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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

I Sverige skal lagstiftningen vara könsneutral, vilket innebär att det råder formell 

jämställdhet mellan kvinnor och män.1 Könsdiskriminering är förbjuden och individer 

får inte särbehandlas på grund av sitt kön annat än i specifikt reglerade undantagsfall.2 

Lagstiftaren tar inte hänsyn till kön vid utformningen av lagar, således har vi inte 

speciella lagregler för män och kvinnor utan en generell lagstiftning. Denna könsneutrala 

utformning är mycket beundransvärd och, enligt mångas åsikt, ett bevis på Sveriges 

position som ”ett av världens mest jämställda länder”.3 Verkligheten är dock inte lika 

perfekt som bilden av det jämställda Sverige. Att jämställdhet på pappret inte är 

detsamma som jämställdhet i verkligheten har dokumenterats i såväl nationella som 

internationella utredningar.4 Som ett led i att förbättra situationen har riksdagen och 

regeringen tillsatt utredningar, vilka bland annat har påvisat vikten av att 

genusperspektiv integreras inom högskoleutbildningar.5  

 

1 kap. 5§ högskolelagen stadgar att jämställdhet mellan kvinnor och män alltid skall 

iakttas och främjas i högskolornas verksamhet. Detta krav upprepas även i 1 kap. 8§ 

högskoleförordningen. I dokument rörande jämställdhetsarbete vid Linköpings 

universitet anges på vilket sätt universitetet skall verka för att främja ökad jämställdhet: 

 

”…dels inarbetande av tydliga, innehållsmässiga genus- och jämställdhetsperspektiv i främst samtliga 

programutbildningar men också i sådana enskilda ämnen som utgör grunden för fristående 

kurser, dels utveckling av modeller för undervisning, handledning och examination som på ett 

effektivt sätt stödjer lärande hos såväl kvinnor som män, dels ock fortsatta riktade satsningar på 

utbildning med specifik inriktning på kvinnors villkor och på kunskap om det sociala könet (genus).”6 

(Mina kursiveringar.) 

 

                                                 
1 Regeringsformen 2 kap. 16§. 
2 Ett sådant fall är då man inom arbetslivet ger företräde åt ett underrepresenterat kön. Ett annat exempel är den 
allmänna värnplikten. Dessutom kan en kvinna eller man särbehandlas enligt reglerna i jämställdhetslagen (1991:433). 
3 FN tilldelade Sverige denna titel med anledning av utgången av riksdagsvalet 1994 med anledning av den höga 
kvinnorepresentationen i riksdagen. Efter utgången av valet 1998 uppgick andelen kvinnor i riksdagen till 43 % enligt 
statistik från SCB, Lathund om jämställdhet 2000 s. 85. 
4 Exempel: nationella utredningar: prop. 1993/94:147 Delad makt, delat ansvar, prop. 1997/98: 55 Kvinnofrid samt SOU 
1998:6 Ty makten är din… Internationella utredningar: Handlingsplanen från FN:s fjärde kvinnokonferens i Peking 1995 samt 
art. 2 EU:s handlingsprogram för jämställdhet. 
5 Se t ex SOU 1995:110 Viljan att veta och viljan att förstå samt Ds 1996:26 Genusperspektiv i forskningen. 
6 Linköpings universitets jämställdhetspolitik 1999 – 2001. 
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En arbetsgrupp har tillsatts och har haft till uppgift att utarbeta en plan för att uppnå 

målet att genusperspektiv skall sätta sin prägel på grundutbildningen vid universitetet. I 

aktionsplanen för integration av genusperspektiv i utbildningen anges arbetsgruppens 

målsättning på detta sätt:  

 

”Universitetets personal och studenter måste bli medvetna om att det överhuvudtaget kan finnas 

genusperspektiv på utbildning och att detta spelar roll för utbildningens kvalitet. Begreppet 

’genusperspektiv i grundutbildningen’ innebär att LiU:s studenter oberoende av kön möter en 

utbildning som ger utrymme för genusperspektiv när det gäller utbildningens innehåll, undervisnings- och 

examinationsformer. I universitetets utbildningar ska genusperspektiv vara integrerat senast i och 

med utgången av 2002.” 7 (Mina kursiveringar.) 

 

Att integrera genusperspektiv i utbildningen är således ett sätt för Linköpings universitet 

att handla i enlighet med högskolelagens och högskoleförordningens stadganden om att 

jämställdhet mellan kvinnor och män skall främjas. Av ovanstående citat kan utläsas att 

genusperspektiv skall vara integrerat inom universitetets grundutbildningar senast vid 

slutet av år 2002. Således skall genusperspektiv även integreras vid Affärsjuridiska 

programmet med Europainriktning vid Linköpings universitet.  

 

Ett beslut om att integrera genusperspektiv är dock inte helt oproblematiskt, eftersom 

det inte ger mycket vägledning för hur beslutet skall omsättas i praktik. Integreringen kan 

upplevas som problematisk av både studenter och lärare. Inom den juridiska 

teoribildningen har genusperspektiv haft svårt att slå igenom. Detta kan enligt min åsikt 

bero på det faktum att juridiken är starkt präglad av en strävan att framstå som neutral, 

opartisk och objektiv. Detta är en förklaring till att jurister ofta framställer just det 

faktum att juridiken bortser från rättssubjektens könstillhörighet som en av juridikens 

främsta kvalitéer. ”Allas likhet inför lagen” är ett överordnat motto för juridiken. 

Absolut objektivitet är enligt flertalet jurister ett måste för att allmänheten skall ha tilltro 

till juridiken. På juristutbildningarna får studenterna lära sig att juridiken är objektiv. 

Denna uppfattning accepteras ofta som självklar och ifrågasätts sällan, medan studenter 

uppmanas att tänka kritiskt inom andra områden. 

 

                                                 
7 Aktionsplanen för integration av genusperspektiv i den grundläggande utbildningen, antagen 2000-01-14 genom 
rektors beslut, dr nr: LiU 1391/98-17. 
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Konsekvensen av att använda ett genusperspektiv är att betydelsen av kön och makt 

synliggörs inom juridiken och detta kan vara kontroversiellt och upplevas som 

provocerande för många, eftersom det kan leda till att juridikens objektivitet ifrågasätts. 

Under min tid som student vid Linköpings universitet har jag, vid de tillfällen jag fört 

genusperspektiv på tal, mötts av allt från oförstående och skepsis till ren okunskap, men 

jag har också mött engagemang, nyfikenhet och en vilja att veta mer. Jag har därför valt 

att skriva den här uppsatsen för att ge juridikstudenter och andra möjlighet att se vad 

genusperspektiv kan vara och vad som händer när genusperspektiv möter juridik. 

1.2 Problemformulering 

Problemformuleringens första del kan sägas vara av rättsvetenskaplig art; hur kan 

genusperspektiv tillämpas inom ämnet juridik och framför allt inom det affärsjuridiska 

området? Den andra, mer underordnade, delen av problemformuleringen är av mer 

metavetenskaplig art; vilka konsekvenser medför tillämpningen av en metod för att tolka 

juridiska texter utifrån ett genusperspektiv för vår syn på vad som karaktäriserar juridik 

som kunskapsområde? 

1.3 Syfte 

Uppsatsens främsta syfte är att utveckla en metod för att tolka juridiska texter utifrån ett 

genusperspektiv och dessutom att ge exempel på hur metoden kan tillämpas inom det 

affärsjuridiska området. Uppsatsen har dessutom ett underordnat syfte med en avsevärt 

lägre ambitionsnivå, nämligen att diskutera vilka konsekvenser tillämpningen av den 

utvecklade metoden kan medföra för våra föreställningar om vad som karaktäriserar 

juridik som kunskapsområde. 

1.4 Avgränsningar 

Jag kommer inte att ge några konkreta förslag på hur genusperspektiv skulle kunna 

integreras praktiskt i utbildningen vid det Affärsjuridiska programmet med 

Europainriktning. Detta är dock en mycket intressant och angelägen uppgift, men på 

grund av utrymmes- och tidsbrist kan detta inte göras inom ramen för denna uppsats.  

 

Uppsatsen är skriven utifrån mina erfarenheter som kvinnlig juridikstuderande med stort 

intresse för genusteoretiska frågor. Uppsatsen kommer dock inte att innehålla några 

avancerade teoretiska analyser av genusbegreppet eller genusperspektiv. En djupare 

diskussion inom detta område är inte nödvändig vare sig för att kunna besvara 
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uppsatsens problemformulering eller för att uppnå dess syfte och kommer därför att 

lämnas utanför framställningen. Avsnitten som behandlar definitionen av 

genusbegreppet (avsnitt 2.1) och innebörden av genusperspektiv (avsnitt 3.1) har således 

det mer begränsade syftet att underlätta den fortsatta framställningen för läsaren och ge 

henne/honom en grundförståelse för begreppen. 

 

Det är viktigt att framhålla att Linköpings universitets definitioner av genusbegrepp och 

genusperspektiv har varit vägledande för mitt arbete med denna uppsats. Detta faktum 

innebär att det hade varit möjligt att man med utgångspunkt i en annan definition skulle 

ha kunnat komma fram till en annorlunda utformad tolkningsmetod som skulle ha lett 

till andra resonemang än de som förs i kapitel 5 i detta arbete. I detta arbete är det dock 

ofrånkomligt att universitetets definition blir styrande eftersom det, genom gällande 

beslut, fastslagits att det är denna definition som avses i integrationsarbetet.  

 

Målsättningen med uppsatsen är att visa läsaren hur man tänker utifrån ett 

genusperspektiv. Utgångspunkten för arbetet är att metoden skall ge en möjlighet att 

anlägga ett genusperspektiv vid tolkning av juridiska texter. I arbetet använder jag 

begreppet metod i betydelsen: utveckla en tankemodell. Hur kan man inom det 

affärsjuridiska området utarbeta en metod för att kunna tänka och resonera kring 

betydelsen av kön/genus på ett strukturerat och systematiskt sätt?  I mitt arbete har jag 

därför nöjt mig med att utgå från sannolika antaganden om hur det strukturella mönstret i 

vårt samhälle ser ut.  Exemplifieringen av metodens tillämpning (se kapitel 5) fastställer 

således inte det strukturella mönstret i samhället utifrån bedömningen sant/falskt, utan 

lyfter istället fram exempel på hur tillämparen av metoden, ur ett genusperspektiv, kan 

resonera utifrån sannolika antaganden om det strukturella mönstret. Analysen av 

förklaringsgrunderna i kapitel fem avser således att visa läsaren hur den utvecklade 

metoden, tankemodellen, tillämpas och skall inte tolkas som utsagor om hur det faktiskt 

förhåller sig. För att verifiera eller förkasta ett antagande om det strukturella mönstret i 

samhället måste tillämparen naturligtvis gå vidare med en mer omfattande empirisk 

undersökning, vilken måste anses ligga utanför syftet för detta arbete. Det är inte 

nödvändigt att genomföra detta sista steg i metoden för att uppnå uppsatsens syfte, det 

vill säga att utifrån en utvecklad metod exemplifiera hur ett genusperspektiv kan 

tillämpas inom det affärsjuridiska området.  
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1.5 Metod 

Uppsatsens problemformulering kan inte angripas med hjälp av så kallad traditionell 

juridisk metod. Denna metod används i de flesta fall i syfte att fastställa gällande rätt 

med hjälp av en systematisk studie av lagtext, förarbeten, praxis och doktrin. Metoden 

sätter tydliga gränser för vilka frågor som är relevanta och på vilket sätt de skall 

behandlas. Eftersom uppsatsens syfte är att utveckla en metod som har sin 

utgångspunkt i ett genusperspektiv, ryms inte tillvägagångssättet i denna uppsats inom 

den traditionella juridiska metoden och således måste jag gå utanför den traditionella 

metodens ramar.  

 

Metodfrågan gäller istället vilket tillvägagångssätt jag har använt för att utveckla en metod 

som möjliggör tolkning utifrån ett genusperspektiv. För att utveckla denna metod har 

jag studerat på vilket sätt genusperspektiv används inom andra discipliner. Vid dessa 

studier har jag utgått från historia och litteraturhistoria, eftersom dessa discipliner, 

liksom juridiken, sysslar med att tolka texter. Dessutom har forskare inom dessa 

områden använt genusperspektiv under en lång tid och i stor utsträckning.  

 

För att få information om genusperspektivets tillämpning inom de valda disciplinerna 

studerade jag inledningsvis rapporten Genusperspektiv i forskningen (Ds 1996:26) som 

sammanfattar på vilket sätt genusperspektiv tillämpas i bland annat historia och 

litteraturhistoria. Därefter valde jag att genomföra intervjuer med två forskare inom 

dessa områden för att på detta sätt få förstahandsinformation som är relevant just för 

denna uppsats. Intervjuerna genomfördes på respektive forskares hemort. Intervjun 

med Eva Haettner Aurelius genomfördes på dennas begäran utan hjälp av bandspelare. 

I stället förde jag anteckningar som tillsammans med underlag som Haettner Aurelius 

bifogade, bildar källmaterial till intervjun. Intervjun med Renée Frangeur 

dokumenterades med hjälp av bandspelare. Konsekvensen av att endast den ena av 

intervjuerna genomfördes med hjälp av bandspelare blev att den ena intervjun finns 

dokumenterad på band och skrevs ut i sitt kompletta skick innan den redigerades. 

Källmaterialet till den andra intervjun består av mina egna och min referents 

minnesanteckningar samt visst annat material som diskuterades under intervjun. Tack 

vare bifogat material som kompletterade den andra intervjun anser jag att båda 

intervjuerna kan tillmätas lika tyngd. 
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Intervjufrågorna utformades utifrån syftet att de skulle ringa in på vilket sätt 

genusperspektiv tillämpas och redogöra för vilken vikt perspektivet tillmäts inom 

respektive disciplin. Efter att ha studerat hur genusperspektiv används inom historia och 

litteraturhistoria, har jag utvecklat en modifierad metod som är anpassad till ämnet 

juridik. Vid denna utveckling har jag utgått från vad jag, vid mitt studium av 

genusperspektivets tillämpning inom historia och litteraturhistoria, har fastställt som de 

bärande kriterierna för tolkning av texter utifrån ett genusperspektiv. Med hjälp av dessa 

kriterier har jag utvecklat en tankemodell som möjliggör att på ett strukturerat och 

systematiskt sätt integrera ett genusperspektiv i juridiska resonemang. I detta arbete har 

Linköpings universitets definitioner av begreppen genus och kön varit vägledande. Jag har 

dock valt att gå vidare från universitetets något kortfattade definitioner och försökt 

förklara begreppens innebörd på ett mer ingående sätt än vad som görs i universitetets 

dokument för att möjliggöra en djupare förståelse hos läsaren. Jag vill dock understryka 

att de mer utförliga definitionerna inte på något sätt strider mot definitionerna i 

universitetets dokument.    

 

Den utvecklade metoden, tankemodellen, har sedan prövats på olika affärsjuridiska 

områden för att visa läsaren hur den kan tillämpas i praktiken. I detta skede blev det 

aktuellt att använda källmaterial av statistisk, psykologisk, organisationsteoretisk och 

juridisk art. Mot bakgrund av de förutsättningar under vilka detta arbete utförs blev jag 

tvungen att begränsa mina djupdykningar inom dessa discipliner. Urvalet av juridiskt, 

organisationsteoretiskt och statistiskt material var inte särskilt problematiskt eftersom 

jag är någotsånär bevandrad inom dessa discipliner. När det gällde den psykologiska 

litteraturen fick jag dock vara mer på min vakt eftersom mina kunskaper inom detta 

område är begränsade. Härav följer att jag valde att diskutera det psykologiska 

källmaterialets kvalité med personer som är bevandrade inom den psykologiska 

disciplinen för att vara säker på materialets tillförlitlighet. Mitt val av psykologiskt 

källmaterial diskuterades således vid ett antal tillfällen med studenter på 

Psykologprogrammet vid Linköpings universitet. 

 

Vid användningen av ett genusperspektiv är det av stor vikt att undvika att generalisera 

från ett alltför tunt material. För att kunna dra några mer generella slutsatser av 

analyserna i detta arbete krävs således att underlaget kompletteras på så sätt att 

förklaringsgrundernas korrekthet underbyggs i större omfattning än vad jag har gjort i 
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detta arbete samt att de sannolika antaganden som ligger till grund för analysen måste 

styrkas. En komplettering skulle kunna ske genom en mer omfattande djupgående 

inventering av eventuellt källmaterial men även genom empiriska undersökningar. Jag 

vill dock erinra läsaren om det faktum att innehållet i kapitel fem avser att visa läsaren 

hur den utvecklade metoden, tankemodellen, tillämpas och skall inte uppfattas som 

absoluta sanningar (se avsnitt 1.4). Analysens tillämplighet får istället bedömas utifrån 

huruvida den visar läsaren hur tillämparen med hjälp av metoden, ur ett 

genusperspektiv, resonerar utifrån sannolika antaganden om det strukturella mönstret. 

Vid ett eventuellt uppföljningsarbete för att förfina den utvecklade metoden är det dock 

av avgörande betydelse huruvida tillräckligt med empiriskt material kan presenteras. 

1.6 Målgrupp 

Målgruppen för denna uppsats är i första hand studenter och lärare vid Affärsjuridiska 

programmet med Europainriktning vid Linköpings universitet och i andra hand övriga 

med intresse för affärsjuridik. Min förhoppning är dock att även de kvinnor och män, 

vars intresse är inriktat mot juridik i allmänhet skall kunna ha behållning av uppsatsen.  

            1.7 Disposition  

Kapitel två innehåller förutsättningarna för uppsatsen, det vill säga begrepp som genus 

och kön diskuteras för att underlätta för läsaren att tillgodogöra sig innehållet i följande 

kapitel. Dessutom innehåller kapitlet ett avsnitt om våra föreställningar om juridikens 

karaktär som kunskapsområde. Kapitel tre innehåller en presentation av innebörden av 

genusperspektiv samt en undersökning av hur genusperspektiv används inom de två 

discipliner som skall tjäna som förebilder för utveckling av en tolkningsmetod avsedd 

för juridiska texter. I kapitel fyra utvecklar jag en metod för tolkning av juridiska texter 

utifrån ett genusperspektiv, som sedan, i kapitel fem, prövas på några affärsjuridiska 

områden. Uppsatsens resultat sammanfattas och dess problemformulering besvaras 

avslutningsvis i kapitel sex. Därefter återfinns källförteckning samt bilagor.
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2 Förutsättningar för framställningen 
Detta kapitel skall ge läsaren en grundförståelse för vad genusbegreppet innebär och för den roll 

föreställningar om genus spelar i samhället. Dessutom diskuteras våra föreställningar om vad som 

karaktäriserar juridik som kunskapsområde utifrån begrepp som jämställdhet, objektivitet och 

relevans. Syftet med kapitlet är att underlätta läsningen av den följande framställningen för läsaren. 

2.1 Begrepp och definitioner 

2.1.1 Genus/kön 

Ett centralt begrepp för att förstå innebörden av genusperspektiv är naturligtvis genus, 

men förutom detta är det dessutom av stor vikt att förstå relationen mellan genus och 

kön. Genusbegreppet är något som ständigt diskuteras och omdefinieras. Under en 

konferens 1999 gav Eva Gothlin, fil dr i idé- och lärdomshistoria, en föreläsning med 

temat ”Kön eller genus?”. Följande stycke är en sammanfattning av vad som 

framfördes med avseende på begreppen kön och genus.8 

 

För att förenkla saker och ting kan man säga att genusbegreppet är ett sätt att skilja 

biologiskt kön från socialt och kulturellt konstruerat kön. Generellt sett kan man sätta 

likhetstecken mellan genus och socialt och kulturellt konstruerat kön. Således innebär 

genus att relationen mellan könen, kvinnors och mäns beteende, vad som anses vara 

manligt och kvinnligt och så vidare, inte är något biologiskt givet utan formas i samspel 

med samhället (detta samspel kan dock påverkas av det biologiska könet). Genus 

handlar således inte bara om en individs biologiska kön, utan även om hur 

könsskillnader konstrueras och symboliseras, hur de präglar och uttrycks i olika 

situationer och sammanhang.  

 

Genus är inget statiskt begrepp, dess innehåll skiftar beroende av tidsperioder, kulturer 

och samhällen. Det handlar om en process; hur manligt och kvinnligt skapas. Genus 

används också som en analytisk kategori, med vilken man kan belysa och beskriva 

relationer mellan könen i olika sammanhang och på olika nivåer, till exempel sociala, 

språkliga och individuella. 

 

                                                 
8 Föreläsningen dokumenterades av Eva Gothlin i skriften Kön eller genus?. 
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Inom genusforskningen pågår en ständig diskussion om begreppen kön och genus och 

alternativa begrepp. Begreppen genus och kön kritiserats ibland av forskare som anser 

att begreppen är förenklande, bland annat upprätthåller deras tillämpning människans 

vilja att dela upp allting i motpoler för att underlätta förståelsen och kan medföra att 

något komplext förenklas alltför mycket. Jag kommer inte att gå djupare in på innehållet 

i denna kritik eftersom det inte ingår i uppsatsens syfte. Dessutom blir universitetets 

definition av genusbegreppet styrande i detta arbete eftersom det är denna definition 

som skall vara vägledande vid integreringen av genusperspektiv i grundutbildningen vid 

Linköpings universitet. 

