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Abstract:  

The aim of this study is to show how the ideas of gender equality in the late 1970´s and 

early 80´s were expressed in Swedish medical discourse. The questions asked are 

primarily how the ideas came to matter in medical discourse as well as the resistance 

against these ideas. The primary method used is a modified form of discourse analysis, 

to suit the aim of this study.  The study draws upon three Official Reports of the 

Swedish Government.  

Prior research has found that ideas of female submission were a dominant part of the 

medical discourse, as well as the image of the caring mother. Research has also found 

that the traditional image of male and female as different species were in a profound 

reform process, due to, for example, the feminist revolutions, in which gender equality 

became a prioritized part of the international political agenda.   

This study shows that the resistance to the ideas of gender equality within the medical 

discourse was still hard to break trough in the early 1980´s. The women that were 

represented in medical studies, as scientists or as a target for research, were minimal or 

not represented at all – but they who did illustrates how the androcentric ideals of the 

medical discourse dominated the selection of objects to research, as well as the research 

itself. This study also shows that, even though the ideas of gender equality were 

politically accepted, and academic expressions of the opposite opinion were not, the 

expectations of men and women were still rooted in older ideas of the rational working 

man and the emotional house wife.   

Keywords: Gender, Medicine, Androcentrism, Discourse, Official Reports of the 

Swedish Government  
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Inledning:  

Bakgrund, syfte och frågeställning 

Jämställdhetsarbetet tar plats på den politiska dagordningen 

Den första internationella kvinnokonferensen ägde rum i Mexiko 1975, på initiativ av FNs 

generalförsamling. Syftet var att synliggöra könsdiskriminering på en global nivå, och att 

därigenom pressa medlemsländernas regeringar till att vidta åtgärder som skulle främja 

fullständig jämställdhet mellan könen. Den andra internationella kvinnokonferensen ägde rum 

i Köpenhamn 1980 och syftade till att utvärdera jämställdhetsarbetet som bedrivits sedan 

konferensen i Mexiko. FN konstaterade att trots att flera viktiga framsteg ägt rum, så fanns det 

fortfarande en klyfta mellan kvinnors formella rättigheter och deras faktiska möjligheter att 

dra nytta av dem. Ett av de tre problemområdena som formulerades berörde kvinnors hälsa 

och jämställdhetsbrister i hälsovården, som exempelvis tillgång till adekvat vård.
1
  

I Sverige hade en delegation tillsats av Olof Palme för att främja jämlikheten mellan kvinnor 

och män, främst på arbetsmarknaden, genom att kartlägga problemområden och föreslå 

konkreta åtgärder. Delegationen gav ut en jämställdhetsrapport, SOU 1975:58, som även 

presenterades på FN:s internationella kvinnokonferens. Detta blev en signal om att 

jämställdhetsarbetet nu var en politisk prioritering.
2
 På arbetsmarknaden, i tillsättandet av 

maktpositioner och i skattefrågor blev jämställdhetssträvandena en kraft att räkna med – men i 

vilken utsträckning påverkades hälso- och sjukvården och den medicinska forskningen? Den 

här uppsatsen syftar till att undersöka hur könsrollsteorier och jämlikhetssträvanden mellan 

könen kom till uttryck inom svensk medicinsk diskurs åren kring 1980. Fick de nya 

jämställdhetsperspektiven genomslag även här, eller stötte idéerna på motstånd? Med 

medicinsk diskurs avses här forskning och politik som har med sjukvård, hälsa och kön att 

göra – inte bara renodlad medicinsk forskning, utan även samhällsvetenskaplig och 

psykologisk som skär in i den medicinska. Som Jenny-Leontine Olsson visar i sin avhandling 

om könsrollsforskning fanns, och finns fortfarande, ett nära samband mellan politik och 

                                                           
1
 Se: https://www.unric.org/html/swedish/EkonomistSocUtvekling/Kvinnor/vold/kvindekonferencer.htm 

2
 Jenny-Leontine Olsson. Kön i förändring. Den svenska könsrollsforskningen 1959-1979. Lund: Sekel 

Bokförlag 2011, s. 224. 

https://www.unric.org/html/swedish/EkonomistSocUtvekling/Kvinnor/vold/kvindekonferencer.htm
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forskning.
3
 De statliga offentliga utredningarnas diskursiva hemvist utgörs av det diffusa 

gränslandet mellan vetenskap och politik. Framförallt kommer analysen i denna uppsats att 

visa hur explicita och implicita föreställningar om könsroller och kön i relation till hälsa 

uttrycktes i utredningarna.  

 

Material och metod   

Källmaterialet som utgör underlag för uppsatsens analys består av ett urval av statens 

offentliga utredningar genomförda kring 1980, alltså i samband med och efter det att FN 

genomfört de internationella kvinnokonferenserna 1975 och 1980.  

 Tre statliga offentliga utredningar ligger till grund för uppsatsens analys. Den första, SOU 

1975:58 – Målet är jämställdhet, är en rapport som tillkom på uppdrag av delegationen för 

jämställdhet med anledning av FNs kvinnokonferens i Mexiko samma år. Rapporten syftade 

till att ge en överblick över framsteg och hinder i det svenska jämställdhetsarbetet. Hur 

formulerades dessa strävanden i förhållande till hälso- och sjukvård? 

Den andra utredningen, SOU 1981:1 – Hälsorisker, är en underlagsstudie till arbetet med 

projektet ”HS 90”, hälso- och sjukvården inför 1990-talet. Studien tillkom på uppdrag av 

socialdepartementets sjukvårdsdelegation och utgörs i huvudsak av ett antal självständiga 

uppsatser som är författade av läkare och forskare inom olika medicinska områden. Hade 

jämställdhetsidealen börjat nå in i den medicinska diskursen?     

 Den tredje och sista utredningen, SOU 1983:4 – Om hälften vore kvinnor…, är ett betänkande 

som tillkommit på uppdrag av jämställdhetskommittén i syfte att synliggöra och främja 

jämställdhetssträvanden inom svensk forskning. Betänkandet består till större delen av 

självständiga uppsatser, skrivna av kvinnliga forskare inom olika vetenskapliga fält. Denna 

uppsats tar fasta på texterna skrivna av de kvinnliga forskarna inom det medicinska fältet. Hur 

uppfattas jämställdhetssträvanden i förhållande till det medicinska fältet bland kvinnliga 

forskare?  

                                                           
3
 Olsson, s. 261. 
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Utredningarna har delvis olika syften och vetenskapliga inriktningar,
4
 vilket i den här 

uppsatsen ses som en viktig tillgång för att undersöka dess politiska och vetenskapliga 

närkontext.  

På vilket sätt utgör statens offentliga utredningar ett intressant underlag för idéhistorisk 

analys? Eftersom en statlig offentlig utredning tillsätts av regeringen är beslutet om 

forskningsområde å ena sidan, val av expertgrupp å den andra, inte sällan politiskt motiverat. 

Det kan exempelvis röra sig om en fråga som sittande regering vill utreda i linje med sina 

ideologiska strävanden.
5
 På det här sättet hamnar statens offentliga utredningar i en gråzon 

mellan politik och forskning, vilket gör dem gynnsamma att använda som termometer på det 

politiska, kulturella och vetenskapliga läget under en given period. De statliga offentliga 

utredningarna är således en viktig del av den dåvarande politiska och vetenskapliga diskursen, 

samtidigt som de är med om att forma densamma. Ur idéhistorisk synpunkt är det särskilt 

intressant att undersöka vilka frågor som lyfts som viktiga i utredningen, vilka experter som 

tillkallades och de infallsvinklar som dessa bidrog med i utredningen. 

Uppsatsens analys kommer att visa att diskussionen i utredningarna rör såväl motsättningarna 

mellan kvinnlig emancipation i arbetslivet och utbyggnaden av daghemsverksamhet, som 

motsättningarna mellan skenbar objektivitet och kvinnans osynlighet i medicinsk och 

psykologisk forskning.     

 

Om diskursbegreppet 

För att närma mig materialet på ett konstruktivt sätt kommer jag att använda mig av samma 

diskursbegrepp som Maria Björk formulerar i sin avhandling Problemet utan namn (2011). 

