© 1979 Bokförlaget Prisma 
En originalbok i Prismaserien 
Kvinnohistoriskt arkiv nr 16 
ISBN 91-518-1306-8 
Ronzo Boktrycken AB, Stockholm 1979 



Innehåll 

Inledning av Karin Westman Berg och Asa Stenwall 7 

Susan Reynolds Whyte Kontroll över kvinnor — 
ett antropologiskt perspektiv 13 

Olaug Rekdal och Tove Skutnabb-Kängas Kvinnoperspektiv på 
språk 49 

Tone Schon Wetlesen Nervositet och ångest — ett svar på 
kvinnors livssituation? 70 

Åse Hiorth Lervik Litteraturkritik från kvinnosynpunkt: 
Mathilde Schjott — norsk kvinnosakskvinna, författarinna 
och litteraturkritiker 91 

Catharina J. M. Halkes Feministisk teologi — ett nytt 
fenomen 118 

Lotta Westerhäll-Gisselsson Varför förbjuds inte kvinno-
diskriminerande reklam? 136 

Hanne Haavind Handlar samhällsvetenskap om kvinnor? 148 

Birthe Fihn Synpunkter på den kvinnliga forskarens 
situation 173 

Karin Westman Berg Kvinnoforskningsteori 185 

Bokens författare 198 

Kvinnohistoriskt arkiv 200 





Inledning 

I hundratals år har kvinnor saknats vid universiteten inom både 
studier och forskning, både som forskare och som forsknings
objekt. Visserligen fanns det kvinnliga forskare inom flera fa
kulteter vid norditalienska universitet redan tidigt under renäs
sansen — men det var en parentes i universitetens historia. 
Först under senare hälften av 1800-talet öppnades portarna 
mera allmänt för kvinnliga studiebegåvningar — i Sverige 1873. 

Det har således varit män som skapat de vetenskapliga meto
derna och det vetenskapliga språket. Män har avgjort vad som 
varit värt att undersöka och vad som skulle uteslutas. 

Män har dessutom lyckats göra sig själva till representanter 
för det mänskliga. I deras vetenskapliga värld har den andra 
halvan av mänskligheten, kvinnorna, glömts bort mer eller 
mindre medvetet. Om de någon gång förekommit som forsk
ningsobjekt, har det varit som något mindre väsentligt eller 
som ett undantag från "det normala". De har beskrivits och 
värderats med hjälp av stereotypa kvinnoklichéer. Man har 
utgått från den förutfattade meningen, att kvinnors prestatio
ner på grund av kön måste vara av lägre kvalitet än mäns och 
därför mindre intressanta. Forskare har arbetat utifrån den 
förutsättningen, att det är tillräckligt att studera den manliga 
delen av Homo sapiens, eftersom mannen är detsamma som 
människan och alltså representerar båda könen. 

Ett så androcentriskt (=manscentrerat) synsätt har lett till 
att vi fått en mycket skev och förkrympt bild av mänsklighe
ten och världen, där ett otal viktiga livssammanhang inte kom
mit fram. 

Och hur är det i dag? 
Informellt är forskningen fortfarande ett privilegium för 
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män. Ju högre upp i hierarkierna — desto fler män. Deras spe
cifika livserfarenheter och intressen sätter fortfarande sin prä
gel på forskningsinriktningar och forskningsresultat. Att kvinn
liga forskarbegåvningar så sällan går vidare tycks bland annat 
bero på att de upplever forskningens nuvarande innehåll som 
mindre angeläget än vad deras manliga kamrater gör och där
för stimuleras mindre till de uppoffringar forskningen kräver. 

Under de senaste åren har det emellertid vid universitet runt 
om i världen börjat växa fram en forskning som vill kom
plettera och korrigera vår förkrympta världsbild och ge kvin
norna en rättmätig plats i forskning och undervisning. Vi har 
fått kvinnoforskning inom en rad olika ämnen: historia, juri
dik, statskunskap, sociologi, psykologi, socialmedicin, teologi, 
litteraturvetenskap, språkvetenskap, konstvetenskap etc. 

Kvinnoforskningen arbetar med att undersöka en grupp 
människor som är och varit förtryckta i samhället och ta upp 
ämnen som känns angelägna för dem. Den undersöker själva 
förtrycket, dess dolda mekanismer och maktförhållanden, och 
drar fram i ljuset okända sidor av kvinnors kulturskapande. 
Den väljer således forskningsobjekt utifrån kvinnors priorite
ringar, utifrån kvinnors syn på sig själva som representanter 
för det mänskliga — inte utifrån de värderingar som män lan
serat och kallat "vetenskaplig objektivitet". 

Därför är kvinnoforskningen en utmaning mot den etable
rade vetenskapen, ja, mot hela den världsbild och människo
uppfattning som byggts upp. Samtidigt aktualiserar den nya 
problem och frågeställningar: Med vilka teorier och metoder 
skall man förstå och analysera kvinnor? Utifrån vilka kvali
tetskriterier skall deras insatser bedömas? 

Den här boken vill först och främst ge prov på vad kvinno
forskning är. Undersökningar har valts som är givande ur 
kvinnliga läsares synvinkel, som kan betyda något för kvinno
forskningens utveckling inom respektive vetenskap och därtill 
kan bidra till att dessa vetenskapers teorier och metoder ställs 
under debatt. Många andra undersökningar kunde lika väl 
valts. 

Boken har vuxit fram som ett resultat av fyra terminers 
tvärvetenskapliga kvinnoforskningsseminarier i Uppsala 1975 
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—78, med nära och givande samarbete med forskare från olika 
länder och olika vetenskaper. Sex av föreläsarna medverkar i 
denna volym och ett par av deras föreläsningar har stimulerat 
tillkomsten av kvinnoforskningsprojekt i Uppsala. Alla med
arbetarna ansvarar själva för sina resultat. I sista kapitlet sam
manställs och diskuteras deras principiella uttalanden om kvin
noforskning. I slutredigeringen av boken har FK Åsa Stenwall 
medverkat. 

Ett varmt tack till Kursverksamheten i Uppsala, regionalt 
organ för Studieförbundet Folkuniversitetet, för mångårigt, 
generöst stöd åt en oetablerad forskningsinriktning! 

Medarbetare och frågeställningar 

Medarbetarna tillhör följande fyra fakulteter: den teologiska, 
juridiska, filosofiska och samhällsvetenskapliga. Förr förekom 
kvinnor i fakultetssammanhang bara som högtidliga statyer, 
bärare av fakulteternas ärevördiga symboler. Nu kommer de 
som självständiga, kritiska och nyskapande forskare med vitala 
resultat — och med krav om plats för sin forskningsinriktning. 

Susan Reynolds Whyte, engelsk-dansk lektor i antropologi 
vid Köpenhamns Universitet, utgår ifrån Margaret Meads 
en gång epokgörande upptäckt, att könsrollsmönstren växlar 
enormt mellan olika kulturer och alltså inte kan vara biolo
giskt betingade. Varför växlar de? är den fråga SRW ställer och 
besvarar för kvinnornas del genom att påvisa vilka former av 
ekonomisk, sexuell och ideologisk kontroll de utsätts för i 
olika samhällen. Resultaten kastar bl.a. ljus över kvinnors 
växande vantrivsel i vår kultur. 

Olaug Rekdal, norsk lektor och idéspruta inom forsknings
projektet "Könsroller i språk" vid Uppsala Universitet, visar 
här tillsammans med tvåspråkighetsforskaren Tove Skutnabb-
Kangas, Finlands Akademi, Roskilde Universitetscenter, hur 
det svenska språket i sin grammatik och sitt ordförråd innehål
ler uråldriga patriarkala drag som vidarebefordrar gångna 
epokers världsbild och människouppfattning till oss och fun
gerar starkt kvinnoförtryckande utan att vi vet om det. De två 
forskarna slår sig emellertid inte till ro med en deskriptiv ana-
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lys utan tar upp en konkret diskussion kring problemet hur vi 
skall kunna påverka språket till att bli ett adekvatare uttrycks
medel för vår tids värderingar och uttrycksbehov. 

Tone Schou Wetlesen, lektor i sociologi vid Oslo Universi
tet, har tagit itu med det alarmerande faktum att lindriga 
mentala sjukdomar är det mest utbredda sjukdomsfenomenet 
i USA, Norge och antagligen flera länder, att dessa sjukdo
mar är vanligare bland kvinnor än bland män och allra van
ligast bland hemmafruar. Hon analyserar den psykiska brist
situationen kvinnor — och särskilt hemmafruar — hamnar i i 
vårt västerländska samhälle och pekar på ett samband mellan 
social situation och sjukdomsbild. 

Åse Worth Lervik, professor i nordisk litteratur vid Tromsö 
Universitet, gör en närstudie av en av de första kvinnliga 
litteraturkritikerna i Norge, Mathilde Schiött, och ifrågasätter 
de värderingar som uteslutit henne — och så gott som alla 
andra kvinnliga kritiker — ur standardverken om litteratur
kritikens historia i Norge. Kvinnospecifika drag i Mathilde 
Schiötts kritik ringas in och frågan ställs hur de influerade då
tidens — och eftervärldens — bedömning av hennes insatser. 

Catharina M. Halkes är lärare i praktisk teologi vid Nijme-
gens katolska universitet och innehar en personlig forskar
tjänst i "feminism och kristendom". Hon presenterar centrala 
frågeställningar inom feministisk teologi, t.ex.: Hur kunde 
männen se sig själva som representanter för människan, prägla 
gudsuppfattningen till sin avbild, borttränga värdet av det mo
derliga skapandet och förtrycka kvinnorna med den kristna 
religionens hjälp? Hur ser den gudsbild ut som stämmer med 
kvinnors religiösa erfarenheter under olika tider? 

Lotta Westerhäll-Gisselsson, lektor vid juridiska institutionen 
vid Lunds Universitet, har introducerat ämnet "kvinnorätt" i 
vårt land. Hon ifrågasätter bl.a. vad kvinnors s.k. "likhet inför 
lagen" i realiteten innebär. Som exempel skildrar hon den 
rättsliga behandlingen av kvinnors kamp mot könsdiskrimine-
rande reklam. 

Hanne Haavind, forskarassistent i psykologi vid Oslo Uni
versitet, har på uppdrag av Norges Almenvitenskapelige Forsk
ningsråd lett en kartläggning av de samhällsvetenskapliga disci-
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plinernas praxis rörande kvinnor som forskningsobjekt. Hon 
redovisar här gängse kvinnoförtryckande rutiner, t.ex. att kvin
nor inte integreras inom de teorier och samhällsmodeller man 
använder sig av; att könsfördomar tillämpas utan att redovi
sas; att brister i det vetenskapliga språkbruket bidrar till att 
dölja kvinnors existens. 

Birthe Fihn, doktorand i litteraturvetenskap vid Göteborgs 
Universitet och arkivarie, skildrar i essäform de kvinnliga fors
karnas "outsider"-situation och analyserar interna och externa 
hinder i deras väg. Några vetenskapliga undersökningar av de 
kvinnliga forskarnas situation i vårt land existerade inte vid 
essäns tillkomst men har sedan dess kommit i gång. 

Det är vår förhoppning att dessa undersökningar skall stimu
lera till diskussion och fortsatt utveckling av kvinnoforsk
ningen. De är också tänkta som undervisningsmaterial i uni
versitetskurser, studiecirklar, gymnasier, folkhögskolor etc. Sist 
men inte minst vill de öka självförståelse och självförtroende 
hos kvinnliga läsare inom och utom universiteten. 

Uppsala våren 1979. 
Karin Westman Berg och Åsa Stenwall 
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Susan Reynolds Whyte 

Kontroll över kvinnor — 
ett antropologiskt perspektiv 

Sedan många år är det en självklarhet inom antropologin att 
kvinnans ställning varierar från samhälle till samhälle. De upp
gifter som kvinnor får sig tilldelade, deras juridiska rättighe
ter, deras ekonomiska ansvar, de egenskaper som anses typiska 
för kvinnor — allt detta varierar i hög grad. När Margaret 
Mead på 20- och 30-talen skrev sina berömda böcker om sam
hällen i södra Stillahavsområdet var det viktigt att fastslå 
denna variation. Hon och andra antropologer arbetade för att 
överbevisa västvärlden om att den mänskliga naturen är för
änderlig, att varje kultur formar män och kvinnor efter sin 
egen bild. (Mead, s. 2.) Den roll som kvinnor får sig anvisad 
i vårt eget samhälle är bara en möjlighet, och om vi föddes 
under en annan tid, på en annan plats, skulle vi vara annor
lunda. För Mead och hennes kolleger var kvinnor inte något 
som vi föddes som utan något som vi gjordes till. Det fanns 
inga universella manliga eller kvinnliga principer, bara en rik 
variation i alla världens kulturer. 

En välkänd amerikansk antropolog från den tiden uttryckte 
i en lärobok denna syn på könsroller: 

Vår egen idé om kvinnan som den tjänande ängeln står i 
skarp kontrast till irokeskvinnornas uppfinningsrikedom 
när det gällde tortyr och den sadistiska njutning de fann 
i processen . . . Arapesh-kvinnorna bär som regel tyngre 
bördor än männen "för att deras huvuden är mycket hår
dare och starkare". I vissa samhällen utför kvinnorna 
större delen av det manuella arbetet; i andra, som på 
Marquesas-öarna, är matlagning, hemvård och barnavård 
uppgifter som passar männen, och kvinnorna tillbringar 
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mesta tiden med att pynta sig. Det finns många undantag 
till och med från den generella regeln att kvinnors handi
kapp genom graviditet och amning nödvändiggör att de 
mer aktiva uppgifterna åvilar mannen och de mindre ak
tiva kvinnan. Bland tasmanierna var säljakt kvinnoarbete. 
De simmade ut till salarnas klippor, smög sig inpå djuren 
och slog ihjäl dem med en klubba. Tasmanska kvinnor 
jagade också opossum, ett pungdjur, vilket krävde att de 
klättrade högt upp i de stora träden. (Linton, s. 116— 
117.) 

I mer än 50 år har antropologer beskrivit kulturella särdrag 
från jordens alla hörn. Hos buschmännen i Kalahariöknen i 
södra Afrika har de vandrat med kvinnorna när dessa sam
lade rötter och nötter. De har följt med kvinnorna på Nya 
Guinea ut till deras trädgårdar med sötpotatis och gått be
slöjade på gatorna med sina systrar i Irak. De har talat med 
kvinnor som tjänat förmögenheter på Afrikas marknadsplat
ser och kvinnor som sålts till massajerna för hundra getter. 
Det är ingen tvekan om att Mead hade rätt — det är stor skill
nad på de roller som tilldelas kvinnor. 

Men vad kan vi nu ta oss till med alla dessa skillnader? Alla 
berättelser från främmande platser blir bara kuriosa om vi 
inte kan jämföra kvinnans ställning från det ena samhället till 
det andra. Detta behov att jämföra och klassificera avspeglas 
inom antropologin i det som vi skulle kunna kalla temat om 
"kvinnans status". När antropologer och andra vill samman
fatta vad de vet om kvinnans ställning i ett bestämt samhälle 
gör de ofta utsagor som går ut på att kvinnans status är låg 
t.ex. bland herdefolk eller hög inom vissa nordamerikanska in
dianstammar. En annan möjlighet är att säga att kvinnans sta
tus generellt var låg bland primitiva folk, men under hand för
bättrades när dessa folk tillägnade sig västerländska vanor. 

En välkänd brittisk antropolog, Audrey Richards, satt en 
dag i skuggan av sitt tält i en by i Zambia där hon bedrev 
fältarbete. Ett par kvinnor stod och stötte säd med tunga på-
kar och svetten rann längs deras ryggar i middagssolens hetta. 
För sig själv beklagade hon det hårda liv som de levde. Men 
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när de slutade arbeta för att vila hörde hon att de talade 
om henne. "Jag förstår inte att de vita kvinnorna står ut", sa 
den ena, "man skulle kunna tro att hennes huvud skulle falla 
av som hon sitter böjd över den där boken och skriver och 
skriver hela dagen." (Richards, s. 4.) 

Vad Richards och andra uppmärksamma antropologer insåg 
var att vi måste redovisa mycket noggrant vad vi menar när vi 
säger att kvinnan är bättre ställd i ett samhälle än i ett annat. 
Vi kan inte helt slumpmässigt lägga våra egna normer på 
andra folkslags tillvaro. 

Problemet med många av studierna av "kvinnans status" är 
att det inte klart framgår vilken måttstock som används vid 
mätning av status. Ibland betyder "status" prestige. I många 
samhällen blir äldre kvinnor t.ex. beskrivna som i besittning 
av hög status för att man visar dem respekt. Samhället ifråga 
tillber kanske allsmäktiga gudinnor, och kvinnor omtalas 
kanske ofta i konst och myter, vilket förleder folk att anta att 
de värdesätts högt. Andra forskare menar med "status" makt. 
Kvinnor kan bedömas utifrån sitt formella politiska infly
tande, om de kan inneha ämbeten och delta i beslutsprocesser. 
Eller man kan låta förstå att själva förmågan att informellt 
påverka viktiga beslut, att utöva press på männen, bidrar till 
kvinnans status. Det har ofta framförts att kvinnor är starka 
där de är viktiga i varuproduktionen eftersom ekonomin är be
roende av deras arbete. Andra menar att det är kontroll över 
tillgångarna och inte arbetsinsatsen som ger makt. 

Jag bör kanske tillägga att inom antropologin led diskussio
nen om matriarkatet av samma skavanker. Det var som regel 
ganska oklart vilket slags status, prestige, makt eller ekonomisk 
ställning som bestämde ett matriarkat. Och om man till slut 
enades om vad det var man talade om visade det sig i regel 
omöjligt att finna ett exempel på ett sådant samhälle i den 
verkliga världen. 

Idag har antropologerna formulerat om de frågor som ställs 
om könsroller. Det är inte längre tillräckligt att påvisa att 
kvinnans ställning varierar från ett samhälle till ett annat. Det 
är heller inte nog att säga att kvinnans status (vad det än be
tyder) är hög eller låg i ett givet samhälle. Och de flesta antro-

15 



pologer har gett upp sökandet efter matriarkat. Nu vill vi 
gärna veta varför könsrollerna växlar. Vilka faktorer i det sätt 
på vilket ett samhälle är sammansatt är det som bestämmer 
hur kvinnor och män placeras i förhållande till varandra? I 
kvinnorörelsens kölvatten har det uppstått ett intresse för 
kvinnoförtryck i vårt eget samhälle liksom i andra. Många 
antropologer har reagerat genom att försöka förstå vilka for
mer av kontroll som kvinnor är utsatta för i olika samhällen. 
När vi talar om former av kontroll kan vi säga mer precist 
vad vi menar med förtryck, och det är lättare att göra jäm
förelser från ett samhälle till ett annat. Vi får också en bättre 
utgångspunkt för att göra något åt detta. 

Antropologin har alltid berömt sig av att vara det holistiska 
och jämförande studiet av människor. De bästa av de nyare 
undersökningarna av kvinnor har upprätthållit denna tradition 
genom att se på kvinnans ställning som en del av hela den 
sociala strukturen och genom att jämföra samhällen, inte bara 
kvinnor, med varandra. När jag nu övergår till att tala om 
kontroll över kvinnor skall detta inte uppfattas så att det inte 
finns kontroll över män eller att vi kan ignorera detta. Varje 
samhälle kan ses som ett sätt att organisera eller kontrollera 
sina medlemmar på (även om vi normalt inte upplever vårt 
vanliga sätt att tänka och handla på som kontrollerat). Sam
hällets organisering eller anpassning av kvinnor är en del av 
ett system som också organiserar männen. Men av skäl som vi 
kommer att återvända till har kontrollen en tendens att vila 
tyngre på kvinnor än på män. 

När jag nu går igenom några av de nyare teorier och un
dersökningar som jag tycker är spännande kommer jag att 
tala om tre olika nivåer på vilka kvinnors liv är organiserat. 
Den första och mest närliggande är den ekonomiska. Sedan 
vill jag visa hur samhället kontrollerar kvinnans kropp och ta 
upp frågan vad detta har med ekonomi att göra. Till slut kom
mer jag att säga något om organiseringen av folks medvetande 
genom den uppsättning av idéer och normer som finns i varje 
samhälle. 
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Kontroll över kvinnors ekonomiska möjligheter 

Större delen av den nya kvinnoantropologin ägnar sig åt för
hållandet mellan ekonomi och könsroller. Dessa undersökning
ars grundläggande idé är att ett samhälles materiella bas ger 
ramarna för kvinnans ställning. Ekonomin har naturligtvis 
många aspekter, men antropologerna har i det stora hela kon
centrerat sig på två frågor: 

1. Hur är arbetsdelningen efter kön i ett givet samhälle? (I 
detta sammanhang är det viktigt att se om kvinnor producerar 
livsmedel förutom att de bearbetar och tillagar dem. Om det 
förekommer ekonomisk specialisering som handel, hantverk 
eller lönearbete måste vi veta vilka av dessa uppgifter som 
kvinnor kan påta sig.) 

2. Vem kontrollerar de viktigaste resurserna? (Har kvinnor 
rättigheter över jord och boskap? Har de rättigheter över re
sultatet av sitt eget arbete?) 

I de enklaste ekonomierna, där födan införskaffas genom 
insamling och jakt, bidrar både kvinnor och män. I det stora 
hela är det männen som jagar och kvinnorna som samlar in, 
även om detta inte är någon absolut indelning. Infödda kvin
nor i Australien jagade mindre djur med klubbor och pygmé-
kvinnorna i Centralafrika är klappare i den gemensamma jak
ten med nät. Buschmän och pygmémän kan ibland samla in, 
men de anser att jakten är deras primära sysselsättning. 

Nya undersökningar har visat att i de flesta samlar- och 
jaktsamhällen är kvinnornas bidrag till livsuppehället större 
än männens. Insamling ger ett säkrare tillskott av livsmedel. De 
tidiga antropologerna imponerades av spänningen och bety
delsen runt jakten, och de var benägna att tala om jägar-sam-
hällen och om jaktens stora betydelse på tidigare stadier av 
människans utveckling. Detta är en förvrängning. Kvinnorna 
som samlare var och är huvudförsörjare i denna typ av eko
nomi. Det främsta undantaget är de folk som lever så långt 
mot norr att insamling är omöjlig. De arktiska folken är de 
enda sanna jägarsamhällena. Där är männen rent faktiskt "fa
miljeförsörjare". 

I samlar- och jaktsamhället är kontrollen över viktiga resur-
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ser enkel. Alla medlemmarna av en grupp har rätt att bruka 
gruppens territorium och där samla och jaga vad de behöver. 
Uppstår det konflikter inom gruppen eller om födan är knapp 
kan folk sluta sig till andra grupper och så få tillgång till 
andra resurser. De enda föremål som är privatägda är en 
kvinnas redskap och en mans vapen. I regel har folk i dessa 
samhällen endast få materiella ägodelar. Man lägger stor vikt 
vid att dela, särskilt när det gäller jaktbytet. 

Det är ett påfallande kännetecken för dessa samhällen att 
alla är lika och flexibiliteten stor. Det finns mycket lite specia
lisering på det politiska eller religiösa området. Beslut fattas 
oftast av gruppen som helhet och män lika väl som kvinnor 
uttrycker sina åsikter. Det finns inga sätt på vilka en person 
eller grupp kan samla rikedom på andras bekostnad. Släkt
skapsgrupper är som regel löst sammanknutna, och när ett 
par ingår äktenskap kan de bo tillsammans med antingen 
kvinnans eller mannens familj. 

Dessa drag i denna typ av samhälle kommer mycket tydligt 
fram i en ny undersökning av Patricia Draper där hon jämför 
kvinnornas liv bland de buschmän som fortfarande lever av 
att samla och jaga med dem som gett upp sin tidigare form 
av ekonomi och börjat bosätta sig. Medan kvinnorna som 
samlare var borta från lägret lika mycket som jägarna var det 
annorlunda när buschmännen hade bosatt sig och gått över 
till getskötsel och trädgårdsbruk. Kvinnorna började då bli 
mer knutna till hemmet och de närliggande markerna, medan 
männen drog ut och vaktade getter eller tog lönearbete. Folk 
började tala om djuren som den eller den mannens tillhörig
het, medan buschmännen som jägare och samlare inte kände 
till den formen av ägorätt. Här hade männen inga speciella 
fördelar framför kvinnorna när det gällde ägorätt och tillgång 
till viktiga resurser. 

Eleanor Leacock berättar en liknande historia från Naskapi-
folket i Labrador i östra Kanada. Som jägare och samlare 
hade de både jämlikhet och flexibilitet i sin sociala organisa
tion. Mycket ofta flyttade mannen hem till hustrun och hennes 
familj när de gifte sig, men de kunde lätt flytta samman med 
en annan grupp i ett annat territorium om de så önskade. När 
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naskapierna började bedriva jakt med fällor och ägna sig åt 
pälshandel ersattes flexibiliteten med mer formella regler och 
en stramare organisering av människorna. Järnfällorna till
hörde en man och gick vidare till hans son, liksom rätten att 
sätta fällor i ett visst område. Möjligheten att flytta fram och 
tillbaka mellan mannens och kvinnans grupp avlöstes av en 
tendens att fasthålla mannens rättigheter över territorium och 
redskap. 

Samtidigt med att männens tillgång till resurserna befästes 
blev också deras arbete viktigare för gruppens ekonomiska 
liv. Där kvinnans arbete tidigare varit viktigt, t.ex. i bearbet
ningen av skinn till kläder och tält, kunde man nu genom 
pälshandeln köpa segelduk och vävda tyger samt mjöl och 
fett till maten. Familjen blev på så sätt beroende av mannens 
inkomst där män och kvinnor förut tillsammans bidragit, var 
och en på sitt sätt. Och medan familjen förut flyttat runt un
der jakten på vintrarna stannar nu kvinnor och barn kvar vid 
kusten med förråd av mjöl och fett, medan mannen ensam 
drar ut för att sätta fällor. Produktionen och hemmet skils 
åt och kvinnorna förvisas till hemmet. 

Om man jämför samlar- och jaktsamhällen med samhällen 
som bygger på trädgårdsbruk är en av de största skillnaderna 
förhållandet till jorden och dess produkter. Trädgårdsbrukare 
är hårdare bundna till sin jord, delvis för att det är här de 
lägger ner sin arbetsinsats. Skörden kan förvaras över en 
längre tid, och maten äts inte upp omedelbart efter det att den 
framskaffats, som ofta bland samlare och jägare. Dessa för
utsättningar tycks innebära en stramare kontroll av resurser 
och produkter. Det finns fler formella regler för tillgång till 
jorden och kontroll över och fördelning av dess produkter. I 
de flesta samhällen grundar sig dessa regler på släktskap. Man 
har rättigheter till jord beroende av vem som är ens far eller 
mor. I ett matrilineärt samhälle går tillgången till jord genom 
moderns grupp. Detta innebär inte att männen inga rättig
heter har utan att deras intressen ligger i moderns familj. I 
några, men inte alla matrilineära samhällen är det faktiskt 
männen som utövar kontroll över jorden. I patrilineära sam
hällen går arvet genom faderns grupp. Oftast har en kvinna 
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inga som helst rättigheter till faderns jord. Hon medges emel
lertid bruksrätten till sin mans jord — som hon alltså inte äger. 

Vad arbetsdelningen angår utför kvinnorna oftast större de
len av arbetet med livsmedelsproduktionen inom denna typ av 
ekonomi. Männen bidrar med en del av arbetet. De röjer t.ex. 
träd, och kvinnorna planterar och sår, rensar ogräs och skör
dar. 

Hur mycket ekonomisk kontroll kvinnor har i dessa samhäl
len beror på principerna för arv och rättigheten till produk
terna. För att illustrera detta kan vi jämföra det kända antro
pologiska exemplet irokeserna med en grupp från Östafrika. 

Irokeserna i östra Nordamerika har hyllats som ett exempel 
på ett samhälle där kvinnorna hade ganska stor makt. Den 
amerikanska antropologen G. P. Murdock säger kort och gott: 
"Av alla jordens folkslag är irokeserna det som har kommit 
närmast den hypotetiska samhällsform som vi kallar matriar-
kat." (Citerat i Brown, s. 237.) I en förnyad undersökning av 
litteraturen om irokeserna under 1700- och 1800-talen diskute
rar Judith Brown grundvalen för irokeskvinnornas makt. Man 
har skrivit mycket om irokeskvinnornas roll i politik och reli
gion. De kunde välja representanter till stamråden, de hade 
inflytande över krigsförklaring och freds ingående, de var vik
tiga religiösa ledare. Men Brown betonar att grunden för 
denna politiska och religiösa auktoritet var deras kontroll över 
ekonomin. Rätten till jorden gick matrilineärt i arv och jorden 
tillhörde gemensamt en grupp systrar, mödrar och döttrar som 
bodde tillsammans. De odlade jorden kollektivt och de hade 
rätt att fördela de livsmedel som de producerade. Männen var 
ofta borta från hemmet, och eftersom deras bidrag till den 
dagliga hushållningen var mindre var de på ett avgörande sätt 
beroende av sina hustrur och mödrar som kontrollerade eko
nomin. En kommentator har uttryckt det så här: 

Vad beträffar manipulation av makt i irokessamhället var 
vikten av denna kontroll enorm. Eftersom föda betydde 
rikedom och eftersom fördelningen av denna kontrollera
des av kvinnorna i de matrilineära släktgrupperna hade 
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kvinnorna i sin hand att ge eller vägra belöningar . . . 
(Martin och Voorhies, s. 226.) 

Matrilinealitet är inte någon särskilt vanlig social form även 
om mycket tyder på att den tidigare var mer utbredd. Den 
grad av ekonomisk kontroll som irokeskvinnorna utövade är 
ytterst ovanlig. Det arrangemang som jag stötte på under mitt 
fältarbete i Östafrika är långt mer allmänt. Hos nyolefolket i 
östra Uganda är trädgårdsbruk grunden för försörjningen. 
Kvinnorna utgör den viktigaste arbetskraften även om män
nens arbete i röjningen av marken också är av betydelse. Här 
går jorden emellertid patrilineärt i arv, från far till son, och 
den ägs individuellt. Kvinnor har ingen rätt till sina fäders 
jord, utan vid äktenskapet flyttar de till sina mäns hem där de 
odlar hans jord. Om äktenskapet upplöses, vilket inte är ovan
ligt, låter kvinnan sin gröda stanna i jorden och drar bort. En 
kvinna som hade en rad misslyckade äktenskap bakom sig 
sammanfattade sin situation med följande ord: "Det är mitt 
öde att aldrig skörda vad jag sår." 

Men så länge äktenskapet håller har kvinnan kontroll över 
de livsmedel hon producerar. Med dem föder hon man och 
barn, viss hirs går åt till ölbryggning och i regel blir det inget 
över att sälja. Så även om nyolekvinnorna liksom irokeskvin
norna producerar och fördelar livsmedel är nyolekvinnans si
tuation mycket svagare. Hon äger inte jorden eller odlar den i 
gemenskap med andra kvinnor, och hon kan därför inte dra 
fördel av den solidaritet och organisation som irokeskvin
norna uppenbart hade som grund för sin politiska makt. Nyole-
kvinnan arbetar ensam på sin mans jord. 

Både vad beträffar irokeserna och nyolefolket är det fråga 
om mer komplexa och specialiserade samhällstyper än de sam
lar- och jägargrupper som vi först beskrev. Människorna är 
närmare knutna till jorden och rättigheterna till denna går i 
arv. Det finns politiska och religiösa ämbeten (i nyolesamhäl-
let innehas dessa uteslutande av män). Kvinnornas större fy
siska bindning till hemmet är också något att notera. Iroke-
siska män var jägare och krigare och de var borta under långa 
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perioder. Även om nyolefolket inte är typiska migrationsarbe-
tare exporterar andra östafrikanska folk med liknande sätt att 
livnära sig ofta män till städerna medan kvinnorna stannar 
hemma och utför det oavlönade arbetet med att odla mat till 
familjen. 

En av de mest anmärkningsvärda skillnaderna som man fin
ner vid tvärkulturella studier av kvinnans ekonomiska ställ
ning är den mellan kvinnor i samhällen med trädgårdsbruk 
och samhällen med åkerbruk. I trädgårdsekonomierna är hac
kan det viktigaste redskapet och jorden förnyas genom att den 
ligger i träda en tid. Detta kallades "kvinnolantbruk" av Bose-
rup eftersom kvinnans arbete är det viktigaste. I åkerbruks-
ekonomier ersätts hackan av plogen, och på grund av jordens 
knapphet måste man utnyttja andra metoder än träda för att 
förnya dess fruktbarhet. Detta kan ske genom gödning eller 
bevattning. Inom dessa system växer mannens arbetsinsatser 
högst väsentligt. I omfattande plogbruk deltar kvinnan nästan 
inte alls i den direkta livsmedelsproduktionen. Men när be
folkningen växer och odlingen måste intensifieras blir kvin
nornas arbete nödvändigt. 

Det är Ester Boserups förtjänst att ha sammanfattat dessa 
generella skillnader mellan trädgårdsbruk och åkerbruk vad 
kvinnors arbete angår. Samtidigt påminner hon oss om att det 
inte bara är förekomsten av plogen, som nästan alltid betjänas 
av män, som i dessa åkerbrukssystem för kvinnorna bort från 
åkrarna och hem till köket. För dessa samhällen är nästan all
tid stratifierade (= socialt skiktade) samhällen med privat 
äganderätt till jorden där de jordlösa arbetar som lejd arbets
kraft. Dessa lantarbetare utför det arbete som familjens kvin
nor annars skulle ha tagit hand om. (Boserup, s. 26.) 

Vi finner alltså att kvinnors arbetsinsats är av mindre av
görande betydelse i produktion byggd på åkerbruk än i pro
duktion byggd på trädgårdsbruk. Men hur är det med den 
andra viktiga ekonomiska faktorn, kontrollen över tillgång
arna? Rent generellt förhåller det sig så att männen i åker
brukssamhällena ärver större delen av familjens jord, djur och 
andra tillgångar. De få ägodelar som tilldelas kvinnorna kan 
de ibland få i arv, men i regel i form av hemgift när de gifter 
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sig. På vissa ställen blir denna hemgift gemensam ägodel som 
administreras av mannen, men i andra samhällen behåller kvin
nan sina rättigheter över den. Den kan bestå av sånt som man 
kan utnyttja för sin bärgning, som djur och jord, eller den kan 
utgöras av smycken och kontanta pengar. Eftersom hemgift 
som regel finns i socialt skiktade samhällen indelas kvinnorna 
efter storleken på den hemgift som deras familjer kan ställa 
upp med. Medan vissa kvinnor kan dra fördel av den ekono
miska makt och trygghet som en stor hemgift ger dem måste 
andra gifta sig utan egen egendom av något slag. En stor hem
gift kan placera den enskilda kvinnan i en starkare position i 
förhållande till mannen och livets motgångar i övrigt. Men 
eftersom den är privat egendom och eftersom dessa samhällen 
är komplexa och stratifierade ger kontrollen av denna typ av 
tillgång inte kvinnor i allmänhet samma fördelaktiga ekono
miska position som de har i samhällen där trädgårdarna kon
trolleras av den matrilineära släktgruppen eller där kvinnorna 
har rätt till insamling på hela gruppens territorium. 

I åkerbrukssamhällen är i regel specialiseringen större inom 
produktionen än i trädgårdsbrukssamhällen. Där finns hant
verkare och köpmän för att inte tala om politiska och religiösa 
hierarkier. En del av denna växande komplexitet är den klara 
skiljelinjen mellan hemarbete och "offentligt" betalt arbete i 
den omedelbara produktionen. I många åkerbrukssamhällen 
har kvinnan sin plats nästan uteslutande i hemmet. Hennes 
arbete består i att bereda födan och ta hand om hus och barn. 
Indelningen av arbetet i olika typer innebär en gränsdragning 
mellan männens värld och kvinnornas. 

Den mest extrema utvecklingen i den riktningen finner vi i 
vissa samhällen i Mellersta Östern. Elizabeth Fernea beskriver 
dessa två världar hos El Eshadda-folket som bor i en liten by 
i södra Irak. Jorden tillhör här männen och ärvs patrilineärt 
från far till son. Många män äger dock ingen eller bara lite 
jord och de är arrendatorer hos shejken, som är den störste 
jordägaren. Större delen av arbetet på åkrarna liksom skötseln 
av bevattningssystemet utförs av män. Då och då hjälper kvin
norna till vid sådd och skörd, särskilt i de fattiga familjerna. 
Fåren tillhör och vaktas av männen, och kvinnorna hjälper 
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till vid framställningen av tyg genom att tvätta och spinna 
ullen. 

När en kvinna gifter sig får hon guldsmycken som hemgift 
och om hon har tur får hon kanske så småningom mer guld 
av sin man. Dessa smycken är hennes enda privata ägodelar av 
värde och hennes försäkring i händelse av skilsmässa eller 
mannens död. Fattiga kvinnor tjänar pengar genom att sy, 
göra smör eller hålla höns. 

Liksom många andra (men inte alla) islamitiska kvinnor 
gömmer sig El Eshadda-kvinnorna i en lång, löst hängande 
klädnad och beslöjar sina ansikten när de går ut ur huset eller 
är i sällskap med män som de inte är besläktade med. Den 
avskildhet som omger hemmet, som är kvinnans domän, föl
jer symboliskt med ut på gatan. Eftersom kontakter mellan 
kvinnor och män i stort är förbjudna är kvinnornas ekono
miska möjligheter mycket begränsade. De kan inte, som väst-
afrikanska kvinnor, sälja sina produkter på marknaden och 
inte heller arbeta som specialister i något jobb som för dem i 
kontakt med män. Lärarinnor undervisar bara i flickskolor. 

El Eshadda-ekonomin är förvisso mer avancerad i teknolo
giskt avseende än buschmännens, irokesernas eller nyoles. Tek
nologin och förekomsten av lejd arbetskraft möjliggör att 
kvinnorna i stort sett glider ut ur den omedelbara produktio
nen. De har kanske mer att göra i hemmet, särskilt med till
verkning, än de kvinnor som är samlare eller driver trädgårds
bruk. Men deras arbete sker i hemmet eller i situationer där 
könen hålls åtskilda. Eftersom de inte har rättigheter till jor
den och visserligen deltar i tillverkning i hemmen, men inte 
direkt i produktionen, är de i hög grad ekonomiskt beroende 
av männen. De är i viktiga avseenden ett bihang, männens 
husliga tjänare. 

I min diskussion av ekonomisk kontroll har jag i hög grad 
förenklat problemen. Det finns viktiga variationer i ekonomin 
och utkomstformer som jag över huvud taget inte har nämnt, 
t.ex. boskapsskötsel och industrialism. Icke desto mindre fram
träder ett generellt drag. Kvinnors sociala situation beror i 
stor utsträckning på i vilken typ av ekonomi de lever. Deras 
deltagande i produktionen och deras tillgång till och kontroll 
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över viktiga sociala tillgångar bestämmer på ett avgörande 
sätt deras dagliga liv och sociala möjligheter. 

Allt detta finns väl och grundligt belagt i den antropolo
giska litteraturen. Det verkar så välbekant. Arbetsdelning, 
kontroll över produktionsmedlen, teknologi — det är begrepp 
som vi känner till. Den kontroll som detta utövar över kvin
nor i de olika samhällena är helt avgörande. Men män kon
trolleras av samma faktorer. I sig har detta inget att göra med 
könsskillnader och vi står fortfarande inför frågan vad det 
speciella förtrycket av kvinnan som kvinna bygger på. För det 
är en annan kontroll, annorlunda än den rent ekonomiska och 
långt mer personlig, en direkt eller indirekt kontroll över kvin
nans sexualitet och reproduktionsförmåga. 

Kontroll över kvinnans kropp 

Det är naturligtvis biologisk skillnad på män och kvinnor. 
Denna naturliga skillnad har ofta använts för att förklara 
mäns och kvinnors olika sociala roller. Många antropologer 
har medvetet avvisat detta argument och hävdat att det är 
sociala och kulturella faktorer som formar människans till
varo, inte medfödda instinkter. 

Liksom Mead anser de att kvinna inte är något man föds 
som, utan något man blir formad till. Samtidigt har de fysiska 
skillnaderna mellan män och kvinnor förbigåtts i de antro
pologiska spekulationerna då man föreställde sig att de var 
utan betydelse. Men de smyger sig i alla fall in bakvägen — som 
när man säger att kvinnor inte jagar farliga djur för att de 
måste ta hand om sina barn. 

Ett av de viktigaste framstegen i den feministiska antropo
login idag är att man nu låter de biologiska skillnaderna 
komma in genom stora dörren. Jag talar inte om spekulatio
ner med avseende på skillnader i fysisk styrka eller medfödda 
psykologiska egenskaper. De speciella biologiska realiteter som 
är på väg att införlivas med nyare antropologiska teorier är de 
som handlar om sexualitet och fortplantning. Engels ord i 
detta sammanhang citeras ofta: 
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Enligt den materialistiska uppfattningen är det i sista hand 
bestämmande momentet i historien: produktionen och re
produktionen av det omedelbara livet. Men denna åter
igen är av dubbel natur. Å ena sidan frambringandet av 
existensmedel, av näringsmedel, kläder, bostad och de där
till erforderliga verktygen. Å andra sidan frambringandet 
av själva människorna, släktets fortplantning. De sam
hälleliga institutioner, under vilka människorna i en be
stämd historisk epok och i ett bestämt land lever, betingas 
av båda slagen av produktion: å ena sidan arbetets, å 
andra sidan familjens utvecklingsstadium. 

Produktionen av människor är självklart kvinnans biologiska 
särdrag. Det är ju kvinnorna som är av avgörande betydelse 
när det gäller den direkta fysiska reproduktionen. Mannens 
roll vid befruktningen är kortvarig och samma man kan an
vändas för befruktning av många kvinnor. Det krävs en 
kvinna för varje fosters utveckling och för att livnära varje 
spädbarn där det inte finns konstgjord mat på flaskor. Alla 
samhällen organiserar sexualitet och reproduktion. Det är 
fråga om hela samhällets bestånd och kan därför inte över
låtas åt tillfälligheternas spel. Och eftersom kvinnorna har den 
största betydelsen i den biologiska processen tenderar kontrol
len att vila tyngre på dem än på männen. 

Det är inte så att vi anser att den reproduktiva förmågan 
nödvändigtvis begränsar kvinnans sociala roll eller direkt be
stämmer hennes sätt att tänka och handla eller vad hon är i 
stånd att uträtta. Vad det rör sig om är att kvinnans kropp är 
en viktig social tillgång som samhället måste organisera och 
kontrollera så att reproduktionen sker i överensstämmelse med 
samhällets behov. Eftersom sexualitet är förbunden med re
produktion tar den sociala kontrollen ofta skepnad av kontroll 
över sexualiteten. Och eftersom barn är den direkta produkten 
av kvinnans kropp regleras också barn och barnavård. 

Det har väl så småningom framgått att varje antropologisk 
historia handlar om variationer och skillnader i olika sam
manhang. Olika typer av samhällen ställer olika krav, och de 
kontrollerar och använder den kvinnliga biologiska förmågan 
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på olika sätt. I vissa samhällen kräver man att kvinnan är 
oskuld, i andra är sexuella experiment före äktenskapet det 
normala. På vissa ställen vill man ha många barn, på andra 
få. Kvinnor får ta sig älskare på ett ställe och spärras in i 
kyskhetsbälte på ett annat. Den biologiska utrustningen är 
universell, men vad den betyder socialt och hur den regleras 
är en annan fråga. 

Ett av de mest anmärkningsvärda nyare försöken att be
handla könsskillnader står Gayle Rubin för i en uppsats som 
hon har kallat "The Traffic in Women: Notes on the 'Political 
Economy' of Sex" (Handeln med kvinnor: om könets 'politiska 
ekonomi'). 

Här skiljer hon mellan fysiska könsskillnader och inlärda 
könsskillnader, som varje samhälle skapar ur de fysiska skill
naderna. Ett könssystem är en uppsättning regler som handlar 
om sexualitet och fortplantning. Det är en social produkt, den 
sociala behandlingen av en naturlig skillnad. Som Engels på
pekade, säger Rubin, har varje samhälle både ett ekonomiskt 
system och ett könssystem. Det producerar materiella varor 
och mänskliga varelser. Men vi har ägnat den ekonomiska si
dan av samhället så mycket uppmärksamhet att vi ofta har 
förbisett det sätt på vilket sexualiteten är organiserad. Vi måste 
nu se närmare på könssystemen i sig, och därefter kan vi ta 
nästa steg, som består i att undersöka hur kön och ekonomi 
stämmer samman. Det är denna korsning som Rubin kallar 
"könslivets politiska ekonomi". 

Rubins argumentation bygger till stor del på ett ämne som 
är klassiskt inom antropologin, utväxlingen av kvinnor, före
ställningen om att döttrar och systrar skänks bort i äktenskap. 
En av antropologins fäder, E. B. Tyler, tog 1888 upp detta 
problem och citerade då Bibeln: Given edra döttrar åt oss, 
och tagen I våra döttrar till hustrur, och bosätten eder hos oss, 
ty landet skall ligga öppet för eder. Sedan dess har antropolo
ger fascinerats av bruket att ge bort kvinnor, ett bruk som 
avspeglas den dag som idag är när brudens far ger bruden 
till mannen att äkta. Även om man kan finna spår av detta i 
många samhällen är det särskilt utbrett i stamsamhällen som 
grundar sig på trädgårds- eller åkerbruk. Att ge gåvor av alla 
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möjliga slag är viktigt i enklare samhällen. Det skapar och 
bekräftar sociala relationer. Men den största och mest bety
delsefulla gåvan av alla är kvinnan som ges bort i äktenskap. 
Särskilt har den berömde franske antropologen Claude Lévi-
Strauss uppmärksammat kvinnoutväxlingens betydelse för det 
mänskliga samhället. Som han ser det skapas samhället faktiskt 
genom utväxling av ting, av ord, men först och främst av 
kvinnor. Med hjälp av gåvan etablerar givaren ett förhållande 
till mottagaren. Gåvan i sig, kvinnan, är ett objekt med hjälp 
av vilket två män kan ingå en förbindelse med varandra och 
på det sättet skapa ett varaktigt band där det inte förut fanns 
något. 

Lévi-Strauss la tydligen inte märke till vad verkningarna av 
denna utväxling betydde för kvinnorna själva. Som Rubin ut
trycker det: 

Om kvinnorna är gåvorna så är männen parter i utväx-
lingen. Och det är till dessa parter, inte till gåvorna, som 
det ömsesidiga utbytet medför en nästan mystisk makt 
genom den nya släktförbindelsen. Relationerna i ett så
dant system är av sådan art, att kvinnorna är ur stånd att 
själva få några fördelar av sin egen cirkulation. Så länge 
relationerna bestämmer att det är män som utväxlar kvin
nor, så är det männen som drar fördelar av resultatet av 
denna utväxling, av denna sociala organisation. (Rubin, 
s. 174.) 

Nu kan man ju fråga varför det är män som utväxlar kvinnor 
och inte kvinnor som utväxlar män. Även om kvinnan som 
gåva inte är något universellt finns det goda grunder till att 
det är så utbrett som det är. En kvinna är en mer värdefull 
tillgång rent biologiskt, avgörande för samhällets fortsatta 
bestånd och därför mer omsorgsfullt kontrollerad. Man skulle 
kunna säga att "kvinnans naturliga överlägsenhet" också lagt 
grunden för hennes förtingligande, bruket av henne som ob
jekt i männens transaktioner. 

För att lättare förstå Rubins idé om "könslivets politiska 
ekonomi" kan vi se på skicket att ge brudpris, som är ytterst 
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utbrett i samhällen som grundar sig på trädgårdsbruk. Sedan 
kan vi jämföra denna typ av könsekonomi med exempel från 
samlar- och jaktsamhällen och åkerbrukssamhällen. 

Hos nyolefolket i Östafrika måste en man när han gifter sig 
ge brudpris till brudens far på 5 kor, 6 getter och 500 shilling. 
Denna form av betalning är allmän över hela Östafrika och 
betalningen gäller alltid tre saker. Det betalas för rätten till 
regelmässigt samlag med bruden, rätten till hennes arbete i 
hemmet och på fälten samt rätten till alla de barn som hon 
föder. Många afrikaner anser rätten till barnen som den vik
tigaste. "Brudpris är barnpris" finns det ett ordspråk som sä
ger. En flickas far har rätt över dotterns sexualitet, arbete 
och barn, inte så att han själv kan dra fördel av dessa ting, 
men han kan erhålla ersättning när en annan gör det. När fa
dern mottar brudpriset för han över dessa rättigheter till brud
gummen. Om äktenskapet upplöses måste fadern betala till
baka brudpriset. 

Som ni kanske kommer ihåg äger männen i nyolesamhället 
jorden, som de ärver efter sina fäder. Men det är inte tillräck
ligt att äga jord. En man måste ha hustru och barn till hjälp i 
odlingen av jorden. En hustru är en producent som till på kö
pet producerar fler producenter. Och om en hustru är nyttig i 
det avseendet är många hustrur ännu bättre. En välbärgad 
man har bruk för många hustrur, och en man med många 
hustrur kan bli välbärgad genom hustrurnas och barnens ar
bete. Det här är anledningen till att kvinnor i dessa samhällen 
har kallats en "ackumulationsbetingelse" (Aaby, s. 19). 

Vad könssystemet och det sätt på vilket detta passar ihop 
med ekonomin beträffar inser vi nu att den avgörande fak
torn är kvinnans fruktbarhet, hennes förmåga att producera 
barn. Rätten till denna fruktbarhet förvärvas genom brudpris. 
Kvinnor värderas efter denna förmåga. Samtidigt och av sam
ma skäl kontrolleras de. 

