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1 Inledning 
 
Idag är genusrättsvetenskapen en etablerad institution på de flesta juristutbildningar i Sverige. 

Enligt examensordningen ska en student för att erhålla juristexamen bl.a. ”visa kunskap om 

sådana samhälls- och familjeförhållanden som påverkar kvinnors och mäns livsbetingelser.”1 

För juristexamen vid Stockholms universitet krävdes dessutom fram till 2012-03-12 att 

studenten hade ”förmåga att betrakta rättssystemet ur andra synvinklar än den strikt 

juridiska”, t.ex. dess ”förhållande till samhälleliga faktorer som kön, klass och etnicitet.”2  

Även många individuella kurser har liknande mål, t.ex. så förväntas studenterna som läst 

juristprogrammets första termin vid Umeå universitet ha förvärvat ”en vidgad förståelse för 

det svenska rättssystemet utifrån mångfalds- och genusperspektiv.”3 

Att denna vetenskapliga inriktning har fått inflytande är ingen slump. Ambitionen från 

regeringen har sedan 1990-talet varit att etablera genusvetenskap inom de högre 

utbildningarna. Det finns en mängd bevis för detta; jag begränsar mig dock till två exempel. 

Regeringen gav år 1995 en kommitté i uppdrag att föreslå åtgärder i syfte att främja 

genusforskning.4 Ett resultat av detta var propositionen Forskning och samhälle, där 

regeringens forskningspolitik för åren 1997-1999 presenterades.5 Regeringen ansåg att 

forskning med genusperspektiv måste öka och föreslog bl.a. ett sekretariat för genusforskning 

vid Göteborgs universitet.6 

I propositionen Den öppna högskolan framförde regeringen samma ambition och konstaterade 

att Högskoleverkets uppdrag att integrera genusperspektiv i juristutbildningarna hade varit 

framgångsrikt, och att genusperspektiv långsamt spred sig och fick större genomslag.7 

Regeringen ansåg att Rådet för högskoleutbildning borde få i uppdrag att stödja lärosätenas 

arbete med att utveckla metoder för att i högre utsträckning använda genusperspektiv i 

undervisningen. Regeringen ansåg vidare att ökade möjligheter att ta till sig denna kompetens 

var viktiga och att det även var viktigt att den kunskap som genusforskningen genererar sprids 

och görs tillgänglig.8 

                                                
1 Högskoleförordningen (SFS 1993:100), bilaga 2, examensordning. 
2 http://sisu.it.su.se/pdf_creator/cached/22373/28374 [Hämtad 2013-11-19]. 
3 http://www.umu.se/utbildning/program-kurser/kurser/kursplanesok/kursplan-detalj/?code=15672 [Hämtad 

2013-11-19]. 
4 SOU 1995:110, s. 397. 
5 Prop. 1996/97:5. 
6 Prop. 1996/97:5, s. 2. 
7 Prop. 2001/02:15. 
8 Prop. 2001/02:15, s. 104-106. 
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Jag måste erkänna att jag själv under flera år hade väldigt svårt att nå denna förståelse som 

ansågs vara vital för min framtida yrkesutövning och för samhället i stort. Juridik är självklart 

inget enkelt ämne; det går inte att nå kunskap om komplexa system av lagar och principer 

utan ingående studier. Min uteblivna förståelse var dock inte resultatet av bristande 

ansträngning. Det tillvägagångssätt som gav kunskap om t.ex. rätten att erhålla utdelning ur 

ett konkursbo gav däremot ingen förståelse för genusrätten. Jag kunde inte föreställa mig en 

värld där olika logik gällde för olika grupper av människor (polylogism), eller varför antalet 

manliga pronomen i en specifik lag skulle få konsekvenser för tillämpningen. Jag upplevde att 

synen på vad kunskap är och hur den erhålls var i grunden annorlunda än min egen; hur jag än 

försökte kunde jag inte nå de slutsatser som förestavades. Genusrättsvetenskapens 

kunskapsteori och metod skilde sig i grunden från den jag använde mig av. 

Läran om vad vi kan veta och hur vi kan veta detta kallas epistemologi. För att besvara dessa 

frågor om kunskap krävs en uppfattning i frågan: Existerar någonting som det går att veta 

något om, eller gör det inte det? Metafysik behandlar den typen av frågor, d.v.s. frågor om 

existensen som sådan. Det är på den metafysiska och epistemologiska nivån jag har tänkt 

undersöka genusrättsvetenskapen. Jag vill i uppsatsen besvara frågan: Hur tänker de 

egentligen? 

1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att identifiera de olika metafysiska och epistemologiska antaganden 

som är grundläggande för genusrättsvetenskapens olika inriktningar, teorier och metoder, och 

genom logik avgöra om dessa antaganden tillåter genusrättsvetenskapen att generera kunskap 

om verkligheten. 

Om detta arbete kan skänka sinnesfrid till åtminstone någon som, ställd inför någon specifik 

genusteori, tvivlat på sin egen förmåga att tänka och förstå verkligheten, så har jag, i.a.f. för 

mig själv, rättfärdigat mitt ämnesval. 

1.2 Teori 

Metod är ett systematiskt tillvägagångssätt uttänkt av människan i syftet att uppnå ett specifikt 

mål.9 Den fundamentala metoden – den som alla andra beror av – är logik. Logik är konsten 

att identifiera och integrera motsägelsefritt.10 Det är i princip logik jag har tänkt använda mig 

av, men för att förstå vad det innebär att identifiera och integrera motsägelsefritt och varför 

                                                
9 Rand, Ayn & Peikoff, Leonard, Introduction to Objectivist Epistemology, s. 35. 
10 Rand, Ayn & Peikoff, Leonard, Introduction to Objectivist Epistemology, s. 36. 
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metoden är absolut nödvändig så behövs en gedigen teoretisk grund. Den grund jag utgår 

ifrån är det filosofiska systemet objektivism.11 I följande stycken kommer jag att redogöra för 

objektivismens metafysik och epistemologi, förklara vad logik som metod innebär och varför 

metoden är nödvändig och fundamental om målet är kunskap. 

1.2.1 Metafysik 

Alla sammanhängande teorier måste börja någonstans, de måste ha grundpremisser som all 

senare kunskap vilar på. Dessa grundpremisser kallas axiom. 

Startpunkten för objektivismen är: någonting finns – det existerar. Om detta som existerar vet 

vi åtminstone en sak: det existerar. Detta går att uttrycka som att existensen existerar, d.v.s. 

att allt som är, är. Den här premissen är nödvändigtvis den fundamentala i det avseendet att 

allt annat bygger på den. Innan vi kan fråga oss vad som existerar eller hur vi kan få kunskap 

om det så måste vi konstatera att något existerar – vad finns det annars att veta och vem skulle 

veta det? Implicit så vet alla människor att någonting, i motsats till ingenting, existerar.12 

Att någon kan förstå det faktum att någonting existerar antyder ett annat axiom. Förståelse 

förutsätter att det existerar någon som är medveten om att något existerar. Medvetande är 

förmågan att vara varse det som existerar. Existens innebär inte i sig att det nödvändigtvis 

måste existera någon som har medvetande, men om någon har blivit varse det faktum att 

något existerar, så måste denne någon nödvändigtvis ha varseblivningsförmåga, d.v.s. ha 

medvetande. Medvetande är därmed en fundamental utgångspunkt, ett axiom. Alla teorier om 

eller metoder för att nå kunskap förutsätter att det existerar någon med möjlighet att nå 

kunskap. Den som inte accepterar existensen av medvetande förkastar kognition och teorier 

över huvud taget.13 

Ett tredje axiom är identitetslagen. Den säger att allt som är, är någonting specifikt. 

Traditionellt uttrycks detta som A är A, eller att saker är vad de är. Ett annat sätt att uttrycka 

identitetslagen på är: du kan inte äta kakan och ha den kvar. Kakan är antingen uppäten, och 

då är den uppäten (A är A), eller så är den inte uppäten, och då är den inte uppäten (A är A). 

Den kan inte vara både uppäten och inte uppäten. En entitets identitet är summan av dess 

                                                
11 Jag utgår från objektivismen eftersom den erbjuder en korrekt filosofisk grund. Objektivismen är Ayn Rands 

bidrag till filosofin och den hämtar axiomen från Aristoteles.  Hon skrev själv aldrig någon systematisk 
sammanställning av sitt filosofiska system, detta gjorde hennes vän och kollega Leonard Peikoff efter hennes 
död. Det är denna bok tillsammans med Ayn Rands bok om epistemologi som jag framförallt använt mig av. 

12 Peikoff, Leonard, Objectivism: the Philosophy of Ayn Rand, s. 4-5. 
13 Peikoff, Leonard, Objectivism: the Philosophy of Ayn Rand, s. 5. 
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attribut och egenskaper.14 Det som inte har några egenskaper är ingenting. Ingenting som 

existerar saknar identitet, och något som inte existerar kan inte ha identitet. Därav: att vara är 

att ha identitet. Innan vi frågar oss vad något är måste vi förstå att det är något specifikt. Om 

det inte är något specifikt så är det meningslöst att ställa frågan – det finns nämligen inget 

svar, eller ens något att undersöka.15  

Dessa tre begrepp: existens, medvetande och identitet är de grundläggande axiomen enligt 

objektivismen. De är axiomatiska då de inte går att analysera, d.v.s. bryta ner i beståndsdelar. 

All fakta och all kunskap förutsätter att de stämmer. De uppfattas direkt och behöver inget 

bevis – de är självklara. Utan att ta dem för givet är inga bevis möjliga.16 Att bevisa något är 

att härleda det ur tidigare kunskap och ingen kunskap kan föregå axiomen – de valideras 

genom perception.17 

Ett utmärkande drag hos de tre grundläggande axiomen är att alla som argumenterar emot 

dem måste förutsätta att de är riktiga. Den som hävdar att existensen inte existerar, säger att 

han själv inte existerar. Den som hävdar att medvetande är omöjligt, säger att han är 

medvetslös. Den som hävdar att saker inte är vad de är, säger att han inte säger det han 

säger.18 En person som har förstått vad axiomen innebär, men inte vill kännas vid dem, går 

heller inte att övertala om deras korrekthet: ”If reality, without your help, does not convince a 

person of the self-evident, he has abdicated reason and cannot be dealt with any further.”19 

1.2.1.1 Existensens primat 

Ett litet barn upptäcker tidigt att när det blundar så försvinner världen och när det öppnar dem 

igen så dyker världen upp igen. På detta sätt lär sig människan att skilja på en inre och en yttre 

värld – att göra skillnad på iakttaget objekt och iakttagande medvetande. Barnet lär sig så 

småningom att den inre världen inte kan påverka den yttre. Att barnet önskar förflytta sig 

förändrar ingenting. Barnet måste handla, i det här fallet börja krypa, för att någon 

förflyttning ska ske. Medvetandet i sig kan inte förändra faktum i den yttre världen. 

Medvetandet, i likhet med allt annat som existerar, har identitet och kan bara agera på ett 

speciellt sätt och inget annat. Medvetandet gör oss varse det som existerar, det skapar inte 
                                                
14 Peikoff, Leonard, Objectivism: the Philosophy of Ayn Rand, s. 6. 
15 Peikoff, Leonard, Objectivism: the Philosophy of Ayn Rand, s. 7. 
16 Rand, Ayn & Peikoff, Leonard, Introduction to Objectivist Epistemology, s. 55. 
17 Peikoff, Leonard, Objectivism: the Philosophy of Ayn Rand, s. 8. 
18 Peikoff, Leonard, Objectivism: the Philosophy of Ayn Rand, s. 10. Ayn Rand, citerad på samma sida, uttrycker 

sig hårdare: “When he declares that an axiom is a matter of arbitrary choice and he doesn’t choose to accept 
the axiom that he exists, he blanks out the fact that he has accepted it by uttering that sentence, that the only 
way to reject it is to shut one’s mouth, expound no theories and die.” 

19 Peikoff, Leonard, Objectivism: the Philosophy of Ayn Rand, s. 12. 
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existensen. Detta förhållande, att medvetandet är beroende av det som existerar och inte tvärt 

om, kallas existensens primat (primary of existence).20 Medvetandets beroende av existensen 

kan observeras (som av barnet ovan), men även härledas ur axiomen. Ett medvetande är 

nödvändigtvis medvetet om någonting – någonting som existerar. Ett medvetande som inte är 

medvetet om någonting är en motsägelse, på samma sätt som en gift ungkarl eller en fast gas 

är motsägelser. Därför måste det först existera något, sen kan ett medvetande bli varse detta. 

Medvetandet kan alltså inte skapa existensen.21 

Det motsatta synsättet, medvetandets primat (primary of consciousness), innebär att 

existensen är beroende av något medvetande, d.v.s. att medvetande kommer först och 

existensen följer eller skapas av detta. Verkligheten går därför att förändra genom en 

uteslutande mental process, som att önska att världen var annorlunda eller befalla den att 

ändra sig. Ett välkänt exempel är kristendomens skapelseberättelse där Gud sade: "Varde ljus" 

och ljus uppstod; innan Gud sade detta fanns inget ljus. Implikationen är att universum – allt 

som existerar – är beroende av ett medvetande och därmed inte existerar självständigt.22 

Skillnaden mellan de olika synsätten blir tydlig om man frågar sig vad som skulle hända med 

världen om alla former av medvetande försvann. Enligt det ena synsättet skulle världen, 

materia och entiteter fortsätta existera, enligt den andra skulle existensen upphöra eftersom 

det inte längre fanns något medvetande som upprätthöll verkligheten.  

Det finns tre varianter av föreställningen att medvetandet har företräde framför existensen. 

Medvetandet som styr verkligheten är antingen övernaturligt, kollektivt (socialt) eller 

personligt. Att vi lever i en värld som upprätthålls av ett övernaturligt medvetande är 

gemensamt för de monoteistiska religionerna, där detta medvetande kallas Gud. Den 

kollektiva versionen innebär att grupper av människor (samtliga människor eller människor 

som tillhör en ras, en klass o.s.v.) kollektivt skapar eller formar verkligheten genom sina 

medvetanden. Det kan visa sig i uttalanden som ”majoriteten har alltid rätt”, vilket betyder att 

verkligheten anpassar sig efter majoritetens föreställning – om verkligheten vore objektiv 

skulle majoriteten såklart kunna ha fel. Den personliga varianten innebär att var och en, 

genom sitt eget medvetande, skapar sin egen värld: ”Det som är sant för dig är inte sant för 

mig.”23 

                                                
20 Peikoff, Leonard, Objectivism: the Philosophy of Ayn Rand, s. 17-18. 
21 Peikoff, Leonard, Objectivism: the Philosophy of Ayn Rand, s. 19. 
22 Peikoff, Leonard, Objective communication, s. 121-122. 
23 Peikoff, Leonard, Objectivism: the Philosophy of Ayn Rand, s. 21-23. 
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Föreställningar om verklighetens relation till medvetandet har direkta konsekvenser för 

kunskapsteori. Om verkligheten existerar oberoende av medvetandet så är det enda sättet att 

få information om verkligheten att inhämta data från verkligheten. Data från verkligheten får 

vi genom sinnena. Önskningar, känslor o.s.v. kan inte säga något om entiteter som existerar 

oberoende av oss. Vi kan inte få information om en yttre värld genom att undersöka en inre. 

Den som däremot fått för sig att verkligheten är en produkt av medvetandet behöver inte anse 

att det är nödvändigt att observera verkligheten, d.v.s. medvetandets produkt, för att nå 

kunskap. Om verkligheten skapas eller är formbar, så är all kunskap om den flyktig. För att nå 

kunskap är det alltså bättre att undersöka källan till verkligheten, d.v.s. det medvetande som 

verkligheten är beroende av. Är  det ditt medvetande som skapar verkligheten så behöver du 

bara veta vad du önskar för att veta vad verkligheten är. På samma sätt så nås kunskap om en 

värld beroende av ett övernaturligt medvetande (en gud eller liknande) genom att försöka få 

kontakt med detta medvetande.24 

1.2.1.2 Det metafysiskt givna i förhållande till det som människan kan påverka 

Det metafysiskt givna är faktum som existerar oberoende av mänskligt handlande. 

Egenskaperna hos en kemisk förening är metafysiskt givna, en människas karaktär är det inte. 

Tyngdlagen gäller oberoende av människor, brottsbalken gör det inte. Alla metafysiskt givna 

faktum är nödvändiga i den meningen att inga alternativ är möjliga. Om ett metafysiskt givet 

faktum är, så kan ingen handling av någon entitet ändra på det. En stat kan stifta nya lagar 

men vad människan än gör så kommer tyngdlagen att råda.25 Att inte skilja på dessa typer av 

faktum innebär antingen att betrakta mänskliga produkter som av naturen givna eller att 

betrakta det av naturen givna som påverkbart.26 Ett exempel på det första felet är en person 

som alltid kommer sent och menar att det är så han är, och att det inte går att ändra, vilket är 

felaktigt eftersom människor kan bestämma över sina handlingar. Den schweiziska kvinna 

som försökte leva på luft och solljus är ett exempel på det andra felet.27 Hon försökte ändra på 

ett metafysiskt faktum – det faktum att människor måste ha näring för att överleva. Hur 

mycket hon än önskade att det skulle vara annorlunda så var verkligheten obeveklig.28 

                                                
24 Peikoff, Leonard, Objectivism: the Philosophy of Ayn Rand, s. 20. 
25 Peikoff, Leonard, Objectivism: the Philosophy of Ayn Rand, s. 23-24. 
26 Peikoff, Leonard, Objectivism: the Philosophy of Ayn Rand, s. 26. 
27 http://www.svd.se/nyheter/utrikes/kvinna-forsokte-leva-pa-solljus-dog_7112657.svd [Hämtad: 2013-10-23] 
28 Observera att detta även är ett exempel på medvetandets primat. För att en önskan ska kunna påverka 

verkligheten måste verkligheten vara beroende av medvetandet. 
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1.2.1.3 Sammanfattning av objektivismens metafysik 

Objektivismens axiom är existens, medvetande och identitet. Existensen har företräde framför 

medvetandet, vilket innebär att människan för att påverka det som existerar utanför 

medvetandet måste omsätta tankar i handling. Objektivismen gör även en distinktion mellan 

sådant som människor kan påverka och sådant som är metafysiskt givet.29 

 

1.2.2 Epistemologi 

Eftersom existensen är oberoende av medvetandet måste vi observera den externa 

verkligheten för att nå kunskap om den. Information om verkligheten får vi genom våra 

sinnen. Innan jag går vidare och utvecklar objektivismens epistemologi måste jag säga något 

om sinnenas validitet – hur kan vi veta att den information de förser oss med är korrekt? 

 

1.2.2.1 Sinnenas validitet 

Enligt objektivismen är sinnenas validitet självklar. Det är inte möjligt att bevisa deras 

riktighet då alla bevis nödvändigtvis bygger på information från sinnena. Att bevisa något är 

att härleda det till sinnesdata. Sinnesdata i sig är självklar. Sinnenas validitet följer av det 

faktum att vi har medvetande. Om vi är medvetna om det som existerar, så är det sätt på vilket 

vi blir medvetna, det sätt vi blir medvetna på. Att förneka sinnena är att förneka 

medvetande.30 

De fysiska sinnesorganen reagerar automatiskt på extern stimuli som produceras av fysiska 

entiteter. Dessa skickar en signal till nervsystemet och till hjärnan. De reagerar endast på 

något verkligt, existerande föremål. De kan inte reagera på något som inte existerar. Därmed 

blir vi varse något som existerar; om det vi påstår oss vara medvetna om inte existerar så är 

det inte varseblivningsförmåga utan något annat vi besitter.31 

Att sinnesintryck tar olika form beroende på hur våra sinnen är beskaffade spelar ingen roll. 