 

I denna uppsats används således begreppen kön och genus i sina förenklade betydelser, 

det vill säga som biologiskt respektive socialt och kulturellt konstruerat kön. Att genus är 

socialt och kulturellt konstruerat utesluter inte att genusprocessen kan påverkas av den 

biologiska könstillhörigheten. Begreppet genus i denna betydelse innefattar således de 

föreställningar som finns i samhället om vad som är kvinnligt och manligt och 

genusprocessen sker som ett samspel mellan biologiskt kön och människans sociala och 

kulturella miljö. Denna betydelse av begreppen överensstämmer med den tolkning av 

genusbegreppet som formuleras i slutdokumentet från universitetets arbetsgrupp.9 

2.1.2 Genussystemet 

Alla företeelser i dagens samhälle förhåller sig till varandra enligt ett strukturellt mönster 

som styrs av respektive genuskategori. Betydelsen av att som människa hänföras till en 

viss genuskategori kan beskrivas på följande sätt: En människas genuskategori fungerar 

på samma sätt som en flaska vars etikett beskriver dess innehåll. Flaskan är fortfarande 

en flaska så länge den har en viss grundläggande form och funktion, men man kan 

särskilja den från andra och har olika förväntningar på dess innehåll beroende av vad 

som står på dess etikett. Genuskategorierna, manligt och kvinnligt, fungerar som etiketter 

som delar in mänskligheten i två grupper. Beroende av vilken etikett en människa har 

fått sig påklistrad, kommer hon själv och hennes omgivning ha olika uppfattningar om 

hur denna kvinna/man bör vara, vad hon/han bör gilla, vad hon/han bör vara 

intresserad av, hur hon/han bör uppföra sig et cetera. Det kan i detta sammanhang vara 

                                                 
9 Slutdokument från arbetsgruppen för ”Genusperspektiv i grundutbildningen” vid Linköpings universitet, dr nr: LiU 
1391/98-17. 
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tänkvärt att påpeka att i vissa samhällen, till exempel hos Navajoindianerna, existerar fler 

än två genuskategorier.10 

 

Det strukturella mönster som skapas av det beskrivna etikettsystemet genomsyrar hela 

samhället. Yvonne Hirdman, en av de ledande genusteoretikerna i Sverige, har beskrivit 

detta system som ”ett socialt mönster som vi kan se i varje samhälle, ett mönster som 

man kan kalla ett genussystem och som utmärks av två ’lagar’ eller logiker: 

 

1) könens isärhållande 

2) den manliga normens primat.”11 

 

När det gäller den första ”lagen” menar Hirdman att genustillhörigheten skapar murar 

mellan kvinnligt och manligt på så sätt att kategorierna hindras att mötas och att de 

tilldelas specifika egenskaper och innebörder, vilket i förlängningen upprätthåller 

föreställningen om olikheten mellan genuskategorierna. På detta sätt skapas en slags 

orsakskedja som reproducerar könens isärhållande. Hirdman beskriver denna kedja på 

följande sätt: ”genom att vara sort A bör man vara på plats A och göra A-saker, äga A-

egenskaper. Således fylls platser, sysslor och egenskaper av genus - så att platserna, 

sysslorna och egenskaperna i sin tur reflekterar genus tillbaka till kroppen: den som är på 

plats A och gör sak A måste vara en A-sort, med A-egenskaper.”12 Den andra ”lagen” 

innebär att manligt genus utgör normen i samhället. Manligt genus betraktas som ”det 

normala” och kvinnligt genus blir ”det avvikande”. Enligt Hirdman är manligt genus 

överordnat kvinnligt i vårt samhälle och detta förklaras enligt Hirdman av att 

genusprocessen, genom ovan beskrivna orsakskedja, har skapat en hierarki där det 

kvinnliga är underlägset det manliga.13  

 

Genussystemet består således av alla idéer om vad som är manligt och kvinnligt och 

vilken status de egenskaper som betraktas som manliga eller kvinnliga, tillmäts i den 

rådande hierarkin samt de konsekvenser som följer av att vi har fått den ena eller den 

andra genuskategorins etikett påklistrad på oss. Exempel på sådana konsekvenser kan 

vara att genussystemet bland annat styr vem som skall göra vad, vem som skall 

                                                 
10 För mer information om genusindelningen hos Navajoindianerna, se skriften Kön eller genus?, s. 11. 
11 SOU 1990:44 s.78. 
12 SOU 1990:44 s.77. 
13 För ett mer ingående resonemang kring denna hierarki se Hirdman, Reflexioner kring kvinnors underordning, 
Kvinnovetenskaplig tidskrift nr 3 1988. 
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bestämma vad, hur vi uppfattar oss själva och varandra. Detta system påverkar hela vår 

omgivning, till exempel vem som sitter i riksdagen, vem som blir chef, vem som 

bestämmer i olika sammanhang, vad som anses vara vackert, fult, kvinnligt, manligt, 

vilka ideal som råder, vad som ger status et cetera. Dessa förhållanden påverkar i sin tur 

uppfattningen om människors genus så att en kedja av orsakssamband bildas. I denna 

orsakskedja kan det vara svårt att fastställa om det är människans genuskategori som styr 

uppfattningen om hennes egenskaper eller om det är människans egenskaper som styr 

uppfattningen om hennes genuskategori. Vad som kan fastställas är dock att i dagens 

samhälle är manligt genus generellt sett överordnat kvinnligt, vilket innebär att 

genussystemet innehåller en informell maktfördelning, vilket är en förklaring till att reell 

jämställdhet inte har uppnåtts trots att kvinnor och män formellt sett är jämställda. Ett 

tydligt och beskrivande exempel på detta är den snedfördelning som råder mellan 

kvinnor och män vid lönesättning. Det är ett faktum att vissa löneskillnader endast kan 

bero på könstillhörighet.14 Trots att det saknas formellt stöd för uppfattningen att män 

skall ha högre lön än kvinnor av den enda anledningen att de är just män, värderas 

typiskt manliga arbeten, generellt sett, högre än typiskt kvinnliga sådana. Denna 

informella ordning hindrar kvinnor att uppnå reell jämställdhet inom 

lönesättningsområdet. Att vissa arbetsområden betraktas som typiskt manliga och 

värderas högre och således ger upphov till generellt sett högre löner än inom typiskt 

kvinnliga arbetsområden är ett exempel på hur genussystemet fungerar. I det givna 

exemplet är det tydligt hur systemet upprätthåller föreställningen om olikhet och 

skillnad i värde, som i detta fall tar sig uttryck i olika lönenivåer, mellan 

genuskategorierna. 

 

Genussystemets existens är svår att motbevisa idag. Den officiella hållningen är 

uttryckligen: att ”en stor del av samhällets strukturer är uppbyggda efter manlig norm”15 

och att ”samhället har under årens lopp i mycket stor utsträckning styrts och utformats 

av män och kvinnorna har måst anpassa sig till den manliga normen”16 samt att ”trots 

att de formella hindren för jämställdhet i stort är undanröjda präglas vårt samhälle 

fortfarande i stor utsträckning av brist på jämställdhet i praktiken.”17 Genussystemet är 

således något som vi alla påverkas av och måste förhålla oss till, oavsett om vi är 

                                                 
14 SOU 1998:6 s.16ff samt SOU 1993:7 s. 154. 
15 Jämställdhetspolitiken, regeringens skrivelse 1996/97:41 s.4 samt Jämställdhetspolitiken inför 2000-talet, regeringens 
skrivelse 1999/2000:24. 
16 SOU 1990:41 s. 203. 
17 Prop. 1993/94:147 Delad makt, delat ansvar, s.17. 
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medvetna om systemet eller inte. Hirdmans teori om genussystemet är naturligtvis ingen 

normativ teori, utan en deskriptiv sådan. Genom att påvisa genussystemets existens i 

olika sammanhang, kan fler av oss bli medvetna om systemets existens, dess 

konsekvenser och därmed få möjlighet att förändra dess ”lagar”. Ett sätt att påvisa 

systemets existens är att tillämpa ett genusperspektiv på ett undersökningsområde. 

2.2 Föreställningar om juridikens karaktär som kunskapsområde 

2.2.1 Föreställningen om att juridik främjar jämställdhet 

Jämställdhet är ett begrepp som kan ha många skilda innebörder. Formellt sett innebär 

begreppet att kvinnor och män rättsligt sett är jämställda, medan reell jämställdhet 

innebär att kvinnor och män kan uppnå och har uppnått den jämställdhet som de med hjälp 

av de formella reglerna har rätt till. Det finns en viktig skillnad mellan dessa två 

innebörder, och om man diskuterar jämställdhet är det viktigt att klargöra vilken 

innebörd som avses. Det är lätt att förstå vilka svårigheter som kan uppstå i till exempel 

en debatt om jämställdhet där den ene debattören utgår från förekomsten av formell 

jämställdhet medan den andre utgår från bristen på reell jämställdhet. Som en följd av 

det sagda kan vi konstatera att jämställdhet kan beskrivas som ett oklart begrepp vilket 

innebär att det faktum att något/någon anses främja jämställdhet är mångtydigt så länge 

begreppets innebörd inte har definierats. Linköpings universitet har definierat 

jämställdhet på följande sätt: 

 

”Från kvantitativ utgångspunkt innebär jämställdhet att det är en jämn fördelning mellan 

kvinnor och män inom alla områden i samhället, t.ex. inom olika utbildningar, yrken, 

maktpositioner och fritidsaktiviteter. Från kvalitativ utgångspunkt innebär jämställdhet att både 

kvinnors och mäns kunskaper, erfarenheter och värderingar tas till vara och får påverka och 

berika utvecklingen inom alla områden av samhället.”18 

 

Enligt min åsikt speglar detta citat en vilja att uppnå både formell och reell jämställdhet. 

Jag skulle till denna definition vilja lägga, att jämställdhet även skall innebära att 

människors genus skall betraktas som jämställda, det vill säga att genussystemet, där 

manligt genus överordnas kvinnligt, skall upphöra. Visserligen kan denna målsättning 

mycket väl inrymmas i ovanstående citat men jag vill uttryckligen poängtera vikten av att 

de två genuskategorierna skall tillmätas lika tyngd. Det räcker inte med att både kvinnors 

                                                 
18 Linköpings universitets jämställdhetspolitik 1999 - 2001, s.1. 
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och mäns kunskaper, erfarenheter och värderingar ”tas till vara” och ”får påverka” och 

”berika”, om den ena gruppens åsikter ges tolkningsföreträde och tillmäts större tyngd 

på bekostnad av den andra gruppens åsikter. 

 

Om begreppet jämställdhet kopplas till ämnet juridik kan konstateras att juridiken 

präglas av uppfattningen att kvinnor och män uppnått, i alla fall formellt sett, 

jämställdhet. Vårt rättssystem försäkrar oss om att vi kan uppnå jämställdhet; det finns 

inga formella hinder. I de fall den formella jämställdheten åsidosätts, tillhandahåller 

rättssystemet regler för att komma tillrätta med problemet, till exempel genom det 

generella förbudet mot könsdiskriminering i regeringsformen 2 kap. 16 § eller genom 

specialregleringar som exempelvis inom arbetsrättens område. Våra rättsregler innehåller 

dessutom stadganden för att främja den reella jämställdheten bland annat genom 

möjligheten att positivt särbehandla ett underrepresenterat kön vid tillsättning av en 

tjänst. Trots rättssystemets stöd till den formella jämställdheten och möjligheten att 

åberopa diverse regleringar för att komma tillrätta med diskriminering har vi lång väg 

kvar till att uppnå reell jämställdhet.19  

2.2.2 Föreställningen om att juridik präglas av absolut objektivitet 

Ett av rättssystemets mest utmärkande drag är dess objektivitet. Objektiviteten säkrar 

jämställdhet mellan individer och verkar för likabehandling. Denna likabehandling 

garanteras bland annat av det faktum att lagstiftningen bortser från könstillhörighet. 

Rättssystemets objektivitet, som manifesteras genom lagstiftningens könsneutrala 

utformning, är således ett medel att uppnå och upprätthålla formell jämställdhet. 

 

Enligt min åsikt strävar lagstiftningens objektivitet främst efter likabehandling av 

individer. En förklaring till att denna strävan, efter likabehandling på individnivå, så starkt 

har präglat det svenska rättssystemet kan vara att vår rättsvetenskap bygger på 

domarperspektivet. Den juridiska metod som ofta tillämpas av jurister tar sin 

utgångspunkt i domarrollen, med en medföljande begränsning vad gäller behandlingen 

av en rättsfråga.20 Av förklarliga skäl måste domarperspektivet utgå från individen 

eftersom det i en rättssal handlar om att bedöma en enskild individs handlande i en 
                                                 
19 Exempel: nationella utredningar: prop. 1993/94:147 Delad makt, delat ansvar, prop. 1997/98: 55 Kvinnofrid, SOU 
1998:6 Ty makten är din…, SOU 1990:41 Tio år med jämställdhetslagen, regeringens skrivelse 1996/97:41 
Jämställdhetspolitiken samt regeringens skrivelse 1999/2000:24 Jämställdhetspolitiken inför 2000-talet. Internationella 
utredningar: Handlingsplanen från FN:s fjärde kvinnokonferens i Peking 1995 samt art. 2 EU:s handlingsprogram för 
jämställdhet. 
20 Thomas Bull, Mötes- och demonstrationsfriheten, s. 299f. 
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specifik situation eller en enskild individs rätt. Ibland kan det dock vara svårt att 

balansera mellan att behandla individer lika och att diskriminera. Jag anser att man skulle 

kunna väcka frågan om en strävan efter att vara könsneutral och behandla alla individer 

lika, i sin förlängning kan innebära att en grupp blir diskriminerad. Frågan är ifall strävan 

efter att vara totalt objektiv innebär att rättssystemet istället blir könsblint, med alla 

konsekvenser som detta för med sig. Kan denna könsblindhet innebära att rättssystemet 

kan anses som diskriminerande gentemot en viss grupp (det vill säga den underordnade 

genuskategorin i genussystemet vars utsatthet negligeras)?  

 

Hur könsdiskriminering på gruppnivå skulle kunna uppkomma kan påvisas genom 

följande exempel: Det är ett faktum att vissa löneskillnader endast kan hänföras till 

könstillhörighet.21 Om sådana löneskillnader konstateras hos individer inom en hel 

yrkeskår som i största utsträckning endast har till exempel kvinnliga anställda innebär 

detta att individuell könsdiskriminering inte kan anses ha uppkommit, eftersom alla 

individer inom denna yrkesgrupp har lika lönenivå och dessutom är av samma kön. 

Däremot skulle man kunna hävda att lönenivån är diskriminerande på gruppnivå, 

eftersom hela gruppen diskrimineras i jämförelse med en annan yrkeskår där individer 

av motsatt kön dominerar. Om denna skillnad i lön mellan yrkeskårer endast kan anses 

bero på gruppens könstillhörighet (det vill säga att individernas utbildning, 

kvalifikationer och arbetsuppgifter är likvärdiga) skulle man kunna hävda att 

könsdiskriminering på gruppnivå har uppkommit. Om denna könsdiskriminering på 

gruppnivå kan utvidgas på så sätt att en dylik löneskillnad, det vill säga att yrkeskårer 

som domineras av en viss genuskategori generellt sätt har en lägre lönenivå än 

yrkeskårer som domineras av den andra genuskategorin, kan identifieras som ett 

mönster på den totala arbetsmarknaden skulle man kunna tala om könsdiskriminering på 

strukturell gruppnivå. 

 

Vad får denna könsdiskriminering på gruppnivå för betydelse i en juridisk 

argumentation då lagen skall bortse från rättsubjektens könstillhörighet? 

Jämställdhetslagens regler kan inte användas då dessa avser diskriminering mellan 

individer, det vill säga regleringen bygger på individuell jämförelse mellan två personer 

av motsatt kön.22 Den logiska följden av detta måste bli att det är svårt att föra en 

juridisk argumentation för att åtgärda denna snedfördelning i lönesättningen mellan de 
                                                 
21 SOU 1998:6 s.16 ff. 
22 Dahlberg, Jämställdhetslagen som paradox och dekonstruktion, s. 37. 
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aktuella yrkeskårerna. Denna svårighet uppkommer, eftersom skillnaderna beror på 

könstillhörighet, en aspekt som rättstillämpningen, enligt tradition, inte skall ta hänsyn 

till, vilket innebär att problemet till syvende och sist saknar en juridisk lösning. Enligt 

min åsikt är det således relevant att fundera över om en lagstiftning som osynliggör 

könets betydelse kan anses vara objektiv, inte bara på individuell nivå utan även på 

strukturell gruppnivå. Jag hävdar således att frågeställningar av denna art är relevanta 

trots att den rådande uppfattningen är att juridikens objektivitet kräver likabehandling 

på individnivå och att denna likabehandling förutsätter att man bortser från 

rättsubjektens könstillhörighet. 

2.2.3 Föreställningen om juridikens begränsningar 

I juridiska diskussioner är det inte ovanligt att en part angriper en annan parts 

argumentation som irrelevant och ”icke-juridisk”. Traditionell juridisk metod sätter 

tydliga gränser för vilka argument och frågeställningar som är relevanta att ta hänsyn till. 

Denna syn på juridik innebär att flertalet jurister anser att juristens roll är att fastställa 

lagstiftningens innebörd och upprätthålla dess regler. Juristen tar sig ofta an denna 

uppgift genom att undersöka en rättsfråga utifrån lagtext, förarbeten, praxis och doktrin 

(den så kallade rättskälleläran). Detta tillvägagångssätt avslöjar, enligt min åsikt, en 

uppfattning om att alla rättsfrågors lösning går att finna inom det redan existerande 

traditionella systemet. 

 

Användningen av rättskälleläran och dess hierarkiska gradering av källorna utgör, i 

kombination med den juridiska argumentationen, begreppsbildningen samt den 

systematiska arbetsgången, vad som ofta karaktäriseras som juridisk metod. Denna 

kombination av metod och lära styr i sin tur vad som kallas för traditionell juridisk 

tolkning: ”Tolkningen av juridiska regler är således sammanflätad med rättskälleläran 

och dess auktoritets- och sakskäl. Den relativt obestämda s.k. juridiska metoden med 

dess mer eller mindre sedvanebetonade ’hanteringsregler’ tillhör också de samverkande 

faktorer som avgör resultatet av en tolkningsoperation.”23 Användningen av den 

beskrivna metoden, som även kallas praktisk juridisk metod, är ofta ett resultat av lång 

yrkesverksamhet och övning, vilket medför att den inte är en medveten inlärd strategi.24 

Att metoden är omedveten innebär att den innehåller moment, som i citatet ovan 

identifierats som ”sedvanebetonade hanteringsregler”, som juristen tar för givna. 

                                                 
23 Thomas Bull, Mötes- och demonstrationsfriheten, s. 300. 
24 Bert Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s.16. 
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Inlärningen av den praktiska juridiska metoden kan ses som en del av den socialisering, 

medveten och omedveten, som sker i samband med att en kvinna eller man utbildas till 

jurist. I detta sammanhang kan det vara av intresse att uppmärksamma en undersökning 

som Anita Dahlberg genomfört av övningsexempel i kompendier, tentamensskrivningar 

och läroböcker för juridikstuderande.25 I denna undersökning, som omfattar material 

som använts under 1990-talet i juristutbildningen vid Stockholms universitet, 

framkommer bland annat att av de 1200 övningsexempel som har granskats, handlar 

600 om en manlig huvudperson och endast 88 om en kvinnlig (resterande exempel 

avsåg situationer utan medverkan av fysiska personer eller skrivningar som riktade sig till 

studenten med tilltalet ”du”). Dahlberg visar på att mäns uppfattningar och relationer 

präglar övningsmaterialet och när kvinnor uppträder i exemplen tilldelas de ofta 

traditionella roller som sekreterare, fru, servitris eller liknande. Kvinnorna beskrivs i sin 

relation till mannen; de är fruar, mödrar eller flickvänner. Övningsmaterialet är 

naturligtvis en viktig del av studentens yrkessocialisering och Dahlberg hävdar att ”de 

konfliktlösningar som juridiken ska träna framstår som en verksamhet av män och för 

män”26. De kvinnliga studenterna tvingas därför vid övningar och tentamensskrivningar 

att göra en omedveten ”psykologisk rokad” för att sätta sig in i den manlige 

huvudrollsinnehavarens situation. Jag anser att det kan vara värt att fråga sig vilken 

omedveten socialisering detta material ger upphov till hos studenterna. Jag misstänker 

att en eventuell uppföljande undersökning torde visa att den snedvridna bilden av 

kvinnan i övningsmaterialet motsvaras av en lika snedvriden mansbild, om än på ett 

annat sätt. 

 

För att räknas som en ”riktig jurist” krävs det, förutom att ha genomgått 

socialiseringsprocessen, att juristen behärskar de redskap och de metoder som hör till 

yrket. Om juristen väljer att använda sig av andra redskap än de traditionella riskerar 

hon/han att argumentationen avfärdas som irrelevant och ”icke-juridisk”. Exempel på 

antaganden som tas för givna, och således sällan ifrågasätts i det juridiska arbetet, är till 

exempel: A) att lagstiftningen garanterar jämställdhet och B) att lagstiftningens 

könsneutralitet är bärare av dess objektivitet. Om juristen betraktar den juridiska 

metoden som given och endast söker svaren inom dess ramar hävdar jag att en 

ofrånkomlig konsekvens av detta förhållningssätt innebär att underlaget begränsas och 

vissa frågor kommer att falla utanför systemet och därför att betraktas som irrelevanta. 
                                                 
25 Dahlberg, Androcentrin i juridisk utbildning, s.202ff. 
26 Dahlberg, Androcentrin i juridisk utbildning, s.208. 
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Om man bortser från systemets gränser och ställer frågor som inte ryms inom den 

traditionella metoden, det vill säga frågor som utmanar antaganden som A eller B, 

kommer sådana diskussioner, av den traditionellt skolade juristen, att betraktas som 

irrelevanta fakta som inte får påverka det juridiska arbetet.  