Björk beskriver sitt sätt att definiera diskursbegreppet som pragmatiskt och inkluderande 

vilket innebär att skriftliga utsagor, symboler, metaforer och handling alla utgör delar av en 

diskurs. De olika delarna av diskursen skapar därför såväl kunskapsobjektet som legitima 

                                                           
4
 Utredningarnas skilda syften faller fortfarande inom det fält som i uppsatsen benämns ”medicinsk diskurs”. 

5 http://www.sou.gov.se/fragor-och-svar-om-kommitteer/ 

http://www.sou.gov.se/fragor-och-svar-om-kommitteer/
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kunskaper och förhållningssätt kring detta. På det här sättet utgör en diskurs inte bara en 

spegling av en verklighet, diskursen både är och skapar verkligheter, enligt Björk.
6
  

I den här uppsatsen kommer diskurs att användas som metod, vilket innebär en läsning och 

tolkning av materialet som likställer diskursiva texter med ”agens”, att texten gör något.
7
  

Fördelen med att använda diskursbegreppet som analytiskt verktyg är att man på detta sätt kan 

synliggöra det historiska och kulturella ramverk som omger texten. Den här uppsatsen 

kommer, precis som Björk i sin avhandling, särskilt lägga vikt vid relationen mellan språk och 

diskursiv verklighet, där metaforer, symboler och ”tomrummen” i texterna kommer att 

tillmätas stor betydelse i analysen. Diskursbegreppet kommer även att tillämpas i fråga om 

könsrollerna och deras funktion, och i de sammanhangen kommer uppsatsen främst att ta 

hjälp av Jenny Olssons avhandling Kön i förändring (2011).  

 

Vetenskapliga ideal kring 1980 

Skandinavisk, kanske särskilt svensk, könsrollsforskning hade under 70-talet fått lite av en 

föregångarstatus. Överlag var debattklimatet för de skandinaviska könsrollsforskarna 

gynnsamt, vilket, som Jenny-Leontine Olsson visar, bland annat berodde på den 

framgångsrika retoriska strategin att likställa rättvisa med ekonomisk vinst och modernernitet 

med jämställdhet.
8
  

Hälsa diskuteras i viss utsträckning i relation till kön i somliga avsnitt i utredningarna, på 

förekommen anledning framförallt i SOU 1975:58. Visserligen var utredningen -75 ett slags 

specialstudie, som följd av kvinnoåret och delegationen från FN: Man kan därför tänka sig att 

ett sådant könsperspektiv inte var praxis inom området för hälsa och sjukvård, även om en allt 

större medvetenhet om relationen mellan kön och hälsa hade börjat göra sig gällande.  

Olsson visar att en förekommande uppfattning bland könsrollsforskare är att anledningen till 

att ”könsrollsvetenskapen” inte lärs ut i skolor beror på att samhällsvetenskaper inte värderas 

                                                           
6
 Maria Björk. Problemet utan namn? Neuroser, stress och kön i Sverige från 1950 till 1980. Diss. Uppsala 

universitet 2011, s. 21-24. 
7
 Björk, s. 21-24. 

8
 Olsson, s. 236, 261-262. 
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lika högt som naturvetenskaper. Den lägre värderingen av samhällsvetenskaper motiverar 

även varför myndigheter inte införlivar könsrollsvetenskap i sitt arbete. Olsson menar att 

begreppet ”könsrollsvetenskap” dock pekar på att det faktiskt rör sig om en självständig 

vetenskaplig inriktning. Detta är viktigt, dels eftersom det illustrerar det positivistiska 

motståndet inom den naturvetenskapliga, och i förlängningen den medicinska, diskursen och 

dels visar att könsrollsteori var ett etablerat vetenskapligt fält.
9
 Med 60-talets radikala 

könsrollsdebatt hade kraven på rollutjämning etablerats på de flesta större politiska områden 

under 70-talet, såsom arbetsmarknads-, skatte- och familjepolitiken. Dock omnämns inte 

hälso- och sjukvårdspolitiken i sammanhanget, vilket implicerar att kraven på rollutjämning 

inom hälso- och sjukvården främst rörde dess funktion som arbetsplats. FNs andra 

internationella kvinnokonferens i Köpenhamn 1980 pekade på samma problem.
10

 Ett antal 

könsrollsforskare under 70-talet menar även att jämlikhetsideologin vid tidpunkten blivit 

officiell i Skandinavien.
11

 FN utropade åren 1976-1985 som kvinnornas årtionde för fortsatt 

arbete för jämställdhet, vilket utgör en del av förklaringen till det tillsatta arbetet med 

jämställdhetsaspekter inom det medicinska fältet i början av 80-talet. Dock dröjde det in på 

1990-talet innan dessa frågor började lämna synliga avtryck inom den medicinska forskningen 

– framförallt tycks tyngdpunkten för jämställdhetsarbetet innan dess ha legat på arbets- och 

lönefrågor.
12

  Detta styrker tesen att jämställdhetsfrågor och genusteorier inte blev en del av 

den medicinska vetenskapen på allvar förrän långt senare – de medicinska aspekterna av 

jämställdhet var ännu inte en prioritering, något som synliggörs bland de kvinnliga forskarnas 

uppsatser i SOU 1983:4, som jag strax skall visa. De genusteoretiska perspektiven betraktades 

sannolikt ännu inte som ett hållbart vetenskapligt perspektiv i den medicinska diskursen. 

 

Den medicinska diskursen och den skenbara objektiviteten 

 Den medicinska diskursen präglades av positivistiska, androcentriska ideal, vilket bland 

annat innebar att majoriteten av den medicinska forskningens testgrupper utgjordes av män, 

                                                           
9
 Olsson, s. 158. 

10
 https://www.unric.org/html/swedish/EkonomistSocUtvekling/Kvinnor/vold/kvindekonferencer.htm  

11
 Olsson, s. 179. 

12
 Olsson, s. 207; SOU 1975:58, s. 3. 

https://www.unric.org/html/swedish/EkonomistSocUtvekling/Kvinnor/vold/kvindekonferencer.htm
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försöken utfördes av manliga läkare och initierades av manliga intressen.
13

 Objektiviteten blir 

därmed skenbar i de avseenden studier utförda på endast män sedan tillåts representera 

människan. Den positivistiska vetenskapssynen går i korta drag ut på att enbart det 

observerbara kan utgöra grund för kunskap, och att allt annat bör avfärdas som metafysik.
14

 

Empirisk forskning, sökandet efter sanningar bortom mänsklig subjektivitet är själva kärnan i 

den positivistiska vetenskapsteorin, och denna har kommit att få starkt fäste inom den 

naturvetenskapliga forskningen fram till våra dagar.
15

 Vidare fick den naturvetenskapliga 

forskningen starkt fäste inom universitetsvärlden en lång tid framöver, och den positivistiska 

idétraditionen kom att bli tongivande och näst intill ”osynlig” eftersom det blev ett naturligt 

sätt att betrakta kunskapsproduktion.
16

 Det innebar att samhällsvetenskapliga och 

humanistiska idéer om jämställdhet hade svårt att få genomlag inom den medicinska 

diskursen. Mot slutet av 1980-talet skrev den feministiska förgrundsgestalten Donna Haraway 

en uppmärksammad artikel, Situated knowledges (1988), i vilken hon kritiserade 

naturvetenskapernas tendens att betrakta den egna forskningen som objektiv och värdeneutral. 

Hon menade att verklig kunskap inte kan nås ur ett sådant ”gudaperspektiv”, en blick som ser 

allt från ingenstans.
17

 Blicken och tolkningen av den måste med nödvändighet tillhöra någon, 

och vara förankrad i något för att kunna göras tillförlitlig, eller ens begriplig, därmed 

omöjliggörs perspektivet av sin egen logik. 