Om en färgblind person och en med normalt seende båda ser ett föremål och den ene säger att 

det är rött och den andre att det är grått så motsäger dessa utsagor inte varandra. Vad den ene 

säger är: ”Det existerar ett föremål, med en specifik natur, i verkligheten, som när det agerar 

på mina sinnen gör att jag uppfattar det som rött.” Den andre säger samma sak, med den 

skillnaden att hans sinnen gör att han uppfattar föremålet som grått. Båda dessa uttalanden är 

                                                
29 Fri vilja förklaras närmare nedan. 
30 Peikoff, Leonard, Objectivism: the Philosophy of Ayn Rand, s. 39. 
31 Peikoff, Leonard, Objectivism: the Philosophy of Ayn Rand, s. 39-40. 
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sanna och säger något om föremålet. Båda personerna är medvetna om föremålet – om än i 

något olika form.32 

1.2.2.2 Hur nås kunskap som är mer avancerad än ren perception? 

Den kunskap vi får direkt genom sinnena är korrekt och självklar. Metoden än så länge är 

väldigt simpel: öppna ögonen och se, smaka på maten, känn på föremål med din hand o.s.v. 

Detta räcker dock inte för att veta att t.ex. stadsstaterna i antika Grekland var demokratier 

eller att jag äger min bil. Jag kan inte direkt observera varken demokrati, historiska faktum 

eller något speciellt juridiskt förhållande mellan mig och bilen. För att nå den kunskap som 

inte är självklar behöver metoden utökas.  

 

Människans medvetande kan nå kunskap utöver ren perception, d.v.s. är kapabelt att tänka 

abstrakt. Om vi jämför den kunskap vi får direkt från sinnena med den högre formen av 

kunskap så märker vi att den abstrakta kunskapen, till skillnad från sinnesdata, varken är 

automatisk eller ofelbar.33 Öppnar jag ögonen så blir jag automatiskt medveten om en mängd 

korrekta synintryck, men om jag riktar blicken mot himlen så uppstår inte automatiskt en 

korrekt heliocentrisk teori om himlakropparna i mitt medvetande. Skillnaden kommer av att 

människan har fri vilja och måste välja hur hon ska använda sinnesdata för att nå mer 

avancerad kunskap. 

 

1.2.2.3 Fri vilja 

Människan är inte en varelse som styrs av faktorer utom hennes kontroll. När en människa 

handlar på ett specifikt sätt eller tänker en specifik tanke istället för andra möjliga handlingar 

eller tankar så är det människans val som är den avgörande faktorn. En tanke eller handling 

hade därmed kunnat vara annorlunda. Enligt objektivismen så är det grundläggande valet att 

applicera det begreppsliga, icke automatiska, medvetandet på data som sinnena, automatiskt, 

tillhandahåller; det grundläggande valet är att tänka eller inte.34 

 

Om människan saknade fri vilja och medvetandet var automatiskt styrt av yttre eller inre 

krafter så skulle det kognitiva innehållet i vårt medvetande vara förutbestämt. En människa 

skulle helt enkelt acceptera det som var nödvändigt att acceptera. Det skulle inte finnas något 

behov för varken epistemologi eller bevis. Att bedöma huruvida en föreställning är sann eller 

                                                
32 Peikoff, Leonard, Objectivism: the Philosophy of Ayn Rand, s. 42. 
33 Peikoff, Leonard, Objectivism: the Philosophy of Ayn Rand, s. 38. 
34 Peikoff, Leonard, Objectivism: the Philosophy of Ayn Rand, s. 55. 
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inte är endast möjligt och nödvändigt eftersom människan har fri vilja. Eftersom vi kan välja 

att bortse från fakta så kan vi ha fel, och därför behövs en metod för att säkerställa att vi inte 

har det. Den fria viljan bekräftas även genom att studera det egna medvetandet. Läsaren kan 

när som helst välja att sluta fokusera på texten och låta tankarna sväva iväg. Eftersom fri vilja 

upplevs direkt är den ett självklart faktum.35 

 

Den person som hävdar att människan är determinerad, d.v.s. saknar fri vilja, omfattas även 

själv av detta påstående. De faktorer som har påverkat personen har oundvikligen lett fram till 

tanken att människans medvetande är determinerat. Men det innebär också att personens 

meningsmotståndare, beroende på andra faktorer, oundvikligen kommit fram till motsatsen. 

Det måste betyda en av två saker. Antingen så betyder det att det inte finns en objektiv 

verklighet (detta är vad de flesta determinister hävdar), eller så betyder det att de faktorer som 

bestämmer vårt medvetande kan leda till idéer som inte stämmer överens med verkligheten. 

Båda alternativen innebär att den som påstår att människan saknar fri vilja förkastar 

möjligheten till objektiv kunskap.36 

 

Den begreppsliga delen av medvetandet är, som sagt, inte automatisk. Hade den varit det så 

hade epistemologi varit meningslöst. Människan hade bara behövt utsätta sig för verkligheten 

och korrekt kunskap hade automatiskt uppstått i vårt medvetande. Om människan inte har fri 

vilja och därmed kan välja hur hon ska använda sitt medvetande, så är diskussioner om hur 

hon borde använda medvetandet meningslöst.37 Det finns exempelvis inga teorier om hur 

människan borde spjälka mat eller hur hon borde använda sitt immunsystem eftersom dessa 

funktioner är automatiska. Fri vilja är en förutsättning för epistemologi och vetenskap. 

 

I de följande styckena ska jag förklara hur människan, ur sinnesdata, kan nå mer avancerad 

kunskap och hur vi säkerställer att sådan kunskap överensstämmer med verkligheten. 

 

1.2.2.4 Begreppsbildning 

Perception är grunden för all mänsklig kunskap. All perception är, som vi har konstaterat, 

varseblivning av någonting som existerar.38 Det mänskliga medvetandet genomgår tre stadier 

när det blir varse verkligheten. Medvetandet blir först varse entiteter – saker som existerar. 

                                                
35 Peikoff, Leonard, Objectivism: the Philosophy of Ayn Rand, s. 69-70. 
36 Peikoff, Leonard, Objectivism: the Philosophy of Ayn Rand, s. 71. 
37 Peikoff, Leonard, Objectivism: the Philosophy of Ayn Rand, s. 38-39. 
38 Rand, Ayn & Peikoff, Leonard, Introduction to Objectivist Epistemology, s. 83. 
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Nästa steg är att skilja dessa entiteter från varandra, vilket innebär att bli varse deras identitet. 

Det tredje, och sista, steget är att bli medveten om relationer mellan dessa entiteter genom att 

förstå skillnader och likheter mellan dem. Detta innebär att betrakta entiteter som enheter i en 

grupp.  

Ett barn ser t.ex. två föremål som har formen gemensamt (två bollar) och skiljer ut dessa från 

alla föremål som inte har denna form. Barnet fokuserar på ett speciellt attribut, formen, och 

integrerar föremålen, beroende på attributet, som enheter i grupper. Grupperna i exemplet är 

bollar och icke-bollar, d.v.s. föremål med den specifika formen och föremål utan denna form. 

Detta innebär inte att föremålet på något sätt förändrats utan endast att medvetandet betraktar 

det som en medlem i gruppen. Samma föremål kan klassificeras på en mängd olika sätt utifrån 

andra egenskaper t.ex. kan bollen klassificeras efter vikt, färg o.s.v. Klassificeringen är 

däremot inte godtycklig eftersom skillnaderna och likheterna måste existera i verkligheten om 

vi ska bli varse dem. Denna process, att selektivt fokusera på någon av ett föremåls 

egenskaper och samtidigt bortse från andra, är att abstrahera.39 

Likhet är här relationen mellan två eller fler av något som existerar och besitter samma 

egenskap eller egenskaper, fast i olika grad eller mått. Något som existerar är inte bara 

entiteter, utan även entiteters egenskaper. Entiteten är primär, dess egenskaper kan inte 

existera självständigt, men de existerar inte desto mindre.40 Alla fysiska föremål har t.ex. 

egenskapen form. Ur dessa föremål kan vi skilja de föremål som har en specifik form. Alla 

föremål som har form går nämligen att jämföra med varandra. Vi kan inte jämföra grön med 

tung – det är inte samma storhet eller egenskap. Vad är det då som skiljer ut en boll (eller 

sfär) från alla andra föremål med form? Jo, de har en specifik form (vi vet alla hur den ser ut 

och hur den skiljer sig från andra). Ett begrepp är en mental integrering av två eller fler 

enheter, enligt mönstret ovan, som förenas av en definition. Enheterna i gruppen måste vara 

någon aspekt av verkligheten, men kan vara vilken aspekt som helst: entiteter, egenskaper, 

relationer o.s.v.41 

Definitionen ger begreppet dess identitet. Den anger vilken natur enheterna som integrerats i 

begreppet har. Syftet med definitionen är att skilja begreppen åt. En definition, för att fylla sin 

funktion, anger vilken egenskap som är gemensam och utmärkande för enheterna, och anger 

ur vilken grupp av det som existerar de differentieras. Eftersom definitioner innehåller andra 

                                                
39 Rand, Ayn & Peikoff, Leonard, Introduction to Objectivist Epistemology, s. 6-7. 
40 Rand, Ayn & Peikoff, Leonard, Introduction to Objectivist Epistemology, s. 83. 
41 Rand, Ayn & Peikoff, Leonard, Introduction to Objectivist Epistemology, s. 10-11. 



14 
 

begrepp, som i sin tur har definitioner med ytterligare begrepp (undantaget är de begrepp som 

definieras ostensivt – genom att peka), så gör de den logiska hierarkin mellan begreppen 

tydlig. För att förstå ett begrepp måste man ha förstått de begrepp som utgör definitionen.42 

Om vi t.ex. tar begreppet enkrona så är definitionen: ett mynt värt en krona. Gruppen från 

vilken enheterna frånskiljs är mynt. Vad som skiljer ut enkronor ur gruppen mynt är värdet. 

Enkronor är alltså alla mynt med ett specifikt värde: 1 SEK. Det hierarkiska förhållandet 

mellan begreppen blir här tydligt; det går inte att förneka existensen av mynt, och samtidigt 

prata om enkronor. 

1.2.2.5 Relationen mellan ord och begrepp 

Alla ord, med undantag för egennamn, är symboler som representerar ett begrepp, d.v.s. en 

oändlig mängd konkreta enheter av en särskild typ.43 Ordet korresponderar mot ett begrepp 

och begreppet i sin tur är en abstraktion från ett antal konkreta aspekter av verkligheten. 

Symbolen – ordet – är i det här avseendet godtyckligt (det måste dock gå att skilja från andra, 

gå att lära sig o.s.v.), det finns alltså ingenting som säger att ett visst ord måste svara mot ett 

visst begrepp. Detta blir tydligt om vi jämför olika språk. Olika språk har i stort sett samma 

begrepp eftersom de måste bildas efter skillnader och likheter som finns i verkligheten och vi 

lever i samma verklighet. Orden som representerar de olika begreppen kan däremot variera 

kraftigt. Orden hund, dog och chien representerar alla samma begrepp och inget är mer 

korrekt än något annat. 

Ordet gör det möjligt för medvetandet att betrakta begreppet som en konkret enhet; 

medvetandet kopplar begreppet till ett ljud eller en bild, d.v.s. något som går att uppfatta 

perceptuellt. Innan detta är gjort måste vi på nytt genomföra abstraktionen, d.v.s. bilda 

begreppet på nytt, varje gång vi vill använda det.44 

1.2.2.6 Språkets funktion 

Människans medvetande är begränsat. Det kan bara hantera ett visst antal konkreta enheter 

samtidigt; en människa kan inte vara medveten om allt på samma gång. Det mänskliga 

medvetandet har däremot förmågan att kondensera stora mängder information och reducera 

denna massa till några få mentala enheter. Dessa enheter är begrepp och deras funktion är att 

göra det möjligt att hantera oändliga mängder information. Begreppet fem låter oss t.ex. hålla 

                                                
42 Rand, Ayn & Peikoff, Leonard, Introduction to Objectivist Epistemology, s. 40-41. 
43 Rand, Ayn & Peikoff, Leonard, Introduction to Objectivist Epistemology, s. 10. 
44 Peikoff, Leonard, Objectivism: the Philosophy of Ayn Rand, s. 78. 
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fem saker i medvetandet samtidigt i formen av en enda enhet.45 Istället för att tänka att du har 

bjudit Peter, Anna, Emma, o.s.v. på fika så räcker det att hålla i medvetande att du har bjudit 

fem personer, vilket frigör kapacitet för medvetandet. När du ska ställa fram kaffekoppar 

behöver du inte tänka ”en för Peter, en för Anna…” utan du öppnar skåpet och tar fram sex 

koppar, en till dig och en till var och en av dina fem gäster. För att räkna behöver en människa 

bara hålla två enheter i medvetandet samtidigt, oavsett om du räknar till 25 eller 250. Att hålla 

250 enheter i medvetandet är omöjligt. Om vi ser 250 stenar måste vi acceptera att det är fler 

stenar än vi kan hålla enheter i medvetandet och därmed konstatera att det är ”många” stenar, 

alternativet är räkna dem, d.v.s. använda begrepp.46 Förmågan att bilda begrepp gör att det 

mänskliga medvetandet kan hantera oändliga mängder information. När vi t.ex. bildat 

begreppet människa så kan vi ha kunskap om alla människor, de som lever idag, de som har 

levt o.s.v.47 

Begreppen, och därmed språket, är i första hand ett sätt att hjälpa individen att tänka. De 

möjliggör att hålla stora mängder information i medvetandet samtidigt. En ensam människa 

på en öde ö har lika stort behov av begrepp som en människa i en västerländsk storstad.48 

1.2.2.7 Logik 

För att språket ska kunna fylla sin funktion krävs att begreppen stämmer överens med 

verkligheten. Det mänskliga medvetandet bildar inte automatiskt korrekta begrepp och drar 

inte automatiskt korrekta slutsatser. Av denna anledning så behövs en metod för att säkerställa 

att tänkandet är i kontakt med verkligheten. Metoden måste ta hänsyn till både faktum i 

verkligheten och medvetandets identitet.49 Logik – motsägelsefri identifikation och 

integration – är denna metod. Det innebär att observera likheter och skillnader i verkligheten 

och integrera denna kunskap med tidigare kunskap. Integrationen måste vara motsägelsefri 

eftersom motsägelser inte existerar i verkligheten: A är A.50 En person som når en motsägelse 

har därför nödvändigtvis någonstans begått ett tankemisstag. Alternativet skulle vara att saker 

inte är vad de är, d.v.s. saknar identitet, d.v.s. inte existerar.51 Metoden innebär att jämföra 

sina felbara slutledningar mot det vi vet är ofelbart, d.v.s. mot perception. Ett enkelt exempel 
                                                
45 Rand, Ayn & Peikoff, Leonard, Introduction to Objectivist Epistemology, s. 63. 
46 Rand, Ayn & Peikoff, Leonard, Introduction to Objectivist Epistemology, s. 63-64. 
47 Peikoff, Leonard, Objectivism: the Philosophy of Ayn Rand, s. 106. 
48 Peikoff, Leonard, Objectivism: the Philosophy of Ayn Rand, s. 79. 
49 Peikoff, Leonard, Objectivism: the Philosophy of Ayn Rand, s. 116-117. 
50 Observera att det här inte betyder att det inte kan finnas en teori (eller liknande) som innehåller en motsägelse. 

Jag kan skriva att 2+2=5 och Hegel kan hävda att det finns ett A som varken är A eller icke A. Poängen är att 
ett sådant påstående eller en sådan teori nödvändigtvis avviker från verkligheten och att den som accepterar 
den som sanning därför kommer ha svårigheter att handskas med verkligheten. 

51 Peikoff, Leonard, Objectivism: the Philosophy of Ayn Rand, s. 118-119. 
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är sexåringen som just räknat 2+2=4 (som är ett abstrakt, begreppsligt, resonemang), känner 

sig osäker på svaret och sedan kontrollerar detta genom att observera om det stämmer att två 

och två fingrar (ett och ett och ett och ett) faktiskt är fyra fingrar. 

Ju mer abstrakt ett resonemang är, desto större risk är det att begå ett misstag. Få personer 

skulle acceptera påståendet att människan kan leva utan näring. Det går emot all tidigare 

kunskap – i form av direkta observationer av svältande människor – och går inte att integrera 

med denna. Andra mer abstrakta resonemang är lättare att acceptera trots att de innebär 

motsägelser eftersom dessa motsägelser inte är lika uppenbara utan kräver annan abstrakt 

kunskap.  

Kunskap är, enligt objektivismen, “a mental grasp of a fact(s) of reality, reached either by 

perceptual observation or by a process of reason based on perceptual observation.”52 Det går 

därför inte att nå kunskap genom att logiskt härleda kunskap ur premisser som inte är 

baserade på observation. Det skulle innebära att grunden för identifikationen inte är någon 

aspekt av verkligheten – det är alltså fantasier eller inbillning.53 Erfarenhet utan logik, d.v.s. 

erfarenheter som inte integrerats, är vad ett nyfött barn upplever: en mängd oförklarliga 

intryck, till synes utan någon relation till varandra. Människan är hjälplös om hon inte lär sig 

integrera dessa intryck till abstrakt kunskap. Observation är grunden för all kunskap och logik 

är metoden för att integrera observationer. 

1.2.2.8 Sammanfattning av objektivismens epistemologi 

Grunden för kunskap är enligt objektivismen sinnesdata som är korrekt och självklar. Genom 

att aktivt fokusera medvetandet på likheter och skillnader i verkligheten kan människan ur 

den givna informationen forma abstrakta begrepp. Genom att mentalt sammanlänka dessa 

begrepp med perceptuella symboler så kan medvetandet behandla begreppen som en enskild 

mental enhet. Detta möjliggör för ett begränsat medvetande att bearbeta en oändlig mängd 

information, t.ex. information om alla människor. Vi har fri vilja och kan begå misstag när vi 

bearbetar sinnesdata. Därför är det nödvändigt att integrera all kunskap, d.v.s. säkerställa att 

den överensstämmer med data som inte kan vara felaktig. Vi vet att sinnesdata är korrekt och 

att motsägelser inte kan existera i verkligheten, därför har vi begått ett misstag om kunskap 

motsäger observation eller inte går att förena med annan kunskap. Logik är metoden för att 

säkerställa att så inte är fallet. 

                                                
52 Rand, Ayn & Peikoff, Leonard, Introduction to Objectivist Epistemology, s. 35. 
53 Rand, Ayn & Peikoff, Leonard, Introduction to Objectivist Epistemology, s. 112. 
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1.3 Metod 

Jag har genom arbetet använt mig av logik. Vad det innebär i teorin borde nu vara klart. Som 

definitionen av logik antyder så är det två moment som är inblandade: identifikation och 

integration. Tillåt mig konkretisera detta. 

 

Jag har först läst litteratur som ger en övergripande bild över genusrättsvetenskapen. Olika 

författare kategoriserar den myriad av teorier och metoder som utgör genusrättsvetenskapen 

något olika. Det har inte varit mitt syfte att ge en fullständig inventering eller kategorisering 

av dessa och jag har inte undersökt varje enskild slutsats som genusrättsvetenskapen 

producerat. Jag har istället valt ut ett antal teorier som tydligt går att särskilja och som 

dessutom representerar förhållningssätt och föreställningar som är utbredda inom 

genusrättsvetenskapen. Jag har t.ex. valt bort intersektionella teorier då de bara multiplicerar 

antalet maktstrukturer utefter det mönster som den redan etablerade teorin om en 

könsmaktsordning erbjuder. 