Varför är denna kontroll nödvändig? I dessa samhällen får 
det av olika skäl inte råda tvivel om vem en kvinnas barn till
hör. Det sociala livet är i stort sett organiserat på grundval av 
släktskap, och barn kan inte helt och fullt bli sociala personer 
om inte deras placering i släktskapsgrupper är helt otvetydig. 
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En pojke har bara rätt till sin fars jord. Det måste alltså vara 
helt klart vem denne fader är. En flicka måste gifta sig för att 
få tillgång till mannens jord och äktenskapet skall stadfästas 
genom betalningen av brudpris till hennes far. Också här 
måste man klart veta vem som är far. 

Hur annorlunda är då inte situationen bland de samlande 
och jagande buschmännen. Där ägs inte jorden av någon och 
där finns heller inte någon form av transportabel rikedom 
som skall fördelas genom släktband. Reglerna för människors 
grupptillhörighet är inte fasta och formella. Barn "ägs" inte. 
De tillhör inte familjen till den ena av föräldrarna på bekost
nad av den andra. När de gifter sig måste de inte nödvändigt
vis bo tillsammans med vissa släktingar och inte andra. Att 
samhället i mindre grad är organiserat på grundval av släkt
skap och egendom innebär att könsskillnaderna tonas ner. 
Könssystemet är mindre komplicerat. Kvinnor som producen
ter av ny släkt är inte så hårt kontrollerade. 

Äktenskapet hos buschmännen tycks vara en angelägenhet 
mellan två individer snarare än mellan deras familjer. Brud
gummen förväntas dock göra brudtjänst genom att gå på jakt 
för sina svärföräldrar någon tid (Marshall, s. 261). I viss me
ning antyder brudtjänstinstitutionen dock en assymetri till och 
med i detta relativt egalitära samhälle genom att föräldrar har 
rättigheter över sina döttrar som de inte har över sina söner. 
De har rätt att bli kompenserade eller "tjänade" i ersättning 
för äktenskaplig tillgång till flickan. Men lägg noga märke till 
att detta långt ifrån är detsamma som nyolefolkets brudpris-
system. För det första ackumuleras, utväxlas eller cirkuleras 
inga rörliga varor. Rättigheterna över kvinnorna har inget 
motstycke i materiella varor. För det andra drar både fadern 
och modern nytta av brudtjänsten medan det bara är fäderna 
som har glädje av brudpriset. Buschmännens könsekonomi 
grundar sig på helt andra principer än nyoles. 

Hos buschmännen kan de äkta männen inte ackumulera 
produkterna av sin hustrus arbete. I själva verket är behovet 
av arbete inte så stort att obegränsade mängder av barn är 
önskvärda. Barndråp används som barnbegränsningsmedel. 
Kvinnans betydelse som "producent" är inte så stor. Mycket 
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få män har fler än en hustru. 
Naturligtvis kontrolleras sexualitet och reproduktion bland 

buschmännen. Människor umgås inte utan åtskillnad utan bil
dar varaktiga parförhållanden. När ett sådant förhållande väl 
en gång etablerats ogillas otrohet. Men kontrollen vilar lika 
mycket på män som på kvinnor. Ingen av parterna får vara 
lösaktig. 

Helt omvänt är det hos El Eshadda i Irak, där dubbelmora
len är mycket långt utvecklad. Medan buschmännen inte fäster 
någon särskild vikt vid kontrollen över en kvinnas barn och 
begränsar sexualitet på lika sätt för män som för kvinnor och 
medan nyole kontrollerar kvinnans reproduktiva förmåga reg
lerar El Eshadda omsorgsfullt och dramatiskt kvinnans sexuali
tet. När en flicka blir 10—11 år kläds hon i abayahen, en lång, 
svart klänning som döljer hennes begynnande kvinnliga for
mer för allmänhetens blickar. Hon skall vara ärbar i sitt upp
trädande och måste undvika varje kontakt med män bortsett 
från far och bröder. Det ideala är att hon gifter sig med sin 
kusin så att hon inte heller efter äktenskapet vistas bland 
främmande och hennes sexualitet förblir under en manlig 
släktings kontroll. 

En flickas far och bröder vakar över hennes ärbarhet före 
äktenskapet. Hon måste be dem om tillstånd om hon vill gå ut 
och om hon uppför sig fel är det deras plikt att straffa henne. 
I andra mäns ögon är deras heder beroende av hennes upp
förande. Om hon begår ett felsteg kan de i vissa fall slå ihjäl 
henne för att återupprätta sin heder. 

En brud skall vara jungfru när hon levereras till sin man 
och hos El Eshadda, liksom i andra kulturer i Mellanöstern, 
skall hennes jungfrulighet kunna bevisas. Brudens och brud
gummens mödrar går in i bröllopskammaren för att bevittna 
äktenskapets fullbordan. De tillkännager personligen inför de 
andra bröllopsgästerna att bruden var jungfru och de visar upp 
de blodiga lakanen som bevis. Skulle det råda något tvivel om 
flickans jungfrulighet kan brudgummen kräva att hennes man
liga släktingar slår ihjäl henne på stället. Fernea berättar att 
detta dock hör till sällsyntheterna, men hon kände till ett fall 
när bruden skickades hem i vanära. "Hennes liv var förstört, 
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hon kunde lika gärna varit död." (Fernea, s. 148.) 
El Eshadda-kvinnorna är inte pryda. De förväntas finna 

gädje i sex och de talar om det som en njutning. Men deras 
sexualitet är helt och odelat mannens egendom, och deras be
teende får inte leda till tvivel om att så är fallet. De kan inte 
röra sig fritt i stan, och om en man har råd att hålla tjänste
folk som går ärenden och kan leja folk till sina marker begrän
sas hans hustrus liv till hemmet. 

Också här önskar sig en man många barn, särskilt pojkar, 
och de tillhör faderns familj. Men kontrollen faller på kvin
nans sexualitet snarare än på hennes förmåga att föda barn, 
som fallet är bland nyole. Eftersom sexualiteten kontrolleras 
så strängt kan det inte råda några tvivel om var en kvinnas 
barn hör hemma. Skillnaden mellan dessa kontrollformer har 
en avgörande betydelse för kvinnornas liv. För kontrollen 
över sexualiteten är en mer personlig kontroll över kvinnans 
kropp och rörelsefrihet. 

Att ha flera hustrur är inte särskilt vanligt bland El Eshadda. 
Det är bara välbärgade män som har råd med mer än en 
hustru. Som andra har påpekat är detta typiskt för åkerbruks
samhällen: "Eftersom jorden i åkerbrukssamhället primärt od
las av en man blir ackumulation av flera hustrur snarare en 
ekonomisk belastning än en fördel. Därför tenderar hushålls
enheten att reduceras till ett enkelt äkta par." (Martin och 
Voorhies, s. 288.) 

Det som speciellt utmärker könssystemet hos El Eshadda-
folket, liksom bland många andra åkerbrukande folk i Mel
lanöstern, är att huvudvikten läggs på kvinnans sexuella be
teende snarare än på hennes roll som producent av barn. Hur 
förklarar man detta fenomen? Flera antropologer har försökt 
relatera denna sexuella kontroll till vidare ekonomiska och 
sociala strukturer. 

Jack Goody har framhävt att vi i åkerbrukssamhällen ofta 
finner en grad av stratifiering som inte finns i samhällen som 
bygger på trädgårdsbruk. I den situationen är människor be
nägna att gifta sig inom sin statusgrupp. Ett sätt att säkra att 
människor gifter sig med "den rätta" är att begränsa kontak
ten mellan könen, välja äktenskapspartner för de unga och 
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förbjuda sexuell kontakt med andra än den som utvalts. Goody 
har också visat att i denna typ av samhälle får kvinnor sig 
anvisad egendom, antingen i form av hemgift vid bröllopet 
eller som arv vid föräldrarnas död. Det är i försök att kon
trollera omsättningen av denna egendom som kvinnans äkten
skap regleras. "Därigenom", säger Goody, "bevaras kvinnans 
status och familjens egendom. Bekymren över döttrarnas äk
tenskap kommer till uttryck i kontrollen över deras jungfru
lighet." (Goody, s. 25.) 

En annan förklaring på "jungfrukomplexet" förbinder kon
trollen över kvinnans sexualitet med konkurrens mellan grup
per av män om strategiska resurser. I en uppsats som hon har 
kallat "Of vigilance and virgins" ( = "om vaksamhet och jung
frur") hävdar Jane Schneider att där besläktade grupper av 
män konkurrerar med andra grupper avspeglas denna kamp i 
idén att varje familjs "ära" måste värnas mot angrepp. En 
av denna äras mycket viktiga beståndsdelar är ärbarheten hos 
familjens kvinnliga medlemmar. Det gemensamma försvaret 
av gruppens kvinnors sexualitet knyter familjens män sam
man i deras kamp mot andra grupper av män om jord, vatten, 
djur och rikedom. Den bidrar till att upphäva konflikterna 
mellan männen inom gruppen. Schneider formulerar det så 
här: "Män vill inte bara kontrollera kvinnors sexualitet. Kvin
nor är för dem en lämplig samlingspunkt, den mest passande 
symbolen kring vilken solidariska grupper kan organiseras trots 
starka tendenser till bristningar." (Schneider, s. 21—22.) 

I en jämförande studie av samhällen i Mellanöstern kallad 
Purdah og magt följer Inger Boesen ett liknande perspektiv. 
Hon visar att det är i just de samhällen där konkurrensen om 
viktiga tillgångar är störst bland männen som kontrollen och 
beskyddet av kvinnans sexualitet är mest extrem. I samhällen 
där man har gemensam rätt till jorden eller där jorden om
fördelas så att alla kan få tillgång till det som de behöver fin
ner man inte den stränga formen av kontroll genom beslöj-
ning och begränsning av kvinnors rörelsefrihet utanför hem
met. 

I vår undersökning av idén om en könsekonomi har vi an
vänt exempel som representerar olika grader av social och 
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ekonomisk komplexitet. Bland buschmännen fann vi få skill
nader mellan de sätt på vilka mäns och kvinnors sexualitet och 
reproduktiva funktioner regleras. Hos nyolefolket har männen 
viktiga rättigheter över kvinnans reproduktiva förmåga. Dessa 
rättigheter överlåtes mot betalning av brudpris. Hos El Eshad-
da-folket var inte bara den reproduktiva förmågan utan också 
sexualiteten noggrant kontrollerad av männen. Samtidigt har 
den tilltagande specialiseringen och sättet att skilja en sorts 
arbete från ett annat placerat El Eshadda-kvinnorna i hemmet. 

En del antropologer har överfört detta sätt att se kön och 
ekonomi på europeiska samhällen. Rayna Reiter avslutar sin 
uppsats om "Män och kvinnor i Sydfrankrike" med en gene
rell betraktelse om statens utveckling som en form för social 
komplexitet. Hon menar att staten, kontrollerad av en elit, 
övertar många av de funktioner som släktskapsgrupperna har i 
enklare samhällen. Det uppstår en skillnad mellan den offent
liga sfären, som kontrolleras av staten, och en privatsfär, där 
familjelivet utspelas. 

Under denna process faller makt och prestige i den ena 
sfären medan de aktiviteter som omger reproduktion och 
produktion av människor faller i den andra. Släktskap 
organiserar alltjämt i stor omfattning hemmets privata 
ekonomi, men dess funktioner och dess orientering vilar 
uteslutande på kvinnorna. Varför på kvinnorna? Det är de 
som producerar och upprätthåller livet, det kön som kan 
garantera reproduktionen av den mest värdefulla till
gången, människor . . . De uppgifter som är avgörande 
för den sociala reproduktionen av människan blir i allt 
högre grad överlämnade åt kvinnorna när männen mobi
liseras till deltagande i den offentliga sfären. Kvinnornas 
arbete skapar den osynliga bakgrund ur vilken statssam
hällen rekryterar sin arbetsstyrka. (Reiter, s. 280.) 

Produktionen av människor, som är kvinnans biologiska spe
cialitet, skils mer och mer från andra av det sociala livets sfä
rer. Samtidigt blir den sociala erkänslan för detta mindre och 
mindre. Hos nyolefolket erkänns kvinnans reproduktiva egen-
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skaper genom brudpris och andra släktinstitutioner som är 
centrala för det sociala livet. Hos El Eshadda-folket är kvin
nans sexualitet och de reproduktiva aspekter som hör samman 
med denna också avgörande i förhållandena mellan familje
gruppernas män och i männens uppfattning av ära och pre
stige. I vårt eget samhälle är kontroll över kvinnans barna
födande egenskaper inte någon särskilt viktig aspekt i mäns 
förhållande till varandra. Männens makt och prestige kommer 
från annat håll. Även om den reproduktiva förmågan natur
ligtvis är avgörande för samhällets fortsatta överlevnad be
traktas detta som en privat sak. 

Bakom hela arbetet med den sociala kontrollen över kvin
nans naturliga utrustning ligger frågan vad som är det mest 
grundläggande i förhållandet mellan män och kvinnor i sam
hället. De flesta forskare anser att kvinnorna har en biologisk 
fördel, de utgör en tillgång som kontrolleras enligt ett givet 
samhälles speciella behov. Här har vi ett alternativ till de 
bristfälliga teorier som vill förklara undertryckandet av kvin
norna som en följd av givna ekonomiska situationer (som pri
vategendom). Vi kan likaledes ersätta de förenklade förkla
ringar som säger att kvinnor har begränsats i sina sociala ut
trycksmöjligheter av biologiska skäl (de hade nog med bar
nen). 

Rubin ger uttryck åt detta försök att bestämma grundvalen 
för undertryckandet av kvinnor när hon föreslår att "vi skall 
söka kvinnoförtryckets verkliga orsaker i omsättningen av 
kvinnor snarare än i omsättningen av varor" (Rubin, s. 175). 
Med andra ord, den sociala kontrollen över kvinnans kropp 
(som kan utväxlas) är av mer fundamental betydelse än diffe
rentierad tillgång till ekonomiska förmåner. Peter Aaby för ett 
liknande resonemang när han vänder Engels på huvudet och 
hävdar att "kvinnan var den första formen av privategendom 
och den som gjorde alla senare möjliga" (Aaby, s. 19). Det 
var inte privategendomen och staten som ledde till "kvinnokö
nets världshistoriska nederlag". Det var snarare den ursprung
liga kontrollen över kvinnan som producent av människor som 
utgjorde grunden för ackumulation av överskott, utvecklingen 
av privategendom och uppkomsten av centraliserade och stra-
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tifierade samhällen. 
Bland vissa australiska infödingar finner vi ett slående ex

empel på hur män faktiskt kan ha rättigheter över kvinnor 
också där ekonomin är relativt enkel och där privategendom 
saknas. I en nyligen publicerad uppsats noterar Maurice Bloch 
att även om australiska infödda påminner om afrikanska sam
lare och jägare som buschmännen med avseende på hur de 
skaffar sig föda behandlades kvinnorna helt annorlunda i Au
stralien. Bloch skriver: 

. . . över hela Australien, utan hänsyn till den lokala eko
login anser männen sig upptagna av långsiktiga produk
tiva uppgifter när de kontrollerar och uppfostrar sina 
döttrar, när de förhandlar om deras äktenskap och be
stämmer vem som skall bli den äkta mannen. Nu vet vi att 
syftet med dessa förhandlingar om kvinnor inte bara är 
att skaffa sig största möjliga antal hustrur, utan också att 
skaffa sig kontroll över andra män genom att lova bort 
sina döttrar till dem och på så sätt etablera och upprätt
hålla en invecklad rangordning grundad på ålder. (Bloch, 
s. 289.) 

Mäns rättigheter över kvinnor används för att etablera relatio
ner till andra män. Ja, männen använder sin kontroll över 
kvinnor till att skaffa sig kontroll över andra män till och med 
när det inte finns någon ekonomisk grund för denna kontroll. 

Nu kan vi fråga varför kvinnorna inte själva behöll kon
trollen över sin reproduktiva förmåga och sin sexualitet. Sva
ret är att de faktiskt gjort det i många fall, i större eller 
mindre utsträckning. Eller åtminstone har kontrollen varit lika 
fördelad på kvinnor och män. Men som Aaby liksom Martin 
och Voorhies påpekar (s. 233—235) ser det ut som om samhäl
len där detta har skett till sist tvingats ge vika i konkurrensen 
med de mer stratifierade och genomorganiserade samhällen 
som grundat sig på mäns kontroll över kvinnor och den acku
mulation av vinst som detta medför. I den antropologiska lit
teraturen har vi många exempel på matrilineära eller bilaterala 
system som efter hand blivit mer mansorienterade. 
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Så var i hög grad fallet med irokeserna, som vi tidigare dis
kuterat. När den amerikanska staten utvidgade sin auktoritet 
sändes de irokesiska männen hem från sin jakt, sina krig och 
diplomatiska resor och hamnade på reservat tillsammans med 
sina hustrur. De slog sig på åkerbruk med plog och drev fa
miljejordbruk som andra amerikaner på den tiden. Under 
denna övergångsperiod i början av 1800-talet framträdde en 
religiös ledare vid namn "Handsome Lake". Denne mans lära 
accepterades allmänt av irokeserna. Han var särskilt bekymrad 
över de instabila äktenskapen och över det olämpliga inflytande 
en kvinna hade över sin dotter. Han predikade mot den mor 
som hjälpte sin dotter med födelsekontroll och den kvinna 
som uppmuntrade sin dotter att bryta med sin man. Han ta
lade emot utomäktenskapliga sexuella förbindelser. Hela denna 
lära stämde väl med den nya form av kontroll över kvinnans 
sexualitet som männen var i färd med att överta. (Wallace, 
s. 370.) 

Kontroll över kvinnors medvetande 

Hur känns det att vara kvinna bland buschmännen, hos nyole 
eller El Eshadda? Hur uppfattar kvinnor i andra kulturer sin 
värld och sin plats i denna? För att gå vidare från vår diskus
sion av ekonomisk och sexuell kontroll till förståelse av hur 
kvinnor egentligen upplever de krav som deras samhälle stäl
ler måste vi ta itu med frågan om ideologi. Med ideologi av
ser vi alla de idéer, förutsättningar, kunskaper och värderingar 
genom vilka människor upplever världen. 

Det arbete antropologerna har utfört med avseende på 
ideologi och könsroller kan i stort hänföras till två kategorier. 
En stor del av detta visar hur ideologi i ett givet samhälle 
stöttar det sätt på vilket förhållandena mellan könen arrange
ras. Forskarna har närmat sig detta på olika sätt men i stort 
har de varit eniga om en sak. Ideologin är gemensam för båda 
könen. Både män och kvinnor accepterar den och deras upp
fattning av världen är i lika hög grad anpassad till den. Men 
vissa som har studerat problemet är inte så säkra. De har varit 
intresserade av att ta reda på i vilken utsträckning kvinnor 
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/ vissa avseenden kan ha andra uppfattningar, idéer och vär
deringar än männen. Såvitt jag vet finns det dock inga antro
pologer som anser att kvinnor i ett givet samhälle har en fun
damentalt annan uppsättning värderingar och åsikter än män
nen i samma samhälle. Och det finns i varje fall ingen som 
har kunnat påvisa att det finns universella kvinnliga värde
ringar som är naturliga för kvinnor och motsatta de värde
ringar som män omfattar. Ideologier är sociala produkter och 
måste ses i sitt sociala sammanhang. 

Låt oss utgå från den generella föreställningen att ett sam
hälles värdesystem med hänsyn till könsroller är gemensamt och 
tjänar till att underbygga den härskande ordningen. Arbetets 
organisering, tillgången till resurser, rättigheter till sexualitet 
och barn — allt detta ser riktigt och naturligt ut med hjälp 
av den ideologi som män och kvinnor delar. Tvång, juridiska 
åtgärder, ekonomiska sanktioner och våld krävs normalt inte 
för att utöva kontrollen över kvinnor. För kvinnorna har 
själva accepterat de normer och idéer som bekräftar syste
met. 

Ingen nyolekvinna ställer krav på en andel av sin fars jord, 
för hon anser inte att hon har någon rätt till det. Även om 
man kan visa att brudprissystemet grundar sig på diskrimine
ring och i praktiken tjänar männens intressen anser nyole-
kvinnorna själva att brudpris skall betalas. Om de börjar leva 
tillsammans med en man utan att brudpris betalats säger nyole-
ideologin dem att deras släktingar i vrede kommer att för
banna dem eftersom de inte fått det brudpris som tillkommer 
dem. Kvinnorna fruktar att de blir sterila, att de skall få miss
fall, att deras barn skall bli sjuka och dö om brudpriset inte 
betalas. Människorna tror att det som brudpriset gäller, deras 
reproduktiva förmåga, försvinner om inte brudpris erlagts. 
Och på samma sätt finner en kvinna det naturligt att hennes 
barn stannar hos mannen om hon lämnar honom eftersom 
han har betalat brudpris. När jag frågade en kvinna om detta 
verkade hon mycket förvånad över att jag tyckte att det var 
underligt. "Det är väl klart", sa hon, "jag kom ensam utan 
barn och då måste jag också gå ensam." 

På samma sätt anförtrodde El Eshadda-kvinnorna Fernea 
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att pojkar i själva verket var bättre än flickor. När Fernea 
frågade sin väninna Laila om Lailas syster egentligen ville 
gifta sig med sin kusin som traditionen föreskrev "tittade 
Laila så konstigt på mig. Naturligtvis ville hon gifta sig med 
honom. Vem skulle hon annars gifta sig med?" (Fernea, s. 
158.) 

Förklaringen till att män och kvinnor gemensamt omfattar 
en ideologi som får kvinnorna att acceptera förhållandet mel
lan könen som "naturligt" är mycket enkel. Kvinnorna, som 
uppfostrar barnen, för denna ideologi vidare till både söner 
och döttrar. En mängd antropologiska rapporter kan också 
berätta om kvinnor som är nöjda med sin situation för att de 
inte känner till något annat. Ett klassiskt uttryck för denna 
synpunkt gav den välkände antropologen Evans-Pritchard: 

Även om den primitiva kvinnan högljutt beklagar sig och 
gör livet surt för sin man och alla andra om hennes rättig
heter och privilegier inte respekteras, så känner hon inte 
att hennes ställning som sådan bör ändras . . . Primitiva 
kvinnor ser inte sig själva som en underprivilegierad klass 
i motsättning till en klass av män med vilken de söker 
uppnå social jämlikhet; och dessutom vill de inte bli som 
männen. (Evans-Pritchard, s. 51—52.) 

Nu har denna ytterst förenklade syn på ideologi utvecklats i 
många olika riktningar. En av dessa visar hur kvinnor, även 
om de accepterar en ideologi med en viss syn på förhållandet 
mellan könen, kan manipulera denna ideologi till sin fördel. 

Några bra exempel på detta ger Marilyn Strathern i sin bok 
om melpakvinnorna i Papua Nya Guinea. Här har man långt 
utvecklade föreställningar om kvinnans orenhet. Särskilt anser 
man att menstruationsblodet är smutsigt och farligt, och men-
struerande kvinnor måste bo för sig själva i en speciell hydda 
och undvika kontakt med män. Strathern bekräftar "att kvin
norna accepterar den kulturella uppfattningen att de under 
vissa perioder är orena . . . De skäms ofta personligen över sitt 
tillstånd, särskilt är de unga flickorna mycket känsliga när de 
just börjat menstruera." (Strathern, s. 172.) Också kvinnors 
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könsorgan anses som orena och en kvinna får aldrig kliva över 
en man eller den mat en man skall äta eftersom hennes orenhet 
kan göra mannen sjuk. 

Efter att ha beskrivit dessa idéer berättar Strathern hur 
kvinnorna kan manipulera med dem. "När kvinnorna vill såra 
någon riktigt grovt kan de utnyttja sina orena egenskaper. De 
gör det helt avsiktligt och öppet, som när t.ex. en arg hustru 
kliver över en jordugn." (Strathern, s. 254—255.) Strathern 
berättar också om en kvinna som var rasande för att hennes 
man tagit sig en hustru till — och använt svin som hon hade 
fött upp för att betala brudpris. Mannen slog henne många 
gånger och till sist, när mannen, den nya hustrun och de man
liga gästerna satt inne i huset, klättrade den vreda kvinnan 
upp på taket, rev ett hål i täckningen och kissade på sällska
pet. Detta var en fruktansvärd handling, förorenande och van-
ärande för mannen, som tvingades skicka bort den nya hust
run och betala en gris till de manliga gästerna som ersättning 
för kvinnans förolämpning. (Strathern, s. 255.) 

Här förkastade alltså inte kvinnan uppfattningen om sig 
själv som förorenande, utan hon använde den för att försvara 
sina egna intressen. (Från vårt eget samhälle vet vi ju hur 
kvinnor som accepterar föreställningen om sig själva som 
sexualobjekt använder sin sexualitet för att manipulera män
nen.) Lägg märke till skillnaden mellan denna typ av analys 
och den mer förenklade som vi beskrev tidigare. Fastän ideo
login i båda fallen såg ut att vara gemensam framgick det av 
den senare undersökningen att kvinnor har andra intressen 
än män, och därför är deras ställning med hänsyn till gemen
samma normer och idéer annorlunda. De kan på given anled
ning använda ideologin på ett helt annat sätt. 

Ett annat sätt att se ideologi på är det mer dialektiska som 
föredras av vissa författare. Dessa framhäver att sättet på 
vilket förhållandet mellan könen framställs rent ideologiskt är 
en förvrängd bild av de faktiska relationerna mellan männen 
och kvinnorna i den verkliga världen. Myter och ritualer, reli
giösa föreställningar och formella regler kan inte uppfattas 
som noggranna beskrivningar av mäns och kvinnors plats i 
verkligheten. För ofta tjänar ideologierna till att dölja eller 
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åtminstone leda uppmärksamheten bort från de faktiska för
hållandena. 

Som en kommentar till Stratherns studie av kvinnor på Nya 
Guinea skriver Bloch om "hur kvinnor ibland betraktas som 
det de är, producenter av mat och barn, och andra gånger 
som förorenande varelser som förstör männens skapande ak
tiviteter". Han påtalar att vi måste vara försiktiga så att vi 
inte förväxlar "de system med vilka vi förstår världen med de 
system med vilka vi döljer den". (Bloch, s. 289—290.) 

I ritualer, i regeln om orenhet, i många av de standardbe
grepp som melpafolket har betraktas kvinnor som orena och 
allmänt obegåvade och ur stånd att utföra männens betydelse
fulla ekonomiska och politiska uppgifter. Kvinnor "är små 
ynkliga varelser som bara hålls där hemma förstår du väl!" 
(Strathern, s. 161.) Samtidigt utgör kvinnorna, som är de som 
producerar barn, odlar trädgårdarna och föder upp svinen, 
grunden för hela systemet. En man som inte har kontroll över 
kvinnor kan ingenstans komma. Ideologin att kvinnor är orena 
och onyttiga "ynkliga varelser" tjänar till att dölja deras verk
liga betydelse och till att underbygga männens kontroll över 
dem. 

Denna dialektiska syn på ideologi kommer också till uttryck 
i Murphy och Murphys Women of the Forest, en utmärkt be
skrivning av mundurucukvinnor i Brasilien. Också här är det 
kvinnorna som skaffar fram det mesta av gruppens föda. Möd
rar, döttrar och systrar bor och arbetar tillsammans i familje
grupper medan deras män flyttar in i byns manshus. Både eko
nomiskt och socialt är kvinnorna samhällets ryggrad. Men 
ideologin ger männen långt större prestige som jägare och ri
tuella experter. Att jaga är beundransvärt och värdefullt. Att 
odla och bearbeta maniok är tråkigt och banalt. Det är männen 
som kontrollerar de fantastiska heliga flöjter som ger dem 
rätten att bestämma, säger man. 

Murphy och Murphy betonar att ideologin inte avspeglar de 
två könens verkliga relationer och ekonomiska insats. Den 
skyler en situation där kvinnorna i verkligheten arbetar hår
dare än männen. Samma tolkning ger Bernard Arcand, som 
har lagt märke till att i Sydamerikas tropiska regnskogar, i 
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samhällen där kvinnornas produkt, maniok, utgör 85 % av 
människornas näring, finner man ofta att männens jakt där har 
större prestige än i samlar- och jaktsamhällen, där könens bi
drag är relativt jämförbara. Arcand anser att denna prestige 
". . . primärt tjänar till att rättfärdiga männens gynnade ställ
ning" (Arcand, s. 15). 

Ett dialektiskt ideologibegrepp ligger också bakom Annette 
Leleurs diskussion om "kvinnoförakt". Hon antyder att i de 
samhällen där man finner de mest extrema uttrycken för kvin
noförakt motsvaras detta av kvinnornas faktiska betydelse som 
sexuella och reproduktiva varelser. 

Alltsedan Durkheim ser man inom antropologin av tradi
tion ideologi som "kollektiva föreställningar" — en hel grupps 
gemensamma medvetande. Denna grupp har ofta betraktats 
som en odifferentierad massa, framför allt för att många av 
de samhällen som antropologerna har studerat inte har varit 
klassamhällen. Den medvetenhet om könsskillnader som följt 
i kvinnorörelsens kölvatten har inlett en utveckling bort från 
denna odifferentierade och könlösa syn på samhällen, mot en 
"två-könad" syn på sociala grupper. Detta har bl.a. resulterat 
i förståelse för att män och kvinnor har olika position, olika 
intressen och skilda problem till och med i relativt okomplice
rade samhällen. Den dialektiska synen på ideologi relaterar det 
gemensamma medvetandet till denna skillnad i social ställning 
och visar hur avgörande aspekter av den sociala situationen 
kan vara dolda. Syftet är att stötta männens speciella intressen. 
Själva talar vi emellertid fortfarande om hur kvinnor upp
fattas i den gemensamma ideologin snarare än om hur kvinnor 
(i motsats till män) uppfattar. 

Vi skall nu gå ännu ett steg vidare med denna föreställning 
om skillnad i social ställning och fråga i vilken utsträckning 
män och kvinnor uppfattar tingen olika för att deras erfaren
heter är olika. Här kommer vi till frågan om manliga och 
kvinnliga värden och världsåskådningar. Men det är viktigt 
att vi har klart för oss hur vi kom fram till denna punkt. Det 
är för att män och kvinnor är olika placerade och behandlas 
olika av samhället som vi kan förvänta oss skillnader i deras 
världsuppfattningar i vissa avseenden, inte för att de generellt 
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och av naturen skulle se olika ut i huvudet. Följaktligen kan 
vi inte förvänta oss att mäns och kvinnors värden och syn
punkter avviker på samma sätt i alla samhällen. 

Shirley och Edwin Ardener har utfört något av det mest 
spännande runt detta problem i boken Perceiving Women (Att 
se kvinnor). De anser att det i ett givet samhälle finns en do
minerande modell eller ideologi som utgör det etablerade sät
tet att se världen på. Denna uppsättning idéer stämmer spe
ciellt väl med den dominerande gruppens intressen och erfa
renheter. Mycket ofta är det männen som utgör den domine
rande gruppen i ett samhälle. Också grupper som inte är do
minerande, t.ex. kvinnor, delar och accepterar dessa föreställ
ningar eftersom de måste uttrycka sig på dessas villkor om de 
vill "höras" — om de vill komma någon vart med männen. 
Men den icke-dominerande gruppen har ett problem. Efter
som deras ställning är en annan, eftersom de utför annorlunda 
arbete, har andra rättigheter och sociala relationer passar den 
dominerande idéuppsättningen inte dem helt och hållet. Vissa 
av deras intressen och erfarenheter kommer över huvud taget 
inte till uttryck i den dominerande ideologin som dessutom 
ibland kan direkt strida mot deras intressen. I en sådan situa
tion möter vi ofta en "mot-modell" eller "mot-ideologi" som 
bättre uttrycker kvinnornas egen situation. Men denna mot-
ideologi är inte lika klart formulerad eller uttrycks inte lika 
öppet som den dominerande mansideologin. Den är heller 
inget absolut alternativ till den dominerande ideologin, för 
kvinnorna rättar sig efter båda. De accepterar de gemensamma 
idéer som bäst passar männens intressen, men ibland ger de 
också uttryck för alternativa idéer och värderingar som har 
uppstått ur deras egna speciella erfarenheter som kvinnor i ett 
givet samhälle. De har ett "dubbelt medvetande". I vissa situa
tioner kan man kanske säga att de har en motsägelse i sitt 
medvetande. 

Det är påfallande att i många afrikanska samhällen är det 
oftare kvinnor än män som blir besatta av andar. Det finns 
faktiskt många andar som bara angriper kvinnor. Många antro
pologer har försökt visa att i sådana besatta tillstånd ger kvin
norna uttryck för sina speciella problem, synpunkter och in-
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tressen och protesterar som kvinnor. I situationer där männen 
dominerar inte bara ekonomiskt utan också rent ideologiskt 
genom sin viktiga roll i religion och ritualer har kvinnorna 
mycket få möjligheter att ge uttryck för sina synpunkter och 
sin otillfredsställelse. Besatthet är en uttrycksform som låter 
kvinnorna komma till tals, men som inte direkt utmanar män
nens dominans. (Jämför Ardener och Lewis.) 

I en föreläsning gav Inger Boesen nyligen exempel på denna 
typ av problem hos pashtufolket i Afghanistan. Detta sam
hälle liknar på många sätt El Eshadda. Där råder skarp skill
nad mellan könen, sträng kontroll över kvinnornas sexualitet 
och en långt driven föreställning om männens stolthet och he
der, som är avhängig av deras tapperhet och kontroll över 
kvinnornas sexualitet. I denna mansdominerade situation 
kunde Boesen påvisa det som hon kallar "kvinnlig motoffent-
lighet" — en kvinnokultur som uttrycker kvinnornas speciella 
synpunkter och intressen, ofta i strid mot den officiella mans
ideologin. Om detta vittnar de sånger som kallas landays som 
kvinnorna sjunger. I dem förnekar kvinnorna den totala kon
troll som mannen antas ha över sin hustru. De sjunger om 
sina älskare och protesterar mot att giftas bort med en man 
som de inte tycker om. 

Oh, min Gud! Du sänder mig på nytt den mörka natt 
Och på nytt skälver jag från huvud till fot 
Ty jag måste mot min vilja lägga mig i den bädd som jag 
hatar. 
Men min make får vad han förtjänar 
Min älskade! Kom i min säng, var inte rädd. 
Om den går sönder får den lille uslingen laga den 
När du besöker mig, oh min älskade, blir den lille uslingen 
vred. 
Du måste sluta komma. Framgent räcker jag dig mir mun 
genom tältdörrens två flikar. 

Här hävdar kvinnorna sig själva som stolta och självständiga 
personer och avvisar männens kontroll över deras kroppar. 
Men Boesen påminner oss om att denna protest, detta häv-
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dande av kvinnornas egna önskningar och vilja, inte får för
växlas med ett totalt avvisande av den dominerande mansideo
login. Den allmänna föreställningen om mannens värdighet 
upprätthålls även om en kvinna genom sin kärleksaffär kan 
sätta sin mans heder på spel. Som exempel ger Boesen följande 
sång: 

Låt dem blott bära dig hem till mig skuren i stycken av 
svärdsklingor. 
Blott man aldrig bringar mig bud om din vanära. 
Min älskade! Om du vänder ryggen till fienden 
Vänd aldrig mer tillbaka, din plats är icke längre här i 
huset. 
Gå, sök tillflykt i ett land långt borta. 

En kvinna är ett socialt väsen och hennes kärlek är, liksom 
hennes värderingar, begränsad av den kultur som hon lever i. 

Slutsatser 

På engelska kallas antropologi the science of man varvid man 
skall förstås i den generella betydelsen människa — alla män
niskor. Jag har tidigare sagt att denna generalisering, detta 
holistiska och jämförande perspektiv, är antropologins styrka. 
Den är också dess svaghet. Generaliseringen innebär en risk för 
brist på precision. Vetenskapen om människan blir ofta till 
vetenskapen om män, eftersom män förmodas representera 
alla människor. 

Under de senaste åren har man gjort betydelsefulla försök 
att råda bot på de värsta sidorna av denna tendens till genera
lisering. De två mest lovande ansatserna är de som rör köns
livets politiska ekonomi och dominerande ideologier och mot-
ideologier. På olika sätt gör de oss bättre rustade att komma 
fram till vad som är specifikt för kvinnor i den sociala struk
turens generella totalitet. 

Idén om ett könssystem och föreställningen om kvinnans 
kropp som en social tillgång kan förklara många aspekter av 
ett givet samhälle som är speciellt relevanta för kvinnor. Före-
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ställningen om könslivets politiska ekonomi bygger en bro 
mellan fundamentala ekonomiska fakta och resten av den so
ciala verkligheten med barn, familjer, äkta män och älskare, 
brudpris, pornografi, ärbarhet och prostitution. Det är oerhört 
viktigt att antropologin börjar se positivt på de fysiologiska 
skillnadernas sociala betydelse — vare sig det kallas könssystem 
eller ges rubriken "social reproduktion". 

Det andra avgörande steget framåt är erkännandet av ett 
kvinnligt perspektiv inom de gemensamma och generella ideo
logiska systemen. Att specifika kvinnliga värden, problem och 
protester existerar, kommer till uttryck, dokumenteras och 
äntligen diskuteras. Problemet är inte så mycket att sådana 
kvinnliga synpunkter alls existerar, utan under vilka villkor de 
skapas och uttrycks. Vilka former av ekonomisk struktur, 
vilka typer av sexuella och reproduktiva arrangemang, vilka 
modeller för vardagsliv leder till utvecklingen av ett speciellt 
kvinnligt perspektiv som inte delas av männen? 

Något av det viktigaste som de nyare feministiska perspek
tiven inom "vetenskapen om människan" har gjort är att fästa 
vår uppmärksamhet på förhållandet mellan det generella och 
det specifika. Kvinnans ställning kan inte förstås utan teorier 
och metoder som har det specifikt kvinnliga i motsättning till 
det specifikt manliga som förutsättning. Förklaringarna måste 
ta sin utgångspunkt i könsskillnaderna istället för att så små
ningom råka stöta på dem under arbetets gång. Samtidigt 
måste generaliseringar om kvinnor ta hänsyn till att det exi
sterar olika typer av samhällen med allt vad det innebär av 
speciella ekonomiska, könsmässiga och ideologiska organisa
tionsformer. Förhastade påståenden om Kvinnan är nästan 
alltid otillförlitliga. För det finns inte en varelse som heter 
Kvinnan; det finns bara kvinnor — som är busch-"män", iro-
keser eller skandinaver. 

Översättning av Eva Roseli 
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Olaug Rekdal och Tove Skutnabb-Kangas 

Kvinnoperspektiv på språk 

Att verkligheten ter sig annorlunda när den ses från kvinno
synpunkt, har vi nu så smått blivit vana vid. Som en följd av 
kvinnoforskningens "härjningar" i universitetsämnena har myc
ket av det som förr var säkert och självklart nu blivit tvivel
aktigt och problematiskt. Språkforskningen är inget undantag 
i så måtto och i detta kapitel ska vi visa hur några sidor av 
språket ter sig, när vi ser det utifrån medvetandet om kvinnan 
som "det andra könet", det kvinnliga som det förtryckta i för
hållande till det manliga och utifrån frigörelse och jämlikhet 
som mål också för språkforskningen. 

Menigkvinnas och -mans uppfattningar om vad språk är 
tycks vara många och olika. För somliga är språk detsamma 
som främmande språk, medan det egna modersmålet är något 
självklart, som luften de andas i. Några har lärt sig att språket 
är ett kommunikationsmedel som neutralt, klart och effektivt 
tjänar oss i meddelandet av tankar, känslor, vilja — om vi bara 
får klart för oss vad vi vill säga, är språket färdigt med täc
kande uttryck för det. Många menar att gester, mimik, ögon
kontakt osv. också är språk, icke-verbalt språk. 

Denna uppsats handlar om det verbala språket, det som 
beskrivs i grammatiker och ordböcker. Men eftersom det finns 
så många uppfattningar om vad språk är, börjar vi med att 
ringa in ett språkbegrepp där vi koncentrerar oss på språkets 
betydelse för hur medvetandet formas. Vi vill peka på några 
egenskaper hos språket som utgör förutsättningar för att ar
beta med det i medvetandehöjande syfte. 

Kapitlet består av fyra avsnitt. Det första handlar om var
för och hur språket har betydelse för kvinnofrigörelsen. Nästa 
avsnitt handlar om något av det vi finner när vi undersöker 
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ordförråd, ordanvändning och grammatik ur kvinnoperspek
tiv. Det patriarkala språket träder fram. Tredje avsnittet hand
lar om det muntliga samtalet. En del av det som vissa forskare 
har påvisat när det gäller skillnader i kvinnors och mäns tal
språk, jämförs med vad andra forskare har sagt om regler vi 
bör följa för att samtal ska ske på lika villkor för alla delta
gande, dvs. hur vi kan försöka undgå att spela förtryckta eller 
förtryckare i samtal. Det sista avsnittet innehåller en kritisk 
blick på forskningen på området och litet om i vilken riktning 
vi tycker den borde gå. 

Språk och frigörelse 

Kvinno- och mansrollen har också sina språkliga aspekter, och 
frigörelse innebär frigörelse också från de språkliga könsrol
lerna. Någon säger kanske att det inte är något problem, för 
när könsrollerna i övrigt avskaffas, kommer också könsrollerna 
i språket att försvinna. Verkligheten är det primära, hävdar 
de, och språket formar sig efter den sociala verklighet vi har. 
Tyvärr måste vi hävda att det är en naiv språkuppfattning. 

Språket är inte detsamma som verkligheten, och språket är 
heller inte bara en passiv spegel för verkligheten. Språket, or
den, representerar kulturens tolkning och strukturering av verk
ligheten. Det är i så måtto en kulturell och social institution. 
Som andra sociala institutioner har det en tendens att existera 
i kraft av sin egen tröghet, det vill gärna hålla sig till det 
gamla och motsätter sig förändringar. Om vi inte ständigt ger 
akt på språket, kan det bidra till att hålla aspekter av de tra
ditionella könsrollerna levande ännu efter det att mycket av 
deras innehåll avskaffats i verkligheten. 

Språket formar sig inte, det formas. Språk är inte makt, men 
vissa samhällsgruppers medlemmar har och har haft makt att 
forma det utifrån sitt perspektiv, sina behov och intressen. 
Språket framträder för oss som en makt, därför att det ut
trycker ett visst sätt att tolka och strukturera verkligheten. 

Språket behöver uppmärksamhet och omsorg, och ibland 
några hårda tag för att det ska fungera i överensstämmelse 
med vår grupps verklighet och våra begrepp, och vara ett red-

50 



skåp i vår tjänst. Ett språk som ska vara kvinnornas — och 
männens — redskap i kampen för jämlikhet måste vara ett 
adekvat språk, där kvinnornas perspektiv och jämlikhetsper
spektivet klargörs, där orden och uttrycken är i överensstäm
melse med våra begrepp, våra behov, intressen och drömmar. 
Då är det lätt att inse att ett språk som är utvecklat i en 
patriarkal kultur inte duger. 

Språket lägger sig tätt intill våra tankar, så tätt att man kan 
undra om det egentligen finns något avstånd, något förhål
lande mellan språk och tanke, om de inte är identiska. Vi tror 
att det är viktigt att hålla dem en bit ifrån varandra. Men just 
vår tendens att blanda samman språk och tanke visar hur vik
tigt språket är, inte bara för tanken, utan också för vilje- och 
känslolivet. Språket använder vi till att fasthålla och förmedla 
vårt inre liv. Det söker sig uttryck i språket. Språket binder 
det. Frigörelse innebär därför också att utveckla sin språkliga 
medvetenhet. (Se Monsen 1976 och Trömenh-Plötz 1978.) 

Språkmedvetenhet är bl.a. medvetenhet om ordens dubbel
karaktär. De frigör och de binder. Det är befriande att finna 
precis det ord som täcker innehållet i något man försöker klar
göra. När det förlösande ordet kommer, när man benämner 
sin verklighet, är det som om en formlös massa kristalliserar 
sig. Man ser plötsligt. Man har fångat "Fanden i nötta", som 
det heter på norska. Det ger en känsla av glädje, och ett slags 
makt. Men orden binder också. Ord som på ett visst stadium 
var frigörande och förlösande, kan övergå till att bli styvnade 
pansar, färdiga skyltar som hindrar oss från att tänka annor
lunda, omgruppera, se klart i en ny situation. (Teleman 1978, 
s. 23-35.) 

Så länge vi utvecklar oss, är vi i en ständig dialektik mellan 
våra erfarenheter och våra ord, vårt eget språk och det språk 
som låtsas vara allmängiltigt. Vi utvidgar ständigt erfarenhe
terna och orden, och testar dem mot varandra. Vi måste testa 
andras nya ord mot våra erfarenheter och anamma det som 
stämmer, testa våra egna gamla ord mot våra nya erfarenhe
ter och se vad som håller. Vi talar om språk och frigörelse 
för att påpeka hur viktigt det är att utveckla det egna, ade
kvata språket. Men det innebär också att det är nödvändigt för 
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oss att samtidigt hela tiden fortsätta att frigöra oss från språ
ket. 

Det egna språket är det språk som du står i relation till, 
som du har ett förhållande till! 

I ett förhållande är vi bundna till något och samtidigt 
fria att röra oss, där anropar vi och ger svar, där ansvarar 
vi och försvarar vi, där binder vi oss till världen rned sin
nen och tanke och lösgör oss från den . . . 

( . . . ) 
Det lånade språket håller människan undan från verk

ligheten och står mellan henne och hennes värld, isolerar 
henne i en värld utan relationer. 

Det lånade språket är det som du inte står i något för
hållande till, det växer inte i dig och du inte i det, där 
kommer verkligheten till dig fix och färdig, tappad på 
burk eller flaska, paketerad så du inte kan smaka, känna, 
lukta eller se vad art och kynne verkligheten har, där är 
du bara mottagare och inte givare. Det lånade språket 
kräver lydnad, det jämkar dig in i bås av ofrihet. 

( . . . ) 
Det finns en kamp mellan det egna och lånade språket, 

därför att vi alla går med en del eget språk och en del 
lånat och därför att vi alltid måste kämpa för det egna 
språkets liv mot det lånade, för de levande och växlande 
språkbilderna mot de tyranniska och stelnade språkmönst
rens. (Sandro Key-Åberg 1973.) 

Den som söker exempel på hur språk och frigörelse hänger 
ihop kan tänka på betydelsen av ordet kvinna. Omdefinie-
ringen av detta ord ger kvinnorörelsens mål i ett nötskal: från 
det biologiska till det mänskliga. 

Från: kvinna = HON-KÖN + människa 
Till: kvinna = MÄNNISKA + hon-kön 

Det patriarkala språket 
Problemet med att få ordet kvinna att betyda människa (och 
att få ordet man att användas som om det inte betydde män-
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niska) kan belysas med språkets uppbyggnad som teckensy
stem. I språkstrukturen får vissa former tjäna som grundfor
mer, som andra former sedan bildas av eller definieras i för
hållande till. Vi kallar grundformerna omarkerade och de 
former som bildas eller definieras av dem markerade former. 
Sådana former kan observeras i olika delar av grammatiken: 

I /empw.ysystemet är presens grundformen, i modussyste-
met indikativ, i personsystemtt tredje person, i numerus-
systemet singularis. (Karlsson 1974, s. 26.) 

Den omarkerade grundkategorin inom både sexus- och genus-
systemet tycks vara maskulinum: 

Manlig 
pan Krzyszkowiak (=herr 
K.) 
un petit garcon ( = en liten 
pojke) 
tarjoilija ( = servitör) 
forfatter 
kock 
läkare 
man 

Kvinnlig 
pan/ Krzyszkowiakova 
( = fru K.) 
un<? petite fille ( = en liten 
flicka) 
tarjoilija/ar (=servitris) 
forfatteri/ine 
kokerska 
kvinnlig läkare 
woman 

Som vi ser, är den manliga formen alltid omarkerad, kortare 
och alltså enklare att bilda (på samma sätt som presens och 
indikativ är kortare och lättare att bilda än preteritum och 
konditionalis). De få undantag vi har visar oftast att äkten
skapet tidigare var medelpunkten i kvinnans liv: brud — brud
gum, änka — änkling. Här är "brud" och "änka" omarkerade 
former och de manliga motsvarigheterna har definierats ut
ifrån de kvinnliga grundformerna. 

Språket som teckensystem behandlar alltså i regel kvinnor 
och män hierarkiskt. Mannen, det manliga, framträder som 
grundkategori, och därmed som norm och huvudsak. Kvinnan, 
det kvinnliga, framträder som avledning, tillägg och undan
tag. Mannen är i vårt språks grammatik människan, personen, 
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alla. Kvinnan är ett specialfall, som måste särskilt markeras 
som icke-man. Där det mänskliga nämns, är det det manliga 
som menas, om man inte uttryckligen specificerar att kvinnan 
också är med. Mannen utgör grunden för definitionerna om 
det mänskliga. 

Denna princip kan iakttas också i pronomensystemet. Den 
är förutsättningen för att det har varit naturligt att använda 
den maskulina formen av personligt pronomen, tredje person 
singular, han, också med syftning på personer av båda könen. 
Att använda hon har varit otänkbart. Traditionsbundna språk
män har hävdat att han var det korrekta, även när samman
hanget angav att den person som åsyftades enbart kunde vara 
kvinna: 

Arbeidstaker med minst 3 måneders forutgående tjeneste-
tid opptjener rett til feriegodtgjoring også for den tid han 
i opptjeningsåret er borte fra arbeidet under svangerskap 
( = havandeskap, graviditet), opp til 12 veker omkring 
födselen. (Exempel från norsk lagstiftning. Vår kursive
ring. Ryen 1977.) 

Många inom den nya kvinnorörelsen har protesterat mot detta. 
De har hävdat att denna användning av han är en patriarkal 
härskarteknik, som osynliggör kvinnorna. Man har krävt an
vändande av hon eller han/hon eller hon/han. Språkmän, och 
delvis också -kvinnor, har pekat på språksystemet och sagt att 
det går inte. Men drivna av rättvisekänsla och av personlig 
övertygelse har många gjort det ändå. Och nu ser vi det ofta: 
Det går an! En del av oss har redan börjat känna en viss irrita
tion när vi hör och läser han, då talaren/skrivaren uppen
barligen menar personer av båda könen. Kära läsarinna/läsare: 
Hur gör du själv? 