Karin Johannisson visar i ”Den mörka kontinenten” att kopplingen mellan kvinnlighet och 

nervsvaghet ännu i dag är orimligt stark, trots att grund för en sådan koppling främst är 

baserad på fördomar och inte fakta.
18

 Likartade uppfattningar kommer, som jag strax skall 

visa, till uttryck i SOU 1983:4. Maria Björk visar hur biomedicinens koncentration på de rent 

observerbara symptomen bidragit till en nedvärderande inställning till psykosomatiska 

                                                           
13

 Annika Forssén. ”Feminism och medicinsk vetenskap – en provokativ betraktelse” Kropp och genus i 

medicinen. Lund: Studentlitteratur AB 2004, s. 88. 
14

Lennart Olausson & Lillian Andersson. ”Sekelskiftets Wien – mötesplats för moderna idéströmningar”.  Den 

skapande staden. Sellberg, Erland (red.), Stockholm: Carlsson Bokförlag 2008 s. 337. 
15

 Olausson & Andersson, s. 339. 
16

 Anne Hammarström. ”I spänningsfältet mellanbiologi och kultur – en vetenskapsanalys av könskonstruktioner 

vid depression”. Vetenskapsrådets rapportserie. Medicinsk genusforskning – teori och begreppsutveckling. ORD 

& BILD AB: Uppsala 2004, s.155. 
17

 Donna Haraway. ”Situated knowledges: The science question in feminism and the privilege of partial 

perspective”. Feminist Studies, Vol. 14, No. 3. University of Maryland 1988, s. 587. 
18

 Karin Johannisson. Den mörka kontinenten: Kvinnan, medicinen och fin-de-sièle. Stockholm: Norsteds [1994] 

e-bok 2013, s. 7. 
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symptom som saknat en klinisk observerbar orsak, ”disease and illness” inom medicinsk 

terminologi. ”Disease” betecknar vanligtvis symptom med en logisk och observerbar 

sjukdomsförklaring, ”illness” betecknar den symptombild där observerbar sjukdomsförklaring 

saknas. Vanligtvis kategoriseras de diffusa och svårtolkade symptomen som psykiska 

åkommor. Ett exempel på detta som hon tar upp är kodordet svbk (svid-värk-och 

brännkärringar), som användes av vårdpersonal sinsemellan för att beteckna patienter, särskilt 

kvinnliga, med diffusa och svårdiagnosticerade symptom. Björk visar att benämningen även 

förekom i patienters journaler, men upphörde att synas där efter att patienter gavs rätt att 

begära ut sin journal.
19

 På detta sätt kan den nära sammankopplingen mellan diffusa 

sjukdomssymptom, föreställningar om kvinnlighet och föreställningar om svag själslig 

förmåga komma till uttryck, samtidigt som mannen länge har varit synonym med människan 

inom den medicinska diskursen.  

 

Disposition 

Uppsatsen är kronologisk disponerad, och syftar till att ge en systematisk överblick av den 

samtid som präglade de statliga offentliga utredningarna. Dispositionen syftar till att ge en 

bild av jämställdhetsarbetets genomslag i Sverige, dels på en generell nivå och dels mer 

specifikt inom den medicinska forskningen som bedrivits i anslutning till de statliga 

utredningarna. I anslutning till den medicinska forskningen ges även en kontrasterande 

överblick av de positivistiska, androcentriska, vetenskapsideal som ännu vid decennieskiftet 

1980 hade en dominerande roll inom den naturvetenskapliga och medicinska forskningen, och 

som inte lättvindigt förenade sig med den samhällsvetenskapliga och humanistiska 

könsrollsforskningen.  

  

                                                           
19

 Björk, s. 22. 
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Analys:  

SOU 1975:58 – Könsdiskriminering som globalt problem 

Den första undersökta utredningen från 1975 genomfördes som nämnt med anledning av FNs 

kvinnoår och den internationella kvinnokonferensen i Mexiko 1975. Författare till den statliga 

rapporten var Elisabeth Sandberg, ledamot av delegationen för jämställdhet. Relevant för 

analysen i denna uppsats är avsnittet om hälsa och sjukvård i relation till kön, eftersom det är 

jämställdhetstankarnas genomslag inom den medicinska diskursen som jag undersöker. Men 

även det avsnitt som berör konflikten mellan kvinnors förvärvsarbete och barn kommer att 

utgöra en del av analysen för att på så vis komma åt de krav och föreställningar som mötte 

den förvärvsarbetande modern.  

 

Kön och hälsa 

I uppsatsens inledning presenteras tesen att jämställdhetsarbetet ännu inte uppnått legitim 

status inom hälso- och sjukvårdsarbetet vid slutet på 70-talet och början av 80-talet, och 

därför heller inte tillämpas som ett analytiskt perspektiv i utredningarna från den här tiden. 

Genom att, som Björk, betrakta även ”tomrum” i texterna som indikatorer på diskursivt 

uttryck så kan avsnittet om hälsa i SOU 1975:58 tolkas i samma riktning som uppsatsens tes. 

Avsnittet om hälsa omfattar endast två sidor, ställt mot rapportens totala omfång på nära 

hundra sidor.
20

 

Framförallt behandlas skillnader i dödlighet mellan kön och över tid i avsnittet om hälsa, där 

Sandberg kunnat konstatera att skillnaderna jämnats ut något på en sjuårsperiod. Den nyligen 

tillsatta abortlagen infogas också under avsnittet om hälsa, eftersom det minskade antalet 

illegala aborter förutsattes främja kvinnors hälsa i flera avseenden. Mansrollen berörs under 

hälsoavsnittet, vilket visar på att ambitionen att implementera könsrollsvetenskap med 

forskning om sjukdom och hälsa trots allt finns. Avsnittet om mansrollen behandlar kort 

problemet med att jämställdhet fortfarande uppfattas som en isolerad kvinnofråga. Dock 

                                                           
20

 SOU 1975:58, s. 45-46. 
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handlar även avsnittet om mansrollen framförallt om skillnader i dödlighet. Sandberg ville 

betona att jämställdhet är gynnsamt såväl kvinnor som män, men att männens jämställdhet 

ofta reducerats till att bli en nödvändig faktor för kvinnlig jämställdhet. Med en sådan 

argumentation, menar Sandberg, blir det svårt att ingjuta en positiv inställning till jämställdhet 

bland män, om de enbart upplever att de har att förlora på en sådan lösning.
21

 

 

Moderskap och emancipation 

I de avsnitt i rapporten som behandlar de krav och förväntningar på förvärvsarbetande mödrar 

och tillgången på daghemsverksamhet är diskussionen kring könsroller och 

jämställdhetssträvanden betydligt mer utförlig i förhållande till avsnittet om hälsa. I uppsatsen 

behandlas främst avsnittet om konflikten mellan kvinnors frigörelse och barnets bästa.
22

 

Sandberg påpekar här att inställningen till kvinnligt förvärvsarbete, kvinnans utträde ur 

hemmet, hänger ihop med inställningen till utbyggnaden av daghemsverksamheten. Olsson 

visar hur ”barnets bästa” ofta användes som argument mot kvinnlig emancipation fortfarande 

under 70-talet, vilket i praktiken innebar ett skuldbeläggande av de kvinnor som valde ett 

aktivt yrkesliv framför hemmafrutillvaro med fullt ansvar för hem och barn.  

 

SOU:1981:1 – Skenbar objektivitet 

Utredningen från 1981 syftade till att utgöra underlag för hälso- och sjukvårdsarbetet inför 

1990-talet, där forskare från olika medicinska områden bidrog med kartläggningar över 

hälsorisker inom sina respektive fält. Till skillnad från SOU 1975:58, som tillkom på uppdrag 

av delegationen för jämställdhet, fanns det ingen explicit uttalad strävan efter jämställdhet 

mellan könen i sjukvårdsdelegationens direktiv till SOU 1981:1. 

Framförallt kommer avsnittet om psykosocial arbetsmiljö och hälsa, författat av läkaren och 

forskaren Lennart Levi, att analyseras. Särskilt i detta kapitel kommer analysen fokusera på 

                                                           
21

 SOU 1975:58, s.45.  
22

 SOU 1975:58, s. 62 f. 