 

Föreställningen om juridikens begränsningar kan, enligt min mening, liknas vid en ruta 

vilken avgränsar relevant fakta från icke-relevant fakta. I sin omfattande rättsfilosofiska 

avhandling Genus och rätt resonerar Eva-Maria Svensson på ett liknande sätt kring 

innebörden av vissa inslag som betraktas som självklara inom juridiken. Svensson väljer 

att beskriva juridikens begränsningar utifrån begreppet ”tankeram” som används inom 

kunskapsantropologin: 

 

 ”All förståelse sker inom en tankeram, där en stor del av utgångspunkterna för förståelsen 

uppfattas som självklara. Det ’självklara’ ter sig som givet men förändras hela tiden. Ju mer 

självklart något anses vara desto mer omedvetet och outtalat är det. Det är självklart så länge inte 

tillräckligt mycket talar emot det. … ”Inom tankeramen ter sig förståelsen av tillvaron som 

självklar. ’Det självklara’ är det som inte problematiseras. I den rättsliga kontexten talas det t.ex. 

om den juridiska verksamhetens ’grundantaganden’ vari ingår sådant som i samhället någorlunda 

allmänt accepterade värderingar och uppfattningar… .”27  

 

I sitt arbete ifrågasätter Svensson tankeramen utifrån en uttalad filosofisk utgångspunkt. 

I detta arbete kommer jag istället, om än med något underordnat syfte, att 

uppmärksamma hur ”det självklara” påverkas av den praktiska tillämpningen av ett 

genusperspektiv. Jag anser att mötet mellan perspektiv och juridikens begränsningar kan 

illustreras genom följande bild (se nästa sida). Bilden speglar en människas livssituation; 

där den rättsliga kontexten avskärmas genom skarpa gränser. Dessa gränser bildar en 

ruta inom vilken relevant juridisk fakta ryms. Inom rutan ryms den traditionella bilden 

av juridik, det vill säga grundantaganden som många gånger får stå oproblematiserade. 

Socialiseringen in i juristyrket innebär att en sedvana utvecklas som bildar underlag för 

de hanteringsregler som uppkommer och som i sin tur bär upp den arbetsmetod som 

brukar kallas för traditionell juridisk metod. Inom denna arbetsmetod finns sedan länge 

en väletablerad struktur med fördefinierade begrepp och accepterad argumentation. 

Bruket av den traditionella juridiska metoden får som konsekvens att formuleringen av 

frågeställningar blir snävare och möjligheten att finna juridiska lösningarna begränsas. 

                                                 
27 Svensson, Genus och rätt, s.70ff. 
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Innehållet i rutan betraktas som självklart och sällan reflekterar juristen över vilka 

konsekvenser som tillämpningen av ”det självklara” medför. Utanför denna ruta finns 

den verklighet som en människa lever i men som inte tillerkänns juridisk relevans. 

Genom att erkänna relevansen av sådana faktorer som kön, genusföreställningar, 

livsvillkor och en människas samspel med det samhälle hon lever i et cetera, uppstår nya 

frågeställningar som utmanar ”det självklara” och utvecklar det juridiska resonemanget. 

Härigenom uppstår möjligheter som att problematisera juridik, uppmärksamma 

konsekvenser av kvinnors och mäns livsvillkor i vårt rättssystem, undersöka hur genus 

konstrueras och rekonstrueras, undersöka samspelet mellan lagen och verkligheten ur ett 

maktperspektiv, sätta in individer och grupper i ett sammanhang. Dessa resonemang 

avfärdas dock ofta som irrelevanta eftersom de faller utanför ramen i juridikens 

relevanta ruta.  
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genus skapas och hur kategorierna förhåller sig till varandra och vilken status de tillmäts 

i dagens samhälle. Dessutom har våra föreställningar om juridik diskuterats. Några av 

juridikens mest utmärkande drag är att föreställningarna om att rättssystemet främjar 

jämställdhet, att dess objektivitet är absolut och att dess avgränsning av juridiskt 

relevanta och irrelevanta fakta tas för givet. Konsekvensen av dessa karaktäristiska drag 

manifesteras bland annat av den totala avsaknaden av genusdiskussioner samt ett 

ointresse för undersökningar av genussystemets genomslag på juridikens område. 

Sådana undersökningar skulle ge upphov till frågor som inte tillmäts någon rättmätig 

plats inom ett rättssystem som präglas av den rådande synen på juridik. Genom att 

anlägga ett genusperspektiv kan man synliggöra olika problemområden inom juridiken 

och därigenom utveckla de juridiska resonemangen.  
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3 Genusperspektiv 

Detta kapitel skall ge läsaren en grundförståelse för vad genusperspektiv innebär och vilken innebörd 

som avses i denna uppsats. Dessutom presenteras och undersöks genusperspektivets tillämpning inom de 

två discipliner som skall tjäna som förebilder vid utvecklingen av den juridiska tolkningsmetoden. 

Undersökningen skall resultera i en sammanställning av de grundteser som en metod för att tolka texter 

utifrån ett genusperspektiv bör vila på. 

3.1 Vad innebär genusperspektiv?  

Genusperspektiv är ett svårdefinierat begrepp. Genusperspektiv kan användas som en 

sammanfattande benämning för alla perspektiv som använder kön/genus som begrepp 

eller kategori. Denna skapade kategori används på samma sätt som till exempel klass 

eller nationalitet. Med andra ord kan genusperspektivet definieras som analys eller 

”forskning som använder kön som analyskategori utifrån ett maktperspektiv”.28 

Perspektivet används inom ett stort område som bland annat täcker in begrepp såsom 

könsforskning, kvinnoforskning, mansforskning, queerforskning, jämställdhetsforskning 

och feministisk forskning. För att utskilja betydelsen av att använda genusperspektiv från 

övriga perspektiv uttrycker sig Eva Gothlin på följande sätt: 

 

”Att använda beteckningen könsforskning eller genusforskning är ett sätt att betona att fokus 

ligger på relationen mellan könen och på hur kön/genus konstitueras, symboliseras, förmedlas 

och strukturerar relationer, institutioner, identiteter, texter etc. Det är också att tydliggöra att 

maskulinitet problematiseras.”29 (Min kursivering.) 

 

I SOU 1995:110 ger Maud Eduards en beskrivning av genusperspektivets betydelse, i 

relation till övriga angränsande perspektiv, under rubriken ”En allvarsam lek med ord”. 

Eduards menar att genusbegreppet är en produkt av universitetsvärlden och att den 

teoribildning som kopplats till begreppet är otydligt. Denna otydlighet tolkas av vissa 

som positiv eftersom det ger möjlighet att fritt problematisera, medan andra menar att 

otydligheten leder till oklarheter och tar udden av forskningens resultat och 

användbarhet. Eduards hävdar att användningen av ett genusperspektiv innebär att man 

sätter fokus på relationen mellan kvinnor och män och att det är denna relation som 

studeras, inte enbart kvinnors situation. Genusperspektiv ger en möjlighet att kunna 
                                                 
28 Definitionen är allmänt accepterad och användes bland annat flitigt under Genuskonferensen vid Stockholms 
universitet i oktober 2000 i vilken undertecknad deltog. 
29 Gothlin, Kön eller Genus? s. 14. 
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diskutera och problematisera relationen mellan könen utan att begränsas av biologiska 

förklaringar. Eduards förtydligar begreppets innebörd: ”Det är den sociala ordningen 

snarare än den genetiska koden som gör oss till ’riktiga’ kvinnor och män. I korthet kan 

man säga att genus betyder konstruktion och relation, medan kön kommit att 

symbolisera oföränderlighet och åtskillnad.”30 Eduards framhäver dock den kritik som 

ibland framförs gentemot genusbegreppet; det vill säga att begreppet sätter en alltför 

tydlig gräns mellan vad som är föränderligt och vad som är oföränderligt. Hon förklarar 

härmed varför vissa forskare väljer att låta genusbegreppet få en ”symbiotisk betydelse, 

där sociala och biologiska aspekter vävs ihop”.31 

 

Genusperspektiv anläggs således för att undersöka hur genus definieras och konstrueras 

och vad genustillhörighet får för konsekvenser i olika sammanhang. Ofta ställs frågor 

om huruvida den ena genuskategorin överordnas, medan den andra kategorin 

underordnas. Att använda ett genusperspektiv, innebär att i samband med arbetet 

uppmärksamma betydelsen av könstillhörighet i ett samhälle som präglas av ett visst 

strukturellt mönster. Vikten av att tillämpa genusperspektiv i olika sammanhang har 

dokumenterats bland annat i Ds 1996:26:32 

 

• Genusperspektiv hjälper till att ge en helhetsbild av ett ämnesområde eftersom  

     perspektivet synliggör kvinnors verklighet, ett område som hittills ofta negligerats. 

• Genusperspektiv synliggör makthierarkier mellan könen och identifierar hinder för  

     jämställdhet. 

• Genusperspektiv kan användas för att berika vetenskapens självförståelse. 

• Genusperspektiv skapar en mer allmänmänsklig bild av vetenskapen. 

 

Slutsatsen av det som anförts ovan är att genusperspektiv är ett begrepp som är svårt att 

uttömmande beskriva. Det är viktigt att som forskare definiera vad hon/han avser med 

begreppen genus och genusperspektiv i varje situation. I denna uppsats utgår jag från en 

enkel definition, nämligen den tolkning av genusbegrepp och genusperspektiv som 

formuleras såväl i slutdokumentet från universitetets arbetsgrupp som i universitetets 

jämställdhetsplan: 

 
                                                 
30 SOU 1995:110 s.61. 
31 SOU 1995:110 s.61. 
32 Ds 1996:26 s.9. 
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”Med ett genusperspektiv menas att man betraktar samhället som ett könsmaktssystem. I dagens 

samhälle är manligt genus överordnat kvinnligt. Begreppet genus innefattar de föreställningar 

som finns i samhället om vad som definieras som kvinnligt och manligt. Genus uppkommer i ett 

samspel mellan biologiskt kön och människans sociala och kulturella miljö och är därmed 

möjligt att förändra.”33 

3.2 Förebilder 

3.2.1 Presentation av förebildsdisciplinerna 

Inför valet av förebildsdiscipliner var två kriterier viktiga. För det första var det 

nödvändigt att finna två discipliner som redan tillämpade genusperspektiv och helst 

hade gjort detta under en längre tid. För det andra var det önskvärt att de två 

disciplinerna hade så många gemensamma beröringspunkter med juridik som möjligt. 

Juridik är en vetenskap som sysslar med tolkning av texter, ur vilka juristen söker få 

fram meningen för att kunna komma fram till en juridisk slutsats. Därför var det 

väsentligt att finna discipliner i vilka texttolkning var ett bärande inslag. Valet föll på 

historie- och litteraturhistorieämnena eftersom dessa uppfyllde de båda kriterierna. 

Inom dessa förebildsdiscipliner har genusperspektiv tillämpats under en lång tid och 

enligt samtal med forskare inom dessa områden är genusperspektiv inte bara accepterat 

utan utgör numera nästan ett obligatoriskt moment i historiska och litteraturhistoriska 

avhandlingar. Vidare kan konstateras att förebildsdisciplinerna på samma sätt som 

juridiken sysslar med texttolkning och i detta arbete framträder, inom alla tre 

disciplinerna, betydelsen av källkritik tydligt. 

3.2.2 Tolkningsmetod i historia 

I november 1995 hölls ett seminarium under vilket forskningsberedningen och 

utbildningsdepartementets arbetsgrupp för jämställdhet i högre utbildning och forskning 

diskuterade betydelsen av genusperspektiv för utvecklingen inom olika vetenskaper.34 

Under seminariet redogjorde Christina Florin, docent vid historiska institutionen vid 

Stockholms universitet, för genusperspektivets betydelse inom historieämnet.35 

 

Florin beskriver det huvudsakliga målet med att tillämpa ett genusperspektiv inom 

historieämnet enligt följande: 

                                                 
33 Slutdokument för arbetsgruppen för ”Genusperspektiv i grundutbildningen” vid Linköpings universitet, 1999-10-
07, dr nr: 1391/98-17 samt Jämställdhetsplan för Linköpings universitet 1999. 
34 Rapporten från detta seminarium återfinns i Ds 1996:26. 
35 Ds 1996:26 s. 59ff. 
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”Kön är en basstruktur som ligger till grund för hur vi socialt har organiserat våra liv, våra 

institutioner och våra samhällen. Alla kända samhällen uppvisa genusskillnader i fördelning av 

arbete, ägande, makt, kulturellt kapital, symboliska resurser etc. Att studera hur dessa skillnader 

och denna fördelning skapas eller förändras över tid är genushistorias målsättning.”36 

 

Florin understryker vidare betydelsen av Yvonne Hirdmans genussystemteori i 

skandinavisk genushistoria. Teorin slog igenom under 80-talet och användes sedan i stor 

utsträckning för att visa hur genussystemet styrde kvinnor och män in i olika 

maktpositioner. De båda genuskategorierna analyserades inte var för sig utan forskarna 

koncentrerade sig på relationerna dem emellan. Den senaste utvecklingen inom området 

har inneburit ett ökat intresse för hur manligt och kvinnligt skapas och för språkets 

betydelse.37 

 

Jag sammanfattar ovanstående information i slutsatsen att Florin anser att 

genusperspektiv används inom historieämnet för att: 

 

• synliggöra skillnader mellan människors villkor och möjligheter beroende av  

         deras genus. 

• visa hur dessa skillnader skapas och förändras. 

• påvisa genussystemets existens och hur detta system påverkar relationen  

    mellan kvinnor och män. 

 

För att kunna utveckla vikten av genusperspektivets tillämpning inom historieämnet 

valde jag att göra en intervju med Renée Frangeur, fil dr, verksam vid Forum för 

kvinnliga forskare och kvinnoforskning vid Linköpings universitet.38 

 

Hur definierar du genusperspektiv och vad innebär det att använda ett genusperspektiv inom ämnet 

historia? 

Frangeur definierar genusperspektivets betydelse inom historieämnet som att skapa en 

hel bild av vår historia genom att komplettera den traditionella historieskrivningen med 

kvinnornas erfarenheter, vilka hittills varit marginaliserade och osynliggjorda. 

                                                 
36 Ds 1996:26 s. 59. 
37 Ds 1996:26 s. 60f. 
38 Intervju med Renée Frangeur genomförd 010605. 
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Vilket är ditt syfte med att använda ett genusperspektiv? Vad vill du uppnå? 

Syftet med att tillämpa ett genusperspektiv inom historieämnet är enligt Frangeur att 

problematisera den traditionella historieskrivningen. Att påvisa hur bilden av historien 

ändrar sig då man använder sig av ett genusperspektiv. Att fråga sig hur män och 

kvinnor agerar som kön och vilken betydelse deras interaktion har, framför allt sett ur 

ett maktperspektiv. Forskarens intresse inriktas främst mot relationen mellan könen. 

 

Frågor om tolkningsprocedurens föremål; vilket material arbetar du med? Vad är det som skall 

tolkas? 

Frangeur har sysslat mycket med forskning om kvinnorörelsen och därför har mycket av 

hennes material utgjorts av rörelsens egna publikationer. För att söka sig tillbaka till 

rörelsens rötter och undersöka hur kvinnorna argumenterade för sin frigörelse vid 

denna tid använde hon kvinnorörelsens egna publikationer som källor. I detta arbete 

agerade hon som historiker gör när de i ett förvirrat läge söker klarhet i en fråga, det vill 

säga söker sig bakåt till de primära källorna. 

 

Hur påverkas urvalet av källor/källkritik av tillämpningen av genusperspektiv? 

Vid tillämpning av genusperspektiv är det enligt Frangeur viktigt att vara kritisk till sina 

källor och visa att man behärskar de traditionella tolkningsmetoderna samtidigt som 

man tar in genusteorier. Metodavsnittet blir i detta sammanhang av yttersta vikt. 

Källmaterialet påverkas av tillämpningen av genusperspektiv på så sätt att det blir om 

möjligt ännu viktigare att ha tillräckligt med empiri och undvika att generalisera från ett 

alltför tunt material. Det är viktigt att ha ett brett material och att använda det samtidigt 

som man skall diskutera det. Numera anser Frangeur att man kan karaktärisera 

genushistorien som mera teoretisk än vad den var i ett tidigare skede. Den breda 

teoretiska basen utgörs av Yvonne Hirdmans forskning som i och för sig är en 

utveckling av den amerikanska forskaren Joan Scotts teorier. 

 

Frågor om arbetets utgångspunkter; vilken grund står man på? Vilken är forskarens 

verklighetsuppfattning? 

Enligt Frangeur bygger den genusteoretiska grunden inom historieämnet på Hirdmans 

genussystemteori. En del forskare använder hennes teori rakt av, andra använder 

genussystemteorin som grund och utvecklar teorin vidare. Teorierna behandlar hur 

manligt och kvinnligt skapas på olika nivåer i samhället samt hur dessa tankefigurer 
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förändras och utvecklas. Varje forskare utvecklar sin egen teori eftersom teorin styr 

frågeställningarna och tolkningssättet men grunden utgörs som regel av Hirdmans 

genussystemteori. 

 

Hur påverkar genusperspektivet metodfrågan? På vilket sätt lägger man upp ett arbete? Vilka 

frågeställningar är relevanta och på vilket sätt skiljer sig dessa från de mer traditionella? 

Den traditionella historiska metoden kompletteras med genusteori och de 

frågeställningar som uppkommer på grund av detta. Dessa kompletterande 

frågeställningar kan på ett enkelt sätt beskrivas som att man för in könsaspekter i 

arbetet. Det räcker dock inte att endast formulera och besvara dessa frågor, man måste 

enligt Frangeur även gå vidare i sin undersökning och se vad svaren på frågorna får för 

betydelse för relationen mellan kvinnor och män. 

 

Finns det någon gemensam grund för genusperspektivets tillämpning inom alla discipliner? 

Frangeur menar att det finns en gemensam grund för genusperspektivets tillämpning 

inom alla discipliner och att denna, i de nordiska länderna, bygger på kvinnors och mäns 

praktisk mest angelägna behov. I de nordiska länderna har förvärvsarbete och 

försörjning varit av central betydelse. Frågorna som ställs i detta sammanhang har 

mycket att göra med det praktiska förtrycket och maktaspekten mellan könen. 

3.2.3 Tolkningsmetod i litteraturhistoria 

Jag började min undersökning av genusperspektivets tillämpning inom litteraturhistoria 

via redogörelsen för samma seminarium som jag hänvisade till under 3.2.1.39 I ett 

anförande redogör Margaretha Fahlgren, docent vid institutionen för litteraturvetenskap 

vid Uppsala universitet, för vad tillämpningen av ett genusperspektiv innebär inom 

hennes verksamhetsområde. Hon konstaterar att även om manligt författarskap mycket 

väl kan omfattas av genusperspektivet så har intresset hittills främst inriktat sig mot 

kvinnorna.  

 

Dagens genusforskning inom litteraturvetenskap studerar, enligt Fahlgren, inte längre 

kvinnor och kvinnlighet som isolerade kategorier utan kvinnor i relation till män och 

manlighet och forskarna hävdar att det är fråga om en maktrelation. Fahlgren säger att 

litteraturvetenskapen vilar på en genusbestämd makthierarki som genusperspektivet 

                                                 
39 Ds 1996:26 s. 73ff. 
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utmanar. Fahlgren menar att litteraturvetenskapens område påverkas av 

genusföreställningar på samma sätt som allt annat i samhället och att man inte kan 

bortse från detta faktum. Fahlgren anser att den traditionella litteraturvetenskapliga 

forskningen har framställt mannen som norm och ”mannen som människa” och därför 

har forskningen blivit missvisande eftersom forskare har bortsett från betydelsen av det 

kvinnliga författarskapet och kvinnors erfarenheter. ”Genusperspektivet har medfört att 

det inte längre är så självklart att hävda en objektivitet”, säger Fahlgren.40 För att visa en 

heltäckande bild av vår litteraturhistoria menar Fahlgren att vi måste göra 

”grundläggande omvärderingar när det gäller litteraturbegreppet och avgränsningen av 

detta.” Kvinnors författarskap har inte uppmärksammats tillräckligt tidigare inom 

litteraturhistoria eftersom deras texter inte har ansetts utgöra litteratur; istället har man 

hänfört deras skrifter till privata texter såsom till exempel dagböcker och brev. 

 

Med anledning av den ovanstående redogörelsen drar jag slutsatsen att Fahlgren menar 

att vikten av att tillämpa ett genusperspektiv inom litteraturvetenskap är: 

• att studera maktrelationen mellan kvinnor och män 

• att påvisa föreställningar om kvinnligt och manligt  

• att synliggöra den rådande normen 

• att ifrågasätta objektiviteten 

• att ifrågasätta vetenskapens gränser, det vill säga vad som räknas som relevant  

     respektive irrelevant inom litteraturhistoria 

 

För att få förstahandsinformation angående genusperspektivets tillämpning inom 

litteraturvetenskap valde jag att följa upp seminarieredogörelsen med en intervju med 

Eva Haettner-Aurelius, professor i litteraturhistoria med inriktning mot genusforskning, 

vid Lunds universitet.41 

 

Hur definierar du genusperspektiv och vad innebär det att använda ett genusperspektiv inom ämnet 

litteraturhistoria? 

Enligt Haettner-Aurelius är genusperspektivet inom ämnet litteraturhistoria indelat i tre 

områden vilka tillsammans bildar en helhet. Varje forskare inom vart och ett av dessa 

                                                 
40 Ds 1996:26 s. 77. 
41 Intervjun med Eva Haettner-Aurelius genomförd 010514. 
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områden är kvalificerad att kalla sig genusforskare och inget av områdena är viktigare än 

de andra; de kompletterar helt enkelt varandra. 