Det kan verka fåfängt att angripa språkstrukturen för att 
den är som den är. "Vi kan ju inte göra om hela språket." Det 
är inte lätt att veta vad vi egentligen kan, om vi vill, men till 
en början kan vi beakta hur väl språket överensstämmer med 
patriarkatets världsbild, och hur starkt det påverkar vårt med
vetande, så länge vi inte vet om det. Och språket kan omfor-
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mas. Argument som försvarar språksystemets bevarande be
höver vi inte acceptera om de strider mot vår jämlikhetskänsla. 

Kvinnans relativa osynlighet kan vi också hitta exempel på 
i ordböckerna: Hon får mindre plats än han. Vi räknade hur 
många spaltcentimeter kvinna och man, flicka och pojke, syster 
och broder får i några vanliga ordböcker. {Nykysuomen Sana-
kirja, Illustrerad svensk ordbok, Svenska Akademiens ordlista, 
Svensk Handordbok. Se Rekdal & Skutnabb-Kangas 1977.) 

De manliga orden fick mer än två gånger så mycket ut
rymme som de kvinnliga fick (240 cm mot 105 cm). Däremot 
blev kvinnorna synliga i sin egenskap av mor, medan fadern 
inte var lika viktig (mor, moder 47,1 cm; far, fader 32,8 cm). 

Det centrala i ordböckerna är naturligtvis ändå ordförkla
ringarna, preciseringarna av ords betydelse och användning. 
Det är det patriarkala språket som vi finner där också. Den 
som vill kan plocka fram första bästa ordbok. Vi tror den 
säger ungefär detsamma som den vi valde helt på måfå. (Vi 
har ändrat på uppställningen för tydlighetens skull, men an
nars är det ordagrant citerat.) 

kvinna: vuxen människa av honkön; mots, dels: man, dels: 
barn — män, k-or o. barn; 
äv. utan hänsyn till ålder — det finns fler k-or än män; 
med tanke på förment kvinnliga egenskaper: ömhet, vek
het, nyckfullhet, bristande konsekvens o. logik — hon är 
helt igenom k-a; 
i egenskap av hustru, i sht. om hustru ur arbetarklassen 
el. allmogen — bonden o. hans ka; 
i best. f. sing, om kvinnokönet som helhet — k-ans eman
cipation, k-ans ställning i samhället. 

man: 1. fullvuxen person av manligt kön; karl, herre — 
samtidigt som könsmognaden inträder kommer individen 
att småningom utväxa till m. el. kvinna; det står en m. 
utanför porten. 
2. make, äkta man — bli m. o. hustru, får jag presentera 
min m.? 
3. person med fast o. självständig karaktär, modig o. be-
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härskad person, karlakarl — ovärdigt en m., en ni. står vid 
sitt ord! tag det som en m.! 
4. pl. man person som tillhör ett (idrotts- el. arbets)lag, 
en trupp el. besättning — ett fotbollslag på 11 m., alle m. 
på däck, ännu saknas en m., gå under med m. o. allt, gå 
m. ur huse; ibl. pl. mannar 'pojkar', 'gossar' — få sina 
mannar att arbeta, att slåss. 
5. person, individ, människa — det blir 100 kr. per m., 
m. o. m. emellan, gemene, menige m., på tu m. hand, m. 
mot m., i var ms mun. (Illustrerad svensk ordbok, 1964.) 

Det står alltså i boken att man betyder person, individ, män
niska. Ordet man betyder det mänskliga abstraherat från det 
biologiska. Ordet kvinna saknar denna betydelse — i ord
böckerna, och till stor del även i vårt medvetande. Vem vill 
påstå att sammansättningar, avledningar och idiomatiska ut
tryck betyder detsamma om de är sammansatta med kvinna 
som när de är sammansatta med man? 

på tukvinnohand på tumanhand 
i kvinnominne i mannaminne 
överkvinna övermanna 
en kvinna — en röst en man — en röst 
gå från kvinna till kvinna gå från man till man 
per kvinna per man 

Om språket vore "rättvist" skulle den enda nya information vi 
får när vi byter ut man mot kvinna och tvärtom vara uppgif
ten att personen i fråga nu har ett annat kön. För övrigt borde 
ordet väcka precis samma typ av känslor, positiva eller nega
tiva, hos oss. Så är det inte. Vi går till "mannen på gatan" när 
vi vill veta vad en vanlig medborgare tänker, även om hon är 
kvinna. Men "kvinnan på gatan" frågar vissa män om andra 
saker. Skulle Strindbergs liv ha varit som det var om han hade 
varit 'Tjänstemannens son" i stället för 'Tjänstekvinnans 
son"? Vill du dö som en man eller dö som en kvinna? När 
ordet man byts ut mot ordet kvinna, blir betydelsen ofta ne
gativ: en lägre ställning, mindre prestige, svaghet, dumhet, ba-
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nalitet, trivialitet, löje, sexuella tankar. Kvinnans ställning i 
samhället avspeglas — och bekräftas. 

Uppgift för en dag: varje gång du hör eller läser orden 
kvinna, flicka, mor, syster, fröken, fru, dam, man, pojke, far, 
bror, herre, herr, byt ut det mot det motsatta könets ord, och 
se vad som händer: 

Kekkonen som var på tukvinnohand med norrkvinnan 
Bratteli, blev snabbt fru över situationen — en världs
kvinna som han överkvinnas sällan av tvivel. 
Poliskvinnan tog gärningskvinnan på bar gärning. 
Alla stans kaffemorbröder hade mött opp som en kvinna. 
(Skutnabb-Kangas 27.2 1978.) 
Fler exempel i Gerd Branten bergs roman Egalias döttrar. 
(Brantenberg 1977.) 

Om vi tänker på små flickors och pojkars identifikationsmöj
ligheter, den uppfattning språket bidrar till att ge dem om vad 
det innebär att vara kvinna och man, blir man ännu mer fun
dersam. En liten flicka som vet att hon ska bli kvinna, och 
tycker det är bra att vara öm, får veta att är man öm, så är 
man "vek och nyckfull", och är man kvinna, är man en va
relse "med bristande konsekvens och logik". Medan en liten 
pojke får veta att det att bli man innebär att bli en "individ", 
en "person", med "fast och självständig karaktär, modig och 
behärskad" — kort sagt, en människa. Är det lätt att växa upp 
till en mogen människa som kvinna, och hitta sin egenart som 
person, när man ser att det mesta som sägs i språket om kvin
nor, är något som man kanske inte vill bli och inte känner 
igen sig i? Är det lätt att växa upp till en öm, lekfull och hän
synstagande man, när man vet att det att vara man i språket 
betyder att vara "karlakarl", "behärskad och karaktärsfast" — 
en allvarsman? Är det lätt för en man att uppfatta sig som 
jämlik med kvinnan, när språket säger att han är den över
ordnade? Är det lätt för kvinnan att uttrycka sin jämlikhet, 
när språkets färdiga, stelnade mönster pockar på underord
ning? 

Den som önskar ännu mera "nöje" med ordböcker, rekom-
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menderas att studera synonymordböcker (Blakar 1975) och 
jämföra yrkesbeteckningar i ordlistor, t.ex. ord som slutar på 
-man med ord som slutar på -kvinna. 

Den patriarkala kulturen har reserverat många av de posi
tiva och "neutrala" adjektiven för männen, deras egenskaper 
och aktiviteter. När en kvinna är likadan, och gör samma 
saker, används ofta nedvärderande ord i stället. I tidskriften 
Ordets makt (nr 1, 1974/75) återges en affisch som Grupp 8 
gjort och som visar hur man om samma egenskaper använder 
olika ord när det gäller kvinnor och män med dessa egenska
per: 

envis 
intelligent 
bitter 
aktiv 
mjuk 
alldaglig 
framgångsrik 
politiskt aktiv 

han 
viljestark 
logisk 
förorättad 
energisk 
en f jant 
hemtrevlig 
duglig 
medveten 

hon 
tjatig 
dominant 
kverulant 
beskäftig 
kvinnlig 
ful 
intrigant 
hysterisk 

Vi kan också fråga oss om t.ex. en skvallerkäring är en kvinna 
som pratar lika mycket som en genomsnittsman? Är en fjantig 
man just så mjuk som vi hoppas att alla människor skulle 
vara? Är en kvinna som kallas järnhård karriärist en som är 
lika intresserad av sitt jobb och som använder lika mycket tid 
till det som en genomsnittsman i samma yrke (för han kallas 
väl målmedveten?)? Är en vacker man vackrare än en vacker 
kvinna? Vad kallas en man som uppför sig likadant som den 
kvinna som kallas känslokall? Blir kvinnor med egenskaper 
som arbetsköparna värdesätter hos män och män med egen
skaper som värdesätts i omsorgsarbetet, i intimsfären, orätt
vist klassificerade och benämnda? Gör dessa benämningar det 
svårare för oss alla att utveckla mångsidiga mänskliga egen
skaper? Binder språket oss? 

Den bild språket ger av kvinna och man tycks vara så här: 
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han hon 
norm avvikare 
universell specialfall 
synlig osynlig 
positiv negativ, trivial, banal 
mogen, tas på allvar omogen, naiv, barnslig, löjeväc-

kande 
sexualitet bara en egen- sexualobjekt, sexualitet det vik-
skap bland många tigaste definitionskriteriet 
total personlighet definierad i termer av repro

duktionsuppgifter 
självständig, aktör passiv, hjälplös, objekt 

Eller är det inte så? Är det inte språket vi här har talat om, 
utan den patriarkala kulturens "stelnade språkmönster"? Inte 
språkets möjligheter, utan dess avspegling av det patriarkala 
tänkesättet? Är det omedvetna, oreflekterade vaneföreställ
ningar vi har talat om, eller har vi talat om språket? Vi behö
ver inte svara på denna teoretiskt intressanta fråga för att för
stå att det behövs mycket arbete med ordböcker och gramma
tiker för att komma över i nya spår. Början till detta ser vi 
t.ex. hos feminist-lexikografer i USA (Graham 1975). I Nor
den kan vi se kritiken av den ojämna och olika fördelningen 
av manliga och kvinnliga aktörer i grammatikernas exempel, 
av typen "han överlämnade ansvaret åt henne" o.d. som ex
empel på utslag av ny medvetenhet. (Hanssen 1976, Hultman 
och Westman 1977) 

Det jämlika samtalet 
När vi pratar med varandra och vill föra samtal där förhål
landena för samtalet är lika goda för alla samtalsparter, är det 
vissa villkor som måste vara uppfyllda. Om t.ex. en pratar 
hela tiden och hindrar andra från att få ordet, avbryter dem 
om de till äventyrs skulle börja säga något osv., är ordet inte 
rättvist fördelat. Den som är i maktposition behöver inte de 
andras godkännande för att få fortsätta att tala. En lärare får 
t.ex. prata hur länge hon/han vill utan att en elev har rätt att 
avbryta. 
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Om vi håller ett föredrag, behöver vi inte planera vårt tal så 
att vi hela tiden erbjuder vår samtalspartner en möjlighet att 
komma in när hon/han vill, för att veta att hon/han i sin tur 
låter oss komma in igen. Men när vi samtalar med varandra 
måste vi det. Då behöver vi göra pauser och undvika så kom
plicerade meningar att det tar lång tid innan den andra får 
möjlighet att kommentera. När vi är beroende av den andras 
reaktioner, måste vi tala så att andra kan förstå våra yttran
den, dvs. uppfatta dem, reagera på dem och komma ihåg nå
got av dem. Ett villkor för ett jämlikt samtal är alltså att det 
råder maktbalans mellan de talande. Andra villkor är av ling-
vistisk och psykologisk art och har att göra med hur vi formu
lerar det vi säger. Jan Anward (1976—78) har påpekat att de 
viktigaste villkoren för att muntliga samtal ska fungera bra är 
att 

1. Alla har tillgång till ordet. 
2. Var och en är beroende av de andra som deltar i sam

talet för att kunna prata. 
Några av de principer som man bör följa om man vill att 
meddelandet ska vara lätt att snabbt uppfatta, är, enligt An-
ward: 

Att man inte använder långa enheter. Då ger man de andra 
möjlighet att snabbt komma med tilläggsfrågor. Man kan höra 
på de andras reaktioner — "-hm-mm". "jo-oh", "just det", 
"jassa" osv. — om de hänger med. Dessa medhåll, samtyckan
den och andra reaktioner berättar för oss om vi får fortsätta, 
och de placeras bäst just mellan enheterna. 

Att informationstakten är låg. Läsbarhetsindex (LIX) av olika 
slag är ett sätt att uppskatta informationstätheten. Det som på 
fackspråk kallas nominal stil har större informationstäthet än 
verbal stil. Exempel: 

Nominal stil: Boken är av betydande intresse. 
Verbal stil: Den är intressant. 
Nominal stil: Jag hörde ett hjärtskärande skrik. 
Verbal stil: Jag hörde att någon skrek så det skar mig i 
hjärtat. 
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Den verbala stilen kännetecknas av många verb, pronomen och 
adverb jämfört med den nominala stilen, som innehåller många 
substantiv, prepositionsuttryck, particip och adjektiv. Den se
nare vill också gärna präglas av långa ord, många ord per 
mening och många bisatser per sats. 

Att vikt principen följs. Viktprincipen säger att man ska bygga 
ut meningarna i slutet, placera ny information och/eller tunga 
och komplicerade led i slutet. Då är det lättast för lyssnaren 
att uppfatta. Något svårare blir det om de placeras i början av 
meningen, och svårast om de finns i mitten. Jämför själv: 

Det går bra ATT SÄGA SÅ HÄR 
ATT SÄGA SÅ HÄR går också bra 
Däremot går ATT SÄGA SÄ HÄR inte så bra 

Vi kan nu titta på några indikatorer på hur dessa principer 
följs i informellt talspråk, formellt talspråk och bruksprosa 
och samtidigt komma ihåg en typisk könsskillnad i språk: 
Flickor/kvinnor håller sig närmare det informella talspråket 
än pojkar/män i samma situationer. (Detsamma gäller för ar
betarklass jämfört med medelklass.) 

Informellt Formellt Bruksprosa 
talspråk talspråk 

LÅNGA ENHETER 
(många ord per mening) — + 
INFORMATIONS
TÄTHET 
(många bisatser per sats) —• + 
VIKTPRINCIPEN 
(tunga led i början) — ( + ) 
VIKTPRINCIPEN 
(tunga led i mitten) — — 
INFORMATIONS
TÄTHET 
(nominal stil) — — 

(Tabellen är uppgjord fritt efter Jan Anward) 
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Vi ser att det formella talspråket har många och bruksprosan 
ännu fler av de egenskaper som gör det svårare för den som 
lyssnar att förstå och bearbeta meddelandena. 

Männens sätt att använda språket liknar mer det här "svåra" 
sättet, det som tar mindre hänsyn till lyssnarens medverkan, 
medan kvinnornas liknar det informella talspråket, där man på 
många olika sätt tar hänsyn till lyssnaren. 

Vi kan ta andra, något mer detaljerade karakteristika, och 
se hur de passar i sammanhanget. Jan Einarsson har frågat lä
rare och studenter vilken uppfattning de hade om förekomsten 
av några språkliga företeelser, dels bland män och kvinnor, 
dels bland akademiskt utbildade personer och industriarbe
tare. Här nedan följer hans frågor, som den intresserade kan 
försöka besvara själv: 

1. Vilka har minsta antalet upprepningar av småord 
("stamning")? Ex: Då sa jag att att de här va . . . 
2. Vilka har längst satser? 
3. Vilka har flest substantiv? 
4. Vilka har flest tvekljud? Ex: De e så-eh att-eh . . . 
5. Vilka har flest pronomen? Ex: Dom vet inte de. 
6. Vilka har flest sammansatta verb? Ex: omskola i st. f. 
skola om. 
7. Vilka har flest sammansatta substantiv? Ex: gruppsam
manhållning. 
8. Vilka har flest verb? 
9. Vilka har flest pauser? 
10. Vilka har flest adjektivattribut? Ex: Dom nyinköpta 
böckerna. (Einarsson 1977, s. 13—14.) 

Det är bara pronomen och verb (fråga 5 och 8) som kvinnor 
och industriarbetare har fler av än män och akademiker, vilket 
de flesta också gissade. 

Om vi grupperar företeelserna så att de blir indikatorer på 
de ovannämnda principerna för hänsynstagande till lyssnaren, 
ser vi att männen bryter mot dessa principer oftare än kvin
norna (och akademikerna oftare än industriarbetarna): 
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Mannen har längre enheter: långa satser, sammansatta verb 
och substantiv. 
Informationstätheten blir hög för männen: fler substantiv 
(också sammansatta), fler sammansatta verb, dvs. fler före
teelser som tyder på nominal stil. 
Männen har fler fyllda pauser ("stamning", tvekljud), som 
hindrar andra att komma in i samtalet: den fyllda pausen 
visar ju att man tänker fortsätta prata. 

Det enda som bryter mönstret är att männen också har fler 
pauser. Men hur icke fyllda pauser påverkar lyssnarens möj
ligheter att komma in, huruvida lyssnaren uppfattar pausen 
som en invit eller möjlighet att själv börja prata eller ej, beror 
mycket på var pausen placeras. Är den mitt inne i en enhet, 
t.ex. efter meningsinledande konjunktioner som och och men, 
eller mellan två enheter? Vi har ännu väldigt lite kunskaper 
om könsaspekter på pauser. (Se dock Orreström 1978.) 

Vissa konturer till en hypotes börjar alltså skymta: Det ser 
ut som om män (och medelklass) i högre grad än kvinnor 
(och arbetarklass) skulle använda ett mera skriftspråkslik-
nande språk, som inte ger samtalspartnern lätt tillgång till or
det, och som tar mindre hänsyn till samtalspartnern och hen
nes/hans möjligheter att uppfatta och bearbeta det sagda. 

Vi kan nu lägga ihop detta med vad vi vet om skillnaderna i 
vad kvinnor och män talar om och hur. 

Kvinnorna är mera personorienterade, expressiva, mer orien
terade mot ordens associativa betydelser, dvs. mot ordens käns
loladdningar och värderingar. 

Männen är mer objektorienterade, instrumentella, mer orien
terade mot ordens denotativa betydelser, dvs. mot ordboks
betydelser och -definitioner. 

Samtidigt kan vi tänka på i vilka typer av talsituationer 
kvinnor och män mest får sin talträning och mest använder 
språket: 

Kvinnor i små intima, verbalt orienterade grupper, privatsfä
ren. 
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Män i större, instrumenteilt orienterade grupper, gäng;, den 
offentliga sfären. 

Då blir konturerna ännu klarare. Mycket förenklat kan vi ut
trycka förhållandet så att männen koncentrerar sig mer på 
"innehållskommunikation" medan kvinnorna verkar mera. kon
centrera sig på "relationskommunikation". Männen tycks, upp
rätta ett nära förhållande mellan sig själva som talare och det 
de talar om, och tar mindre hänsyn till triangelns tredje part, 
den de talar med. De bekymrar sig alltså mindre om att sam
spelet mellan parterna ska fungera fritt och att det omtalade 
verkligen blir uppfattat av lyssnaren. Kvinnorna däremot för
söker upprätta ett fungerande förhållande mellan parterna i 
ett samtal. De försöker se till att det som kommuniceras fak
tiskt görs till något gemensamt för båda parter, och på så 
lika villkor som möjligt. 

KVINNOR n M \ / n M ) MÄN 

Relationskommunikation Innehållskommunikation 

OM = det omtalade TA = talaren TI = den tilltalade (Jan Anward 1975) 

Maktförhållandet mellan talare och tilltalad kommer till ut
tryck i sådant som vem som får börja ett samtal, en diskus
sion, vem som får byta ämne, vem som bestämmer när dis
kussionen är avslutad, vem som får avbryta den andra och vem 
som kan vara eller måste vara tyst, vem som får prata länge 
och vem som får fatta sig kort. Det rör sig här om jämlik 
eller ojämlik tillgång till ordet, i fackspråket kallat turtagande 
(Sachs, Schegloff & Jefferson 1974). 

Att ta hänsyn till förhållandet mellan talare och tilltalad 
kan innebära en strävan till ett symmetriskt förhållande, till 
maktbalans. Det innebär givetvis inte att t.ex. kunskapsskillna
der, skillnader i talarens och den tilltalades förhållande till det 
omtalade, inte skulle erkännas, utan att man eftersträvar att 
göra båda parterna till subjekt i det gemensamma samtalet, 
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och inte se den tilltalade som ett objekt, tillgängligt för mani
pulation. 

Förhållandet mellan den tilltalade och det omtalade handlar 
i sin tur om den tilltalades förmåga och möjligheter att upp
fatta och reflektera över det omtalade. Hur det lyckas beror 
på den tilltalades egenskaper som samtalspartner, hennes/hans 
tidigare kunskaper om det omtalade, och det sätt på vilket 
talaren framställer det omtalade. Om talaren inte känner till 
den tilltalades egenskaper och kunskaper och/eller inte tar 
hänsyn till dem, uppstår ingen bra kommunikation. Om den 
tilltalade inte försöker att säga till, ge den information om sig 
själv som talaren behöver, eller inte får möjlighet till det, går 
det lika dåligt. Ett aktivt öppet förhållande mellan talare och 
tilltalad är alltså en nödvändig förutsättning för lyckad kom
munikation i muntliga samtal. 

Flickors och pojkars språkmiljö 

Vi vet ganska litet om hur dessa språkskillnader uppkom
mer, både som historisk samhällelig process och genom upp
fostran och annan miljöpåverkan hos de enskilda individerna. 
Men forskning om detta pågår. Vi vet en del om hur flickor 
och pojkar behandlas olika ända från födelsen — man pratar 
mera med små flickor, tar i dem mer och smeker dem ömmare 
och varsammare, medan man ger små pojkar mera motorisk 
stimulans och mindre prat. Typiska flicklekar tycks också sti
mulera språk i högre grad än pojklekar: två eller tre små flic
kor leker inne, nära varandra så att de kan höra vad de andra 
säger, ofta nära en vuxen som kan delta då och då, deras lek
saker (t.ex. dockor) stimulerar till tal. Lekarna går ofta ut på 
att umgås språkligt, och öva finmotorik (rollekar, ta hand om, 
ta hänsyn till). Typiska pojklekar äger ofta rum ute, i gäng, 
pojkarna är ofta så långt ifrån varandra att de måste skrika 
för att höras, talet består ofta av utrop, korta kommandon etc. 
Leksakerna stimulerar ofta till andra slags ljud: brum-brum, 
pang-pang osv., inte till tal. Aktiviteterna är ofta inriktade på 
saker: det viktiga är bilen, pucken, fotbollen, inte det språk
liga samspelet. Grovmotoriken övas. 

3 — Gråt inte — forska! 65 



Vi vet en del om vilka följder dessa miljöskillnader får när 
barnen kommer till skolan: Pojkarna har mer läs- och skriv
svårigheter, stammar oftare, får lägre poäng i språktest. Och 
av pojkarna växer det upp män som har svårt att uttrycka 
personliga saker och problem. Flickorna blir duktiga i språk, i 
att använda språket "korrekt" och personligt. De växer upp 
till kvinnor som fortfarande har lätt att använda språket i 
smågrupper, men som ofta har svårt att göra sig gällande i 
offentligheten, där besluten fattas. Könsrollerna får vi in med 
modersmålet. 

Könsskillnader i språk — kvinnolingvistik 

Könsskillnader i språk har länge observerats och beskrivits. 
Skandinavien har även pionjärer på området (Cederschiöld 
1900, Jespersen 1906, Sommerfelt 1935). Men den moderna 
forskningen med de många empiriska undersökningarna här
stammar väsentligen från 60- och 70-talen, när språksociologin 
— studiet av språket i samhället — fick sin stora expansion. 

Dessa undersökningar har varit av stort värde, eftersom de 
gav belägg för att det finns klara och systematiska skillnader 
i kvinnors och mäns språkliga och icke-språkliga sätt att kom
municera. Sett ur kvinnoperspektiv lider tolkningarna och för
klaringarna emellertid ofta av den bristen att man mer mora
liserar över skillnaderna än försöker avslöja underliggande 
strukturella förhållanden (se Rekdal 1979). Mönstret är väl
känt: Männens språkvanor underförstås som "normala", 
"starka", föredömliga. Kvinnornas som "avvikande", "veka", 
något som de bör hjälpas att göra sig av med. Ofta används 
en tolkningsram av common-sense-karaktär, som leder till cir
kelresonemang: Först beskriver man typiska drag hos kvinn
liga och manliga könsroller, så beskriver man könsskillnader i 
språket, och så tolkar man skillnaderna som uttryck för just de 
könsroller man har beskrivit. Och är nöjd när man får det att 
stämma. (Skutnabb-Kangas och Rekdal 1978, s. 81.) 

Metodiskt har det också betydelse att alla de skandinaviska 
resultaten hittills har ramlat ut som biresultat av undersök
ningar som först och främst var planerade för att belysa so-
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ciala skillnader, klass- och socialgruppsskillnader. Det innebär 
att det inte alls behöver vara de från könsskillnadssynpunkt 
viktigaste aspekterna som man har fått fram. Å andra sidan 
har det kanske också garanterat en viss typ av naiv frånvaro 
av medveten snedvridning: Många av forskarna har varit lika 
förvånade som alla andra när resultaten har kommit. (Se t.ex. 
Hultman 1978.) När språkforskningen har behandlat köns
skillnader i språket har det alltså oftast inte varit fråga om 
kvinnoforskning, eftersom ett medvetet kvinno- och jämlik-
/i^/j'perspektiv har saknats. 

Det kvinnodiskriminerande perspektivet på könsskillnaderna 
möttes tidigt av hård kritik, vilket säkert är en väsentlig orsak 
till att det under senare år har framkommit arbeten som med
vetet använder kvinnoperspektivet och/eller omtolkar gamla 
resultat i en mer balanserad ram. (Se t.ex. Thorne och Hen
ley 1975, Hultman och Westman 1977.) 

Medvetenhet om skevheten i det patriarkala perspektivet har 
nu vaknat och det finns ett inte obetydligt intresse för förhål
landet mellan språk och kön både bland forskare och bland 
lekmän. Tiden tycks vara mogen för att språkforskningen får 
samma nytillväxt som många andra discipliner. På samma 
sätt som kvinnliga forskare inom sina ämnen har skapat be
greppen kvinnohistoria, kvinnolitteratur, kvinnosociologi, kvin
nopsykologi osv. osv. borde vi inom språkforskningen få en 
kvinnolingvistik. Vi behöver en lingvistik som 

samtidigt som den är fackkritisk (i mera traditionell me
ning) också försöker avslöja det patriarkala perspektivet. 
Den försöker också göra gällande nya prioriteringar när 
det gäller områden som det är viktigt att forska i, nya 
kriterier för sätten att skaffa kunskap på, nya kriterier 
för forskarens personliga roll i forskningen och attityder 
till det hon/han undersöker, nya kriterier för bedömning 
av forskningsresultat (kvalitet mot kvantitet, samarbete 
och gruppforskning mot konkurrensinriktad individ-
prestationsdyrkan. (Skutnabb-Kangas och Rekdal 1977, 
1978.) 

Lika lite som våra föregångerskor inom andra ämnen menar 
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vi att kvinnolingvistiken skulle vara en liten avskild del av 
ämnet, igen ett specialfall. Liksom övriga kvinnodiscipliner 
skulle kvinnolingvistiken fungera som drivbänk och tummel
plats för nya forskningsområden och nya infallsvinklar, som 
med tiden skulle inlemmas i den allmänna språkforskningen. 

Kvinnolingvistiken skulle inte först och främst söka efter 
könsskillnader i språket, utan som utgångspunkt ställa frågan 
vad vi, kvinnor och män, barn och vuxna, behöver veta för 
att förstå oss själva som språkvarelser, för att kunna utnyttja 
språkets resurser jämlikt och inte stelna i dess fallgropar. 
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Tone Schou Wetlesen 

Nervositet och ångest — 
ett svar på kvinnors livssituation? 

Denna uppsats är ett bidrag till diskussionen om vad det tra
ditionella könsrollsmönstret betyder för kvinnors psykiska 
hälsa.1 Den amerikanska sociologen Jessie Bernard har hävdat 
att äktenskapet ter sig mycket olika för kvinnor och män när 
det gäller psykisk hälsa. Gifta män, hävdar hon, har genom
gående mindre nervösa besvär än gifta kvinnor och de är ge
nomgående mer nöjda. Det är särskilt de försörjda kvinnorna 
som är plågade och som enligt Bernard utgör det största 
hälsoproblemet i USA (Bernard, 1972). Som vi skall se se
nare visar undersökningar i andra länder, bl.a. Norge, samma 
tendens: kvinnor är genomgående mer besvärade av nervositet 
och lättare psykiska besvär än män. 

Också män utsätts för påfrestningar och belastningar. Hälso-
statistiken berättar att de drabbas hårdare än kvinnor av olyc
kor, alkoholism, lungcancer och hjärt- och kärlsjukdomar. 
Mäns genomsnittliga levnadsålder är i Skandinavien lägre än 
kvinnornas. 

Ju mer man upptäcker könsskillnader i förekomsten av 
sjuklighet som inte har uppenbar biologisk förklaring, ju större 
skäl har man att ställa kritiska frågor om könsrollsmönstret 
och vad detta kostar kvinnor och män. Den här uppsatsen 
handlar emellertid om kvinnor. Det betyder inte att män är 
förskonade från psykiska påfrestningar. När jag särskilt tar 
mig an kvinnorna är det för att få en inblick i de livsproblem 
som de möter på grund av sin underordnade position i sam
hället. Kännedom om kvinnors psykiska reaktioner kan bidra 
till att förtydliga deras situation och de förhållanden som gör 
den svår och pressad. 
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Uppsatsen består av tre delar. I den första refererar jag till 
undersökningar som dokumenterar könsskillnader för olika 
typer av sjukdomar. Här dryftar jag också några generella 
synpunkter på vad hälsa och sjukdom är för något. Den andra 
delen handlar om psykisk hälsa och sjukdom som fenomen. 
Avsikten med den delen är att ge en teoretisk ram som psy
kiska hälsoproblem bland kvinnor kan sättas in i. I den tredje 
delen diskuterar jag kvinnors situation med hjälp av den ra
men. 

Sjukdom bland kvinnor och män 

Det har hävdats att män genomgående drabbas hårdare än 
kvinnor av en del allvarliga och livshotande sjukdomar. Efter
som det dessutom skapar problem om man betraktar psykiska 
sjukdomar isolerade från fysisk sjukdom finns det skäl att se 
vad den socialmedicinska statistiken säger om könsskillnader 
också för dessa sjukdomar. 

Statistiken är bristfälligt utbyggd och det är svårt att finna 
fullgoda indikatorer på sjuklighet. Emellertid hävdar social
medicinare mot bakgrund av sina dagliga erfarenheter att 
sjukliga tillstånd är mycket utbredda bland befolkningen. 
(Str0m, 1971 och Lochen, 1976.) En intervjuundersökning från 
1968 med ett representativt urval av den norska befolkningen 
visade att 48 % av de tillfrågade led av olika sjukliga tillstånd 
14 dagar före intervjun. Många led av flera sjukdomar sam
tidigt. Det samlade antalet sjukdomstillstånd var 802 per 1 000 
män och 861 per 1 000 kvinnor, dvs. flest sjukdomar bland den 
kvinnliga delen av befolkningen. Även om resultaten inte kan 
jämföras direkt visar en undersökning från försäkringskassan i 
Oslo samma tendens. Registrerade sjukdomstillfällen 1969 vi
sade 0,37 bland de manliga medlemmarna och 0,40 bland de 
kvinnliga. (Strom, 1971.) 

Dessa upplysningar tyder på att det rent siffermässigt finns 
minst lika många sjukdomar bland kvinnor som bland män. 
Emellertid ser det av dödlighetsstatistiken ut som om män ut
sattes för särskilt allvarliga sjukdomar och olyckor. Nyfödda 
pojkar i Norge idag har genomsnittligt 71,5 levnadsår framför 
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sig mot flickornas 77,8. (NOS, 1976.) Undersökningar har vi
sat att dödlighetstalen är särskilt höga för män i städer och att 
den genomsnittliga levnadsåldern är särskilt låg för industri
arbetare. (Romoren, 1973.) Ekonomiska och sociala förhållan
den inverkar alltså på människors hälsa, och det är de män
niskor som har de tyngsta jobben som är mest utsatta. Olyc
korna bidrar också till att reducera mäns levnadsålder. Varje 
år omkommer nästan dubbelt så många män som kvinnor på 
grund av olyckor. (NOS, XII, 281, 1975.) 

Hjärt- och kärlsjukdomar är mest utbredda bland män. Ser 
vi på dödlighet, dvs antalet döda per 100 000 av befolkningen, 
finner vi att 30 % av den samlade dödligheten bland män be
ror på hjärtinfarkt mot 21 % bland kvinnor. Särskilt uttalade 
är könsskillnaderna i åldersgruppen 40—69 år. (Sundby, 1976.) 

Skillnaden kan i någon mån vara biologiskt betingad, men 
den kan också hänga samman med konkurrenspress i försör-
jarrollen och med den livsstil som följer med bilkörning, med 
brist på motion och på måtta med mat och dryck. Lungcan
cer i samband med rökning är också mest utbredd bland män 
(Sundby, 1976), liksom alkoholism. Alkoholforskare har kom
mit fram till att det finns 7—10 gånger så många manliga 
alkoholister som kvinnliga. (Lochen, 1976.) När man ser vilka 
typer av olyckor och sjukdomar som drabbar män i högre grad 
än kvinnor och som har samband med livsstil, kan man fråga 
sig om detta hänger samman med mansrollen. Olyckorna tyder 
på att mäns tuffhetsideal betalas med livet som insats. Detta, 
liksom mäns rök- och dryckesvanor, tyder på att de är mer 
självdestruktiva i sin livsfilosofi än kvinnor. (Sundby, 1976.) 
En man skall visa sig opåverkbar och ge tusan i kroppens egna 
varningssignaler. 

Psykiska besvär är den största sjukdomsgruppen bland såväl 
sjukhuspatienterna som bland befolkningen i övrigt. (Lochen, 
1976.) Det är svårt att få en fullständig överblick över utbred
ningen av psykiska besvär. Många sådana besvär kan döljas 
för omgivningen och man måste ta till specialundersökningar 
för att avslöja dem. Omfattande undersökningar av den typen 
har inte gjorts i Norge.2 Intervjuundersökningar i andra län
der tyder emellertid på att omkring en fjärdedel av befolk-
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ningen förr eller senare får behov av hjälp för sina psykiska 
problem. (Gurin, 1960.) 

De allvarligaste mentala sjukdomarna, psykoserna, är mest 
utbredda bland män. Arbetarklassens män är överrepresen
terade i den kategorin. (Hollingshead och Redlich, 1958.) 
Psykoserna utgör dock en förhållandevis liten andel av de 
mentala sjukdomarna totalt sett. När det gäller neuroser och 
lättare mentala besvär är könsskillnaderna påfallande. De mest 
omfattande undersökningarna på detta område har utförts i 
USA. Kvinnorna utgör här den största patientgruppen på psy
kiatriska sjukhus. De flesta som söker läkare på grund av 
psykiska problem är kvinnor och fler kvinnor än män svarar 
på intervju att de har psykiska problem. (Gove och Tudor, 
1973 och Chesler, 1972.) 

För Norges del får jag nöja mig med att hänvisa till under
sökningar som geografiskt är hårt begränsade. Resultaten från 
dessa pekar dock i samma riktning som det nordamerikanska 
materialet. Vid en intervjuundersökning i L0renskog kommun 
svarade 20—43 % av kvinnorna att de hade eller hade haft 
psykiska problem mot 10 % av männen. Kvinnornas situation 
som hemma- och utearbetande gav följande fördelning: Av 
heltids-husmödrarna svarade 43 % att de hade eller hade haft 
psykiska problem. Av deltids-utearbetande utgjorde denna 
grupp 38 %. Bland dem som arbetade utanför hemmet på hel
tid svarade 20 % att de hade eller hade haft psykiska pro
blem. Undersökningen tyder på att det är de försörjda kvin
norna som har de största psykiska hälsoproblemen. (Sosial 
Kartlegging av L0renskog kommune, 1970/71.) 

Bruk av mediciner visar samma mönster när det gäller köns
fördelningen. En undersökning av förbrukare av receptbe-
lagda lugnande medel i vissa områden i Oslo och Telemark 
visade att kvinnorna i urvalet utgjorde 64—68 %. En hel del 
fler kvinnor än män använde lugnande medel. (Bakka m.fl., 
1974.) 

Detsamma visade en undersökning i två distrikt, ett på Vest-
landet och ett på Ostlandet. Kvinnorna använde mer sömn
medel och lugnande och smärtstillande medicin än männen, 
och kvinnorna i Ostlands-urvalet mer än kvinnorna på Vest-
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landet. Den största förbrukningen hade kvinnor som var gifta 
med skiftarbetare. (V. Christie, 1975.) Det är också mest kvin
nor som går sjukskrivna på grund av neuroser och andra ner
vösa besvär. Könsskillnaderna är särskilt stora i de större stä
derna. (Hoém m.fl., 1975.) 

En del av skillnaderna mellan kvinnor och män på detta 
område kan bero på att kvinnor har lättare för att erkänna 
känslomässiga problem och söka hjälp för dem. Men det räc
ker inte som förklaring. Det visar sig t.ex. att mansrollen inte 
hindrar ogifta män från att tala om sina psykiska problem. 
(Gove och Tudor, 1973.) Det ligger därför närmare till hands 
att leta efter förklaringar till könsskillnader på andra områ
den, som t.ex. den traditionella kvinnorollens villkor i det mo
derna industrisamhället. 

Sjukdom och stress 

Synen på varför sjukdom uppstår och hur sjukliga tillstånd 
kan botas har växlat genom tiderna. Medicinens historia visar 
att synen på hälsa och sjukdom har svängt från att ha varit 
mer orienterad mot samspelet mellan individ och miljö som 
helhet till att bli mer koncentrerad på hur de enskilda kropps
delarna och organen fungerar. Denna tendens till uppspalt
ning eller reduktionism har att göra med nyvinningar inom 
medicinsk teknologi och med ett positivistiskt, naturvetenskap
ligt vetenskapsideal. Utnyttjande av medicinsk teknologi och 
uppfyllande av detta vetenskapsideal ställer stora krav på ar
betsdelning och specialisering. Under senare år kan man emel
lertid skönja tendenser tillbaka till en mer helhetsbetonad och 
miljöorienterad syn på hälsa och sjukdom. Det är inom ett 
mer helhetsorienterat perspektiv som betydelsen av sociala för
hållanden, t.ex. könsroller, dras in.3 

Världshälsoorganisationen definierar hälsa som fullt fysiskt, 
psykiskt och socialt välbefinnande. Enligt denna definition kan 
alla förhållanden som hämmar människans livsutveckling och 
hindrar hennes välbefinnande framkalla sjukdom. Definitio
nen kan ses i sammanhang med biologisk stressteori. Enligt 
denna verkar påfrestningar och belastningar stimulerande och 
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funktionella till en viss gräns. Om denna gräns överskrids 
tvingas människan att utveckla anpassningssätt som verkar 
nedbrytande på hälsan. (Larsen, 1974.) Sjukdomar som can
cer, hjärt- och kärlsjukdomar och invaliditet efter trafikolyc
kor karaktäriseras som civilisationssjukdomar, dvs. som livs
hotande anpassningssätt i förhållande till modern industri och 
teknologi. (Dubos, 1965.) 

Människan behöver få vissa grundläggande behov tillfreds
ställda för att överleva och säkra grunden för sin existens. 
Behoven varierar från mer materiella som mat, kläder, skydd 
mot vind och väder till behov av sömn, vila och rekreation 
och de mer socialt betonade behoven av kärlek och samhörig
het. Ett spädbarn har förmåga till självreglerad behovstillfreds
ställelse. Kroppen säger ifrån när barnet är hungrigt och det 
slutar att äta när hungern är mättad. Allt eftersom barnet 
växer blir behovstillfredsställelsen mer komplicerad. Barnet 
måste lära sig att känna igen och ta hänsyn till egna behov, 
och det måste efterhand tillägna sig färdigheter som gör att 
det som vuxen kan sörja för sig själv och sina egna barn i 
den kultur som det lever i. Under detta möte mellan biologisk 
förmåga till självreglerad behovstillfredsställelse och kulturella 
möjligheter och begränsningar att inrätta sig efter dessa behov 
kan stress och påfrestningar infinna sig med varierande styrka. 
Om omgivningen tvingar en människa att undertrycka sina 
elementära behov kan hon utveckla kroniska spänningstillstånd 
istället för den avslappning som följer med behovstillfredsstäl
lelse. Sådana spänningar hindrar människans förmåga till själv
reglerad behovstillfredsställelse genom att uppmärksamheten 
och känsligheten inför ett helt spektrum av behov försvagas. 
För att illustrera med ett exempel från arbetslivet: En arbetare 
som ensidigt belastar vissa armmuskler för att sköta en ma
skin måste, för att klara jobbet och ackordet, bortse från trött
hetssignaler och behovet att variera användningen av musk
lerna. Den anspänning som måste till för att han skall över
vinna trötthetsreaktionerna verkar som ett slitage som kan 
leda till smärtor, stelhet och inflammation, kanske till kronisk 
invaliditet. Sjukdomen uppstår som en följd av att de ekono
miska förhållandena, arbetskontraktet och arbetsmiljön tvingar 
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honom/henne att förbise naturliga trötthetsreaktioner. Omgiv
ningen pressar arbetaren till att undertrycka grundläggande, 
mänskliga behov. 

Psykisk sjukdom 

Med psykisk sjukdom avser jag här en persons subjektiva och 
fortlöpande upplevelse av att känna sig plågad och reducerad 
på grund av oro, ångest, nedstämdhet osv. Också utveckling av 
psykisk sjukdom kan ses i ljuset av stress och undertryckande 
av grundläggande behov. De psykiska behoven har särskilt att 
göra med förhållandet till andra, med avseende på både själv
ständighet och samhörighet. Människan behöver känna sig 
självständig eller avgränsad i förhållande till andra och få 
egna behov erkända och respekterade. Hon behöver samtidigt 
vara "beroende" eller knuten till andra för att ge och motta 
trygghet, omsorg och kärlek. Detta sista behov av beroende 
kallas relationsbehovet. (Saether, 1974.) När sådana grundläg
gande behov inte blir tillgodosedda, utan avvisade, är detta så 
hotande för en människas möjligheter att överleva att hon i 
självförsvar kan utveckla ångest, nervositet eller psykisk sjuk
dom. Psykisk sjukdom kan yttra sig i plågsamma ångestsym
tom, t.ex. rädsla för öppna platser, slutna rum eller för höj
der. Andra symtom kan vara sömnproblem, hjärtklappning, 
kallsvettning, matsmältningsbesvär och liknande. Den som är 
plågad kan meddela sig på sätt som förhindrar utveckling och 
rörelse i mötet med andra. Han eller hon kan sluta sig i iso
lering och yppa föga om sig själv och sina personliga problem. 
Personen uppnår inte den lättnad som det kan innebära att ge 
uttryck för sina känslor. Ett annat sätt att förhålla sig är att 
överväldiga andra med en ständig talström. Detta sätt att rea
gera hindrar snarare än främjar den kontakt med omvärlden 
som skulle kunna leda till förändring av det neurotiska själv
försvaret. (Ruesch och Bateson, 1951.) 

Ser man på detta i förhållande till könsrollsmönstret kan 
man säga att mansrollen ger förhållandevis goda möjligheter 
att tillfredsställa behovet av självständighet medan kvinnorol
len ger bättre möjlighet att tillfredsställa relationsbehovet. 
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Tillsammans garanterar könsrollsmönstret tillfredsställelse av 
grundläggande behov. När mansrollen och kvinnorollen blir 
för specialiserade och isolerade i förhållande till varandra kan 
de komma att hindra både män och kvinnor från att tillfreds
ställa grundläggande behov. Jag skall nu diskutera psykisk 
hälsa i förhållande till fyra dimensioner eller livsområden som 
är viktiga för självständighetsbehovet och för behovet av rela
tioner.4 

Frihet till känslor 

Med frihet till känslor avser jag kontakt med det egna känslo
livet och förmåga att uttrycka både positiva och negativa käns
lor. En anpassning till undertryckande av grundläggande be
hov kan vara att hålla tillbaka eller spärra för känslor som 
besvikelse och vrede inför dem som förhindrar behovstillfreds
ställelsen. Sigmund Freud, Wilhelm Reich och på senare tid 
Arthur Janov, som bidragit till att utveckla och förenkla 
Freuds och Reichs teorier, ser undertryckande av drifter, im
pulser eller känslor som neurosskapande. Freud och Reich be
tonade särskilt att samhällskulturen inte tillät människor att 
leva ut sina sexuella drifter och impulser. Janov knyter inte 
det känslomässiga undertryckandet primärt till sexualiteten, 
utan till känslor som har att göra med att grundläggande be
hov blir avvisade. (Janov, 1974.) Med utgångspunkt i Janovs 
tankar skall jag dra några huvudlinjer för utvecklingen av 
känslomässig ofrihet eller neuros, och sedan, som en kontrast 
till detta, antyda vad som sker när en person återvinner sin 
frihet till känslor. 

En neuros kan utvecklas i den tidiga barndomen. Barnet är 
i denna period beroende av att föräldrarna eller andra vuxna 
tillgodoser dess behov både fysiskt och känslomässigt. Om för
äldrarna inte tillgodoser barnets behov är detta så hotande för 
barnet att det i självförsvar kan komma att spärra av sina 
känslor av sorg och saknad. Det utvecklar en föreställning att 
föräldrarna inte älskar det för dess egen skull. Därför måste 
barnet göra sig förtjänt av föräldrarnas kärlek genom att in
fria deras förväntningar. Han/hon måste vara duktig, snäll, 
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lydig osv. I avspärrningen av negativa känslor och i förställ
ningen ligger grunden för en neurotisk utveckling. Personen 
har som barn eller vuxen gjort bodelning mellan medvetande 
och känslor och därigenom försvagat förmågan till självregle-
rad behovstillfredsställelse. Känslor i förbindelse med kon
flikter som undertrycks istället för att levas ut stannar kvar i 
kroppen som kroniska spänningar som kan komma att under
gräva personens hälsa, fysiskt såväl som psykiskt. 

En människa som har genomlevt sin ångest och sin smärta 
på ett sätt som gör det möjligt att förena känsloliv och med
vetande kan komma ut ur det känslomässiga tvånget och ofri
heten. Hon vågar vara sig själv i den meningen att hon vågar 
leva och uttrycka sina känslor. Hon behöver inte söka utlopp 
för spänningar i kompensatoriskt sökande efter stimulans och 
förströelse, bort från sin ångest och känsla av tomhet. En 
sund människa präglas av jämnhet i humöret och trivsel och 
har förmåga att leva i nuet. Hon har ett balanserat och glädje-
fullt förhållande till mat och sexualitet. Hon kommer alltjämt 
att råka ut för svåra erfarenheter och känna smärta och sorg, 
men eftersom hon har kontakt med sina känslor och förmåga 
att leva ut dem tärs hon inte av detta och bryts inte ner. 

Identitet 

Identitet har att göra med självkänsla, autonomi eller själv
ständighet. En person som har identitetskänsla upplever sig 
själv som annorlunda och avgränsad i förhållande till andra. 
Identitet är inte detsamma som en kulturbestämd idealisering 
av detta att vara självständig i betydelsen stå ensam eller iso
lerad i förhållande till andra. En känsla av eget värde kan 
vara en förutsättning för att kunna känna gemenskap med 
världen i övrigt, med både människor, djur och växter. 

Identitet kan också definieras som stabil kunskap om sig 
själv präglad av kontinuitet. (Holte, 1975.) Med detta menas 
upplevelse av att man själv förblir en och densamma även om 
omgivningarna växlar. Det finns åtminstone två källor till så
dan kunskap. En källa är inre reflexion tillbakadragen från 
världen. En annan är aktivt utforskande och utprövande av 
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omvärlden. En stor del av den utåtriktade verksamhet som en 
person är beroende av för att utveckla kunskap om sig själv 
sker genom möte och samverkan med andra. För att man skall 
kunna lita på sin kunskap om sig själv är det nödvändigt att 
någon som står en nära bekräftar åtminstone delar av denna 
insikt. En person är följaktligen beroende av andras goda vilja, 
mottaglighet och öppenhet för att kunna utveckla identitets
känsla. Bekräftelse visar sig bland annat i att andra med ord 
och gärning förstår personens meddelanden om sig själv, hans/ 
hennes önskningar, behov och uppfattningar om andra och i 
rimlig grad är villiga att ta hänsyn till personens definition av 
sig själv och av en situation. Människan är alltså oerhört sår
bar i sina förhållanden till andra. Föräldrar, släkt, vänner, 
grannar och arbetskamrater kan hjälpa en person att bli mer 
klar över sig själv genom att bekräfta hans/hennes budskap 
och självinsikt. De kan också så tvivel, undergräva eller för
virra personen genom att hålla tillbaka reaktioner, tolka med
delanden utifrån egna behov, ignorera eller förbise. 