Stockholms universitet 

Institutionen för konst och estetik 

Idéhistoria, kandidatkurs 30 hp HT 15 

 

Handledare: Emma Hagström Molin 

Student: Jessica Yxe 

2016-01-07 

 

13 
 

textens ”tomrum”, samt de sammanhang där manligt/kvinnligt pronomen förekommer, för att 

undersöka vilka egenskaper och samhällsroller som förknippas med kön. Avsnittet bedöms 

som särskilt relevant, eftersom den psykologiska aspekten av forskningen torde vara mer 

mottaglig för av jämställdhetstankar än exempelvis klinisk medicin. Detta eftersom den 

psykologiska vetenskapen under 1900-talet bedrivits, och bedrivs fortfarande, med en fot 

inom det humanistiska och filosofiska fältet och en fot i det naturvetenskapliga och 

fysiologiska. Därmed är den psykologiska forskningen beroende av en nära anslutning till 

studieobjektets kulturella, sociala och biologiska sammanhang.
23

  

 

Skenbar könsneutralitet i den psykosociala miljön 

Den psykosociala miljön, enligt Lennart Levis definition, utgörs av en mängd varierande 

faktorer, som exempelvis individens relation till arbetsgivaren och kollegorna, 

arbetsuppgifternas utformning och möjligheten att påverka sin arbetssituation. Men den 

psykosociala arbetsmiljön inbegriper även individens sätt att tolka och bemöta sin omgivning, 

vilket blir en komplex faktor att ta hänsyn till med anledning av att varje individ är präglad av 

sin specifika biologiska och sociala situation.
24

 Avsnittets huvudsakliga fokusområde utgörs 

av arbetsmiljön, vilket avsnittets titel indikerar, men även psykosociala miljöer för barn, 

ungdomar och pensionärer berörs. Den psykosociala miljön för barnen kompletterar Levi med 

en argumentation mot sin samtids behov av daghemsvistelse och genom att beskriva 

frekvensen av oönskade havandeskap som ett, hos kvinnan, psykosocialt problem.  

Levi är försiktig med att använda manligt/kvinnligt pronomen i sina egna beskrivningar av 

den förvärvsarbetande individen, istället använder han könsneutrala epitet. Men i den stora 

mängd undersökningar som han hänvisar till beskrivs arbetaren genomgående med manligt 

pronomen, med undantag för en referens till en studie utförd på enbart kvinnor. När individen 

omtalas med kvinnligt pronomen i övrigt, sker det i diskussioner som rör känslor, 

känslorelaterade reaktioner och när människan omtalas som naturvarelse.
25

 Ett undantag till 

                                                           
23

 Anders Rydberg. Viljebegreppet och psykologin. Uppsala universitet 2008, s. 26.  
24

 SOU 1981:1, s. 148-149. 
25

 SOU 1981:1, s. 146-147, 155-156. 
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detta syns i diskussionen om ”miljöns passform”, där Levi benämner individen som både 

”hon” och ”han”.
26

 Den ovan uppskisserade tendensen visar att den medicinska diskursen 

präglas av mer eller mindre oreflekterade androcentriska ideal, samtidigt som den generella 

frånvaron av könspronomen indikerar en ökad medvetenhet om jämställdhetssträvanden och 

könsdiskriminering.  

Vid diskussionen kring psykisk stress, relaterade besvär och läkarkontakt uppger Levi att de 

vanligaste symptomen utgörs av bl.a. trötthet, matsmältningsbesvär, nervositet, oro, ängslan 

och sömnsvårigheter.
27

 Symptomen överensstämmer i stor del med psykosomatiska problem 

som i ett historiskt perspektiv tillskrivits kvinnor med diffusa symptom.
28

 Arbetssituationerna, 

som Levi menar utgör de främsta riskgrupperna för att utveckla psykiska besvär till följd av 

stress, har ofta monotomt arbete, rollkonflikter och litet utrymme för handlingsfrihet som 

gemensamma nämnare.
29

  Könet framgår inte på de undersökta individerna, men eftersom 

kvinnligt forskningsunderlag ännu under 80-talet hörde till ovanligheterna, och de studier som 

använt sig av kvinnligt underlag även presenterat det, så är en rimlig tolkning att underlaget 

för studien utgörs av män. En av de refererade studierna, som kommer från socialstyrelsen, 

visade att den grupp ”stockholmare” som uppvisade högst frekvens av psykisk ohälsa bestod 

av medelålders män, vilket inte överensstämmer med andra studier som han refererar till.
30

 

Exempelvis hävdade Levi senare i texten att kvinnor nära dubbelt så ofta som män lider av 

svår psykisk ohälsa. Det pekar på att testgrupperna i undersökningen om psykisk ohälsa på 

arbetsplatsen utgjordes av män. Därför antas studien från LO, och andra studier där könet på 

testgruppen inte anges, vara baserad på ett manligt studieunderlag i linje med de 

androcentriska ideal som präglar den medicinska diskursen vid denna tidpunkt.  

Den könsspecifika studie som Levi refererar till, utförd av Rissler och Elgerot (1978), baseras 

på ett underlag av gruppen ”lägre kvinnliga tjänstemän”. Avsikten med studien var att mäta 

psykiska och fysiska effekter av övertidsarbete. Undersökningen visade att stressproblemen 

kvarstod en längre tid efter det att övertiden slutat, med huvudsakliga symptom som 

                                                           
26

 SOU 1981:1, s.148. 
27

 SOU 1981:1, s. 156. 
28

 Johannisson [1994] 2013, s. 7; Björk 2011, s. 22. 
29

 SOU 1981:1, s. 156. 
30

 SOU 1981:1, s. 157. 
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sömnsvårigheter och svårigheter att koppla av.
31

 Referensen till undersökningen kan tolkas på 

fler sätt – å ena sidan som ansats att presentera ett så heterogent underlag som möjligt, men 

också för att implicit visa på kvinnors känslomässiga utsatthet.  

Fler studier med utpräglat androcentriska ideal, som Levi refererar, till är exempelvis en 

undersökning om psykologiska effekter av arbetslöshet, som visade samma tendens/symptom 

som ovanstående (stressrelaterade besvär och läkarkontakt). Den arbetslöse, ”han” i texten, 

uppges lida av bristande självtillit, han känner sig överflödig, han mister känslan av 

gemenskap, hans relation till familjen blir konfliktfylld osv. Utöver de psykosociala 

effekterna på den arbetslöses livskvalitet, visar även denna framställning på den 

androcentriska föreställningen att den förvärvsarbetande är en man. Denna bild förstärks av en 

annan undersökning som Levi refererar strax efteråt, i vilken även kvinnlig hälsa i förhållande 

till manlig arbetslöshet dokumenterar: ”[…] många kvinnor som var gifta med arbetslösa män 

fick magsår”. 
32

 Vid sidan av arbetslöshetens negativa effekter på mannen framställs även 

dess negativa effekter på hans kvinna – hans arbetslöshet blir en ohälsofaktor även för henne. 

Presentationen av kvinnans sjukdomsreaktion, i kombination med frånvaron av ett kvinnligt 

perspektiv på arbetslöshet, visar att undersökningen bedrivits utifrån traditionella 

föreställningar om separata manliga och kvinnliga domäner.  

I SOU 1981:1 ansvarade Levi, som tidigare nämnts, för avsnittet som behandlade psykosocial 

miljö och ohälsa, stressens negativa inverkan på individen samt olika individers olika 

inneboende psykiska försvar. I inledningen till avsnittet ”högriskgrupper” gav Levi följande 

illustration för att visa på skillnader i psykisk motståndskraft: 

”Olika människor utsätts för olika påfrestningar. Men de är dessutom olika 

känsliga för dessa påfrestningar. Ett par exempel gör det lättare att förstå: 

Samma börda, som den tränade stuveriarbetaren med lätthet bär på sin rygg, kan 

framkalla svårartade muskelsmärtor hos expediten eller kontorsflickan. En 

konflikt på arbetsplatsen kan tas med en axelryckning eller ett skratt av den 

                                                           
31

 SOU 1981:1, s. 157. 
32

 SOU 1981:1, s. 159. 
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psykiskt motståndskraftige. Hos den psykiskt känslige och sårbare framkallar 

samma konflikt ett nervöst sammanbrott.”
33

 

Johannisson visar i Melankoliska rum att psykiska besvär hos kvinnor historiskt sett förklarats 

genom en parallelldragning till hennes ”svagare natur”, snarare än att koppla ohälsan till 

exempelvis intellektuell överansträngning som var en vanlig förklaring för den manliga 

patienten.
34

 Samma tendens syns i den ovan citerade illustrationen från Levi.  