 

Det första området kan kallas för ”genusteori” vilket innebär att forskarna inom detta 

område intresserar sig för konstruktioner av begreppen kvinnligt eller kvinna i motsats 

till, eller som komplement till, manligt och man. Inom detta område ägnar forskarna 

mycket intresse åt konstruktion av genus och åt skillnaden mellan genus och kön. Det 

andra området kallas ”kvinnolitteraturforskning” och karaktäriseras av studier av hur 

faktiska kvinnor skrivit och läst litteratur. Forskarna ägnar sig inte så mycket åt att 

problematisera begrepp som manligt och kvinnligt utan mer åt empiriska studier av hur 

skrivande och läsande kvinnor har behandlats i den litterära institutionen. Inom det 

tredje området driver forskarna åsikten att det finns ett särskilt kvinnligt skrivande och 

koncentrerar sig på att visa upp det typiska kvinnliga skapandet. Detta område kallas för 

”feministisk litteraturforskning”. 

 

Vilket är ditt syfte med att använda ett genusperspektiv? Vad vill du uppnå? 

Haettner-Aurelius menar att syftet av att använda genusperspektiv kan vara något av de 

olika delområdenas målsättning beroende av vilket studiens syfte är. Ibland intresserar 

man sig till exempel för att beskriva en viss faktisk kvinnas erfarenheter, en annan gång 

är det genuskonstruktionen som står i fokus eller ”det typiskt kvinnliga skapandet”. 

 

Frågor om tolkningsprocedurens föremål; vad är det som skall tolkas? 

Texter. Det kan handla om varierande former av texter, till exempel allt från uttryckliga 

skönlitterära verk till dokumentärer, memoarer, dikter, brev, dagböcker och liknande. 

Även recensioner kan innehålla värdefull information om en människas författarskap 

och om hur hennes/hans verk tolkades av samtiden och av nutiden.  

 

Frågor om arbetets utgångspunkter; vilken grund står man på? Vilken är forskarens 

verklighetsuppfattning? Finns det någon gemensam grund för genusperspektivets tillämpning inom alla 

discipliner? 

Haettner-Aurelius anser att det finns en bas för alla arbeten som integrerar ett 

genusperspektiv. Inom alla discipliner vilar genusperspektivets tillämpning på en 

uppfattning att dagens samhälle präglas av: 
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• förtryck 

• hierarki 

• skillnad mellan hur man betraktar kvinnor/kvinnligt och män/manligt 

• skilda livsvillkor för kvinnor och män 

• kvinnligt och manligt åtskiljs 

 

Detta är grunden som genusperspektiv vilar på, sedan är det upp till dem som är 

verksamma inom respektive disciplin att utveckla en specifik metod som är anpassad till 

deras område. 

 

Hur påverkar genusperspektivet metodfrågan? På vilket sätt lägger man upp ett arbete? Vilka 

frågeställningar är relevanta och på vilket sätt skiljer sig dessa från de mer traditionella? 

När man anlägger ett genusperspektiv faller det sig naturligt att ställa de frågor som av 

den traditionella vetenskapen betraktas som ”ointressanta”.  Ett exempel är att kvinnors 

författarskap under lång tid avfärdades som ointressant eftersom man påstod att det 

handlade om ”personliga skrifter” och således saknades intresse för ”kvinnornas 

hobby” hos allmänheten. Deras skrifter räknades inte som litteratur. När forskarna 

började intressera sig för kvinnornas skrifter frågade de sig bland annat varför 

kvinnornas författarskap hade avfärdats och vad detta innebär för synen på 

författarskapet. Det handlar om att koppla könstillhörighetens betydelse till den text 

eller den författare som man vill studera.  

     

Hur påverkas urvalet av källor/källkritik av tillämpningen av genusperspektiv? 

Eftersom genusperspektivet för en del kan verka provocerande är det av största vikt att 

kunna hantera källkritiken och vara självkritisk i sin analys. Valet av källor kan anses 

som icke-traditionellt då forskaren försöker att hitta nya källor till information till sin 

forskning. Ett sätt är att låta den så kallade genusteorin blandas med de traditionella 

litteraturvetenskapliga teorierna. 

3.3 Sammanfattning 

Med utgångspunkt i den information som presenterats i detta kapitel har jag formulerat 

följande övergripande mål för tillämpningen av ett genusperspektiv inom historie- och 

litteraturhistorieämnena: 
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A) Genusperspektiv skall synliggöra hierarkier som råder mellan könen och synliggöra 

hinder för jämställdhet. 

B) Genusperspektiv skall ge en mer allmänmänsklig bild av ämnesområdet. 

C) Genusperspektiv skall användas för att berika vetenskapens självförståelse. 

 

Enligt vad som framkommit genom mina undersökningar inom historieämnet 

respektive litteraturhistorieämnet uppnås dessa målsättningar genom att 

historikern/litteraturhistorikern, utifrån Yvonne Hirdmans genussystemteori; 

 

a) påvisar hierarkier och hur detta system påverkar maktrelationen   

       mellan kvinnor och män. 

b) påvisar föreställningar om kvinnligt och manligt samt hur dessa    

       skillnader skapas och förändras. 

c) problematiserar vetenskapen genom att synliggöra den rådande normen, ifrågasätta   

      dess objektivitet samt flytta dess ramar. 
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4 Utveckling av en metod för tolkning av juridiska texter utifrån ett 

genusperspektiv 

I detta kapitel kommer jag, utifrån den grund som sammanfattas i avsnitt 3.3, utveckla en metod för 

tolkning av juridiska texter utifrån ett genusperspektiv.  

4.1 Presentation av tolkningsmetoden 

”Med ett genusperspektiv menas att man betraktar samhället som ett könsmaktssystem. I dagens 

samhälle är manligt genus överordnat kvinnligt. Begreppet genus innefattar de föreställningar 

som finns i samhället om vad som definieras som kvinnligt och manligt. Genus uppkommer i ett 

samspel mellan biologiskt kön och människans sociala och kulturella miljö och är därmed 

möjligt att förändra.”42 
 

Med utgångspunkt i ovanstående citat från officiella dokument vid Linköpings 

universitet samt sammanfattningen i föregående kapitel har jag formulerat följande 

övergripande målsättning för mitt arbete med utvecklingen av en metod för tolkning av 

juridiska texter utifrån ett genusperspektiv: Att tillämpa en metod utifrån ett 

genusperspektiv, innebär att i samband med arbetet uppmärksamma betydelsen av 

köns- och genustillhörighet i ett samhälle som präglas av ett visst strukturellt mönster, 

det vill säga att uppmärksamma vilka konsekvenser olika juridiska konstruktioner får för 

relationen mellan kvinnor och män och mellan vad som anses som manligt och 

kvinnligt. Metoden skall synliggöra betydelsen av köns- och genustillhörighet inom 

juridiken på så sätt att den lyfter fram relationen mellan kvinnor/män och 

kvinnligt/manligt samt visar hur juridiken uttrycker och utvecklar denna relation. Vid 

en tolkning skall tillämparen inte bara utgå från den könlösa individen i en isolerad 

situation utan även till hur kvinnor/kvinnligt och män/manligt påverkas samt 

relationen dem emellan.  

4.2 Metodens syften  

4.2.1 Mål ett: Synliggöra hierarkier som råder mellan könen 

Tillämpningen av genusperspektiv skall synliggöra hierarkier som råder mellan könen 

och påvisa hinder för jämställdhet inom juridiken som kunskapsområde (det vill säga 

synliggöra genussystemets existens och hur detta system påverkar relationen mellan 

                                                 
42 Slutdokument för arbetsgruppen för ”Genusperspektiv i grundutbildningen” vid Linköpings universitet, 1999-10-
07 samt Jämställdhetsplan för Linköpings universitet 1999. 
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kvinnor och män). Denna målsättning uppnås genom att tillämparen analyserar vilka 

effekter av tillämpningen av det undersöka föremålet medför i praktiken. 

4.2.2 Mål två: Ge en allmänmänsklig bild 

Tillämpningen av genusperspektiv skall ge en mer allmänmänsklig bild av juridiken som 

kunskapsområde genom att påvisa föreställningar om kvinnligt och manligt samt hur 

dessa föreställningar skapas och förändras. Denna målsättning kan uppnås genom att 

lyfta fram i vilka sammanhang och på vilket sätt män/manlighet och 

kvinnor/kvinnlighet är synliga i det studerade området och utifrån detta dra slutsatser 

angående vilka konsekvenser detta får för vad som betraktas som manligt och kvinnligt.  

4.2.3 Mål tre: Främja självförståelse 

Tillämpningen av genusperspektiv skall användas för att berika det juridiska 

kunskapsområdets självförståelse på så sätt att föreställningar som ofta tas för givna 

belyses genom att objektiviteten ifrågasätts och de juridiska resonemangen utvecklas. 

Denna målsättning uppnås genom att den könsneutrala utformningen av det undersökta 

föremålet diskuteras samt att avgränsningen av vad som anses som relevant inom 

undersökningsområdet uppmärksammas. 

4.3 Metodens arbetsgång 

4.3.1 Avgränsa undersökningsområdet 

Avgränsa det område som skall studeras och presentera undersökningsföremålets 

juridiska innebörd och förklara dess rättsliga tillämpning. Avgränsningen skall ge en 

beskrivande bakgrund till undersökningens föremål, till exempel; ett rättsområde, en 

rättslig företeelse, ett rättsinstitut, en lagstiftning, ett lagrum, en rättsprincip eller något 

liknande. Formulera en förklaringsgrund till utformningen av den juridiska konstruktion 

som utgör föremål för undersökningen, det vill säga en förklaring till varför 

undersökningens föremål har fått en viss utformning. Förklaringsgrunden kan till 

exempel vara en formulering av en intresseavvägning, en ändamålsbeskrivning, ett 

metodval eller liknande. Tillämpningen av undersökningens föremål innebär således att 

förklaringsgrundens innehåll förs fram som på något sätt styrande, avgörande, särskilt 

skyddsvärt eller liknande. Tillämparen kan på detta sätt slå fast att genom förklaringsgrunden 

till utformningen av undersökningens föremål kan man utläsa ett budskap från 

lagstiftaren. Utformningen och tillämpningen medför per automatik att ett budskap 

förmedlas. Genom att formulera förklaringsgrunden tydliggör tillämparen det innehåll 
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som detta öppna budskap förmedlar till allmänheten. I detta skede kan det vara på sin 

plats att påpeka att komplexiteten av undersökningsområdet naturligtvis innebär att 

undersökningens svårighetsgrad samt utförande kan variera beroende av vilket föremål 

tillämparen avser att undersöka. Exempelvis kan nämnas att skillnaden mellan att 

undersöka ett lagrum och att undersöka ett rättsligt institut är markant. 

Svårighetsgraden, omfånget och omfattningen av undersökningen växlar naturligtvis i 

takt med dess komplexitet.  

 

Uppgiften för tillämparen av metoden är således att tydliggöra det budskap som 

förklaringsgrunden förmedlar och sedan att gå vidare och föra in betydelsen av köns- 

och genustillhörighet i resonemanget. Vad händer med det förmedlade budskapet om 

tillämparen tar hänsyn till dessa faktorer i sin undersökning? Metoden kommer att visa 

att förutom det öppna budskapet som förklaringsgrunden förmedlar, så kommer även 

ett annat – dolt – budskap att förmedlas. Med andra ord kan sägas att genom 

utformning och tillämpning förmedlas ett öppet budskap, men samtidigt förmedlas 

också – per automatik – ett dolt budskap. Detta dolda budskap kan förmedlas medvetet 

eller omedvetet. Det är det dolda budskapet som tillämparen skall synliggöra för att sedan, ur ett 

genusperspektiv, analysera vad detta budskap innebär inom undersökningsområdet; på så sätt att 

tillämparen lyfter fram hur relationen mellan kvinnor/män och kvinnligt/manligt påverkas samt visar 

hur juridiken uttrycker och utvecklar denna relation genom det dolda budskapet. 

Sammanfattningsvis skulle jag kunna likna förklaringsgrunden vid ett mynt där det 

öppna och det dolda budskapet utgör två sidor av samma mynt. Genom att lägga 

myntet på bordet visar myntets ägare upp dess framsida, men samtidigt kan man aldrig 

komma ifrån att myntet har en baksida. Myntets ägare kan aldrig använda myntet utan 

att, samtidigt som hon/han visar upp dess ena sida, också lägga fram dess andra sida.   
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4.3.2 Betydelsen av könstillhörighet och föreställningar om genus 

För in betydelsen av könstillhörighet och föreställningar om genus genom att 

undersöka hur det strukturella mönstret ser ut i samhället inom det avgränsade 

undersökningsområdet. Det kan naturligtvis vara mycket svårt att med säkerhet 

fastställa exakt hur det strukturella mönstret i samhället ser ut inom ett visst område. 

För att kunna göra en exakt kartläggning krävs omfattande undersökningar och 

empiriskt underlag och i många fall kan resultaten vara nästintill omöjliga att 

säkerställa. Ofta måste det således anses som tillräckligt att göra sannolikt hur ett visst 

mönster i samhället ser ut, med stöd av källmaterial. Omfattningen och djupet av 

beskrivningen av det strukturella mönstret inom det avgränsade undersökningsområdet 

styrs naturligtvis av tidsaspekt och ambitionsnivå. Mot bakgrund av denna 

undersökning får tillämparen således formulera ett sannolikt antagande om hur det 

strukturella mönstret ser ut som bildar utgångspunkt för analysen.  

4.3.3 Analysera med utgångspunkt i ett genusperspektiv 

I detta skede av arbetsgången är dags att genomföra en analys med utgångspunkt i ett 

genusperspektiv, vilket tar sin början med att undersökningens föremål sätts in i ett 

sammanhang. Detta innebär att förklaringsgrundens budskap, mot bakgrund av det 

strukturella mönstret, analyseras utifrån de formulerade målsättningarna. Inom varje 

målsättning finns ett eller flera ledord som dels tjänar som hållpunkter för tillämparen, 

dels som pedagogiskt verktyg eftersom ledordet underlättar förståelsen hos läsaren. 

Följande stycken anger riktlinjer för analysens genomförande inom respektive 

målsättning: 

 

- synliggöra hierarkier: Vilka konsekvenser får innebörd och tillämpning för kvinnor 

och män samt för relationen dem emellan? Hur påverkas jämställdheten? Kan man se 

några effekter av genussystemet, det vill säga rådande norm och isärhållande? Ledord: 

hierarki. 

 

- ge en allmänmänsklig bild: Vilka konsekvenser innebär innebörd och tillämpning 

för vad som betraktas som kvinnligt och manligt och hur påverkas relationen där 

emellan? Kan man se några effekter av genussystemet, det vill säga rådande norm och 

isärhållande? Ledord: Synlighet. 
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- främja självförståelsen: Vad kan man säga om könsneutraliteten som garant av 

objektiviteten inom det studerade området? Går det att utläsa något om avgränsning av 

juridisk relevant fakta inom området? Kan man se några effekter av genussystemet, det 

vill säga rådande norm och isärhållande? Ledord: Objektivitet och relevans. 

4.3.4 Hur går man vidare?  

Efter att ha avgränsat undersökningsområdet och formulerat dess förklaringsgrund, 

beskrivit det strukturella mönstret inom undersökningsområdet samt analyserat 

förklaringsgrundens budskap och dess konsekvenser utifrån ett genusperspektiv 

uppkommer naturligtvis frågan: Kan jag verifiera analysens tillförlitlighet? För att kunna 

besvara denna avslutande frågeställning måste tillämparen först fråga sig: Vilka 

upplysningar behöver jag för att kunna göra detta? Informationssökning blir således ett 

avgörande inslag i metodens arbetsgång för att slutgiltigt kunna säkerställa 

tillförlitligheten av analysen.  

 

I detta skede kan det vara av intresse att ta hjälp av till exempel sociologiska, historiska, 

statistiska, psykologiska och ekonomiska undersökningar. Detta avslutande steg i 

arbetsgången kommer inte att exemplifieras i denna uppsats (angående denna 

avgränsning se avsnitt 1.4).  Däremot kommer jag att resonera kring arten av de 

upplysningar som skulle behövas för att kunna verifiera analysens tillförlitlighet i de 

presenterade exemplen. För att verifiera analysens korrekthet kan nämnas att underlaget 

bör kompletteras på så sätt att förklaringsgrundernas korrekthet underbyggs i större 

omfattning än vad jag har gjort i detta arbete samt att de sannolika antaganden som 

ligger till grund för analysen måste styrkas. 

4.4 Sammanfattning 

Tolkningsmetodens uppbyggnad kan sammanfattas genom nedanstående schematiska 

bild (se nästa sida) där steg a-d behandlas i denna uppsats. Det avslutande steget (e) 

faller utanför denna uppsats syfte och kommer därför inte att behandlas närmare i den 

fortsatta framställningen.  
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b) STRUKTURELLT MÖNSTER

c) 
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ANALYS 

d) INFO 
e) 
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KÖNS-
TILLHÖRIG-

HET

a) AVGRÄNSA UNDERSÖKNINGSOMRÅDET 
OCH DESS FÖRKLARINGSGRUND 

 

a) Avgränsa undersökningsområdet samt ange förklaringsgrund och dess

budskap. 

b) För in betydelsen av könstillhörighet och föreställningar om genus

genom att undersöka hur det strukturella mönstret ser ut i samhället

inom det avgränsade undersökningsområdet.  

c) Analysera förklaringsgrundens budskap, mot bakgrund av det

strukturella mönstret, utifrån de formulerade målsättningarna:  

- synliggöra hierarkier  

- ge en allmänmänsklig bild 

- främja självförståelsen 

d) Vilka upplysningar skulle jag behöva för att verifiera analysens

tillförlitlighet? 

e) Slutsats om analysens tillförlitlighet. 

 
FÖRKLARANDE TEXT 

  MÅL 1

    MÅL 3 

MÅL 2

UTGÅNGSPUNKTER 
ANTAGANDEN

 
SCHEMATISK BILD ÖVER METODENS ARBETSGÅNG 

GENUS-
FÖRESTÄLL-
NINGAR  
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5 Analys: Genusperspektiv möter affärsjuridik  
Detta kapitel innehåller analys av exempel hämtade från olika affärsjuridiska områden för att visa hur 

den utvecklade metoden för tolkning av juridiska texter utifrån ett genusperspektiv kan användas. 

5.1 Urval av exempel 

Exemplen har valts utifrån det kriteriet att de på något sätt framstår som karaktäristiska 

och betydelsefulla inom det affärsjuridiska området. Det första exemplet är hämtat från 

avtalsrätten och utgörs av den grundläggande principen ”pacta sunt servanda” – avtal 

skall hållas. Det andra exemplet utgörs av ett konkret lagrum från lagstiftningen inom 

obeståndsrätten, nämligen utsökningsbalken 4 kap. 19§ st. 1 som reglerar 

äganderättspresumtionen i den situation då lös egendom skall utmätas och egendomen 

befinner sig i gemensam besittning av gäldenären och dennes maka/make/sambo. Det 

tredje exemplet utgörs av en lagstiftning, nämligen skuldsaneringslagen (1994:334).  Det 

sista exemplet utgörs av en viktig metod för tvistelösning inom juridiken.  

5.2 Analys 

5.2.1 Exempel A: Pacta sunt servanda (en princip) 

5.2.1.1 Avgränsning av undersökningsområdet 

Detta avsnitt innehåller analys av ett exempel hämtat från det affärsjuridiska området 

för att visa hur den utvecklade tankemodellen utifrån ett genusperspektiv kan användas. 