En rad undersökningar finns som visar kommunikations
mönster och familjeförhållanden som personer har levat i som 
har utvecklat allvarlig sinnessjukdom som schizofreni. Ett ge
nomgående drag i denna forskning är att den schizofrenas för
äldrar har förhållit sig till sonen eller dottern utifrån egna be
hov och därigenom underlåtit att bekräfta barnet som en 
självständig människa med egna önskningar och behov. Sär
skilt moderns roll och hennes tendens att avvisa eller överbe
skydda barnet har påvisats, men man har också blivit mer 
uppmärksam på den roll som fadern och hans avlägsna för
hållande till familjen spelar. Den schizofrenas skenbart me
ningslösa språk kan vara en reaktion på familjens förvanskade 
och förvridna sätt att kommunicera. I facklitteraturen före
kommer ofta mystifiering och dubbelkommunikation som ex
empel. I de schizofrenas familjer är förvrängningen i kommu
nikationen rätt extrem, men mystifiering och dubbla budskap 
kan förekomma också vid mindre allvarliga fall av psykiska 
störningar. Ett exempel på mystifiering kan vara att säga att 
barnet är trött när det uttrycker vrede. Dubbelkommunikation 
kan vara att straffa och belöna barnet samtidigt. Föräldrarna 
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kan t.ex. säga kärleksfulla ord med kall och frånvarande röst. 
I den brist på bekräftelse som denna typ av kommunikation 
innebär kan det vara svårt eller omöjligt för barnet att ut
veckla stabilitet eller kontinuitet i synen på sig själv. 

Etisk handlingsförmåga 

Med etisk handlingsförmåga menar jag här förmågan att 
skapa regler och sätta gränser i förhållande till omgivningen 
så att en persons grundläggande, mänskliga behov blir till
godosedda. Enligt denna definition är en person försvagad i 
sin moraliska handlingsförmåga när han eller hon ingår i ett 
förhållande där han/hon förtrycks och underlåter att säga 
ifrån om sina behov. Det moraliska ansvaret vilar följaktligen 
både på den som förtrycker och den som till synes godtar för
trycket och lider i det fördolda. Av detta följer att en persons 
psykiska hälsa och integritet är avhängig av om han eller hon 
är i stånd att bevara och utveckla sin etiska handlingsförmåga. 
Den enskilda människan har mest och säkrast kunskap om sig 
själv och sina behov. Det är därför viktigt att säga ifrån om 
detta, så att andra, som har en benägenhet att bortse från vad 
personen behöver, påminns om sina övertramp och får en 
chans att modifiera och ändra sitt sätt att förhålla sig på. 

I linje med denna tankegång ligger frågan om mental hälsa 
som förmåga att förhålla sig normativt till omgivningen. (Bas
tide, 1972.) Det är vanligt att tala om mentalsjuka som avvi
kande. Med Bastides terminologi ligger avvikelsen i brist på 
förmåga att sätta normer, inte i konventionell mening, men på 
grundval av egna, grundläggande behov. Tillfrisknande består 
i att återvinna förmågan att sätta normer som andra måste ta 
hänsyn till. Bastides normbegrepp har alltså föga gemensamt 
med ett normalitetsbegrepp som innebär en inskränkande press 
mot konformitet på en människas eller en delkulturs val av 
livsstil. Mental hälsa och sjukdom blir till stor del en fråga om 
vem som har makt att definiera situationen och prägla den 
med sina erfarenheter och verklighetsuppfattningar. 
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Anknytning till en större social gemenskap 

Människan behöver höra till både en primärgrupp (familj, 
nära vänner) och en större social gemenskap som kan ge 
trygghet, mening och engagemang. Vilka livsvillkor en män
niska får beror till mycket stor del på de ekonomiska och kul
turella förhållandena i det vidare sociala system som hon till
hör. De belastningar som medlemmarna i en familj utsätts för 
kan vara en återspegling av de påfrestningar familjen utsätts 
för som samhällsmedlemmar. En familj kan t.ex. befinna sig i 
en svår och pressad ekonomisk situation. En annan svårighet 
kan vara att familjemedlemmarna, särskilt i större städer, kan 
bli för isolerade och hänvisade till varandra. 

Flera generationer samhällsforskare har påpekat att den 
mentala hälsan i en befolkning påverkas av bl.a. gruppsam
manhållning eller hur snabbt sociala och ekonomiska förhål
landen förändras genom urbanisering, centralisering osv. Den 
franske sociologen Emile Durkheim påvisade att självmord 
var mindre förekommande i religiösa grupper med stark sam
manhållning än i andra religiösa grupper där sammanhåll
ningen var svagare. (Durkheim, 1951.) Ett arbete i samma tra
dition är Nils Christies bok där han ställer frågan hur tätt 
sammanhållet eller hur löst ett samhälle bör vara. Christie vi
sar att kriminalitet tenderar att öka när de sociala banden 
mellan samhällets medlemmar är under upplösning. (N. Chris
tie, 1975.) Undersökningar har också visat att mentala sjuk
domar är mest utbredda i samhällen som präglas av ekono
misk nedgång, utbredd arbetslöshet och snabba sociala och 
ekonomiska förändringar. När tendenserna vänder åt andra 
hållet förbättras det mentala hälsotillståndet. (Leighton, 1959.) 

Man kan tänka sig att de "mellantäta" samhällena är för
hållandevis gynnsamma ur mental hälsosynpunkt. Jag tänker 
då på samhällen som inte är så täta att den enskilde är pris
given åt grannars krav på konformitet, men heller inte så lösa 
att den enskilde riskerar att gå under i ensamhet och isolering. 
En del av de hjälpfunktioner som sköts av vårdpersonalen i 
moderna storstäder kan i mindre samhällen skötas på ett or
ganiskt och ickespecialiserat sätt av samhällets medlemmar. 

81 



Välfärden delas inte ut av en centraliserad byråkrati i form 
av kontantbidrag. Omsorg om medlemmarnas väl och ve finns 
inbyggd i de mellanmänskliga relationerna. 

På samma sätt som ett samhälles ekonomiska system kan 
bidra till att undergräva enskilda människors psykiska hälsa 
kan patriarkatet ha liknande effekter för kvinnorna. Patriarka
tet som samhällsform sätter gränser för enskilda människors, 
särskilt kvinnors, livsförverkligande. I ett patriarkalt samhälle 
har både individer och samhället som kollektiv ansvar för det 
kvinnoförtryck som äger rum. 

Kvinnors livssituation 
Jag skall nu ta upp några aspekter av könsrollsmönstret och 
kvinnors situation som tycks ha särskilt stor betydelse för psy
kisk hälsa.5 Utrymmet tillåter tyvärr inte en så utförlig dis
kussion som det vore önskvärt. Läsaren uppmanas därför söka 
kunskap om kvinnoförtryck på olika områden genom läsning 
eller genom egna och andras erfarenheter.0 

Identitet och frihet till känslor 
En aspekt av den traditionella kvinnorollen som ser ut att 
verka särskilt psykiskt belastande är kvinnors bristande möj
lighet att utveckla identitet. Kvinnan uppfostras till att i första 
hand vara något för andra som dotter, hustru och mor. Hen
nes identitet är riktad mot andra, hon är objekt för andras 
önskningar och behov, men hon har små möjligheter att ut
veckla identitet som handlande subjekt. (Beauvoir, 1976.) 

Denna kvinnors orientering mot andra utvecklas tidigt un
der uppväxten. Flickor utsätts för större press än pojkar att 
vara snälla, hjälpsamma och lydiga. Det läggs mindre band på 
pojkens behov att utforska omvärlden och gå sina egna vägar. 
Detta förbereder honom ju för mansrollen och den framåt
anda och självständighet som behövs för att han skall kunna 
hävda sig i konkurrenssamhället och försörja en familj. 

Enligt den traditionella flick- och kvinnorollen skall en 
flicka inte aktivt planera och välja sin framtid. Hennes fram
tid bestäms av den man som väljer henne till livsledsagare. 
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Som en fortsättning av att pojkar väljer vilken flicka de vill 
dansa med väljer de den kvinna som de vill leva med. Val av 
yrke och partner ställer större krav på medvetenhet om egna 
önskningar och behov, dvs. att man utvecklar en egen identi
tet. 

Kvinnorollens avvaktande hållning och orientering mot and
ras behov är funktionell för viktiga sidor av barnomsorgen, 
men hindrar samtidigt kvinnor från att utveckla identitet som 
handlande varelser. 

Försörjda kvinnor lever i ekonomisk ofrihet. Huruvida den 
enskilda kvinnan upplever sig som ofri beror på förhållan
dena i övrigt, som mannens inställning till familjens ekonomi, 
på hur knapp eller rymlig ekonomin är, på möjligheterna för 
kvinnan att skaffa sig inkomst om hon skulle så önska. Eko
nomiskt beroende bidrar i många fall till att en kvinna håller 
igen när det gäller att utveckla egen självständighet och ta 
ansvar för sitt liv. Om hon hävdar egna åsikter, önskemål och 
behov mot mannens uppfattningar och intressen kan grunden 
för hennes existens vackla eller falla bort. Konflikterna kan 
bli för stora för att äktenskapet skall klara dem. Kvinnan kan 
medvetet eller omedvetet komma att utplåna sig själv som 
självständig individ och istället släta över svårigheterna i de 
situationer där hennes växt och utveckling som människa 
skulle kräva en öppen konfrontation. 

En hemarbetande kvinna med små barn har få tillfällen att 
utveckla egna anlag och intressen. Hushållsarbetet och den 
uppmärksamhet som barnen kräver gör det svårt för henne att 
tänka egna tankar. Bundenheten beskär hennes möjligheter 
att delta i politiskt arbete eller annan organiserad verksamhet. 
Äktenskapet reducerar kraftigt kvinnors politiska aktivitet. 
(Albrektsen, 1977.) 

Den traditionella socialiseringen av flickorna till hemma
frutillvaron ger alltså små möjligheter att tillfredsställa det 
allmänmänskliga behovet att uppleva sig sjäv som självständig 
och handlingskraftig individ. Det som vanligen utmärker kvin
nors självuppfattning är bristande tro och tillit till sig själva 
och den egna förmågan. I konkurrens med männen om goda 
intellektuella prestationer kan de känna ett tryck att hålla igen 
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för att bli godtagna som kvinnor. (Horner, 1969/70.) I patriar-
kala samhällen blir kvinnor lätt offer för hur män definierar 
dem. Många accepterar manssamhällets syn på kvinnan som 
den svaga i förhållande till mannen, och detta bidrar till att 
undergräva kvinnors självtillit. 

Kvinnors möjligheter att utveckla sin identitet försvagas 
också genom att deras kultur, dvs. kvinnors erfarenheter, upp
levelser, menings- och symbolvärld, privatiseras och sällan be
kräftas i den offentliga sfären. Kvinnors historia är t.ex. 
oskriven, flickor har färre möjligheter till allsidig identifika
tion med personer och gestalter som skildras i läroböckerna i 
skolan. I massmedia är det i stort sett män som yttrar sig och 
det är mäns erfarenheter som förs fram. Kvinnokulturen präg
las därför av tystnad och osynlighet. Detta har begränsat kvin
nors möjligheter att dela erfarenheter och utveckla solidaritet. 
De officiella kanalerna har varit stängda för dem. 

Kvinnorollen ger på vissa sätt frihet att uttrycka känslor. 
Det nära förhållande kvinnor har till barn eller vuxna som de 
har omsorg om stimulerar känslor på gott och ont. Kvinno
rollen hämmar dock uttryck för negativa känslor som frustra
tion och vrede. Som ekonomiskt beroende är en kvinna starkt 
begränsad i sina möjligheter att ta konsekvenserna av sin emo
tionella verklighet. Känslor som ständigt undertrycks kan så 
småningom förlora sin betydelse. De kommer att existera indi
rekt som oförlösta spänningar, besvikelse, irritabilitet och lyn-
nighet genom att kvinnan inte längre kräver att de ursprung
liga känslorna skall tas på allvar. Förställning och brist på 
äkthet kan negativt påverka de barn som hon har vård om. 

Ett effektivt sätt att undertrycka känslor utgör den roll som 
kvinnan tilldelas sexuellt i förhållande till mannen. Förvänt
ningarna på mannen som den aktive erövraren och kvinnan 
som den passivt mottagande som svarar på mannens initiativ 
utan egen lust och egna behov binder och hämmar kvinnans 
sexuella känslor. Rädsla för icke önskad graviditet, bristande 
kunskap om den egna kroppen, bristande sexualupplysning och 
kunskap om preventivmetoder liksom dubbeltydigheten i de 
sexuella normer som gäller för kvinnor bidrar till att många 
blir hämmade och känner föga glädje och tillfredsställelse i 
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sitt sexualliv. Inte heller sexuellt tillerkänns kvinnor egen iden
titet. Genom männens attityder, underbyggda av pornografi 
och reklam, görs kvinnorna till sexualobjekt, dvs. till föremål 
för männens önskningar och begär. 

En kvinna som inte har utvecklat en egen identitet, som har 
undertryckt stora områden av sitt känsloliv och som lever i 
ekonomiskt beroende har svårt att bevara sin etiska handlings
förmåga. Hon är osäker på vad hon själv känner, anser och 
behöver, och i regel står hon utan de materiella möjligheterna 
att ta konsekvenserna av sin verklighetsuppfattning. Hon sak
nar sålunda mycket av det som krävs för att hon skall bevara 
sin psykiska integritet när hon hamnar i en svår och konflikt-
fylld situation. 

Belastningar i nära förhållanden 

Könsrollsmönstret medverkar till att män och kvinnor gör helt 
olika erfarenheter och lever mentalt i skilda världar. Detta 
kan göra det svårt för dem att fördjupa sin vänskap och sin 
kontakt. Istället för att närma sig varandra kan de avlägsna 
sig och förskansa sig i förhållande till varandra. Hon kan hålla 
hushållsarbetet och kontakten med barnen för sig själv. Han 
kan försöka undfly samlivsproblemen i övertidsarbete, för
eningsverksamhet osv. Ekonomiska förpliktelser och kraven på 
mannen som familjeförsörjare kan i sig leda till att han ham
nar utanför familjelivet. (Gr0nseth, 1966.) Könsrollsmönstret 
kan alltså hindra män och kvinnor från att tillfredsställa sitt 
behov av ett nära och kärleksfullt förhållande till varandra. 

En kvinna som inte får sitt relationsbehov tillfredsställt med 
sin man kan komma att utveckla ett beroende av barnen som 
skadar bägge parter. Istället för att låta barnet vara sig självt 
söker hon forma det i förlängning av sig själv. Genom barnet 
skall hon leva det som hon har saknat i sitt eget liv. Beroendet 
kan vara till skada för bägge könen, men de identifikations-
problem som kan uppstå mellan mor och dotter har en speciell 
karaktär.7 Nervösa problem bland kvinnor kan ha utvecklats 
under tidig barndom som en följd av moderns frustrationer i 
den traditionella kvinnorollen. 
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Faderns frånvarande roll i familjen kan också leda till spe
ciella problem för dottern. Hon kan uppleva ångest och otrygg
het när en av de vuxna som hon är bunden till och beroende 
av inte finns där när hon behöver honom. Det hjälper föga om 
han är där i tid och rum om han är andligen frånvarande och 
inte har kontakt med barnet. Istället för att lära känna och bli 
förtrolig med fadern och lägga en grund för att möta andra 
män i förståelse och trygghet kan hon komma att frukta män 
och hysa överdriven respekt för deras styrka och auktoritet. 
Hon kan komma att binda sig vid en man utifrån sina olösta 
problem i förhållande till fadern, något som kan komma att 
belasta förhållandet till mannen. 

Samlivsproblem och olösta konflikter mellan äkta makar 
kan skapa ett spänt och känslomässigt ofritt klimat för barnen. 
Indirekt kan de dras in i eller användas i konflikten. Barn 
förankrar en stor del av sin känsla av trygghet i att familjen 
håller samman och inte hotas av upplösning eller uppbrott. Ett 
konfliktfyllt och otryggt förhållande mellan föräldrarna kan 
resultera i nervösa besvär i sonens eller dotterns vuxna liv. 

Beroendet av barnen är särskilt problemfyllt för heltidshus
modern som ju förlorar sin livsuppgift när barnen växer upp. 
Många medelålders kvinnor plågas av depressioner, något som 
ofta sätts i samband med organiska och hormonella föränd
ringar under kvinnans övergångsålder. Det har varit mindre 
vanligt att sätta problem under denna livsfas i samband med 
kvinnors situation som försörjda och isolerade från menings
fulla uppgifter i samhället utanför kärnfamiljen. En och annan 
har dock börjat närma sig problemen i samband med kvin
nans övergångsålder ur den synvinkeln. De har funnit att den 
vikt man lagt vid hormonella och andra organiska förändringar 
är starkt överdriven. Det verkar mer rimligt att se problem un
der denna fas av livet som livsproblem knutna till den traditio
nella kvinnorollen. (Barth, 1971 och Holte, under arbete.) 

Ställning i samhället 

Försörjda kvinnor är alltså i stor utsträckning hänvisade till 
kärnfamiljen. De har få och lösa band till samhället i övrigt, 
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social:, ekonomiskt, kulturellt och politiskt. Särskilt gäller 
detta för kvinnor i större städer, där stora delar av den so
ciala och kulturella grunden för organiserad verksamhet bland 
kvinnor, t.ex. i kyrkliga föreningar eller välgörenhetsverk
samhet, är borta. Försörjda kvinnor är i högre grad än yrkes
aktiva män präglade av den brist på social integrering som 
Leighton och andra har funnit vara ett karaktäristiskt känne
tecken för samhällen där psykiska problem är vanliga. (Leigh
ton, 1963 och 1969.) Ett av skälen till att kvinnor skulle be
gränsa sin verksamhet till hemmet och närmiljön har varit att 
mor och barn skulle skyddas för de påfrestningar som det 
ekonomiska livet och livet i produktionen innebär. De psy
kiska omkostnaderna för en sådan isolering av en sfär av livet 
har man varit mindre uppmärksam på. Som produktionslivet 
är organiserat idag löser yrkesaktivitet vissa problem för kvin
norna, men skapar samtidigt andra problem som dubbelarbete, 
överansträngning, brist på tid och ork att hålla kontakt med 
vänner och släkt och delta i organisationsverksamhet. 

Den nya kvinnorörelsen har bidragit till att bryta isoleringen 
mellan kvinnor och gett dem möjligheter att upptäcka gemen
skap i de problem som den enskilda kvinnan möter i sitt pri
vata liv. Kvinnogrupperna och den ökade medvetenhet som 
deltagarna utvecklar i sådana grupper bidrar till detta. Köns
rollsmönstret kan ses som en kvarleva av något som förr kan
ske var funktionellt och mindre skadligt än nu. Förändring av 
inlärda roller måste ske på flera plan, socialt och individuellt. 
Frigörelse är ingen enkel och smärtfri process. Men inblick i 
vad det kostar att förbli i de gamla mönstren kan göra det 
mer angeläget och brådskande att arbeta för att könsrollerna 
förändras så att grundläggande mänskliga behov bättre till
godoses. 

Översättning av Eva Roseli 

Noter 

1. Tack till Hildur Ve Henriksen, Arne Holte, Aud Korb0l och 
Olaug Rekdal som har gett värdefull hjälp genom att läsa och 
kommentera utkast till denna uppsats. 
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2. Odd Steffen Dalgard vid Psykiatrisk institutt i Oslo håller på 
med en undersökning av sociokulturella faktorer och psykiska 
sjukdomar som täcker ett representativt urval av Oslos befolkning. 

3. För en miljöorienterad syn på hälsa och sjukdom, se Dubos 
(1959 och 1965), Evang (1975) och Illich (1975). 

4. För en diskussion av olika uppfattningar om mental hälsa 
hänvisar jag till Jahoda (1958). 

5. Den kliniska litteraturen inom psykiatri och psykologi är 
sparsam på bidrag som behandlar kvinnors situation ur mental 
hälsosynpunkt. De teorier som har utvecklats när det gäller t.ex. 
betydelsen av förlust av social status genom yrke stämmer bättre 
för män än för kvinnor. Schizofreniforskningen innehåller dock 
material som kan användas i en könsrollsanalys. För könsroller 
och psykiska påfrestningar, se Holter (1973). 

6. För en bred inledning till och diskussion av kvinnors ställning 
i samhället hänvisar jag till kapitlet om kvinnor i Det norske sam-
funn (Hoém m.fl., 1975). Andra böcker som behandlar kvinnors 
erfarenheter och upplevelser är t.ex. Det kvinnclige menneskc 
(Monsen, 1975), Den kvinnliga eunucken (Greer, 1971), Women 
in a Sexist Society (Gornick och Morän, 1971). 

7. För en ingående diskussion av identitetsproblem, se Laing 
(1964) och Saether (1974). 

Litteratur 

Beatrice Halsaa Albrektsen: Kvinner og politisk dcltakelsc. Pax, 
Oslo 1977. 

Arne Bakka m.fl.: Bruk av beroligendc midier i Norge. Oslo 1974. 
Pauline Bart: "Depression in Middle-Aged Women". V. Gornick 

och B. Morän (red.): Women in Sexist Society. New York 1971. 
Roger Bastide: The Sociology of Mental Disorder. London 1972. 
Simone de Beauvoir: Det andra könet. AWE/Gebers , Stockholm 

1976. 
Jessie Bernard: The Future of Marriage. New York 1972. 
Phyllis Chesler: Women and Madness. New York 1972. 
Nils Christie: Hvor tett et samfunn? Oslo 1975. 
Vigdis Christie: "Social status og bruk av vitaminpreparater, jern-

preparater og medikamenter". Tss. norsk legcforening 95, 1975, 
s. 1216-1218. 

René Dubos: Mirage of Health. New York 1959. 
René Dubos: Man Adapting. London 1965. 
Emile Durkheim: Suicide. Free Press, New York 1951. 
Karl Evang: Heise og samfunn. Oslo 1975. 
V. Gornick och B. Moran (red.): Women in Sexist Socity. New 

York 1971. 

88 



Walter Gove och Janette Tudor: "Adult Sex Roles and Mental 
Illness". Joan Huber (red.): Changing Women in a Changing 
Society. Chicago/London 1973. 

Germaine Greer: Den kvinnliga eunucken. Norstedt, Stockholm 
1971. 

Erik Gronseth: Familie, seksualitet og samfunn. Oslo 1966. 
G. Gurin och S. Feld: Americans View Their Mental Health. A 

Nationwide Interview Survey. New York 1960. 
Ragnhild Hoem m i l . : "Kvinners stilling i samfunnet". N. Rams-

0y och M. Vaa (red.): Det norske samfunn, band 2. Oslo 1975. 
August Hollingshead och Fredrick Redlich: Social Class and Men

tal Illnes. New York 1958. 
Arne Holte: Kvinnens övergångsålder — myte eller virkclighet? 

Institutt for samfunnsforskning, Oslo. 
Arne Holte: Identitet og virkelighetsoppfatning. Avklarende mo

menter på vei mot et pragmatisk selv-identitctsbegrep. Hoved-
oppgave vid Psykologisk Institutt. Oslo 1975. 

Harriet Holter: Könsroller och samhällsstruktur. Prisma, Stock
holm 1973. 

Martina Horner: "A bright woman is caught in a double bind". 
Psychology Today 3, 1969/70. 

Ivan Illich: Medisinsk nemesis. Oslo 1975. 
Marie Jahoda: Current Concepts of Positive Mental Health. New 

York 1958. 
Arthur Janov: Primalskriket. Wahlström & Widstrand, Stockholm 

1974. 
R. Laing: Familiens politik. Massey-föreläsningarna. Köpenhamn 

1970. 
R. D. Laing och A. Esterson: Sanity, Madness and the Family. 

London 1964. (Sv. övers. Mentalsjukdom och miljö, Stockholm 
1971.) 

Oivind Larsen: Stressfaktorer, arbeidsmilj0 og bedriftshelsekon-
troll. Universitetet i Oslo, sektionen för medicinsk historia. Oslo 
1974. 

Alexander Leigh ton: The Stirling County Study of Psychiatric 
Disorder and Sociocultural Environment. New York 1959. 

Alexander Leighton mi l . : "Psychiatric Findings in the Sterling 
County Study". Am. J. of Psychiatry 119, 1963, s. 1021-1026. 

Alexander Leighton: "Comparative Study of Psychiatric Disorder 
in Nigeria and Rural North America". S. Plog och R. Edgerton 
(red.): Changing Perspectives in Mental Illness. 1969. 

Yngvar L0chen: "Heise- og sosialvesenet". Mariken Vaa och Na
talie Rogoff Rams0y (red.): Det norske samfunn, band I, s. 363 
- 4 0 7 . Oslo 1976. 

Nina Karin Monsen: Det kvinnelige menneske. Feministisk filo
sofi. Oslo 1975. 

89 



Norges offentlige statistikk: Statistisk ukchefte nr 5 1976. 
Norges offentlige statistikk: Statistisk årbok XII, 281, 1975. 
Jürgen Ruesch och Gregory Bateson: Communication. The Social 

Matrix of Psychiatry. New York 1951. 
Sosial kartlegging av L0renskog kommune. 1970/71. Norges kom

munal- og sosialskole. Oslo 1971. 
Axel Strom: "Helsetilstanden i Norge". Kontrast 30, nr 8, 1971. 
Per Sundby: "Hva koster det helsemessig å vaere mann?". En bok 

om menu. Pax, Oslo 1976. 
Wera Saether: Kvinnen, kroppen og ångsten. Oslo 1974. 

90 



Åse Hiorth Lervik 

Litteraturkritik från kvinnosynpunkt: 
Mathilde Schj0tt — norsk kvinnosakskvinna, 
författarinna och litteraturkritiker 

Den litterära miljön och kvinnorna 

Den norska litteraturen under senare hälften av förra århund
radet dominerades i långt högre grad än den svenska av radi
kala författare som i Brandes anda förhöll sig kritiska till det 
bestående samhället och tog upp en rad av dess problem till 
debatt. Dessa framträdande manliga författare ställde sig ock
så positiva till kvinnorörelsen och belyste i åtskilliga verk de 
ovärdiga förhållanden som kvinnor levde under — så till ex
empel Ibsen i Et Dukkehjem, Gengangere och Hedda Gabler, 
Jonas Lie i Familjen på Gilje, Maisa Jons och Kommand0rens 
D0ttre, Kielland i Gift och Else, Garborg i Hjaa ho mor och 
Mannfolk, Björnson i Leonarda, Gunnar Heiberg i Tante Ul-
rikke. Flera av dessa skildringar röjer inlevelse i kvinnors si
tuation och känsloliv och hävdar en liberalistisk rätt till indi
viduell utveckling och medborgerliga rättigheter för kvinnor 
såväl som för män, och de har otvivelaktigt stött kvinnor en
skilt och i den organiserade kamp som tog sin början under 
denna tid. 

Men allt var givetvis inte bra. I en ledare i Norsk Kvinde-
sagsforenings tidskrift Nylcende 1 juni 1897 efterlyses en kvinn
lig förläggare. Män dominerar branschen som förläggare, lek
torer och kritiker och det är nog så, sägs det i ledaren, att 
böcker av kvinnliga författare trycks och mottas förhållande
vis väl — när författarinnorna är särskilt begåvade eller sär
skilt manhaftiga eller särskilt feminina enligt den manliga 
uppfattningen av begreppet. För kvinnliga författare "av stark 
egenart och med angripande tendenser" eller för dem som har 
"friska och fina skott i sin diktning som lovar god växt" kan 
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det vara ödesdigert att tvingas undvara kvinnlig värdering, 
vägledning och stöd: 

Män måste ha en genial blick för att upptäcka värdena 
och skilja agnarna från vetet just i den kvinnliga produk
tionen. Med bästa vilja i världen kan således inte särskilt 
många av våra litteratörer göra detta — för det geniala 
växer inte på trän. Några av dem har också motsatsen till 
god vilja. Vi har sett så mycket bakom kulisserna att vi 
vet att det saknas kvinnliga förläggare, kvinnliga lektorer, 
kvinnliga kritiker. Detta till eftertanke för skickliga, ener
giska, begåvade kvinnor. 

Nu var Nylande just det organ som under sin tid (1887-1927) 
gjorde mest för att bryta den manliga dominansen inom det 
litterära systemet så långt detta var möjligt för en tidskrift, 
dels genom att trycka skönlitterära texter av kvinnliga förfat
tare, dels genom att underkasta samtida verk en värdering ut
ifrån kvinnosynpunkt. Här skrev de främsta inom kvinnorörel
sen om samtida verk av både manliga och kvinnliga förfat
tare. 

Redaktören själv, Gina Krog, skriver t.ex. under de första 
åren om Rosmersholm och Fruen fra havet och flera andra 
verk. Aasta Hansteen skickar från USA hem en artikel om 
Kielland och Björnson och författarlönen. 

Anna Bugge Wiksell skriver om "Henrik Jaeger om Ca
milla Collett" och Camilla Collett själv protesterar indignerad 
mot Georg Brandes yttrande om henne i en anmälan av Strind
bergs Giftas och påminner i det sammanhanget Brandes om 
det ansvar han har i egenskap av den man som introducerade 
John Stuart Mill i Norden. Många anmäler nyutkomna böc
ker av och om kvinnor. Dessutom presenterar man hela tiden 
utländska författarinnor. Och det mesta av detta skrivs utifrån 
medvetet kvinnoorienterade värderingar, som ett led i den lö
pande diskussions-, utrednings- och upplysningsverksamheten. 

Men naturligtvis har Nylamde rätt i sin ledare. Liksom andra 
av samhällets officiella eller halvofficiella institutioner var det 
som vi idag skulle kalla den litterära institutionen starkt domi-
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nerad av män, trots att kvinnorna antagligen utgjorde den 
övervägande delen av läsarna, och trots att vi fick fler och 
fler kvinnliga författare under senare hälften av 1800-talet. 
Att männen var så gott som allenarådande inom den litterära 
produktionen och i det officiella systemet har naturligtvis häm
mat kvinnornas inträngande på marknaden, till exempel ge
nom att manuskript av okända kvinnliga författaranlag lättare 
refuserades utan seriös motivering, utan uppmuntran och goda 
råd om förbättringar. Men dessutom finns det skäl att anta att 
mansdominansen i alla värderande instanser var en negativ fak
tor också för de kvinnliga författare som förmådde forcera 
hindren och nådde fram till bokhandelsdiskarna. Deras böc
ker fick väl inte alltid den uppmärksamhet och därmed inte 
heller den spridning som den kvinnliga publiken kanske varit 
beredd att ge dem. 

Framför allt i historiskt perspektiv gäller att mansdominan
sen får bilden att te sig skevare än den faktiskt var. Som be
kant är de flesta litteraturhistorier fram till våra dagar skrivna 
av män, liksom det är män som redigerat antologier och satt 
samman kurserna på olika stadier av vårt undervisningssystem. 
Den äldre litteraturen har kommit till de flesta av oss i urval 
eller i en framställning som är sedd med mäns ögon, bestämd 
av deras värderingar. Det skall medges att de största kvinnliga 
författarna i norsk litteratur — Camilla Collett, Amalie Skräm, 
Sigrid Undset och Cora Sandel — har visats all rimlig uppskatt
ning av manliga litteraturforskare. Men den officiella under
visningstraditionen har inte varit lika bred. De kvinnliga för
fattarna i andra och tredje ledet har fått mindre plats än mot
svarande manliga författare, även om det som kvinnorna hade 
att berätta om dold maktkamp och påverkan i hemmet var 
minst lika viktigt — för en del läsare — som männens skild
ringar av studentliv och bohemeri. Försöken att hämta fram 
några av dessa "glömda" kvinnliga författare ur mörkret är 
ett försök att korrigera vår vetenskaps bild av den historiska 
verkligheten. 

Men detta gäller i lika hög grad bilden av vår litteratur
kritiks historia. I de antologier över norsk litteraturkritik som 
kommit under senare år är kvinnorna mycket fåtaligt repre-
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senterade — med orätt vill jag påstå. Och det verkar dessutom 
som om urvalet av kvinnliga kritiker skett enligt speciella kri
terier. I den största av dessa antologier, Sigurd Aa. Aarnes, 
Norsk litteraturkritik jr a Tullin til A. II. Winsnes (Bergen 
1970) har medtagits i allt 73 bidrag av 57 personer varav fyra 
kvinnor, och av dessa fyra kvinnor hör tre hemma bland de 
fyra namn som jag nämnt ovan som våra största kvinnliga 
författare. 

Jag vill inte låta påskina att Camilla Collett, Amalie Skräm 
och Sigrid Undset kommer med i en antologi över norsk lit
teraturkritik bara för att de skapat sig namn som författarin
nor. Den viktiga frågan är varför inte andra kvinnliga kritiker 
kommit med. Det möjliga skälet att de inte skulle vara bra 
nog vill jag inte godta, dels för att de enligt min mening är 
bra nog, dels för att bidragen i en sådan antologi inte bara 
väljs efter vad som är bäst, rent isolerat, utan också efter vad 
som är typiskt för en viss period eller viss riktning. 

I detta sammanhang är det frestande att påpeka att Aarnes 
i sin antologi inlemmat P. O. Schj0tts artikel om Gengangere 
från Nyt Tidsskrift 1882 fastän den är så gott som P. O. 
Schjotts enda artikel om samtida litteratur — och det är ut
märkt, för artikeln är bra. Men detta gör det särskilt påfal
lande att varken denna eller någon annan antologi funnit plats 
för ett bidrag av Mathilde Schj0tt, P. O. Schj0tts hustru, fast
än hon skrev över femtio litterära artiklar — bokanmälningar, 
översiktsartiklar, författarporträtt — och många av dem äi 
minst lika bra som mannens enda. Jag stöder här min subjek
tiva värdering på manliga auktoriteter från den tiden. Bj0rn-
son skriver 1887 till Mathilde Schj0tt om hennes anmälan av 
Kiellands Sne i Nyt Tidsskrift: 

Jag har inte för närvarande Arne Garborgs anmälan av 
"En folkefiende" så aktuell för mig att jag kan göra en 
jämförelse, men jag är starkt frestad att säga att denna 
Er anmälan är den finaste utredning om ett ämne som 
jag hittills har sett hos oss. 

Skulle det icke vara bara det enskilda, fint dolda, som 
Ni kan bli så sympatiskt clairvoyante inför, skulle denna 
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växt gälla mera och skulle Ni fortsätta på detta sätt, då 
kommer Ni att göra vår litterära odling ovärderliga tjäns
ter. 

Ernst Särs, professor i historia och redaktör för Nyt Tidsskrift 
skriver 1901 att "hon har efter min mening ett utmärkt gott 
och fint estetiskt omdöme" {Brev, s. 218). Ja, själve Georg 
Brandes antyder att Mathilde Schj0tt kanske har något av 
äran för mannens artikel om Gcngangere: "Att den damen 
har gjort något sådant av den mannen, det visar, vilken energi 
som bor i hennes spensliga person." (Brevveksling med Björn
son, Ibsen . . . s. 155.) 

I Mathilde Schjotts fall finns det anledning att hävda att 
också bibliografier görs av män och präglas av maskulina vär
deringar. Reidar 0ksnevads Norsk litteraturhistorisk biblio
grafi 1900—1945 har inte tagit med hennes bok om Alexander 
L. Kielland från 1904, den första monografin över Kiellands 
författarskap, som han själv tackat för i ett mycket uppskat
tande och personligt brev (S. v. XII, 1950, s. 346 ff.). 0ksne-
vads bibliografi noterar heller inte Mathilde Schjotts fylliga 
artiklar om de kvinnliga författarna Conradine Dunker, Marie 
Colban, Vilhelmine Ullman, Magdalene Thoresen och Elisa
beth Welhaven som inleder samlingsverket Norske Kvinder 
I—II. En oversigt over deres stilling og livsvilkaar i hundrede-
aaret 1814—1914 (Kristiania 1914). Då förvånar det knappast 
att varken hennes eller — stort sett — andra kvinnors litterära 
artiklar i Nylamde har släppts in i denna standardbibliografi, 
för att inte tala om de mer populära artiklarna i damtidningen 
Urd, till exempel hennes fyra artiklar om Björnson vid dennes 
död 1910. Bara en artikel av Mathilde Schj0tt har 0ksnevad 
fått med: hennes sista stora porträttartikel över Camilla Col-
lett. Den stod i Nordmcend i det 19de Aarhundrede, redigerad 
av professor Gerhard Gran, så den har inte kunnat undgås. 
Det är kanske onödigt att tillfoga att i detta verk i tre band är 
Camilla Collett den enda kvinnliga norrman som fått plats och 
Mathilde Schj0tt följaktligen den enda kvinnliga biograf som 
deltar. För att bilden skall bli fullständig bör vidare nämnas 
att 0ksnevads specialbibliografier Dagbladet og norsk littera-
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tur 1869—1910 och Verdens Gang og norsk litteratur 1868— 
1910 inte heller har registrerat Mathilde Schjotts bokrecensio
ner i de två tidningarna under 1880- och 90-talen. 

Det var flera intelligenta och mogna kvinnor som började 
skriva om litteratur i och med det moderna genombrottet. De 
hörde i allmänhet hemma i en intellektuell överklass där aktivt 
intresse för böcker varit en självklarhet under många genera
tioner och de var därför välorienterade i äldre och nyare 
europeisk litteratur. De blev också i växlande grad engagerade 
i den inhemska kvinnorörelsen och kan mäta den nya littera
turen med ideologiska krav som är förhållandevis genom
tänkta. Mathilde Schjott kan sägas vara den mest framstående 
kvinnliga litteraturkritikern under perioden fram till första 
världskriget, men hon är inte den enda, och när man bör säkra 
henne plats i framtida antologier och översikter är det inte 
minst som representant för en större grupp. Att leta fram vad 
hon och andra kvinnor skrev på den tiden i Nyt Tidsskrift, 
Dagbladet, Verdens Gang och Nylamde blir att se genom
brottslitteraturen med kvinnoögon — men också att se hur 
kvinnliga författare som nu är i stort sett glömda får sin an
språkslösa och rättmätiga plats i bilden: Marie Colban, Anna 
Munch, Charlotte Koren, Johanne Vogt, Helene Dickmar, 
Elise Aubert. 

Familjebakgrund och biografi 

Mathilde Schj0tt (1844-1926) eller Schjott f. Dunker - som 
hon skrev sig senare i livet för att inte förväxlas med sin 
yngsta dotter Mathilde när denna blev vuxen — tillhörde en 
begåvad och allsidig ämbetsmannasläkt där det fanns en stark 
tradition att också kvinnorna skulle bruka sin begåvning och 
sina krafter i utåtriktad verksamhet. Hennes farmor Conra-
dine (1780-1866), född Hansteen, var syster till Christopher 
Hansteen (1784—1873), professor i astronomi och geofysik vid 
universitetet i Kristiania från 1816. Hans dotter Aasta Han
steen, utbildad målarinna, aktiv som författare och kvinno
sakskvinna och modell för titelpersonen i Gunnar Heibergs 
skådespel Tante Ulrikke (1883), var alltså kusin till Mathildes 
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far. och Mathilde tog starka intryck av henne och har skrivit 
om henne. 

I norsk litteraturhistoria är Conradine Dunker känd som 
författare till vårt första memoarverk, Gamle Dage, som ut
gavs efter hennes död 1871. Men i samtiden var hon känd för 
sitt starka teaterintresse. Hon drev en skola först i Kristiania, 
senare som änka i Trondheim tillsammans med sin ogifta dot
ter Jakobine, och de var båda ivriga läsare av nordisk och 
europeisk litteratur. Det är rätt betecknande att 1851 satt Con-
radine Dunker i Trondheim och läste "hela Clara Raphael-
litteraturen" — det vill säga den fejd som utvecklats i små
skrifter omkring Mathilde Fibigers roman Clara Raphael, ut
given anonymt i Köpenhamn av J. L. Heiberg 1851, och som 
man anser inleder kvinnoemancipationsarbetet i Danmark 
(Conradine Dunker: Nogle Breve, Trondheim 1903, s. 8). 

En annan av Conradines döttrar var Vilhelmine, gift Ull
man (1816—1915) — Mathildes tante Mina och anmoder till 
Liv Ullman — som separerade 1854, drev en flickskola 1853 
—58 och var föreståndarinna för Vaterlands Asyl 1862—94 för
utom att hon över 70 år gammal blev en av Nylcendes fliti
gaste medarbetare. Till sist samlade hon sina minnen i me
moarerna Fra tyvcårene og lidt til (1903). Mathilde var alltså 
kusin till hennes barn Viggo Ullman, känd folkhögskoleman 
och stortingsledamot, och Ragna Nielsen, lärarinna och före
gångskvinna för gemensam undervisning för pojkar och flic
kor. 

Mathildes far var regeringsadvokat Bernhard Dunker (1807 
—1870), en man som utmärkte sig genom sin intelligens, sin 
arbetsförmåga och sitt mod att inta impopulära ståndpunkter. 
Han var i ungdomen diktaren Welhavens näre vän, men ut
vecklade sig från höger mot vänster, höll försvarstal för arbe
tarledaren Marcus Thrane och flera av dennes anhängare i 
H0yesterett och uppträdde som skarp förespråkare för norsk 
självständighet i unionsfrågorna under 1860-talet. 1860—63 var 
han medlem av direktionen för Kristiania Theater och 1865 
blev han styrelsens ordförande på villkor att Björnson skulle 
bli konstnärlig direktör. De två gav teatern ett både konstnär
ligt och ekonomiskt uppsving. Också skådespelarna vid Kris-
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tiania Theater kom att höra till umgänget i Dunkers hem 
(Sofie Reimers: Theaterminder, s. 12). 

Det fanns ingen väg till formell utbildning på högre nivå för 
kvinnor på Mathilde Dunkers tid, hon föddes tjugo år för ti
digt för att kunna ta studentexamen. Hon fick bästa möjliga 
undervisning i hemmet och hon vistades långa tider i Köpen
hamn hos skalden Christian Winther och dennes hustru Julie, 
där hon lärde känna det danska kulturlivet. "Mathilde fort
sätter att trakta efter kunskap", skriver Bernhard Dunker till 
Julie Winther omkring nyår 1861. Då har Mathilde anförtrott 
stora syster Sophie att hennes högsta önskan är att få resa till 
pension i Paris. Sophie förde detta vidare till fadern, och det 
resulterade i att Mathilde fick tillbringa vintern därpå i Brüs
sel, kombinerat med en längre utlandsresa tillsammans med 
fadern, då de bland annat besökte den norska författarinnan 
Marie Colban i Paris. Detta kvalificerade Mathilde att under
visa i fransk konversation i "guvernantklassen" på Nissens 
skola samtidigt som hon följde undervisningen i alla andra 
ämnen, hade privatelever i franska och skötte huset åt sin far 
sedan Sophie gift sig. "Mathilde lever i oavbrutet arbete och 
verksamhet / . . . / Den som har mycket arbete och hälsa har 
det alltid bra", skriver fadern om den 20-åriga Mathilde (Brev 
til Julie Winther s. 185). 

Så enkelt var det dock inte. Hon upplevde en olycklig kär
lekshistoria, och sedan den hemligt älskade hade förlovat sig 
med en annan följde en period av sjukdom och depressioner. 
Utgången blev densamma som för Sofie i Camilla Colletts 
Antmannen Dottre: Kan man inte få den som man helst vill 
ha, säger man ja till en annan som vill ha en och som verkar 
vara en bra man, och så går man in för att göra det bästa av 
situationen. Mathilde gifte sig 1867 med P. O. Schj0tt som 
blivit professor i grekiska året före. Med sin skarpa blick för 
mänskliga svagheter skriver Bernhard Dunker strax före bröl
lopet: 

Schj0tt är en förträfflig man och mycket duktig. Men jag 
tror att Mathilde med tiden kommer att sakna att hans 
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estetiska sinne för konst inte är utvecklat. Han har inget 
intresse för konst, musik, poesi, teater, och jag tvivlar 
mycket på, att Mathilde i detta avseende kan utöva något 
inflytande över honom. Jag vet inte, om Mathilde har 
märkt denna brist, men jag är lite ledsen över att han 
ingen begåvning har i denna riktning, och i längden kan 
det inte förbli dolt för Mathilde. {Brev til Julie Winther 
s. 204.) 

Detta stämmer rätt väl med vad Mathilde Schj0tt själv skriver 
1894, femtio år gammal, om hur hon såg på äktenskapet när 
hon gifte sig — och vad hon inte såg: 

Jag hade ingen annan vilja, tanke eller fantasi, eller bön 
till Gud än att göra honom lycklig och vårt äktenskap till 
ett fulländat äktenskap, och jag tog det som lika naturligt 
att jag skulle rätta mig efter honom, som han att allt skulle 
följa hans vilja. Men det var så lite hos mig som han 
tyckte om, så jag var nog så ensam och förkrympt. 

Paret fick fyra döttrar och förde ett stort och gästfritt hus. 
Fru Mathilde var med sin man i Leipzig 1873—74 och i Stock
holm 1888—89, när han var statsråd i den norska regeringens 
Stockholmsavdelning, där han bland annat fick uppleva en del 
obehagligheter i samband med Ole Richters självmord i juni 
1888 och senare den politiska krisen under Sverdrup-regering-
ens sista dagar 1889 {Historisk tidsskrift B. 36 s. 158-68). 
Mathilde Schjott hjälpte dessutom sin man med renskrivning 
och på andra sätt och verkar över huvud taget att ha haft 
händerna fulla, särskilt under den första och sista perioden av 
äktenskapet. P. O. Schj0tt satt nämligen kvar som professor 
tills han var 85 år. Han var blind de sista åren av sin tjänst
göringstid, men också innan dess var det förmodligen nog så 
krävande att vara hans dagliga hjälp. 

1879, några månader innan Et Dukkehjem kom ut, noterar 
Mathilde Schjott i sin dagbok en liten scen från ett samtal med 
professor Ernst Särs på en tillställning: 
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Jag berättade för Särs, med anledning av i hur liten ut
sträckning männen betraktar husligt arbete som arbete, 
att Ibsen hade sagt till mig, om en dam han intresserade 
sig för (jag sa inte, att det var jag) att hon borde skriva 
och varför hon inte skrev. Hon har hus och flera barn, 
svarade jag, det är inte så lätt för en husmor. (. . .) . En 
husmor har inte svårare att finna tid till att skriva än en 
familjefar, sa han. 

Denna Ibsens replik röjer ju hans brist på kunskap om de 
problem som han skrev om i Et dukkchjem. Verklighetens kvin
nor kunde inte lika lätt lägga av sig alla förpliktelser som 
Ibsens hjältinna. 

Verkligheten är gärna mer trivial än litteraturen. Mathilde 
Schj0tts äktenskap var i alla fall periodvis disharmoniskt, inte 
på grund av en enstaka dramatisk besvikelse, som i Et Dukkc
hjem, utan på grund av stora skillnader i kynnet mellan ma
karna och brist på djupare andlig gemenskap. Oenighet i 
vissa centrala politiska frågor skapade därtill speciella svårig
heter, till exempel när Björnson avböjde en inbjudan för att 
Schjott tagit avstånd från den radikala Venstre-ståndpunkten 
i flaggfrågan. Det framgår tydligt att Mathilde står på de ra
dikalas sida, och när hon träffar Björnson berättar hon för 
honom att hon "hade gråtit över hans brev". 

Mathilde Schjött stannade hos familjen och uppfostrade och 
stimulerade sina döttrar — alla fyra tog studentexamen, tre av 
dem tog ämbetsexamen och den yngsta blev 1906 Norges 
första kvinnliga ämbetsman. Alla fyra blev aktiva yrkeskvin
nor, och ingen av dem gifte sig. 

Mathilde Schj0tt var i stort sett lojal mot sin man, även om 
hon i sentimentala stunder dyrkade minnet av sin ungdoms
kärlek och sökte inspiration och uppmuntran i platonsk, in
tellektuellt stimulerande vänskap i en umgängeskrets av konst
närer och akademiker. Då och då fick hon tid för egna in
tressen — följa föreläsningar på universitetet, engagera sig i 
kvinnosaken, försöka sig på skönlitteratur, skriva litteratur
kritik och andra artiklar, hålla föredrag och bedriva regelmäs
sig undervisning i litteratur. 
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Kvinnosaken 

Bakgrunden till att Mathilde Schjott och många av hennes ge
neration engagerade sig i kvinnosaken var den personliga otill
fredsställelse de upplevde i sina egna liv — i samband med 
bristen på lämpliga utbildnings- och yrkesmöjligheter och i 
samband med kärleksliv och äktenskap. Mathilde Dunker ut
gör ett extremt exempel på motsättningen mellan personliga 
förutsättningar och officiell kvinnoroll. Hon föddes med över
lägsen intelligens och växte upp i en elitmiljö som stimulerade 
till självständighet och aktiv utveckling. Men tidens rådande 
kvinnoideal var det rakt motsatta. Det skapade en splittring 
som krossade självkänslan och det måste ha tagit tid att reda 
ut problemen så mycket att de kunde formuleras. I en afo
rism från 1879 ger hon i opersonlig form uttryck för den bittra 
erfarenheten hur lågt andliga egenskaper värdesätts hos en 
kvinna när det kommer till kritan. Men hon uttrycker också 
distans och växande självkänsla: 

De flesta män bryr sig inte om en Maria som sitter vid 
deras fötter och insuper deras tal. De föredrar en Martha 
som kan laga god sås till steken. Det kommer sig av att de 
flesta män inte har något att säga som det krävs en Maria 
för att höra. Den som har något kan finna många Mar-
thor, men han finner bara en Maria. 

Hon hade dock turen att vara så placerad att impulser från 
tidens strömningar nådde henne och hjälpte henne att bearbeta 
sina personliga problem och se dem i ett större sammanhang. 
En grundläggande upplevelse gav Georg Brandes översättning 
av John Stuart Mills Kvindernes Underkuelse, Kbh. 1869, 
som Aasta Hansteen kallade "en befrielse". Den upptog Ma
thilde Schj0tt så till den grad att hon gav ut — anonymt som 
tidens skick var — den lilla skriften Venindernes Samtale om 
Kvindens Underkuelse, tryckt på Gyldendals förlag i Köpen
hamn 1871. Det är en på en gång konkret och principiell dis
kussion av Mills synpunkter och av hur de bör kompletteras. 
Av de fyra väninnorna som deltar i det fingerade samtalet är 
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en anti-Mill och måste överbevisas av de andra tre. I det syf
tet berättar de små historier om vad som kan gå fel i äkten
skapet. Det rör sig alltid om äkta par som de känner, inte om 
deras personliga erfarenheter. Samtalet rör sig pedagogiskt ar
gumenterande mellan moraliska exempel och generella betrak
telser, som också är förbluffande konkreta i sina förslag om 
bättre skolutbildning för flickor och om lagändringar som 
skall undanröja maktmissbruk i äktenskapet. 