 

För att avgöra om en teori väsentligt skiljer sig från en annan har jag identifierat de bärande 

resonemangen. De flesta teorierna hävdar t.ex. att det finns en strukturell förklaring till att 

samhället inte är jämställt. Intressant är då hur denna struktur ser ut, hur och varför den 

uppstår, hur den verkar, vilka konsekvenser den får, hur den skulle kunna motverkas, hur vi 

vet att den existerar o.s.v. Genom att besvara sådana frågor så framstår teorins stomme eller 

kärna. 

 

Jag har identifierat och analyserat fyra inriktningar. Jag anser att de täcker alla de 

grundläggande föreställningarna som genusrättsvetenskapen vilar på. Färre kategorier hade 

inneburit att det i varje kategori hade rymts allt för disparata teorier och inga generella 

slutsatser hade gått att dra. Fler kategorier hade inneburit mer upprepning än nödvändigt.  

 

När jag identifierat teoriernas grundläggande premisser och resonemang så har jag jämfört 

med det jag redan vet om verkligheten och hur man får kunskap om den. Motiveras 

utgångspunkterna av observerad fakta eller är de godtyckliga? Följer slutsatserna av 

premisserna? Förnekar teorin att det finns en oberoende verklighet eller att det som existerar 

är vad det är? Om en teori innehåller motsägelser, strider mot observerad fakta eller förnekar 

något av axiomen innebär det nödvändigtvis att teorin i den utsträckningen är felaktig, d.v.s. 
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den stämmer inte överens med verkligheten. En motsägelse kan vara grundläggande eller 

perifer. Allt som följer efter motsägelsen är felaktigt, så om motsägelsen är fundamental för 

teorin så är teorin i sin helhet felaktig. En motsägelse i det absolut sista ledet efter en korrekt 

och logisk kedja innebär däremot inte att hela resonemanget är felaktigt, utan endast det sista 

ledet. Utifrån detta har jag sedan dragit mina slutsatser om de olika teorierna. 

 

1.4 Material 

När jag valt genusrättsvetenskapligt material har urvalskriteriet varit om materialet säger 

något fundamentalt om genusrättsvetenskapen eller någon av dess grenar, eller inte. Jag har 

alltså valt texter som behandlar epistemologi framför de där en metod tillämpats praktiskt på 

ett specifikt problem, om inte denna senare tillför något särskilt viktigt. Vidare har jag valt 

texter som beskriver något som är gemensamt för många grenar av genusrättsvetenskapen 

eller representerar en bred inriktning inom den framför något om en smal, förhållandevis 

obskyr förgrening. Jag har så långt som möjligt även försökt välja material skrivet av 

författare och forskare som själva använder och förespråkar de teorier som jag beskriver, och 

allra helst teorins upphovsman. Syftet med detta är att i största möjliga mån undvika 

eventuella feltolkningar eller medvetna förvrängningar från någon som är antagonistisk till 

forskningstraditionen. Undantaget är Immanuel Kants filosofi, där jag nästan uteslutande 

förlitat mig på en sammanfattning. Jag bedömer att även om det går att tolka en filosofi på 

många sätt, och att detaljer och nyanser nödvändigtvis måste gå förlorade i en 

sammanfattning, så är presentationen jag använt mig av tämligen okontroversiell. 

Jag har självklart gjort min egen tolkning av materialet och valt ut vad jag själv anser vara 

signifikant. Detta är oundvikligt. Vad jag velat undvika är att redan från början utgå från 

någon annans feltolkning som därför nödvändigtvis skulle föras vidare i min redogörelse. 

Preferens har även givits för texter av svenska författare och teorier som har haft stort 

inflytande på svensk genusrättsvetenskap. Yvonne Hirdmans genussystem är ett exempel på 

en teori av en svensk författare som har haft betydligt mer inflytande på svenska 

genusrättsvetenskapen än den internationella. 

En bok som använts flitigt är Genusrättsvetenskap av Åsa Gunnarsson och Eva-Maria 

Svensson. Boken är relativt nyskriven (utgiven år 2009) och därmed aktuell. Den ger en 

överblick av den svenska genusrättsvetenskapen som den ser ut idag och har i sammanhanget 

varit ovärderlig. 
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1.5 Disposition 

Efter det inledande kapitlet följer i kap. 2 en redogörelse för den filosofiska grund som alla 

inriktningar inom genusrättsvetenskapen vilar på. Slutsatsen att de vilar på denna teori är 

möjlig att dra först när de olika inriktningarna har analyserats närmare, men för att de senare 

teorierna ska gå att förstå så måste grunden komma först. I kap. 3-6 beskrivs och analyseras 

de olika genusrättsvetenskapliga inriktningarna och varje stycke efterföljs av mina slutsatser. 

Kap. 7 och 8 behandlar specifikt hur genusrättsvetenskapen relaterar teori och kunskap till 

verkligheten och vilka konsekvenser det får. Avslutande slutsatser presenteras i kap. 9. 
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2 Genusrättsvetenskapens filosofiska rötter 
 
Det kan tyckas underligt att ett arbete om genusrättsvetenskap inleds med att redovisa 

grunderna i en filosofisk teori som formulerades i slutet på 1700-talet. Immanuel Kants idéer 

har dock fått stort genomslag och präglar idag många filosofiska inriktningar.54 Jag väljer att 

först redogöra för denna teori och sedan visa vilka element av den som återfinns i 

genusrättsvetenskapen av den anledningen att jag tror att det blir enklare för läsaren att förstå 

senare teorier. Min förhoppning är att läsaren då själv kan se drag från Kants filosofi i andra 

teorier under arbetets gång och därmed slipper famla efter en gemensam nämnare ända till 

slutet. 

 
2.1 Immanuel Kants teori 

Kant hävdar att det finns två verkligheter, en där saker är vad de verkligen är och en som vårat 

medvetande skapar. Att världen som vi upplever den är en illusion har filosofer hävdat före 

Kant (t.ex. Platon), men vad som är intressant är de argument som Kant använder för att 

motivera en sådan uppdelning och vad konsekvensen av detta blir. Han etablerade sin 

kunskapsteori i Kritik av det rena förnuftet.55 

 

2.1.1 Medvetandets inneboende struktur 

Kant menar att människans medvetande har två inneboende åskådningsformer: tid och rum. 

Istället för att se tid och rum som förhållanden i verkligheten så menar Kant att dessa inte är 

någonting utanför människans medvetande; de är endast i medvetandet inneboende former 

eller strukturer. All observation måste, på grund av medvetandets natur, ta sig tidens, rummets 

eller båda dessas former. Former menar Kant inte går att abstrahera från observation eftersom 

de är vad som gör observation möjlig. De utgör ett filter – medfött och nödvändigt – som 

förvränger den ursprungliga informationen och presenterar den i en form som vårt 

medvetande kan förstå, och det är fullt möjligt att andra sorters medvetande har andra 

åskådningsformer.56 

 

Baksidan av detta är, menar Kant, att eftersom dessa åskådningsformer, tid och rum, inte är 

någonting utanför vårt medvetande så kan saker som de framstår för oss, vår upplevelse av 

dem, inte säga något om hur saker egentligen är. Det vi upplever som yttre ting är endast en 

                                                
54 Peikoff, Leonard, Objectivism: the Philosophy of Ayn Rand, s. 457-458. 
55 Landtman, Gunnar, Immanuel Kant: hans liv och filosofi, s. 112. 
56 Landtman, Gunnar, Immanuel Kant: hans liv och filosofi, s. 116-118. 



21 
 

föreställning – en illusion. Egenskaper som hör till det som verkligen existerar kan aldrig 

uppfattas genom våra sinnen, och det vi upplever är endast en produkt av vårt medvetandes 

former. Av samma anledning kan vi heller aldrig veta något om vårt egentliga själsliv – det 

försiggår ju i tiden; en tanke eller känsla följer den andra, och de måste därför endast vara 

företeelser som de framstår för oss och inte vad de egentligen är.57 

 

Dessa inneboende, av erfarenhet oberoende, åskådningsformer gör vissa vetenskapliga 

discipliner, så som geometri och matematik, möjliga att härleda direkt ur medvetandet. De 

uttrycker nämligen storheter som går att härleda ur tid och rum, och dessa är mekaniska 

funktioner i medvetandet och alltså inte en egenskap hos verkligheten vi upptäcker genom 

sinnena.58 Kant menar även att medvetandet har vissa inneboende tankeformer, eller 

naturvetenskapliga grundprinciper, som utgör förutsättningarna för vår förståelse av naturen. 

Sådana principer är t.ex. att förändring har en orsak och att materia inte förstörs vid 

förändring. Det är först när våra intryck iklätt sig även dessa inneboende former som de enligt 

Kant kan sägas utgöra erfarenhet. Totalt finns fyra kategorier av inneboende tankeformer med 

tre former i varje, och all erfarenhet måste ta sig först en åskådningsform och sedan även 

någon av dessa tankeformer. Varför erfarenheten måste ta sig någon av just dessa former är, 

enligt Kant, att det endast är genom dem som någonting överhuvud kan tänkas, vilket 

Landtman, med rätta, anser vara ett otillräckligt svar.59 

 

Det faktum att vi aldrig kan veta något om, eller ens föreställa oss, verkligheten som sådan 

innebär att metafysik – läran om just detta – överskrider den mänskliga kunskapsförmågan. 

Kant anser att rationell metafysik är omöjlig i det att den är en vetenskap om tingen i sig. En 

sådan kunskap omöjliggörs av medvetandets struktur.60 Denna uppdelning i en verklig, 

metafysisk värld och världen som den framstår för oss är, enligt Landtman, en vederläggning 

av den ståndpunkt han kallar naiv realism, d.v.s. tanken att yttervärlden är en självständig, 

reell tillvaro: ”Därmed upphäves slutligt den dogmatiska uppfattningen, enligt vilken 

möjligheten av sann kunskap obetingat förutsättes och vi utan vidare antaga oss kunna lita på 

riktigheten av våra iakttagelser och vårt tänkande.”61 

 

                                                
57 Landtman, Gunnar, Immanuel Kant: hans liv och filosofi, s. 118-119. 
58 Landtman, Gunnar, Immanuel Kant: hans liv och filosofi, s. 118. 
59 Landtman, Gunnar, Immanuel Kant: hans liv och filosofi, s. 121-125. 
60 Landtman, Gunnar, Immanuel Kant: hans liv och filosofi, s. 129. 
61 Landtman, Gunnar, Immanuel Kant: hans liv och filosofi, s. 119. 
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2.1.2 Fri vilja 

Frihet är, enligt Kant, omöjligt i den värld som vi upplever. Där är allt determinerat – det 

råder ett ”fullständigt kausalsammanhang”. Allt som sker i den värld vi upplever är en 

återspegling av vad som sker i den verkliga världen, sett genom medvetandets former.62 

Människan existerar, precis som alla andra entiteter, även hon i två olika bemärkelser. I 

sinnesvärlden är människan, d.v.s. det mänskliga medvetandets föreställning av människan, 

underkastad naturmekanismen och hennes vilja är bestämd av kausalsamband. Ingen handling 

eller tanke hade därmed kunnat vara annorlunda. Som ting i sig tillhör människan däremot 

den verkliga existensen och där är hon fri eftersom kausalitet inte råder (orsak och verkan är 

bara en struktur i medvetandet och inte något verkligt).63 Personligheten – karaktären – är 

därför endast en återspegling av personligheten i sig. Det enda vi kan veta om det väsen som 

är människan i sig är att hon har fri vilja. Detta väsen kan alltså välja sina handlingar och 

forma sin karaktär och detta återspeglas sedan i den helt determinerade världen som vi 

upplever.64 

 

Kontentan är att vi är ansvariga för våra handlingar och vår karaktär. Vi kan däremot inte veta 

något om orsaken till dem eller aktivt, i den värld vi lever i, förändra dem eftersom de endast 

är en återspegling av vårt egentliga väsen. 

 

2.2 Kritik av Kants syn på medvetande 

Som jag redogjort i teoridelen så är medvetande förmågan att vara varse det som existerar. 

Eftersom människan är medveten, så måste hon bli medveten på något sätt. Detta sätt är 

genom sinnena. Om jag får data från mina sinnen så är de nödvändigtvis korrekta. 

Informationen jag får är: det existerar något som, i kontakt med mina sinnen, ger upphov till 

den här upplevelsen. Ingen observation av något medvetande, med något sätt att bli medvetet, 

kan någonsin motsäga denna information.65 Det är sann kunskap och en iakttagelse vi utan 

vidare kan lita på. 

 

Det är alltså en speciell process som gör oss medvetna om verkligheten. Det är denna process 

som Kant menar förvränger kunskapen så att det som når medvetandet endast är processad 

kunskap och därför inte tillförlitlig. Men ren, oförvanskad kunskap skulle då behöva vara 

                                                
62 Landtman, Gunnar, Immanuel Kant: hans liv och filosofi, s. 132. 
63 Kant, Immanuel, Kritik av det rena förnuftet, s. 70. 
64 Landtman, Gunnar, Immanuel Kant: hans liv och filosofi, s. 132-133. 
65 Se Peikoff, Leonard, Objectivism: the Philosophy of Ayn Rand, s. 39-52. 
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kunskap som inte når medvetandet genom en speciell process, d.v.s. når medvetandet på inget 

sätt. Det här innebär att endast det medvetande som inte fungerar på ett speciellt sätt, d.v.s. 

inte har en speciell natur, en identitet, skulle kunna nå kunskap. För att bli medveten om 

verkligheten måste vi alltså, enligt Kant, nå kunskap om den utanför medvetandet. Ayn Rand 

uttrycker det såhär: “[M]an is blind, because he has eyes – deaf, because he has ears – 

deluded, because he has a mind – and the things he perceives do not exist, because he 

perceives them.”66 

 
Allt som existerar, även medvetanden, måste nödvändigtvis ha en identitet. Därmed kan, 

enligt Kant, inget medvetande av någon typ någonsin göra något väsen medveten om 

verkligheten. Objektivismen avfärdar det här synsättet. Människan är medveten och det sätt 

hon blir medveten på är giltigt – precis som alla sätt som alla medvetanden blir medvetna på 

är giltiga.67 Processad kunskap är kunskap. Medvetandet blir varse existensen genom en 

process på samma sätt som kroppen tar upp näring genom en process, detta innebär varken att 

människan är ovetande eller oförmögen att tillgodogöra sig näring.68 

 

Vi upplever tid, rum orsak och verkan för att de är aspekter av verkligheten – sådan den 

verkligen är. Dessa begrepp och principer bildar människan genom att observera verkligheten, 

precis som alla andra begrepp och principer. De är därmed inte medfödda.69  

 

2.3 Hur har Kants filosofi påverkat senare teorier? 

Eftersom kategorierna och åskådningsformerna d.v.s. tid, rum, logik, orsak och verkan, m.fl., 

enligt Kant, enbart är former i det mänskliga medvetandet så innebär det att de inte är 

applicerbara på den verkliga existensen som vi inte kan veta något om eller ens föreställa oss. 

 

Det här har öppnat upp för olika filosofiska inriktningar som innan Kant hade varit otänkbara. 

Efterföljare har helt enkelt frågat sig: ”Vad säger att alla människors medvetande har samma 

åskådnings- och tankeformer?” Kant ger inget svar på frågan. Han menar att de är nödvändiga 

för att överhuvudtaget tänka. Han tänker inte på att om andra människor har andra inneboende 

strukturer, så är det nödvändigt så att tingen framstår annorlunda för dem. Att inte Kant kan 

                                                
66 Rand, Ayn & Peikoff, Leonard, Introduction to Objectivist Epistemology, s. 80-81. 
67 Peikoff, Leonard, Objectivism: the Philosophy of Ayn Rand, s. 50-51. 
68 Rand, Ayn & Peikoff, Leonard, Introduction to Objectivist Epistemology, s. 81-82. 
69 För en redogörelse av begreppet tid, och hur det bildas, se Rand, Ayn & Peikoff, Leonard, Introduction to 

Objectivist Epistemology, s. 56-57 & 256-260. 
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föreställa sig hur man kan tänka utan dessa specifika tankeformer är ju bara en följd av att 

Kant är begränsad av sitt medvetandes former. För andra personer, eller gruppen, så är kanske 

inte tid, rum, logik eller orsak och verkan tillämpbara. Detta betyder inte, enligt Kants 

premisser, att en sådan föreställning av verkligheten skulle vara mindre sann än någon annan. 

Eftersom ingen av föreställningarna går att jämföra mot verkligheten i sig – vi kan inte veta 

något om, eller ens föreställa oss, denna – så måste vi acceptera alla upplevelser som lika 

sanna. 

 
När jag nedan beskriver genusrättsvetenskapliga inriktningar och teorier så är det framförallt 

tre aspekter av Kants filosofi jag vill identifiera. Dessa är: (1) föreställningen att världen som 

vi upplever den endast är en illusion som inte säger något om världen som den egentligen är 

beskaffad, (2) kognitiva former – i medvetandet inneboende begrepp – är vad som ger 

verkligheten sin form och därmed bestämmer vår upplevelse av den, (3) förnekandet av fri 

vilja i världen som vi upplever den på grund av att den endast är en helt determinerad 

återspegling av den verkliga världen. 

 

De här föreställningarna återfinns inte alltid i oförändrad form eftersom senare filosofer och 

tänkare sätter sin egen prägel på dem och kombinerar dem med andra teorier, men det går 

ändå att identifiera dem, eller spår av dem, i deras teorier. 
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3 Radikalfeminism 
 
Radikalfeminismen har utarbetats framförallt av Catharine MacKinnon. Teorin menar att det i 

samhället finns en struktur – en maktordning – som skapar ett samhälle som inte är jämställt. 

Förklaringen till att kvinnor är underordnade män har enligt teorin sitt ursprung i manlig och 

kvinnlig sexualitet.70 Inflytandet denna inriktning har haft på svensk genusrättsvetenskap är 

att utgångspunkten, d.v.s. föreställningen om en maktordning mellan könen, används som 

förklaringsmodell i analyser av samhälleliga problem.71 Vidare har teorin, enligt MacKinnon 

själv, influerat utformningen av den svenska regleringen av sexköp, där köp av sexuella 

tjänster är kriminaliserat, men inte försäljning.72 

 

3.1 Filosofisk grund 

MacKinnons teori har sitt uttalade ursprung i marxismen. Sexualitet ersätter inom 

radikalfeminismen arbete som det organiserande begreppet. Marx ansåg att människors roll i 

produktionen skapade samhällets fundamentala klasser. För MacKinnon är sexualitet den 

process som skapar och organiserar de sociala varelser vi känner som män och kvinnor. Den 

organiserade expropriationen av någras sexualitet, för att användas av andra, skapar och 

definierar, enligt MacKinnon, klassen kvinnor på samma sätt som expropriationen av någras 

arbete, till förmån för andra, skapar proletariatet eller arbetarklassen enligt Marx. Att bli 

berövad sin sexualitet är maktlöshet.73 MacKinnon uttrycker det som att: ”[M]ale and female 

are created through the erotization of dominance and submission.”74 Dominans skapar alltid 

klasser – en överordnad och en underordnad. Det finns många olika former av dominans, men 

den sexuella är den fundamentala och relationerna mellan de socialt skapade klasserna män 

och kvinnor skapar i sin tur samhället.75  

 

Hur sexualitet kan vara den fundamentala aspekten i ett samhälle förklaras genom teorins 

metafysik och dess centrala begrepp: consciousness, eller medvetande. 