 

Den informella vårdens försvagande 

Levi går in på att samhället de senaste decennierna allt mer kommit att överta de omvårdande 

funktioner som ”storfamiljer och grannar” tidigare stått för, samt att samhället i allt större 

utsträckning övertar uppfostringsansvaret som föräldrarna (modern) tidigare stod för. Han 

uttrycker explicit att föräldrarna fortfarande bör ta samma ansvar bör barnomsorgen som förr, 

vilket innebär en negativ inställning till att ha barnen i daghem och liknande.
35

 Här finns en, 

om inte explicit så väldigt tydligt implicit, kritik mot det ökande förvärvsarbetandet bland 

kvinnor, eftersom det var kvinnorna som stod för både vården av anhöriga och för 

barnomsorgen vilket går att utläsas i andra delar av uppsatsens källmaterial.
36

 Exempelvis 

förklaras den minskade tillgången på informell vård med kvinnors ökande förvärvsarbete i 

sammanfattningen av SOU 1981:2.
37

 Av detta följer, enligt Levi, att familjerna minskar, fler 

personer bor ensamma och därmed minskar det sociala skyddsnätet. Hans prognos var att den 

socialt isolerande trenden skulle hålla i sig till dess kvinnor förvärvarbetar i lika hög grad som 

männen.
38

 Detta indikerar en negativ inställning till kvinnors utträde ur hemmen, eftersom det 

därmed blev nödvändigt att anpassa vårdinrättningarna efter de minskade resurserna hemifrån.  

                                                           
33

 SOU 1981:1, s. 166. 
34

 Karin Johannisson. Melankoliska rum: Om ångest, leda och sårbarhet i förfluten tid och nutid. Stockholm: 

Albert Bonniers förlag [2009] e-bok 2013, s. 171.  
35

 SOU 1981:1, s. 173. 
36

 SOU 1975:58, s. 62 f. 
37

 SOU 1981:2, s. 19-20. 
38

 SOU 1981:1, s. 19-20. 



Stockholms universitet 

Institutionen för konst och estetik 

Idéhistoria, kandidatkurs 30 hp HT 15 

 

Handledare: Emma Hagström Molin 

Student: Jessica Yxe 

2016-01-07 

 

17 
 

Ytterligare ståndpunkter kring samhällsutvecklingen kommer till uttryck i avsnitten om de 

psykosociala problem som Levi menar blir en följd av oönskade havandeskap och 

förvärvsarbete/långa tider på barndaghem.
39

  

 Följande citat får belysa Levis inställning till den samhällsutveckling som skett: 

”Samhället har successivt tagit över många av de uppgifter som förut klarades 

av storfamiljerna och grannarna. Den skolning och uppfostran som föräldrarna 

kunde – och borde – ge sina barn överlåts nu allt mer till yrkesutbildad personal. 

Egna och andras småkrämpor, som man förr plåstrade om själv, hänskjuts nu till 

ett komplicerat och alltmer dyrbart och opersonligt sjukvårdssystem.”
40

 

Daghemsfrågan under den här tiden, menar Jenny Olsson, är en fråga som illustrerar 

sambandet mellan idéer om familjen och idéer om samhället. Att just diskussionerna kring 

utbyggnaden av daghemmen utgör en knutpunkt visar på de konfliktfyllda inställningarna till 

kvinnligt förvärvsarbete kontra inställningar till moderskapet. Från könsrollsforskningens håll 

betonades vid tidpunkten daghemsverksamhetens viktiga funktion för ökad jämställdhet. 

Olsson visar hur könsrollsforskare, som exempelvis Rita Liljeström, ofta argumenterade mot 

privatiseringen av familjen utifrån en marxistiskt präglad samhällssyn, vilken mynnade ut i 

idén om att det bästa för barnen är en uppväxt i ett klasslöst samhälle. Tillgången till daghem 

betraktades således som en förutsättning för att kvinnor skulle kunna förvärvsarbeta på 

samma villkor som männen – varvid ekonomiska skillnader tänktes bli utjämnade mellan 

klasser och kön. Trots ett mer eller mindre nationellt påtalat behov av daghemsverksamhet, 

som följd av ett ökat kvinnligt förvärvsarbete, var utbyggnaden av den fortfarande marginell 

under 70-talet.
41

  

Värt att anmärka är dock att Levi, i en tidigare statlig offentlig utredning (SOU 1976:3) 

framhåller en positiv syn på utbyggnaden av daghem, samtidigt som bägge skrifterna i samma 

sammanhang även kritiserar dess sociala konsekvenser.
42

 I sin självbiografi berättar Levi om 

sitt nära samarbete med Centerpartiets toppnamn, och att han själv egentligen var författaren 

                                                           
39

 SOU 1981:1, s. 153. 
40

 SOU 1981:1, s. 173. 
41

 Olsson, s. 213. 
42

 SOU 1976:3, s. 109. 
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bakom ett flertal partiskrifter som undertecknats av exempelvis Fälldin, Gunnar Hedlund och 

Olof Johansson.
43

 Levi refererar till en av Fälldinregeringens motioner i sitt inledningskapitel 

i SOU 1981:1, mot.1978/97:2114,
44

 i syfte att visa det ökade politiska intresset för den 

psykosociala forskningen. Vad han däremot inte nämner i inledningen är att stora delar av 

motionens kritiska argumentation kring de sociala konsekvenserna kring utbyggnad av 

barndaghem och vårdapparat återkommer, i det närmaste ordagrant, under ett annat avsnitt i 

Levis kapitel.
45

 Men istället för en ideologiskt motiverad förklaring, som i motionen, låter 

Levi argumenten istället få ett sken av värdeneutralitet – även om det bör tilläggas att 

argumentationen sker i samband med förslag till politiska åtgärder. Mot bakgrund av hans 

berättelse i sin självbiografi framstår det som troligt att Levi är upphovsman även till 

motionen, men det blir därmed även ett särskilt tydligt exempel på hur politiska och 

vetenskapliga strävanden flätas samman. 

 

SOU 1983:4 – Den skenbara objektiviteten börjar ifrågasättas 

Jämställdhetsidealet var officiellt vid ingången av 1980-talet, i Sverige såväl som 

internationellt. Efter den andra kvinnokonferensen som anordnads av FN i Köpenhamn 1980, 

synliggjordes ett behov av att lyfta kvinnornas position även inom forskningen. Det 

resulterade i ett betänkande på jämställdhetskommitténs initiativ, som publicerades i SOU-

serien, SOU 1983:4.  

Att undersöka jämställdhetsidealen och de besläktade tankegångarna inom forskningen är ett 

viktigt steg för att förstå idéernas väg in i den positivistiskt, androcentriskt, dominerade 

medicinska vetenskapen och för att visa på det motstånd som funnits. SOU 1983:4 utgör ett 

fruktbart material sett ur aspekten att en huvuddel av betänkandet utgörs a uppsatser skrivna 

av kvinnliga forskare inom olika vetenskapliga fält. Av intresse för den här uppsatsen är 

uppsatserna som berör områdena samhällsmedicin och psykologi.  

                                                           
43

 Lennart Levi. Stressen i mitt liv. Stockholm: Natur och Kultur [2002] e-bok 2014, s. 184-184. 
44

 Thorbjörn Fälldins motion: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/mot-1978792114-

om-livsmiljon_G2022114/?text=true  
45

 SOU 1981:1, s. 171 f. 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/mot-1978792114-om-livsmiljon_G2022114/?text=true
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Psykologin ifrågasätter den androcentriska objektiviteten 

Mona Eliasson, författaren till uppsatsen om kvinnors synlighet i den psykologiska 

forskningen, menade att beteendevetenskap och humaniora generellt, och psykologi i 

synnerhet, hör till de vetenskaper där subjektiva värderingar har en avgörande inverkan på 

forskningsprocessen, både i fråga om val av undersökning samt vid tolkning av resultat. 