Inte förrän under 1880-talet kom en organiserad kvinno
rörelse i gång i Norge, och Mathilde Schjott var 40 år gammal 
när hon kom med i Skuld, diskussionsföreningen som fick sitt 
namn efter "framtidens norna". Den grundades hösten 1883 
av fem kvinnliga gymnasister och en student för att "under all
mänt meningsutbyte i tidens brännande frågor bidraga till 
varandras självutveckling" och för att ge träning i diskussion 
och uppträdande så att de senare kunde släppa sig lösa i 
större, blandade församlingar — det var Studentersamfundet 
som spökade i de äregiriga gymnasisternas drömmar. En av 
dem, Anna Bugge, bosatte sig i Sverige sedan hon gift sig med 
Knut Wiksell (vid en borgerlig vigsel i Paris som sedan inte 
godkändes i hemlandet). Många år senare blev hon den första 
kvinnliga delegaten i Nationernas Förbund. 

Dessa flickor var generösa nog att i sin diskussionsklubb 
släppa in mogna kvinnor som var för gamla för att gå i gymna
sium och bli studenter, bland dem Gina Krog och Mathilde 
Schj0tt. Den solidaritet mellan äldre och yngre kvinnor som 
grundlades här kom sedan att prägla Norsk Kvindesagsfor-
ening som grundades året därpå med flera Skuld-medlemmar i 
den första styrelsen, bland dem Mathilde Schj0tt. I det organi
serade kvinnosaksarbetet kom hon emellertid aldrig att stå i 
första ledet, även om hon skrev en del spridda artiklar och 
gjorde en anonym men effektiv stödinsats som styrelsemedlem 
i kvinnosaksföreningen i många år. Gina Krogs beskrivning av 
hennes förhållande till kvinnosaken i Nylandes 70-årsporträtt 
av henne 1 mars 1914 är antagligen ganska träffande: 

Hon fann kvinnoupprorets krav fullt berättigade, men 
hon var inte lika upptänd som vissa andra, för hon trodde 
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inte lika starkt som dessa trodde och tror på dess stora 
följder genom tiderna. Jag kommer ihåg att jag en gång 
kände mig nedstämd efter ett samtal med fru Schjott som 
slutade i något om att världen alltid förblir sig lik — men 
det är mycket länge sedan, så jag vågar inte citera. När 
kampen och arbetet blev mer utåtriktat kunde hennes re
flexion och kritik hålla henne tillbaka, hon gick aldrig i 
första ledet. Men om man tror att detta härrörde sig ur 
något vacklande och vagt i hennes uppfattning tar man 
fel. Fru Schjott är positiv och säker nog. Och letar man 
efter henne i de reaktionäras ledsamma skara letar man 
förgäves. För hon är varm och trofast och levande in
tresserad som förr. Och om än det kritiska ofta tar över
handen så är hon inte ett spår blaserad. Hon är med i 
arbetet efter sin egen metod. 

Hennes tillbakadragna hållning kan också stå i samband med 
att hon inte verkar ha tyckt om att delta i diskussioner i större 
församlingar. Det hindrar inte att hon kunde glädja sig över 
modet hos dem som var duktigare på att uppträda utåt. I 
Kristianiabrev till Tidskrift för hemmet ger hon ett fylligt re
ferat av kvinnosaksföreningens första öppna diskussionsmöten 
i mars 1885 om gift kvinnas rättsliga ställning och äkta ma
kars egendomsförhållanden, och hennes sammanfattande vär
dering av diskussionen lyder i samtida svenska översättning så 
här: 

Diskussionen var liflig i synnerhet mot slutet och qvin-
nornas deltagande gjorde ett gott intryck. De talade lugnt 
och de talade bra och det visade sig dessutom att det för
håller sig med qvinliga talröster som med qvinliga sång
röster: de tränga igenom lättare än de manliga. 

Både er korrespondent och många andra voro helt 
stolta öfver damerna. 

Skönlitterärt författarskap 

Allt tyder på att Mathilde Schjott åtminstone under en fas av 
sitt liv ville bli skönlitterär författarinna, men ingen av de 
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texter som hon presterade i den riktningen offentliggjordes un
der hennes eget namn. De saker som hon lät trycka av det 
slaget kretsar i stort sett runt konflikter som hon upplevde i 
sitt eget liv, och de är välskrivna men inte betydande. 1872 
uppförde Christiania Theater hennes pjäs "Thevand og Kjier-
lighed eller Forsvoren Ting gaar snarest omkring", skriven 
under pseudonymen Bernhard Jul. Ett annat sceniskt arbete, 
proverbet "Rosen", trycktes anonymt i Nyt Tidsskrift 1882 
och uppfördes på teatern samma år. Det handlar om en för
fattare, 40 år gammal, och om en 15 år yngre kvinna som hy
ser varma känslor för varandra, men som har svårt att bryta 
igenom förlägenheten och det ömsesidiga missförståndet att 
den andre har något bättre i sikte. Motivet har fördjupats och 
nyanserats i novellen "Tilsidst". Här har mannen blivit veten
skapsman som förbigåtts vid universitetet för att han saknar 
äregirig kamplust, och kvinnan är en mogen änka med två 
barn. Hon har insett att äktenskapet var ett misstag och hon 
har inte ens kunnat bevara sympati och aktning för sin man, 
men har likväl hållit ut till slutet. Nu är hon fri att närma sig 
den man som hon borde ha valt som ung. 

"Tilsidst" trycktes 1887 under signaturen "Quivis" tillsam
mans med den långa novellen "Statsraadinden. Kristiania-in-
terior fra april 1884" som otvivelaktigt är det mest lyckade av 
Mathilde Schj0tts skönlitterära arbeten. Också denna handlar 
om en kvinna som för sent lär sig förstå kärlekens väsen och 
att skilja mellan det äkta och det falska. Som ung bortskämd 
överklassflicka har hon gett korgen åt faderns kontorschef 
Moe, en tafatt och allvarlig man utan den rätta sociala bak
grunden. Hon gifter sig med en polerad och utåt lyckad man 
utan verklig karaktär som blir besviken över att hon inte äg
nar honom den blinda beundran som han vill ha. När hon 
som mogen kvinna träffar Moe igen utvecklar sig mellan dem 
en vänskap som är oantastligt korrekt och som tillfredsställer 
hennes behov av andlig kontakt. Novellens aktuella situation, 
som har bestämt titeln, ligger faktiskt nära det som författa
rinnan fick uppleva året därpå, när P. O. Schj0tt sa ja till att 
ingå i regeringens Stockholmsavdelning utan att ha nämnt 
detta för sin hustru i förväg; — "fastän han måste veta, att det 
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var mycket mot hennes önskan och mening", skriver Ernst 
Särs (Brev s. 175). 

I Mathilde Schj0tts dagbok från 1879 förekommer några 
intressanta upplysningar om ett skönlitterärt arbete som hon 
håller på med — sannolikt planerat som en roman eller längre 
berättelse runt en huvudperson vid namn Ottilie. Hon noterar 
att hon har läst upp "fortsättningen av Ottilie" för tant Mina, 
som har berömt det mycket och varit "gripen till tårar". Några 
dagar senare har kusin Ragna fått höra talas om saken och 
har åtskilligt som hon vill ha sagt med anledning av detta: 

Hon förklarade för mig att hon protesterade mot att Ot
tilie gavs ut medan hennes mor var i livet. Tant hade sagt: 
"Ottilie är Mathildes egen skapelse, men modern liknar 
mor så mycket att folk måste tänka på mig." Tänka sig 
Ragna göra invändningar mot vad jag skriver! Ottilie har 
inga barn, så hon kommer under inga omständigheter 
Ragna vid. Och när jag vill bygga ett vackert monument 
över min farmor tänker jag inte be Ragna om lov. Björn
son frågade inte mig innan han tog far i "fallitten". (Ad
vokat Dunker var förebild för advokat Berent i En Fal
lit t [En konkurs].) Dock fick jag av hennes invändningar 
några bra idéer som jag vill utnyttja. Ragna får under inga 
omständigheter läsa den förrän den är tryckt, så hon biter 
sig i tummen om hon försöker hindra dess tryckning. 

"Ottilie" trycktes aldrig och det kan ha varit av många andra 
skäl än att tant Mina levde tills hon var 99 år. Men episoden 
belyser hur personliga hänsyn kunde bli en av de många häm
mande faktorerna för en kvinnlig skribent som ville utnyttja 
närliggande stoff — erfarenheter och iakttagelser från eget liv 
och den egna familjekretsen. Den berättar också lite om hur 
till och med radikala kvinnor kunde bromsa varandras själv
utveckling. 

Litteraturkritik 
Sin största och viktigaste insats gjorde Mathilde Schj0tt som 
litteraturkritiker, eller mer exakt som analyserande och värde-
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rande förmedlare av skönlitteratur. Det första tryckta arbete 
som bär hennes eget namn är Efter leesningen af "Bygmester 
Solness", 1893, ett häfte på 40 sidor som återger olika sätt att 
se på Ibsens drama i form av ett fingerat samtal. Hennes hu
vudverk är naturligtvis boken om Kielland. Det som hon i 
övrigt skrev finns inte i bokform utan spritt runt om i tid
skrifter och tidningar ända till "Breve fra Kristiania" i lokal
tidningen Fredrikstads Tilskuer 1891—93. Hennes arbeten va
rierar från helt korta bokanmälningar till stora och grundliga 
artiklar. 

Hon skriver mest om norsk litteratur, men ibland också om 
dansk och svensk, t.ex. om Anne Charlotte Edgren Leffler i 
Nyt Tidsskrift 1883 och i Nylcende 1890. När hon skriver om 
norsk litteratur drar hon dessutom ofta in nordisk eller annan 
europeisk litteratur som jämförelse. Så jämför hon till exem
pel förhållandet mellan föräldrar och barn i Jonas Lies Niobe 
och Ernst Ahlgrens Modern. Hennes framställning är alltid 
pedagogiskt klar, översiktlig och lättillgänglig — några av de 
större artiklarna har också framförts som föredrag. Men en 
del av hennes arbeten är när det gäller koncentration runt en 
problemställning, analytiskt skarpsinne och exakt uttryckssätt 
och inte minst respekt för källorna fullt i klass med vad vi idag 
räknar som vetenskap inom vårt ämne. Andra arbeten, särskilt 
porträtten av de kvinnliga författare som hon personligen 
kände, ligger i gränsområdet till skönlitterära minnen. Men 
också i korta anmälningar av perifera böcker visar hon för
måga att dra något intressant ur det annars obetydliga genom 
de sammanhang som hon placerar det i. 

De yttre omständigheterna runt Mathilde Schjotts littera
turkritiska författarskap präglas av hennes situation som 
kvinna. Produktionen är spridd, oregelbunden och osam-
manhängande och består till stor del av "tillfällighetskritik". 
Hennes enda större arbete i bokform kom sent, inte förrän 
hon var 60 år. En stor del av artiklarna är osignerade eller 
undertecknade med signatur. Inte förrän på 1890-talet började 
hon sätta namn under det viktigaste av det hon skrev. 

Detta intryck av något kvinnligt tillbakadraget och an
språkslöst svarar mot den osäkerhet och de tvivel om de 
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egna krafterna som kommer till uttryck i dagboksanteck
ningarna och det bekräftas i hennes korrespondens. Av ett 
brev till Ernst Särs (5 november 1881) framgår det att hon 
manipulerar en smula bakom sin mans rygg för att få sina 
första bidrag tryckta i Nyt Tidsskrift innan Schj0tt kan 
"stänga dörren för mig och neka mig, rustad med hela sin 
äktenskapliga myndighet, att skriva där". Ännu mer typiskt 
är kanske ett brev till Särs året därpå där hennes anspråks
löshet och medgörlighet tar sig så starka uttryck att man kan 
undra om hon är helt uppriktig eller om det är en falsk kvinn
lighet som uttrycker sig: 

. . . för att besvära Er så lite som möjligt, har jag, efter 
avtal med Loken, sänt min anmälan direkt till trycke
riet. 

Det finns ett fast avtal mellan Skavlan och mig, att 
vad som kommer från mig, behöver han aldrig göra ce
remonier med. Tycker han inte om det, finns det inte 
plats för det, så får jag det igen, även om det redan gått 
till tryckning. 

Ni kan förstå, att ett sådant avtal i ännu högre grad 
gäller Er. Inför Skavlans dom kanske jag tillåter mig att 
i all stillhet knyta handen i fickan, inför korgen från 
professor Särs — likgiltigt på vilka premisser — skulle 
jag inte ens blinka. 

Det är som om hon formligen tigger och ber den store man
nen professor Särs om att inte ta det hon gör på allvar och 
för all del inte tro att hon själv gör det. 

En sådan brist på självhävdelse — eller rädsla för andras 
eventuella misstanke om självhävdelse — är mycket utbredd 
bland kvinnor, både då och senare. Det anmärkningsvärda 
med Mathilde Schjott är att i det hon låter trycka finns det 
inte ett spår av vacklande osäkerhet eller klädsam anspråks
löshet. Oavsett om det gäller små kvinnliga eller stora man
liga författare verkar hon aldrig tveka om vad hon anser, 
och hon verkar aldrig tvivla på sin rätt att ha en mening och 
uttrycka den. Hon är också självständig i den meningen att 
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hennes åsikter inte sammanfaller med någon etablerad me
ningsriktning. Politiskt räknar hon sig till den mest radikala 
flygeln av Venstre, som kvinnosakskvinna är hon radikal i 
juridiska, ekonomiska och utbildningsmässiga frågor, och i 
frågor som rör äktenskap och sedlighetsdebatt är hon i all
mänhet värdekonservativ. Hon kan i konkreta frågor för
klara sig oenig både med Camilla Collett och med Björnson. 

Några väsentliga punkter i Mathilde Schjotts syn på litte
raturkritisk verksamhet finner man i två artiklar där hon tar 
till orda mot andras praxis. "I Anledning af 'En norsk For-
fatterinde' af H. Jaeger", Mor genbladet 9.11 1897 är en skarp 
kritik av Jaegers biografiska metod i den stora artikeln om 
Camilla Collett i Nordisk tidskrift. Här, hävdar hon, "ut
nyttjar blott Hr. Jaeger hennes författarskap som en kikare, 
varigenom han söker tränga in så djupt som möjligt i hennes 
hjärtas kamrar, för att krafsa fram för nyfikna blickar de 
hemligheter, han med hjälp av sitt skarpsinniga letande har 
kommit i besittning av". En kritiker har naturligtvis rätt att 
teckna författarens biografi som bakgrund för en genom
gång av författarskapet, men det bör ske i syfte att öka för
ståelsen av böckerna. Jaegers utgångspunkt och metod leder 
till indiskretion och taktlöshet mot författarinnan, men inne
bär också en försummelse mot läsarna, eftersom verken inte 
får den genomgång de kräver som självständiga konstverk: 

Att hans artikel om fru Collett inte på minsta sätt har 
blivit baktal beror mer på stoffet, författarinnans liv och 
personlighet, än på anmälarens metod. En djup och in
nerlig förståelse av diktningen har vi å andra sidan inte 
heller fått av Hr. Jaegers artikel. Härtill fordras en fyllig 
bild av diktningen uppfattad och återgiven som en av
slutad helhet, utan ständiga sidoblickar på författarin
nans personliga känslor. 

Artikeln "Vor literaere Kritik" i Dagbladet 25.11 1882 är 
framprovocerad av dräpande kritik i samma tidning av två 
romaner, Marie Colbans Thyra och John Paulsens Familjen 
Pehrsen, och rör sig mer direkt kring anmälarens roll i för
hållande till författaren. Dessa två romaner och deras förfat-
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tare hör inte till de mest betydande, men små författare skall 
också få "lov att finnas till". Anmälarens uppgift är att väg
leda, inte att slakta till varje pris, fördomar och partiskhet 
får inte ersätta verklig värdering, negativa domar måste un
derbyggas. Grunden för en kritik som skall tjäna som väg
ledning både för författare och för publik formuleras som 
"glädje över att det presteras något och tacksamhet mot dem 
som presterar det". Det är ett ganska ambitiöst program hon 
här ställer upp och hon följer det med imponerande konse
kvens i sin egen verksamhet. När Mathilde Schjott skriver 
om litteratur är det verken hon skriver om — inte om förfat
taren, hans eller hennes liv eller politiska synpunkter, inte om 
levande modeller för huvudpersoner i böckerna, inte om 
personliga erfarenheter. Med självklar intellektuell saklighet 
sätter hon verket i centrum, presenterar det på dess egna 
premisser, belyser det allsidigt, värderar det från estetiska, 
psykologiska och etiska krav. 

Detta innebär inte att hon isolerar litteraturen från resten 
av tillvaron. I boken om Kielland och i porträtten av kvinn
liga författare ser hon verken i förhållande till sitt upphov 
och författarna i förhållande till sin tid. Mest allsidig är hon 
naturligtvis i behandlingen av Kiellands bakgrund, där hon 
berättar hans släkts historia på ett sätt som tydligt placerar 
honom i det norska samhället och förklarar hans anknytning 
till äldre tid och dess värden. Teckningen av de yttre dragen 
i Kiellands livshistoria visar Mathilde Schj0tts diskretion i 
bruket av biografiskt stoff. Hon har inte tagit kontakt med 
författaren för att få personliga upplysningar av honom, 
utan hon har hållit sig till det som var tillgängligt på andra 
sätt — den författarpersonlighet som är synlig utåt och angår 
offentligheten. Att denna metod kan ge gott utbyte när den 
kombineras med lyhörd läsning av verken bevisar Mathilde 
Schj0tt mer än väl när hon som första litteraturforskare 
blottar sambandet mellan Kielland och hans huvudperson i 
Gift — om än i form av en fråga (ALK s. 21). Och det är en 
förståelse som Kielland själv erkänner och tackar för: "Ni 
vet inte — högt ärade fru! hur Ni har glatt mig med dessa 
ord, och hur djupt ni har satt era skarpa ögon i mig." 
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(Brev, S. V. XII, 1950, s. 347.) 
Hon är också i hög grad upptagen av litteraturens förhål

lande till samtiden och kanske speciellt av tendenslitteratu
rens behandling av samtidens problem. Niobe är en viktig 
bok, inte för att den är litterärt lyckad, utan för att den tar 
upp "det stora, beklagliga problemet" med värdekrisen un
der 1890-talet och rubbningen i förhållandet mellan föräld
rar och barn (Nylcende 1884 s. 169). I boken om Kielland 
hävdar hon oförfärat att den lille Marius inte lämpar sig för 
att demonstrera latinets skadeverkningar eftersom han är 
"sjuklig och obegåvad" och har vuxit upp "i ett torftigt hem, 
där den akademiska atmosfären helt saknades". Det verkar 
helt ogrundat att rektorn ställer så stora förväntningar på 
lille Marius: "Men det är kanske en av latinets verkningar 
att det gör sina anhängare kritiklösa" (ALK s. 51). Hon är 
angelägen att bemöta Kiellands angrepp på ämbetsmanna-
ståndet, men anser i alla fall att hans felaktiga föreställ
ningar låter sig förklaras ur den gamla motsättningen mel
lan ämbetsmän och handelsståndet. Däremot anser hon att 
Kiellands angrepp mot kyrkan och de kristna har missför-
ståtts av många konservativa kritiker, som inte har sett hans 
djupa allvar i behandlingen av religiösa problem. 

I Kiellandboken hör det till genomgången av verken att 
hon tar med inslag från kritik och mottagande, samtidens 
reaktion på författarskapet. Hon gör utförligt reda för affä
ren med diktarlönen som Kielland inte fick, återger argument 
från båda sidor under tre års debatt i stortinget och poängte
rar framför allt mycket klart hur Kielland-frågan blev en in
tern uppgörelse som blottade motsättningarna inom Venstre. 

I vanliga artiklar och bokanmälningar kan hon naturligt
vis inte gå lika grundligt till väga, men också här kan hon på 
olika sätt placera de enskilda böckerna i förhållande till ti
dens debatt. Hennes recensioner innehåller nästan aldrig in
nehållsreferat, utan slår ner på något centralt i verket, oftast 
en konflikt, författarens problembehandling eller budskap, 
och arbetar sig vidare från detta genom att placera personer, 
miljöer eller bimotiv i förhållande till vad hon uppfattar som 
verkets kärna. Men ofta startar hon anmälan med en inled-
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ning. Det kan vara en översikt över utvecklingen i författar
skapet fram till den aktuella boken, till orientering för lä
sarna, som i recensionen av Kiellands Sne i Nyt Tidsskrift 
18S7, men det kan också vara mer principiella betraktelser. 
Artikeln om Garborgs Mann folk i Verdens Gang 1886 inleds 
med en diskussion av naturalisternas program om fotografisk 
verklighetsåtergivning som hon tar avstånd ifrån. Diktaren 
skall inte hålla sin person borta från verket, det är just in
dignation och engagemang som skapar konst. När Garborgs 
bok angår läsaren så starkt är det för att författaren lägger 
fram vad han själv har upplevt: ". . . under allt det skenbara 
människoföraktet löper en varm ström av ädel harm och 
djup medkänsla". Hon får i denna anmälan klart fram att 
Garborgs krav på ömsesidig försörjning är en utveckling av 
kvinnoemancipationens krav på utbildning för alla flickor 
och yrke för de ogifta. 

En annan metod för att öppna perspektiv från det enskilda 
verket har Mathilde Schj0tt i jämförelsen — när hon håller 
upp Hedda Gabler mot Wenche L0vdahl eller Niobe mot 
Gengangere. Och det händer att hon slutar sin artikel om ett 
litterärt verk med ett slags hypotetisk bedömning av hur det 
sedan kommer att gå för personer och förhållanden, kanske 
framför allt när en bok slutar med äktenskap. Till Björnsons 
De Nygifte ställer hon frågan om inte Axel ändå om en tid 
kommer att se att Laura "också när hon ger allt, bara har 
litet att ge" och därmed inse att det var Mathilde som han 
skulle ha valt, hon som "giver av sin själs rika skatter" (Nor
disk tidskrift 1879 s. 653). 

Anmälan av Anna Munch: Kvinder. En udviklingshistorie 
— en roman där en ung familjeflicka låter sig övertalas av en 
bohem och konstnär till ett fritt kärleksförhållande och myc
ket riktigt blir sittande ensam kvar med barnet efteråt — har 
en principiell inledning om kvinnliga författare. Mathilde 
Schj0tt utgår från ett uttalande av Welhaven: "Det förestår 
nu en tid när litteraturen går över i kvinnornas händer." Det 
ser inte ut som om detta slagit in, för vi har inte fått någon 
ny författarinna som kan "nämnas vid sidan av fru Collett", 
medan de manliga har nått stora höjder: 
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Men uttalandet visar sig ha pekat i rätt riktning, där
igenom att kvinnorna, i egenskap av kvinnor, måste 
räknas med på ett helt annat sätt än förr, också i litte
raturen. De finner det inte längre nödvändigt att gå un
der herrnamn, eller uppträda anonymt. Modet och an
svarskänslan har kommit, och med modet kommer an
lagen att växa, och ansvarskänslan att mana till hand
ling och till de ord, uttalanden och skrifter, som är en 
handling. [Nylamde 1890 s. 8.) 

Hennes syn på kvinnliga författares speciella uppgift i litte
raturen är besläktad med det som amerikansk feministisk 
litteraturkritik kallar "forumfunktionen": Det är viktigt att 
kvinnorna lägger fram sådana erfarenheter som nödvändigt
vis bara kvinnor kan skildra. Men Mathilde Schjott betonar 
den etiska dimensionen starkare: Det är viktig att kvinnliga 
författare hävdar kvinnosynpunkter, tar ställning till tidens 
problem och visar hur de angår kvinnorna. 

Denna moraliska måttstock kommer särskilt tydligt fram i 
hennes recensioner av Helene Dickmars böcker. Ud i livet 
(1890) är en allvarlig varning "mot det för själslivet uttor
kande och för personligheten urholkande inflytande som en 
ungdomstid tillbragt i sällskapsliv, dans och fåfänglighet ut
övar just på de bäst utrustade unga flickorna", och den an
griper dessutom den "systematiska okunnigheten om det natur
liga / . . . / som leder till att en ung flickas uppfattning om äk
tenskapet och vad äktenskapet kräver av henne är helt falsk 
och otillräcklig", skriver hon i Dagny 1891 s. 135. I den mycket 
positiva anmälan av skådespelet Korsvei (1901) påpekar 
Mathilde Schj0tt att detaljrikedomen och det stora persongal
leriet är en estetisk svaghet hos pjäsen för att det skymmer 
huvudlinjerna, men hon anser också att myllret av vardagens 
trivialiteter både är realistiskt och bidrar till analysen av kvin
nans situation: 

Hon har velat visa oss de ständiga krav, som ställs på 
kvinnan, och som ingen tragedi befriar henne från, lik
som också den självdisciplin, som de utåtriktade plik-
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terna utvecklar. Möjligen också — eller är det ett in
tryck som vi får mot författarinnans vilja? — att denna 
duglighet kan vara nog så dyrköpt för djupare anlagda 
sinnen, och avtrubba deras förmåga att ta emot det vä
sentliga. [Verdens Gang 1901 nr 244.) 

Den utförliga recensionen av Psyche (1906) i Urd 1907 blir 
huvudsakligen en diskussion av själva konflikten och pro
blemlösningen och av de två motstridande sätten att se på 
äktenskapet som möts i verket. En meningsmotsättning kom
mer i dagen redan i Ny leende 1891 där Mathilde Schjott skri
ver om olika reaktioner på Hedda Gabler, också om Helene 
Dickmars analys under signaturen "En Quindertfst". Hur bra 
den analysen än är tenderar den dock mot att låta förståel
sen leda till att man godtar allt som kvinnor gör. Det är vik
tigt att hålla fast vid "kravet på ansvar, skillnaden mellan 
sjukt och friskt, mellan rätt och orätt" {Nylande 1891, s. 
233 f.). Detta ansvarsperspektiv, att kvinnor måste lära sig 
att ställa krav på sig själva, kommer Mathilde Schj0tt till
baka till i många sammanhang. 

Den vägledningstjänst i förhållande till mindre skickliga 
författare som Mathilde Schjott hävdat var litteraturkriti
kens uppgift tar hon naturligtvis särskilt allvarligt på i för
hållande till kvinnliga författare. Hon avväger svagheter och 
styrka, råder och uppmuntrar och visar sin solidaritet först 
och främst genom den seriösa behandling som hon ger dessa 
författarinnor. Hon anser att det är viktigt att de lyfter fram 
enskilda öden och skenbart begränsade problem ur privatlivet 
och gör dem synliga, och hon fortsätter deras arbete genom 
att dryfta perspektiv och principiella ståndpunkter som kan 
göra de konkreta situationerna allmängiltiga och typiska. Med 
ett modernt uttryck kan man säga att hon därvid överskrider 
gränsen mellan intimsfären och den offentliga sfären. 

Mathilde Schjott blir aldrig i sin litteraturkritik privat på 
egna vägnar och ger aldrig uttryck för personlig bitterhet. 
Det råder dock knappast tvivel om att egna erfarenheter 
spelar en väsentlig roll för hennes engagemang både i de 
kvinnliga författarnas verk och i den kvinnoproblematik som 
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de stora manliga författarna tog upp i några centrala verk. 
Man ser till exempel lätt att det ligger igenkännande bakom 
hennes entusiasm för Leonarda (Nordisk tidskrift 1879 s. 
681 ff.), där Björnson skildrar den välutrustade och andligt 
överlägsna kvinnan och hennes kärlekskonflikt. Men liksom 
i dagbokens aforism om Martha och Maria försöker hon 
formulera sin varma förståelse och insikt på ett opersonligt 
plan där giltigheten får större räckvidd, och i det syftet sö
ker hon stöd hos en utländsk författarinna: 

Redan det lilla att det är den betydande kvinnan som 
föredras är tecken på en tendens, en ny och farlig san
ning. Förr i tiden blev man inte förälskad i en överläg
sen kvinna. Skedde detta så var det av oaktsamhet, trots 
och icke på grund av hennes framstående egenskaper. 

"Ingen kvinna", säger George Eliot, "stiger i den mans 
kärlek som älskar henne, när han hos henne uppdagar 
stora tankar och känslor." Och det är helt rimligt, till
fogar hon med sin fina ironi: "Nature having made 
Greatness for man." [Nordisk tidskrift 1879, s. 635.) 

Den svenska huvudredaktören för Nordisk tidskrift fick för 
övrigt kritik från sin styrelse för att han hade antagit artikeln 
om Björnson, och det var en av orsakerna till att han avgick 
som redaktör. Men missnöjet i styrelsen berodde på Björnsons 
republikanska sympatier, inte på hans hållning till kvinnosaken 
(Örjan Lindberger i Nordisk tidskrift 1977, s. 7). 

Det är påfallande att Mathilde Schjott skriver minst om 
det problem som kanske angick henne djupast — problemet 
med andlig gemenskap mellan äkta makar, uppställt som 
krav i Et Dukkehjem och demonstrerat som brist i Gengang-
ere. Hon kommer visserligen in på problemet när hon skri
ver om Kiellands äktenskapsskildringar i Gift och Sne, och 
hon nämner Et Dukkehjem och Gengangere i förbigående 
några gånger som de kända och viktiga verk de är. Men så
vitt jag har kunnat finna har hon aldrig tagit upp dessa två 
viktiga dramer till mer utförlig behandling. 

På ett generellt plan har hon emellertid ställt upp för Ib-
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sens kvinnoskildringar i ett långt inlägg i Fredrikstad Til-
skuer 1893, där hon bemöter N. Hertzbergs invändningar i 
Er Ibsens Kvindetyper norske? (broschyr, Aschehoug 1893). 
Hennes argumentering verkar förbluffande modern, inte 
minst i det som röjer den kritiska läggning som Gina Krog 
ansåg gjorde henne för pessimistisk för kvinnorörelsen. Hertz-
berg hävdar nämligen att Ibsens framställning är föråldrad, 
eftersom diktaren inte har följt med i de stora förändringar 
som inträffat här hemma under senare år, som har gjort att 
"det fattas mycket litet för att kvinnorna hos oss är jäm
ställda med männen i allt, både inom och utanför äktenska
pet". Till detta anmärker Mathilde Schjott att den "om
välvning" som det talas om bara har gett "de yttre betingel
serna för att lika villkor kan bli möjliga". För att uppnå 
verklig jämställdhet krävs "generationers, århundradens ar
bete och utveckling", och det är därför helt riktigt av Ibsen 
att han har sett tvärs igenom alla yttre rättigheter och lag
ändringar, "ända in i förhållandet mellan man och kvinna 
och finner, att det nu är — ungefär som det alltid har varit, 
både i och utanför äktenskapet". Det har kanske skett en 
förändring i och med att det nu ställs större krav på män
nens sedlighet än förr, men detta beror "så gott som helt och 
hållet på Ibsen själv" för att han skrev Gengangcre. 

En annan av Hertzbergs invändningar mot Ibsen är att 
han i sina nutidsdramer inte håller fram ett kvinnoideal som 
är höjt över "tidernas skiftande smak" och som sätter "kvinn
ligheten" över kvinnornas mänskliga rätt och värdighet — och 
så följer en beskrivning av vad denna kvinnlighet skall mynna 
ut i enligt Hertzbergs mening: "/. . ./ försona motsättningarna, 
sprida harmoni över samvaron och värna om en god anda i 
hemmen — hemmen som är grunden för ett sedligt samhälle." 
Mathilde Schj0tt avslöjar mycket bestämt förhållandet mellan 
ideal, ideologi, praxis och utnyttjande i dessa föreställningar 
om det kvinnliga, och hon gör det också med fullt erkännande 
åt Ibsen: 

En fråga blir det väl i alla fall om icke denna kvinnlighet 
är uttryck för hur en man drömmer sig kvinnan i sin ung-
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dom, och dessutom uttryck för, hur han senare finner det 
mest bekvämt för honom själv att hon skall vara, och om 
icke diktaren, när han ser på livet med öppna ögon och 
vill skildra det som det är, måste ge upp det slaget av 
kvinnlighet, den som så vacker och intagande — det är vi 
helt eniga med hr Hertzberg i — träder oss till mötes i 
Agnes, Solvejg, Margarethe — och om han inte måste ge 
upp den inte bara i den hårda verklighetens namn, utan 
också i människovärdighetens namn, både mannens och 
kvinnans? 

Den grund för en analys av äldre litteraturs kvinnogestalter 
som Mathilde Schjott ger i dessa rader är inte föråldrad den 
dag som idag är. Den är dessutom ett erkännande av hur vik
tig Ibsens insats har varit, kanske ett av de bästa betyg han 
över huvud taget fått från kvinnohåll. Indirekt berättar väl 
Mathilde Schj0tt också att de problem som Ibsen skrev om i 
sina äktenskapsdramer, och sättet som han framställde dem 
på, inte låg så långt från hennes egen uppfattning om vad som 
var det viktigaste och det svåraste i kvinnoproblematiken: för
hållandet mellan man och kvinna. 

Arvet från kvinnokulturen 

När jag tycker att Mathilde Schj0tts insats förtjänar större 
uppmärksamhet än den har fått är det inte minst för att hon 
på ett så fint och förpliktande sätt kombinerar maskulin aka
demisk tradition med ett levande arv från kvinnokulturen. 
Mathilde Schjott hade visserligen ingen formell akademisk ut
bildning eller ställning, men genom arv, personlig läggning och 
miljö hade hon tillägnat sig det bästa i en vetenskaplig saklig
hetstradition. Hennes stringens, förmåga till klar argumenta
tion, till att sätta det konkreta och individuella in i principiella 
sammanhang, hennes kritiska eftertanke, det är egenskaper 
som ofta har uppfattats som manliga och som värderats mer 
positivt hos män än hos kvinnor. Kanske just för att Ma
thilde Schj0tt befann sig utanför karriärsamhällets tävlan för
mådde hon förverkliga dessa dygder bättre än många män. 
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Men saklighet och tolerans är inte detsamma som neutrali
tet. Litteraturen blev aldrig för Mathilde Schjott ett dött stilla-
liggande studieobjekt som det ofta ser ut att vara för äldre, 
manliga akademiker. Från kvinnokulturen för hon med sig 
just det levande intresset för litteratur som utvidgning av den 
kända verkligheten och som meddelanden om de allra viktigaste 
frågorna. Hon möter verken ansikte mot ansikte, upplever dem 
som personliga och aktuella angelägenheter, reagerar på dem 
med huvud och hjärta och sitt kvinnolivs erfarenheter. Björn
son har i lyriska ordalag tackat henne för en av hennes första 
bokanmälningar just genom att peka på att det är ett över
skott av personlig kunskap och insikt — den som hon inte för
mådde ge utlopp för i skönlitterär form — som här tas i bruk: 

Era stora uttrycksfulla ögon ser på mig från var rad, Ert 
goda leende, i vilket finns en hel livshistoria av lycka och 
resignation i egendomlig blandning — här är det avtryckt, 
lite ängsligt, lite svävande ännu; men det kommer att 
träda fram helt om ett par år; ty här måste Ni fortsätta! 
Vad Ni läser, tänker, erfar, — här kan Ni använda det 
utan att fråga om den färgen står väl samman med en 
annan på en människa som Ni skall kläda. {Kamp—liv 
s38.) 

Mycket av det Mathilde Schjott skrev är bestämt av den his
toriska situationen. Det visar oss vaknande kvinnomedvetande 
och kvinnoorientering i en viktig period av norskt kulturliv med 
växlande faser. Ändå är det inte som ett bidrag till tidsbilden 
som jag helst läser hennes litterära artiklar, utan för den prin
cipiella grund som hennes verksamhet bygger på, för det disci
plinerade engagemanget i hennes värderingar och för det nyan
serade uttryck som hon förmår ge både trons och tvivlets re
aktioner på det hon läser. I detta avseende anser jag att hon i 
vårt ämne inleder en kvinnlig akademisk tradition som jag 
hoppas kommer att leva länge. 

Översättning av Eva Roseli 
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Catharina J. M. Halkes 

Feministisk teologi — ett nytt fenomen 

Kvinnans frigörelse och förändringarna i förhållandet mellan 
könen är ett ämnesområde som berör många akademiska disci
pliner. För det är naturligtvis inte bara en fråga om vilken 
attityd varje individ intar i sitt privatliv utan en fråga med 
sociala, kulturella och politiska konsekvenser. Eller man kan 
vända på det och säga att kvinnorörelsen i lika hög grad är en 
kritik av vår tids samhälle, politik och kultur som det är en 
väg för kvinnor att uppnå individuellt självförverkligande. Det 
är också en alternativ kultur som kan studeras och belysas 
inom olika vetenskaper: alla samhällsvetenskaperna, etnologi 
och etnografi, ekonomi, de historiska vetenskaperna och också 
— det är jag övertygad om — inom teologin och den jämfö
rande religionsvetenskapen. 

Kyrkor och religioner har ofta varit en bevarande snarare 
än en pådrivande kraft när det gäller individuella och sociala 
förändringar. Framför allt har de rättfärdigat och erbjudit ett 
religiöst motiv för de begränsningar som man har lagt på kvin
nor. Därför är det förståeligt att dessa institutioner har betrak
tats med djup misstro, särskilt av kvinnor. Många vill inte ha 
något att göra med religion och finner i andra ideologier, t.ex. 
marxismen, en filosofi som passar dem bättre. Andra försöker 
forma sina liv och idéer på humanistisk grund. Men vi kan 
ändå dra nytta av teologin om vi betraktar den som en av de 
vetenskaper som kan belysa mänskligheten och samhället ur 
det perspektiv som uppstår när man frågar efter livets yttersta 
mening, förhållandet mellan det relativa och det absoluta, det 
ändliga och det ändlösa, mänsklighet och gudom. 

Av olika skäl kommer jag att begränsa mig till den teologi 
som härrör ur den judisk-kristna traditionen. Jag känner mig 
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mindre kompetent att behandla andra religioner och dessutom 
är det denna som de flesta av oss närmast berörs av och den 
som vår västerländska civilisation har sina rötter i. Det är i 
detta sammanhang jag vill behandla bakgrunden till och målen 
för det vi kallar feministisk teologi. 

Feministisk teologi uppstod i USA, där den "feminina my
stiken" hade sitt första genombrott under den svåra tiden efter 
andra världskriget. Under krigsårens oro och improviserade 
lösningar blev könsrollerna och stereotyperna mindre viktiga, 
men efter kriget återvände man till de gamla rigida rollerna 
och mönstren för vad som ansågs manligt och kvinnligt — tills 
kvinnorna insåg vad som höll på att hända och rev ner sina 
fängelsemurar. Framför allt i USA kunde kvinnorna se paral
leller med många fall av förtryck: den nästan fullständiga ut
rotningen av indianerna, diskrimineringen av de svarta, det 
ekonomiska förtrycket av Latinamerika, våldet mot Vietnam. 
Om jag begränsar mig till den roll religionen spelade kunde 
kvinnorna där se kristna som inspirerats av Bibeln och som 
enades mot makt och övervåld. Men de kunde också se offi
ciella kyrkor ta de maktägandes parti. De insåg dessutom att 
de var maktlösa i dessa kyrkor, att de aldrig skulle få tillfälle 
att själva leda dem. Det var denna kombination av omständig
heter och orimligheter som gjorde de kvinnliga teologerna i 
USA så rasande — så konstruktivt rasande. Drivna av en 
oemotståndlig längtan efter rättvisa åt alla förtryckta grupper 
och av ett begär att motstå den av män dominerade kulturen 
och religionen gjorde de uppror. 

En ny bild av mänskligheten 

En ny bild av mänskligheten innebär förändringar i hur män
niskor uppfattar sig själva och uppfattas av andra. Det inne
bär förändringar i läran om människan, antropologin. Detta 
är en så komplicerad fråga med så många olika aspekter över 
hela världen att jag drar mig för att alls nämna den. Men för 
att ändå ge vissa föreställningar om förhållandet mellan kultur 
och religion vill jag beröra några sätt att närma sig frågan. 
Hur olika man än definierar dem finner man i de flesta studier 
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över människans kulturella historia ideligen tre olika stadier 
eller faser. Dessa stadier får man inte se som följande på 
varandra samtidigt över hela världen. De går in i varandra, 
till och med i våra egna liv. Därför är det lämpligare att se 
denna uppdelning som ett perspektiv eller ett sätt att se på 
människor i historien än som en rak utvecklingslinje. Det är 
mer fråga om en utveckling av social verklighet. 

De tre stadier som man kan urskilja är: 

1. Ett "mytiskt" samhälle som grundar sig på (nödvändig) ge
menskap. Människor behövde helt enkelt varandra för att över
leva. Denna samlevnad byggde på upplevelsen av att vara ett 
kollektiv, en del av naturen och kosmos, beroende av dessa 
som makter, som öde och välsignelse. Kollektivet tänkte och 
levde cykliskt. Födelse och fostran var levande, centrala pro
cesser som värderades högt liksom moderlighet och moderliga 
värden. 

Negativa aspekter i detta tillstånd kan vara vidskepelsen och 
det djupa beroendet. 

2. Erövrarfasen, när människan ser sig själv i motsatsställning 
till naturen istället för som en del av den. Naturen skall eröv
ras och manipuleras. Med andra ord, övergången från symbo
liskt till spekulativt och abstrakt tänkande. 

Negativa inslag: det finns inget samband mellan allt, ingen 
helhet, mer betoning på individualism och isolering. 

3. Början till en ny fas där de första två ingår, förenade på 
ett nytt sätt och på en ny nivå. Denna fas har kallats den funk
tionella fasen. Den utmärks varken av delaktighet eller av av
stånd utan av förhållande. Människan (subjektet) står fortfa
rande i motsatsställning till sin värld (objektet), men inte längre 
som en enhet i sig, utan öppen för och i relation till objektet. 

Negativ aspekt: allt kan manipuleras. 

Den här översikten är naturligtvis oerhört förenklad och det 
vore ett misstag att dra slutsatsen att denna utveckling gäller 
för alla människor. Vi vet bättre än så! Den ger bara en före
ställning om den västerländske vite mannens historia och inte 
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ens alla vita mäns, utan bara de ledande klassernas. 
Personligen skulle jag vilja lägga ännu en fas till dessa tre: 

inte ett subjekt—objekt-förhållande utan ett subjekt—subjekt
förhållande såväl till människor som till naturen, ett förhål
lande inte bara i egenintresse utan i en tendens till ömsesidig
het. 

Religion och tro 

Vi vet alla att människor i alla tider har försökt att finna en 
mening med sin existens och se innebörd i allt det som händer 
dem i livet. Man skulle kunna säga att det är just detta som 
utmärker människan, att vi ställer frågor till oss själva och till 
andra, till själva livets mysterium, att vi kan begrunda vår exi
stens, att vi kan fatta beslut och förändra vårt sätt att leva. 
Och samtidigt söker människan efter det gudomliga, efter ett 
förhållande till eller uppgående i Gud. 

Religion innefattar alla de aspekter och känslor som män
niskor upplever i sitt djupaste behov att bli delaktiga i livets 
källa, i livet som mysterium eller i det kosmiska livet. Det är en 
känsla av att höra samman med och respekt eller bävan inför 
detta av andakt genomsyrade mysterium. 

Med religion kan man också avse ett mer eller mindre be
gränsat system, en institution som bestämmer och sammanfat
tar en uppsättning värderingar av betydelse för människors liv 
i deras sökande efter en yttersta mening. 

Tro, som härrör sig ur "uppenbarelse", följer inte spontant 
ur denna allmänna religiösa känsla, men lägger till denna en 
djupare sanning. Tro har en tung etisk aspekt och försätter 
människan i ett ansvarsförhållande till Gud. Det är viktigt, 
anser jag, att vi kommer ihåg att det finns skillnader mellan 
tro och religion: religionen ger oss trygghet och stöd. Det är 
det moderliv vi vilar i. Tron utmanar oss. Religionen har in
nebörd för den enskilde, men den påverkar inte strukturerna. 
Tron angriper de orättfärdiga strukturerna; se till exempel Pro
feterna. Tron behöver dock religionen att verka inom för att 
främja människors harmoniska utveckling, inte bara utveck
lingen av vår vilja. 
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De olika religiösa system som vi finner före den judisk-
kristna traditionen kan kallas religioner, medan den judisk-
kristna traditionen beskrivs och också uppfattas som något 
"mer", som uppenbarelsetro som vill befria oss och som var en 
kritik av den förhärskande religionen. 

Rosemary Ruethers stadier 

I New Woman, New Earth har Rosemary Ruether, feministisk 
teolog, professor vid teologiska fakulteten i New York, gjort 
en annan uppdelning än den ovan, en som hon bygger runt 
Modern. Hon urskiljer tre stadier: 

1. Erövringen av modern 
2. Förnekelsen av modern 
3. Sublimeringen av modern 

Erövringen av modern 

Det är uppenbart eller sannolikt att detta att föda och ge liv 
har varit ett av de centrala mysterierna för människan på sam
ma sätt som övergången från liv till död. I mycket gamla ska
pelsehistorier finns alltid berättelsen om kosmos' uppkomst ur 
"världsägget" eller det första moderlivet. Denna föreställning 
om skapelsen låter inte himmel och jord bli absoluta poler, 
himlen symboliserar inte överlägsenhet över en lägre och be
roende jord. Differentieringen är kompletterande, inte hier
arkisk. Också gudarna uppstår inom detta första moderliv. 
Denna idé finner man i den babyloniska skapelseberättelsen. 
Urmodern representerar ett ständigt hot om kollaps och åter
gång till kaos. Mycket senare än under denna okända yngre 
stenålder (4 000-3 000 f.Kr.) finner vi fortfarande moder
gudinnor som representerar vissa aspekter av livet: fruktbar
het, växtlighet, social ordning och visdom. Denna symboliska 
bild av kvinnan som moder natur främjar emellertid inte kvin
nans sociala jämlikhet, utan representerar det första stadiet av 
inlemmandet av kvinnan i ett maktsystem sett ur manlig as
pekt. Vi bör alltså inte idealisera denna period med kvinnliga 
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gudar utan istället klart skilja mellan två perioder: 
a) den första typen av uppgifter om matrilineär kultur och 

modergudinnor hänför sig till stenåldersfolk och tidiga stam
kulturer; 

b) den andra typen av uppgifter om kvinnliga gudar hänför 
sig till utvecklade stadskulturer fram till så sent som under det 
första århundradet efter Kristi födelse. Där ser vi utvecklingen 
av symbolsystem runt kvinnan som Moder Natur, men fram
ställd ur manlig synvinkel. 

FÖrnekelsen av modern 

Någon gång tidigt under det första årtusendet f.Kr. nådde man 
inom de hebreiska och grekiska kulturerna en ny medvetande
nivå. En parallell utveckling ägde rum under motsvarande pe
riod i andra klassiska kulturer, men vi koncentrerar oss på 
myterna i dessa två källor till den västerländska kulturen. Un
der detta klassiska stadium av civilisationen tror människorna 
på möjligheten att helt och hållet befria sig från beroendet av 
naturen. De försöker behärska naturen, inte genom att bygga 
sin existens på den och upphöja den som oberoende gudomlig 
makt, utan genom att lägga den under sig och länka sitt egent
liga jag till en överjordisk princip bortom naturen. Denna 
princip avbildas som intellektuell och manlig. Denna bild av 
en överjordisk, manlig, andlig gudom är en projektion av den 
härskande klassens mäns ego eller medvetande. De ser framför 
sig en annan verklighet, bortom de fysiska processer som gav 
dem livet, och där har de sitt sanna ursprung. 

Männen placerar alltså sitt sanna ursprung och sin sanna 
natur i denna överjordiska sfär, vilket också ger dem makt 
över den lägre sfär som den "kvinnliga" naturen utgör. I ska
pelsehistorier med denna bakgrund ser man inte längre världen 
som framsprungen ur den första modern som bär inom sig 
både himmel och jord, det organiska och det andliga. Skapel
sen uppfattas som igångsatt genom ett påbud ovanifrån, från 
en okroppslig princip bortom synlig verklighet. Naturen, som 
en gång innefattade all verklighet, underkuvas nu, och den blir 
det låga i en ny dualism. Läran om människan och läran om 
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kosmos splittras i en utomvärldslig, andlig princip och en 
lägre, materiell verklighet. Därpå följer en kamp mot de gamla 
natur- och moderreligionerna av profeter och filosofer som 
framställer dem som omoraliska och irrationella. Medvetandet 
abstraheras in i en sfär bortom synlig verklighet, inklusive den 
synliga himlen. Detta högre rike är gudomens värld. Livets ur
sprung, urmodern, innefattar inte längre andlighet, gudom och 
själ, utan degraderas till blott och bart "materia" (ett ord som 
betyder "moder"). Materia skapas genom en viljeakt av en 
utomvärldslig, andlig makt. Den synliga naturen kommer se
nare och skapas av översinnlig "ande". Himmel och jord, som 
en gång kompletterade varandra, blir nu över- och under
ställda. Manlighet identifieras med intellekt och andlighet. 
Kvinnlighet identifieras med den lägre, materiella naturen. I 
och med detta definieras den kvinnliga varelsen som kunskaps
teoretiskt beroende av och moraliskt underlägsen manligheten. 

Denna syn på kvinnorna som medfött underlägsna, tjänande 
och "köttsliga" varelser skapade ett symbolsystem som också 
tillämpades på förhållandet mellan herrar och slavar, härs
kande och underkuvade klasser och raser. Aristoteles utvecklar 
systematiskt denna syn på kvinnan som typen för den naturligt 
tjänande personen i förhållande till fria grekiska män. I hans 
biologiska och politiska skrifter representerar de fria grekiska 
männen det styrande "förnuftet", som måste behärska "de 
andra varelserna", representerade av kvinnor, slavar och bar
barer. Männen blir normativ mänsklighet. 