 

                                                
70 Gunnarsson, Åsa & Svensson, Eva-Maria, Genusrättsvetenskap, s. 145. 
71 Gunnarsson, Åsa & Svensson, Eva-Maria, Genusrättsvetenskap, s. 147. 
72 MacKinnon, Catharine A., Gender - The Future, s. 507. 
73 MacKinnon, Catharine A., Toward a feminist theory of the state, s. 4. 
74 MacKinnon, Catharine A., Feminism, Marxism, Method, and the State: Toward Feminist Jurisprudence, s. 

635. 
75 MacKinnon, Catharine A., Feminism, Marxism, Method, and the State: An Agenda for Theory, s. 517. 
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3.2 Verkligheten som formad av kollektiva medvetanden 

Medvetande är för MacKinnon inte varseblivningsförmåga, d.v.s. en individs förmåga att bli 

medveten om något som existerar, det är inte heller individuella tankar och idéer; medvetande 

är enligt teorin ett kollektivt socialt varande.76 Detta varande ”exists as a reality in the world, 

not merely in the head.”77 Det är detta varande som skapar den sociala världen. Det finns ett 

kvinnligt och ett manligt medvetande som båda gör anspråk på att projicera sin verklighet och 

förhållandet dem emellan är ett maktförhållande. MacKinnon menar att i dagens samhälle, 

och i nästan alla samhällen i världens historia, har det manliga medvetandet dominerat det 

kvinnliga, och det manliga perspektivet har tagits för givet. Den manliga dominansen är både 

en illusion och verklig; den är en illusion eftersom perspektivet inte på något är sätt givet eller 

nödvändigt – en annan värld är möjlig – och den är verklig eftersom den får verkliga effekter. 

Den rådande, manliga, konstruktionen av verkligheten sanktioneras genom att den som inte 

delar perspektivet får dåliga betyg, avfärdas som irrationell eller t.o.m. fängslas eller 

tvångsvårdas.78 

 

MacKinnon skriver inte om medvetande som jag förstår det. Hennes föreställning om 

medvetande är närmast ett väsen som skapar den värld vi upplever. Detta strider direkt emot 

existensens primat.79 Föreställningen att ett medvetande skapar, eller i.a.f. formar, 

verkligheten är inte unikt för radikalfeminismen. Den vanligaste varianten är föreställningen 

om en övernaturlig skapare – Gud. MacKinnons föreställning skiljer sig något från denna. 

Hennes skapande väsen är skapade ur sexuell dominans, men är, i likhet med en gud, 

omnipotenta. De har i princip oinskränkt förmåga att skapa den sociala världen. Tankar, 

handlingar, upplevelser, vetenskap och biologi är alla beroende av det dominanta 

medvetandet. MacKinnons väsen är däremot inte suveräna. De är determinerade av den värld 

de själv har skapat. De har ingen egen vilja och kan därför förändras.  

 

Denna medvetandets dominans över verkligheten får såklart stor betydelse för MacKinnons 

epistemologi. Kunskap kan inte nås genom att observera verkligheten eftersom verkligheten 

är beroende av det dominanta medvetandet och därmed förvrängd. 

 

                                                
76 MacKinnon, Catharine A., Toward a feminist theory of the state, s. 83-84. 
77 MacKinnon, Catharine A., Toward a feminist theory of the state, s. 98. Se även MacKinnon, Catharine A., 

Feminism, Marxism, Method, and the State: An Agenda for Theory, s. 520. 
78 MacKinnon, Catharine A., Toward a feminist theory of the state, s. 99-100. 
79 Se teoriavsnittet. 
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3.3 Epistemologi 

MacKinnon ger medvetandet företräde framför existensen och därav följer att teori, d.s.v. 

medvetandets kognitiva innehåll, är vad som formar existensen, inte tvärt om. Teoriers 

sociala makt skapar, enligt MacKinnon, en verklighet som korresponderar mot de egna 

föreställningarna och definierar därmed andra föreställningar av verkligheten som overkliga. 

För att förändra världen krävs att kvinnor väljer att inte acceptera de rådande 

kunskapsteorierna, utan istället väljer en annan, feministisk, epistemologi.80 Epistemologi är 

därmed godtyckligt för MacKinnon. En kunskapsteori skapar sin egen värld och den 

dominanta teorin kommer att framstå som korrekt, oavsett om den hävdar att kunskap fås 

genom att använda LSD, få uppenbarelser från Gud eller observera verkligheten. 

 

MacKinnon omdefinierar, utifrån resonemanget ovan, epistemologi från att vara förhållandet 

mellan kunskap och en objektiv verklighet till att vara förhållandet mellan ett kollektivt 

medvetande och socialt varande. Kunskap är varken en kopia eller en felaktig kopia av 

verkligheten. Kunskap är, enligt teorin, respons på att leva i världen.81 

 

Kvinnor lever i, och formas av, den sociala världen, därför har de tillgång till den. De kan ha 

kunskap om den sociala världen för att medvetandet är en del av den sociala världen. Teorin 

positionerar medvetandet, genom vilket vi vet, i det som man söker kunskap om. Den sociala 

processen som innebär att vara en kvinna är, enligt MacKinnon, på någon nivå samma process 

som genom vilken kvinnans medvetande blir varse sig själv som sådant och sin värld. Att vara 

kvinna och medvetande är båda former av socialt varande. Sinnet och världen är, i den sociala 

verkligheten, förenade i varandra.82 Människa och kollektiva medvetanden är alltså båda 

sociala varelser, eller varanden, och båda är förenade med den sociala världen. Människan 

påverkar det kollektiva medvetandet som därefter skapar den kollektiva världen som i sin tur 

formar människan i en process som är konstruerande och konstruerad. Denna cirkel, och 

därmed det sätt på vilket den sociala verkligheten skapas, går att påverka. 

 

En människa, givet MacKinnons epistemologi, får kunskap genom sina upplevelser av att leva 

i den sociala världen, framförallt genom sina känslor. Alla människor lever i, och påverkas av, 

den sociala världen. Är då alla människors upplevelser lika sanna? Enligt MacKinnon så är 

                                                
80 MacKinnon, Catharine A., Toward a feminist theory of the state, s. 99. 
81 MacKinnon, Catharine A., Toward a feminist theory of the state, s. 98-99. 
82 MacKinnon, Catharine A., Toward a feminist theory of the state, s. 98. 
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frågan inte om någon upplevelse är mer sann än någon annan (det hade ju inneburit att det 

fanns en objektiv verklighet mot vilken upplevelser kunde jämföras) utan vilket kollektivt 

medvetande som en viss upplevelse företräder eller återspeglar. 

 

Den manliga epistemologin, som överensstämmer med den värld den skapar, är objektivitet; 

det är den perspektivlösa ståndpunkten. Den kan inte förstå att den i sig är ett perspektiv och 

kan därför inte begripa att det sätt på vilket den ser världen är en form av dominans som 

förutsätter den manliga epistemologin. Det som går att ha objektiv kunskap om är objekt. 

Kvinna är objekt utifrån det manliga synsättet, och därigenom känner mannen sig själv som 

man och som subjekt. Objektiv kunskap korresponderar mot objekten och kan verifieras 

genom observation (vilket vetenskapen gör) av den anledningen att världen i sig kontrolleras 

utifrån det synsättet.83 Eftersom det manliga perspektivet är det dominanta och skapar 

världen, och därför går att verifiera genom att referera till denna skapade värld, så måste det 

undertryckta perspektivet verifieras på något annat sätt. 

 

Förtrycket av kvinnor går inte att bevisa eller motbevisa empiriskt. Om feminismen var 

tvungen att peka på förhållanden i verkligheten för att ha ett perspektiv skulle den helt 

undergrävas. Det manliga medvetandet inte bara skapar verkligheten, utan först skapar det 

världen och sen förvränger den densamma. Kvinnors accepterande av sin situation motsäger 

inte denna situations oacceptabla natur eftersom kvinnor, i den av det manliga medvetandet 

skapade världen, måste bli personer som av fri vilja väljer en kvinnlig roll. Objektivt framstår 

det alltså som om kvinnor själva valt sin situation. För att komma förbi denna paradox krävs 

en helt ny metod.84 

 

3.4 Feministisk metod 

Strävan efter kunskap är strävan efter medvetande. Medvetande är dock något kollektivt, det 

går inte att nå det genom endast en individuell ansträngning. Den metod genom vilken 

kunskap nås måste därför återspegla denna föreställning. Enligt MacKinnon är consciousness 

raisning, höjande av medvetandet, metoden för att nå kollektiv kunskap om den kvinnliga 

tillvaron inifrån denna tillvaro.85 

 

                                                
83 MacKinnon, Catharine A., Feminism, Marxism, Method, and the State: An Agenda for Theory, s. 538. 
84 MacKinnon, Catharine A., Feminism, Marxism, Method, and the State: An Agenda for Theory, s. 542. 
85 MacKinnon, Catharine A., Feminism, Marxism, Method, and the State: An Agenda for Theory, s. 536. 
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Consciousness raising är samtal om kvinnors erfarenheter i små, stödjande grupper. Metoden 

går ut på att kvinnor delar sina erfarenheter, känslor och upplevelser med varandra. Det är en 

kollektiv kritisk rekonstruktion av betydelsen av kvinnors sociala erfarenhet och sker inte 

enbart i grupper som är organiserade för just detta ändamål.86 Det handlar i vid bemärkelse 

om att ta kvinnors upplevelser på allvar.87 Istället för att kvinnors känslor av missnöje skulle 

bero på något hos dem själva så omdefinierar processen dessa känslor som en produkt av 

deras situation som förtryckta av män. Det är för deltagarna en befriande insikt att veta att 

deras känslor och upplevelser inte är fel, utan att det finns ett strukturellt förtryck som 

ogiltigförklarar deras ståndpunkt. Kvinnors känslor tolkas som riktiga, givet deras situation.88 

Metoden är en social erfarenhet som kan nå kärnan av betydelsen av relationer mellan kvinnor 

och män i den sociala världen. Den registrerar vad alla kvinnor vet genom att de har levt det 

och fångar och ändrar meningen av erfarenheten. När kvinnor deltar i processen så upplever 

de hur kvinnor upplever sig själva. Denna upplevelse är metodens produkt, d.v.s. kvinnligt 

medvetande.89 Metoden socialiserar kvinnors vetande; den producerar en analys som inte är 

objektiv i den bemärkelsen att den inte är en reflektion av en objektiv verklighet. Analysen är 

istället kollektiv och kritisk. Metoden förkroppsligar kvinnors delade känslor, uppfattningar, 

och erfarenheter som produkter av deras villkor. Genom metoden så skapas en verklighet där 

det upplevda omformas och ett utrymme där kvinnor kan röra sig öppnas.90 

 

Radikalfeminismen vill visa erfarenheten av världen som alla kvinnor ser den – alla kvinnors 

perspektiv. Eftersom alla kvinnor inte är feminister91, och det finns olika åsikter även bland 

feminister, så blir frågan om auktoritet metodologiskt viktig: Vem kan göra anspråk på att 

representera detta perspektiv? Antingen måste man acceptera alla ståndpunkter som en 

biologisk kvinna anser vara sin egen, eller betrakta vissa kvinnors erfarenheter som falskt 

medvetande.92 

 

Enligt MacKinnon så kan inte varje enskild kvinnas erfarenheter representera det kvinnliga 

perspektivet. Endast om kvinnor inte var påverkade av manligt förtryck skulle det vara 

                                                
86 MacKinnon, Catharine A., Toward a feminist theory of the state, s. 83-84. 
87 Greycar, Regina, Hidden gender of law, s. 58. 
88 MacKinnon, Catharine A., Toward a feminist theory of the state, s. 100. 
89 MacKinnon, Catharine A., Toward a feminist theory of the state, s. 95-96. 
90 MacKinnon, Catharine A., Toward a feminist theory of the state, s. 101. 
91 Läsaren kan säkert föreställa sig ett samtal mellan, låt saga, Ayn Rand, Isabel Paterson och Margret Thatcher 

inte skulle ha resulterat i en teori om könsmaktsordning baserad på epistemologisk relativism. 
92 MacKinnon, Catharine A., Feminism, Marxism, Method, and the State: Toward Feminist Jurisprudence, s. 

637. 
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möjligt, men eftersom de är det så skulle ett sådant synsätt aldrig kunna förklara kvinnors 

erfarenheter, endast upprepa dem. Eftersom alla kvinnors erfarenheter är en respons på den 

manliga dominansen så kan man heller inte avfärda anti-feministiska kvinnors erfarenhet utan 

att samtidigt avfärda feministiska kvinnors erfarenhet; om en typ av reaktion är felaktig så 

måste även den andra vara det. Den som förespråkar detta måste kunna förklara hur några 

kvinnor kan stå utanför den allomfattande manliga dominansen och andra inte.93 

 

Den här paradoxen – en politik för alla kvinnor, när en sådan teoretiskt är omöjlig – leder 

MacKinnon till en ny teoretiseringsprocess och nya former av teori. Hon menar att eftersom 

inga aspekter av livet är fria från manlig dominans så är feminism inte subjektiv, trots att den 

kommer ur kvinnors erfarenhet. Feminismen är heller inte objektiv och abstrakt, eller 

universell. Feminismens projekt är att hitta och fastslå en kvinnlig erfarenhet, vars innehåll till 

största del är erfarenhet om hur kvinnors erfarenheter ogiltigförklaras, d.v.s. upplevelser av att 

vara förtryckt av det manliga perspektivet. Hennes nya tillvägagångssätt är varken idealistiskt 

eller materialistiskt, det är feministiskt. Metoden är, enligt MacKinnon, post-marxistisk.94 

 

Det här är ett exempel av Hegels dialektiska tänkande. En tes (objektivitet) och dess antites 

(inte objektivitet, d.v.s. subjektivitet) bildar en syntes (varken objektivitet eller 

subjektivitet).95 Ett sådant resonemang är helt ologiskt.96 Det enda hon gör är att omdefiniera 

kvinnors erfarenhet till kvinnors erfarenhet av att vara förtryckta av det manliga perspektivet 

och sen hävda att alla som har en sådan erfarenhet representerar alla kvinnors erfarenhet. 

Vissa kvinnor kan alltså tala för alla kvinnor och kriteriet är att de känner att de förtrycks av 

manlig dominans, d.v.s. delar MacKinnons syn. 

 

3.5 Analys 

Som jag förstår metoden så träffas ett antal kvinnor som av olika anledningar känner ett vagt 

missnöje med sin plats i världen. Deras känslor och upplevelser stämmer inte överens med 

verkligheten, med rationalitet och logik; de tas inte på allvar. En åsikt som baseras på känslor 

säger ingenting om den externa verkligheten; kunskap kräver observation och motsägelsefri 

                                                
93 MacKinnon, Catharine A., Feminism, Marxism, Method, and the State: Toward Feminist Jurisprudence, s. 

637-638 not 5. 
94 MacKinnon, Catharine A., Feminism, Marxism, Method, and the State: Toward Feminist Jurisprudence, s. 

638-639. 
95 Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, Hegel i urval, s. 84-97. 
96 Resonemanget strider uppenbart emot lagen om det uteslutna tredje som följer av identitetslagen; antingen är 

ett föremål ett äpple, eller så är det inte ett äpple - det finns inget tredje alternativ. 
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identifiering – känslor har ingen plats i denna process.97 Den som känner att 2+2=5 kommer 

inte tas på samma allvar som den som logiskt bevisar att 2+2=4. Den som medvetet eller 

omedvetet agerar utifrån den epistemologiska premissen att känslor kan ge kunskap kommer 

att ständigt vara frustrerad. Den som känner att saker kommer lösa sig utan att identifiera 

problemet kommer inte att komma någonstans. Den som känner att en obotlig mytoman just 

den här gången talar sanning, utan några som helst bevis för att så skulle vara fallet, kommer 

troligtvis gå på en nit. Parten i en tvist vars talan vilar på att han känner att han har rätt, 

kommer förlora o.s.v.  

 

Istället för att ändra epistemologisk utgångspunkt och inse att känslor inte är ett sätt att nå 

kunskap så uppfinner de en ny värld mot vilken deras känslor korresponderar. Om någon 

säger att deras känslor inte stämmer överens med verkligheten kan de då svara att: ”Visst, 

mina känslor korresponderar inte mot det som vetenskapen slagit fast genom observation, 

men detta beror på att den rådande verkligheten har skapats utifrån det vetenskapliga, 

manliga, perspektivet. Mina känslor korresponderar exakt emot en annan möjlig verklighet 

som skulle skapas av det kvinnliga perspektivet om det inte systematiskt förtrycktes av det 

manliga.” 

 

Den radikalfeministiska teorin varken kan eller behöver verifieras på traditionell väg. Det 

finns därför inget sätt att övertyga någon som inte är redan övertygad om teorins 

sanningsvärde. Teorins ståndpunkt är att för den som förstått behövs inget bevis, och för den 

som inte förstått är inget bevis möjligt; för den som känner sig förtryckt av en 

könsmaktsordning så är känslan i sig bevis nog, och för den som inte känner detta är inget 

bevis möjligt. 

 

3.6 Konsekvenser för rättsväsendet 

Föreställ dig vilka konsekvenser den här världsbilden skulle få om den applicerades på 

rättsväsendet. Domstolen skulle inte längre försöka avgöra vad som faktiskt hänt – 

objektivitet är ett uttryck för manlig dominans – utan bara avgöra vilken version av 

verkligheten den ska främja: den manliga eller den kvinnliga. Händelseförloppet som det 

framstår för det manliga medvetandet avgörs genom observation, logik, bevis o.s.v., det 

kvinnliga perspektivet fås genom att MacKinnon, eller någon annan som delar hennes 

                                                
97 Att basera att argument på känslor och inte fakta är ett logiskt felslut, argumentum ad passiones. 
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erfarenheter om ett metafysiskt manligt förtryck, redogör för kvinnors kollektiva erfarenhet av 

situationen. 

 

Den totala godtyckligheten blir tydlig i MacKinnons förslag för hur en våldtäktslag bör 

utformas. Utgångspunkten är att om en individ ur en underordnad grupp – en kvinna – säger 

sig ha blivit våldtagen av en individ ur en överordnad grupp – en man – så ska det presumeras 

att så har skett. För att inte bli dömd måste mannen bevisa sin oskuld, d.v.s. bevisa att kvinnan 

deltagit frivilligt. Frivillighet är, enligt MacKinnon, dock inte frånvaro av olaga tvång, som 

det idag definieras i svensk lagstiftning.98 Eftersom det manliga medvetandet skapar och 

förvränger den sociala världen så kan inte kvinnor anses agera frivilligt om deras vilja kan 

härledas ur det manliga förtrycket – ett förtryck som inte går att bevisa eller motbevisa genom 

empiri, d.v.s. genom att visa på förhållanden i verkligheten.99 Det räcker alltså inte med att 

mannens försvarsadvokat kan bevisa uttalat samtycke, handlande som överensstämmer med 

samtycket o.s.v., vad som måste bevisas är samtyckets förhållande till det manliga förtrycket, 

d.v.s. något som inte kan undersökas eller verifieras. Detta är omöjligt att göra och den 

anklagade är därför i praktiken skyldig så fort kvinnan känner sig våldtagen. Det här är en 

återgång till medeltidens häxprocesser där den anklagade kvinnan, för att inte bli bränd på bål, 

var tvungen att bevisa att hon inte var besatt av djävulen – vilket är omöjligt att göra. 