Exemplet är hämtat från avtalsrätten och utgörs av den grundläggande principen ”pacta 

sunt servanda” – avtal skall hållas. Avtal är ett viktigt instrument i samspelet mellan 

människor och inte minst när gäller deras ekonomiska mellanhavanden. Pacta sunt 

servanda – avtal skall hållas - är en central princip inom avtalsrätten som tillsammans 

med principen om privat äganderätt utgör grund för individens avtalsfrihet. Avtalet 

anses vara en överenskommelse som uppkommit som ett resultat av ömsesidig 

medvetenhet, ömsesidig viljeyttring och ömsesidig tillit och denna överenskommelse 

skall hållas. Pacta sunt servanda är således en huvudregel inom avtalsrätten. Avtal skall 

hållas och endast i vissa undantagsfall anser lagstiftaren att det kan finnas giltiga skäl att 

göra avsteg från principen och tillåta att avtal bryts eller ogiltigförklaras. Exempel på 

sådana giltiga skäl är bland annat olaga tvång, svek, ocker, oskälighet. Det finns också 

vissa grupper som lagstiftaren har ansett behöva ett särskilt skydd, till exempel 

konsumenter. 
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Ändamålet bakom principen om att avtal skall hållas måste anses vara 

samhällsekonomiskt. Principen gynnar omsättningen på marknaden och underlättar 

affärstransaktioner. Axel Adlercreutz konstaterar bland annat att: ”Avtalet är ett 

instrument först och främst i den ekonomiska omsättningens tjänst, för utbytet av varor och 

andra naturaprestationer mot pengar.43 Förlitan på principen om att avtal skall hållas 

innebär att förtroendet till marknaden ökar - vem skulle till exempel våga satsa kapital 

och tid på ett samarbete om motparten inte skulle kunna hållas vid en 

överenskommelse? Vidare skriver Adlercreutz: ”Att avtal skall hållas – pacta sunt servanda 

– har länge setts som en hörnsten för en liberal samhällsordning, för en 

marknadsekonomi, även om som nämnts avtalet är ett viktigt instrument även i ett 

planekonomiskt system.”44  

 

Principen gynnar aktörerna på marknaden, inom vilken individens avtalsfrihet är en 

förutsättning och inom vilken individens strävan efter vinstmaximiering och hennes/hans 

individuella oberoende är givna utgångspunkter. Förklaringsgrunden till utformningen av 

denna princip utgörs av ett ändamål som, enligt min åsikt, förmedlar följande budskap: 

 

 

 

 

5.2.1.2 Betydelsen av könstillhörighet och föreställningar om genus 

Principen om att avtal skall hållas framstår som opåverkad av individers 

könstillhörighet. Principen gäller alla ingångna avtal oavsett avtalsparternas 

könstillhörighet. Däremot kan konstateras att principen pacta sunt servanda är präglad 

av och utformad efter marknadens villkor. Det torde inte vara alltför drastiskt att påstå 

att marknaden är uppbyggd efter och efterfrågar egenskaper som vi generellt sett 

föreställer oss tillhöra den typiska ”affärsvärlden”. Detta område är av tradition styrt av, 

vad vi föreställer oss vara, manliga värderingar. Att marknaden premierar dessa manliga 

egenskaper framför kvinnliga manifesteras inte minst genom att kvinnor med samma 

kvalifikationer som män återfinns längre ner i affärsvärldens hierarki än män, och att 

kvinnor har högre utbildning än män på samma hierarkiska nivå samt av det faktum att 

egenskaper som ledarskap och chefskap förknippas med rådande föreställningar om 

                                                 
43 Adlercrutz, Avtalsrätt I, s.13. 
44 Adlercreutz, Avtalsrätt I, s.21. 

 
”Pacta sunt servanda är utformad efter marknadens behov för att gynna omsättningen.” 
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manlighet. Män dominerar och styr på marknaden och detta innebär således att manliga 

egenskaper premieras och reproduceras inom detta område.45 Likaledes kan följande 

statistiska uppgifter stödja påståendet om förekomsten av detta mönster: Inom den 

privata sektorn är 83 % av alla chefsposter besatta av män och de resterande 17 % av 

kvinnor. Dessa siffror avser personer med administrativt ledningsarbete samt politiskt 

arbete som utför arbetsuppgifter såsom att fatta beslut, planera, styra och samordna.46 

Om chefskapet definieras snävare så att endast högre befattningar omfattas av 

undersökningen, torde resultatet visa att andelen kvinnor är ännu lägre. Oavsett vilka 

förklaringar som ligger bakom denna situation kan följande antagande om det 

strukturella mönstret bilda utgångspunkt för analysen: 

 

 

 

 

5.2.1.3 Analys med utgångspunkt i ett genusperspektiv 

Överenskommelser träffas inom olika områden och i varierande sammanhang. 

Principen om att avtal skall hållas är således en princip som bör genomsyra alla våra 

förmögenhetsrättsliga överenskommelser oavsett deras natur. Faktum är att ett 

avtalsförhållande naturligtvis påverkas av naturen av parternas inbördes förhållanden. I 

opersonliga förhållanden är det således troligt att det är lättare att agera efter formella 

avtalsklausuler och underkasta sig en princip som pacta sunt servanda, medan i 

personliga förhållanden där själva förhållandet och dess varaktighet värderas högre, 

tillämpligheten av denna princip är mer tveksam. Följden av att tvinga igenom en 

överenskommelse mot den andra partens vilja blir inte alltför sällan att 

meningsskiljaktigheter uppstår som kan leda till en bestående brytning mellan de 

inblandade parterna. I personliga förhållanden är en sådan brytning ofta otänkbar, eller i 

alla fall icke önskvärd, därför bör flexibla överenskommelser vara mer ändamålsenliga 

inom till exempel privatlivet. Inför en sådan överenskommelse gör parterna en 

bedömning av hur deras agerande påverkar relationen dem emellan just vid den aktuella 

tidpunkten. Jag kommer i fortsättningen referera till en bedömning utifrån denna 

utgångspunkt som en relationsorienterad bedömning.  

                                                 
45 För en mer ingående diskussion om ”den manliga marknaden” se bland annat SOU 1998:6 s.76ff,  SOU 1997:135 
s.38 samt Wahl, Företagsledning som konstruktion av manlighet. 
46 SCB, Lathund om jämställdhet 2000, s. 94. 

 

”Marknaden är uppbyggd enligt spelregler som speglar föreställningar som generellt sett anses som 

manliga.” 
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Min åsikt är således att tillämpligheten av en princip som pacta sunt servanda, inte kan 

komma ifråga inom privatlivet. Privatlivet är ett område där det personliga förhållandet 

mellan parterna och dess kvalité står i fokus. Om två individer inom privatlivet 

exempelvis kommer överens om en fördelning av hushållssysslor är det inte pacta sunt 

servanda som är den underliggande principen som parterna anser skall styra 

överenskommelsen. Istället vilar deras avtalsförhållande på en bedömning av vad som 

är ett rationellt agerande i deras förhållande vid tidpunkten för överenskommelsen. 

Parterna utgår således från den uppfattningen att överenskommelsen inte är något som 

skall upprätthållas till varje pris utan en rätt till omförhandling anses gångbar vid varje 

förändring, påverkan utifrån eller endast på grund av att en av parterna har ångrat sig. 

Inom privatlivet är en sådan överenskommelse snarast att betrakta som en presumtion 

som gäller till dess att omförhandling eventuellt sker. Istället för pacta sunt servanda 

utgår parterna i denna situation från att en ”ovillkorlig rätt till omförhandling” råder. 

Jag kommer i fortsättningen referera till denna princip som bygger på en 

relationsorienterad nutidsbedömning och en rätt till omförhandling vid ändrade 

förhållanden som relationssprincipen.  

 

Förekomsten av olika principer inom olika områden är sällan problematisk så länge 

områdena är avskilda från varandra. Men hur skall man agera i de fall det affärsmässiga 

och det privata området sammanfaller och de två principerna konfronteras med 

varandra? Ett tydligt exempel på en situation när de båda områdena, marknaden och 

privatlivet, sammanfaller är borgensåtaganden. Borgensåtagande är utåt sett en 

affärsmässig överenskommelse och följer således principen pacta sunt servanda. En 

individ kan hållas vid sitt borgensåtagande och utsättas för rättsliga åtgärder om 

hon/han vägrar att uppfylla sin förpliktelse. Den underliggande överenskommelsen är 

dock ofta av mer privat natur och påverkas av parternas inbördes relation. Gäldenären 

finner vanligtvis sin borgensman i en närstående. Skälet till att denna närstående individ 

går i borgen för gäldenärens skuld är sällan särskilt affärsmässigt utan snarare betraktar 

borgensmannen sitt agerande som en personlig tjänst, vilket aktualiserar en 

relationsorienterad bedömning av situationen. Borgensåtagandet skulle kunna beskrivas 

som resultatet av två avtalsförhållanden, dels själva borgensåtagandet som aktualiserar 

en juridisk bedömning, dels den privata tjänsten som aktualiserar bedömningen om vad 

ett nekande eller ett jakande svar leder till för konsekvens för parternas relation. 
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Carol Gilligan har i sitt psykologiska arbete visat att det finns skillnader mellan mäns 

och kvinnors agerande och att denna skillnad skulle kunna förklaras av att män och 

kvinnor har utvecklat olika sorters handlingsetik. Kvinnors handlande styrs, enligt 

Gilligan, av en ”ethic of care” som bygger på utgångspunkter som mänskliga relationer, 

omtanke om andra och ansvarskännande. Enligt denna omsorgsetik (fritt översatt) 

grundar sig ett val på bedömningen av kollektivets välbefinnande och prioritering av 

andra människors intressen framför de egna.47 Gilligan skriver bland annat angående 

kvinnors omsorgsetik: 

 

”Women’s construction of the moral problem as a problem of care and responsibility in 

relationships rather than as one of rights and ruels ties the development of their moral thinking  

to changes in their understanding of responsibility and relationships, just as the conception of 

morality as justice ties devlopment to the logic of equality and reciprocity. Thus the logic 

underlying an ethic of care is a psychological logic of relationships, which contrasts with the 

formal logic of fairness that informs the justice approach. … This is the language of selfishness 

and responsibility, which defines the moral problem as one of obligation to exercise care and 

avoid hurt. The inflicting of hurt is considered selfish and immoral in its reflection of 

unconcern, while the expression of care is seen as the fulfillment of moral responsibility.”48 

  

Att kvinnor, generellt sett, är benägna att agera enligt omsorgsetiken skulle innebära att 

de sannolikt är mer benägna än män att göra en relationsorienterad bedömning inför en 

överenskommelse och att de exempelvis skulle ha en större benägenhet att åta sig ett 

ansvar för andras skulder. Gilligan skriver: 

 

”Care becomes the self-chosen principle of a judgment  that remains psychological in its 

concern with relationships and response but becomes universal in its condemnation of 

exploitation and hurt. Thus a progressively more adequate understanding of the psychology of 

human relationships – an increasing differentiation of self and other and a growing 

comprehension of the dynamics of a social interaction – informs the development of an ethic 

of care. This ethic, which reflects a cumulative knowledge of human relationships, evolves 

around a central insight, that self and other are interdependent.”49 

 

                                                 
47 Undersökningen och dess resultat har publicerats i: Gilligan, In a Different Voice- psychological theory and women’s 
development. 
48 Gilligan, In a Different Voice- psychological theory and women’s development, s.73. 
49 Gilligan, In a Different Voice- psychological theory and women’s development, s.74. 
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För kvinnor skulle en överenskommelse i gränslandet mellan marknad och privatliv, på 

det sätt som beskrivs ovan, innebära att kvinnan gör en bedömning av vad som är ett 

rationellt agerande för att upprätthålla eller förbättra parternas förhållande vid den 

aktuella tidpunkten. Att kvinnor och män handlar enligt olika etiska strategier kan 

naturligtvis bero på en mängd orsaker. Den mest sannolika orsaken till denna olikhet är 

dock, betraktat ur ett genusperspektiv, att kvinnor och män formas till att agera på olika 

sätt genom de olika förväntningar och krav som genussystemet ställer på dem. Det kan 

heller inte uteslutas att maktpositionen mellan parterna kan ha en avgörande betydelse 

för kvinnans beslut.     

 

I en svensk undersökning uppger sammanlagt varannan kvinna att hennes tidigare 

make/sambo har uppvisat kontrollerande beteende mot henne. Mer än var tionde kvinna 

uppger att deras nuvarande make/sambo uppvisar ett kontrollerade beteende.50 

Undersökningens underlag utgörs av 4771 kvinnor som har svarat om situationen i ett 

nuvarande förhållande samt 2755 kvinnor som har svarat om situationen i ett tidigare 

förhållande. I definitionen av kontrollerande beteende ingår bland annat att mannen 

förbjuder kvinnan att besluta om pengar och således kontrollerar den ekonomiska 

situationen. Vid tillfrågan om kvinnan i ett sådant förhållande kan tänka sig att ingå en 

borgensförbindelse är det, enligt min mening, sannolikt att kvinnan agerar i enlighet 

med vad som kan anses vara ett rationellt beteende utifrån en nutidsbedömning av den 

situation hon befinner sig i. Mot bakgrund av rådande omständigheter ”ställer hon 

upp”. Detta ”fria val” är dock inte resultatet av en förhandling mellan två jämbördiga 

oberoende individer, utan måste bedömas utifrån det sammanhang hon befinner sig i. 

Kan man då inte fråga sig om det är rimligt att en person skall hållas vid sitt ord i alla 

sammanhang oavsett vad som ligger bakom hennes underskrift, till exempel vid ett 

borgensåtagande. Skulle det inte vara möjligt att utveckla det juridiska skyddsbehovet 

till att även omfatta dessa fall? Även då motpartens agerande inte kan kvalificeras som 

grund för avtalsrättslig ogiltighet? 

 

En kvinna i en sådan livssituation skulle sannolikt primärt betrakta ett borgensåtagande 

som en privat angelägenhet och vara av uppfattningen att relationsprincipen skall styra 

avtalsförhållandet. Detta är en naturlig, troligen ofta omedveten, utgångspunkt eftersom 

hon uppfattar sitt agerande mer som en personlig tjänst än som en juridisk 
                                                 
50 Lundgren/Heimer/Westerstrand/Kalliokoski, Slagen dam – Mäns våld mot kvinnor i jämställda Sverige- en 
omfångsundersökning, s.29ff. 
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konstruktion, om än att denna manifesteras genom ett borgensåtagande. På detta sätt 

kan följande, mycket generella, slutsatser dras med avseende på den riskabla situation 

som kvinnan kommer att befinna sig i:  

 

- hon blir part i ett avtalsförhållande som uppkommit genom en förhandling i vilken 

hon befinner sig i ett underordnat förhandlingsläge. 

- avtalsförhållandet styrs av en princip (pacta sunt servanda) som bygger på andra 

utgångspunkter än de som förelåg i hennes situation (relationsprincipen). 

- avtalsförhållandet kommer vid en eventuell tvist att genomgå en bedömning som 

bortser från de faktorer som varit avgörande för hennes delaktighet i avtalet (en 

relationsorienterad bedömning).   

 

Vid en juridisk bedömning av avtalsförhållandet kommer kvinnans agerande bedömas 

utifrån att förutsättningar som oberoende, frihet och jämbördighet var uppfyllda. 

Hennes faktiska agerade riskerar då att framstå som obetänksamt och okunnigt. Dessa 

omdömen skrivs in på hennes ”genusetikett” och blir tillskrivna henne som egenskaper. 

På detta sätt skapas föreställningar om genus. Om man istället skulle göra en 

bedömning med hänsyn till hennes situation och hennes villkor skulle kvinnans 

agerande att framstå som rationellt. Mannens agerande framstår som juridiskt korrekt så 

länge borgensåtagandet är oklanderligt utformat och egenskaper som logisk, företagsam 

och medveten skrivs in på hans ”genusetikett”.   

 

Pacta sunt servanda är således inte en princip som är utformad efter villkoren inom 

privatlivet. Som en konsekvens av detta har privatlivet avskärmats och ”avjuridiserats”. 

Överenskommelser som vi sluter inom privatlivet har svårare att uppnå juridisk status 

och tenderar därför att falla utanför juridikens område. Härav följer att privatlivet och 

marknaden hålls isär och värderas olika – hierarkin mellan områdena upprätthålls. 

Privatlivets överenskommelser anses inte tillräckligt kvalificerade för att genomgå en 

juridisk bedömning och dess underordning i förhållande till marknaden blir således 

tydlig. Domstolen lämnar tolkning och tvistelösning med anledning av dessa 

överenskommelser till avtalsparterna själva. I händelse av att en sådan 

överenskommelse manifesteras i en mer affärsmässig konstruktion, till exempel i ett 

borgensåtagande eller någon annan sorts skuldförbindelse, kommer detta avtal att 

tillerkännas juridisk relevans och bedöms då enligt principen pacta sunt servanda.  
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Det torde knappast vara troligt att en domstol skulle behandla en tvist som uppkommit 

på grund av ett avtalsbrott mot en privat överenskommelse om fördelning av 

hushållssysslor, nästan lika osannolikt är det scenario att domstolen skulle ta hänsyn till 

relationer och beroendeförhållanden (så länge dessa inte uppnår juridisk status av 

ogiltighetsgrund) inom privatlivet vid bedömningen av ett avtals giltighet. Inte heller 

anses det juridiskt relevant att vid en sådan rättslig bedömning ta hänsyn till den 

eventuella situationen att en part utgår från en uppfattning om att en ovillkorlig rätt till 

omförhandling föreligger vid ingående av ett avtal. Istället utgår domstolen från 

principen pacta sunt servanda och effekten av denna tillämpning blir att marknaden 

överordnas privatlivet och dessutom tillmäts högre status. Likaledes innebär 

förnekandet av kvinnans utgångspunkter och rationaliteten i hennes handlande att 

juridiken befäster och underhåller de föreställning om genus som existerar och 

produceras inom genussystemet. Marknadens spelregler – som framstår som logiska 

inom detta område – utgör underförstådda utgångspunkter som inte ifrågasätts eller 

uppmärksammas i särskild mån. 

 

Principen pacta sunt servanda kan således varken anses som anpassad till, eller gångbar 

när det gäller, överenskommelser inom privatlivet men principen anses ändå 

överordnad privatlivets alternativ och utgör normen vid en rättslig bedömning av ett 

avtalsförhållande som framstår som ”marknadsmässigt” trots att det har uppkommit 

inom ramen för parternas privata förhållande. Relationsprincipen, i den mån den 

uppmärksammas över huvud taget, blir en avvikande och underordnad princip. Mot 

bakgrund av att kvinnors agerande ofta utgår från en bedömning om vad en eventuell 

överenskommelse medför för parternas relation kan en ovillkorlig tillämpning av 

principen pacta sunt servanda inte anses som könsneutral och således resulterar inte 

dess tillämpning i en objektiv bedömning av parternas avtalsförhållande. Att ett 

avtalsförhållande, med en underliggande överenskommelse av privat natur, styrs av 

pacta sunt servanda medför att en kvinna riskerar att komma i ett sämre utgångsläge vid 

en eventuell tvist – således kan principens främjande av jämställdhet mellan könen 

ifrågasättas. Att neka relationsprincipen juridisk relevans innebär att man diskvalificerar 

och osynliggör kvinnans verklighet och de premisser hon lever under och bidrar även 

till att upprätthålla ”den manliga marknadens” utgångspunkter som norm.  
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Utifrån ledorden hierarki, synlighet, objektivitet och relevans kan analysen sammanfattas på 

följande sätt: 

 

• Hierarki: Pacta sunt servanda är en princip som är utformad efter marknadens 

villkor och förutsättningar. Överenskommelser inom privatlivet styrs vanligen av 

relationsprincipen och har svårare att uppnå juridisk status. Privatlivet och marknaden 

hålls isär och värderas olika – hierarkin mellan områden upprätthålls. Privatlivets 

överenskommelser anses inte tillräckligt kvalificerade för att genomgå en juridisk 

bedömning och dess underordning i förhållande till marknaden blir således tydlig. 

Hierarkin mellan man och kvinna synliggörs genom konstaterandet av att den 

hierarkiska ordningen upprätthålls genom hennes underordnade förhandlingsläge, det 

faktum att avtalsförhållandet i gränslandet mellan marknad och privatliv styrs av en 

princip som bygger på andra utgångspunkter än de som förelåg i hennes situation samt 

att detta avtalsförhållande, vid en eventuell tvist, kommer att genomgå en bedömning 

som bortser från de faktorer som varit avgörande för hennes delaktighet i avtalet. 

Mannens/marknadens utgångspunkter accepteras per automatik som rationella.  

 

• Synlighet: En allmänmänsklig bild uppnås genom att visa att vid en juridisk 

bedömning av ett avtalsförhållande i gränslandet mellan marknad och privatliv riskerar 

kvinnans agerande att framstå som ”obetänksamt” och ”okunnigt” eftersom hon, ofta 

omedvetet, agerar med utgångspunkten att relationsprincipen gäller. Dessa omdömen 

blir tillskrivna henne som egenskaper medan hans agerande framstår som ”juridisk 

korrekt” och ”genomtänkt”. 

 

• Objektivitet och relevans: Självförståelsen främjas genom att påvisa att många 

avtalsförhållanden framstår, utåt sett, som affärsmässiga och styrs således av pacta sunt 

servanda, trots att den underliggande primära överenskommelsen är av privat natur och 

således utgår från relationsprincipen. Mot bakgrund av detta förhållande kan en 

ovillkorlig tillämpning av principen pacta sunt servanda inte anses som könsneutral och 

således resulterar inte dess tillämpning i en objektiv rättslig bedömning. Att 

avtalsförhållandet, i dessa fall, styrs av pacta sunt servanda medför, generellt sett, att en 

kvinna riskerar att komma i ett sämre utgångsläge. Principens främjande av jämställdhet 

kan således ifrågasättas. Relationsprincipens utgångspunkter anses inte juridiskt 
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relevanta vilket diskvalificerar och osynliggör kvinnans verklighet och de premisser hon 

lever under. 

 

Genom en analys med hjälp av tankemodellen för tolkning av juridiska texter utifrån ett 

genusperspektiv kan således det öppna budskap som ändamålet bakom principen pacta 

sunt servanda förmedlar, per automatik, även sägas förmedla följande dolda budskap: 

 

 

 

 

5.2.2 Exempel B: Utsökningsbalken 4:19 st 1 (ett lagrum) 

5.2.2.1 Avgränsning av undersökningsområdet 

Utmätningsförfarandet regleras i utsökningsbalken (UB). Huvudregeln vid 

utmätningsförfarande är enligt UB 4 kap. 17§ att endast sådan lös egendom som tillhör 

gäldenären får utmätas för dennes skulder. Borgenären har bevisbördan för att visa att 

gäldenären är ägare till den aktuella egendomen.51 För att hindra att gäldenären 

disponerar över sina tillgångar så att dessa undandras utmätningsförfarandet till skada 

för gäldenärens borgenärer samt för att underlätta förfarandet vid 

Kronofogdemyndigheten har lagstiftaren dock kompletterat huvudregeln med 

presumtionsregler som anger att lös egendom även får utmätas i vissa fall då den kan 

anses tillhöra gäldenären. Vid dessa presumtionsregler gäller en omvänd bevisbörda, det 

vill säga att gäldenären presumeras vara ägare till egendomen om tredje man inte visar 

motsatsen.52  

 

Regleringen i UB 19§ st 2 innebär att vid gemensam besittning av lös egendom får 

egendomen utmätas om det framgår att egendomen tillhör gäldenären. Denna reglering 

innebär egentligen en upprepning av huvudregeln i 17§.53 Bevisbördan i detta fall ligger 

således på borgenären i enlighet med huvudregeln. I 19§ st 1 återfinns dock en speciell 

reglering för det fall att parterna som har gemensam besittning är gifta eller sambor. 1 st 

innebär att då lös egendom som skall utmätas besitts gemensamt av gäldenären och 

                                                 
51 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom s. 106. 
52 Rodhe, Handbok i sakrätt, s.248f. 
53 Gregow, Tredje mans rätt vid utmätning, s.220. 