Den judiska traditionen uttryckte sin misogyni (kvinnohat) 
på ett språk som hänför sig till den patriarkala familjen medan 
den grekiska traditionen uttryckte den i ett abstrakt filosofiskt 
symbolspråk. Men dessa former av patriarkalt-hierarkiskt tän
kande var parallella och började flyta samman under den hel
lenistiska perioden. Kristendomen fick denna sammansmält
ning i arv. Utvecklingen av eskatologisk och asketisk religion 
representerar det slutliga stadiet i undertryckandet av moderur
sprunget och upphöjandet av det manliga jaget till övernaturlig 
status. Denna utveckling främjades av den apokalyptiska, post
bibliska Judaismen och hellenismens dualistiska spiritualism. 
De två tendenserna är inte motsatta utan parallella. 
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Så uppstod inte bara en klyfta mellan kropp och själ, utan 
också mellan nu och hädanefter (tid) och här och ovan (rum). 

Bilden av Gud blir bilden av en andlig, men manlig, härs
kare, fullständigt översinnlig. Det kvinnligas köttsliga, opålit
liga materialism symboliseras av Eva som den fallna kvinnan, 
skökan. Sublimeringen av det kvinnliga symboliseras i bilden 
av den upphöjda Maria, symbolen för jungfrulighet. 

Sublimeringen av modern 

Efter franska revolutionen och under industrialismens fram
växt sekulariserades och generaliserades föreställningen om 
andlig kvinnlighet i myten om kvinnors överlägsna andliga na
tur. Reformationen hade förkastat jungfrudyrkan. Den ro
mersk-katolska kyrkan fortsatte, men lade också stor vikt vid 
det "rena äktenskapet". Kulten av den heliga familjen uppstod. 

Vi får inte glömma att detta ideal av ren kvinnlighet var ett 
klassideal som gällde borgerlighetens bräckliga liljevita dam, 
inte arbetarklassens slavande kvinnor. De sågs som potentiella 
prostituerade för borgarklassens män. I USA:s sydstater flä
tades sexism och rasism samman och producerade en rasistisk 
version av klyftan mellan den jungfruliga vita kvinnan på pie
destal och den sexuellt utnyttjade svarta kvinnan i köket. 

Rosemary Ruether visar att nu, när klyftan mellan hem och 
arbete är total, förvaras moralen i familjens privata sfär. Reli
gion och moral har privatiserats och sentimentaliserats och för
lorat all verklig offentlig betydelse och makt. Vi har en klyfta 
mellan den "moraliska människan" och det "omoraliska sam
hället". Prästerskapet fungerar huvudsakligen inom kvinnornas 
sfär. Den kristna dygden ses som kvinnlig dygd. Kyrkan och 
själen uppfattades från början som kvinnliga i relation till Gud. 
Till sist kom såväl Maria som Jesus (eller Kristus) att bland 
protestantiska pietister symbolisera denna "kvinnliga" attityd i 
förhållande till en stark, mäktig, dömande "Fader—Gud". 

Det är först under det senaste århundradet som såväl kvinno
rörelsen som revolten inom de förslavade arbetarklasserna och 
de icke vita raserna har lett till en djup och avgörande föränd
ring i självuppfattning både bland dem som hitintills varit ob-
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jekt och bland dem som tvingats dela sin makt och myndighet 
med andra. Följaktligen har också de religiösa symbolerna för
ändrats. 

Religion och bilder 

Ett av de mest överraskande och avslöjande inslagen i den ju
diska religionen är det första budet att inte göra bilder av Gud. 
Jahve betyder Jag är den som jag är=vara (med). Men män
niskor kan inte låta bli att göra bilder. Människor gör bilder, 
det är i ett nötskal den yttersta grunden till alla de hinder som 
religionen byggt upp tills man åstadkommit en barriär som det 
är ytterst svårt för kvinnor att komma över. För i religionens 
historia har "människor" alltid betytt detsamma som "män". 
Män tänkte på sig själva och sina fränder och i legender ut
tryckte de sina idéer i ord och bild. De gjorde också bilder av 
Gud och presenterade sin religion i människoliknande bilder, 
allegorier och analogier. De beklädde Gud med alla de attribut 
som de själva mest beundrade. De sublimerade sin manlighet i 
föreställningen om gudomen och fick så Gud att bekräfta, nor
malisera, legitimera och förhärliga manlighet och förhållandet 
mellan könen som det såg ut på den tiden. Hela den existe
rande sociala hierarkin blev på så sätt den religiösa hierarkin. 
Mannen var herre. Kvinnan, hans undersåte och moder till 
hans barn (helst söner), barnen, slavarna och boskapen var 
allt hans egendom. Därför beskrevs Gud oftast i manliga bil
der, stark och mäktig, Härskaren, Konungen, Domaren, Häm-
naren osv. 

Bilden av Guds förhållande till sitt folk var brudgummens 
till brudens. En mänsklig bild — men lägg märke till att kvin
nan var den ohörsamma, den trolösa, t.o.m. skökan som stän
digt bröt sitt löfte och begick äktenskapsbrott med andra gu
dar. Ännu ett exempel: Israel såg tillbaka och skrev en krönika 
över sin tidigaste historia i Moseböckerna, som innehåller två 
historier om människans skapelse. Den första enkla historien 
kan alltjämt stödja oss i vår föreställning om mänsklighet och 
vår bild av oss själva. Jag kommer tillbaka till den senare. Den 
andra redogörelsen för skapelsen, den om Adam och Eva, är 
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mer levande i sina bilder och mer typisk för den manliga själv
uppfattningen. Eva skapades ur Adams revben, hon kom till 
sedan Adam namngivit allting, dvs. sedan allting fått sin plats 
och sitt syfte. Eva kom för att bistå honom, en av hans sort. 
Och sedan kommer fallet, symboliserat av Eva, som föll för 
ormens förförelse och frestade Adam att dela hennes synd. 
Hon blev därigenom en människa av sämre slag. Hennes fall 
bevisade att hon var vacklande, att hon kunde hållas i schack 
endast av sin man. Hon dömdes att föda i smärta och under
ordna sig sin man. Åtminstone har man utnyttjat historien om 
syndafallet på detta sätt mot oss. 

Även om en ny exeges och en ny värdering av denna historia 
mycket väl skulle kunna ge överraskande resultat i form av en 
mer balanserad tolkning är skadan redan skedd. Historien har 
haft sina verkningar och den traditionella tolkningen har förts 
vidare av Paulus och kyrkofäderna, av teologer och filosofer 
ända fram till vårt århundrade. 

Jag skulle kunna ge många fler exempel, men redan nu bör 
det stå klart att en egenskap som utmärker feministisk teologi 
är att den är ikonoklastisk, att den vill göra rent hus med gamla 
bilder och bereda rum för nya erfarenheter och följaktligen 
också nya bilder. 

Jag skulle vilja fästa uppmärksamheten på två egenskaper 
hos bilder eller symboler. För det första ligger bildernas makt 
i att de är konnotativa, dvs. de framställer verkligheten i ett 
nytt och oväntat ljus och de kan tolkas på många sätt. De tar 
form och funktion men de kan också förlora sin makt. De som 
bevarar bilder till varje pris, även om bilderna inte längre ut
trycker ett koncentrat av verkligheten, våldför sig på deras 
funktion. För det andra är bildernas språk i grunden annor
lunda än begreppens språk. Bildspråket är mänsklighetens ur
sprungliga språk. Fortfarande är det skaldernas och profeter
nas språk, och framför allt är det ett språk för förmedling av 
religiös erfarenhet och religiösa idéer. Bildernas språk kan åter 
bli trons språk om vi låter bilderna ha sin egen mening, om vi 
inte gör dem till ting utanför oss och tolkar dem i begreppsliga 
termer, utan respekterar deras speciella språk. Detta innebär 
rent praktiskt att bilder och symboler kan klargöra och för-
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djupa, ja, t.o.m. beskriva våra erfarenheter, men de får inte 
användas för att sätta upp regler och fastslå normer. För i så 
fall blir effekten förtryckande och begränsande istället för be
friande och upplyftande. 

Som vi har sett har detta mycket ofta hänt i religion och 
samhälle, och framför allt kvinnorna har utsatts för hårda be
gränsningar för att männen, som utövat makten, utnyttjat de 
bilder de har skapat av oss till vår nackdel. Det finns gott om 
bevis på detta inte bara i sexualmoralen utan också i dubbel
tydigheten i läran om jungfru Maria, som ställer Maria mot 
Eva, i liturgins lära och praxis, i det sätt på vilket kvinnor i 
många kyrkor utestängs från att handha sakramenten och 
inneha kyrkliga tjänster. 

Detta för mig fram till problemets kärna: den mänskliga 
sexualitetens hemlighet. Vad är egentligen manlighet och kvinn
lighet? 

Vi får inte glömma att den judisk-kristna religionen inte 
uppstod i samspel med de omgivande religionerna, utan ut
gjorde ett angrepp på och en protest mot de naturkulturer, mo
derreligioner och fruktbarhetsriter som då fanns. Dessas anti
tes i religionshistorien var en patriarkat religion i diametral 
motsats till den cirkulära rytmen, kretsloppet, moderlivet. Den 
judisk-kristna religionen trängde in, öppnade nya vägar och 
utmanade, tog det nyfödda barnet ur moderns famn och ledde 
dess steg. Mänskligheten blev därigenom mer självständig, men 
den kosmiska ordningen krossades liksom den trygghet som 
denna gav. Uppdelningen i kropp och själ gjorde mannen myc
ket villrådig. Han blev rädd för sin sexualitet och sina känslor 
och undertryckte dem i äktenskapet med en kvinna. Eller också 
hade han förhållanden med andra kvinnor som han därefter 
föraktade medan han fortsatte att ära den kvinna som han be
traktade som sin hustru och mor till sina barn. För kristendo
men har aldrig riktigt vetat hur den skulle ställa sig till sexua
liteten och satte jungfrulighet över allt annat. Endast genom 
att bevara sin jungfrulighet kunde kvinnan, som ansågs fallen 
i och med Evas fall, höja sig till mannens nivå. 

Detta dualistiska tänkande (dvs. tänkande i absoluta kon
traster och inte i balanserade) har åsamkat vårt kön omätlig 

128 



skada, men också drabbat Moder Jord, vilket vi nu har upp
täckt. Mary Daly har särskilt studerat kyrkans förvrängda 
bildspråk och hon vill kastrera och försvaga den manliga pa-
triarkala religionen för att ge kvinnorna en chans att äntligen 
bli mänskliga varelser. Rosemary Ruether anser att denna dua
lism är en av rötterna till allt ont, om inte rentav den enda. 
När skillnaderna mellan könen polariseras till kontraster som 
begränsar kvinnorna till stereotyper, får de svagt självförtro
ende och uppträder i enlighet därmed. Man har till exempel 
ställt upp absoluta kontraster mellan gott och ont, Gud och 
människa, himmel och jord, kropp och själ, ande och materia 
som försvårar blicken för det som är gemensamt och som ofel
bart identifierar kvinnan med det som är underlägset. Det är 
kvinnan som är jordbunden, benägen för det onda, materialis
tisk osv. 

Jag upprepar: människor skapar bilder. Nu skall jag inte be
handla bilderna, utan människorna själva. De människor som 
genom tiderna har formulerat och begrundat frågorna om 
människans existens har i själva verket alla varit män. Före
ställningen att lära och teologi var männens angelägenhet här
stammar från en patriarkal kultur, och har sällan eller aldrig 
ifrågasatts av kvinnor om inte dessa haft erfarenheter som 
mystiker. I religion och språk uttryckte männen sig själva som 
aktiva varelser och talade om kvinnor som passiva objekt. De 
definierade föreställningen om människosläktet och universum 
i enlighet med sin syn på oss kvinnor och på tingens ordning. 
Denna ordning var hierarkisk, dess struktur okomplicerad, och 
den helgades enligt männen av att det var så Gud avsett att 
det skulle vara. Kvinnorna levde fromma liv, gick i kyrkan 
och följde den moral som männen föreskrev. 

Vad utmärker feministisk teologi? 

Ett av den feministiska teologins främsta kännetecken är att 
kvinnor äntligen har blivit aktiva i teologiskt tänkande. De har 
erkänt, gett ord för och förlitat sig på sina egna religiösa erfa
renheter. Denna rollförändring från passiv till aktiv är utmär
kande för alla slag av befrielseteologier, som t.ex. svart teologi 
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och den första befrielseteologin som uppstod bland de för
tryckta i Latinamerika. De åberopade sin första erfarenhet av 
en Gud som hade lett sitt folk ut ur fångenskapen i Egypten 
och överförde denna erfarenhet på sin egen situation. Den 
första svårigheten för förtryckta människor är att utveckla 
självmedvetande och självrespekt, vilja till självständighet, vilja 
att bli aktiva och känna, tänka och tala för sig själva. Bara så 
kan vi göra oss fria från den självuppfyllande profetia som har 
fått kvinnor att i tusentals år säga: "Jag är ju bara en kvinna." 
För att kvinnor skall utveckla självmedvetande behöver de var
andra. De behöver delad erfarenhet som man kan få genom att 
lyssna på varandra och på så sätt uppmuntra varandra att tala. 
Feministisk teologi är nästan alltid en gemenskapsteologi som 
i huvudsak bygger på personliga känslor och tidigare erfaren
heter. Denna gemenskap, i vilken människor utan röst får tala 
och människor utan ansikte får identitet, ger också en ny före
ställning om Gud. Gud är inte längre den mäktige, auktoritäre, 
talande, traditionelle Guden utan en fördragsam, sårbar, lyss
nande Gud som lyssnar så stimulerande att kvinnorna till slut 
börjar uttrycka sig själva. 

Feministisk teologi vill också vara mer holistisk (=hel , en
hetlig) och mindre dualistisk. Man förespråkar en omvärdering 
och integrering av de två symbolerna linjen och cirkeln och av 
livets två aspekter, förnuft och känsla, upprest manlighet och 
moderlivets trygga skydd, ansats och avspänning, individ och 
social struktur. Vi förlorade inte Paradiset genom synd och 
skuld. Det ligger löftesfyllt framför oss som en ny himmel och 
jord utan hierarkisk makt, ett samhälle byggt på ömsesidighet. 
Utopi? Javisst, men vi tror att vi har blivit lovade detta och 
att vi är skyldiga att bidra till dess upprättande. Vare sig det 
beror på natur, kultur eller en med konstlade medel påtryckt 
socialisering att vi alltjämt talar om manligt och kvinnligt är 
det ändå ett faktum att det finns två sätt att leva. Det ena, det 
manliga, värderas mycket högre än det andra, det kvinnliga. 
Män har kommit att dominera kvinnor och tagit till sin upp
gift att definiera vad som är kvinnligt. Vi bör nu bli fullt med
vetna om denna polaritet (mellan aktiv och passiv, mottagande 
osv.) som finns, inte bara mellan könen utan också inom oss 
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själva, och inse att båda aspekterna behöver odlas och tillgodo
ses. 

Min slutsats: vi kan se en global utveckling från människorna 
som kollektiv, gemenskap (som kollektiv var de både objekt 
och subjekt i förhållande till naturen), över ett stadium med 
individer (vissa män var subjekt, de flesta män och alla kvin
nor var objekt) till ett stadium där människorna är relaterade 
till varandra och söker nya former av gemensamt liv, i ett sub
jekt—subjekt-förhållande. Det har sagts att vi kan se tre histo
riska stadier i vårt sökande efter mening: 

1. Den judisk-kristna perioden, Abraham—Luther, som ut
märks av att gudarna namnges. Vem är du? 

2. Från Luther till Freud och Camus. Vi namnger inte gu
darna utan oss själva. Vem är jag? 

3. Idag: vi namnger världen omkring oss. Vem är du? Hur 
blir jag din nästa? 

Kvinnornas frigörelse är nödvändig för dem själva (för att 
de skall bli subjekt), men också för att de män som nu är her
rar skall kunna bli förmänskligade; för att de män som nu är 
objekt skall få subjektstatus; för att alla andra kaster inom 
raser och klasser skall befrias från sina kastmärken. 

Bilder av Gud 

Om vi nu granskar de olika gudsbilderna kan vi skönja en ut
veckling. Religionshistoriker har visat att bilderna av Gud för
ändras parallellt med förändringar i människornas situation. 
När man levde och dog på en och samma plats stod de kvinn
liga gudarna högt. Så snart det uppstod behov av att erövra, 
att flytta sina bopålar, att lägga under sig världen, förändrades 
situationen och gudinnorna försvann (eller blev till gudar). 
Då projicerades gudsidén i härskaren, lagstiftaren, domaren, 
beskyddaren, erövraren. Som jag redan har påpekat har vi i 
Jahve, Israels Gud, den första uppenbarelsen av att Gud står 
för Vara. Detta Vara karaktäriseras av en dynamisk, befriande 
kraft som gör uppbrott ur slaveriet möjligt. Och detta Vara 
har en förhållande-aspekt="vara med". Det betyder att den 
judisk-kristna traditionens Gud inte är en självtillräcklig gudom 
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utan en Gud för alla människor. Människorna har i själva 
verket skapat alla sorters bilder av sin Gud: Domaren, Herren, 
Krigaren osv. Men i Den Heliga Skrift upprepas ständigt en 
intern kritik för att rena dessa bilder. Gud kommer att identi
fiera sig själv med de lidande människorna. Som Jesus från 
Nasarct såg han sitt förhållande till Jahve och kallade honom 
Abba (Fader). Enligt min mening är det mer förhållandeaspek
ten av det Gudomliga som vi här skall betona framför aspek
ten av patriark eller fader. I Johannesevangeliet är Gud kär
lek, ande. Det är den högsta, djupaste och renaste uppenbarel
sen av Gud. 

Vi vet alla att den kristna religionen genom tiderna i för
kunnelse och själavård ofta har beskrivit Gud som den store, 
allsmäktige härskaren som ständigt ser oss, straffar och belönar 
oss osv. Kort sagt, han har framställts som en projektion av 
mäns idéer om att ha makt. 

Nu, när allt fler förtryckta människor, t.ex. svarta och kvin
nor, kämpar för att bli människor och befria sig själva, behö
ver de nya symboler för att uttrycka sitt sökande efter en and
lig verklighet. Feministisk teologi är ett sätt att befria själva 
evangelium från att missbrukas i förtryckarsyfte. Den teologin 
gör det också möjligt att utforska nya bilder av Gud. För män
niskor som alltid har varit förtryckta kan inte bilden av en all
vetande och allsmäktig Gud vara uttrycket för mänsklig läng
tan och inspiration. Vi behöver befriande bilder av enhet och 
helhet, kärlek och rättvisa. 

Bilden av en vit, manlig Gud har blivit omöjlig för såväl 
svarta män och kvinnor som för vita kvinnor. De nya befrielse-
teologierna måste därför finna nya symboler för Gud, sym
boler som bekräftar mänsklig äkthet, frihet och helhet. Vi be
höver nya bilder av Gud som ger innehåll och riktning åt rela
tionen mellan människor, vi behöver "förhållande-bilder" av 
Gud. Gud är Kärlek, Gud är Frihet, Gud är Helhet. Om vi 
begränsar oss särskilt till kvinnor ser jag två vägar som vi 
kan gå för att försöka uttrycka det Gudomliga. Personligen står 
jag här nära Mary Dalys känslor och argument. Hon vill und
vika alla bilder eftersom de har visat sig vara farliga. Substan
tiv är för statiska för att uttrycka det dynamiska Vara som vi 
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kallar Gud. Hon förespråkar det dynamiska verbet, Varande. 
Varandets Fullhet, Varandets orsak, Varandets källa. Gud är 
Ande. Detta är en naturlig följd av ikonoklastisk teologi, dvs. 
en teologi som förkastar användandet av bilder. 

En annan möjlighet är att söka efter nya bilder som an
tingen är mer "hela" eller uttrycker "förhållande till" (se 
ovan) eller som genom kontrast är uttryck för kvinnliga as
pekter av männisekan. Gud—Modern. Hon är svart. Sådana 
bilder är provocerande och kan stärka vår medvetenhet om att 
kvinnlighet och mörk hud inte är sämre och lika väl som nå
got annat kan uttrycka det Gudomliga. Som kontrast kan det 
kanske tjäna sitt syfte någon tid. Personligen betvivlar jag att 
symboler som far, mor, dotter och son är de mest lämpliga i 
en tid när människor längtar efter självständighet och ansvar. 
Om den judisk-kristna traditionens Gud alltid har varit i dju
paste mening en frihetens, historiens och hoppets Gud måste 
vi söka finna symboler och bilder som uttrycker möjlighet till 
förflyttningar och förändringar. 

Den kvinnliga teologen Nelle Morton tror på en Gud som i 
vår tid är en lyssnande Gud, inte en talande och befallande 
Gud som håller oss i tystnad och dyrkan. Den lyssnande Gu
den står för en attityd mot kvinnor (och andra människor) 
som inbjuder dem att resa sig upp och uttrycka sig själva ur 
djupet av sitt innersta, meddela sig med omvärlden och ge ord 
åt sina erfarenheter och sina nya kreativa symboler. 

Feministisk teologi som inspiration 

Jag är helt övertygad om att feministisk teologi kan ge värde
fulla bidrag till vår livskvalitet, inte bara till oss som individer 
utan också på en strukturell och kulturell nivå. Kvinnliga teo
loger deltar och vill delta i feministiska, humanistiska och so
cialistiska rörelser och påminna dessa om vikten av bredd i 
visionen och om den gudomliga dimensionen. Bl.a. Marcuse 
har i många år förklarat att om marxismen inte låter sig för
mänskligas av feminismen kommer en integrering av de två att 
bli omöjlig. Jag betraktar den nya feminismen som en kritik 
av kvinnoemancipation om denna endast innebär lika rättig-
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heter, lika skyldigheter och integrering i de existerande struktu
rerna. Så snart vi har fått dessa lika rättigheter och skyldig
heter bör vi ta tillfället i akt och kritiskt granska dominerande 
normer och värderingar och uppvärdera de egenskaper som 
hittills ansetts som vars och ens ensak, nödtvungna endast för 
kvinnor, men inte för män, och därför utan betydelse i det 
offentliga livet. För att tala med Fromm i hans utmärkta bok 
Att ha eller att vara antar jag att kampen för rättigheter är 
en nödvändig, men övergående fas, som handlar om att vinna, 
att ha, medan feminism när den står som högst kan förbättra 
vår livskvalitet. Feministisk teologi är därför inte avsedd att 
vara ett tillägg till existerande teologi, utan vill befria den do
minerande, abstrakta, manliga teologin från dess ensidighet. 
Den värsta bristen i kultur, religion och politik är inte att de 
endast representerar halva mänskligheten utan att man tror att 
hälften är nog eller till och med att hälften utgör det hela. 
Feministisk teologi är inte teologi enbart för kvinnor. Vi för
söker finna ett förhållningssätt till teologin som ytterst kan de
las av män och kvinnor. 

Ett av den feministiska teologins främsta syften är att be
akta mäns och kvinnors värdighet, befrielsen av såväl förtryc
kare som förtryckta och deras försoning på ömsesidiga villkor. 
Man kan mycket väl se detta som dess speciella mål. Jag be
traktar feminismen som en oundgänglig, klart avgränsad fas 
som är nödvändig för mänskligheten och kulturen. Men jag 
hoppas den kommer att vara tidsbegränsad och endast vara så 
länge som den totala maskulina dominansen framhärdar i sina 
positioner. Den nya kvinnans födelse kan dock leda till födel
sen av en ny man och på så sätt skapa mer hela människor, 
hos vilka den mänskliga naturens två sidor är bättre integre
rade. 

Kvinnor har lika många brister som män i det dagliga livet. 
Inte ens genom feminismen kommer vi någonsin att uppnå en 
fulländad värld. Men var och en som kan och vill stå ensam 
och söka förnimma Guds ande kan hoppas på framsteg, på en 
rörelse från "manschauvinism till ömsesidighet" (Ruether). 

Kanske författaren till skapelsehistorien hade en vision av 
detta när han skrev för tretusen år sedan: "Och Gud sade: 
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'Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara oss lika; 
(. . .) till man och kvinna skapade han dem.' " Här talar Gud 
i första person pluralis, en pluralform som inbegriper både 
manligt och kvinnligt väsen. Människorna bör därför se sig 
själva på samma sätt. Det tyder på att det som i grunden ut
märker människan är liv i frihet och ömsesidighet i ett jag—du-
förhållande och i en strävan mot det gudomliga. 

Översättning av Eva Roseli 
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Lotta Westerhäll-Gisselsson 

Varför förbjuds inte kvinnodiskriminerande 
reklam? 

Vad är kvinnorätt? 

Jämställdhetskommittén överlämnade i maj 1978 betänkandet 
Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män i ar tetslivet 
(SOU 1978:38) till arbetsmarknadsdepartementet. Ett å* senare 
resulterade detta i en lag med samma namn men med åtskilligt 
modifierat innehåll. Lagen träder i kraft 1 januari 1983. Som 
framgår av titeln är det jämställdhetsproblematikcn i arbets
livet som har blivit föremål för behandling i denna laj. Flera 
områden inom vilka det är viktigt att slå vakt om jänställd-
heten faller utanför lagen, såsom jämställdhet inom utbildning, 
massmedia, reklam m.m. 

Vad menas då med jämställdhet? Vanligt är att rnan ser 
frågan om jämställdhet i rättsligt hänseende som en jämförelse 
mellan mäns och kvinnors rättsliga ställning i förhållande till 
den enskilda regeln. Denna jämförelse skall då visa on olik
heter i rättsställningen föreligger mellan könen. 

Om man nu är intresserad av att belysa kvinnans rättsställ
ning, kan man då göra detta på ett allsidigt sätt inom ramen 
för jämställdhetsproblematiken? Om man skall jämföri kvin
norätt med jämställdhetsrätt (jämställdhetsjuridik, köisrolls-
juridik) torde två uppfattningar kunna göra sig gällance: dels 
att kvinnorätten är en underordnad del av jämställdhetsätten i 
det avseendet att jämställdhetsfrågor diskuteras utifråi kvin
nans synvinkel; dels att jämställdhetsrätten är en undeiordnad 
del av kvinnorätten i det avseendet att kvinnans rättssällning 
kan belysas från en rad andra synpunkter. 

Den uppfattning man har i denna fråga är givetvis a>hängig 
av vad man menar med kvinnorätt. Vilka rättsregler är intres
santa ur kvinnorättslig synvinkel? Jo, det är bl.a. de rätsregler 
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där kön ingår som ett rekvisit, dvs. de öppet könsrelaterade 
(formellt särbehandlande) reglerna. Dessa kan vara antingen 
positivt eller negativt särbehandlande för könet. 

Som exempel på en positivt öppet könsrelaterad (särbehand
lande) regel för kvinnan kan nämnas barnadråp i brottsbalken 
(BrB) 3:3 som innehåller en lägre straffsats än dråp i 3:2. Ett 
annat exempel är regeln om att kvinna som ammar barn har 
rätt till detta på arbetstid. Denna regel är kvinnospecifik och 
kommer att falla utanför den givna definitionen för vad som 
är jämställdhetsrätt. Regeln om kvotering vid uttagning till för-
skollärarutbildningen är ett exempel på en positivt särbehand
lande regel för mannen, som klart faller inom ramen för jäm
ställdhetsrätt. 

Till de öppet könsrelaterade reglerna kan även hänföras reg
ler som behandlar jämställdheten mellan könen, såsom rege
ringsformen 2:16, förordningen om jämställdhet mellan kvin
nor och män i statlig tjänst och den ovan nämnda lagen om 
jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet. 

De öppet könsrelaterade reglerna utgör endast en liten del 
av hela regelsystemet. Det stora flertalet regler är formellt helt 
könsneutrala. Men detta säger ingenting om hur rättsregeln 
"slår" i verkligheten. Många regler som till det yttre framstår 
som neutrala i förhållande till kön är vid en närmare under
sökning i realiteten relaterade till kön. Det torde vara kvinno
rättens viktigaste uppgift att spåra sådan dold könsrelatering. 
Visar det sig att denna är till men för kvinnan är det kvinno
rättens uppgift att genom rättspolitisk argumentering verka för 
kvinnovänliga reformer (se Anne Robberstad, Kvinnerett. In-
stitutt for privatrett, stensilserie). 

Kvinnorättens arbetsmetoder är alltså liksom andra juridiska 
discipliner av både rättsteoretisk och rättspolitisk natur. Kvin
norättens arbetsmaterial finns i de traditionella juridiska disci
plinerna, såsom familjerätt, arbetsrätt, socialrätt, skatterätt, 
straffrätt osv. För att uppdaga om en rättsregel är dolt köns-
relaterad till kvinnans nackdel är det av stor vikt att undersöka 
sammanhangen mellan regler hämtade från olika juridiska om
råden. Är man intresserad av att belysa den hemarbetande, 
den deltidsarbetande, den barnafödande, den arbetslösa osv. 
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kvinnans situation måste man givetvis beakta familjerättsliga, 
arbetsrättsliga, socialrättsliga och skatterättsliga regler. 

Det man kan vinna genom ett sådant förfaringssätt är så
som Ruth Nielsen, jurist och lärare i kvinnorätt vid Köpen
hamns universitet, har framhållit, att en rad empiriska "hål" i 
den traditionella juridiska litteraturen kan fyllas ut. Rättsreg
lerna på sådana typiska kvinnoområden och om sådana typiska 
kvinnoproblem som exemplifierats ovan är genomgående då
ligt beskrivna i den traditionella rättsvetenskapen. Analyser av 
rättsverkningar för kvinnan som social könsvarelse framtvingar 
ofta en omsystematisering i förhållande till gängse litteratur, 
vilket i sin tur leder till nya problemställningar. 

Undersökningar av en viss rättsregel torde dock vara det 
hittills vanligaste tillvägagångssättet, åtminstone när det gäller 
det traditionella jämställdhetsspörsmålet. 

Förutom att kvinnorätten är tvärdisciplinär är den även 
tvärvetenskaplig. Andra vetenskaper som ligger kvinnorätten 
nära är exempelvis rättssociologi, nationalekonomi och psyko
logi. 

För att anknyta till jämförelsen mellan kvinnorätt och jäm
ställdhetsrätt: kvinnorätten innefattar studiet av kvinnans rätts
ställning utan att man för den skull nödvändigtvis behöver sätta 
denna i relation till mannens rättsställning. Man kan arbeta 
med andra jämförelsekriterier och andra förklaringsfaktorer än 
rättsförhållandet mellan könen för att belysa kvinnans rätts
ställning. Berör man de rättsregler som handlar om kvinnan 
såsom offer för våld är inte mannen i den situationen något 
lämpligt jämförelsekriterium. I arbetslivet är t.ex. jämställd
heten mellan arbetsgivare med manlig och kvinnlig arbetskraft 
viktigare för förändringar i kvinnors rättsställning än jäm
ställdhet direkt mellan könen (Ruth Nielsen, se ovan). Då man 
strävar efter att förändra kvinnans situation, exempelvis på ar
betsmarknaden, är "manliga" utgångspunkter överhuvudtaget 
alldeles för snäva. En arbetsmarknad på männens premisser är 
ingalunda alltid något önskvärt. Tvärtom genomsyras nu kvin
nodebatten och kvinnoforskningen av önskan att framhäva 
egenskaper och metoder som framstår som specifikt kvinnliga. 
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Vad är könsdiskriminerande reklam? 

Om man vill studera den rättsliga regleringen av könsdiskrimi
nerande reklam utifrån kvinnorättslig utgångspunkt måste man 
börja med att försöka fastställa vad som menas med könsdis
kriminerande reklam. Detta spörsmål föranledde konsument
ombudsmannen att tillsätta en arbetsgrupp som fick i upp
drag att "söka kartlägga företeelsen könsdiskriminerande re
klam och uppställa kriterier för bedömning av sådan reklam". 

Arbetsgruppen tillsattes under senare delen av 1974 och av
gav rapport i april 1975. Gruppen utgick från följande defini
tion av könsdiskriminerande reklam: 

A) Framställning som beskriver kvinnan eller mannen på 
ett sätt som är oförenligt med kravet på mänsklig värdig
het och principen om de enskilda människornas lika värde 
och lika rättigheter oavsett kön. 

I enlighet härmed skall som könsdiskriminerande reklam 
betraktas framställning som spelar på könsfördomar och 
myter, t.ex. 

1) Framställning som beskriver kvinnors eller mäns so
ciala, ekonomiska eller kulturella roller på ett sätt som 
strider mot principen om kvinnors och mäns lika värde i 
dessa sammanhang. 

2) Framställning som beskriver kvinna eller man såsom 
mindre kunnig eller mindre begåvad än person tillhörande 
det andra könet eller såsom mindre kapabel eller lämpad 
att fullgöra uppgifter som inte är fysiologiskt sett köns
bundna. 

B) Framställning som schabloniserar det ena könets per
sonlighetsdrag, färdigheter, utseende eller sociala roll i fa-
milje- och arbetslivet på ett sätt som kan antas motverka 
strävandena i samhället att förverkliga den grundläggande 
målsättningen om könens jämställdhet. 
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Till A) hänfördes bilder och texter i sex- och pornografire-
klam, eftersom de ger uttryck för kvinnan som objekt och vara. 
Kvinnans enda funktion är att behaga mannen och därigenom 
blir hon underordnad honom. Detta uppfattades av arbetsgrup
pen såsom stridande mot principen om kvinnans och mannens 
lika värde i sociala sammanhang. Samma uppfattning hade ar
betsgruppen vad gällde "blickfångs"reklamen. En halvnaken 
kvinna används ofta som blickfång för produkter utan att det 
finns någon närmare anknytning mellan kvinnan och produk
ten. Även dessa annonser strider mot principen om människors 
lika värde. 

De reklamtyper som faller under B) är olika schabloner så
som att kvinnor skall vara unga och sköna, kvinnor skall putsa 
fönster och laga mat, flickor skall leka med dockor och pojkar 
med bilar osv. Denna reklam ger uttryck för gamla traditio
nella familjemönster, vilka kan tjäna som en effektiv spärr för 
förverkligandet av könens jämställdhet och kvinnans frigörelse. 

I det följande begränsar vi oss till den typ av reklam som 
kan hänföras under A). Finns det någon möjlighet att med nu 
gällande rätts hjälp förhindra dylik reklam? 

Otillåtet förfarande med pornografisk bild 

I brottsbalken finns en bestämmelse som rör otillåtet förfa
rande med pornografisk bild (16:11). Med pornografisk bild 
förstås bild, som utan att besitta några vetenskapliga eller 
konstnärliga värden på ett ohöljt och utmanande sätt återger 
ett sexuellt motiv (Komm, till BrB III s. 214). Pornografi ut
görs av avbildningar av den nakna kvinnokroppen och olika 
handlingar som utförs mot den kroppen. 

Många bilder i sex- och pornografireklam men även annan 
reklam och annonsering uppfyller kriterierna för pornografisk 
bild. 

Det finns två förfaranden med pornografisk bild som beteck
nas som otillåtna, nämligen att förevisa bilden på eller vid all
män plats eller med posten eller på annat sätt utsända eller ut
dela den utan föregående beställning. Förbudet avser vissa for
mer av spridning av pornografiska framställningar och skulle 
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komma i strid med den generella regeln om fri spridningsrätt 
enligt tryckfrihetsförordningen, om det inte fanns ett undantag 
för just detta fall i tryckfrihetsförordningen 6:2. 

Enligt lagstiftarens mening skall otillåtet förfarande med 
pornografisk bild endast avse samlagsbilder och detaljerade 
bilder på könsorganen, eftersom det nu för tiden endast är 
dylika bilder som är "ägnade att väcka anstöt". En av de vik
tigaste synpunkterna som framfördes vid lagbestämmelsens till
komst var att den enskilda människan i vidaste möjliga om
fattning själv bör få bestämma vilka framställningar i skrift, 
bild eller andra media han/hon vill ta del av. Men som det nu 
är tvingas vi dagligen ta del av pornografiska bilder, även om 
vi inte vill. Några möjligheter att freda sig mot det oerhörda 
utbudet av pornografiskt material finns inte. 

Ännu så länge saknas svenska undersökningar av människors 
reaktioner inför skyltade pornografiska bilder i annonser och i 
andra reklamsammanhang på eller vid allmän plats. Den i 
februari 1977 tillsatta prostitutionsutredningen har i sina di
rektiv bl.a. fått till uppgift att föranstalta om dylika undersök
ningar. Men utländska undersökningar och den här i Sverige 
alltmer utbredda opinionen mot pornografin, framförd inte 
minst av olika kvinnoorganisationer, visar att väldigt många 
människor reagerar negativt inför pornografiska bilder. Är 
detta liktydigt med att pornografiska bilder överhuvud upp
fattas som stötande eller "ägnade att väcka allmän anstöt"? 

Enligt min mening kan en pornografisk bild vara stötande i 
två avseenden, nämligen dels i bemärkelsen sedlighetssårande, 
dels i bemärkelsen diskriminerande. Även om förarbetena inte 
är mångordiga när det gäller rekvisitet "ägnad att väcka all
män anstöt" är det nog helt klart att äldre rättsuppfattning spe
lar in, dvs. det som tog anstöt, sårades, var den sexuella an
ständighetskänslan. Och värderingarna när det gäller vad som 
sårar tukt och sedlighet har ju förändrats mycket under senare 
decennier. 

Men om vi nu låter rekvisitet "ägnad att väcka allmän an
stöt" omfatta även diskrimineringseffekten, torde det straff
bara området bli väsentligt större. Inte endast exponerande av 
de pornografiska bilder som kan anses ägnade att väcka allmän 
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anstöt i sedlighetskränkande bemärkelse blir kriminaliserade 
utan över huvud all tsådant exponerande av pornografiska bil
der på eller vid allmän plats, som har diskriminerande effek
ter. Man kan då givetvis komma med invändningen om vag
heten i detta rekvisit. När har en pornografisk bild diskrimine
rande effekter? Mot denna invändning kan man framhålla att 
rekvisitet med dess nuvarande innebörd i så fall är minst lika 
vagt. Vidare skulle man med fog kunna hävda att en porno
grafisk bild i reklamsammanhang alltid har könsdiskrimine-
rande effekter. Det visar de ovan redovisade riktlinjerna för 
fastställande av vad som är könsdiskriminerande reklam. 

Paragrafen om otillåtet förfarande med pornografisk bild 
har använts ytterligt lite av domstolarna och aldrig med ovan 
föreslagna tolkning. 

Otillbörlig marknadsföring 

En annan lagbestämmelse som skulle kunna användas i kam
pen mot könsdiskriminerande reklam är 2 § i marknadsförings
lagen (1975:1418). Den stadgar att marknadsdomstolen kan 
förbjuda näringsidkare att vid marknadsföring av en vara eller 
tjänst göra reklam på ett sätt som strider mot god affärssed 
eller på annat sätt är otillbörligt mot konsumenterna. Denna 
bestämmelse fanns även i den tidigare lagen (1970:412) om 
otillbörlig marknadsföring (1 §). 

I början av år 1976 yrkade konsumentombudsmannen (KO) 
med stöd av denna bestämmelse att marknadsdomstolen skulle 
förbjuda användandet av en annons med en bild som KO upp
fattade som könsdiskriminerande. Annonsens övre tredjedel 
upptogs av en bild av en kvinnas nakna överkropp, fotografe
rad snett bakifrån. På kvinnans rygg hade bokstäverna CRC 
sprayats. Annonsen i övrigt upptog bl.a. rubriken "mekani
kerns bästa hjälp" och följande text: "Alla löjliga små irrita
tionsmoment på Er bil som Ni kan reta ihjäl Er på skall Ni 
spraya med CRC 5.56. Spraya på tändstift, tändspole och på 
fördelardosa om bilen inte vill starta. Och det är inte bara bilen 
som fungerar bättre: elektriska hushållsmaskiner, symaskiner, 
cyklar m.m. CRC 5.56 motverkar fukt, rost, oxidering, smuts, 
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gnissel och friktion." Bredvid denna text fanns en produktför
packning avbildad. 

Annonsen kritiserades av KO därför att en kvinnas nakna 
överkropp använts enbart som blickfång för annonsen och som 
affisch för produktnamnet. Detta, liksom den omständigheten 
att annonsen som helhet gav intryck av att jämställa kvinnor 
med hushållsmaskiner och andra objekt, måste betraktas som 
diskriminering av kvinnan. Det diskriminerande i annonsen 
förstärktes ytterligare genom att företagets initialer sprayats på 
den nakna kvinnoryggen. Bilden associerade därigenom till 
brännmärkning och liknande förfaranden. KO gjorde gällande 
att marknadsföringslagens generalklausul borde kunna använ
das på annonser som på ett flagrant sätt strider mot uppfatt
ningen om människors lika värde oberoende av kön och där
med mot rådande sociala värderingar. Annonsen hade en 
sådan utformning att den i förhållande till kvinnliga läsare 
och köpare av produkten var att anse som otillbörlig. Den 
stred mot god affärssed. KO ansåg att annonsen dessutom 
kunde uppfattas som kränkande inte bara för kvinnan utan 
också för de konsumenter som den riktade sig till. Genom att 
en naken kvinna använts som blickfång för annonsen och som 
affisch för produktnamnet sköts varan i bakgrunden. Därige
nom hade annonsen blivit klart osaklig. Syftet med bilden av 
den nakna kvinnan var att vädja till läsarnas erotiska intresse. 
Detta jämte att annonsen genom sin osaklighet måste anses 
strida mot grundtanken i de regler om vederhäftighet som upp
ställts i artikel 4 i Internationella Handelskammarens Grund
regler för Reklam, gjorde att KO uppfattade annonsen såsom 
otillbörlig i marknadsföringslagens mening. 

Motparten (och Svenska Annonsörers Förening) förfäktade 
att marknadsdomstolen inte var behörig att pröva ett ärende 
som gällde könsdiskriminering. Två anledningar till varför 
marknadsföringslagen inte kunde användas i detta samman
hang anfördes: 

Man gjorde gällande att en könsdiskriminerande bild angrep 
vissa ideella, inte kommersiella skyddsintressen. Arten av in
tresseangrepp var densamma oavsett var bilden förekom, t.ex. 
om den var intagen i redaktionell text, i icke-kommersiell re-
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kläm eller i kommersiell reklam. Bedömningen av om bild
mässig framställning var tillbörlig eller inte från könsdiskri
mineringssynpunkt gällde frågan om yttrandefrihetens gränser 
i ett visst avseende. Förekom den bildmässiga framställningen 
i tryckt skrift skulle bedömningen ske enligt tryckfrihetsför
ordningens regler, närmare bestämt bestämmelserna i den s.k. 
brottskatalogcn i 7 kap. tryckfrihetsförordningen. Man hän
visade till rasdiskriminering, som, i den mån sådan förekom
mit i tryckt skrift, regleras i tryckfrihetsförordningen (7:4 8 p). 
Men det finns inte motsvarande reglering i tryckfrihetsförord
ningen vad gäller könsdiskriminering! 

Men marknadsdomstolen fann att denna invändning skulle 
kunna ha fog för sig endast om annonsen bedömts innehålla 
ett blandat meddelande, dvs. ett budskap som hade både ett 
opinionsbildande och ett kommersiellt syfte. Under sådana för
hållanden skulle det opinionsbildande inslaget bedömas enligt 
tryckfrihetsförordningen medan återstoden, liksom rent kom
mersiella framställningar, skulle falla utanför det rättsområ
det. Vad angick den aktuella annonsen var det emellertid inte 
möjligt att konstatera förekomsten av dels ett budskap med 
syfte att förmedla en viss kvinnosyn till läsarna, dels ett med
delande med syfte att främja avsättningen av produkten. Här 
var således inte fråga om ett blandat meddelande, tvärtom var 
det uppenbart att annonsen hade ett alltigenom kommersiellt 
syfte. Tryckfrihetsförordningen hindrade följaktligen inte att 
annonsen prövades enligt marknadsföringslagen. Genom detta 
ställningstagande hade man alltså kommit så långt som att 
marknadsföringslagen i och för sig var tillämplig på könsdis-
kriminerande reklam. 

Den andra invändningen gällde den åberopade paragrafen 
(2 § i nuvarande lag). Man framhöll att man med stöd av ge
neralklausulen inte kan upprätthålla sådana regler som god 
affärssed som har annat syfte än att skydda konsumenter just i 
egenskap av konsumenter. I det aktuella ärendet var det inte 
alls fråga om att skydda kvinnor såsom konsumenter utan att 
tillgodose deras rätt såsom kvinnor och likaberättigade med
borgare. 

På denna invändning svarade marknadsdomstolen i sitt av-
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görande med att var för sig diskutera rekvisiten "god affärs
sed", "mot konsumenterna" och "på annat sätt otillbörlig". 

Marknadsdomstolen fann att kvinnan i annonsen utnyttjats 
på ett sätt som förringade hennes mänskliga värdighet. Detta 
ansåg domstolen könsdiskriminerande; den uppfattning om 
kvinnan som därigenom förmedlades överensstämde inte med 
rådande värderingar i samhället. 

Domstolen uppfattade alltså annonsen som stridande mot 
god affärssed. Men frågan var om god affärssed hade en spe
ciell innebörd i marknadsföringslagen, dvs. att det endast var 
fråga om god affärssed gentemot konsumenterna. Domstolen 
fann att man inte kunde upprätthålla sådana regler om god 
affärssed som har annat syfte än att skydda konsumenter (och 
näringsidkare). Domstolen uttalade sig på följande sätt: 

Med utgångspunkt häri är det inte möjligt att rikta ett 
förbud enligt marknadsföringslagen mot bolaget endast på 
den grunden att den aktuella annonsen är könsdiskrimine
rande. Vad som skulle uppnås därmed vore inte ett skydd 
för kvinnan som konsument eller näringsidkare utan ett 
skydd för hennes integritet som kvinna. 

Det tredje rekvisitet, "på annat sätt otillbörlig", diskuterade 
marknadsdomstolen utifrån KO:s åberopande att annonsen ge
nom sin osaklighet stred mot de krav på vederhäftighet som 
måste ställas på reklam. Domstolen anförde: 

Annonsen torde främst vara riktad till män, och syftet 
med bilden av den nakna kvinnoryggen synes ha varit att 
dra till sig tilltänkta konsumenters uppmärksamhet. Det 
är troligt att effekten på konsumenterna också var den av
sedda. Naturligtvis är en åtgärd varigenom marknadsföra
ren inlemmar helt ovidkommande moment i sin reklam 
ägnad att göra denna mindre saklig. Det är dock inte rim
ligt att ställa kravet på saklighet så högt att varje förfa
rande av nyssnämnt slag skall medföra att förbud medde
las mot marknadsföringen. För att så skall ske bör krävas 
att åtgärden är ägnad att vilseleda konsumenterna i något 
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hänseende, såsom t.ex. genom att förmedla ett intryck av 
att tobaksrökning är någonting friskt och sunt. Ett sådant 
vilseledande är enligt marknadsdomstolens uppfattning 
inte förbundet med den aktuella annonsen. 

Följden blev att marknadsdomstolen lämnade KO:s talan helt 
utan bifall. Detta rättsfall har varit prejudicerande och mark
nadsdomstolen avgör inga frågor rörande könsdiskriminerande 
reklam längre. 

Kvinnorättslig värdering 

Det ser sannerligen dystert ut vad gäller utsikterna att med 
hjälp av rättslig reglering förhindra könsdiskriminerande re
klam. De lagregler som man skulle kunna använda anses inte 
tillämpliga av domstolarna. Lagreglerna som med litet god 
vilja från domstolarna skulle kunna få karaktär av jämställd
hetsregler får behålla sina ursprungliga snäva (eller obefint
liga) tillämpningsområden. Att med hjälp av BrB 16:11 in
gripa mot pornografisk bild som är ägnad att väcka anstöt ur 
diskrimineringssynvinkel skulle vara ett kvinnovänligt age
rande av domstolen. Detsamma skulle en tillämpning av 2 § 
marknadsföringslagen mot könsdiskriminerande reklam vara. 

Domstolen i det ovan redovisade avgörandet menade således 
att könsdiskriminerande reklam endast kränker kvinnans inte
gritet och den ser inte på verkningarna av denna diskriminering 
och dess betydelse i ett större sammanhang. Genom att endast 
ta i beaktande den enskildes integritet har domstolen avlägsnat 
sig från det verkligt centrala, nämligen att alla kvinnor i egen
skap av konsumenter känner sig diskriminerade därför att de 
i reklamsammanhang framställs på ett sätt som är kränkande 
för deras egenvärde. 

Man kan också skarpt kritisera domstolens uppfattning om 
att könsdiskriminerande reklam visserligen är osaklig men för 
den skull ej otillbörlig, dvs. vilseledande. Könsdiskriminerande 
reklam i sig själv är till sitt innersta väsen grovt vilseledande! 

Som förhållandena nu är torde man kunna säga att svensk 
rätt är i avsaknad av rättslig reglering rörande könsdiskrimine-
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rande reklam. Jämställdhetskommittén avser att göra en sär
skild utredning rörande lagstiftning mot könsdiskriminerande 
reklam. Vidare har yttrandefrihetskommittén erinrats om pro
blemet med att skapa förutsättningar för ingripanden mot 
könsdiskriminerande reklam. 

Man kan alltså inte förvänta någon rättslig reglering av 
detta för kvinnor (och män) så ytterligt viktiga problem ännu 
på flera år. 
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Hanne Haavind 

Handlar samhällsvetenskap om kvinnor? 

Några synpunkter på forskning om kvinnors livssituation 
och ställning i samhället1 

För en tid sedan stötte jag på en bok som hette Man Among 
Men. Den hade underrubriken "Introduction to Sociology". 
Naturligtvis förstår jag att författaren anser sig ha skrivit en 
bok om människor i samhället, oavsett kön. Jag kan ändå inte 
låta bli att fråga om inte detta språkbruk oavsiktligt ger en 
relativt korrekt beskrivning av samhällsvetenskaplig forskning. 
En bok av en samhällsforskare skulle gott kunna heta Woman 
Among Women (Kvinna bland kvinnor), men då skulle den 
förmodligen innehålla en undersökning av sjuksköterskor eller 
kontorister. Varje läsare skulle förstå att beskrivningen gällde 
en liten sektor av samhället och att resultaten var av begränsat 
värde för studiet av andra sociala system. 