Anledningen är densamma som skisserades i den här uppsatsens föregående kapitels 

inledning, nämligen att psykologin har sina vetenskapliga rötter inom både humaniora och 

naturvetenskap.
46

  

Ett viktigt problem, som Eliasson framhöll, gällde frånvaron av kvinnor i forskningen, ett 

problem som var genomgående på bägge sidor av mikroskopet.  Eliasson menade att fanns en 

tendens att betrakta det vetenskaliga synsättet som värdeneutralt. Detta vände hon sig emot 

med motiveringen att även om värderingar inte alltid uttrycks explicit i forskningen, så 

kommer de ändå till uttryck genom, exempelvis, vilka forskningsprojekt som uppmuntras 

genom finansiellt stöd osv. Vid tidpunkten hade kvinnor formellt sett haft motsvarande 

möjligheter att forska inom psykologi på samma villkor som männen, uppgav Eliasson. Hon 

resonerade kring förklaringen att psykologin som akademisk vetenskap ännu 1983 var en 

relativt ny, och därför mer tillåtande. Trots avsaknaden av formella hinder, menade Eliasson 

att det däremot har det funnits en rad informella hinder som stått i vägen för kvinnliga 

forskare inom det psykologiska området. Som exempel anfördes att bristen på studieämnen 

som intresserar kvinnor kan ha haft en avskräckande effekt
 .47

 

Faktumet att kvinnor osynliggjordes i den medicinska och psykologiska forskningen var inte 

bara diskriminerande, enligt Eliasson, utan det var dessutom ett brott mot den grundläggande 

meningen med det vetenskapliga kunskapssökandet – forskaren valde bort strävandet efter 

sanning till förmån för att upprätthålla diskriminerande normer om kvinnors psykologiska 

underlägsenhet.
48

 Hon utvecklade sedan argumentet genom att visa på orimligheten i att 
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 Rydberg, s. 26. 
47

 SOU 1983:4, s. 87. 
48

 SOU 1983:4, s. 88. 
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forskare, som enbart studerar män som grupp, ändå gör anspråk på att studera mänskligheten. 

Skulle då kvinnor inkluderas i senare studier, och i dessa uppvisa skillnader mot tidigare 

resultat, så skulle kvinnorna klassas som medicinska avvikare snarare än att den tidigare 

studien skulle anses icke representativ, menade hon. Hon framhöll också problemet med de 

efterverkningar som sådan asymmetrisk forskning resulterar i, nämligen att de 

psykologistuderande, som ska arbeta med människor med problem, genom psykologstudierna 

lär sig felaktiga sätt att klassificera sjukdom. Kunskap om vad som betraktas som ”normalt”, 

som inte inkluderar forskning på kvinnor, riskerar att leda till att normala beteenden och 

kroppsfunktioner som är ”typiskt för kvinnor” istället klassificeras som sjukdom. Hon lyfter 

även fram den sociala och kulturella omgivningens betydelse för ”de mest grundläggande 

psykiska funktioner”, vilket inbegriper de olika föreställningar och förväntningar kring kön 

som människor indoktrineras i redan från födseln.  

Med fler kvinnliga forskare inom psykologin skulle sannolikt forskning om psykologiska 

könsskillnader bedrivas på ett långt mer fruktbart sätt, spekulerade Eliasson. Det skulle bidra 

till att teorier som är missgynnsamma för kvinnor, exempelvis förvetenskapligade fördomar 

om kvinnlig underlägsenhet, skulle motverkas. Betraktandet av kvinnors hälsa som kopplad 

till hennes reproduktionsbiologi hör till de ämnen som står med ena foten i medicinsk 

vetenskap och den andra i psykologin, skriver Eliasson, ”samtidigt som de har samhälleliga 

implikationer för resultatens tillämpning”.
49

  

 

Samhällsmedicinen ifrågasätter den androcentriska objektiviteten 

Anna Bexell, docent i klinisk amanuens (medicin), beskrev det motstånd som kvinnliga 

forskare möttes av som en form av ”manligt frimureri”.
50

 Kvinnor hade vid tidpunkten 

motsvarande formell rätt att bedriva forskning som män, men andelen kvinnor inom den 

medicinska forskningen var försvinnande liten. Bexell antyder att den starka 

underrepresentationen bidrog till att de kvinnliga forskarna inte gavs samma informella 

legitimitet som sina manliga kollegor.  
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Vad gäller det formella motståndet mot kvinnor i forskningen hade Bexell ingen direkt 

erfarenhet av att det skulle varit nämnvärt aggressivt, däremot upplevde hon att hon mötts av 

kompakt ignorans eller faderliga tillrättavisanden då hon lyft frågan om kvinnoinriktad 

medicinsk forskning. Kritiken mot den skenbara objektiviteten inom den medicinska 

forskningen som Bexell uttryckte kan illustreras med följande citat: ”Den medicinska 

kunskapsförmedlingen på grundnivån är särledes lömsk, eftersom den presenterar sig i en 

objektiv och värderingsfri skepnad. (Det är ju naturvetenskap, tror man.)”
51

 Bexell riktade 

alltså samma kritik mot avsaknaden av kvinnligt forskningsunderlag som Eliasson, nämligen 

att forskning som enbart undersöker män men samtidigt gör anspråk på att bedöma en 

”människans” hälsa, blir direkt missvisande och felaktigt.
52

  

Vid tidpunkten för betänkandet låg de kvinnliga reproduktionssjukdomarna ännu under 

manligt tolkningsföreträde, vilket Bexell menade var förödande för kvinnors känsla av 

kontroll över sina liv. Intresset för dessa sjukdomar och symptom var lågt. Bexell trodde att 

det skulle vara lättare att ta sig fram, med vad som måste tolkas som kvinnoemancipatoriska 

strävanden, bland de sjukdomar och symptom som inte var direkt knutna till kvinnans 

reproduktiva förmåga – exempelvis nervösa besvär, värk, reumatism osv.
53

 Bexell lyfte vidare 

fram det paradoxala i att anklaga befolkningen för att inte själva ansvara för sin hälsa i 

tillfredställande grad, samtidigt som den medicinska expertisen blivit allt mer 

professionaliserad. Anklagelsen, menade Bexell, drabbade kvinnor hårdast med anledning av 

att kvinnor traditionellt uppfattat det som sin uppgift att svara för hälsa och välmående för 

sina nära och kära. Resultatet, menade Bexell, blev en förhöjd upplevelse av skuld och 

otillräcklighet hos kvinnor.
54

  

Vidare ställde Bexell frågan om kvinnliga läkare har lättare än sina manliga kollegor att 

identifiera sig med den ”vårdgivande rollen”, och att kvinnliga läkare därmed hade svårare att 
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se patienterna som kliniska forskningsobjekt.
55

 Genom frågeställningen lyfte hon fram 

könsrollsdiskussionen, där kön och psykiska egenskaper kopplades samman.  

En intressant tendens hos Bexell, som skiljer sig från hur ”kvinnoplikter” framställts av 

exempelvis de könsrollsforskare som framträder hos Olsson, är att ansvaret för omvårdnaden 

presenterades som ett ansvar kvinnan själv valt att axla istället för en roll som påtvingats 

henne. Bexell utvecklade tanken genom att argumentera för att den vårdgivande roll som varit 

kvinnornas innan den manliga medicinska expertisen började utvecklas, bör återföras till 

kvinnorna med ett ökat kvinnligt självförtroende som följd.
56

 Läkaren Gunilla Risberg 

beskriver den vårdgivande rollen som en social konstruktion, som flickor blir insocialiserade i 

från tidig ålder. Risberg menar att de inlärda vårdgivande egenskaperna, som hon benämner 

”omsorgskunskap”, fått ett sken av att vara naturliga kvinnliga egenskaper, snarare än inlärd 

kompetens – och därför värderas den inte som en sådan heller.
57

 Bexells argumentation ställer 

kvinnan i rollen som ett medvetet agerande subjekt snarare än ett offer för omständigheterna, 

vilket kan tolkas på flera sätt – som uttryck för vad Risberg kallar för ”förnekandet av över-

/underordning”, där uttryck för könsmaktsordning reduceras till en fråga om personliga val,
58

 

eller som uttryck för ett särartsfeministiskt tänkande.    

Bexell menade även att det därför inte nödvändigtvis behöver innebära att forskningen blir 

mer kvinnoinriktad för att antalet kvinnliga forskare ökar, även om hon medgav att det tedde 

sig sannolikt. Men hon menade också att det inte behöver vara forskarens egen 

könstillhörighet som påverkar inriktningen på forskningen, eftersom det exempelvis fanns 

manliga läkare/forskare som drev en mer radikal kvinnoinriktad linje än sina kvinnliga 

kollegor, samt att det fanns kvinnor som nått höga positioner som visade en anmärkningsvärd 

antipati mot sitt eget kön. Bexell reserverade sig dock något mot det sistnämna och menar att 

det är möjligt att det varit en nödvändig strategi för att nå fram till positionen.
59
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Resultat och avslutande diskussion: 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka vilket genomslag jämställdhetsidealen hade fått 

inom svensk medicinsk diskurs åren kring 1980, genom empirisk analys av tre SOU-

utredningar – två av dem har tillkomit på begäran av delegationen för jämställdhet, en av dem 

har tillkommit på begäran av sjukvårdsdelegationen. Framförallt har analysen fokuserat på 

hur föreställningar om kön och jämställdhet kommit till uttryck, explicit såväl som implicit. 