 

3.7 Slutsatser 

Essensen i radikalfeminismen är att verkligheten formas av kollektiva medvetanden. Enskilda 

kvinnor är hjälplösa och kan inte förändra sin situation. Om de däremot kollektivt får sina 

erfarenheter omdefinierade till att utgöra en reaktion på manligt förtryck, så kan det kollektiva 

kvinnliga medvetandet till slut bli lika mäktigt som det manliga och skapa en verklighet där 

kvinnor inte längre är oförmögna att agera. 

 

Teorin går emot allt vi vet om verkligheten och kunskap. Verkligheten existerar oberoende av 

medvetande och kan därför inte formas av något medvetande. Det finns ingen manlig eller 

kvinnlig kunskap eftersom både män och kvinnor observerar samma verklighet och måste 

använda samma metod. Medvetande är en egenskap som en individuell människa besitter. Det 

finns inget fristående kollektivt medvetande. 

                                                
98 MacKinnon, Catharine A., A Sex Equality Approach to Sexual Assault, s. 270-271. 
99 MacKinnon, Catharine A., Feminism, Marxism, Method, and the State: An Agenda for Theory, s. 542. 
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MacKinnon för fram som enda grund för sin teori att hon känner sig förtryckt (motarbetad av 

verkligheten) och menar att detta skulle utgöra tillräckligt bevis för dess riktighet. Teorin är 

därför helt godtycklig. Den behöver inte tas på allvar och utgör ingen anledning att ifrågasätta 

vad vi redan vet. 
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4 Hirdmans genussystem 
 
En teori som varit inflytelserik i Sverige är Yvonne Hirdmans teori om genus och 

genussystemet. Detta system presenterades för mig och mina kurskamrater under första 

terminen på juristprogrammet och hennes resonemang har varit återkommande genom i stort 

sett hela programmet.100 Hirdman ämnar genom sin teori ge en generellt applicerbar 

förklaring till bristande jämställdhet mellan män och kvinnor, både som grupper och som 

individer.101 Eftersom förklaringen ska vara generell så söker Hirdman den på strukturell nivå, 

d.v.s. hon vill hitta faktorer som påverkar alla relationer mellan män och kvinnor och inte 

bara en konkret relation. Hirdman hittar ett antal orsaker (bl.a. tankeformer och 

föreställningar) som bildar en ordning och nödvändigtvis leder till specifika tankar och 

handlingar hos individen. Jag kommer nedan beskriva systemet men vill redan nu slå fast att 

det bygger på determinism.102 Hirdman presenterar en uppsättning faktorer som, utom vår 

kontroll, bestämmer medvetandets kognitiva innehåll. Till skillnad från andra teorier förnekar 

hon däremot inte öppet att det existerar en verklighet oberoende av medvetandet. Om 

medvetandets förhållande till kroppen skriver hon att en fungerande mänsklig varelse behöver 

både kropp och medvetande: 

 

"Den 'rena' kroppen kan inte existera som en fungerande mänsklig varelse utan ett 

medvetande. Att kroppen inte kan existera 'rent', betyder givetvis inte att kroppen inte 

existerar – det är väl säkrast att skriva det rent ut, hur fånigt det än är. Det är endast i det 

insnärjande, post-moderna tänkandet det plötsligt kan uppstå en motsättning mellan det 

faktum att 'man' är genompräglad av kultur, samtidigt som 'man' är kropp, har ett blodomlopp, 

tarmar, fotsulor och åldras."103 

 

Jag kommer nu mer ingående beskriva Hirdmans genussystem och begreppet genus. Efter det 

vill jag visa på vilket sätt Hirdmans teori bygger på determinism och varför det är en 

nödvändighet för teorin. Avslutningsvis kommer jag lägga fram mina slutsatser. 

                                                
100 Juristprogrammet vid Umeå universitet start HT 2009. 
101 SOU 1990:44, s. 74. 
102 Se teoriavsnittet om fri vilja. 
103 Hirdman, Yvonne, Genus - om det stabilas föränderliga former, 2001, s. 14. 
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4.1 Genus: begrepp, förståelse och system 

Hirdmans utgångspunkt är vad hon kallar grundformen för mänskligt tänkande – ett 

fundamentalt meningsskapande mönster, utan vilket vi inte kan förstå vår omvärld. 

Tankeformen kan, enligt Hirdman, kallas för totemiskt tänkande och innebär att människan 

kategoriserar världen och förstår den genom motsatspar. Mjuk kontrasteras mot hård, ande 

mot kött, ful mot vacker o.s.v. Dessa motsatspar ordnas av det mänskliga medvetandet i 

kedjor (föreställ dig en DNA-sekvens som inte utgörs av kvävebaspar utan av begreppspar). 

När en människa lär sig ett nytt begreppspar fogas detta till kedjan och begreppen i paret 

kommer därefter höra till någon av kedjans sidor. Sidorna är inte jämbördiga utan mellan dem 

råder en hierarki där en är primär och överordnad, och den andra är sekundär och 

underordnad. På ena sidan ordnas alltså de delar av begreppsparen som är bra, önskvärda, 

o.s.v., och motsatsen, det som är annorlunda, ordnas på den andra sidan.104  

 

Hirdman menar att en av de viktigaste beståndsdelarna i en sådan meningsskapande kedja är 

kön som är ett av "de viktigaste redskapen" i ordningen.  Att kvinnor, men inte män, föder 

barn har i alla tider gett material i form av olikheter för att bilda begreppsliga motsatspar. När 

begreppen man och kvinna fogas till endera sidan i kedjan skapas förståelse för könen; man 

blir överordnad, stark och aktiv medan kvinna blir underordnad, svag och passiv.105 

 

Uppdelningen i begreppspar och ordnandet av dem i kedjor kompletteras av vad Hirdman 

kallar magi eller kausalt tänkande, som, enligt henne, är en annan grundläggande tankeform. 

Denna tankeform innebär att ordningen av paren leder till en orsakskedja där en man eller 

kvinna bör utföra de handlingar och ha de egenskaper som följer av ordningen. Det är genom 

ordningen vi förstår världen och agerar därför utefter den förståelse den leder till. Exempelvis 

så lär sig en kvinna att hon ska vara passiv och agerar därför passivt. Detta ger i sin tur ny 

legitimitet åt ordningen; världen stämmer överens med ordningen och går därför att förstå.106 

På det här sättet kodas även företeelser, platser och sysslor – ordningen genomsyrar världen 

omkring oss och kodar allt.107 En syssla som från början varken är över- eller underordnad 

                                                
104 SOU 1990:44, s. 76-77. 
105 SOU 1990:44, s. 77. 
106 SOU 1990:44, s. 76-77. 
107 Hirdman, Yvonne, Genus - om det stabilas föränderliga former, 2001, s. 16. 
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kan komma att ordnas in under den överordnade sidan för att män utför den, och därmed blir 

sysslan överordnad.108  

 

Nu kan vi förstå vad genus är. Det är dels ett begrepp som benämner de olika sidorna i kedjan 

av begreppspar; den överordnade sidan är manligt genus, eller maskulinum, och den 

underordnade är kvinnligt genus, eller femininum. Begreppet denoterar alltså specifika 

begreppsformationer, eller ordningar, i det mänskliga medvetandet – formationer som 

Hirdman menar är fundamentala för förståelse. Genus är även benämningen på den process 

genom vilken dessa formeringar (genus) uppstår och reproduceras – den reciprocitet som 

råder mellan medvetandet och de handlingar och artefakter vi upplever.109 

 

Genus är tankar och föreställningar om människor som kön och våra handlingar utifrån dessa 

föreställningar. Hirdman vill heller inte helt skilja genus från det biologiska könet – kroppen – 

eftersom vi inte kan existera utan medvetande, och vårt medvetande tolkar allt omkring oss. 

Verkligheten existerar men kan bara förstås genom en meningsskapande process, därför är det 

meningslöst att tala om kön utan genus. Vår förståelse av det som existerar kan även kallas 

för kultur: "Med genustänkande vägrar man att acceptera [kultur och kön] som någonsin reellt 

och ensamt existerande".110 

 

4.2 Determinism och förändring 

För Hirdman är genusordning hur människor tänker. Det är fundamentalt för mänskligt 

tänkande och det går därmed inte att tänka på något annat sätt. Teorin betyder att det inte går 

att undvika att sinnesdata ordnas i begrepp, vilka sedan systematiseras i en genusordning, som 

i sin tur leder till handling. Kunskap och handling, som är slutprodukten i denna orsakskedja, 

bestäms av faktorer utom individens kontroll. Under rådande omständigheter kan vi tänka 

endast de tankar vi tänker – inga andra är möjliga – och därför också endast agera som vi gör. 

Enligt Hirdman är det för individen självklart att upprätthålla och lyda det rådande 

genuskontraktet, d.v.s. det rådande förhållandet mellan manligt och kvinnligt genus, och på 

grund av genusordningens reciprocitet därmed ytterligare cementera genusordningen.111 

 

                                                
108 SOU 1990:44, s. 77. 
109 SOU 1990:44, s. 76-77. 
110 Hirdman, Yvonne, Genus - om det stabilas föränderliga former, 2001, s. 14. 
111 SOU 1990:44, s. 79-80. 
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Förhållandena mellan män och kvinnor har dock förändrats en del under världshistorien och 

kvinnor och män har inte samma föreställning om relationerna dem emellan som på 

medeltiden. Vad som gör förändring möjlig är, enligt Hirdman, att genusordningen är social 

och inte biologisk. Faktiska omständigheter kan därför störa ordningen och göra andra tankar 

möjliga. Om en person eller grupp tvingas inta en plats som inte föreskrivs av genusordningen 

så kan det möjliggöra att den meningsskapande ordningen förändras och nya tankar, som 

tidigare var omöjliga, blir möjliga att tänka.112 

 

Det finns även i genussystemet en inneboende omständighet som möjliggör förändring, och 

det ligger i det manliga genus natur att "fly kontraktets bojor." Det finns i det maskulina en 

inre konflikt – en konflikt mellan omhändertagande och erövrande – som gör att 

genuskontraktet ibland bryts. När så sker uppstår en orimlig situation för det kvinnliga genus 

och därmed tvingars det in i nya situationer. I dessa nya situationer kan nya tankar tänkas.113  

 

Den här synen på förändring är vad som ligger bakom krav om t.ex. kvotering av 

bolagsstyrelser. Resonemanget är att eftersom män äger en stor del av aktiekapitalet, och 

genusordningen, som de måste lyda, säger att styrelseledamöter bör vara män, så lyder de 

ordningen och röstar in män i styrelsen. För att kvinnor ska kunna ta plats måste de beredas 

plats genom tvång. När så har skett kommer tanken på kvinnor som styrelseledamöter bli 

möjlig och genusordningen kan förändras. Förändring av människors tankar sker alltså genom 

tvång – inte fri vilja. 

 

4.3 Slutsatser 

I likhet med Kant ser Hirdman människans medvetande som determinerat, d.v.s. människan 

saknar möjlighet att göra det grundläggande valet att fokusera på verkligheten eller inte. Som 

alla teorier med ett sådant fundamentalt fel är teorin ohållbar.114 Ett av de stora problemen är 

att kunskap blir omöjlig. Vi kan alla observera att människor ibland har fel och begår misstag 

på grund av felaktiga övertygelser, t.ex. att någon köper aktier i ett företag som en kort tid 

senare ansöker om konkurs – personen trodde det skulle vara en bra investering, men hade fel. 

Människor har även ofta olika åsikter om allt möjligt. Jag och Hirdman tänker t.ex. helt olika. 

Om hennes teori stämmer och vi båda ovedersägligen styrs av en meningsskapande ordning 

                                                
112 SOU 1990:44, s. 80. 
113 Hirdman, Yvonne, Genus - om det stabilas föränderliga former, s. 95-96. 
114 Se teoriavsnittet om fri vilja. 
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som möjliggör vissa tankar och hindrar andra från att tänkas, d.v.s. ingen av oss hade kunnat 

tänka annorlunda, så måste en av oss fortfarande ha fel. Är det hon eller jag? Det finns inget 

sätt att avgöra detta – båda våra slutsatser är nödvändiga och framstår för oss som självklara. 

Hur självklar hennes slutsats än verkar kan den alltså vara felaktig eftersom någon 

omständighet kan hindra hennes tankar från att stämma överens med verkligheten. Hon måste 

medge att hon kan ha helt fel och att hon imorgon kan stöta på en omständighet som gör att 

hon intar min ståndpunkt. 

 

Alternativet är att vi båda har rätt, men det innebär att det inte existerar en verklighet 

oberoende av våra medvetanden, vilket inte är en hållbar ståndpunkt.115 Alternativet är alltså 

att människan har ett medvetande som automatiskt leder oss till tankar som, utan att vi kan 

avgöra skillnaden, antingen är felaktiga eller korrekta, eller att verkligheten skapas av våra 

medvetanden. Hirdman, som till skillnad från postmodernisterna inte är beredd att ge upp 

verkligheten, tvingas inta positionen att det inte går att veta om våra tankar överensstämmer 

med verkligheten eller inte. 

 

Det är inte något problem enligt Hirdman, för vad som spelar roll är inte verkligheten utan 

människors föreställning om den. På "de metafysiska tankefigurernas nivå" är det inte 

verkligheten utan genuskontraktet som har företräde.116 Enligt Hirdman är det utifrån andra 

människors föreställningar om kön som människor måste forma sina liv, så att de står i 

enlighet med genusordningens imperativ.117 Om dessa imperativ överensstämmer med 

verkligheten är en sekundär fråga som inte går att besvara eftersom det enda sättet att förstå 

verkligheten är, enligt Hirdman, nämligen just genom den grundläggande meningsskapande 

tankefiguren genus.118 

 

Det här är essensen i Hirdmans teori: människan är en varelse utan fri vilja, determinerad att 

lyda genusordningen, d.v.s. andra människors föreställningar om vad män och kvinnor bör 

göra. Var har hon fått den idén ifrån? 

                                                
115 Se teoriavsnittet om existensens primat. 
116 SOU 1990:44, s. 78. 
117 SOU 1990:44, s. 79. 
118 SOU 1990:44, s. 77. 



39 
 

5 Särartsfeminism 
 
Särartsfeminismen bygger på tanken att män och kvinnor är olika. Kvinnor och män anses ha 

olika egenskaper – olika karaktär. Dessa skillnader ansågs under 1800-talet ha ett biologiskt 

ursprung.119 Att skillnaden skulle ha en rent biologisk förklaring, d.v.s. att gener avgör, 

erkänns idag inte inom genusrättsvetenskapen.120 De som idag hävdar att det finns faktiska 

skillnader mellan kvinnor och män hittar istället, som vi kommer se, förklaringen i Immanuel 

Kants idéer. 

 

5.1 Kognitiva skillnader mellan kvinnor och män 

De viktigaste skillnaderna mellan kvinnor och män är, enligt särartsfeminismen, inte fysiska 

skillnader, så som olika muskelmassa eller biologiskt kön. De menar istället att fokus bör 

ligga på att kvinnor och män resonerar annorlunda, d.v.s. använder olika metoder när de 

formar sig en uppfattning om verkligheten, vad som är moraliskt riktigt o.s.v. Det kvinnliga 

medvetandet anses fungera på ett annat sätt än det manliga.121 Frågan är alltså inte hur t.ex. 

Föräldrabalken ska reflektera det faktum att kvinnor är de som föder barn, utan hur lagen ska 

ta hänsyn till att kvinnors mentala struktur och kognitiva metod skiljer sig från mäns. 

Psykologen Carol Gilligans forskning, framförallt boken In a different voice har varit väldigt 

inflytelserik inom den här inriktningen.122 Grunden för boken är intervjuer där Carol Gilligan 

låtit personer tala om moral, sanning och andra ämnen. Genom sin forskning har hon kommit 

fram till att pojkar i större utsträckning resonerar logiskt och deduktivt medan flickor i större 

utsträckning influeras av relationsfrågor och samhörighet med andra. Det rör sig enligt 

Gilligan om två sätt att tänka. Det är inte så att kvinnor och män uteslutande använder det ena 

eller andra sättet att resonera men genom empirisk observation av vilken metod kvinnor och 

män använder så går metoderna att associera med manligt och kvinnligt. Hon gör dock inte 

anspråk på att ha hittat en universell orsak som är giltig över historien eller på andra platser. 

Upphovet till de olika sätten att tänka finns i en social kontext där social status och makt, 

såväl som biologisk reproduktion, spelar in.123 

Hennes teoretiska förklaring till de olika tankesätten bygger på, men kritiserar även, Sigmund 

Freuds arbete. Freud såg, enligt Gilligan, kvinnors psykologiska utveckling som ett 
                                                
119 Gunnarsson, Åsa & Svensson, Eva-Maria, Genusrättsvetenskap, s. 39. 
120 Gunnarsson, Åsa & Svensson, Eva-Maria, Genusrättsvetenskap, s. 138-139. 
121 Barnett, Hilaire, Introduction to feminist jurisprudence, s. 143. 
122 Barnett, Hilaire, Introduction to feminist jurisprudence, s. 145-146. 
123 Gilligan, Carol, In a different voice, s. 1-4. 
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misslyckande eftersom de i så stor grad påverkas av känslor. Hennes kritik är att den mall han 

konstruerat och applicerar är manlig och kvinnor därför inte passar in i den. Mallen kan inte 

förklara utvecklingen hos unga flickor, som har helt andra familjerelationer och annan 

anatomi.124 

5.2 Metod: practical feminist reasoning 

Slutsatserna om kvinnor och mäns mentala strukturer som särartsfeministerna drar av 

Gilligans forskning har metodologiska implikationer – en feministisk rättslig metod. Utifrån 

förståelsen att män och kvinnor resonerar olika – män strikt logiskt och abstrakt, kvinnor 

kontextuellt och känslomässigt – så framstår lagen som skriven och etablerad av män för män.  

Lagen baseras nämligen traditionellt på abstraktioner, objektivitet, rationalitet och deduktiv 

logik. Den är även binär, d.v.s. den ställer upp motsatspar: en handling är antingen ett brott 

eller inte, en person är antingen gäldenär eller inte, o.s.v. Denna manliga standard tar inte 

alltid hänsyn till kvinnors särskilda omständigheter och perspektiv.125 

Hur ska då denna förståelse inkorporeras i rättssystemet? Feministisk rättslig metod förnekar 

inte behovet av förutsebarhet och säkerhet i rättsystemet, vilket uppnås genom strikt 

tillämpning av lagar och principer. Den innebär inte heller nödvändigtvis ett fullständigt, 

alternativt system. Vad som eftersträvas är att utöka den traditionella rättsliga metoden med 

nya resonemang och perspektiv. Den traditionella rättsliga metoden exkluderar det kvinnliga 

perspektivet när den uteslutande förlitar sig på logik och deduktivt tänkande. Genom att 

inkludera alternativa perspektiv, erfarenheter och värderingar som den traditionella metoden 

inte tagit hänsyn till, kan rätten göras mer jämställd. Resultatet skulle bli ett system där den 

kalla och hårda manliga logiken mjukades upp – ett system som i större utsträckning 

fokuserade på kvinnliga värderingar som försoning och samarbete.126 Istället för att 

uteslutande fokusera på rätt och fel, rationalitet och rättigheter så bör fokus även riktas på 

kvinnliga angelägenheter så som medling, rättvisa och ansvarstagande.127 

5.3 Kritik 

Jag antar att Gilligan har rätt i att av de personer hon har intervjuat så använder sig kvinnor i 

större utsträckning än män av känslor som epistemologiskt verktyg – jag ser ingen anledning 

att ifrågasätta hennes empiriska forskning. 