 

”Pacta sunt servanda är utformad efter manliga principer för att gynna omsättningen och står i 

konflikt med relationsprincipen som kvinnor, generellt sett, är mer benägna att tillämpa. Den

förstnämnda principen betraktas som överordnad den sistnämnda.” 
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dennes maka/make/sambo, presumeras gäldenären vara ensam ägare till egendomen 

om det inte framgår att egendomen tillhör annan eller ett samägande görs sannolikt. Regeln 

i 19§ st 1 avviker således från huvudregelns mönster genom att lägga ansvaret för 

bevisningen på gäldenärens maka/make/sambo istället för på borgenären.  

 

För att bryta presumtionen måste gäldenärens maka/make/sambo göra sannolikt att 

egendomen ägs med samäganderätt enligt lag (1904:48 s.1) om samäganderätt eller visa 

att det framgår att egendomen tillhör makan/maken/sambon med ensam äganderätt. 

För att makan/maken/sambon skall få sin exklusiva äganderätt erkänd krävs således att 

hon/han lägger fram bevisning av vilken det framgår att egendomen tillhör 

henne/honom. Att makans/makens/sambons äganderätt skall ”framgå” innebär att 

lagstiftaren ställer höga krav på bevisningen. Termen ”framgå” brukar anses innebära 

att äganderätten skall vara ”klarlagd” eller ”utredd”54, vilket innebär att situationen är 

mindre förmånlig för tredje man som hävdar ensam äganderätt till lös egendom då 19 § 

1 st är tillämpligt, än då huvudregeln är tillämplig. 

 

Ändamålet bakom den omvända bevisbördan och det höga beviskravet i 19§ 1 st är att 

uppnå ett effektivt utmätningsförfarande som säkerställer att egendom inte undandras 

från utmätning i situationer (läs: i de fall parterna är sambor under äktenskapslika former 

eller gifta) då riskerna för att så skall ske anses överhängande. Risken anses öka på grund 

av det faktum att den aktuella egendomen besitts gemensamt, vilket i sig leder till 

bevissvårigheter, av två parter med ömsesidigt intresse av att undanhålla egendom från 

utmätning. Denna risk måste hanteras för att tilltron till ett effektivt utmätningssystem 

skall kunna upprätthållas. Ett effektivt utmätningsförfarande gynnar 

samhällsekonomiska intressen genom att öka förtroendet för förfarandet och således 

även uppmuntra till kreditgivning.  

 

Det torde inte vara alltför drastiskt att påstå att 4:19 st 1 i många fall antagligen leder till 

felaktiga utmätningar i de fall då en maka/make/sambo inte förmår uppfylla det höga 

beviskravet för att klarlägga sin exklusiva äganderätt som den omvända bevisbördan gör 

till hennes/hans uppgift. Förklaringsgrunden till utformningen av regleringen i UB 4:19 

st 1 kan således sägas vara en intresseavvägning vars öppna budskap kan formuleras på 

följande sätt: 

                                                 
54 Gregow, Tredje mans rätt vid utmätning, s.125. 
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  5.2.2.2 Betydelsen av könstillhörighet och föreställningar om genus 

Regleringen i UB 4:19 st 1 är som beskrivits ovan, formellt sett könsneutral. Det finns 

ingenting i dess teoretiska utformning som tyder på att den skulle påverkas av individens 

könstillhörighet. Regleringen skall tillämpas oberoende av huruvida gäldenären är kvinna 

eller man. I detta skede av arbetsgången bör man dock fråga sig om denna slutsats 

påverkas av att tillämparen för in en aspekt av könstillhörighet och föreställningar om 

genus i resonemanget.  

 

För att skapa en bild av det strukturella mönstret i vilket UB 4:19 st 1 tillämpas tar jag 

vägledning av innehållet i en artikel av Laila Zackariasson.55 I artikeln för Zackariasson 

ett resonemang kring ett antal rättsfall med anledning av den aktuella 

presumtionsregeln. För att bilda mig en uppfattning om i vilka situationer denna 

lagregel tillämpas har jag dessutom studerat samtliga rättsfall där 4:19 st 1 varit föremål 

för tolkning och tillämpning. De relevanta rättsfallen utgörs av 17 mål från Högsta 

domstolen och två mål från hovrätten. 56  

 

I samtliga rättsfall var gäldenären man och den person som hävdade ensam äganderätt 

var kvinna. Tre av målen (NJA 1976 s.523 samt NJA 1979 s.302 I och II) avser äldre 

lagstiftning som motsvarar den aktuella lagregeln. Vid avgörande av ett av målen (NJA 

1994 s.300) ansåg domstolen dock att UB 4:19 st 1 inte var tillämplig på grund av att 

paret hade separerat före utmätningen. Partsförhållandet i detta mål styrker ändå det 

mönster som följer av rättsfallen; det vill säga att den part som framför anspråk på 

ensam äganderätt är kvinnan i förhållandet. Samtliga rättsfall utspelar sig mellan åren 

1976 och 1994.  

                                                 
55 Artikeln är publicerad i: Granström, Lika inför lagen? Rätten ur ett genusperspektiv s.129ff. 
56 Studerade rättsfall: NJA 1983 s.410 I och II, NJA 1984 s.45, NJA 1984 s.132, NJA 1984 s.244, NJA 1984 s.375, 
NJA 1984 s.656, NJA 1984 c.144, NJA 1986 s.443 II, NJA 1987 s.500, NJA 1989 s.682 samt RH 1987:17 och RH 
1991:114. Äldre rättsfall: NJA 1976 s.523 samt NJA 1979 s.302 I och II. Dessutom kan nämnas NJA 1994 s.300 där 
domstolen dock slog fast att UB 4:19 st 1 inte var tillämplig på grund av att paret hade separerat före utmätningen. 
Partsförhållandet i detta fall styrker, trots tillämpningsfrågan, ändå det mönster som följer av rättsfallen. 

 

”Genom att ställa upp en presumtion om att gäldenären är ensam ägare till lös egendom som

befinner sig i gemensam besittning av makar/sambor och lägga över bevisbördan på

maka/make/sambo att visa att egendomen tillhör henne/honom med ensam äganderätt, har 

lagstiftaren låtit intresset av ett effektivt utmätningsförfarande väga tyngre än skyddet av individens

äganderätt.” 
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För att förstå varför samtliga rättsfall där UB 4:19 st 1 varit tillämplig har handlat om 

situationer där kvinnor har anfört anspråk på egendom som utmätts till förmån för 

makens/sambons skulder kan man naturligtvis resonera kring olika förklaringar: 

 

• ”Män är gäldenärer i högre utsträckning än kvinnor.” 

• ”Mäns skuldsättning leder till utmätningsförfaranden i högre utsträckning än  

       kvinnors.” 

• ”Mäns skuldsättningsgrad är högre än kvinnors.” 

•  ”Kvinnor är mer benägna än män att överklaga utmätningsbeslut.” 

•  ”Kvinnor hävdar i högre grad än män äganderätt till egendom.”  

 

Oavsett vilken eller vilka av ovanstående förklaringar som ligger bakom det faktum att 

utmätningsförfarandet aktualiserar att kvinnor i större utsträckning än män anför 

äganderättsanspråk på egendom som är föremål för utmätning kan, mot bakgrund av 

ovan presenterade rättsfall, följande antagande om det strukturella mönstret tjäna som 

utgångspunkt för analysen: 

 

 

 

 

 

 

5.2.2.3 Analys med utgångspunkt i ett genusperspektiv 

Lagregelns innebörd är till utformningen könsneutral men eftersom det är vanligare att 

kvinnan i ett samboförhållande eller äktenskap anför anspråk på ensam äganderätt 

avseende egendom som utmätts till förmån för mannens skulder, än tvärtom så innebär 

det att lagregelns effekt i praktiken drabbar främst kvinnor. Därför hävdar jag att det är 

möjligt att ifrågasätta om lagregeln verkligen är könsneutral; visserligen är lagregeln 

formellt neutral men konsekvensen av dess tillämpning är inte det. Eftersom en kvinna 

löper större risk än en man att få sin egendom utmätt till förmån för sin partners 

skulder så innebär detta att kvinnor drabbas av presumtionsregeln och den omvända 

bevisbördan i 4:19 st 1 i större utsträckning än män. Kvinnan kommer således i en mer 

utsatt position än mannen då hon går in i ett samboförhållande eller äktenskap - hon 

 

”Utmätning av egendom, under åberopande av UB 4:19 st 1, sker oftare till förmån för mannens

skulder än för kvinnans skulder. Vid utmätningsförfarandet är det vanligare att kvinnan i ett

samboförhållande eller äktenskap anför anspråk på ensam äganderätt avseende egendom som

utmätts till förmån för mannens skulder, än tvärtom.” 
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utsätts för större risk att tvingas att freda sin egendom, enligt den omvända 

bevisbördan, än en man och när hon tvingas freda sin egendom ställs höga beviskrav.  

 

Intresset av ett effektivt utmätningsförfarande uppfylls således på bekostnad av 

kvinnans äganderätt, vilket knappast kan anses som främjande av jämställdheten mellan 

könen. Tillämpningen av UB 4:19 st 1 innebär att kvinnan kommer i ett sämre 

utgångsläge eftersom hennes äganderätt är underordnad mannens skuldsättning. UB 

4:19 st 1 inskränker således skyddet för en kvinnas äganderätt medan mannens 

äganderätt, generellt sett, inte påverkas av den aktuella lagregeln. Konsekvensen av  

tillämpningen av den aktuella lagregeln innebär att mannens äganderätt sätts framför  

kvinnans och att hans intresse (av att bli skuldfri) går före hennes intresse (av att skydda 

sin äganderätt), vilket befäster hierarkin mellan könen. 

 

Konsekvenser av lagregelns tillämpning för vad som betraktas som kvinnligt och 

manligt synliggörs genom att det faktum att lagstiftaren presumerar att gäldenären är 

ensam ägare till egendomen. I praktiken är gäldenären i dessa fall, generellt sett, en man. 

Konsekvensen blir att en omedveten föreställning om att det är mannen i förhållandet 

som äger saker konstrueras. Lagstiftaren utgår från presumtionen att gäldenären i 

samboförhållandet eller äktenskapet äger egendom som finns i parternas gemensamma 

besittning. I praktiken är denne gäldenär man. Härav följer att om man går utanför 

juridikens relevanta ruta och kopplar samman lagregeln med dess effekt i praktiken, ur 

ett genusperspektiv, får detta konsekvensen att lagstiftarens ord undermedvetet speglar 

föreställningen om att mannen i förhållandet är ägare till egendom. Utgångspunkten är 

således att det är vanligare att män äger saker än att kvinnor gör det, vilket befäster 

traditionella könsroller. Kvinnans äganderätt förminskas och osynliggörs – den blir 

sekundär till mannens.  

 

Kan man verkligen, mot bakgrund av ovan beskrivna strukturella mönster, säga att 

effekten av regleringen verkligen är könsneutral även i praktiken? Är det inte så att i 

praktiken tvingas kvinnor i större utsträckning än män se sin egendom utmätt för 

makens/sambons skulder? Således innebär tillämpningen av 4:19 st 1 att den ena maken 

måste skjuta till egendom för att täcka den andre makens skulder och att den 

förfördelade maken oftare är kvinnan än mannen i förhållandet. Detta strider inte minst 

emot regleringen i ÄktB 1 kap. 3§ om att varje make svarar för sina egna skulder och 
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råder över sina egna tillgångar. I samboförhållandet finns naturligtvis ej heller någon 

sådan plikt att dela ansvaret för sambons skulder. 

 

Mot bakgrund av detta resonemang kan konstateras att genom att osynliggöra 

könstillhörighetens betydelse uppnås inte automatiskt jämställdhet, det kan istället 

medföra att konsekvensen av lagregelns tillämpning blir att lagstiftaren indirekt tar 

ställning för det överordnade könet eftersom lagstiftaren på detta sätt accepterar den 

överordning som existerar inom genussystemet. Att kvinnor och män som individer 

inte skall behandlas olika betyder således inte att detta aldrig blir konsekvensen av en 

lagregels tillämpning. De negativa konsekvenserna drabbar då inte en enskild kvinna 

utan kvinnor som grupp, det vill säga att det – genom en något provocerande 

formulering – skulle kunna beskrivas som strukturell diskriminering. 

 

Utifrån ledorden hierarki, synlighet, objektivitet och relevans kan analysen sammanfattas på 

följande sätt:  

 

• Hierarki: Hierarkin mellan man och kvinna synliggörs genom slutsatsen att intresset av 

ett effektivt utmätningsförfarande uppfylls på bekostnad av kvinnans äganderätt, vilket 

inte främjer jämställdheten mellan könen. Lagregeln inskränker skyddet för en kvinnas 

äganderätt medan mannens äganderätt, generellt sett, inte påverkas av den aktuella 

lagregeln. Genom tillämpningen speglas föreställningen om att mannens äganderätt är 

viktigare än kvinnans och att hans intressen går före hennes, vilket befäster hierarkin 

mellan könen och motsättningen mellan deras intressen. 

 

• Synlighet: En allmänmänsklig bild uppnås genom att visa att konsekvensen av 

tillämpningen blir att uppfattningen om att mannen i förhållandet är ägare till egendom 

understöds. Utgångspunkten, normen, blir således att det är vanligare att män äger saker 

än att kvinnor gör det, vilket befäster traditionella könsroller. Kvinnans äganderätt 

förminskas och osynliggörs. Egenskapen av att vara beroende skrivs in på hennes 

”etikett”. Mannens egenskaper kompletteras med utgångspunkten att det är han som 

köper egendom och således är ”ekonomisk aktiv” och ”ägare”.  

 

• Objektivitet och relevans: Självförståelsen främjas genom att påvisa att det faktum att 

kvinnor och män som individer inte får behandlas olika, inte med automatik betyder att 
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detta aldrig blir konsekvensen av en lagregels tillämpning. Lagstiftaren tar indirekt 

ställning för det överordnade könet eftersom lagstiftaren, genom att vägra tillmäta 

lagregelns effekt i praktiken någon juridisk relevans, accepterar den överordning som 

existerar inom genussystemet.  

 

Genom en analys med hjälp av den utvecklade metoden för tolkning av juridiska texter 

utifrån ett genusperspektiv kan således budskapet i förklaringsgrunden 

(intresseavvägningen) bakom regleringen i UB 4:19 st 1 kompletteras med följande 

dolda budskap: 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3 Exempel C: Skuldsaneringlag (en lagstiftning) 

5.2.3.1 Avgränsning av undersökningsområdet 

Skuldsaneringslagen från 1994 tillkom för att ge enskilda individer möjlighet att vända 

en neråtgående trend i sin privata ekonomi samt för att motverka att individer 

skuldsätter sig i alltför stor utsträckning. Lagstiftningen kan ses som en förmån för en 

enskild individ att få ordning på sitt ekonomiska liv och undvika den personliga tragedi 

som skuldsättningen kan föra med sig samtidigt som det minskar kostnaderna för 

samhället.  För att lagstiftningen inte skall ”missbrukas” och på så sätt skada 

betalningsmoralen och inkräkta alltför mycket på borgenärsintresset skall 

skuldsaneringslagen tillämpas relativt restriktivt. Skuldsanering kan således betraktas 

som ett privilegium som endast skall beviljas under vissa villkor: gäldenären skall vara 

kvalificerat insolvent och det måste kunna anses som skäligt att skuldsanering beviljas. 

Dessa krav innebär att gäldenären skall inte kunna betala sina skulder inom överskådlig 

tid samt att skuldsaneringen måste kunna anses som skälig med hänsyn till bland annat; 

omständigheter vid skuldernas tillkomst, skuldernas ålder samt de ansträngningar som 

gäldenären gjort för att försöka betala sina skulder.57 I lagens förarbeten anges 

                                                 
57 SOU 1990:74 s.223ff. 

 

”Genom att ställa upp en presumtion om att gäldenären är ensam ägare till lös egendom som

befinner sig i gemensam besittning av makar/sambor och lägga över bevisbördan på

maka/make/sambo att visa att egendomen tillhör henne/honom med ensam äganderätt, har

lagstiftaren låtit intresset av ett effektivt utmätningsförfarande väga tyngre än skyddet av kvinnans

äganderätt.” 
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uttryckligen att en skälighetsbedömning skall vara avgörande för beslut om 

skuldsanering beviljas eller inte.58 Av detta ställningstagande följer att uttalanden i lagens 

förarbeten tillmäts stor betydelse vid skälighetsbedömningen.  

 

I förarbetena uttalas följande avseende vilka slags skulder som en gäldenär skall kunna 

beviljas skuldsanering för: ”Det förhållande att en betydande del av en persons 

skuldsättning härrör från en tidigare bedriven näringsverksamhet kan då /till och med/ 

tala för att skuldsanering bör beviljas.”59 I förarbetena slås även fast att dessa skulder 

som uppkommit på grund av näringsverksamhet inte bara kan omfattas av 

skuldsaneringen, utan även att de skall betraktas positivt vid en skälighetsbedömning 

och således tala för att skuldsanering skall beviljas. Vid utformningen av lagstiftningen 

undantogs aktiva näringsidkare från möjligheten att beviljas skuldsanering, detta 

ändrades dock 1996. I den nuvarande lagstiftningen anges att även aktiva näringsidkare 

kan beviljas skuldsanering under förutsättning att det finns särskilda skäl med hänsyn till 

verksamhetens ringa omfattning och enkla beskaffenhet. Förutom skulder som är 

förknippade med näringsverksamhet behandlar förarbetena så kallad lyxkonsumtion. 

Lyxkonsumtion skall enligt uttalanden betraktas som negativa men trots detta kan det 

”…exempelvis finnas anledning att inte se lika negativt på en skuldsättning som härrör 

från ’onödig lyxkonsumtion’ om den är gammal jämfört med om den är färsk”60. Av 

uttalandet kan man dra slutsatsen att skulder förknippade med lyxkonsumtion skall 

inverka negativt på skälighetsbedömningen. Vad som utgör lyxkonsumtion och hur 

avgränsningen mellan lyxkonsumtion och övrig konsumtion skall göras ger förarbetena 

ingen vägledning till. Denna avgränsning får fastställas genom praxis. 

 

Förklaringsgrunden bakom skuldsaneringsinstitutet kan enligt min mening formuleras 

genom en intresseavvägning som förmedlar följande budskap: 

 

 

 

 

 

 

                                                 
58 SOU 1990:74 s.220f. 
59 Prop. 1993/94:123 s.89. 
60 Prop. 1993/94:123 s.98. 

 

”Beviljande av skuldsanering är en avvägning mellan å ena sidan intresset av att ge enskilda

individer möjlighet att vända en neråtgående trend i sin privata ekonomi samt att motverka att

individer skuldsätter sig i alltför stor utsträckning, å andra sidan intresset av att upprätthålla 

betalningsmoralen och skydda borgenärerna. Avvägningen görs genom en skälighetsbedömning där

bland annat skuldernas natur är avgörande.” 
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5.2.3.2 Betydelsen av könstillhörighet och föreställningar om genus 

Skuldsaneringslagen är formellt sett könsneutral och det finns ingenting i dess teoretiska 

utformning som tyder på att beviljandet av skuldsanering skulle kunna påverkas av 

individens könstillhörighet. Beslutet om att genomföra skuldsanering är beroende av 

bedömningen av gäldenärens insolvens och skäligheten i att skuldsanering beviljas och 

således spelar gäldenärens kön ingen roll i sammanhanget. I detta skede av arbetsgången 

bör man fråga sig om resonemanget påverkas av att man tillför en aspekt av 

könstillhörighet och föreställningar om genus.  

 

För att bilda mig en uppfattning om det strukturella mönstret inom detta område tar jag 

vägledning av en undersökning genomförd av Hanna Sörendahl.61 Materialet i 

undersökningen utgörs av 696 st akter från kronofogdemyndigheten i Umeå som avser 

ensamstående gäldenärer med eller utan barn. Gäldenärerna är födda mellan 1939 och 

1969. Undersökningen är alltså relativt liten men i avsaknad av större undersökningar 

eller liknande undersökningar i andra delar av landet gör jag antagandet att situationen 

med sannolikhet är likartad i övriga delar av landet.  

 

Genom undersökningen visar Sörendahl på att det finns skillnader mellan skulder hos 

kvinnor och män. Resultatet av undersökning visar på existensen av vad Sörendahl 

refererar till som kvinno- och manstypiska skulder. Som manstypiska skulder nämner 

Sörendahl bland annat moms, f-skatt, källskatt och vite. Dessa skulder kallar hon med 

en gemensam benämning näringsskulder. Dessutom kan även skulder förknippade med 

bilinnehav (såsom bensinkort, trafikförsäkring och fordonsskatt) räknas som 

manstypiska skulder. Konsumtionsskulder och även studieskulder räknas däremot som 

kvinnotypiska skulder. I konsumtionsskulder ingår kontokortskulder, postorderskulder, 

elleverantörsskulder, telefonräkningar, tv-avgift, bensinkort och bostadsskulder.62 

 

Orsakerna till varför det ser ut på detta sätt kan naturligtvis vara varierande: 

• ”Skillnader i inkomster mellan kvinnor och män.” 

• ”Olika prioriteringar avseende investeringar mellan kvinnor och män.” 

• ”Män försörjer sig genom att driva företag i större utsträckning än kvinnor.” 

• ”Kvinnor investerar i utbildning genom studielån i större utsträckning än män.” 