Nu är det kanske någon som suckar och säger: "Ska hon nu 
dra in kvinnosak i detta också? Det engelska ordet man bety
der både människa och man, och på norska är han pronomen 
både för en människa oavsett kön och för person av manskön. 
Kanske var det från början ingen tillfällighet att det blev så, 
men idag betyder det ingenting. Alla samhällsforskare kan ta 
hänsyn till detta när de skriver, och läsaren har därför inga 
svårigheter att förstå när orden används i den ena eller andra 
betydelsen." 

Det är emellertid uppenbart att en sådan konsekvent, enty
dig användning av ord inte gäller i vardagslivets språk. Det är 
lätt att dokumentera att det inte heller gäller för vetenskapliga 
framställningar. Beteckningar som han, människa, folk, man, 
alla, ingen, vi osv. kan när som helst visa sig syfta uteslutande 
på personer av hankön utan att detta uttryckligen redovisats. 
Om läsaren inte är speciellt uppmärksam märker hon kanske 
inte en gång att så sker. Om en författare gjorde något mot-
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svarande när hon talade om kvinnor skulle det i de flesta fall 
leda till förvirring och missförstånd. Läsaren skulle börja undra 
om hon gått miste om eller förbisett väsentlig information om 
förutsättningarna för det sagda. 

Några exempel: En norsk socialantropolog skall i ett teore
tiskt verk visa att ett folks sätt att uttrycka sig är beroende av 
vilken verksamhet människorna ägnar sig åt. Bland detta folks 
aktiviteter som att be, bedriva handel, jaga osv. nämner han 
också att umgås med kvinnor. Två norska (kvinnliga) psyko
loger skriver att till skillnad från föregående generationer får 
dagens ungdom inte i sitt hem lära sig det arbete som de skall 
utföra som vuxna. En brett upplagd vetenskaplig undersökning 
med syfte att dels förstå orsakerna till mobbning bland barn, 
dels ge oss förutsättningar att hindra sådan mobbning, visar sig 
bygga helt på erfarenheter bland pojkar. Som skäl för att man 
utesluter flickor anges bland annat att undersökningsteknikerna 
inte passar för flickor, att det finns få teorier om aggression 
bland flickor och att mobbning bland pojkar är ett större pro
blem. Vi tycker kanske inte det är så underligt att den person 
som tog hand om oss när vi var små nästan alltid omtalas som 
hon och inte som han. Men just detta tyder ju på att han inte 
kan betyda hon. Och lite märkligt är det ju att i en sociologisk 
undersökning av äktenskapsval blir den som väljer äkta make 
han och den som han söker efter och väljer en hon. Generellt 
är det så att när personer omtalas utan att vara könsidentifie-
rade har de mansproblem och löser mansuppgifter. Kvinnopro
blem och kvinnouppgifter omtalas alltid med uttrycklig hän
visning till att de personer det rör sig om är kvinnor. Personen 
väljer ett yrke, kvinnan måste kombinera yrke och barnavård. 

Några känner sig kanske frestade att be mig att inte göra för 
stor sak av dessa och liknande exempel. De medger att ett 
språkbruk som detta är oprecist och tendentiöst och därför 
inte hör hemma i en vetenskaplig framställning. Kanske re
kommenderar de en eller annan språklig reform. Det är inte 
ovanligt att vetenskaper utvecklar såväl nya begrepp som be
teckningar för att nå en högre precisionsnivå än vardagslivets. 
Men jag tror inte att det som dessa exempel visar först och 
främst är ett språkligt problem. Jag tror att språkbruket av-
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speglar det perspektiv som modern samhällsvetenskaplig forsk
ning har på sitt studieobjekt, nämligen samhället. I så fall är 
detta en realitet som inte ytterligare bör kamoufleras med 
språkliga medel. Jag tror nog att språkbruket har sin del i hur 
vi uppfattar samhället och kvinnor och män i samhället. Men 
gamla språkliga vanor är inte orsaken. Språkliga reformer kan 
därför heller inte undanröja den. Språkliga reformer saknar 
dock inte betydelse i detta sammanhang. Men jag vill som 
Blakar2 hävda att de bör tjäna till att göra oss mor medvetna 
om verkligheten. 

Vi vill gärna få veta att vissa anser att kvinnor inte är folk, 
att hushållsarbete inte är arbete, att män inte kan/bör ta hand 
om spädbarn, att kvinnor bara "blir gifta" och att det inte är 
intressant att förstå varför flickor inte mobbar så mycket när 
man skall försöka reducera mobbning bland pojkar. 

Varje forskare som anklagas för att uttrycka sexistiska håll
ningar genom sitt språkbruk kommer att hävda att så alls inte 
var meningen. Det beror antingen bara på en tillfällighet eller 
tanklöshet eller också sker det av rent praktiska skäl. Jag är 
dock inte ute efter enskilda syndabockar. Inte heller är jag ute 
efter att avslöja enskilda personers mer eller mindre sexistiska 
hållningar. Istället vill jag rikta sökarljuset på de konsekvenser 
som detta till synes rent praktiska språkbruk får för vidare 
analys och förståelse. Som exempel kan vi tänka oss en grupp 
forskare som diskuterar orsaker till och behandling av alkoho
lism. Alkoholisten omtalas som han. Detta leder till att delta
garna i diskussionen automatiskt förutsätter att alkoholisten 
har ett jobb, att det är viktigt för honom att behålla detta 
jobb, att han har en hustru och att denna hustru bör och måste 
samarbeta i behandlingen. I en annan grupp av forskare disku
teras orsaker till och behandling av övervikt. Den överviktiga 
är en hon. Hennes jobb och nödvändigheten av detta nämns 
knappast. Dessutom för man fram som ett intressant och vik
tigt "rön" att behandlingen blir bättre och effektivare om en 
eventuell äkta man deltar. I behandlingen av honom (alkoho
listen) är det t.ex. ett välkänt problem att hustrun, ofta utan 
att vara klar över det själv, får honom att fortsätta att dricka. 
Något motsvarande har jag aldrig sett anfört mot hennes (den 
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överviktigas) äkta man, inte ens som hypotes. Det uppfattas 
som en självklarhet att hans äkta hälft bör sluta dricka alko
hol, och det är lika självklart att det är en svårighet för henne 
att hon måste äta annan mat än sin man. Dessa och liknande 
diskussioner är inte bara av betydelse för utvecklingen av teori, 
utan omsätts också i praktiska krav och förväntningar på pa
tienter och anhöriga av båda könen. Krav som grundar sig på 
vad forskningen har visat. 

Jag menar alltså att samhällsvetenskapliga undersökningar 
oftast utgår från ett perspektiv som passivt accepterar köns
rollerna och därför inte förmår ställa sig kritiska till orsakerna 
till könsdifferentieringen och avslöja maktförhållandena mel
lan könen i vårt samhälle. Detta präglar naturligtvis den kun
skap vi får om kvinnor och de teorier vi utvecklar för att ana
lysera deras livssituation. Men det sätter också sin prägel på 
samhällsvetenskapliga teorier generellt. Vetenskaplig förståelse 
skiljer sig från vardagslivets förståelse genom att man har en 
utgångspunkt eller ett perspektiv som ordnar informationen på 
ett systematiskt prövande sätt. De olika vetenskaperna utveck
lar konventioner eller regler för sådan systematisk prövning, 
dvs. metoder. För studiet av kvinnor, eller rättare sagt studiet 
av könets betydelse, har man inte utvecklat sådana perspektiv. 
De perspektiv som rent faktiskt används när människor stude
ras är därför precis desamma som används i vardagslivet för 
att förstå kvinnor. 

I den här uppsatsen vill jag, om än lite schematiskt, försöka 
beskriva några samhällsvetenskapliga perspektiv eller angrepps
sätt som är både vanliga och ofruktbara när det gäller att för
stå kvinnor. Samtidigt kommer jag också att ge utkast till al
ternativa perspektiv. Jag vill försöka visa att världen och kvin
norna framstår som de gör för många samhällsforskare som 
en konsekvens av deras sätt att se och arbeta på. Vad de ser 
bestäms av ögonen som ser, eller vad för slags glasögon de har 
på. Varför då inte slänga glasögonen och se världen som den 
är, undrar kanske några. Men saken är den att utan glasögon 
ser man ingenting. Också till vardags har vi sådana perspektiv 
eller glasögon på oss. Men till skillnad från de vetenskapliga 
glasögonen behöver vi inte veta vad de består av eller använda 
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dem systematiskt eller planmässigt. Ett par sådana glasögon 
kan t.ex. beskrivas som sexistiska. Lösningen ligger alltså inte i 
att ta av sig glasögonen utan i att konstruera icke-sexistiska 
istället. Forskarens jobb är just att korrigera och justera sitt 
perspektiv som en konsekvens av den kunskap man hela tiden 
får. Därför kan ny kunskap om kvinnor visa om det perspek
tiv som forskarna har använt hittills har varit sexistiskt eller 
inte. 

Innan jag går över till en närmare beskrivning av samhällsve
tenskapligt perspektiv på studiet av kön vill jag med några ex
empel visa hur sexistiska perspektiv kan prägla vår förståelse 
av vardagslivets händelser. Det kan visa varför det är nödvän
digt att ställa som krav på vetenskaplig kunskap att den har 
ett genomtänkt förhållande till sina egna förutsättningar. 

Vi kan tänka oss att vi är närvarande i en situation där en 
kvinna gör en god prestation på ett område där kvinnor enligt 
våra förväntningar inte brukar utmärka sig. Hon håller t.ex. 
ett bra föredrag. Hur uppfattar vi detta? Jo, vi tänker att det 
måste vara något särskilt med henne som person. Det är inte 
för att hon är kvinna som hon klarar av det, utan för att hon 
är en speciell och ovanlig kvinna. Om hon däremot håller ett 
dåligt föredrag kan vi, utifrån vårt perspektiv, komma att se 
det som ett uttryck för att det nu en gång inte är så lätt för 
kvinnor att hålla föredrag. Omvänt blir det om vi iakttar en 
man i samma situation. Om han håller ett bra föredrag kan det 
naturligtvis hänföras till honom som person, men det tyder 
också på att män nu en gång klarar sådana saker. Om han där
emot skulle hålla ett riktigt dåligt föredrag innebär inte detta 
för oss som åhörare att män inte kan detta, utan att det är den 
här personen som är speciell och olämplig. 

Schematiskt kan vi ställa upp det så här: 

Kvinna Man 

Bra föredrag beror på beror på 
PERSON KÖN 

Dåligt föredrag beror på beror på 
KÖN PERSON 
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I vardagslivet representerar den här översikten fyra olika ty
per av situationer som förekommer oberoende av varandra 
och inte jämförs. Jag hävdar inte att en dylik kategorisering 
alltid sker, bara att det är möjligt att tänka sig att den kan 
ske. På det sättet kan vi förstå hur det är möjligt att traditio
nella föreställningar om vad män och kvinnor kan överlever. 
Den enskilde indviden kan till och med uppleva hur de bekräf
tas genom erfarenheter trots att det motsatta skulle visa sig 
vara fallet vid en systematisk jämförelse av iakttagelser och 
perspektiv. Ett motsatt exempel får vi om vi tänker oss ett 
skrikande spädbarn i en församling av vuxna. Om någon ger 
det till en man och ungen slutar skrika kan vi tänka att det 
måste vara något speciellt med den mannen. Om det fortsätter 
att skrika kan vi få bekräftat det vi redan visste, nämligen att 
det inte är så lätt för män att få småbarn att sluta skrika. Ger 
man däremot barnet till en kvinna och barnet lugnar sig är det 
för att hon är kvinna. Men om barnet fortsätter att skrika i 
kvinnans armar kanske både hon och vi andra tror oss veta 
att det är något speciellt med henne som person. Hon kanske 
inte är en verklig kvinna? 

Schematiskt blir detta helt motsvarande det förra exemplet: 

Man Kvinna 

Barnet lugnar sig beror på beror på 
PERSON KÖN 

Barnet fortsätter beror på beror på 
skrika KÖN PERSON 

Många sociala situationer är sådana att reglerna för hur hand
lingar skall tolkas hela tiden växlar. Sådana regler kan vara 
mer eller mindre gemensamma i en kultur utan att vara utta
lade. Det är sådana underförstådda sexistiska regler vi måste 
leta efter när vi t.ex. skall förstå varför samma vetenskapliga 
uppsats värderas lägre om den har ett kvinnonamn som förfat
tare än om den har ett mansnamn.3 Inte minst kan vi anta att 
sådana regler för hur händelser skall förstås är centrala vid 
socialiseringen av pojkar och flickor. 
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Vi är vana vid att tänka att pojkar och flickor blir pojkar 
och flickor, antingen för att det är naturligt för dem att bli det 
eller för att vi gör dem sådana. Men det kan tänkas att de blir 
så för att vi uppfattar att de är så till och med innan de är det. 
Det kan t.ex. tänkas att när en helt liten flicka uppträder sött 
och kokett i en situation uppfattas detta omedelbart som ett 
uttryck för hennes egentliga sidor. Om hon är tuff och bråkig 
kan det uppfattas som bestämt av just den situationen eller som 
ett tillfälligt uttryck för att hon är barn. På motsvarande sätt 
kan det tänkas att ett förtjusande uppförande hos en liten pojke 
uppfattas som något som han gör för att han inte vet, för att 
ställa sig in, för att han är så liten och liknande. Ett tufft och 
självhävdande sätt att vara på tas som intäkt för hans egentliga 
och personliga sidor, sidor som han inte kan rå för att de kom
mer till uttryck och som man bara helt försiktigt får försöka 
tygla och styra. 

Även om glasögonen och perspektiven växlar från situation 
till situation, och även om vi inte gör någon systematisk jäm
förelse mellan olika situationer behöver detta inte innebära att 
vi önskar vara sexistiska eller vet att vi är det. Vi är medlem
mar av en sexistisk kultur. Det vill säga en kultur där kvinno
förtryck upprätthålls, vidareförs, legitimeras och döljs. Detta 
gäller också för de samhällsvetenskapliga forskarna. Att bli 
medveten om detta är önskvärt för alla och nödvändigt om 
man vill kalla sina utläggningar vetenskapliga. 

Samhällsvetenskapernas sätt att arbeta har hittills varit så
dant att kvinnors levnadsförhållanden blivit otillräckligt inte
grerade och av och till förbisedda. Detta leder också till att 
kvinnors verksamhet framställs som oviktig och deras ställning 
i samhället som marginell. Några säger kanske att det är ju 
just så det är. Men poängen är att samhällsvetenskapliga fors
kare alltför sällan uttryckligen studerar just detta. De gör 
istället en samhällsbeskrivning som på det hela taget ger dåliga 
möjligheter till förståelse av en rad gruppers situation bortsett 
från det faktum att de är "marginella". Detta gäller handikap
pade, sociala avvikare, så kallade resurssvaga grupper, etniska 
minoriteter, invandrare, förtidspensionärer, gamla, barn och 
alltså kvinnor. Man kan undra hur stor del av befolkningen 
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som egentligen är central i själva samhällsbeskrivningen? 
Alla de grupper som har nämnts här har studerats av sam-

hällsforskarna. Men då som särområden. Könsrollsforskningen, 
som länge haft en stark position i Skandinavien, har t.ex. haft 
föga inflytande på den generella teoribildningen. När jag nu 
skall beskriva vilka konsekvenser samhällsvetenskapliga forsk
ningsperspektiv har fått för studiet av kvinnor talar jag inte om 
den kvinnoforskning som framträtt i Norge och andra länder 
under 1970-talet. Jag försöker istället formulera kvinnoforsk
ningens utmaning till den övriga samhällsforskningen. Syftet är 
inte bara att förbättra vår förståelse av kvinnors livsförhållan
den, utan också att främja den potentiella förståelsen i sam
hällsvetenskap i allmänhet.4 

Det första perspektivet eller kännetecknet hos samhällsveten
skapliga angreppssätt är att kön sällan görs relevant för för
ståelsen av resultaten. Inom psykologisk forskning kan man 
t.ex. finna undersökningar som utförts med enbart män, men 
som likväl omtalas som om resultaten också gäller för kvinnor. 
Detta gäller studiet av abstrakta psykologiska processer som 
tänkande, perception, inlärning, känsloliv osv. Till och med 
socialpsykologiska fenomen som konformitet, samarbetsför
måga, ledarskap och liknande kan studeras i situationer vilkas 
innehåll är typiskt "manligt". Det innebär att forskaren inte 
visar att resultaten kunde ha blivit annorlunda om observatio
nerna, experimenten eller frågorna hade utformats med tanke 
på den typ av verksamhet som kvinnor oftare deltar i och kän
ner till. Ett exempel kan vara en undersökning av vilka fakto
rer som är av betydelse för människors trivsel i arbetet. Vi kan 
tänka oss att alla frågorna till arbetarna gäller förhållanden 
som var och en som gjordes uppmärksam på det skulle inse 
var särskilt viktiga för en man. Antagligen skulle förhållanden 
som kunde tänkas vara viktiga bara för kvinnor vara uteslutna. 
Ändå skulle resultaten presenteras och användas för att göra 
en generell teori om arbetstrivsel. Låt oss vidare tänka oss att 
undersökningen utfördes med både kvinnor och män och att 
det visade sig att olika faktorer var av betydelse för de båda 
gruppernas trivsel i arbetet. Forskaren har då ett behov att 

155 



förklara dessa skillnader. Förmodligen skulle han hänvisa till 
kvinnors och mäns olika ställning i familjen, på grund av kvin
nornas särskilda ansvar för barn och hushåll. Det är tämligen 
osannolikt att forskaren skulle låta kön bli en relevant faktor 
i beskrivningen av själva arbetssituationen och leta efter or
saksförhållanden där. Men det kan ju väl tänkas att om kvin
nor till exempel anser att kamratlig stämning är viktigare än 
möjligheter till befordran, så beror detta inte nödvändigtvis på 
att de är vana vid att ha det skönt med barnen i familjen. Or
saken kan helt enkelt vara att de saknar möjligheter till eller 
hindras i befordran på sin arbetsplats. 

Emellertid säger några forskare att kön är utan betydelse när 
det gäller arbetstrivseln, väl att märka när män och kvinnor har 
samma slags arbete. Men vad är det för slags sätt att göra kön 
relevant? Det som kännetecknar kvinnor och män är ju just att 
de inte har samma arbete. De urval som man då jämför hämtas 
från områden av helt olika storlek. Urvalet från det ena könet 
skulle vara representativt för många med detta kön medan ur
valet av det andra könet inte är det. Om man finner att kvinn
liga svetsare trivs lika bra med sitt arbete som manliga har man 
inte gjort någon som helst jämförelse mellan mäns och kvinnors 
trivsel i arbetet i allmänhet. Följaktligen har man heller ingen 
grund för teoretiska utläggningar om sådana sammanhang. Eller 
finns det någon som tycker att det är intressant att en manlig 
hemhjälp trivs lika bra som en kvinnlig? 

Det här exemplet var hämtat från arbetslivet. Betydelsen av 
kön blir helt annorlunda i samhällsvetenskapliga studier som 
gäller familjen. Här jämförs inte kvinnor och män med var
andra. Deras uppträdande beskrivs som komplimentärt, dvs. 
den ene beskrivs i förhållande till den andre så att de passar 
som hand i handske. När man beskriver personer i en familj 
är det aldrig något tvivel om vilket kön de har. Ändå kan man 
hävda att kön som vetenskaplig kategori inte görs relevant, att 
sambandet mellan funktioner och kön ofta tas för givet. Så 
finns det till exempel mängder av undersökningar som rör sam
spelet mellan mor och barn. Dessa resultat omtalas ofta som 
om de bara gällde för mödrar. Det är liksom inte nödvändigt 
att göra någon jämförande undersökning av fäder för att se 
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om så verkligen är fallet. Det händer ju att faderns roll också 
ägnas intresse. Men då är det helt andra problemställningar 
och helt andra typer av data man är ute efter. 

Det ser alltså ut som om kön vanligen görs relevant på föl
jande sätt: 

Inte alls. 
Övergeneralisering. Det vill säga att forskning om män om

talas som generellt giltig för alla. 
Isolering av kunskap om kvinnor. Det vill säga att kvinnor 

studeras som mödrar och hustrur. De blir förståeliga för att de 
är detta och i övrigt oförståeliga som människor. 

Påhakade förklaringar av könsskillnader när de dyker upp. 
Det innebär att kvinnor framstår som annorlunda människor 
och könsrollen blir orsaken. 

Allt detta finner vi tydligt demonstrerat i en norsk sociologisk 
antologi med titeln Det norske samfunn. Varje enskilt kapitel 
och boken som helhet har samma struktur. De flesta fenomen 
som behandlas är inte könsspecifika, men angår ändå huvud
sakligen män. I de uppgifter som då presenteras kan det under 
framställningens gång växla om kvinnor ingår eller inte. Ofta 
kommenterar man inte ens detta. Då och då finns det i artikeln 
ett separat avsnitt om könsskillnader. För att förstå dessa data 
brukas en annan teoretisk modell än den som gäller för huvud
kapitlet. Därför kan denna analys inte integreras i helheten, 
utan blir stående för sig. Boken har också ett särskilt kapitel 
om kvinnors ställning i samhället som står i motsvarande för
hållande till boken i övrigt. Bara i det kapitlet får man möjlig
het att förstå att kvinnor är intressanta i och för sig, inte bara 
när de representerar en skillnad i förhållande till männen. Det 
är kanske sant, som en kollega uttryckte det, att kvinnan pas
sar så dåligt in i teorier och modeller i samhällsvetenskaperna. 
Men nog är det rimligt att man frågar sig om det är kvinnorna 
eller samhällsvetenskaperna som det är fel på. 

Jag menar inte att kön alltid kan göras relevant. Alla sam
hällsvetenskapliga studier måste plocka ut några faktorer och 
låta andra vara. Men vad vi kan kräva är att det utvecklas kon-
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ventioner som utsätts för vetenskaplig granskning och värde
ring. Urvalet måste vara medvetet och ändamålsenligt och man 
måste ta hänsyn till detta vid tolkningen av resultaten. Det är 
inte vetenskapligt försvarbart att detta bestäms av vad fors
karen finner "ändamålsenligt", personligen är "intresserad av" 
eller har "tillgängligt" av data och teori. 

Det andra som utmärker samhällsvetenskapernas angreppssätt 
är att de ofta är upptagna av antingen produktiva eller repro-
duktiva funktioner. Man tar inte hänsyn till vilket kön man 
därvid i huvudsak stöter på och vilket man förbigår eller ger 
en skev bild av. Alla sociala system tar till vara både produk
tiva och reproduktiva funktioner, men den ena typen av funk
tion är vanligen huvudfunktion inom en institution. Familjen 
har t.ex. övervägande reproduktiva funktioner. Offentliga in
stitutioner inom social- och hälsovård och skolväsende har det 
i betydligt högre grad än företag och ekonomiska organisatio
ner. Övervikt av kvinnor finner vi inte bara inom familjen 
utan också inom dessa vårdinstitutioner. Det relativt betydelse
lösa inslaget av vårduppgifter inom näringslivet och de politiska 
organisationerna tas ofta om hand av kvinnor. Man kan också 
säga att det finns en tendens att kvinnorna tillvaratar vårdvär
dena medan männen tar till vara de ekonomiska värdena. Det 
skulle lätt uppstå konflikter om inte den ena uppsättningen 
värden var underordnad den andra. Och detta innebär i sin tur 
att det ena könet är underordnat det andra. Det betyder också 
att den ena institutionstypen är underordnad den andra. Ingen 
svävar väl i tvivel om hur denna dominans generellt ser ut. 
Ekonomiska hänsyn dominerar över vårdhänsyn, män över 
kvinnor och institutioner som producerar ekonomiska värden 
över såväl offentlig som privat vårdverksamhet. Detta visar sig 
åter i vilka som har tillgång till resurser och organisationsmöj
ligheter och som följaktligen har makt inom administration och 
beslutsorgan. Det sociala fältet är alltså på intet sätt neutralt i 
förhållande till kön. Man måste ta med detta som utgångspunkt 
när man av nödvändighet studerar delar av det sociala fältet åt 
gången. 

Ekonomiska analyser baserar sig t.ex. ofta bara på faktorer 
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från en del av detta fält. Det förutsätts att resten av fältet hål
ler sig konstant eller anpassar sig till förändringar inom den 
del som ekonomerna betraktar som viktig. När ekonomisk 
teori framträder som om kvinnors verksamhet var av föga be
tydelse ar detta en följd av vad ekonomer tillmäter betydelse. 
På senaste tid har några samhällsforskare börjat intressera sig 
för de ekonomiska konsekvenserna av den oavlönade produk
tionen i hemmen.5 Men man kan gå ännu längre och be eko
nomerna inte bara basera sig på givna förhållanden, utan ut
reda de ekonomiska konsekvenserna av att man t.ex. i högre 
grad byggde in reproduktiva funktioner i de institutioner som 
idag domineras av produktion. Detta innebär också att insti
tutioner med övervägande reproduktiva uppgifter i större ut
sträckning skulle få produktionsuppgifter. Det här är naturligt
vis inte en rent samhällsekonomisk fråga. Den skulle kräva 
tvärvetenskapliga insatser. Att samhällsvetenskaperna är tvung
na att värdera konsekvenserna av organisatoriska förändringar 
är inget nytt. Det nya skulle bara vara att kvinnorna eller de 
reproduktiva fick vara med och ställa premisserna för utred
ningen istället för att den styrdes av de krafter som idag är 
starkast i samhällsutvecklingen. 

Villkoren för vård och omsorg har förändrats enormt i vårt 
land under de senaste hundra åren nästan utan att samhälls-
forskarna har märkt det. De slog först larm när det visade sig 
att de offentliga vårdinstitutionerna blev dyra och dessutom 
ganska ofta var dåliga. Men när vård och omsorg betraktas 
isolerade från produktionsförhållandena kan slutsatsen lätt bli 
den att man ber kvinnorna att ta sig samman och inte löpa 
ifrån ansvar för familj och närmiljö. Med sådana förutsätt
ningar uppstår en rad konstlade motsättningar mellan kvinnans 
kamp för frigörelse å ena sidan och andra "svaga" gruppers in
tressen å den andra, som barns, gamlas och sjukas. Samtidigt 
framstår kvinnorörelsen för vissa som en rörelse som arbetar 
parallellt med centraliserings-, urbaniserings- och teknifierings-
tendenser. Ser man produktion och reproduktion i samman
hang med varandra visar det sig att kvinnan fortfarande har 
vårduppgifter i betydande omfattning, men att detta sker på 
andra sätt än förr och på olika sätt för kvinnor i olika livs-
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situationer. Dessutom är förklaringen att det är kvinnorna 
själva som är drivkraften i en rörelse bort från de traditionella 
kvinnouppgifterna knappast riktig. 

Det tredje som jag anser utmärker samhällsvetenskapernas sätt 
att angripa problem rör behandlingen av förhållandet mel
lan det privata och det offentliga. Jag tänker här inte främst på 
förhållandet mellan privat och offentlig ekonomisk verksam
het. Jag tänker på det som grovt kan betecknas som offentligt 
liv och privatliv. Vissa talar om den offentliga och privata 
sfären och avser då institutioner som i stort sett svarar mot pro
duktion och reproduktion. Men det är något annat än skilje
linjen mellan produktion och reproduktion som jag vill åt här, 
nämligen skillnaden mellan det privata och det offentliga när 
det gäller tillgänglighet för insyn. Att delta på den offent
liga arenan innebär att bli sedd och se annan offentlighet. I 
privata situationer är man skyddad men också mer isolerad. 
Dessutom finns det många institutioner som har både sina pri
vata och sina offentliga sidor. Även om mycket av familjelivet 
är privat är t.ex. vem som lever med vem och hur mycket man 
vill att ens barn skall ärva offentligt synligt och offentligt 
reglerat. Och offentlig politik har sina privata sidor knutna till 
själva verksamheten och till förutsättningarna för att den hålls 
igång. Dimensionen offentlig—privat blir alltså ett slags relativ 
dimension som pekar på förhållandet mellan skilda sociala fe
nomen. Det sätt man vanligen behandlar detta förhållande på 
inom samhällsvetenskapen har olyckliga konsekvenser för för
ståelsen av kvinnor. En annan behandling av detta förhållande 
skulle kunna ge avsevärd information och bättre möjligheter 
till förståelse. (Det är inte utan anledning som en av kvinno
rörelsens paroller är att det privata skall göras offentligt.) 

Den mest påfallande skevheten är den som uppstår på grund 
av att offentliga data är lättare tillgängliga än privata med 
traditionella vetenskapliga metoder. Följaktligen är kvinnors 
levnadsförhållanden svårare att utforska än mäns. Men detta 
kan också ses som en metodisk utmaning. Vilka metoder krä
ver den privata delen av verkligheten för att begripas? Kan 
forskare med intresse för kvinnors förhållanden komma att 
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göra generellt intressanta metodiska insatser här? 
Några samhällsvetenskaper är i sitt temaval knutna framför 

allt till offentlig verksamhet (statskunskap, nationalekonomi) 
medan andra framför allt sysslar med den privata (psykologi). 
Flera discipliner måste ofta basera sig på offentliga data även 
om intresset är knutet till privata förhållanden (pedagogik, so
ciologi och delvis psykologi). För att vi skall uppnå en balan
serad syn på kvinnors levnadsförhållanden och få en adekvat 
uppfattning av kvinnors ställning i samhället är det nödvändigt 
med mer tvärvetenskaplig forskning och mer samarbete. Idag 
beskrivs det fenomen som en forskare studerar antingen från 
sina offentliga eller privata sidor — förhållandet mellan dessa 
framträder mer sällan. 

Det verkar som om det offentliga ansågs som det viktigaste 
i samhället, också för samhällsforskaren. Studiet av kvinnor 
uppfattas därför ofta som mindre viktigt än studiet av män. 
Men de offentliga sidorna får inte bli så viktiga att vi får en 
förvriden bild av verkligheten. För att undvika detta tar man 
med vissa sidor av privatlivet. Det viktigaste hos män som inte 
kommer fram genom beskrivningar av ekonomiska marknader 
och offentlig politik är deras familjeliv. Där först beskriver 
man verkligen kvinnor. Men där stannar ofta det generella in
tresset för kvinnorna. Också när man har för avsikt att säga 
något om kvinnor använder man sig ofta av data från den 
offentliga sektorn när det gäller utbildning, arbete och politiskt 
deltagande. När det gäller vård och sexualitet hämtas uppgif
terna från den privata sektorn. Så ser standarddispositionen ut 
för en artikel om kvinnors ställning i samhället. En sådan 
framställning ger lätt intrycket att kvinnor arbetar lite, lär sig 
lite och sällan fattar beslut. När kvinnorna "gör så lite" i jäm
förelse med männen inställer sig för somliga den märkliga frå
gan: Varför utnyttjar inte kvinnorna de möjligheter som de 
har? Det svar som ligger närmast till hands är att kvinnorna 
väljer att vara hustrur och mödrar i den privata sfären. Vi ser 
också i vår kultur en växande idyllisering av privatlivet som 
den plats där människor egentligen skall förverkliga sig själva 
och tillfredsställa sina behov. Detta är speciellt framträdande i 
psykologisk forskning. 
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Det finns gott om uppgifter för forskare inom sociologi, 
statskunskap och juridik att ta itu med rörande konsekvenserna 
av att de privata och offentliga aspekterna av en verksamhet 
sågs i ett sammanhang. Viika konsekvenser skulle det t.ex. få 
organisatoriskt om alla människors deltagande i den offentliga 
politiken skulle ske inom ramen av en S-timmars dag? 

Några skulle omedelbart svara att en sådan undersökning 
vore förspilld tid eftersom en sådan ordning aldrig skulle vara 
möjlig att tillämpa. Det omöjliga ligger nog främst i att över
vinna motståndet bland dem som tjänar på att förhållandet 
mellan det offentliga och det privata ser ut som det gör idag. 

Forskare inom statskunskap och sociologi har ju redan visat 
att den ordning som vi har nu ger en grov underrepresentation 
för en rad grupper. I detta sammanhang bör vi lägga märke till 
att kvinnor inte bara är underrepresenterade som kön, utan att 
också det andra könets delaktighet vanligen också drabbar kvin
norna i form av personligt förtryck. Offentlig politisk verk
samhet bygger idag på att man har det slags människor som 
kallas hustrur. Men detta ingår inte i teorin, som därigenom 
inte kan förklara vad det är som hindrar kvinnors politiska del
tagande. Det politiska livet beskrivs t.ex. ofta som hårt och kon
kurrenspräglat med lite plats för omvårdnad och stöd. Men 
egentligen hålls de politiska organisationerna och institutioner
na samman genom omvårdnad — privat omvårdnad av kvinnor. 
Men dessa omsorgsfunktioncr är inte tillgängliga för insyn från 
den offentliga sidan. De är ovidkommande. Men med det kan 
inte forskarna slå sig till ro. 

Att privat verksamhet betraktas som mindre viktig än of
fentlig kan få lustiga konsekvenser. En modern vetenskaplig 
författare skriver t.ex. om att kvinnor skvallrar mer än män. 
Han kan inte undgå att skrämmas och vämjas. Egentligen be
klagar han detta eftersom han anser sig ha ett positivt förhål
lande till kvinnor och stöder deras krav. Men det faller honom 
inte in att det som uppfattas som sladder är en konsekvens av 
hur man betraktar förhållandet mellan det offentliga och det 
privata. Det kanske man inte ser klart själv. Kvinnor pratar 
kanske om privata personer och privatförhållanden för att det 
är det som betyder något i deras dagliga liv. Det kallas för 
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sladdcr, inte bara av andra, utan kanske till och med av kvin
norna själva. När män pratar om personer och förhållanden 
som är knutna till den offentliga sfären är det utväxling av 
viktig och nödvändig information för att försäkra sig om att 
man kan uppträda korrekt. Då kallas det inte sladdcr. Men 
den som känner kvinnornas värld skulle kanske mena att de
ras utbyte av information var på motsvarande sätt viktigt för 
dem. För män som hör på är det kanske skvaller för att det 
inte betyder något för deras möjligheter att bemästra sin so
ciala omgivning. Denna definition får då gälla också för kvin
norna, eftersom information enligt definition inte är viktig i 
privatlivet. Men det är oacceptabelt att forskare godtar en så
dan definition. 

Det fjärde som utmärker samhällsvetenskapernas angreppssätt 
är att det växlar om människor studeras i ett större socialt 
sammanhang eller om det bara är vissa sidor av dem som är i 
blickpunkten (eller deras beteende inom vissa institutioner). 
Detta har två konsekvenser för sättet att uppfatta kvinnor. 

För det första verkar det finnas en tendens att kvinnor of
tare studeras från de sidor hos dem som är viktiga för andra. 
Jag tänker då på att de oftare framträder som hustrur till män 
och mödrar till barn än som sociala personer som förhåller sig 
till ett helt spektrum av situationer. Mer sällan än män studeras 
de som aktörer. Det är först när man drar in kvinnornas egna 
premisser för att de handlar som de gör som man kan inse att 
deras beteende är rationellt och att denna rationalitet möjligen 
är en annan än männens i motsvarande situationer." Kvinnor 
kan lätt verka oförnuftiga och "kvinnliga" om man utgår från 
samma premisser som när man tolkar mäns handlingar. 

För det andra är det inte alltid möjligt att jämföra kvinnor 
och män med avseende på en enda aspekt ens om man drar in 
hela det sociala sammanhang de befinner sig i. Även om det 
skulle vara lika många kvinnor som män som röstar på social
demokraterna är det inte säkert att de gör det av samma skäl 
eller att det har samma konsekvenser för kvinnorna som för 
männen. Även om lika många kvinnor som män fördes upp 
på socialdemokraternas valsedlar är det inte säkert att de pro-
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cesser som låg till grund för detta var desamma. 
Jag skall försöka utveckla det här med några exempel. l£tt 

exempel kan vara att forskare har kommit på vilka faktorer 
som bestämmer mäns inställning i politiska frågor. Det kan 
gälla förhållanden som utbildning och inkomst. Om man nu 
vill veta vad som bestämmer kvinnors hållning till politiska 
frågor utnyttjar man förmodligen samma kategorier. Utbild
ning och inkomst påverkar säkert också kvinnor i politiska frå
gor, men kanske i något mindre omfattning. Man finner nog en 
tendens att kvinnor har samma uppfattning som män om man 
grupperar dem på samma sätt som man brukar gruppera män. 
Men man har aldrig försökt att finna kategorier som är spe
ciellt avsedda för kvinnor från början. Man har inte sett efter 
vad som är viktigt i kvinnors liv och därför av betydelse för 
vad de tycker i politiska frågor. Kanske betyder det mer för 
kvinnor i vilket skede av livet de befinner sig än vad de har 
för inkomst just i det aktuella ögonblicket. Kanske har bar
nens ålder och antal större betydelse än utbildningsbakgrund. 
De frågorna är inte slutgiltigt besvarade, men forskning är på 
gång utifrån perspektiv som dessa.7 Poängen är att sådana frå
gor ställer man vanligen bara när man vill veta något om 
kvinnors inställning i typiska "kvinnofrågor". Så är man t.ex. 
mycket intresserad av att veta hur många barn kvinnor vill ha 
och vad som påverkar dem i dessa frågor, men i detta sam
manhang anser man inte att det är nödvändigt att undersöka 
vilka konsekvenser mäns inställning till detta har för fertilite-
ten (fruktsamheten). 

Det finns andra exempel som visar att tolkning av empiriska 
resultat blir felaktig om man inte tar hänsyn till skillnaden i 
den totala livssituationen mellan kvinnor och män. I en under
sökning tillfrågades kvinnor och män hur de värderade barn
omsorg och om de själva kunde tänka sig att ägna sig åt det.8 

Såväl kvinnorna som männen bestod av två grupper, en som 
var positivt inställd till kvinnofrigörelse och en som stödde och 
praktiserade ett mera traditionellt könsrollsmönster. Det visade 
sig att de traditionella kvinnorna värderade barnavård lägre än 
kvinnosakskvinnorna. Trots detta var det fler av de traditio
nella kvinnorna som kunde tänka sig att ägna sig åt det. De 
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traditionellt orienterade männen värderade också barnavård 
lågt och få av dessa kunde tänka sig detta som yrke. Bland 
kvinnosaksmännen var det många som värderade barnavård 
högt och en stor del av denna grupp kunde tänka sig det som 
yrke. Forskare med gängse samhällsvetenskapligt perspektiv 
försöker förklara varför kvinnosaksmän är mer positivt in
ställda till barnavård som yrke än kvinnosakskvinnor. Några 
påpekar bekymrat att det ser ut som om moderna frigjorda 
kvinnor kommer att svika sina barn. Mest bekymrade är de 
som på förhand anser att dessa kvinnor skulle ha varit de mest 
värdefulla och bästa mödrarna. De finner dock hopp i att 
männen kanske är villiga att överta uppgiften. 

Men drar man in dessa gruppers totala livssituation i bilden, 
deras förhållande till produktion och reproduktion, samt såväl 
privata som offentliga aspekter på deras tillvaro kan man inte 
utan vidare göra sådana jämförelser. De traditionella kvin
norna är i huvudsak förankrade i barnomsorg i den privata 
sfären. Vad de säger är att de vet att detta värderas lågt. Sam
tidigt är de helt medvetna om att det knappast är möjligt för 
dem att förflytta sig över i den offentliga sfären utan stora 
komplikationer för dem själva och andra. Det skulle skapa 
konflikter i det privata förhållandet till den äkta mannen och 
i det offentliga förhållandet till män. De traditionella männen 
har samma värdeuppfattning som motsvarande grupp kvinnor. 
De vill inte reducera sitt eget värde. Framför allt för att detta 
värde eventuellt är beroende av att något annat, det som ligger 
i den privata sfären, har ett lägre värde. Kvinnosakskvinnor, 
det måste vi räkna med, försöker förflytta sig ut ur den privata 
sfären in i den offentliga, från vårduppgifter till uppgifter som 
också omfattar produktion. De anser fortfarande att vård och 
det privata har ett värde, för det är det som är kvinnligt. Att 
förneka det vore att reducera sig själva. Men att vilja ägna 
sig åt privat verksamhet är tveksamt. Det kan innebära uteslu
tande privat verksamhet. Vilket i sin tur kan innebära att de 
förlorar sin kontakt med det offentliga och produktionsuppgif
terna, som de också tycker är värdefullt. Kvinnosaksmännen 
är de män som har accepterat att kvinnor och kvinnors verk
samhet har värde. De kan bara bevisa att de menar allvar med 
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detta genom att vara beredda att själva i större omfattning för
flytta sig in i den privata sfären. Men det betyder inte att de 
tror att de därmed förlorar sin förankring i den offentliga sfä
ren. Vad de bejakar är en utvidgning av sin erfarenhetsvärld. 
På vilken grund påstår man då att kvinnosakskvinnor är lite 
intresserade av barnavård medan kvinnosaksmän är mycket 
intresserade? Svaren från de fyra grupperna måste ses i rela
tion till varandra och tolkas mot bakgrund av deras olika livs
situation. Då kan vi visa att kvinnor med intressen i den of
fentliga sfären lägger betydligt större vikt vid privat omsorg 
än män med förankring i det offentliga. 

Kravet att kvinnor måste förstås i förhållande till kvinnor 
och inte bara i förhållande till män har fått vissa att fråga sig 
om det inte finns en speciell kvinnokultur.1' De undrar om 
manskulturen är den synliga kulturen, den som är beskriven 
och känd av alla, medan kvinnokulturen är osynlig och okänd 
för dem som inte själva tillhör den. Förhållandet synlig—osyn
lig motsvarar på många sätt förhållandet offentlig—privat. 

Använder man begreppet kultur om kvinnors levnadsförhål
landen används det nog på ett sätt som inte svarar mot det som 
socialantropologerna har utvecklat. Vilket i och för sig inte är 
någon invändning. Men vi står fortfarande inför det analytiska 
problemet: Hur skall kvinnors liv bäst förstås utifrån sina egna 
premisser? Det sätt man vill studera kvinnor på borde jämfö
ras med det sätt som andra "marginella grupper" eller för
tryckta studeras på. Skillnader och likheter skulle kunna klar
göra och vidareutveckla analysmetoderna. 

Man kan till exempel jämföra kvinnor och hippies. Hippie
kulturen innefattar mycket som kan sägas vara feminint, i klä
der, språk, sätt att umgås, värdeorientering samt beroende av 
en annan och ekonomiskt mer lönsam kultur. Liksom kvin
norna fick hippies se sina uttrycksformer kommersialiserade. 
Skillnaden är att hippiekulturen står i kontrast till den omgi
vande kulturen. Genom protest och kritik isolerar den sig, 
struntar skenbart i omgivningen och är upptagen av sitt eget 
inre liv. Kvinnorna däremot står inte i kontrast till den omgi
vande kulturen. De tar inte nödvändigtvis avstånd från mans
kulturen. Den är bara i mindre grad och på hårdare villkor 
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tillgänglig också för dem. De isolerar sig nog i vissa situatio
ner, men de har också tät interaktion med medlemmarna av 
den andra kulturen. Det är nödvändigt för kvinnor att vara 
insatta i den och att kunna inrätta sig på dess premisser. Kvin
norna protesterar inte utan deltar i dess uppbyggnad och be
varande. Ändå kan man kanske säga att män i viss mån ställer 
sig i motsättning till kvinnokulturen. Det är i alla fall inte 
ovanligt att män visar avsky och förakt för feminina drag hos 
sig själva eller andra män.10 Studiet av förhållandet mellan 
kvinnor måste alltså utgå från kvinnornas perspektiv, men se 
deras situation i relation till resten av samhället.11 

Det femte som utmärker samhällsvetenskapernas sätt att stu
dera förhållandet mellan de två könen är att man förbigår 
maktaspekten.12 Att vara upptagen av könsförtryck är politik 
och inte vetenskap, menar vissa forskare. Med det perspektivet 
famlar man i blindo när man försöker studera kvinnors lev
nadsförhållanden och ställning i samhället. Man finner lite här 
och lite där, men en jämförande analys är omöjlig med mindre 
än att man sliter av sig bindeln och försöker se vad det är för 
slags maktförhållanden det rör sig om. Här har vi ett oerhört 
svårt, men också intressant forskningsområde som inte bara 
kan ge oss kunskap om kvinnans ställning, utan också vidare
utveckla teorier om maktutövning och förtryck i samhället i 
stort. 

Ett litet exempel får illustrera vad jag menar. Om en kvinna 
i sitt äktenskap anpassar sig och offrar sig med glädje kan hon 
i vår kultur i gengäld ställa vissa krav på sin partner. Han är 
då skyldig henne lojalitet, uppmärksamhet, ekonomiskt under
håll samt tacksamhet. Om hon protesterade, tänkte mer på sina 
egna intressen och ville sånt som inte kunde förenas med det 
som mannen ville prioritera, kan man säga att kvinnan sviker 
sina plikter. Då har hon också färre rättigheter. Om han ändå 
visar henne lojalitet, uppmärksamhet osv. är det för att han 
tycker att det som hon ger honom, hennes blotta närvaro, är 
värd detta. Med andra ord, han älskar henne. Men vem kan 
känna sig säker på att alltid bli älskad för sin egen skull utan 
att någon är skyldig en det? Och vem är stark nog att klara 
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sig utan lojalitet och uppmärksamhet? Vi behöver analytiska 
begrepp som kan gripa den typen av problem utan att förenkla 
eller idealisera. Det personliga förhållandet mellan en man och 
en kvinna måste ses mot det omgivande sociala systemet och 
kvinnors och mäns ställning i detta. Kvinnors och mäns ställ
ning i den övergripande maktstrukturen måste å andra sidan 
ses i ljuset av det nära och intima förhållande som kan uppstå 
mellan den enskilda mannen och kvinnan.1'5 

Det räcker inte att se vad kvinnor och män utväxlar mellan 
sig och sedan dra den slutsatsen att den typ av utväxling eller 
byte som är vanlig och som har viss grad av varaktighet kan 
uppfattas som ett jämbördigt förhållande. Man måste utgå från 
skillnader i kvinnans och mannens förankring i den sociala 
strukturen, såväl i allmänhet som för de två individer man 
studerar. Om man t.ex. studerar utväxling och byte mellan en 
man och hans hustru skall man finna att hans förhållande till 
henne spelar en annan roll i hans totala system av mänskliga 
relationer än hennes till honom. Man skulle faktiskt kunna an
vända som modell att för honom är innehållet i relationen till 
hustrun (dvs. allt han gör i förhållande till sin hustru) under
ordnat innehållet i de flesta av hans övriga relationer. För 
henne är det omvänt så att både antalet övriga relationer och 
innehållet i dem är underordnade innehållet i relationen till 
mannen. 

Men det är inte vanligt att man tänker så i t.ex. analyser 
av familjeinteraktion eller i utvecklingen av tekniker för att 
lösa familjekonflikter. Familjeteoretikern ser ofta inte det re
lativa i den jämställdhet som han menar att de äkta makarna 
har uppnått. En mer ingående analys kan ofta visa att jäm
ställdheten består i att hans handlingar lite mer bestäms av 
hennes livssituation utan att detta skapar problem i hans för
hållande till andra. Hon, å sin sida, uppnår en viss vidgning av 
sina möjligheter att inrätta sig i förhållande till andra så att 
hon lättare accepterar att hon totalt sett har färre sådana möj
ligheter än han. Exempel på detta: En äktenskapskonflikt i en 
amerikansk bok om familjeterapi löstes genom att han slutade 
ta en drink på en bar efter arbetet och istället fick en drink 
serverad hemma. Hon å sin sida fick glädjen av att se honom 
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glad och nöjd. Då blev det lättare för henne att inte plåga ho
nom med tjat om ungarna, bekymmer och plikter. Det här kan 
på många sätt sägas vara ett extremt exempel. Men min poäng 
är framför allt att en modell som beaktar skillnader i utgångs
position och makt är mer fruktbar än en som utgår från an
passning och harmoni. 

Innebär de brister i samhällsvetenskaplig analys som jag här 
dragit fram att vi måste kassera större delen av den samhälls
vetenskapliga forskningen? Betyder det att samhällsvetenskap
liga teorier är mansteorier och att vi måste börja om från bör
jan för att skapa kvinnoteorier? Jag är inte av den uppfatt
ningen och vill ogärna missförstås så. I en fruktbar forsknings
process påverkar resultaten av forskningen utgångspunkten och 
ändrar perspektiven och angreppssätten. Nu har inte bara in
omvetenskaplig kritik börjat framföras, vi har också fått en 
annan sorts kunskap om kvinnor. Vår generation av kvinno
forskare är inte nöjda med rollen könsrollsforskare. Vi är mer 
ambitiösa och krävande och följaktligen mer rädda för att 
misslyckas. Därför vill vi också i förändringsprocessen ha med 
forskare som inte primärt sysslar med könsroller. Det är de 
resultat forskningen hittills har frambragt som gör det möjligt 
för oss att ställa nya frågor. Jag tror att utmaningar och mot
sättningar som då uppstår kommer att driva forskningen fram
åt.14 Men det är viktigt att vi lägger märke till att det missnöje 
med forskningens resultat som är orsak till den fruktbara ut
maningen inte kommer från forskarna själva. Det kommer 
egentligen inte ens från de kvinnliga forskarna. Jag vill hävda 
att det är den nya kvinnorörelsens verk. Det är dessa kvinnor 
som har satt frågetecken vid den etablerade kunskapen om 
kvinnor och kvinnors liv. Om de inte själva är forskare ger de 
något av den nödvändiga återkopplingen från samhället till 
forskarna. Och när jag säger nödvändig gör jag det helt egois
tiskt som forskare, nödvändig för att forskningen skall bli 
bättre. Idealet är att forskningen är självkorrigerande och hela 
tiden justerar sina premisser och sitt perspektiv för att förbättra 
förståelsen av verkligheten. Då måste man låta sig påverkas 
av dem som befinner sig i verkligheten och har intressen i 
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denna. När samhällsvetenskapliga forskare bara kommunicerar 
med varandra blir forskningen snabbt formalistisk. Jag menar 
inte att forskarna skall göra som den nya kvinnorörelsen säger 
eller bedriva "politik kamouflerad i forskardräkt". Men jag 
menar att forskare som är intresserade av kvinnors förhållan
den och deras ställning i samhället måste försöka besvara de 
frågor som kvinnorörelsen ställer och belysa de motsättningar 
som då framträder. Som bekant rör detta också motsättningar 
mellan kvinnor. "Kvinnan" hyllas i dikten. I samhällsveten
skaperna bör man studera kvinnor — och olika grupper av 
kvinnor i olika slags situationer. 
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Birthe Fihn 

Synpunkter på den kvinnliga forskarens situation 

— Nån måtta på jämlikheten får det vara. 
Fakultetsråd 

Sedan Hypatia1 lynchades av uppretade munkar har kvinnans 
situation inom forskningen snarare varit outsiderns än marty
rens. 