                                                
124 Gilligan, Carol, In a different voice, s. 6-7. 
125 Barnett, Hilaire, Introduction to feminist jurisprudence, s. 23. 
126 Barnett, Hilaire, Introduction to feminist jurisprudence, s. 25-26. 
127 Rifkin, Janet, citerad i: Graycar, Regina, The hidden gender of law, s. 410. 
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Av det faktum att kvinnor i större utsträckning än män förlitar sig på känslor följer dock inte 

att det går att nå kunskap genom känslor. Om känslor är ett verktyg att nå kunskap eller inte 

är en epistemologisk fråga som nödvändigtvis måste besvaras innan någon vetenskaplig 

forskning över huvud taget kan påbörjas. Svaret härleds från observation som finns tillgänglig 

för alla så fort vi öppnar ögonen. Implicit i varje observation är att det vi observerar existerar 

oberoende av vårt medvetande och att kunskap om det inte går att nå genom att fokusera på de 

egna känslorna, d.v.s. genom att observera det egna medvetandet. Om känslor hade varit ett 

sätt att få kunskap, varför har då Gilligan känt sig tvungen att genomföra undersökningen 

över huvud taget? Hade hon inte genom introspektion, d.v.s. genom att fokusera på sitt egna 

medvetande, kunnat komma fram till vad som är sant i fråga om andra människors kognition? 

Låt säga att jag vill undersöka hur människor i olika tider och kulturer har försökt bota en viss 

sjukdom. Genom att studera historiska källor och andra kulturer kommer jag fram till att vissa 

har använt moderna läkemedel, andra har använt blodiglar och ytterligare en grupp har använt 

andeutdrivning medelst riter för att kurera patienter. Kan jag ur detta dra slutsatsen att dessa 

tre metoder är jämbördiga och att alla metoder uppnår målet, d.v.s. att de botar sjukdomen? 

Nej, det kan jag självklart inte. Jag vet att människokroppen och bakterier har speciella 

egenskaper – de är vad de är – och att inte alla vägar är framkomliga om jag vill freda 

kroppen från skadliga bakterier. Den som exempelvis försöker bota tuberkulos genom att 

tillbe andar eller erbjuda offer till högre makter kommer att misslyckas, oavsett hur många 

medicinmän som är övertygade om att det är rätt behandling. 

På samma sätt har människans medvetande speciella egenskaper och alla upptänkliga metoder 

att nå kunskap är inte framkomliga. Det spelar ingen roll om varenda människa på jorden 

ansåg att känslor var ett kognitionsverktyg. I den mån de försökte nå kunskap om den externa 

verkligheten genom känslorna skulle de misslyckas. Epistemologi är inte ett godtyckligt val.  

Om det är så att många kvinnor försöker nå kunskap om den externa världen genom att 

undersöka sina känslor, så är det faktum att de gör detta värdefull empirisk kunskap. Det är 

även viktigt för psykologer att försöka förstå varför de gör det, inte för att ändra lagarna så de 

tar hänsyn till detta, utan för att få dem att ändra tillvägagångssätt. I den mån de förlitar sig på 

känslor kommer de inte att kunna handskas med verkligheten, vilket, trots allt, är tämligen 

viktigt. 

Vad som gör teorin möjlig är Immanuel Kants idéer. Dock med vissa variationer. Istället för 

att människan föds med färdiga mentala strukturer som skapar världen som vi upplever den så 
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formas dessa strukturer genom barnets uppväxt. Eftersom fri vilja endast är möjlig för tingen i 

sig och den värld vi lever i är helt determinerad så kommer vissa förutsättningar ovillkorligen 

leda till en viss mental struktur. Denna struktur går sedan inte att förändra och kvinnor och 

män kommer att tänka på olika sätt och därmed konstruera verkligheten olika. Varken det 

manliga eller det kvinnliga sättet kan anses mer korrekt eftersom ingen kan veta något om 

tingen i sig. Det är helt enkelt två olika återspeglingar av den transcendentala världen, vars 

orsak är två olika mentala strukturer. 

5.4 Metodens praktiska konsekvenser 

Att de inte vill byta ut hela det existerande rättssystemet med dess logik och principer är 

förståeligt. Ett system helt fritt från logik och principer är nämligen inget system, det är 

oförutsägbart kaos. Målet är istället ett system som för det mesta är logiskt; ett system där de 

flesta slutsatser följer av deduktiva resonemang och de flesta premisser är baserade på 

verkligheten. De vill ha en kompromiss mellan två perspektiv: det ena säger att kunskap 

endast nås genom logik, det andra säger att logik såväl som känslor ger kunskap. Hur skulle 

en sådan kompromiss se ut? 

I de flesta fall skulle säkert båda perspektiven vara överens, men det skulle garanterat finnas 

frågor där personer som hade de olika perspektiven inte var överens (vad är annars syftet med 

att utöka metoden?) För situationer där känslor står emot logik behövs alltså en princip eller 

en metod för att avgöra vad som ska ges företräde. Om det rationella perspektivet avgjorde 

frågan skulle det inte vara någon kompromiss; det går inte att genom logik komma fram till 

att logik inte ska tillämpas. En sådan slutsats innebär en motsägelse, och eftersom logik per 

definition är motsägelsefri integrering så går den inte att nå genom logik. Det är alltså det 

andra perspektivet, känslor, som måste avgöra om frågan ska avgöras logiskt eller inte. Det 

blir helt enkelt perspektivet som tillåter känslor som avgör varenda fråga. Rättstillämparen 

som ställs inför ett problem måste fråga sig: ”Känner jag för att tillämpa logik på det här 

problemet eller inte?” Detta skulle, i min mening, utgöra en sådan förändring av rättssystemet 

där den yrkesverksamme juristen, på grund av radikalt förändrade omständigheter, måste 

fråga sig om det går att verka inom systemet.128 

5.5 Slutsatser 

Särartsfeminister anser att känslor är ett kognitionsredskap. Teorin är därför felaktig. 

Förändringarna som teorin förespråkar kan, i den mån de bygger på dessa premisser, 

                                                
128 Jfr. Strömholm, Stig, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s. 42-46. 
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kategoriskt avvisas. Att inkludera detta perspektiv i rättsvetenskaplig metod eller i lagen 

skulle innebära att helt överge principen att logiskt tänkande har företräde framför känslor 

inom rätten. 
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6 Socialkonstruktivism och diskursanalys 
 
Diskursanalys är en metod som används av ett flertal genusrättsvetenskapliga forskare.129 Det 

är inte enbart en metod för analys, utan i angreppssättet är teori och metod sammanlänkade 

och bildar en teoretisk och metodologisk helhet. Det skulle därmed vara omöjligt att förstå 

metoden, vad forskarna faktiskt gör, utan att först sätta sig in i deras teoretiska 

utgångspunkter. Dessa utgångspunkter hämtas från socialkonstruktivismen.130 

6.1 Socialkonstruktivism 

Socialkonstruktivismen har sina rötter i Edmund Husserls fenomenologi. Peter Berger och 

Thomas Luckmann förenade fenomenologin med grundantaganden från Max Weber och 

Herbert Mead om att sociala handlingar är viktiga och ger betydelse.131 De presenterade sin 

teori, som betonar betydelsen av vardagskunskap och interaktion mellan människor, i boken 

The Social Construction of Reality. 

 

Där definierar de verklighet som: en egenskap hos ett fenomen som inte är beroende av vår 

vilja (vi kan inte önska bort dem).132 Sociologin är intresserad av vad som är verklighet av 

den anledningen att verklighet är beroende av social och historisk kontext. Det som är verkligt 

för en tibetansk munk är inte nödvändigtvis verkligt för en amerikansk affärsman.133  

För att förstå hur det kan vara så att verkligheten inte är densamma för två individer så måste 

vi förstå begreppet fenomen (som ingår i deras definition av verklighet) och grunden för 

fenomenologin. Fenomenologin bygger på Immanuel Kants metafysik och epistemologi och 

fenomen är de förvridna upplevelser av verkligheten som medvetandet skapar.134 För 

fenomenologin är saker, så som vi upplever dem, någonting som oundvikligen är 

sammanbundet med den process genom vilken vi konstituerar dem, d.v.s. den process genom 

vilken vårt medvetande gör dem tillgängliga för oss. Saker som vi upplever dem är beroende 

av vårt medvetande. Det finns däremot ingenting som hindrar denna process från att 

konstituera tingen på ett sådant sätt att de framstår som oberoende av oss. Matematiken är 

t.ex. ett av de fenomen som på detta sätt konstitueras som vore det oberoende av medvetandet 

                                                
129 Se Gunnarsson, Åsa & Svensson, Eva-Maria, Genusrättsvetenskap, s. 173-176. 
130 Burman, Monica, Straffrätt och mäns våld mot kvinnor, s. 31. 
131 Niemi-Kiesiläinen, Johanna m.fl., Legal Texts as Discourses, s. 73. 
132 Berger, Peter L. & Luckmann, Thomas, The social construction of reality, s. 13. 
133 Berger, Peter L. & Luckmann, Thomas, The social construction of reality, s. 15. 
134 Wallenstein, Sven-Olov, Edmund Husserl, s. 11. 
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enligt Husserl. Det är förhållandet mellan dessa, till synes, objektiva fenomen och de, till 

synes, subjektiva fenomenen som är huvudföremål för Husserls studier.135 

 

Givet den här grunden (en kontext vi måste hålla i minnet i hela beskrivningen av 

socialkonstruktivismen och diskursanalys) så blir uttalanden om olika verkligheter enklare att 

förstå. Det är, enligt socialkonstruktivismen, möjligt att verkligheten konstrueras olika, 

beroende på olika faktorer, t.ex. social kontext (detta kan uttryckas som att vi upplever olika 

fenomen). Om något konstrueras som beroende av medvetandet för en individ och oberoende 

av medvetandet för en annan så kommer dessa personer, givet definitionen av verklighet, 

uppleva olika verkligheter. Inget motsäger, enligt teorin, att någon, genom önskning, kan 

upphäva tyngdlagen bara för att jag inte kan det. Förklaringen är att det fenomen vi kallar 

tyngdlagen kan konstrueras olika i våra medvetanden. 

 

Att den sociala världen med subjekt och objekt är socialt konstruerad är kärnan i 

socialkonstruktivismen. Det finns dock inget enskilt drag som gör att det går att definiera 

inriktningen. Det går däremot att identifiera ett antal grundantaganden. En forskare med ett 

socialkonstruktivistiskt förhållningssätt utgår från en eller flera av dessa.136 

 

Socialkonstruktivism har en kritisk inställning till kunskap som tas för given och hur vi förstår 

verkligheten (som den ter sig för oss). I motsats till positivismen så anses det att världen inte 

kan fastställas genom observation. Kunskap är en produkt av våra sätt att kategorisera världen 

och inte en direkt spegelbild av en objektiv verklighet. Denna syn utmanar självklar kunskap 

och självklara utgångspunkter och deras roll i rättsvetenskapen.137 Berger och Luckmann 

uttrycker detta som att ”the man in the street” generellt tar vad han upplever för givet och 

behöver inte fundera över vad som är kunskap och verklighet förrän han stöter på ett problem. 

Sociologen måste däremot, på grund av yrkets natur, fråga sig varför vissa sanningar tas för 

givna och om inte svaret kan finnas i relationen till samhället.138 Då sanning ses som präglad 

av historia och kultur, d.v.s. ses som relativ, så blir den aktuella sociala kontexten relevant för 

forskningen. 

 

                                                
135 Wallenstein, Sven-Olov, Edmund Husserl, s. 9-10. 
136 Burman, Monica, Straffrätt och mäns våld mot kvinnor, s. 31. 
137 Burman, Monica, Straffrätt och mäns våld mot kvinnor, s. 32. 
138 Berger, Peter L. & Luckmann, Thomas, The social construction of reality, s. 14. 
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En annan utgångspunkt är att det finns ett samband mellan kunskap och sociala processer. 

Kunskap skapas i social interaktion mellan forskare, eller mellan forskare och det de arbetar 

med. I dessa processer konstrueras sanningen och det pågår inte sällan en kamp om att få 

konstruera sanningen. Även rättslig kunskap konstrueras i social interaktion mellan t.ex. 

domare och rättsvetare. Det finns därför ett samband mellan kunskap och social handling. 

Beroende på vilken kunskap som tas för given så framstår vissa sociala handlingar normala 

och andra otänkbara.139 Detta för att det sätt på vilket vi uppfattar ett fenomen avgör hur vi  

handskas med fenomenet. Om alkoholism uppfattas som sjukdom eller inte kommer t.ex. 

avgöra hur problemet angrips.140 

 

Essensen i synsättet är att det inte finns en sann källa för kunskap, utan att den är konstruerad 

utifrån en viss kontext.141 

 

6.1.1 Förhållandet mellan kunskap och språk 

En angelägenhet för socialkonstruktivister är förhållandet mellan språk och verklighet, och 

den roll som språket spelar i social forskning.142 Socialkonstruktivister ser inte språk som en 

reflektion av verkligheten utan anser att det är omöjligt att fullt ut separera språk, verklighet 

och subjekt från varandra. Vi kan inte närma oss verkligheten utan språk och därför kan inte 

subjekt och verklighet anses vara oberoende av språket.143 Det betyder dock inte att 

verkligheten inte existerar utan språket. Däremot så tolkar och konstruerar människor 

meningen av sina handlingar genom språket. De behöver begrepp för att beskriva handlingar 

och observationer. Detta innebär att data aldrig är ren utan situerad och kontextuell och detta 

måste reflekteras i all analys. Fakta är därmed alltid socialt konstruerad, oavsett vem som 

presenterar den.144 

 

Som jag förstår detta så anses språket och den kategorisering som begreppsbildning innebär, 

uttryckt i fenomenologins terminologi, vara den process som gör tingen i sig tillgängliga för 

det mänskliga medvetandet. Språket skapar världen som vi upplever den. Begreppsbildning är 

med det här synsättet inte något baserat på en objektiv verklighet. Eftersom det är 

kategoriseringen i begrepp som gör förståelse av tingen i sig möjlig så kan den inte ske först 

                                                
139 Burman, Monica, Straffrätt och mäns våld mot kvinnor, s. 32. 
140 Niemi-Kiesiläinen, Johanna m.fl., Legal Texts as Discourses, s. 80. 
141 Burman, Monica, Straffrätt och mäns våld mot kvinnor, s. 32. 
142 Niemi-Kiesiläinen, Johanna m.fl., Legal Texts as Discourses, s. 76. 
143 Burman, Monica, Straffrätt och mäns våld mot kvinnor, s. 33. 
144 Niemi-Kiesiläinen, Johanna m.fl., Legal Texts as Discourses, s. 77. 



47 
 

efter observation. Begreppen är inte, till skillnad från Kants former, bestämda i förväg eller av 

nödvändighet utformade på ett speciellt sätt. Individen kategoriserar fenomen själv och i 

interaktion med andra och skapar därmed sin egen förståelse av verkligheten – hon 

konstruerar den sociala verkligheten genom begreppsbildning, d.v.s. genom språket. 

 

6.2 Diskursanalys 

Diskursanalys är ett speciellt förhållningssätt till språket och en metod för att undersöka tal 

och text. Det är den socialkonstruktivistiska föreställningen att språket formar vår förståelse 

av verkligheten som utgör grunden för teorin. 

 

Michel Foucault redogör i boken Vetandets arkeologi för diskurs, diskursanalys och den teori 

som ligger bakom begreppsbildningen och angreppssättet. Undersökningen av diskurser 

inleds med att ”frigöra” sig från begrepp som tradition, inflytande, utveckling, evolution, 

mentalitet och anda. Metodologiskt vill Foucault utgå ifrån ”en hop spridda händelser” och 

bortser från allt som liknar en övergripande förklaringsprincip. Även distinktioner av 

diskurser i undergrupper, så som vetenskap, filosofi, litteratur, religion och historia måste 

ifrågasättas. Enheter som absolut måste sättas ur funktion är boken och verket.145 Som ett sista 

led måste man även bortse från kontinuitet och ”hälsa varje moment i diskursen som en 

plötsligt inbrytande händelse.” När alla dessa former har upphävts öppnar sig ett helt område 

som består av faktiska utsagor. På denna nivå ska analytikern fråga sig varför en utsaga 

uppträtt och inte en annan.146 Det här är ett sätt att försäkra sig om att utsägelsehändelsen inte 

förbinds med författarens tankar, avsikter eller målsättningar och därmed hitta andra 

förbindelser.147 Att beskriva dessa nya relationer mellan utsagor är metodens mål.148 

 

Frågan är då hur de ska grupperas. Detta skulle kunna ske efter det objekt de berör eller 

formen för hur de länkas samman, t.ex. en viss stil, utefter vilka begrepp de innehåller eller 

vilka teman de representerar.149 Inget av dessa sätt att gruppera utsagorna håller enligt 

Foucault. Han hittar inget sätt att organisera utsagorna sinsemellan, utan vill istället beskriva 

spridningen av utsagor för att undersöka om det finns någon regelbundenhet i den. Syftet med 

en sådan analys skulle inte vara att avgränsa block av utsagor och beskriva blockens inre 

                                                
145 Foucault, Michel, Vetandets arkeologi, s. 25-37. 
146 Foucault, Michel, Vetandets arkeologi, s. 39-42. 
147 Foucault, Michel, Vetandets arkeologi, s. 44. 
148 Foucault, Michel, Vetandets arkeologi, s. 47. 
149 Foucault, Michel, Vetandets arkeologi, s. 48-53. 
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struktur. Uppgiften skulle vara att ”gissa sig till de latenta konflikterna och blottlägga dem”. 

Analysen skulle inte skildra slutledningskedjor utan beskriva ett spridningssystem. Ett sådant 

spridningssystem, där viss regelbundenhet råder mellan olika utsagor är en diskursiv 

formation.150 Foucault är alltså inte intresserad av det synliga system som utgörs av texten och 

tanken. Diskursanalysen söker regelbunden heter bakom detta system, regelbundenheter som 

gör systemets former möjliga.151 

 

Foucault förklarar till sist att en utsaga inte är en beståndsdel i en text utan snarare är en 

funktion som utövas på textens delar. Det är den existensfunktion genom vilken man med 

analys eller intuition kan bestämma om tecken bildar en mening eller inte, enligt vilka regler 

tecknen följer på varandra, vad tecknen är tecken för och vilken sorts handling som 

formuleringen innebär. Eftersom utsagan inte är en enhet utan en funktion så ska man ”alltså 

inte förvåna sig över att man inte lyckas finna några strukturella enhetskriterier för 

utsagan".152 

 

6.2.1 Diskursanalys inom genusrättsvetenskapen 

Alla genusrättsvetare använder inte Foucaults definition av diskurs. Niemi-Kiesiläninen m.fl. 

definierar diskurs som ”a coherent expression or a meaning structure that constructs reality in 

a certain way.”153 Ulrika Anderson menar däremot att med diskurs åsyftas delar som bildar en 

referensram i en viss fråga i en viss kontext, även om dessa delar inte utgör en sammanhållen 

helhet.154 Burman ser det som svårt att fånga begreppet i en enkel definition då det används på 

olika sätt inom olika vetenskapliga fält med olika betoningar och tillämpningar. Inom 

traditionella lingvistiska sammanhang har begreppet en snäv betydelse medan t.ex. Foucault 

använder begreppet som innefattande något mer än bara språket, som t.ex. praktik eller social 

kontext. Burman upplever inte detta som ett problem utan menar att det ”är en poäng med 

diskursbegreppet att det faktiskt inte i traditionell mening betecknar något bestämt (att det ’är’ 

något)”.155 

 

                                                
150 Foucault, Michel, Vetandets arkeologi, s. 53-55. 
151 Foucault, Michel, Vetandets arkeologi, s. 97. 
152 Foucault, Michel, Vetandets arkeologi, s. 109-110. 
153 Niemi-Kiesiläinen, Johanna m.fl., Legal Texts as Discourses, s. 80. 
154 Andersson, Ulrika, Hans (ord) eller hennes?, s. 31. 
155 Burman, Monica, Straffrätt och mäns våld mot kvinnor, s. 33-34. 
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Genom språket finns potentiellt ett stort antal sätt på vilka vi kan uttala oss om olika fenomen. 