                                                 
61 Undersökningen är publicerad i: Red. Burman/Gunnarsson, Familjeföreställningar s.105ff. 
62 Red. Burman/Gunnarsson, Familjeföreställningar s.111ff 



 56

Oavsett vilket eller vilka av ovanstående förklaringar som ligger bakom det faktum att 

män och kvinnor skuldsätter sig på olika sätt kan, mot bakgrund av ovan resonemang, 

följande antagande beskriva det strukturella mönstret: 

 

 

 

 

 

 

5.2.3.3 Analys med utgångspunkt i ett genusperspektiv 

För att förhindra att betalningsmoralen skadas och för att skydda borgenärerna skall 

lagstiftningen tillämpas restriktivt, därför är det naturligt att i förarbetena till 

skuldsaneringslagen återfinna en diskussion om vilka skulder som skall anses tillräckligt 

kvalificerade för att kunna omfattas av skuldsanering. Uttalanden i lagens förarbeten 

tillmäts stor betydelse vid skälighetsbedömningen som skall genomföras inför ett beslut 

om skuldsanering. I förarbetena anges att förekomsten av skulder som är förknippade 

med näringsverksamhet skall betraktas som positivt och skall tala för att skuldsanering 

skall beviljas. Effekten av skälighetsbedömningen enligt skuldsaneringslagen blir således 

att mäns skuldsättning skulle kunna leda till skuldsanering i högre utsträckning än 

kvinnors, under förutsättningen att män söker sanering för manstypiska skulder, 

eftersom man inför beviljande av skuldsanering ser positivt på så kallade manstypiska 

skulder. Att det finns en möjlighet att män, lättare än kvinnor, kan få ta del av den 

förmån som skuldsaneringsmöjligheten måste anses vara, kan knappast anses främja 

jämställdheten dem emellan. Dessutom skulle en sådan möjlighet innebära att män har 

lättare att befrias från sina skulder än kvinnor och att kvinnor då har svårare att vända 

en neråtgående trend i sin privata ekonomi och undvika att skuldsätta sig i alltför stor 

utsträckning.   Detta skulle innebära att kvinnors möjlighet att förbättra sin ekonomiska 

situation motarbetas medan mäns möjlighet underlättas, vilket befäster det hierarkiska 

förhållandet mellan könen.  

 

De skulder som betecknas som kvinnotypiska omnämns endast i förbigående i 

förarbetena – de är osynliga. Endast lyxkonsumtion berörs och inte den normala 

konsumtionen som likväl skulle kunna vara upphov till den kvinnotypiska skulden. 

Näringsskulder diskuteras ingående och dessutom anges att dessa skall betraktas 

 

”Det finns skillnader mellan arten av kvinnors och mäns skuldsättning. Skulder förknippade med 

näringsverksamhet och bilinnehav är vanligare bland män (manstypiska) emedan skulder

förknippade med studieskulder och konsumtionsskulder är vanligare bland kvinnor

(kvinnotypiska).” 
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positivt inför ett beslut om skuldsanering. Eftersom lagstiftaren säger att det är 

ursäktligt att göra felbedömningar inom affärsvärlden och uttalanden om att detta skall 

betraktas som positivt sägs också indirekt att skuldsättning förknippad med privatlivet 

(konsumtion?) inte är ursäktlig på samma sätt. Ingenting sägs till ledning om 

konsumtionsbegreppet; skall lyxkonsumtion även innefatta vanlig konsumtion? 

Lagstiftningen förmedlar på detta sätt en undermedveten föreställning om att 

kvinnotypiska skulder inte räknas, att de är osynliga och inte är kvalificerade nog för att 

saneras. På detta sätt förminskas och bagatelliseras kvinnors ekonomiska problem och 

deras vardag. Genom att endast förhålla sig till förekomsten av lyxkonsumtion ger 

förarbetena intryck av att all konsumtion som leder till skuldsättning skulle vara onödig 

och därför inte vara kvalificerad nog att bli sanerad. Tankegångarna pekar mot 

uppfattningen om att konsumtionsskulder är skulder som har uppkommit på grund av 

individens oförmåga att kontrollera sin konsumtion och gäldenären får således ”skylla 

sig själv”. Att sanera konsumtionsskulder skulle, enligt den uppfattningen som 

framträder mellan raderna i förarbetena, innebära en risk för att betalningsmoralen 

skadas. Skulle man mot bakgrund av lagstiftarens resonemang kunna hävda att de 

kvinnotypiska skulderna måste anses ha uppkommit på grund av kvinnans oförmåga att 

kontrollera sin konsumtion och att hon därför har sig själv att skylla? Skulle det vara 

större risk att skada kvinnors betalningsmoral än mäns? Är det i så fall ett uttryck för 

uppfattningen att kvinnornas betalningsmoral skulle vara svagare än mäns? Den ena 

genuskategorins etikett kompletteras med egenskaper som ”oansvarig”, ”brist på 

självdisciplin” och ”låg betalningsmoral” medan den andra kategorins agerande bedöms 

som ”ursäktliga felbedömningar” som resulterat i skuldsättning som är ”ursäktlig” och 

vars sanering inte hotar dessa gäldenärers betalningsmoral.  

 

Effekten av inställningen till olika skulder i förarbetena till skuldsaneringslagen skulle 

kunna innebära att män och kvinnor, generellt sett, behandlas olika vid ansökan om 

skuldsanering, vilket inte kan anses som en könsneutral effekt. För att ta reda på om 

detta stämmer skulle man dock behöva ta reda på arten av skulder som män respektive 

kvinnor ansöker om. Att bortse från det faktum att män och kvinnor skuldsätter sig på 

olika sätt leder till att objektiviteten hos lagstiftaren kan ifrågasättas. 

 

Utifrån ledorden hierarki, synlighet, objektivitet och relevans kan analysen sammanfattas på 

följande sätt: 
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• Hierarki: Hierarkin mellan könen synliggörs genom att uppmärksamma det faktum att 

det finns en risk män och kvinnor behandlas olika vid ansökan om skuldsanering 

eftersom det är lättare att beviljas skuldsaneringen för manstypiska skulder. Att män kan 

ha lättare att bli beviljade en förmån än kvinnor kan knappast anses främja 

jämställdheten dem emellan. Dessutom skulle detta innebära att kvinnors möjlighet att 

förbättra sin ekonomiska situation motarbetas medan mäns möjlighet underlättas, vilket 

befäster det hierarkiska förhållandet mellan könen. 

 

• Synlighet: En allmänmänsklig bild uppnås genom att påvisa att lagstiftningen 

undermedvetet förmedlar inställningen att kvinnotypiska skulder inte räknas, att de är 

osynliga och inte är kvalificerade nog för att saneras. Förarbetena ger intryck av att all 

konsumtion som leder till skuldsättning skulle vara onödig.  De kvinnotypiska skulderna 

anses ha uppkommit på grund av kvinnans oförmåga att kontrollera sin konsumtion och 

därför får hon skylla sig själv. Att sanera konsumtionsskulder skulle innebära en risk för 

att kvinnornas svaga betalningsmoral skadas. Egenskaper som ”oansvarig”, ”brist på 

självdisciplin” och ”låg betalningsmoral” skrivs in på hennes etikett. Han tillskrivs 

egenskaper som ”ansvarsfull” och ”affärsmässig” genom att hans skulder är betraktas 

som resultatet av affärsmässiga missbedömningar.  

 

• Objektivitet och relevans: Självförståelsen främjas genom att uppmärksamma att 

förekomsten av manstypiska och kvinnotypiska skulder riskerar att leda till olika 

behandling av män och kvinnor i skuldsaneringsärenden. Att lagstiftaren bortser från 

relevansen av skillnader i skuldsättningen leder till att objektiviteten hos lagstiftaren kan 

ifrågasättas. 

 

Genom en analys med hjälp av den utvecklade metoden för tolkning av juridiska texter 

utifrån ett genusperspektiv kan således förklaringsgrunden bakom 

skuldsaneringsinstitutet, per automatik, sägas förmedla följande dolda budskap: 

 

 

 

 

 

”Beviljande av skuldsanering är en avvägning mellan å ena sidan intresset av att ge enskilda

individer möjlighet att vända en neråtgående trend i sin privata ekonomi samt att motverka att

individer skuldsätter sig i alltför stor utsträckning, å andra sidan intresset av att upprätthålla 

betalningsmoralen och skydda borgenärerna. Avvägningen görs genom en skälighetsbedömning där

bland annat förekomsten av manstypiska skulder är avgörande.” 



 59

5.2.4 Exempel D: Juridisk tvistelösning (en metod) 

5.2.4.1 Avgränsning av undersökningsområdet 

Rättsordningens två huvudsakliga syften är dels att styra individers beteende på ett visst 

sätt, dels att lösa uppkomna tvister.63 Den modell för juridisk tvistelösning som präglar 

juridiken utgörs av domstolsprocessen. I denna framställning bortser jag från den 

privata tvistelösningen som sker genom skiljeförfarande, eftersom även detta förfarande 

följer samma formella mönster som domstolsprocessen.  

 

Den juridiska tvistelösningen karaktäriseras av en tydlig rollfördelning mellan de 

inblandade parterna och formella spelregler för deras agerande. Inom den civilrättsliga 

tvistemålsprocessen utgörs rollfigurerna av käranden, svaranden och domstolen.  Varje 

rollfigur har sin uppgift; käranden framställer sitt anspråk, käromålet, i sin 

stämningsansökan och käranden redovisar sin inställning i sitt svaromål. Båda parter 

skall framföra yrkande och grunder för sin inställning. Vid förhandlingen styrker sedan 

respektive part sitt yrkande genom till exempel förhör och bevisning.64 Varje part skall 

få tillfälle att ta del av och yttra sig över processmaterialet i enlighet med 

kontradiktionsprincipen.  

 

Det är således upp till kärande och svarande att presentera utredningen och att 

förhandla med varandra inför domstolen. Parterna lämnar således över ansvaret för 

tvistelösningen till en tredje part. Spelet mellan parterna går ut på att försöka övertyga 

domstolen om att den bör döma i enlighet med just deras ståndpunkt. Antingen 

kommer domen vara till förmån för den ena parten eller för den andra – någon 

möjlighet att på eget bevåg döma till en kompromiss har inte domstolen, dock har 

domstolen en uppgift att försöka få till stånd en förlikning mellan parterna. 

Kommunikationen mellan käranden och svaranden utgår således inte från den 

målsättning som vi i vardagligt tal förknippar med förhandlingar, det vill säga att nå en 

lösning i samförstånd, utan genomförs i syfte att övertyga domstolen om att motparten 

har en felaktig uppfattning eller kanske till och med om att motparten ljuger. 

Kommunikationen mellan käranden och svaranden blir således sekundär i förhållande 

till den underliggande kommunikation som förs mellan respektive part och domstolen. 

Med detta menar jag att parterna kommunicerar med varandra, via sina ombud, endast i 

                                                 
63  Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning s.152f. 
64 Carlson/Persson, Processrättens grunder s.31ff.  
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syfte att få fram ett budskap till domstolen, inte i syfte att kommunicera med varandra. 

Förhandlingen följer ett tydligt upprättat mönster där momenten avlöser varandra i en 

bestämd ordning och domstolen avgör sedan målet på ett opartiskt och neutralt sätt. 

Enligt den omedelbarhetsprincipen skall rättens bedömning endast grunda sig på vad som 

förekommit under huvudförhandlingen. Huvudförhandlingen skall, enligt 

koncentrationsprincipen, om möjligt fortgå i ett sammanhang till dess ett avgörande kan 

ske. Undantagsvis kan ett tvistemål avgöras efter skriftlig handläggning, annars är 

huvudregeln att muntlighetsprincipen gäller, det vill säga rättens bedömning skall grunda sig 

på vad som framkommit muntligen under huvudförhandlingen. Förhandlingen skall 

även enligt offentlighetsprincipen avgöras med möjlighet för allmänheten att närvara, även 

om rätten i vissa fall kan förordna om att ett mål skall avgöras bakom stängda dörrar. 

 

Förklaringsgrunden till varför lagstiftaren har valt att utforma tvistelösningsmodellen på 

detta sätt kan åskådliggöras genom de grundläggande principer som nämns i texten 

ovan: 

 

 

 

 

 

5.2.4.2 Betydelsen av könstillhörighet och föreställningar om genus 

I litteratur inom psykologi och organisationsteori klassificeras olika 

konflikthanteringsstilar. Uppdelningen kan variera mellan olika författare men generellt 

sett kan fem olika modeller urskiljas:65  

 

Den första modellen omnämns som kampstrategin och karaktäriseras av att konflikten 

utgör en strid där det handlar om att vinna eller förlora. Kampen avgörs genom att 

parterna vänder sig till en högre instans. En part utnyttjar sin argumentationsförmåga, 

sin rang eller position för att vinna på motpartens bekostnad. Kampen förstärker 

tvisten genom att motparterna ofta ”polariserar sina ståndpunkter och utifrån sin 

position genom justa eller i värsta fall ojusta metoder försöker få ett övertag på den 

                                                 
65 Följande uppdelning återfinns i Ekstam, Handbok i Konflikthantering s. 85ff. Liknande uppdelning återfinns även i 
Hatch, Organisationsteori – Moderna, symboliska och postmoderna perspektiv, s.336. 

 

 

Utformningen av tvistelösningsmodellen bygger på grundläggande processprinciper; 

kontradiktionsprincipen, koncentrationsprincipen, omedelbarhetsprincipen, muntlighetsprincipen och

offentlighetsprincipen. Principerna skall verka för en rättssäker process. 
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andre”66. Den andra modellen kallas för samverkansstrategin och karaktäriseras av att 

modellen användes i ett preventivt syfte. ”Rätt hanterat innebär detta att diskussionen 

mynnar ut i att några problem löses som annars skulle ha föranlett en konflikt.”67 

Parterna skapar ett överordnat mål för att motivera ett samarbete. Denna modell 

påminner i sin tur om nästa modell - kompromisstrategin som karaktäriseras av att parterna 

försöker förhandla fram en, för dem båda, acceptabel lösning. ”Att kompromissa 

innebär ofta att splittra olikheter, utbyta förmåner eller snabbt hitta någon form av 

’mittpositioner’.”68 Denna kompromissmetod innebär att parterna istället för att 

fokusera på motpartsförhållandet, det vill säga att försvara sin egen uppfattning och 

försöka övertyga en tredje part om dess korrekthet, fokuserar på öppningar och 

möjligheter i tvisten. Genom att aktivt söka kompromisser och jämkningar kan tvisten 

lösas i samförstånd. Denna strategi står som en motsats till den så kallade 

undvikandestrategin som istället karaktäriseras av det faktum att tvisten inte blir löst. 

”Undvikande innebär att du inte går in i tvisten utan på något sätt håller dig utanför. 

Det kan du göra genom att undvika att tala om din egen inställning, undvika den person 

du har en konflikt med eller ignorera de åsiktsolikheter som finns… .”69 Parterna 

undviker varandra och håller inne med känslor och åsikter. Slutligen kan omnämnas 

den så kallade anpassningsstrategin  som helt enkelt innebär att den ena parten väljer att ge 

upp och låta motparten vinna. ”Det finns därmed ett element av att offra sig i denna stil 

och det finns ofta en risk att de olika uppfattningarna senare dyker upp igen.”70 

 

Enligt min åsikt kan den juridiska tvistelösningsmodellen tillföras den strategi som ovan 

benämns som kampstrategi. För att särskilja de utmärkande dragen i den juridiska 

konfliktsituationen och poängtera dess speciella karaktär kan man beskriva den juridisk 

tvistelösning som ett tornerspel under riddartiden. Mot bakgrund av ovanstående 

presentation av den juridiska tvistelösningen anser jag att situationen i en domstol kan 

liknas vid ett tornerspel; där två värdiga motståndare möts i tvekamp under överseende 

av en högre instans som håller ordning med hjälp av tydliga processuella regler och 

dömer enväldigt. De processuella reglerna i tornerspelet skulle kunna liknas vid de 

principer som styr den juridiska tvistelösningen; riddarna får tillfälle att syna varandras 

skicklighet vid den inledande uppvisningen (kontradiktionsprincipen), kampen dem 

                                                 
66 Ekstam, Handbok i konflikthantering, s.85. 
67 Ekstam, Handbok i konflikthantering, s.86. 
68 Ekstam, Handbok i konflikthantering, s.87. 
69 Ekstam, Handbok i konflikthantering, s.88. 
70 Ekstam, Handbok i konflikthantering, s.89. 



 62

emellan förs i ett och samma sammanhang (koncentrationsprincipen) och avgörs 

genom den skicklighet som riddarna har uppvisat under tornerspelets gång 

(omedelbarhetsprincipen) samt att utgången avgörs endast på grund av riddarnas 

handlingar (muntlighetsprincipen) under övervakande av allmänheten 

(offentlighetsprincipen). Uppbyggnaden av tornerspelet följer den så kallade 

kampstrategin; kampen mellan riddarna utgör en strid där det handlar om att vinna eller 

förlora. En högra instans, ofta kungen eller drottningen, fäller avgörandet. Riddarna 

utnyttjar sin skicklighet och sin rang för att vinna över sin motståndare.  

 

Uppfattningar tyder på att det, generellt sett, skulle vara en kvinnlig egenskap att agera 

enligt kompromisstrategin, medan kampstrategin skulle vara en mer manlig strategi för 

konfliktlösning. Genom att hänvisa till både internationell och svensk forskning 

presenterar Barbro Lenéer Axelson och Ingela Thylefors denna uppfattning. 

Författarna menar att forskningen visar uppgifter som tyder på att kvinnor är mer 

relationsorienterade och männen mer byråkratiska i konfliktsituationer. Författarna 

nämner tre olika undersökningar som exempel: Gardell och Gustavsson, Sjukvård på 

löpande band, Prisma 1979, Friedlander och Green, Life styles and conflict-coping structures, 

Group and Organization Studies 1977 samt Boalt och Boëtius, Autonomy coping and 

defence in small work groups. Analysis of psycological processes within and between individual group 

members, Psykologiska institutionen Stockholms univeristet 1983. Lenéer Axelson och 

Thylefors skriver: 

 

”Män löser oenigheter utifrån principer, regler och bestämmelser. De är objektiva så till vida 

som de inte tar hänsyn till person och speciella omständigheter. Genom att röra sig på ett 

’sakligare’ plan får man snabbare till stånd lösningar. …. Kvinnor är mer hänsynstagande till de 

inblandade personerna när det gäller att lägga upp arbete och lösa problem. De drivs av en 

önskan om att alla ska bli nöjda. Mycken tid anslås till diskussioner och det görs ideliga 

justeringar av olika överenskommelser. ”71 

 
En annan undersökning, genomförd av professor Suzanne Schlyter, visar på skillnader 

avseende hur män och kvinnor agerar och talar under en domstolsförhandling.72 

Kvinnorna framstod som mer tillbakadragna än männen i rättssalen och mer benägna 

att öppna en dialog. Schlyter konstaterar bland annat att männen och kvinnorna 
                                                 
71 Lenéer-Axelson/Thylefors, Om konflikter - Hemma och på jobbet, s.98. 
72 Undersökning är publicerad i Red: Brunnberg, Rapport från en konferens om kvinnors och mäns olika språk och olika värde 
och diskuteras även i Schömer, Konstruktion av genus i rätten och samhället, s.290ff. 
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uttryckte sig på olika sätt, men även att advokaterna använde sig av olika språk när de 

adresserade sina klienter. Schlyter hävdar att det genom att analysera språket är möjligt 

att studera skillnader i det talade språket mellan män och kvinnor. Schlyter konstaterar 

sammanfattningsvis att mannen talar längre, har en monologisk stil, har ett något 

komplexare språk, framhäver sig själv och sin insats, är intresserad av sak mer än av 

människor, är aktiv och pådrivande. Kvinnan däremot talar mindre och kortare, har en 

dialogisk stil, har ett något enklare språk, förringar sig själv och sin insats, är intresserad 

mer av människor än av sak, är mottagande och lyssnande. 

 

Förklaringarna till att det strukturella mönstret verkar se ut på ovanstående beskrivna 

sätt kan vara många men jag vill understryka att ingenting tyder på att orsaken, till att 

kvinnor och män verkar agera efter olika strategier och verkar vara benägna att använda 

olika tvistelösningsmodeller, måste vara biologisk. Tvärtom tyder många undersökningar 

på att orsaken skulle vara att män och kvinnor av sin omgivning formas till att agera 

enligt den ena eller andra modellen. Det är nästintill omöjligt att avgöra om orsaken till 

detta beteende är biologisk, en effekt av socialisering eller en blandning av dem båda. 

Oavsett vilka förklaringar som ligger bakom detta strukturella mönster kan, mot 

bakgrund av de undersökningar som genomförts, följande antagande ligga till grund för 

analysen: 

 

 

 

 

5.2.4.3 Analys med utgångspunkt i ett genusperspektiv 

Mot bakgrund av att kvinnor, generellt sett, agerar enligt kompromissmodellen innebär 

detta att kvinnan, vid den juridiska tvistelösningen, agerar enligt denna modells 

spelregler. Genom att formulera sig på ett förstående sätt för motpartens situation och 

lämna öppningar för motparten inbjuder kvinnan till kompromiss. Hennes agerande 

innebär att hon kommer i ett sämre utgångsläge i processen eftersom hon inte spelar 

efter kampstrategin. Kanske agerar hon därför genom att söka jämkningsmöjligheter 

mellan de olika ståndpunkterna istället för att attackera sin motpart och utnyttja sitt 

eventuella övertag? Detta agerande, som är positivt och som skulle vara till fördel i 

kompromissmodellen, slår tillbaka i den juridiska tvistelösningen; det vill säga att 

kvinnans agerade upplevs som osäkert och inkorrekt. Kvinnan upplevs som vag och 

 

”Kvinnor är, generellt sett, mer benägna att lösa tvister genom kompromissmodellen medan män, 

generellt sett, är mer benägna att tillämpa kampmodellen.” 
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oprecis i sina utsagor. Kvinnans försök till att inleda en dialog med domstolen och 

hennes önskan om att redogöra för anledningen till sitt agerande upplevs negativt av 

domstolen och avvisas som irrelevant och kanske till och med som otillåtet. En part 

som försöker sätta in ett agerande i ett sammanhang genom att förklara sina motiv 

riskerar att denna redogörelse, inom den juridiska tvistelösningsmodellen, betraktas som 

onödig information. Inom tvistelösningsmodellen är inte alltid den bakomliggande 

moraliska avvägningen till ett agerande eller ett beslut juridiskt relevant - endast partens 

faktiska handlande tillmäts någon egentlig betydelse.  