De tre utredningarna skiljer sig åt både vad gäller syfte och vetenskaplig inriktning, men det 

är någonting som i den här uppsatsen har betraktats som någonting positivt.  

 Genom att tillämpa diskursbegreppet som ett analytiskt verktyg, har uppsatsens källmaterial 

kunnat analyseras som delar, och skapare, av en brett definierad medicinsk diskurs. Den 

medicinska diskursen har i den här uppsatsen inbegripit forskning och politik som har med 

sjukvård, hälsa och kön att göra. Till diskursen räknas här inte bara renodlad medicinsk 

forskning, utan även samhällsvetenskaplig och psykologisk forskning som hänger samman 

med det medicinska fältet. 

 

Jämställdhetsidealen i den medicinska diskursen 1975 

Den här uppsatsen visar att jämställdhetsidealen hade fått genomslag nationellt, såväl som 

internationellt, inom den politiska diskursen i samband med FNs internationella 

kvinnokonferens 1975. I Sverige kom det bland annat till uttryck genom den 

jämställdhetsrapport som utgör uppsatsens första analysdel, i vilken samtidens situation, reella 

och könsrollsvetenskapliga framsteg och utvecklingsområden presenterades. Uppsatsen visar 

också att strävandet efter jämställdhet mellan könen ännu strax före 1980 främst 

koncentrerades till villkoren på arbetsmarknaden, samt på utbyggnaden av barndaghem. Kort 

sagt – de samhällsfunktioner som utgjorde en förutsättning för att kvinnor skulle kunna 

förvärvsarbeta på lika villkor som männen.  

Inom den medicinska diskursen var strävandet efter jämställdhet mellan könen däremot ännu 

inte formulerat som ett prioriterat område. I SOU 1975:58 kan detta exemplifieras av det ringa 

utrymme som tillmättes kapitlet ”kön och hälsa”. Kapitlet om hälsa och kön upptar endast två 
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sidor, där jämlikhetsaspekten begränsas till att behandla könsskillnader i dödlighet mellan 

åren 1968-1975, mot ett totalt omfång av nära hundra sidor. Även om avsnittet om 

”mansrollen” indikerar en ökad medvetenhet om att socialt konstruerade könsroller har en 

betydelse ur hälsosynpunkt, begränsar avsnittet sig till att även här handla om skillnader i 

dödlighet. Någon egentlig problematisering av könsroller i förhållande till hälsa formulerades 

därför inte.  

I rapportens kapitel om barn, särskilt avsnittet om konflikten mellan moderskap och 

förvärvsarbete, så förekommer en mer nyanserad diskussion om könsroller, med 

tyngdpunkten förlagd till kvinnans roller som både mor och yrkesverksam. Diskussionen 

illustrerar den rollkonflikt som uppstod mellan den traditionella hemmafrurollen och den nya 

förvärvsarbetande kvinnorollen, men problematiseringen av manliga könsroller är frånvarande 

även här. I diskussionen om könsroller, och konflikterna dem emellan, saknas även här 

koppling till hälsa, bortsett från den omvårdande funktion som ingår i den traditionella 

hemmafrurollen. Även detta visar att jämställdhetsarbetet före 1980-talet i första hand 

handlade om insatser mot könsdiskriminering på arbetsmarknaden. 

Moderskap, emancipation och barndaghem 

I anslutning till strävandet efter jämställdhet på arbetsmarknaden, planerades även utbyggnad 

av barndaghem, hemhjälp och vårdapparaten. Sandberg påpekade i SOU 1975:58 att 

inställningen till kvinnors ökade förvärvsarbete hängde också nära samman med inställningen 

till utbyggnaden av daghem, någonting som även kommer till uttryck bland de 

könsrollsforskare som figurerar i Jenny Olssons avhandling. Utan fungerande barnomsorg 

kunde heller inte målet för jämställdhet mellan könen möjliggöras, eftersom ansvaret för 

barnomvårdnaden därmed tillföll modern, resonerade man. Ett exempel på sådan problematik 

lyftes fram av Sandberg, som explicit anmärkte att barnomsorgen vanligtvis föll på kvinnans 

lott trots att den allmänna inställningen till faderskap och fäders närhet till barn förskjutits mot 

ett mer jämställt håll. Ytterligare tecken på att kvinnor missgynnades av bristen på 

barnomsorg var exempelvis faktumet att siffror på förvärvsarbetande fäder saknades. Enligt 

Sandberg berodde detta på att det ännu var mycket ovanligt att fäder stannade hemma med 

barn. I jämförelse med Levis inställning till att ”föräldern” borde stanna hemma med barnen 
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under småbarnsåldern, såsom det varit förr, dras här slutsatsen att hans inställning till 

kvinnligt förvärvsarbete grundas på föreställningen om den traditionella husfrun och de 

förindustriella storfamiljerna.
60

  

Sandberg drog en liknande parallell till det förindustriella samhället som Levi gjorde i SOU 

1981:1, och hon uppmärksammade också de sociala effekterna av övergången från 

bondesamhällets storfamiljer till de mer oberoende moderna familjeenheterna. Hos Levi, 

såväl som hos Sandberg, framstod den nya familjesituationen som problematisk, men av 

mycket skilda anledningar. Hos Levi var det den minskade kontakten mellan föräldrar och 

barn, unga och äldre, som följd av det ökade förvärvsarbetet och barndaghemsvistelse som 

utgjorde det största problemet. Levi menade att en ökad utbyggnad av barnomsorg och 

vårdapparat i offentlig regi skulle leda till en ytterligare ökning av ensamhet och försämrad 

psykosocial tillvaro för barn och pensionärer. Samtidigt ställde han sig ändå positiv till 

utbyggnaden av densamme, men den inställningen tycks i det närmaste utgöras av ett eko från 

Centerpartiets uttalade jämställdhetssträvanden. Sandbergs uppfattning av problemet var den 

diametralt motsatta, kärnan i problemet med samtidens familjekonstitutioner förlagdes av 

henne istället hos samhällets bristande stöd till familjer med två förvärvsarbetande föräldrar. 

Sandbergs studie var också av en annan typ än Levis. Medan hennes var baserad på 

vittnesskildringar av ett antal undersökta familjer i olika livssituationer, var Levis bidrag 

snarare en mer renodlad argumentation baserat på den forskning han bedrivit inom 

psykosocial medicin – en argumentation som även motiveras av ett outtalat politiskt 

engagemang, vilket kommer till uttryck genom faktumet att stora delar av Levis text är 

identisk med Centerpartiets motion 1978/79:2114, undertecknad dåvarande stadsminister 

Torbjörn Fälldin.
 61

   

Värt att anmärka är att Levi i en tidigare utredning, SOU 1976:3, samt Centerpartiets motion 

från 78/79, framhöll en positiv syn på utbyggnaden av daghem, samtidigt som bägge 

skrifterna, i samma sammanhang, riktade kritik mot dess sociala konsekvenser. Samtidigt som 

jämställdhetsarbetet fått en framskjuten position i såväl motionen som i den politiska 
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diskursen överlag, så understryktes samtidigt de negativa effekterna på barn och hälsa som 

följd av ett ökande (kvinnligt) förvärvsarbete bland föräldrar.
62

 Men istället för en ideologiskt 

motiverad förklaring, som i motionen, lät Levi argumenten istället få ett sken av att vara 

empirisk bevisföring. Mot bakgrund av hans uttalande i sin självbiografi, att det i själva verket 

är han själv som hållit i pennan vid ett flertal partiskrifter, framstår det som troligt att Levi är 

upphovsman även till motionen. Därmed blir detta ett särskilt tydligt exempel på hur politiska 

och vetenskapliga strävanden flätas samman i anslutning till statens offentliga utredningar.  