Det kan därmed finnas olika diskurser genom vilka vi kan beskriva och förstå en händelse.156 

Diskursen skapar begreppsbildning och därmed vad som är fakta. Kön, genus, gäldenär och 

borgenär är begrepp som inte existerar utanför lagen utan konstrueras i den rättsliga diskursen.157 

Diskurser strävar mot att konstruera fenomen på olika sätt. Varje diskurs ger även intryck av 

att beskriva fenomenet på ett “sant” sätt. Diskurser utgör därmed en produktion av “sanning.” 

De kan däremot aldrig nå fram till absolut sanning eftersom det skulle innebära verkligheten 

innan diskursen gett den mening. Vi kan inte tala från en position utanför diskursen då en 

sådan skulle innebära en position utanför det mänskliga medvetandet. De ger inte något svar 

på vad som är “sant” eller “falskt” utan producerar bara sanningseffekter inom diskurser som i 

sig inte är sanna eller falska. Genom diskursanalys studerar man de diskursiva processer där 

diskurser konstrueras så att det framstår som om de ger sanna eller falska bilder av 

verkligheten. Genom analysen så kan man visa processen och utmana det som konstrueras 

genom den.158 Kön och genus erkänns t.ex. inte uttryckligen i lagen – trots deras betydelse. 

Diskursanalys ger en teoretisk kontext som hjälper att upptäcka gömda antaganden i lagen 

och identifiera diskurser.  

 

6.2.2 Konsekvenser av diskurser 

Även om diskurser varken är “sanna” eller “falska” så får de verkliga konsekvenser i och med 

att de påverkar vilka sociala handlingar som är möjliga.159 Diskurser ställer upp ramar som 

strukturerar vad som kan upplevas och den innebörd som erfarenheten kan utgöra. Genom 

detta får diskurser inflytande över vad som kan tänkas, sägas och göras. Ett sätt, genom vilket 

diskurser får betydelse, är att ge några auktoritet att tala medan andra marginaliseras; 

diskurser avgör vad som tas på allvar och vad som exkluderas eller förbjuds.160 Diskurserna 

förs in i det sociala livet och producerar vad som är möjligt att tänka, känna och göra. När 

diskurser institutionaliseras – materialiseras i praktiker – så följer verkliga konsekvenser. 

Praktiker (t.ex. lagstiftning) påverkar i sin tur skapandet av nya diskurser. Detta är inget 

cirkelresonemang eftersom makt och diskurs kan påverka cirkeln då de innefattar möjlighet 

till förändring.161 

 

                                                
156 Burman, Monica, Straffrätt och mäns våld mot kvinnor, s. 35. 
157 Niemi-Kiesiläinen, Johanna m.fl., Legal Texts as Discourses, s. 73. 
158 Burman, Monica, Straffrätt och mäns våld mot kvinnor, s. 35-36. 
159 Burman, Monica, Straffrätt och mäns våld mot kvinnor, s. 37. 
160 Andersson, Ulrika, Hans (ord) eller hennes?, s. 32. 
161 Burman, Monica, Straffrätt och mäns våld mot kvinnor, s. 38. 
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Makt uppträder genom diskurser eller diskursiva formationer. Makt är ingen egenskap som 

hör till entiteter (agenter eller institutioner). Den finns inte heller i strukturer. Den uppträder 

och verkar i utspridd form över olika sociala praktiker och har framförallt en produktiv sida; 

makt konstruerar diskurser, kunskap, subjektivitet och kropp. Maktbegreppet fokuserar inte 

på vad makt är eller dess ursprung utan endast på dess effekter. Makt genereras inte av 

medvetna subjekt eller strukturer.162 

 

6.3 Kritik av diskursanalys 

Hela detta abstrakta tankesystem är, som jag förstår det, upprättat för att beskriva en 

regelbundenhet i språk, texter och tal. Anledningen till att Foucault vill hitta en nödvändig 

struktur är att han ser problem med socialkonstruktivismen. Eftersom språket – orden – är vad 

som ger världen dess mening så innebär det att vi skulle ”kunna förändra om än inte världen, 

om än inte livet, så dock deras ’mening’ enbart genom friskheten i ett ord som inte skulle 

härröra från någon annan än [oss] själva”.163 En nödvändig struktur eller funktion i språket 

skulle kunna förklara att individen inte kan skapa sin egen mening. En mening som beror av 

ett språk som i sin tur är beroende av regler, utsägelse- och spridningsfunktioner, kan inte 

manipuleras fritt. Meningen är alltså inte upp till individen, klassen eller någon annan grupp 

att bestämma – den bestäms av diskursiva regelbildningar. 

 

Det är relativt enkelt att förstå att den som accepterat den socialkonstruktivistiska teorin 

snabbt blir desillusionerad. Om språket och våra begrepp formar meningen i den värld vi 

upplever, varför anpassar sig inte världen när vi förändrar våra begrepp? Varför får fenomen 

inte den betydelse och mening som vi önskar? Något hindrar individen eller grupper från att 

skapa sin egen mening. Foucault ställer ett ultimatum till sina meningsmotståndare: acceptera 

teorin eller visa hur ord kan ändra meningen med liv och död. Detta är såklart en omöjlighet; 

ingen begreppsbildning kan ändra på meningen av en cancertumör eller en cyanidinjektion.  

 

Att det skulle vara en oberoende verklighet som står i vägen för önskningar och känslor är 

däremot otänkbart för Foucault. Eftersom han har accepterat Kants metafysik så är detta 

omöjligt. Lösningen på problemet är denna teori om strukturer och funktioner som på en 

annan nivå, utanför medvetandet, i varje bestämd epok, sätter gränserna för vilka 

                                                
162 Burman, Monica, Straffrätt och mäns våld mot kvinnor, s. 37. 
163 Foucault, Michel, Vetandets arkeologi, s. 248. 
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föreställningar som kan bli möjliga: vilka tecken som kan kombineras, vilka satser som kan 

följa efter varandra och vilken forskning som kan bedrivas och tas på allvar. 

 

Kant och socialkonstruktivismen frigjorde språket och begreppen från verkligheten och 

förlägger dem till medvetandet enbart. Som reaktion på detta återför inte Foucault språket till 

verkligheten utan frigör det från verkligheten och medvetandet. Diskurser går varken att 

härleda ur en oberoende verklighet, d.v.s. sinnena, eller från medvetandet, d.v.s. medfödda 

former. De som analyserar språket måste vara medveten om att det lyder under ”regler som 

inte alla är givna för deras medvetande.”164 

 

Givet språkets funktion och natur så framträder svagheterna i diskursanalysen.165 Om vi i en 

analys av text eller tal frigör dem från integrerande begrepp och mänskligt medvetande 

(författare, tankar, avsikter och målsättningar) så återstår att analysera i fallet med texten 

enbart det medium på vilken texten tecknats och det mönster som textens tecken utgör, och i 

frågan om tal endast en samling ljudvågor. Ur detta vill Foucault hitta nödvändiga strukturer 

på samma sätt som en forskare som, bortom ett fysiskt föremåls synliga egenskaper, kan finna 

att det består av atomer som endast kan kombineras i specifika konstellationer (Foucault 

benämner utsagan ”diskursens atom.”)166 Kolatomer kommer t.ex. under vissa givna 

förutsättningar nödvändigtvis forma en specifik struktur. Dylika underliggande strukturer går 

inte att finna i språkets beståndsdelar.167 Språket är det mänskliga medvetandets sätt att 

integrera sinnesdata. Om vi bortser från det mänskliga medvetandet så finns ingen mening, 

ingen struktur, ingen ordnande princip enligt vilken begrepp anonymt sprids i texter o.s.v. Om 

människan dog ut skulle alla abstrakta begrepp försvinna och kvar skulle bara tecken, till 

synes slumpmässigt utspridda över sidor, återstå – språket som det framstår för ett djur. Det 

skulle inte längre betyda någonting.  

 

Vad Foucault missar är skillnaden mellan det metafysiskt givna och det som människor 

skapat. Han vill hitta en av naturen given och nödvändig struktur i språket som är en produkt 

                                                
164 Foucault, Michel, Vetandets arkeologi, s. 247. 
165 Se teoriavsnittet om begrepp och språk. 
166 Foucault, Michel, Vetandets arkeologi, s. 102. 
167 Den här distinktionen gör för övrigt svensk lagstiftning när den i Tryckfrihetsförordningen skiljer ut 

handlingar från andra föremål. Ett blodprov är inte en handling trots att det ur provet går att utvinna kunskap, 
t.ex. en DNA-sekvens. För att det ska vara en handling så krävs att det är ett samspel mellan ett medium 
(t.ex. ett papper) och det mänskliga medvetandet (en idé förmedlad genom begrepp). En handling förmedlar 
betydelse (se t.ex. Alf Bohlin, Offentlighetsprincipen, 2010, s. 40-42). Foucault ser däremot ingen skillnad 
mellan dessa kategorier och vill analysera den senare på samma sätt som den förra. 
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av det mänskliga medvetandet. Orden, strukturen, ämnet och temat, allt är beroende av 

författarens val. Det finns därmed ingen nödvändighet, ingen spridningsfunktion, inget 

diskursivt fält som tvingar författaren att utföra vissa handlingar. Vad som hindrar (vissa) 

författare från att nedteckna osammanhängande ordströmmar utan mening är deras önskan att 

bli förstådda.168 De vill förmedla en tanke. Det är också detta – den förmedlade tankens 

kvalitet – som gör att vissa texter, men inte andra, tas på allvar. 

 

6.3.1 Diskursanalys som diskurs? 

Vad är en diskurs? Monica Burmans föreställning om diskurs som något obestämt och 

odefinierbart som inte betecknar något speciellt måste vi direkt avfärda. Allt som existerar 

måste existera som något specifikt, d.v.s. ha identitet; det som inte har identitet är inte något 

speciellt, d.v.s. ingenting.169 På samma sätt så måste ett begrepp beteckna något specifikt, det 

begrepp som inte gör det betecknar ingenting. Definitionen som Niemi-Kiesiläninen m.fl. 

presenterar ger mer förståelse. Deras definition förstår jag såhär: begrepp konstruerar 

verkligheten på ett speciellt sätt; en del begrepp ”hör ihop” och tillsammans ger de mening till 

våra erfarenheter; en diskurs är en sådan konstellation eller grupp av begrepp; denna grupp 

kan vara mer eller mindre sammanhållen, men alla begrepp måste hjälpa till att skapa samma 

mening – de får alltså inte vara oförenliga. Genus i definitionen är grupper av begrepp och 

differentiae är logiskt samhörighet (de får inte vara kontradiktoriska) inom gruppen. I denna 

definition ryms: en sammanhållen filosofi, en teori, en ideologi, ett politiskt system, den 

svenska straffrätten, en enskild lag, en metod, ett argument, en princip o.s.v. Dessa är enheter 

som inkluderas i begreppet diskurs. Observera att diskursiva fält, spridnings- och 

utsägelsefunktioner, o.s.v. lyser med sin frånvaro. Förklaringen är enkel: eftersom dessa 

begrepp inte korresponderar mot någonting i verkligheten så är de meningslösa och tillför 

ingenting. Forskare som skriver att de använder diskursanalys kanske skriver att de söker efter 

diskursiva strukturer i texten, men det gör de inte. Att bortse från alla existerande relationer 

mellan utsagor i en text förvandlar den effektivt till nonsens. 

Det är med den här förståelsen uppenbart att diskursanalys som metod, socialkonstruktivism 

som teori och enskilda begreppsbildningar inom teorierna är diskurser. Om vi antar att 

teorierna stämmer så innebär det att socialkonstruktivism och diskursanalys inte kan vara 

sanna. På samma sätt som andra diskurser (t.ex. straffrätten, kapitalismen eller dagens 

                                                
168 I den här gruppen inkluderar jag inte Michel Foucault. 
169 Se teoriavsnittet om metafysik. 
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tidning) producerar de bara en sanningseffekt inom diskursen, d.v.s. att den som befinner sig i 

diskursen kommer ta för givet att den effekt som produceras är sann – utan att den kan vara 

det. Det är enbart en, av diskursiva formationer styrda, subjektiv upplevelse av en verklighet 

vi inte kan veta något om. 

Frågan är då varför någon ska nöja sig med just den här diskursen. Bör inte en forskare som 

tar socialkonstruktivism, diskursanalys eller Kants filosofiska system för given kunskap 

ifrågasätta denna – gissa sig till latenta konflikter och blottlägga dessa? Den som hävdar att 

en diskurs är att föredra framför en annan då resultatet den producerar – effekten av de sociala 

handlingar som är möjliga då den råder – är önskvärd, måste fråga sig hur denna önskvärdhet 

har konstruerats, d.v.s. fått mening och betydelse. Det måste nödvändigtvis skett genom en 

diskurs och är alltså bara en sanningseffekt. Det är ett cirkelresonemang där ingen diskurs kan 

tillskrivas ett högre sanningsvärde eller önskvärdhet än någon annan. 

6.3.2 Flytande abstraktioner 

Juridiska begrepp är väldigt komplexa. Det behövs stor kunskap och ett stort antal tidigare 

begrepp för att förstå innebörden av begrepp som förövare, gäldenär eller maka. De går heller 

inte att förklara ostensivt; det går inte att förklara begreppet gäldenär för ett barn genom att 

peka på en människa och säga ”det där är en gäldenär”. Av den anledningen så drar 

socialkonstruktivisterna slutsatsen att dessa begrepp inte motsvarar något specifikt i 

verkligheten och därmed är godtyckliga. Begreppen har i deras medvetande blivit flytande 

abstraktioner, d.v.s. begrepp som inte motsvarar någon specifik aspekt av verkligheten. 

Ett exempel på detta är Burmans förståelse för makt. Makt är i vanligt språkbruk en egenskap 

någon eller något besitter: förmågan att påverka sin omgivning. Det stämmer inte in på 

Burmans beskrivning. Hon skriver uttryckligen att det inte är en egenskap som tillhör en 

agent eller institution. Den primära existensen är entiteter. Annat som existerar, egenskaper 

och attribut, är egenskaper och attribut som hör till entiteter. Om makt inte är en egenskap så 

måste det vara en entitet – eller ingenting alls. Makt måste i Burmans förståelse vara en entitet 

– något som existerar självständigt och ”skapar” och ”uppträder”. Det här är ett uppenbart 

felaktigt begrepp – ingen kan visa på entiteten makt. Den här begreppsbildningen leder även 

till andra problem. Man kan nämligen inte tala om maktförhållande om inte makt är en mätbar 

egenskap. Ett längdförhållande är t.ex. ett förhållande mellan två längder. Längd är en mätbar 

egenskap som vissa entiteter besitter. Det går därför att jämföra olika längder och uttala sig 

om förhållandet mellan dem, d.v.s. längdförhållandet. Makt – som den förstås i dagligt tal – är 
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även det en mätbar egenskap hos entiteter; människor har t.ex. förmåga att förändra sin 

omgivning i olika grad. Därmed går det att tala om maktförhållanden dem emellan. Om man 

däremot förnekar att makt är en egenskap så försvinner grunden för begreppet. 

Inga begrepp i Foucaults teoribygge representerar någonting i verkligheten. Det finns ingen 

spridningsfunktion, inga diskursiva fält och inga bildningsregler som utgör existensvillkor för 

de diskursiva formationernas beståndsdelar. Att det rör sig om begrepp som inte representerar 

någonting i verkligheten blir också tydligt när Foucault, efter att i hundra sidor talat om 

diskurser, ska förklara vad en diskurs egentligen är:  

”Och istället för att undan för undan pressa samman den svävande innebörden i ordet 

’diskurs’, tror jag slutligen att jag tvärtom mångfaldigat dess betydelse: ibland är den alla 

utsagornas generella område, ibland är den en individualiserbar grupp av utsagor, ibland är 

den en regelbunden praktik som redogör för ett visst antal utsagor. Och detta ord diskurs, som 

borde ha tjänstgjort som gräns och som en sorts hölje för termen utsaga, har jag inte låtit det 

variera undan för undan som jag förflyttade min analys och dess tillämpningspunkt, undan för 

undan som jag förlorade själva utsagan ur sikte?”170 

 

6.4 Slutsatser 

Socialkonstruktivism bygger på Kants uppdelning i en värld som vi upplever och den 

egentliga världen som vi inte kan veta något om. Skillnaden är att istället för att världen 

skapas ur medfödda, nödvändiga strukturer i medvetandet så menar socialkonstruktivismen 

att den formas genom språket. Diskursanalys går ut på att bortom språket försöka hitta 

nödvändiga strukturer och funktioner som möjliggör att en viss verklighet formas och hindrar 

andra. 

 

Eftersom det endast finns en verklighet, och denna existerar oberoende av både medvetande 

och språk, så är den socialkonstruktivistiska världsbilden och resonemang som bygger på den 

felaktiga. 

                                                
170 Foucault, Michel, Vetandets arkeologi, s. 102. 
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7 Förhållandet mellan teori och verklighet 
 
All kunskap och alla teorier måste, enligt objektivismen, baseras på observation av 

verkligheten. Varje ny slutledning måste även kontrolleras mot (integreras med) all tidigare 

kunskap för att säkerställa att den nya slutsatsen inte motsäger tidigare kunskap, vilket skulle 

vara ett tecken på att ett fel har begåtts någonstans.171 Resultatet är en sammanhållen teori 

som i varje del korresponderar mot verkligheten. Det finns dock andra förhållningssätt när det 

kommer till teoriers förhållande till verkligheten. Jag har inom genusrättsvetenskapen 

identifierat två av dessa och redogör för dem i de kommande styckena. 

 

7.1 Rationalism 

Rationalism är inom filosofin ett speciellt angreppssätt och får inte förväxlas med rationalitet, 

d.v.s. förmågan att vara rationell. Rationalism är teoribyggnad som inte bygger på premisser 

som är fastslagna genom observation.172 Förhållningssättet kan vara uttalat, som när Kant 

framhäver vikten av logik samtidigt som han förnekar sinnenas validitet och menar att 

matematiska och naturvetenskapliga slutsatser går att härleda direkt ur medvetandet utan att 

observera verkligheten, men det kan också vara outtalat; en teori som påstås vara härledd ur 

observation kan mycket väl vara rationalistisk. 

 

Rationalism innebär en speciell metodik. Personen börjar helt enkelt med en premiss, helt 

utan bevis för att den skulle stämma eller inte (ibland motsäger den direkt tidigare erfarenhet), 

och härleder ur denna premiss ett helt tankesystem. Resultatet blir en imponerande kedja av 

slutledningar, alltid logiskt följande av varandra. Problemet är att systemet saknar koppling 

till verkligheten. Leonard Peikoff beskriver metoden som: ”thinking in which the primary 

concern is the relation of one idea to another idea, not the relation of ideas to reality.”173 

Teorin är ett luftslott och tenderar att kollapsa om någon pekar på den första premissen och 

frågar om den stämmer överens med verkligheten, och varför just den är en nödvändig 

utgångspunkt.174 

 

Peikoff exemplifierar metoden genom den påhittade premissen att människan endast kan se 

två saker då hon endast har två ögon. På den här premissen kan man bygga ett helt system. 