 

Kvinnan använder således kompromissmodellens spelregler inom en tvistelösning som 

följer en kampstrategi. Resultatet av denna sammanblandning av strategier blir sannolikt 

att kvinnan agerar som medhjälpare till motpartens ombud och kommer i ett sämre 

läge. Ett tvistelösningsförfarande som är utformat efter en modell som gynnar den ena 

parten kan knappast anses som ett jämställt tvistelösningsinstitut. Att en kvinna redan 

vid processens början befinner sig i ett sämre utgångsläge endast på grund av 

tvistelösningsmodellens utformning innebär bland annat att hon måste vara mer 

övertygande i sina utsagor och i sitt agerande än sin motpart för att kunna vinna 

processen. På detta sätt synliggörs på vilket sätt hierarkin mellan könen befästes.  

 

Det agerande som, generellt sett, betraktas som manligt blir normen i den juridiska 

tvistelösningen. Mannens agerande passar in i ”tornerspelet” och premieras. Hans 

agerande uppfattas som korrekt och passande. Hennes försök till att öppna en dialog 

och försök till att motivera sitt agerande och sina ställningstaganden nonchaleras. 

Hennes upplevelser stämplas som irrelevanta och osynliggörs. Genom att kvinnans 

agerande inte passar in i tvistelösningsmodellen kommer omgivningen att tolka hennes 

agerande som ”osäkert”, ”naivt” och ”inkorrekt”, vilket leder till att dessa egenskaper 

skrivs in på hennes ”etikett”. Hans agerande bedöms istället som ”sakligt” och 

”korrekt”. På detta sätt produceras genusföreställningar. 

 

Trots att den juridiska tvistelösningen skall vara objektiv och opåverkad av parternas 

könstillhörighet kan ändå konstateras att; genom utformningen av 

tvistelösningsmetoden och genom avsaknad av kunskap om hur könen agerar i 

konfliktsituationer, denna tvistelösning knappast kan beskrivas som objektiv. Valet av 

utformning av den juridiska tvistelösningsmodellen kan inte anses främja jämställdheten 
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så länge denna kunskap och förståelse saknas hos domstolen. Kvinnans medvetna eller 

omedvetna agerande enligt ”fel spelregler” vid tvistelösningen innebär att hennes 

agerande och uttalanden betraktas som irrelevanta och i behov av att silas genom ett 

juridiskt filter. I denna situation framträder tydligt gränserna för juridikens relevanta 

ruta.   

 

Utifrån ledorden hierarki, synlighet, objektivitet och relevans kan analysen sammanfattas på 

följande sätt:  

 

• Hierarki: Hierarkin mellan man och kvinna synliggörs genom att konstatera att ett 

tvistelösningsförfarande som är utformat efter en modell som gynnar den ena parten 

inte kan anses som ett jämställt tvistelösningsinstitut. Att en kvinna redan vid processens 

början befinner sig i ett sämre utgångsläge endast på grund av tvistelösningsmodellens 

utformning innebär bland annat att hon måste vara mer övertygande i sina utsagor och i 

sitt agerande än sin motpart för att kunna vinna processen. Detta konstaterande belyser 

den rådande hierarkin mellan könen.  

 

• Synlighet: En allmänmänsklig bild uppnås genom att påvisa att följden av att kvinnans 

agerande inte passar in i tvistelösningsmodellen blir att omgivningen tolkar hennes 

agerande som negativt, osäkert, inkorrekt, naivt och omständligt, vilket leder till att 

dessa egenskaper skrivs in på hennes ”etikett”. Hans agerande får honom istället att 

framstå som korrekt och sakligt.  

 

• Objektivitet och relevans: Självförståelsen främjas genom att uppmärksamma att 

utformningen av tvistelösningsmetoden i kombination med avsaknad av kunskap om 

hur könen agerar i konfliktsituationer innebär att modellen knappast kan beskrivas som 

objektiv. Valet av utformning av den juridiska tvistelösningsmodellen kan inte anses 

främja jämställdheten så länge denna kunskap och förståelse saknas hos domstolen. 

Kvinnans medvetna eller omedvetna agerande enligt ”fel spelregler” vid tvistelösningen 

innebär att hennes agerande och många av hennes uttalanden betraktas som irrelevanta 

och faller utanför gränserna för juridikens relevanta ruta. 
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Genom en analys med hjälp av den utvecklade metoden för tolkning av juridiska texter 

utifrån ett genusperspektiv medför således förklaringsgrunden bakom den juridiska 

tvistelösningsmodellens utformning att följande dolda budskap förmedlas: 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Hur går man vidare? 

Vid användningen av ett genusperspektiv är det av stor vikt att undvika att generalisera 

från ett alltför tunt material. Å ena sidan blir det oundvikligt att göra uttalanden, 

resonera och dra slutsatser utifrån generella utgångspunkter eftersom det vore befängt 

att utesluta möjligheten att enstaka individer eller en viss speciell grupp kan avvika från 

ett mönster.  Å andra sidan kan man inte dra någon nytta av analyserna om de inte vilar 

på ett tillräckligt omfattande material. För att kunna dra några mer vittgående slutsatser 

av analyserna i detta kapitel krävs således att underlaget kompletteras på så sätt att 

förklaringsgrundernas korrekthet underbyggs i större omfattning än vad jag har gjort i 

detta arbete samt att de sannolika antaganden som ligger till grund för analysen styrks. 

För att göra detta måste tillämparen få ta del av, eller själv genomföra, omfattande 

empiriska undersökningar. Nedan diskuteras arten av de upplysningar som skulle 

behövas i de exempel som har presenterats i detta arbete. 

 

Pacta sunt servanda: För att kunna styrka analysens tillämplighet skulle ett mer 

omfattande empiriskt material behöva presenteras. Undersökningar för att styrka 

uppfattningen om att kvinnor är mer benägna än män att fatta beslut och agera utifrån 

vad Gilligan definierar som omsorgsetik, skulle behövas som underlag till en mer 

djupgående analys.  

 

Utsökningsbalken 4:19 st 1: För att verifiera om den angivna förklaringsgrunden är 

korrekt och således även den presenterade analysen om vad detta skulle innebära för 

belysningen av de angivna målsättningarna, skulle en mer omfattande undersökning av 

akter inom den svenska kronofogdemyndigheten behöva genomföras.  

 

”Utformningen av tvistelösningsmodellen bygger på grundläggande processprinciper;

kontradiktionsprincipen, koncentrationsprincipen, omedelbarhetsprincipen, muntlighetsprincipen och 

offentlighetsprincipen. Principerna skall verka för en rättssäker process, men valet av

tvistelösningsmodell innebär de facto att kvinnor och män, generellt sett, har olika utgångsläge inför

en process.”  
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Skuldsanering: I detta sammanhang skulle exemplet behöva kompletteras med 

statistiska uppgifter, uppdelade enligt sökandes kön, om vilka typer av skulder de 

sökande vill sanera. Dessutom skulle en omfattande kartläggning av innehållet i de 

ansökningar som leder till skuldsanering behövas genomföras. 

 

Juridisk tvistelösning: För att gå vidare och genomföra den utvecklade metodens 

avslutande steg skulle empiriska sociologiska och psykologiska undersökningar behöva 

genomföras för att kunna verifiera huruvida kvinnor är mer benägna att tillämpa 

kompromissmodellen än män respektive huruvida män agerar efter kampstrategin i 

högre utsträckning än kvinnor. Jag skulle med intresse ta del av en mer omfattande 

undersökning avseende mäns och kvinnors sätt att agera i en rättssal. 

5.4 Sammanfattning 

Genom att använda mig av en tankemodell som möjliggör att integrera betydelsen av 

kön- och genustillhörighet i juridiska sammanhang har jag i analyserna i detta kapitel 

visat hur man kan resonera kring den underliggande betydelsen och konsekvenserna av 

dessa tillhörigheter. Jag vill erinra läsaren om att dessa analyser skall ses mot 

bakgrunden av att de bygger på förklaringsgrunder vilkas korrekthet bör underbyggas i 

större omfattning än vad jag har gjort i detta arbete samt att de sannolika antaganden 

som ligger till grund för analysen är just antaganden. Exemplifieringen av metodens 

tillämpning fastställer således inte det strukturella mönstret i samhället utifrån 

bedömningen sant/falskt, utan lyfter istället fram exempel på hur tillämparen av 

metoden, ur ett genusperspektiv, kan resonera utifrån sannolika antaganden om det 

strukturella mönstret. Analyserna avser således att visa läsaren hur den utvecklade 

metoden, tankemodellen, tillämpas och skall inte tolkas som utsagor om hur det faktiskt 

förhåller sig. 

 

Analysen har visat att principen pacta sunt servanda utgör normen inom avtalsrätten 

och att denna princip är utformad efter manliga utgångspunkter för att gynna 

omsättningen, vilket leder till att principen därmed står i konflikt med 

relationsprincipen som kvinnor är mer benägna att utgå från. Vid konflikt mellan de 

båda principerna är den förstnämnda överordnad den sistnämnda. Därefter har vi 

kunnat slå fast att i samband med intresseavvägningen bakom regleringen i 

utsökningsbalken 4:19 st 1 har lagstiftaren låtit intresset av ett effektivt 
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utmätningsförfarande väga tyngre än skyddet av kvinnans äganderätt. Dessutom har vi 

konstaterat att det finns en skillnad i inställningen till manligt och kvinnligt inför 

beviljandet av den förmån som skuldsanering innebär. Förekomsten av manstypiska 

skulder talar för att skuldsanering skall beviljas, vilket innebär att det finns en risk för 

att kvinnor skulle kunna missgynnas inför bedömningen om denna förmån skall 

beviljas. Slutligen har vi sett att konsekvensen, av att den juridiska tvistelösningen 

bygger på en modell som utgår från en manlig agerandenorm, är att en man, genom sin 

fallenhet för spelet enligt denna modell, kan få ett övertag på en kvinnas bekostnad. 
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6 Slutsatser och slutord 

6.1 Slutsatser 

6.1.1 Hur kan genusperspektiv tillämpas inom ämnet affärsjuridik? 

Utgångspunkten för arbetet är att den utvecklade metoden skall ge en möjlighet att 

anlägga ett genusperspektiv vid tolkning av juridiska texter. I detta arbete utgår jag 

således från uppgiften att utveckla en metod i betydelsen att utveckla en tankemodell för 

att exemplifiera hur man inom det affärsjuridiska området kan tänka och resonera kring 

betydelsen av kön/genus på ett strukturerat och systematiskt sätt. Genom den 

utvecklade metoden för tolkning av juridiska texter utifrån ett genusperspektiv kan 

perspektivet tillämpas inom ämnet affärsjuridik på det sätt som exemplifierats i kapitel 

fem.  

 

Att tillämpa en metod utifrån ett genusperspektiv, innebär att i samband med 

tolkningen uppmärksamma betydelsen av köns- och genustillhörighet i ett samhälle som 

präglas av ett visst strukturellt mönster, det vill säga att uppmärksamma vilka 

konsekvenser olika juridiska konstruktioner får för relationen mellan de båda 

genuskategorierna beroende av vilka levnadsvillkor de har. Det övergripande syftet är 

således att metoden skall synliggöra betydelsen av könstillhörighet och 

genusföreställningar inom juridiken. Vid en tolkning skall man således inte endast 

betrakta en könlös individ i en isolerad rättslig kontext utan även sätta in denna individ i 

det sammanhang som präglar den verklighet hon lever i. 

 

Jag vill erinra läsaren om en av de grundläggande utgångspunkterna för 

genusperspektivet; nämligen den genusteoretiska uppfattningen att orsaken till att 

kvinnor och män verkar agera på olika sätt, har olika preferenser, gör olika 

prioriteringar och så vidare, inte är ensidigt biologisk. Istället utgår tillämparen av ett 

genusperspektiv från antagandet att män och kvinnor av sin omgivning formas till att 

agera, tänka och välja enligt ett visst mönster. Det är dock inte uteslutet att denna 

formeringsprocess kan påverkas av biologiska egenskaper. Kvinnor och män formas in 

i olika beteenden och därför gör de, eller tvingas de göra, medvetna och omedvetna val. 

De agerar således endast i enlighet med de strategier som genussystemet tvingar dem 

till. 
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Metodens system bygger på fem steg, varav de fyra första behandlats i denna uppsats: 

a) Avgränsa undersökningsområdet samt ange förklaringsgrund och dess budskap. 

b) För in betydelsen av köns- och genustillhörighet genom att undersöka hur det 

strukturella mönstret ser ut i samhället inom det avgränsade undersökningsområdet.  

c) Analysera förklaringsgrundens budskap, mot bakgrund av det strukturella mönstret, 

utifrån de formulerade målsättningarna:  

- synliggöra hierarkier  

- ge en allmänmänsklig bild 

- främja självförståelsen 

d) Vilka upplysningar skulle jag behöva för att verifiera analysen? 

e) Slutsats om analysens korrekthet. 

 

Jag vill återigen understryka det faktum att metoden lyfter fram en eller flera 

förklaringsgrunder som exempel på hur man kan förklara och resonera kring det 

strukturella mönster som präglar våra liv. Analysen av förklaringsgrunderna i kapitel fem 

avser att visa läsaren hur man analyserar utifrån ett genusperspektiv och skall inte tolkas 

som utsagor om hur det faktiskt förhåller sig. Målet är att visa läsaren hur man tänker 

utifrån ett genusperspektiv genom att presentera en strukturerad tankemodell. För att 

säkerställa korrektheten av analysen måste man naturligtvis gå vidare till det femte steget 

och genomföra en mer omfattande empirisk undersökning för verifiera 

utgångspunkterna – förklaringsgrunder och antaganden – detta steg måste dock anses 

ligga utanför syftet för detta arbete.  En sådan uppgift skulle vara intressant att 

genomföra i samband med en uppföljning och utveckling av resultatet av detta arbete i 

syfte att åstadkomma än mer förfinad metod. Det är dock viktigt att understryka att 

metoden inte främst avses att användas som ett led i rättstillämpande verksamhet inom 

den existerande traditionella juridiska metoden. Den utvecklade metoden tjänar främst 

till att belysa de aspekter som inte kommer fram genom den traditionella juridiska 

metoden och komplettera denna.  

6.1.2  Konsekvenser för vår syn på vad som karaktäriserar juridik som kunskapsområde 

Arbetet med att utveckla en tolkningsmetod med utgångspunkt i ett genusperspektiv 

resulterade i att den utvecklade metoden kom att få konsekvenser som är intressanta att 

följa upp, framförallt ur en metavetenskaplig synvinkel, det vill säga som en metod att 

tolka juridiska texter i syfte att belysa rättsvetenskapen som vetenskap. Denna 

uppföljning kan dock inte göras på ett djupgående sätt inom ramen för detta arbete men 
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jag anser att det ändå är av vikt att nämna några reflektioner kring frågan om vilka 

konsekvenser tillämpningen av en tolkningsmetod utifrån ett genusperspektiv medför 

för vår syn på vad som karaktäriserar affärsjuridik som kunskapsområde. 

 

Som vi har sett i kapitel 5 är det faktum att lagstiftningen är formellt jämställd inte det 

samma som att den är reellt jämställd. Jämställdhet är ett problematiskt begrepp som 

knappast kan anses främja någonting eller någon så länge dess innebörd inte har 

definierats. I samband med diskussionen kring strävan efter jämställdhet bör man bland 

annat fråga sig vad som menas med att vara jämställd - att behandlas lika i varje enskild 

situation eller att behandlas likvärdigt? Vem skall då avgöra vad som är likvärdigt? 

Handlar det om kollektiv eller individuell jämställdhet? En annan aspekt på 

jämställdhetsbegreppet inom juridik är frågan om hur jämställdhet skall mätas. Skall 

jämställdhet i juridisk mening mätas genom att man jämför kvinnors och mäns rättsliga 

situation? Då kan man lätt fastna i den fällan att den ena parten får utgöra norm; att 

man sätter kategoriernas villkor i relation till varandra. Detta är ett problem som är 

oerhört svårt att hantera. Att frigöra oss från normbegreppet är, enligt min mening, ett 

av genusforskningen största utmaningar i framtiden. Om främjande av jämställdhet 

kräver jämförelse - vem skall man då jämföra med? Kan man göra en sådan jämförelse 

utan att säga att den part som utgör normen får bli styrande för hur det skall vara i 

samhället? Var hittar man i så fall andra jämförelseobjekt? 

 

Den könsneutrala utformningen, som är en konsekvens av önskan att uppnå 

objektivitet och likabehandling av individer, medför att man vid tillämpning inom 

rättssystemet inte tar hänsyn till de reella skillnader som finns mellan kvinnors och 

mäns livsvillkor och som manifesteras i genussystemet. Visserligen har juridikens 

könsneutrala utformning gynnat den formella jämställdheten men den osynliggör 

samtidigt de hinder som finns mot att reell jämställdhet uppnås. Lösningen är 

naturligtvis inte så enkel som att ”återbeköna” juridiken eftersom detta i sin tur skulle 

skapa nya problem och framförallt skulle det öka risken för diskriminering på 

individnivå och denna diskriminering är tydligare och, för många, mer provocerande än 

den strukturella. En sådan lösning är varken realistisk eller önskvärd. Syftet med att 

belysa könstillhörighetens betydelse inom juridik är således inte att lösa problematiken 

med juridikens tveksamma objektivitet utan syftet är istället att uppmärksamma att 

juridikens objektivitet inte är lika okomplicerad och självklar som den kan tyckas vara 
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vid första anblick. För att, med full övertygelse, kunna lovprisa den könsneutrala 

utformningen av vår lagstiftning skulle det enligt min mening krävas att reell 

jämställdhet redan var uppnådd i vårt samhälle. I ett ojämställt samhälle riskerar den 

könsneutrala utformningen istället att maskera rådande ojämställdhet.  

 

Att tillämpa en metod för tolkning av juridiska texter utifrån ett genusperspektiv 

innebär att ovan angivna målsättningar och medel (se avsnitt 3.3 och avsnitt 4.2) skall 

vara vägledande i utvecklingen. Denna utgångspunkt får som konsekvens att metoden 

kommer att ge möjlighet att ”kliva utanför juridikens relevanta ruta” (se avsnitt 2.2.3). 

Utanför denna ruta ryms möjligheter som att problematisera juridik, uppmärksamma 

konsekvenser av kvinnors och mäns livsvillkor i vårt rättssystem, undersöka hur genus 

konstrueras och rekonstrueras, undersöka samspelet mellan lagen och verkligheten ur 

ett maktperspektiv, sätta in individer och grupper i ett sammanhang. Genom att gå 

utanför juridikens relevanta ruta lämnar vi dess begränsningar och närmar oss en 

bredare definition av juridik som ger möjlighet till, vad som enligt min åsikt kan 

betecknas som, mer konstruktiva resonemang. Resonemang som tillåter effekterna av 

lagstiftningen, mot bakgrund av det mönster som präglar den verklighet vi lever i, ha 

juridisk relevans. 

6.2 Slutord  

Genusperspektiv kan innehålla en mängd olika inriktningar och system och denna 

uppsats visar endast ett exempel på vad det skulle kunna innebära att tillämpa 

genusperspektiv inom affärsjuridik. Det finns otaliga andra tillvägagångssätt att göra det 

på. I detta arbete har jag genom att tillämpa den utvecklade metoden visat läsaren hur 

man kan vidga juridikens ruta och ställa frågor och göra antaganden utifrån en 

tankemodell konstruerad utifrån ett genusperspektiv. De olika förklaringsgrunderna har 

analyserats och i samband med detta har olika resonemang utifrån ett genusperspektiv 

lyfts fram. Vid arbetet med att definiera genusperspektivets innebörd har jag utgått från 

historia och litteraturhistoria, eftersom dessa discipliner, liksom juridiken, sysslar med 

att tolka texter. Dessutom har man inom dessa områden använt genusperspektiv under 

en lång tid och i stor utsträckning. Vid utveckling av metoden har jag utgått från vad 

jag, efter att ha studerat de föregående disciplinerna, anser vara de bärande kriterierna 

för tolkning av texter utifrån ett genusperspektiv. Linköpings universitets definitioner 

har varit vägledande för användningen av begreppen genus, kön och genusperspektiv. 
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Min förhoppning är att denna uppsats skall öka medvetandet hos läsaren och ge 

henne/honom ett analysverktyg för att kunna se på juridiken med nya ögon och sätta in 

juridiken i ett större sammanhang. Det är inte oproblematiskt att introducera genus 

inom ämnet juridik, syftet med utvecklingen av denna metod för tolkning av juridiska 

texter utifrån ett genusperspektiv är att läsaren skall vara medveten om att man kan göra 

det och vilka konsekvenser tillämpningen av ett sådant perspektiv kan leda till. Det är 

min absoluta övertygelse att genusperspektiv är ett viktigt verktyg i juristens 

verktygslåda eftersom perspektivet erbjuder möjligheter att utveckla de juridiska 

resonemangen. Ett verktyg som är alltför användbart för att vare sig negligeras eller 

underordnas.  
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