 

Jämställdhetsidealen i den medicinska diskursen 1980 

FNs Kvinnokonferens i Köpenhamn 1980 syftade till att utvärdera arbetet med att nå målen 

från konferensen i Mexiko 1975. Viktiga framsteg gällande kvinnors formella rättigheter 

kunde konstateras, men också flera utvecklingspunkter vad gällde deras möjligheter att 

utnyttja dem. Fokus försköts därför från de formella rättigheterna till de mer informella 

möjligheterna. Åtgärder föreslogs för att kvinnor inte bara skulle tillerkännas samma 

rättigheter till utbildning, sysselsättning och hälsovård som män, utan också lika möjligheter 

att dra nytta av dem. 

Analysen som utgör uppsatsens mellanled, SOU 1981:1, visar att det utrymme som tillmäts 

kön i de jämställdhetssträvanden som kommer till uttryck är mycket begränsade. Till skillnad 

från SOU 1975:58 och SOU 1983:4 uttrycks inte strävandet att motverka könsdiskriminering 

eller främja jämlikhet mellan könen specifikt. Det betyder inte att inga 

jämställdhetssträvanden fanns, men den definieras mer diffust – jämlik vård för alla. ”Kön” 

som specifikt område för jämställdhetsarbete formulerades inte, utan det var snarare inbakat 

tillsammans med mer generella jämställdhetssträvanden för socialgrupp, ålder och etnicitet – 

kön behandlas dessutom långt mer sparsamt i explicita diskussioner än de andra kategorierna. 

Orsaken till att det uttalade jämställdhetsperspektiv som präglar analysdel 1 och 3 uttrycks 

långt mer restriktivt i analysdel 2 står sannolikt att finna i de respektive delegationer som 

tillsatt utredningarna. Eftersom jämställdhetsarbetet ännu inte var integrerad del av den 
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svenska medicinska forskningen, samtidigt som diskussioner och debatter ändå ständigt 

fördes kring jämställdhetsidealen, blev det totala undvikandet av könsepitet möjligtvis en 

strategi för att hävda forskningens vetenskapliga objektivitet.  Detta kan alltså tolkas som ett 

uttryck för den medicinska diskursens vetenskapliga, positivistiska, ideal. Genom att utesluta 

diskussioner om kön och istället tillgå könsneutrala epitet som ”patienten”, ”individen”, 

”personen” osv., gavs därigenom den medicinska vetenskapen ett sken av värdeneutralitet.  

 

Den androcentriska objektiviteten börjar utmanas 

Den tredje analysdelen, SOU 1983:4, visar att den positivistiska objektiviteten som dominerat 

inom den medicinska diskursen nu börjar utmanas. Detta genom att forskningens metodik, 

forskningsobjekt samt bemötandet av kvinnliga forskare och förslag på kvinnoinriktad 

forskning börjar ifrågasättas. Rapporten heter ”Om varannan vore kvinna” och baseras på ett 

tiotal kvinnliga forskare och deras uppfattningar om hur deras respektive ämnen skulle 

påverkas om varannan forskare var kvinna. Inom psykologi och medicin var antalet kvinnliga 

forskare fortfarande försvinnande litet i början av 1980-talet.  

Den skenbart objektiva värdeneutralitet, som alstrats ur den medicinska diskursens 

androcentriska prägel,
63

 kritiserades av såväl Anna Bexell och Mona Eliasson i SOU 1983:4 

som av Donna Haraway (1988).
64

 Uppsatsens analys visar att uppmärksamhet började riktas 

mot frånvaron av kvinnor i forskningen i samband med att fler kvinnor började ta plats inom 

dess domäner. En möjlig slutsats av detta är att jämställdhetsidealen, vilka dessutom 

synliggjorde den vetenskapliga objektivitetens sprickor, fick chans att få ett reellt fäste inom 

den medicinska diskursen först när kvinnliga forskare kunde försvarade dess legitimitet.  

En annan trolig förklaringsmodell kommer till uttryck hos Maria Björk, där den tröghet som 

finns i den medicinska diskursens strukturer blir en effekt av att läkare och medicinska 

forskare ofta tillhör olika generationer, och därmed blivit influerade av olika vetenskapliga 

teoribildningar under utbildningen. När läkarstudenterna sedan möter den praktiska 
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läkarverksamheten, som präglas av föregående generations kunskapsbas och teoretiska 

förhållningssätt, sker även en viss indoktrinering i de äldre synsätten. Konsekvensen av detta 

blir att de nyare teoribildningarna, som exempelvis jämställdhetsidealen är en effekt av, får 

svårt att få fäste i den praktiska verksamheten.
65

  

 

Särartsfeministiska tendenser 

I avsnittet om samhällsmedicin lyfte Bexell fram den paradoxala tendensen från medicinskt 

håll att kritisera befolkningen för att de inte själva sörjer för sin hälsa i en tillfredställande 

grad, samtidigt som den medicinska expertisen blivit allt mer professionaliserad och 

distanserad från samhället på en generell nivå. Kritiken, menade Bexell, drabbade kvinnor 

hårdast med anledning av att kvinnor traditionellt uppfattat det som sin uppgift att svara för 

hälsa och välmående i sina nära relationer. Resultatet, enligt Bexell, blev en förhöjd 

upplevelse av skuld och otillräcklighet hos kvinnor.
66

 Diskussionen påminner om Levis 

inställning till det han beskriver som en opersonlig och institutionell vårdapparat, där 

omsorgen i de nära relationerna ersätts med vetenskaplig expertis. För Bexell har situationen 

framförallt sina rötter i maktrelationen mellan formell och informell kunskap, mellan manligt 

och kvinnligt, vilket är en inställning som endast flyter dold under ytan hos Levi.   

Som en fortsättning på resonemanget om omvårdnad som en ursprungligt kvinnlig domän, 

resonerar Bexell kring möjligheten att kvinnliga läkare har lättare än sina manliga kollegor att 

identifiera sig med den ”vårdgivande rollen”, och att kvinnliga läkare därmed har svårare att 

se patienterna som kliniska forskningsobjekt.
67

 Uppsatsens analys visar att detta resonemang 

kan vara ett uttryck för en mängd idéer, men att den särartsfeministiska undertonen skiljer sig 

från den feminism som kom könsrollsforskningens håll.  

Mona Eliasson, som ansvarade för avsnittet om psykologi, delade inte Bexells sätt att betrakta 

kvinnligt och manligt som naturgivna psykiska egenskaper. Eliassons inställning till frågan 

framgick vid diskussionen kring det den skenbara objektiviteten i den psykologiska 

                                                           
65

 Björk, s. 30. 
66

 SOU 1983:4, s. 93-94. 
67

 SOU 1983:3, s. 91. 
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forskningen, vilken hon menar gör sig skyldig till reproduktion av lika seglivade som 

ogrundade föreställningar om kvinnors psykiska underlägsenhet. 

Synen på kvinnans roll och funktion skiljer sig alltså nämnvärt även bland kvinnliga 

medicinska forskare – tendensen att föredra särartstänkandet tycks vara mer allmänt utbredd 

inom de naturvetenskapliga ämnena oavsett om forskaren är kvinna eller man.  

 

Avslutning 

Jämställdhetsidealen och synliggörandet av könsdiskriminering har under åren kring 1980 rört 

sig från den politiska och samhällsvetenskapliga diskursen och in i den medicinska diskursen. 

Ett första synligt genomslag i den medicinska diskursen fick jämställdhetsidealen mot slutet 

av undersökningsperioden för den här uppsatsen, 1983, när sprickor började framträda i den 

vetenskapliga objektiviteten och den bakomliggande androcentrismen började synliggöras 

som ett vetenskapligt problem.  

Även de tomrum som uppstått i en avsiktligt könlös vetenskaplig diskussion har visat sig 

innehålla underliggande föreställningar om specifika manliga och kvinnliga psykiska 

egenskaper, som exempelvis porträtteringen av den manliga arbetaren och den kvinnliga 

omsorgsgivaren. Uppsatsen har därmed också kunnat visa att även om ett skenbart objektivt 

och könsneutralt perspektiv anläggs vid författandet av en medicinvetenskaplig statlig 

offentlig utredning, så kan forskaren inte frigöra sig från de underliggande och oreflekterade 

normer och kunskaper som präglar sättet att positionera sig i förhållande till sin egen 

forskning. Med hjälp av diskursbegreppet som analytiskt verktyg har den här uppsatsen 

kunnat visa många av de bakomliggande idéer som präglat, och präglats av, den diskurs som 

de statliga offentliga utredningarna har fått gestalta.   
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