Någon skulle kanske säga att incidenten visar att kvinnliga 
forskare åtminstone togs på allvar i Alexandria på 400-talet, 
något som senare sällan varit fallet. Det finns som bekant 
andra medel än våld som kan tillgripas för att skydda manliga 
revir. Lagar har ju ofta fyllt denna funktion medan numera 
den stabila patriarkala ideologin står som garant för en mans-
dominerad och manscentrerad forsknings bevarande. 

Vad är forskning? Jag skall här beröra några moment i 
forskningsprocessen: individerna, institutionerna och idéerna. 

Innan kvinnan blir forskare har hon blivit kvinna — i social 
bemärkelse, dvs. hon har skolats in i sin kvinnoroll. Kvinno
rollen är svår att förena med forskarrollen. Den kan inte karak
teriseras som en intellektuell roll, utan utmärks av passivitet, 
vördnad för auktoriteter, defensiv livshållning, koncilians, en 
hel rad spöklika egenskaper som effektivt snöper individens 
möjligheter till utveckling och s.k. självförverkligande. 

Belotti beskriver barnens socialisering enligt ett uråldrigt 
mönster som på ett tidigt stadium kastrerar den kvinnliga indi
viden: 

Mannen har i tusentals år innehaft makten. Han har svårt 
att finna sig i att den skall fördelas annorlunda efter ho
nom. Han vill föra den vidare till en varelse av sitt eget 
slag. Den som äger makt åtnjuter aktning. Han upphöjs 
till symbol, han har rätt och skyldighet att utveckla sig 
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maximalt. Man väntar sig att han skall bli en personlighet 
och han uppskattas för vad han blir. 

Av kvinnan väntar man att hon skall bli objekt och hon 
värderas för vad hon ger. Två tvärt motsatta öden. Det 
ena medger självförverkligande, det är passersedeln mot 
framtiden. Mannen får göra fullt bruk av sina personliga 
resurser, av vad miljön och andra människor har att bjuda. 
Man uppmuntrar honom till egoism. Det andra däremot 
kräver självuppgivelse. Kvinnan måste avstå från sina 
personliga strävanden och lägga band på sin energi för att 
ge andra möjligheter att realisera sina mål. Världen byg
ger just på denna lagrade kvinnokraft, en omätlig reser
voar att ösa ur för dem som använder sin egen kapacitet 
till att stilla sin makthunger.2 

Förväntningarna på kvinnans anpassning efter det stereotypa 
mönster som i patriarkatet framhålls och prisas som kvinnligt 
förenas med den allmänt moraliserande attityd som är karak
teristisk för offentliga och privata förväntningar på kvinnor. 
Inte minst kvinnorörelsen har fått känna av denna förmyndar-
mentalitet, som går ut på att tala om för kvinnor vad de bör 
tycka, säga och göra, i stället för att överlämna åt kvinnorna 
själva att följa sina egna intentioner. 

Bristen på alternativa rollmodeller — ideologiska motbilder 
mot de kvinnostereotyper som offentligt framträder i rollen av 
objekt och förvärvar en sorts andrahandsstatus genom sin ero
tiska och husliga relation till kända män — är markant också 
inom detta område. De som offentligt framträder i den pre-
stigemättade rollen av FORSKARE är huvudsakligen män. 

I förväntningarna på att kvinnan skall motsvara kvinnorol
len ingår också uppfattningen att hon skall uppfylla sin roll 
som könsvarelse, genomgå den kvinnliga livscykeln med kärlek, 
äktenskap, barnafödande, vård av man och avkomma. 

I vårt samhälle med dess ojämna maktbalans mellan könen 
och dess starkt polariserade och stereotypa könsroller fungerar 
denna kvinnliga livscykel som en effektiv hämsko på kvinnors 
möjligheter att låta sin kreativitet få utlopp i utåtriktade akti
viteter som politik och forskning. 
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Siulamith Firestone påpekar att kärlekens destruktiva effek
ter bara framträder i ett sammanhang där bristande jämlikhet 
råder mellan kontrahenterna.3 

Kvinnors bristande självförtroende och deras underläge inom 
olika sektorer — ekonomiskt, socialt, sexuellt — samt deras tvi
velaktiga status som objekt: allt detta samverkar till en identi-
tetsrörlust som medför ett desperat behov av manligt godkän
nande. 

I ett av män styrt samhälle, som definierar kvinnor som 
en underlägsen och parasiterande klass, är den kvinna som 
inte på något sätt kan vinna männens gillande dömd. För 
att legitimera sin existens måste kvinnan vara mer än kvin
na, hon måste ständigt söka en utväg att undkomma sin 
definition som underlägsen, och män är de enda som kan 
förläna henne detta nådens tillstånd. Men eftersom kvin
nan sällan tillåts förverkliga sig själv genom verksamhet i 
det vidare (manliga) samhället — och när hon tillåts göra 
det får hon ändå sällan det erkännande som hon förtjänar 
— är det lättare att söka en mans erkännande än de 
mångas. Det är just det valet som så många kvinnor gör. 
Så korrumperas ännu en gång kärleken, i sig något gott, av 
sitt klassammanhang. Kvinnor måste ha kärlek, inte bara 
av helt sunda skäl, utan för att faktiskt få sin existens be
kräftad.4 

En ensam kvinna är fortfarande så gott som socialt död. Även 
om hon gör karriär, exempelvis inom forskning, anses hon ha 
gjort fiasko, nämligen som "kvinna", om hon inte också gör 
karriär som "maka och mor". Den ideologi som förfäktar att 
kvinnorollen måste inkludera moderskap har av amerikanska 
feminister kallats "pronatalism".5 

I kvinnans roll som objekt ingår också en uppsättning för
väntningar på att hon bör se ut på ett visst sätt, uppfylla vissa 
krav på vad som räknas som ett attraktivt yttre. Om den 
kvinnliga forskaren inte motsvarar dessa förväntningar kan 
misstankar framföras om att hon kompenserar sitt misslyc
kande som könsvarelse genom att ägna sig åt något så okvinn-
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ligt som forskning. Till och med den gamla penisavunden kan 
manas fram ur det freudianska spökkabinettet och användas i 
skrämselsyfte. 

Trots dessa förväntningar på kvinnors erotiska och husliga 
karriär är den faktiska, praktiska verkligheten sådan att en 
kvinna inställd på forskning helst bör leva ett klosterliv utan 
könsliga distraktioner. Förälskelser, graviditeter, barnomsorg 
och därtill hörande praktiska och psykiska problem har i ett 
manscentrerat kärnfamiljsanpassat samhälle en tendens att sa
botera kvinnliga forskares arbetsmöjligheter. 

Rita Liljeström nämner i en intervju en undersökning över 
kvinnor som fullföljt en vetenskaplig karriär. Något man fun
nit vara gemensamt för dessa kvinnor var att de hade en 
"stödperson", "någon som trodde på dem och ställde upp för 
dem": 

Nu är det ju vanligtvis så att det är kvinnans roll att vara 
stödperson för sin man. Äktenskap ingås i en ålder då den 
akademiska karriären vanligen grundläggs. Kvinnan har 
socialiserats till en form av ställföreträdande identifika
tion som i ett karriärinriktat system blir socialisation till 
självuppgivelse. 

Ni vet ju hur vanligt det var i förordet till "gamla" 
doktorsavhandlingar, att mannen tackade sin hustru för 
tålamod, försakelse och gott stöd.0 

Kvinnors situation inom könsklassystemet7 i dess nuvarande 
form kan karakteriseras med begrepp som "brist" och "be
roende". Inom könsklassystemets ekonomiska struktur manife
steras detta i kvinnors fattigdom och deras beroende av män 
för sitt uppehälle. Försörjningsinstitutionen framkallar och för
stärker i sin tur andra beroendeformer. 

Virginia Wolf förklarade i A room of one's own (Ett eget 
rum) bristen på kvinnliga författare bl.a. med kvinnors avsak
nad av privatutrymme och egen ekonomi. 

Det som gäller den kvinnliga författaren måste i än högre 
grad gälla den kvinnliga forskaren. Finns det ett arbetsrum i 
ett hem kan man utgå ifrån att det är mannens revir, ett om-
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rade dar han får vara ifred för störningar av barn och kvin
nor, ett område besökaren visar respekt för genom diskreta 
och väl ransonerade knackningar på den stängda dörren. 

Kvinnans revir förväntas sammanfalla med det där husliga 
aktiviteter utövas. Ofta har hon inget eget rum, och har hon 
det förväntas hon ändå vara tillgänglig när mannens och bar
nens behov gör sig påminda. Hennes rumsliga integritet är 
ständigt föremål för angrepp. 

Detta gäller också hennes tid: en kvinnas tid anses vara 
mindre dyrbar än en mans. Den kan lika gärna användas till 
diverse plock- och servicesysslor för andras räkning som till 
forskning eller annan lyxverksamhet för egen räkning. 

Så länge situationen är den att den övervägande delen män 
aldrig satt sin fot i en tvättstuga och radikala flickor med sorg 
tvingas konstatera att "inte ens killar inom vänstern" kan fås 
att diska annat än möjligen efter dramatiska uppträden med 
tårar och hårda ord — så länge förefaller det som ett synner
ligen vanskligt företag för en kvinna att förena forskning med 
sammanboende med en man. 

Problemet är naturligtvis att kvinnor själva oftast delar dessa 
värderingar — och underligt vore det annars, efter den massiva 
indoktrinering de utsätts för. De är vana att sätta sina egna 
behov sist eller att överhuvudtaget inte ta ställning till om de 
har några egna behov, som inte sammanfaller med mannens 
och barnens. 

Patriarkatet reducerar den kvinnliga individen till en servi
cerobot, programmerad att motsvara mannens praktiska och 
psykiska behov. Möjligheten att motstå denna programmering 
och istället utröna sina egna behov och önskningar och bejaka 
dessa, är minimal. Alltså: rollförväntningarna på kvinnan snö
per henne som presumptiv forskare. När hon gör sin entré 
inom forskningsinstitutionen bär hon sitt könsliga handikapp 
med sig. Hurdan är då denna institution? 

Forskning utövas vanligen inom universitet, skapade av och 
för män. När universiteten i Sverige öppnades för kvinnor 1873 
var de exklusivt manliga institutioner, forskning bedrevs av 
män, för män och — huvudsakligen — om män. 

När kvinnor tilläts komma in i dessa reservat för manlig 
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aggression och fåfänga förväntades de anpassa sig efter där 
rådande normer och traditioner, använda manligt språk, av 
männen vedertagna och accepterade teorier och metoder och 
avstå från fruntimmersaktigt beteende. 

Forskarnas lilla idealflicka bör ha vad som så vackert kallas 
en manlig hjärna eller ett manligt intellekt. Ödmjukt bör hon 
tillägna sig det manliga vetande som distribueras av halvgu
darna inom forskningen, hon får hålla sig med en eller annan 
egen åsikt, men hon bör absolut inte vara för oppositionell. 
Framför allt bör hon inte röja några tvivel på att det vetande 
som distribueras representerar essensen av mänsklig kunskap 
och framåtskridande. Finner hon istället att hon som kvinna 
känner sig alienerad gentemot detta ensidigt manliga kulturarv 
och detta manliga s.k. vetenskapliga språk bör hon inte av
slöja det. Hon kan då få namn om sig att vara feminist (fort
farande ett fult ord) eller allmänt velig och fruntimmersaktig. 
Hädanefter kommer ingen att räkna henne till de seriösa fors
karnas skara, hon har inte uppfyllt det falska men rigida kra
vet på objektivitet som varje sann positivist bekänner sig till. 

Hon bör inte heller förvänta sig något stöd utifrån, för hon 
befinner sig i minoritet. Läser hon ett humanistiskt ämne kan 
hon visserligen finna att de kvinnliga studenterna dominerar till 
antalet, men det är bara på grundnivån och där förväntas inte 
en obetydlig student ifrågasätta vedertagna auktoriteter. Anta
let kvinnor sjunker sedan ju högre upp man kommer i hierar
kin. 

Professorer i kvantitativt kvinnodominerade ämnen kan bli 
bekymrade över denna kvinnodominans, som för med sig att 
ämnets status sjunker. Det blir ett "fruntimmersämne" som 
inte tas på allvar, det måste vara lätt om så många kvinnor 
väljer det. I kampen för att hålla sina ställningar är det för
klarligt (om inte försvarligt) att professorer gärna faller för 
frestelsen att gynna de få män som sökt sig till deras ämne och 
på det sättet värja sig för kvinnodominansen. Därför gynnas 
gärna män med tjänster, stipendier, uppmuntran etc. 

De kvinnliga forskare som lyckats tillkämpa sig platser i hier
arkin kan inte förväntas praktisera någon kvinnosolidaritet. 
De har gjort karriär på männens villkor och bör ha förvärvat 
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ett androcentriskt synsätt eller i varje fall vara för patriarkalt 
auktoritärt fixerade för att ifrågasätta systemet. 

Ofta kan man också finna en attityd som kan beskrivas som 
förakt för "vanliga" kvinnor hos "karriärkvinnorna". Eftersom 
könsklassystemet — som klassystem betraktat — bland annat 
kan karakteriseras av rigiditet och brist på rörlighet inom sy
stemet (bortsett från det extrema fåtal som "byter kön") 
måste en kvinna som vill hävda sig inorn systemet välja andra 
vägar. Vanligt är att hon kommer att delvis identifiera sig med 
den härskande kasten, varvid det kvinnoföraktande patriarkala 
värderingsmönstret internaliseras. Hon går med på elitens vill
kor, eftersträvar anpassning och de belöningar denna medför. 
I detta sammanhang är det vanligt att individen förnekar dis
krimineringen eller godtar den med motiveringen att den är 
befogad eftersom kvinnor inte kan/vill/bör bli männens jäm
likar. 

Sådana kvinnor fungerar som alibi för diskrimineringen. 
"Hur kan ni påstå att kvinnor diskrimineras på den här insti
tutionen när X har blivit universitetslektor", osv. "Här är det 
kapaciteten, inte könet som avgör, fröken lilla." 

När den kvinnliga studenten besöker seminarier och öv
ningar är hon vanligtvis tystare än sina manliga kamrater. Här 
motsvarar hon uråldriga och vördnadsvärda förväntningar på 
att kvinnor skall tiga i församlingar där män ingår. För övrigt 
kan man förmoda att hon är hämmad av det s.k. vetenskapliga 
språket, ett abstrakt språk, laddat med facktermer, som bl.a. 
fyller funktionen att hålla en okunnig omvärld på passande 
avstånd. Hon saknar också förmågan att uttrycka sig på det 
pompösa, mångordiga sätt som med förkärlek odlas av man
liga forskare. När en man har något att säga upplevs det van
ligen av honom själv och omgivningen som viktigt just därför 
att de talorgan som frambringar dessa språkljud tillhör en 
man. 

Men nu reser sig väl kvinnan och kritiserar systemet? Knap
past. För på kvinnligt anspråkslöst vis har hon nog funnit fel 
på sig själv i stället för på systemet. 

Men hon borde angripa institutionen. För det är inte någon 
sympatisk institution, vare sig från kvinnlig eller från s.k. all-
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mänmänsklig synvinkel. För inom forskningsinstitutionen råder 
en socialdarwinistisk atmosfär med ett utpräglat förakt för 
svaghet; den hårda och ofta illvilliga kritik man beskär sina 
medforskare, den monomana självupptagenhet med vilken man 
slår vakt om den egna positionen, prestigehungern, konkurrens
andan, allt detta kräver en människotyp som trivs och blomst
rar i detta klimat och inte besväras av någon överdriven käns
lighet. 

Forskningsklimatet vid svenska universitet kan knappast 
karakteriseras som okonventionellt och uppsluppet. Snarare 
råder där en luguber, puritansk atmosfär som borgar för goda 
seders bevarande och strikt iakttagande av etikettsregler. 

Detta är också tillämpligt på vetenskapssynen. Den positivis-
tiska hegemonin är ett trist men oundvikligt faktum som dock 
på senare tid alltmer ifrågasatts.8 

För att en feministisk forskning skall få möjlighet att ut
vecklas vid universiteten krävs i första hand att den rådande 
puritanskt-positivistiska forskningssynen ersätts med en gene
rösare syn på vad som är vetenskap och hur denna skall be
drivas. Vi behöver vad Feyerabend kallar en "anarkistisk" 
kunskapsteori: 

Vetenskap är i grund och botten ett anarkistiskt företag. 
Teoretisk anarkism är mer human och gynnsam för positiv 
utveckling än de alternativ som präglas av lag och ord
ning.9 

Feyerabend förnekar metodreglers giltighet som garant för 
"vetenskaplighet": 

Varje regel, varje krav /. . ./ hävdas endast villkorligt, som 
en tumregel, och kan förkastas eller ersättas med sin mot
sats efter granskning av konkreta fall (detta gäller till och 
med för så "grundläggande" krav som konsistens, falsifie-
ring, överensstämmelse med empiriska resultat, maximalt 
innehåll under givna villkor osv.). 

/. . ./ Allt detta innebär att metoderna i bästa fall förser 
oss med en rätt kaotisk lista med tumregler och att den 

180 



enda princip som vi kan lita på under alla omständigheter 
är att allt är tillåtet.10 

Vi bör låta metoder fungera som redskap, hjälpmedel, och 
inte som tvångströja, inte vara rädda för att ge oss av från väl 
upptrampade vetenskapliga vägar ut i en vildmark där vi vis
serligen kan trampa fel men där vi också kan finna nya och 
hittills aldrig skådade blommor. I det rådande klimatet räknas 
försiktighet som den största dygden och garanterar en stagna
tion som börjar kännas alltmer unken. Riv alltså stängslen, 
kasta tvångströjan och låt tusen blommor blomma! 

I patriarkatet med dess starkt polariserade könsroller är det 
berättigat att säga att män och kvinnor lever i olika världar. 
Detta medför att mans- och kvinnomedvetandet är olika, de 
båda könen uppfattar "verkligheten" på olika sätt och tolkar 
den på olika sätt. Summan av dessa tolkningar är vad vi kallar 
kultur. Eftersom männen ( det vill säga vissa män) alltid haft 
makten och möjligheterna att lansera sin tolkning av verklig
heten, sin kultur, medan kvinnokulturen levt i det fördolda och 
förblivit en subkultur, har denna manskultur etablerats och 
fortlevt under den falska varubeteckningen "mänsklig" kultur. 
En kvinna som vill tillägna sig "mänsklighetens" kulturarv har 
alltså fått tillägna sig manlighetens kulturarv. 

Det har alltid varit opportunt för kvinnor att godta dessa 
manliga "sanningar" eftersom det är den som har makten som 
avgör vad som är sanning. Fortfarande förekommer det att 
man förnekar mans- och kvinnomedvetandets respektive sär
prägel och i idealistisk blindhet hävdar "människomedvetan
dets" existens. 

Detta är falskt. Förtryckarens medvetande är och förblir 
annorlunda än de förtrycktas medvetande. Man föds in i köns-
klassystemet och man dör i det. Även om man med uppbju
dande av all sin fantasi och intuition försöker föreställa sig hur 
det är att "vara man" respektive "kvinna", kan könen aldrig se 
verkligheten med samma ögon. Vår tid karakteriseras inga
lunda av en utjämning av könsrollerna, även om en del ytliga 
fenomen skulle kunna tolkas som en yttring av detta. 

Speciellt intressant blir denna problematik då vi kommer till 
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"kvinnoforskningen" (forskning om kvinnor och — företrädes
vis — av kvinnor). Den stora frågan blir då: vilken väg sJcall vi 
gå? Skall vi isolera oss från mansskapade och mansdomine-
rade institutioner eller skall vi eftersträva integrering? 

Detta problem blir aktuellt när det gäller både institutioner 
och ämnen. 

Själv är jag positiv till alternativa institutioner — kvinno
högskolor. Detta befriar oss från de mansdominerade universi
tetens tvångströja med dess krav på ensidig anpassning och dess 
syn på kvinnan som en outsider. 

I brist på detta kan intresseorganisationer för kvinnliga 
forskare fungera som en buffert mot den patriarkala institu
tionen och som en förening för inbördes hjälp.11 

Risken finns att när "kvinnoforskning" etableras vid de kon
ventionella universiteten (något som nu börjar ske) denna 
forskning redan från början utsätts för patriarkal censur genom 
att tjänster besätts med män. 

Ur positivistisk synvinkel anses det som bekant mest comme 
il faut att förneka att könet har någon betydelse i forsknings
situationen (även jag har tidigare fallit i denna fälla). Den 
positivistiske forskaren anser sig — i likhet med änglarna — 
köns- och klasslös. Om nu i gängse universitetsmässig betydelse 
"duktiga" gossar installeras på platser där de kan styra kvinno
forskningen, avgöra vad som är "bra" eller "dålig" forskning, 
skrämma bort (i deras tycke) olämpliga forskare etc. kommer 
detta att redan från början förvandla kvinnoforskningen till 
en papperstiger. Etableras ett dylikt patriarkalt kontrollsystem 
har den repressiva toleransen firat ännu en triumf. Garanterat 
ofarliga forskare får i godan ro pyssla med sina specialiteter 
medan opassande — och intressanta — projekt förvisas ut ur 
universiteten. 

Eftersom det är svårt att utöva en effektiv kritik mot en in
stitution om man själv är en del av den, kan det ha sina för
delar att bedriva forskning utanför systemet. Nackdelarna i 
form av att den nödvändiga ekonomiska grunden därigenom 
försvinner för den enskilde forskaren är dock påfallande. 

Attityderna mot kvinnoforskare pendlar fortfarande mellan 
löje och skräck. Hanne Haavind har i en artikel i Nordiskt 
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Forum12 sammanfattat den kritik en kvinna som sysslar med 
kvinnoforskning kan möta. Hon tar här upp följande exempel 
på "diskriminerande strategier": 

Politisering: "Dette er jo kvinnesak. Forskningen kan ikke 
ta parti i en politisk uenighet." Betyr at forskere må av
stå fra å ta upp de samfunnsmessig viktigste spörsmål. 

De politisering: "Kvinnoforskning er OK sålenge den ikke 
lar seg dirigere av kvinnebevegelsen og ikke hevder at det 
er nodvendig med flere kvinnlige forskere." Betyr at den 
er OK sålenge den fjerner alle elementer som kan bety en 
endring i de etablertes egen virksomhet. 

Kooptering (kalles også tokenism): "Trykke til sit bryst 
og klemme luften utav." 

Utskillclse: "Nå får dere bevise at dette har noe for seg, 
og at dere kan finne gw//." Muliggjor en senere "bekla-
gelse" når ens forventninger ikke ble "innfridd". 

Bagatellisering: "Slike forhold har forskerne vaert klart 
over lenge. Kjonn skiller seg ikke i prinsippet fra en rekke 
andre variabler som klasse, kulturbakgrunn, ålder osv." 

Överbelastning: "Nå kan du ta deg av all undervisning og 
forskning og utredningsvirksomhet om kvinner, familie, 
barn og slikt — du som jo kan det best." 

Isolering: "Jeg trodde ikke du var interessert i dette, jeg 
trodde du drev med kvinneforskning." 

Personliggj0ring: "Hun er ikke saerlig dyktig, men slår seg 
op på et motetema (modeämne) med liten konkurrense." 

Distansering: "Kj0nn er sikkert relevant andre steder, men 
jeg kan ikke se at den kan tilfore noe nytt her på mitt felt." 

I mitt tycke är det knappast önskvärt att sopa ihop problem 
rörande halva mänskligheten inom ett enda ämne, vad man nu 
behagar kalla detta: kvinnoforskning, feminologi eller dylikt. 
För, som en holländsk student sa i samband med Nijmegen-
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konferensen: Skall vi bara ha ett enda ämne och männen alla 
andra? 

Önskemålet är väl i stället att alla ämnen skall utsättas för 
en granskning och värdering utifrån kvinnoaspekter så att det 
i fortsättningen inte bara blir männens syn på verkligheten som 
förs till torgs. 

I detta sammanhang måste såväl det vetenskapliga språket 
som teorier och metoder revideras. Det är önskvärt att denna 
revidering utförs respektlöst och utan vördnad för patriarka
tets auktoriteten detta är en förutsättning för att åstadkomma 
något — åtminstone delvis — nytt. För helt kan vi aldrig frigöra 
oss från kolonisatörernas kulturella monopol. 

Noter 
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Gebers, Stockholm 1977), s. 25-26. (Originalets titel: Dalla parte 
delle bambine.) 
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Karin Westman Berg 

Kvinnoforskningsteori 

Vad har medarbetarna i denna bok gemensamt utöver att de 
alla forskar om kvinnor eller om ämnen som nära angår kvin
nor? Några av deras principiella uttalanden sammanställs här 
till ett slags positionsbestämning — i väntan på de teorier om 
kvinnoforskning som nu gradvis växer fram. 

Vilka idéer har kvinnoforskarna inspirerats av? 

Över hela världen har kvinnliga forskare påverkats av det 
starka inflytande som strömmat ut från den nya kvinnorörel
sen, framför allt från den s.k. feminismen i USA och dess 
pionjärinsatser inom universiteten från slutet av 60-talet. 

Ordet "kvinnoforskning" lanserades i Sverige i början av 70-
talet som en term för det som i USA kallades "Women's Stu
dies" med betydelsen "forskning av kvinnor, om kvinnor och 
för kvinnor". Det var den feministiska intelligentians svar på 
upptäckten att den forskning som bedrevs vid USA:s universi
tet huvudsakligen var en forskning av män, om män och för 
män. 

Flera av medarbetarna i denna bok har yttrat sig om in
flytandet från den nya kvinnorörelsen och vad det betytt för 
deras forskning. Statsvetaren Tone Schou Wetlesen: 

Mycket av dagens kvinnoforskning är en följd av att 
kvinnoförtrycket erkänns som ett genomgripande problem 
både individuellt och samhällsmässigt. Det finns således 
ett nära samband mellan kvinnorörelsens framväxt och 
det tilltagande intresset för kvinnoforskning. (Kvinne-
kunnskap, Oslo 1976, s. 9, min övers.) 
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För antropologen Susan Reynolds Whyte har den nya kvinno
rörelsens människosyn blivit nyckeln till väsentliga forsknings
resultat. Hon har fått upp ögonen för att "människan" är en 
abstraktion, ett kamouflage-ord när man egentligen menar 
"mannen". Vad som finns i verkligheten är två olika individer, 
man och kvinna, som lever i skilda världar. Var och en måste 
studeras utifrån sin egen situation: 

Vetenskapen om människan blir ofta till vetenskapen om 
män, eftersom män förmodas representera alla människor. 
Den medvetenhet om könsskillnader som följt i kvinno
rörelsens kölvatten har inlett en utveckling bort från denna 
odifferentierade och könlösa syn på samhället, mot en 
"tvåkönad" syn på sociala grupper. Detta har bland annat 
resulterat i förståelse för att män och kvinnor har olika 
position, olika intressen och skilda problem till och med i 
relativt okomplicerade samhällen. 

För teologen Catharina M. Halkes är inspirationen från den 
amerikanska feministiska rörelsen så självklar att hon använder 
beteckningen "feministisk teologi" också om sin egen forskning. 

Språkforskarna Olaug Rekdal och Tove Skutnabb-Kangas 
har av kvinnorörelsen fått hjälp att se att språket i sig är 
kvinnoförtryckande och därigenom har de också upptäckt att 
språkforskningen är det. 

Psykologen Hanne Haavind anser att den nya kvinnorörelsen 
satt igång kvinnoforskningen genom att underkänna den forsk
ning som fanns om kvinnor. (Hennes slutsatser, se s. 170.) 

Juristen Lotta Westerhäll-Gisselsson kan på ett nytt och gi
vande sätt analysera den dåliga anpassning lagar och förord
ningar har till kvinnors villkor, därför att hon frångått den 
traditionella synen på männens rättigheter och skyldigheter 
som ett mål för kvinnorna. "Männens premisser är ingalunda 
alltid något önskvärt", påpekar hon i anslutning till den nya 
kvinnorörelsens uppfattning. 
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Vilken kritik riktar kvinnoforskarna mot sin vetenskap? 

Allmänt kan sägas att: 
1. de kritiserar bristen på forskning om kvinnor och kräver 

utvidgning av de empiriska kunskaperna om kvinnor och 
kvinnligt betonade ämnen; 

2. de kritiserar existerande teorier och tankemodeller därför 
att kvinnor inte inbegrips där — därför att de inte är utformade 
för forskning om kvinnor; 

3. de kräver avlägsnande av dolda könsfördomar inbyggda 
i språk, metoder, attityder, värderingar — eller åtminstone ett 
öppet redovisande av dem; 

4. de kräver nytänkande när det gäller centrala begrepp som 
vetenskapsuppfattning och vetenskaplig objektivitet och är kri
tiska mot tron att värderingsfrihet är möjlig i forskningssitua
tionen. 

Det är alltså fråga om krav på avskaffande av existerande 
kvinnodiskriminering inom universitetens centrala verksamhet: 
forskningen. 

1. Bristen på forskning om kvinnor 

Litteraturhistorikern Åse Hiorth Lervik: 

Framför allt i historiskt perspektiv gäller att mansdomi
nansen får bilden, dvs. relationen mellan manliga och 
kvinnliga författares prestationer, att te sig skevare än den 
faktiskt var. Som bekant är de flesta litteraturhistorier 
fram till våra dagar skrivna av män, liksom det är män 
som redigerat antologier och satt samman kurserna på 
olika stadier av vårt undervisningssystem. Den äldre litte
raturen har kommit till de flesta av oss i urval eller i en 
framställning som är sedd med mäns ögon, bestämd av 
deras värderingar. 

/. . ./ också bibliografier görs av män och präglas av 
maskulina värderingar. 
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Haavind: 

Samhällsvetenskapernas sätt att arbeta har hittills varit så
dant att kvinnors levnadsförhållanden blivit otillräckligt 
integrerade och av och till förbisedda. 

2. Teorier och tankemodeller 

Haavind: 

Kvinnan passar dåligt in i teorier och modeller i samhälls
vetenskaperna. / . . . / Men nog är det rimligt att man frågar 
sig om det är kvinnorna eller samhällsvetenskaperna som 
det är fel på. 

Man har aldrig försökt att finna kategorier som är spe
ciellt avsedda för kvinnor från början. Man har inte sett 
efter vad som är viktigt i kvinnors liv och därför av bety
delse för vad de tycker /. . ./ 

Kvinnor studeras som mödrar och hustrur. De blir för
ståeliga för att de är detta och i övrigt oförståeliga som 
människor. 

Litteraturvetaren Birthe Fihn hävdar att såväl det vetenskap
liga språket som teorier och metoder måste revideras: "Det är 
önskvärt att denna revidering utförs respektlöst och utan vörd
nad för patriarkatets auktoriteter: detta är en förutsättning för 
att åstadkomma något — åtminstone delvis — nytt." 

3. Dolda könsfördomar 

Rekdal och Skutnabb-Kangas kräver att språkforskningen skall 
"avslöja det patriarkala perspektivet" inom själva språket. De 
kritiserar språkforskares attityder till manliga och kvinnliga 
språkvanor. I en vetenskaplig text kan till exempel mäns språk
vanor framställas som "normala, starka, föredömliga" medan 
kvinnors språkvanor kallas "avvikande, veka". 
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Haavind: 

Forskning om män omtalas som generellt giltig för alla. 
/. ../ Beteckningar som han, människa, folk, man, alla, 
ingen, vi osv. kan när som helst visa sig syfta uteslutande 
på personer av hankön utan att detta uttryckligen redo
visats. 

Vi är medlemmar av en sexistisk kultur. Det vill säga en 
kultur där kvinnoförtryck utövas, vidareförs, legitimeras 
och döljs. Detta gäller också för de samhällsvetenskapliga 
forskarna. Att bli medveten om detta är önskvärt för alla 
och nödvändigt om man vill kalla sina utläggningar ve
tenskapliga. 

Haavinds artikel och den bakomliggande undersökningen av 
samhällsvetenskapliga discipliner utgör ett första försök i 
Skandinavien till bredare kartläggning av de forskningsrutiner, 
tankemodeller etc. som åstadkommer den antagligen omed
vetna kvinnodiskrimineringen. Undersökningens resultat har 
lagts till grund för Norges almenvitenskapelige forskningsråds 
(NAVF) planering för forskning om kvinnor och utgör ett 
exempel på kvinnoforskning som kritiskt instrument för en fa
kultets självprövning. 

4. Vetenskapsuppfattning 

Kvinnoforskare anser vanligen att s.k. "vetenskaplig objektivi
tet" inte existerar i den meningen att forskning kan bedrivas 
utan engagemang från forskarens sida. Detta engagemang bör 
emellertid öppet redovisas. Den forskning som utgår från ett 
subjektivt intresse måste naturligtvis anses för "objektiv" när 
dess metoder och resultat kan efterprövas vetenskapligt. 

Fihn kräver vidgning av själva vetenskapsbegreppet: 

För att en feministisk forskning skall få möjlighet att ut
vecklas vid universiteten krävs i första hand att den rå
dande puritansk-positivistiska forskningssynen ersätts med 
en generösare syn på vad som är vetenskap och hur denna 
skall bedrivas. 
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Har kritiken gjort någon verkan hittills? 

Både jakande och nekande svar lämnas. 
"Medvetenhet om skevheten i det patriarkala perspektivet 

har nu vaknat och det finns ett inte obetydligt intresse för för
hållandet mellan språk och kön både bland forskare och bland 
lekmän", menar Rekdal och Skutnabb-Kangas. 

Reynolds Whyte: "Inom antropologin har man inom de ge
mensamma generella teorierna erkänt att det existerar ett 
kvinnligt perspektiv, att specifikt kvinnliga värden, problem 
och protester existerar och kommer till uttryck. Äntligen har 
man börjat dokumentera och diskutera detta." 

Haavind: "Könsrollsforskningen inom samhällsvetenskaperna 
i Skandinavien har haft föga inflytande på den generella teori
bildningen." (Uttalandet fällt 1975, före NAFR:s satsning på 
stöd till samhällsvetenskaplig kvinnoforskning.) 

Vad innebär forskning ur kvinnoaspekt? 

Uttrycket "forskning ur kvinnoaspekt" skapades i Norge och 
användes för första gången i stället för kvinnoforskning vid 
NAVF:s konferens "Kvinnoaspekter i humanistisk forskning", 
1975. 

Vad man ville uttrycka var det som termerna "kvinnoforsk
ning" och "forskning om kvinnor" inte utsäger något om, näm
ligen på vilket sätt forskning om kvinnor skall bedrivas för att 
inte vara styrd av "sexistiska värderingar", "patriarkala per
spektiv" eller "oredovisade könsfördomar". 

Kvinnoforskare får fortfarande sin grundutbildning inom 
universitetens patriarkala traditioner — som de sen kritiserar. 
Hur de skall lägga upp sina egna undersökningar för att bryta 
traditionen blir en viktig nyskapande uppgift. De har ännu inte 
någon etablerad forskningstradition att bygga på. Det gäller 
att dokumentera kvinnors upplevelser av verkligheten, att tolka 
verkligheten utifrån kvinnors perspektiv, att ta hänsyn till 
kvinnors intressen och värderingar. 
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Kvinnoaspekter 

Rekdal och Skutnabb-Kangas: "Verkligheter ter sig annor
lunda när den ses från kvinnosynpunkt." "När språkforskare 
har behandlat könsskillnader i språket, har det oftast inte varit 
fråga om kvinnoforskning eftersom ett medvetet kvinno- och 
jämlikhetsperspektiv saknats." 

Haavind: ". . . tolkningar av empiriska resultat blir felaktiga 
om man inte tar hänsyn till skillnaden i den totala livssituatio
nen mellan kvinnor och män." "Hur skall kvinnors liv bäst 
förstås utifrån sina egna premisser?" "Kvinnor kan lätt verka 
oförnuftiga och 'kvinnliga' om man utgår från samma premis
ser som när man tolkar mäns handlingar." (Kvinnor har andra 
premisser. Barnens antal och ålder är till exempel viktigare 
faktorer för en kvinna att beakta än för en man när det gäller 
att engagera sig politiskt. För honom kan utbildning och eko
nomi vara mera avgörande.) "Det är först när man drar in 
kvinnornas egna premisser för att de handlar som de gör som 
man kan inse att deras beteende är rationellt. /. . . /" 

Problemet med att forska "ur kvinnoaspekt" kompliceras av 
att kvinnors livsmönster, värderingar, intressen, verklighets
uppfattning etc. inte kommer till uttryck på samma självklara 
sätt i samhället som mäns, inte finns dokumenterade och kodi
fierade. De existerar kort sagt på samma vaga sätt som värde
ringar inom andra maktlösa grupper. Schou-Wetlesen: 

Kvinnors möjligheter att utveckla sin identitet försvagas 
genom att deras kultur, dvs. kvinnors erfarenheter, upp
levelser, menings- och symbolvärld, privatiseras och sällan 
bekräftas i den offentliga sfären. / . . ./ Kvinnokulturen 
präglas därför av tystnad och osynlighet. Detta har be
gränsat kvinnors möjligheter att dela erfarenheter och ut
veckla solidaritet. De officiella kanalerna har varit stängda 
för dem. 

En ytterligare komplikation är den, att kvinnor vid sidan av 
sina kvinnospecifika intressen deltar också i manskulturen och 
hjälper till att bära upp den, medan männen lever huvudsak-
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ligen i sin egen sfär och ofta intar en negativ attityd till kvinno
kulturen. Haavind: 

Kvinnorna står inte i kontrast till den omgivande kultu
ren. De tar inte nödvändigtvis avstånd från manskulturen. 
Den är bara i mindre grad och på hårdare villkor tillgäng
lig också för dem. De isolerar sig nog i vissa situationer, 
men de har också tät interaktion med medlemmar av den 
andra kulturen. Det är nödvändigt för kvinnor att vara 
insatta i den och kunna inrätta sig på dess premisser. 
Kvinnorna protesterar inte utan deltar i dess uppbyggnad 
och bevarande. Ändå kan man säga att män i viss mån 
ställer sig i motsättning till kvinnokulturen. Det är i alla 
fall inte ovanligt att män visar avsky och förakt för femi
nina drag hos sig själva eller andra män. 

Hur tillämpar man kvinnoaspekter i forskningen? 

Artiklarna i denna bok ger alla exempel på ny kunskap som 
kvinnliga läsare kan uppleva som avsedd för dem i det histo-
riske skede vi nu befinner oss. Här finns således många exem
pel på vad man satsar på vid forskning ur kvinnoaspekt. Över
sikter över kvinnoforskning inom olika vetenskaper hittar man 
regelbundet i SIGNS, Journal of Women in Culture and So
ciety, The University of Chicago Press, 1975—79. 

Mot den bakgrund som tecknats ovan förstår man lätt att 
kvinnoforskare känner behov av att samarbeta i grupper och 
projekt för att kunna hjälpa varandra att känna igen och und
vika de sexistiska värderingarna och rutinerna inom sin egen 
vetenskap; för att orka ställa de egna, annorlunda frågorna och 
pröva nya perspektiv som inte förut formulerats och tilläm
pats. 

Rekdal och Skutnabb-Kangas: "På samma sätt som kvinn
liga forskare inom sina ämnen har skapat begreppen kvinno
historia, kvinnolitteratur, kvinnosociologi, kvinnopsykologi etc. 
borde vi inom språkforskning få en kvinnolingvistik." Inte för 
att isolera oss utan för att "fungera som drivbänk och tummel
plats för nya infallsvinklar". 
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Kvinnoforskare söker också stöd i kontakter med kolleger 
inom andra discipliner som brottas med samma problem. 

Westerhäll-Gisselsson: "Förutom att kvinnorätten är tvär-
disciplinär är den även tvärvetenskaplig. Andra vetenskaper 
som ligger kvinnorätten nära är exempelvis rättssociologi, na
tionalekonomi och psykologi." 

Kvinnoaspekter tillämpade inom litteraturforskning 

Eftersom litteraturvetenskap är ett av de tidigaste områdena 
för kvinnoforskning och det som jag känner bäst till väljer jag 
att låta Åse Hiorth Lerviks undersökning exemplifiera hur man 
kan tillämpa kvinnoaspekter. 

När Lervik lyfter fram den förut okända kvinnliga författa
ren och kritikern Mathilde Schiott sker det i överensstämmelse 
med ett allmänt intresse hos kvinnoforskare att studera gångna 
tiders kvinnor eftersom kvinnornas historia är föga känd. Ler
vik utvidgar forskningsområdet till att gälla också kvinnliga 
kritiker. För att kunna bedöma Mathilde Schi0tts insats sätter 
hon den i relation till hennes utbildning, livsmönster, kvinnor
nas situation i dåtidens samhälle, mansdominansen inom den 
litterära institutionen — allt detta som sexistiska värderingar 
inom vår vetenskap vanligen hindrar forskare från att ta itu 
med. Att hon i detalj belyser hur en kvalificerad kvinna väljs 
bort ur litteraturkritikens historia och en föga meriterad man 
väljs in bidrar till debatten om den vetenskapliga objektivite
ten inom historieskrivningen. 

"Försöken att hämta fram några av dessa 'glömda' kvinnliga 
författare ur mörkret är ett försök att korrigera vår vetenskaps 
bild av den historiska verkligheten", skriver Lervik. 

Vid analyser av metoder och värderingar inom Mathilde 
Schi0tts kritik kommer hon in på det aktuella problemet om 
det existerar något kvinnospecifikt sätt att skriva och visar på 
en väg att tränga djupare in i problemet. Genom komparativa 
analyser med dåtida manliga och kvinnliga recensenters verk 
kan hon konstatera att 'Mathilde Schi0tts insats förtjänar 
större uppmärksamhet än den har fått /. . ./ inte minst för att 
hon på ett så fint och förpliktande sätt kombinerar maskulin 
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akademisk tradition med ett levande arv från kvinnokulturen". 
Lervik stannar emellertid inte vid termen "arv från kvinno

kulturen" utan fortsätter att ytterligare precisera vad detta be
grepp innebär i ett ideologiskt och kvinnohistoriskt perspektiv: 

Från kvinnokulturen för hon med sig just det levande in
tresse för litteratur som utvidgning av den kända verklig
heten och som meddelande i de allra viktigaste frågorna. 
Hon möter verken ansikte mot ansikte, upplever dem som 
personliga och aktuella angelägenheter, reagerar på dem 
med huvud och hjärta och sitt kvinnolivs erfarenheter. 

Med hjälp av biografisk-psykologisk metod kan Lervik dess
utom visa vad just detta drag i Mathilde Schi0tts recensioner 
betydde för dåtidens författare. 

Skillnaden mellan Lerviks kvinnoforskning och gängse littera
turforskning tycks mig mindre ligga i nya metoder och mera i 
den annorlunda värderingen som leder till val av ny typ av 
forskningsobjekt, nya frågeställningar och ny historieskrivning. 

Mathilde Schi0tt lyckades, som vi sett, i sin recensicnsverk-
samhet kombinera kvinnoaspekter och mansaspekter. Ett så
dant mål föresvävar också kvinnoforskare inom litteraturve
tenskap och har tydligast formulerats i Norge av litteraiurveta-
ren Siri Nyländer: "Ingen analys av ett litterärt verk stall an
ses fullständig och uttömmande — utan att kvinnortlevanta 
problemställningar på ett eller annat sätt kommer med." (Vind-
uet nr 2 1975.) 

Till en sådan integrering av kvinnoaspekter inom literatur-
vetenskapens allmänna teori är vägen ännu lång i Sverre. Det 
finns också forskare som menar att frågan är för tidigt väckt 
och att en integrering inte kan ske förrän kvinnoperspektiven 
blivit tydligare och bättre kända och männen upphört alt kräva 
hegemoni för sina perspektiv. Det är utan tvivel kvinnlga stu
derande som har mest inflytande i en fråga som denna Birthe 
Fihn tar upp problemet: "Men nu reser sig väl kvinnan och 
kritiserar systemet? Knappast. För på kvinnligt anspråkslöst vis 
har hon nog funnit fel på sig själv i stället för på systenet." 

194 



Kan män bedriva forskning ur kvinnoaspekt? 

Frågan ställs understundom och svaren blir olika från olika 
forskares sida. Fihn är skeptisk till möjligheten och definierar 
kvinnoforskning som "forskning om kvinnor och — företrädes
vis — av kvinnor". 

Öuiga medarbetare i denna bok har inte yttrat sig i frågan. 
Själv är jag positiv. Mina argument är följande: Det finns re
dan enstaka män som har lyckats göra det. I gångna tider t.ex. 
filosofer som Condorcet i 1700-talets Frankrike och John 
Stuart Mill i 1800-talets England. På 1900-talet hände det 
under kampen för kvinnlig rösträtt att män intresserade sig 
för kvinnoperspektiv i forskning och något liknande har hänt 
med enstaka manliga forskare också under det nuvarande 
starka inflytandet från feminismen i USA. Dessutom har ju vi 
kvinnor länge utbildats för att prestera forskning utifrån mäns 
värderingar och också i många fall lyckats. 

Men villkoren är naturligtvis att män frigör sig från sexis-
tiska värderingar och lägger ner arbete på att lära känna kvin
nors situation, lyssna och lära av kvinnokulturen och tillägna 
sig den. 

Vad är kvinnoforskningens mål? 

Som vi sett var målet till att börja med nära förbundet med 
kvinnorörelsens mål. Harriet Holter m.fl. har definierat den 
samhällsvetenskapliga kvinnoforskningen utifrån dess målsätt
ning: 

. . . med samhällsvetenskaplig kvinnoforskning menar /vi/ 
den typ av forskning som har som uttalat mål att belysa, 
förstå och förklara kvinnors ekonomiska, sociala, psyko
logiska och kulturella situation på ett systematiskt sätt 
/. . . / finna förklaringar på de stora olikheter vi vet existe
rar mellan män och kvinnor /. . ./ förklaringar på hur så
dana förhållanden kan ändras. {UHÄ-rapport 1978:22, 
s. 26.) 
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Forskningens sociala och samhällsreformatoriska målsättning 
uttrycks här tydligt liksom hos Westerhäll-Gisselsson: Det 
är "kvinnorättens uppgift att genom rättspolitiska argument 
verka för kvinnovänliga reformer". Schou-Wetlesen: 

En viktig del av forskningens frigörande uppgift består i 
att förmedla erfarenheter, upplevelser och verklighetsupp
fattningar som har varit föga synliga i mansdominerade 
samhällen. Det rör sig om att få fram ökad medvetenhet 
och kunskap om kvinnors kultur så att den kan få större 
inflytande på samhällets utformning. Det rör sig också om 
att få fram i ljuset de ovärdiga maktrelationer som bidrar 
till att hålla kvinnor nere. /. . ./ Det är därför viktigt att 
politisera den privata livssfären så att sambandet mellan 
personliga problem och samhällsförhållanden kan klargö
ras. 

Det har diskuterats om kvinnoforskningen skall hänvisas till 
speciella institutioner eller om målet skall vara integrering i de 
redan existerande. Fihn: 

I mitt tycke är det knappast önskvärt att sopa ihop pro
blem rörande halva mänskligheten inom ett enda ämne, 
vad man nu behagar kalla detta: kvinnoforskning, femino-
logi eller dylikt. För, som en holländsk student sa i sam
band med Nijmegenkonferensen: Skall vi bara ha ett enda 
ämne och männen alla de andra? 

Önskemålet är väl i stället att alla ämnen skall utsättas 
för en granskning och värdering utifrån kvinnoaspekt så 
att det i fortsättningen inte bara blir männens syn på verk
ligheten som förs till torgs. 

Ett mål som ofta nämnts i det föregående av både samhällsve
tare och humanister är att få kvinnoforskningen etablerad inom 
den egna vetenskapen. Det målet kan också kombineras med 
befrielseaspekten, framhåller Halkes: 

Feministisk teologi är därför inte avsedd att vara ett till-
lägg till existerande teologi, utan vill befria den domine-
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rande, abstrakta, manliga teologin från dess ensidighet. 
Den värsta bristen i kultur, religion och politik är inte att 
de endast representerar halva mänskligheten utan att man 
tror att hälften är nog eller till och med att hälften utgör 
det hela. Feministisk teologi är inte en teologi enbart för 
kvinnor. Vi försöker finna ett förhållningssätt till teologin 
som ytterst delas av män och kvinnor. 

Det mest omfattande mål som skisserats av medarbetarna i 
denna skrift är en revolution inom hela den vetenskapliga värl
den — ett paradigm-skifte i Thomas Kuhns mening: 

Kvinnoforskningen representerar ett korrektiv till den ti
digare mansdominerade och manscentrerade forskningen. 
Den bär löften om nytänkande av gränsöverskridande eller 
revolutionär karaktär. Det beror på att gamla förklarings
mönster, som inte kan förklara kvinnors liv och situation, 
får lov att stryka på foten för mer omfattande teorier som 
också omfattar kvinnor. (Schou-Wetlesen i Kvinnekunn-
skap, Oslo 1976, s. 13, min övers.) 
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