                                                
171 Se teoriavsnittet om logik. 
172 Peikoff, Leonard, Objective communication, s. 71-72. 
173 Peikoff, Leonard, Objective communication, s. 72. 
174 Peikoff, Leonard, Objective communication, s. 73. 
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Eftersom människan bara kan se två saker så måste t.ex. allt vi ser egentligen bara bestå av två 

saker. Vad är dessa saker? Viken kombination av dessa saker gör att vi uppfattar t.ex. en bil 

istället för en häst? Är det egentligen så att det finns mer än två saker och istället så att 

människan har en stor mängd osynliga ögon?175 Det går lätt att föreställa sig olika filosofer 

som debatterar sådana frågor. Problemet är att premissen är felaktig och alla slutledningar 

från den kommer att vara lika felaktiga. Stig Strömholm beskriver den här typen av 

argumentation förtjänstfullt i sitt kapitel om marxistiska rättsvetares användning av den 

dialektiska metoden: ”Resonemanget gör ett påfallande starkt intryck av att föras i »slutet 

rum», principiellt avskärmat från den verklighet som det är vetenskapens uppgift att i 

möjligaste mån förutsättningslöst studera och begripa.”176 

 

En rationalistisk metod kan användas för att nå en slutsats vars sanningsvärde man redan 

innan argumentet är övertygad om. Istället för att utgå från observerade fakta och se vart 

bevisen leder så utgår man från en godtycklig slutsats och arbetar sig bakåt och uppfinner 

premisser utifrån vilka den önskade slutledningen går att nå.177 Det här kallas att rationalisera, 

d.v.s. att erbjuda en skenbart förnuftig förklaring för ett påstående som saknar grund. Ett 

vanligt sätt att göra detta är genom statistik. En forskare (eller vanligtvis en politiker) kan 

välja att genomföra en statistisk undersökning på ett sätt som säkerställer att det ur resultatet 

går att dra den slutsats som ska bevisas, och sedan använda undersökningen som bevis för 

denna slutsats. Detta gör såklart inte att slutsatsen blir mindre godtycklig än förut, vad som 

däremot uppnås är att det är svårare att upptäcka att den är godtycklig. 

 

7.2 Rationalism i genusrättsvetenskapen 

De genusrättsvetenskapliga teorierna är nästan uteslutande rationalistiska. Ett exempel är den 

grundläggande frågan om orsaken till att en del individer har mindre makt (kontroll över 

ekonomiska resurser, innehav inflytelserika positioner o.s.v.) än andra. Gunnarsson och 

Svensson menar att det är omöjligt att ha den ståndpunkten att individen har en helt fri vilja. 

En ståndpunkt som innebär att individer har möjlighet att göra egna val oberoende av attityder 

och omgivningens krav skulle innebära att var och en ytterst är ansvarig för sin situation. Att 

en person stannar kvar i en destruktiv relation eller i ett lågavlönat jobb skulle vara en 

                                                
175 Peikoff, Leonard, Objective communication, s. 73. 
176 Strömholm, Stig, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s. 129. 
177 Peikoff, Leonard, Objective communication, s. 74. 
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konsekvens av personens egna val. En sådan ståndpunkt ”omöjliggör att tala om strukturellt 

förtryck.”178 

 

En individuell förklaring skulle alltså innebära att människor faktisk var ansvariga för sina 

handlingar. Det skulle innebära att en kvinna i en destruktiv relation, en alkoholist eller en 

brottsling faktisk skulle kunna förändra sin situation, och att en oförmåga att göra det skulle 

innebära en karaktärsbrist hos vederbörande. Detta är otänkbart för dem. Genusforskarna vet 

redan att så inte kan vara fallet. Varför kan det inte vara så? De erbjuder ingen som helst 

bevisning eller grund för att det är omöjligt.  

 

Om individen inte själv kan vara ansvarig, så måste det finnas någon annan förklaring till 

missförhållanden. Det är här de strukturella förklaringarna kommer in. Utifrån 

verklighetsfrämmande premisser härleder de strukturer, funktioner o.s.v., som tvingar 

människor att göra val och befriar dem därmed från det slutliga ansvaret – det är det 

strukturella förtrycket, d.v.s. någon annan, som bär ansvaret. Dessa luftslott används sedan 

som argument emot individförklaringen; individförklaringen tar inte hänsyn till de strukturella 

förklaringarna och måste därför vara felaktig eller åtminstone ofullständig.  

 

Det här mönstret återfinns i teori efter teori. MacKinnon skriver t.ex. själv att hennes teori om 

den manliga dominansen inte går att bevisa eller motbevisa empiriskt.179 Eftersom den 

manliga makten skapar världen på ett sådant sätt att det framstår som om kvinnor själva väljer 

sin underordnade plats, så måste kvinnor förstå att de är underordnade på grund av att männen 

skapat världen utifrån sina intressen, utan att grunda denna slutsats på observerbara fakta. 

Objektiva fakta återspeglar enbart det manliga perspektivet. Den kvinnliga sanningen finns 

därför bortom fakta.  

 

Foucault utgår i sin teori från att meningen i texter inte går att finna i den idé som författaren 

velat förmedla, utan istället måste sökas i textens beståndsdelar. Utifrån denna premiss bygger 

han ett gigantiskt luftslott som leder honom till den slutsats han redan var övertygad om: att 

det finns funktioner och strukturer inom diskurser som skapar mening. 

 

                                                
178 Gunnarsson, Åsa & Svensson, Eva-Maria, Genusrättsvetenskap, s. 135. 
179 MacKinnon, Catharine A., Feminism, Marxism, Method, and the State: An Agenda for Theory, s. 542. 
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Alla dessa luftslott hålls upp av en gemensam rationalistisk teori: Immanuel Kants. Att det rör 

sig om rationalism är uppenbart. Det går inte att härleda sinnenas invaliditet ur sinnesdata. 

Det kan omöjligt vara observationer av verkligheten som ligger till grund för en teori som 

hävdar att kunskap om verkligheten är en omöjlighet. Det är omöjligt att bevisa en värld med 

ting i sig som till sin natur inte går att ha kunskap om eller ens föreställa sig. 

 

Föreställningen om världen som vi upplever den som en illusion, kollektiv eller individuell, är 

vad som gör de efterföljande teorierna möjliga. De försöker alla förklara hur, och av vem, 

denna illusion skapas och kontrolleras. Är det språket som skapar illusionen? Och kan 

medvetandet i.s.f. förändra språket, eller är det en automatisk utsägelsefunktion som avgör 

vilken mening som accepteras? Är det ett manligt och ett kvinnligt kollektivt medvetande som 

slåss om privilegiet att skapa illusionen? Lever vi alla i samma illusion eller är illusionen unik 

för varje människa eller grupp? 

 

Ur premissen att verkligheten är en av medvetandet skapad illusion går det att härleda vad 

som helst – om inte annat så utgör genusrättsvetenskapen bevis på detta. Om saker inte är vad 

våra sinnen säger att de är så kan de vara vad som helst. Vad som däremot omöjligt kan följa 

från premissen är kunskap eller sanning. Kunskap är kunskap om verkligheten och sanning är 

ett uttalande som överensstämmer med verkligheten. De kan därmed inte härledas ur något 

annat än verkligheten. Om syftet med vetenskap är kunskap så är genusrättsvetenskapens 

teorier inte en framkomlig väg. 

 

7.3 Pragmatism 

Syftet med en teori är sällan teorin i sig, tanken är att den ska vägleda handlande. En teori 

som inte överensstämmer med verkligheten kan inte leda till framgångsrikt handlande; en 

teori som säger att begrepp inte korresponderar mot något i verkligheten omöjliggör 

kommunikation; en teori som hävdar att nitroglycerin är en stabil kemisk förening som inte 

kräver några särskilda försiktighetsåtgärder kommer att resultera i en explosion och inte ett 

multinationellt dynamitföretag. 

 

En person som är övertygad om att en felaktig teori är korrekt och frustreras i sina försök att 

applicera den på verkligheten kan dra slutsatsen att teorier i sig är meningslösa, att teori är ett 

intellektuellt spel som i praktiken aldrig kan ge någon vägledning för handling. 

Föreställningen att en teori inte kan säga något om verkligheten utan att verkligheten endast är 
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en myriad av olika möjligheter som materialiserar sig först när vi handlar har ett namn: 

pragmatism. I rak motsats till determinism, som innebär att allt, inklusive människans tankar, 

styrs av mekaniska samband, så hävdar pragmatismen att inga som helst kausalsamband 

råder; pragmatismen innebär indeterminism. Det är, ironiskt nog, en teori som menar att 

teorier är meningslösa. 

 

En föreställning kan, enligt pragmatismen, inte i förväg sägas vara sann eller falsk utan när vi 

agerar utefter den så upplever vi antingen överensstämmelse eller inte. Om en föreställning, 

genom handling, leder vidare så är den verifierad och därmed sann. Sanning är för 

pragmatikern inte en inneboende egenskap i en föreställning utan något som händer 

föreställningen: ”[En föreställning] blir sann; händelser gör den sann”.180 Sanning är något 

som på något sätt leder till ett moment av vår erfarenhet som det var värt att nå.181 

 

Verkligheten går inte att förutse innan våra handlingar fastställer den. Det är alltså inte säkert 

att samma handling under samma förutsättningar leder till samma resultat varje gång. Därför 

är principer, vars syfte är att fastslå generella regler, meningslösa; principer anses vara 

intellektualistiska, d.v.s. inte ha någonting med verkligheten att göra.182 

 

Jag ska nedan visa hur genusrättsvetenskapen, i brist på hållbara teorier, förkastar teorier och 

anammar pragmatismen. En del förespråkare tror egentligen inte på teorier – de är överflödiga 

– utan vad som behövs är handling. Den handling som ger det resultat som eftersträvas är rätt, 

och den handling som misslyckas är fel. Eftersom världen inte existerar oberoende av 

människan så kan heller ingen teori förutsäga vilken handling som kommer vara rätt. 

 

7.4 Pragmatism i genusrättsvetenskapen 

Ett av genusrättsvetenskapens stora problemen är att de olika teorierna som utgör 

vetenskapen, och de metoder som följer av dem, inte logiskt går att förena. En av de svåraste 

uppgifterna är att förena generella teorier om maktstrukturer med postmodernism och 

dekonstruktion. Dekonstruktion och postmodernism leder genom teoriernas inneboende logik 

till att samtliga begrepp kollapsar och deras meningslöshet träder fram. Feminismen kan inte 

överge genus som organiserande begrepp eftersom det är ett allt för viktigt redskap i strävan 

                                                
180 James, William, Pragmatism, s. 116 [min översättning]. 
181 James, William, Pragmatism, s. 118. 
182 James, William, Pragmatism, s. 66. 
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efter jämställdhet. Postmodernism och dekonstruktion möjliggör dock att 

genusrättsvetenskapen utvecklas och blir mer radikal och konstruktivt självmedveten. Det 

finns alltså fördelar med dekonstruktiva metoder, men att acceptera teorin skulle innebära att 

genusrättsvetenskapens grund sopades undan. 

 

Barnett menar att vad som måste avgöra är huruvida metoderna främjar feminismens 

praktiska mål, och att genusrättsvetenskapen därför måste använda postmoderna tekniker 

samtidigt som de fortsätter använda organiserande begrepp som genus.183 Vad hon väljer att 

bortse från är alltså den postmodernistiska teori som möjliggör dekonstruktion. Det här är ren 

pragmatism. Metoden är korrekt för att den leder till det resultat som önskas; teorin är felaktig 

för att den inte gör det. Att sedan metoden logiskt är beroende av teorin spelar ingen roll.  

 

Gunnarsson och Svensson uttrycker det som att teori och praktik interagerar och menar att 

genusrättsvetenskapen har utvecklat ett synsätt där man inte skiljer på teori och praktik. De 

ifrågasätter uppfattningen att det är forskarens teori som avgör vilken metod som kan 

användas. Ett sådant synsätt finns även inom andra forskningsområden, men det är särskilt 

framträdande inom genusforskningen. Synen på teori hänger samman med att genusforskning 

är ett feministiskt rättsvetenskapligt förändringsprojekt vars mål är politisk förändring. 

Gunnarsson och Svensson parafraserar pragmatismens vägledande princip när de skriver: 

"Om teorin inte bidrar till en konkret lösning på ett problem så är den inte särskilt bra i den 

betydelsen att den inte är till någon nytta."184 

 

Problemet är att utan teori så finns det inget sätt att avgöra vad som är ett praktiskt problem. 

Hur vet de att det mål de ämnar uppnå genom genusrättsvetenskapens politiska 

förändringsprojekt är värt att eftersträva? De flesta har någon form av moralteori som 

förklarar vad som är eftersträvansvärt, men inte pragmatismen. Eftersom världen är 

oförklarlig och obestämbar så är det som var eftersträvansvärt igår kanske inte längre det 

imorgon, moraliska principer går inte att applicera. Utan teorier eller principer så måste de 

falla tillbaka på känslor. Ett praktiskt problem är alltså något som frustrerar dig i din strävan 

att nå det du känner för. 

 

                                                
183 Barnett, Hilaire, Introduction to feminist jurisprudence, s. 198-200. 
184 Gunnarsson, Åsa & Svensson, Eva-Maria, Genusrättsvetenskap, s. 129-130. 
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7.5 Slutsatser 

Hierarkin är tydlig. Teorier går före fakta, praktiska mål går före teorier, och vad som avgör 

vilka mål som är eftersträvansvärda är känslor. Om ett faktum i verkligheten frustrerar den 

genusrättsvetenskapliga forskaren så utgör detta faktum ett praktiskt problem och måste 

därför övervinnas, oavsett om detta faktum är en annan människas vilja, grundlagen, logik 

eller existensen av en oberoende verklighet. 
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8 Förhållandet mellan kunskap och verkligheten 
 
Gunnarsson och Svensson menar att när genusrättsvetenskap klassas som subjektiv eller 

subjektivistisk så är det utifrån ett perspektiv där det antas att objektiv kunskap är möjlig att 

nå. Eftersom genusrättsvetenskapen (och många andra vetenskapliga inriktningar) har en 

kunskapssyn där objektiv kunskap är omöjlig, så innebär kritik av genusrättsvetenskapen att 

kritiken slår tillbaka på den som yttrat den. ”Det är den som idag hävdar att en objektiv 

kunskap finns som måste bevisa det.”185 

Ett sådant påstående behöver man inte ta på allvar – det är absurt. Den som skriver en sådan 

mening förnekar allt som måste tas för givet för att yttra meningen.186 

Att bevisa objektiv kunskap, d.v.s. bevisa observation, innebär att bevisa något utan att 

hänvisa till observation. Eftersom människan inte har något medfött kognitivt innehåll så 

säger de med andra ord: "Bortse från allt kognitivt innehåll och tänk utifrån den kontexten." 

Problemet är att det inte går att tänka utan något att tänka på; en tanke utan innehåll är ingen 

tanke; ett medvetande utan något att vara medveten om är inget medvetande. För att 

tillfredställa Gunnarsson och Svensson måste du argumentera utifrån ett vegetativt tillstånd. 

Endast den som är medvetslös kan ha objektiv kunskap, så fort du blir medveten om 

verkligheten så är förmågan att nå objektiv kunskap utraderad, vilket är den exakta 

innebörden av Kants filosofi.  

Det här är essensen i hela det teoretiska bygge som är genusrättsvetenskapen. Om objektiv 

kunskap är omöjlig så är alla teorier, alla utsagor om verkligheten, nödvändigtvis subjektiva. 

Det finns alltså inget kriterium för vad som är sant eller falskt. Det innebär att alla teorier har 

samma sanningsvärde. En teori är sann i min verklighet, en annan i din. Ett sätt att nå kunskap 

är giltigt i min verklighet, ett annat i din. Förespråkare för genusrättsvetenskapen måste 

acceptera att vem som helst som har en invändning mot deras teori har rätt – i.a.f. lika rätt 

som de själva har. Om jag påstår att deras teori är i grunden felaktig för att ett allsmäktigt 

väsen som besitter allomfattande kunskap gav mig en uppenbarelse där det framgick att så var 

fallet så måste de acceptera att detta är lika sant, korrekt och riktigt som deras teorier. 

 

                                                
185 Gunnarsson, Åsa & Svensson, Eva-Maria, Genusrättsvetenskap, s. 129. 
186 Se teoriavsnittet om metafysik. 
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9 Slutsatser 
 
Genusrättsvetenskapen förnekar existensen av en oberoende verklighet och människans 

förmåga att nå objektiv kunskap. Därför kan den på intet sätt ge kunskap om verkligheten. 

Teorierna är verklighetsfrämmande och leder nödvändigtvis till katastrofala resultat i 

praktiken. 

 

Det mest alarmerande är förkastandet av logik och introduktionen av godtyckliga påståenden. 

När detta inkorporeras i undervisningen på juristprogrammen innebär det inte enbart att 

eleverna drar fel slutsatser, utan att deras förmåga att tänka, som sådan, hindras. 

 

När det gäller logik så är effekterna uppenbara. Att acceptera motsägelser är att förneka 

identitetslagen. Om den inte gäller, d.v.s. saker inte är vad de är, så är lagstiftning meningslös. 

Varje lag som stadgar något gör då även inte det. En dom som slår fast något gör även inte 

det. En tentamen som blir godkänd blir även i samma bemärkelse icke godkänd. 

 

Förnekandet av logik leder till godtycklighet. Tag MacKinnons påstående att det existerar en 

allomfattande maktordning som inte har någon relation till något observerbart faktum. Ett 

sådant påstående är varken sant eller falskt. Ett påstående är falskt om det motsäger ett faktum 

i verkligheten och sant om det överensstämmer med verkligheten; ett påstående som helt 

saknar relation till verkligheten kan därför inte vara sant eller falskt.187 Det går inte att relatera 

ett sådant påstående till observationer, kunskap eller kontext – det går helt enkelt inte att 

tänka på. Det är ord lösgjorda från kognition.  

 

Det tydligaste exemplet är Foucaults teori. Läsaren kan försöka att undersöka en text genom 

att bortse från allt som förklarar varför en mening följer en annan eller varför begrepp dyker 

upp där de gör och betrakta texten som "en hop spridda händelser". Det går inte längre att 

tänka på texten. Det är inte en slump att Foucault i det läget slutar tänka och, utan någon som 

helst grund, genom intuition gissar sig till, d.v.s. fantiserar ihop, sitt system.  

 

En student kan själv inte undersöka sådana påståenden eller hur de förhåller sig till 

verkligheten utan får nöja sig med att memorera vad författaren skriver och sedan kopiera 

detta på skrivningen, alternativt anamma metoden själv. Om de känner efter riktigt noga 

                                                
187 Peikoff, Leonard, Objectivism: the philosophy of Ayn Rand, s. 165. 
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kanske de känner att det finns en annan maktstruktur, en allsmäktig gud eller något annat 

fantasifoster? Eller de kanske intuitivt gissar sig fram till en annan struktur i texten? 

Möjligheterna är oändliga och jag ser inte fram emot en generation jurister utbildade på detta 

sätt. 

 

Så hur ska jag då besvara frågan jag ställde i inledningen? Hur tänker de som förfäktar 

genusrättsvetenskapen? Om att tänka är att mentalt bearbeta information om verkligheten 

erhållen genom observation så är frågan felställd; de tänker inte. 
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