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1. Sammanfattning 

När boken ”Könet sitter i hjärnan” publicerades 2007 skapade bokens författare, tillika 

läkaren, Annica Dahlström stor kontrovers eftersom hon menade att typiskt manliga och 

kvinnliga beteenden skapas i hjärnan och att män och kvinnor redan från födseln är olika 

varandra. Det stora diskussionsämnet var dock inte uteslutande hennes påstående om hur 

hjärnan formar könen, utan hennes åsikter om hur man bör förvalta denna nya kunskap. 

Exempelvis föreslog Dahlström att mamman i heterosexuella relationer borde ta ett större 

ansvar för hemomsorgen eftersom kvinnor var bättre lämpade för omvårdnad än män. I sin 

bok och diverse tidningsartiklar påstod hon att pappor är benägna att skada barnet, är mindre 

tålmodiga och menade att de inte borde få ha vårdnad för barnet förrän det är mer än 3 år 

gammalt.1 Dahlströms sades hänvisa till tvivelaktiga vetenskapliga rön och sin egen forskning 

för att sprida ideologier och felaktiga påståenden om kvinnligt och manligt. Ett huvudsakligt 

problem i debatten som följde var den bristfälliga bevisningen för hennes påståenden. De 

fakta som presenterades i boken sades vara populariserade och Dahlström fick kritik för att de 

inte kunde kopplas till några säkra källor, trots att hon hävdade motsatsen. Samtidigt väckte 

boken också uppmuntran hos läkare, biologer och vanliga människor som kände igen sig i 

Dahlströms åsikter och utsatta läge. ”Politiskt korrekta forskare kräver stopp för obekväm 

forskning om kvinnor och mäns olika hjärnor”2 skrev Dahlström i en insändare i DN som ett 

svar på kritiken. 

 

Det tydligaste problemet var att Könet sitter i hjärnan och de kritiska artiklar som följde inte 

skapade några vetenskapliga diskussioner. Det som uppstod var istället en maktkamp om vem 

som representerade sanningen, naturvetenskapen och vilken roll forskaren egentligen hade i 

spridandet av kunskap.  

 

Uppsatsens syfte var att med hjälp av de kritiska artiklarna och hennes bok studera hur de 

båda lägren, i sina texter, använde vetenskap för att legitimera sina åsikter. Ett annat var att ta 

reda på vilka naturvetenskapliga sanningsanspråk de gjorde. Det tredje syftet var att ta reda på 

hur synen på forskarens roll i kunskapsspridningen representerades i Könet sitter i hjärnan 

och i de kritiska tidningsartiklar som följde bokens publicering.  

 

Resultatet blev en kritik av den linjära spridningsmodellen. Denna modell innebär en 

föreställning om hur vetenskap på ett enkelriktat vis översätts, förmedlas via neutrala medier 

                                                 
1 http://www.aftonbladet.se/wendela/barn/article476974.ab 2009-01-10 
2 http://www.dn.se/opinion/debatt/langt-farre-kvinnliga-an-manliga-genier-1.450563 2008-12-01 2009-01-10 



och sprids till en bildningstörstande allmänheten. Problemet med modellen är att 

kunskapsspridningen visas som en enkelriktad process när den i själva verket är en samverkan 

mellan, vetenskap, medium och allmänhet. Både Annica Dahlström och hennes kritiker visar i 

debatten hur denna syn på forskarens roll är framträdande.      



2. Inledning 

Under andra hälften av 90-talet diskuterades ofta ”kvinnans natur” i genusdebatten. Något 

som hela tiden återkom var hänvisningar till nya vetenskapliga rön som visade att kvinnor och 

män hade väsentliga skillnader i sin arvsmassa. I och med denna genetiska skillnad ansåg en 

del debattörer att kvinnor och män redan från födseln var olika lämpade för diverse 

förrättningar. Ur debatten gick det att utläsa att kvinnor, på grund av sina gener, var mer 

lämpade än män att ta hand om barn och män ansågs, på grund av sin genetiska 

tävlingsinstinkt och aggression, vara mer lämpade än kvinnor för en yrkeskarriär. Trots att 

dessa rön byggdes kring betvivlade undersökningar ansåg vissa att kontentan var att en total 

jämställdhet mellan män och kvinnor var både orealistisk och onödig.3 Även i tv, radio och 

tidningar fick debatten stort utrymme: ”I medias bild av kvinnligt och manligt är gener och 

hormoner slagord för dagen”4, skrev journalisten Sara Arrhenius i en utav 90-talets mest 

uppmärksammade böcker inom ämnet; ”En riktig kvinna: om biologism och könsskillnad”. 

Hon menade att tyngdpunkten för hela den moderna genusdebatten vilade på förhållandet 

mellan biologi och könsskillnad.  

 

I kontrast till 90-talets genusdebatt då tyngdpunken låg på vetenskap, genetik och hormoner 

handlar 2000-talets snarlika debatt om hjärnans betydelse för hur kön skapas. Annica 

Dahlström, professor i neurobiologi, var en i raden av forskare som under senare hälften av 

2000-talet skrev om skillnader i hjärnan mellan könen. I hennes bok ”Könet sitter i hjärnan” 

skrev hon om könens likheter och olikheter i hjärnan och hur dessa fakta borde förvaltas. I 

likhet med några av 90-talets debattörer menade hon att kravet på att män och kvinnor ska 

vara lika är förödande för hela samhällets välmående, ”vi måste veta vad det är för råmaterial 

vi har i en människa innan vi kan börja prata om kulturens och samhällets påverkan”5, skrev 

hon.  

 

Dahlström skrev också: ”… riktig rättvisa (mellan män och kvinnor) går ju inte att nå om vi 

inte står på ett fundament av sanning, så långt vi känner den!!”6. Just begreppet sanning, eller 

rättare sagt ”naturvetenskapens sanningsanspråk”, var det drivande konceptet i debatten som 

uppstod. Vem utav Dahlström och hennes kritiker var ombud för sanningen? Vem ägde den? 

Vad innebär begreppet sanning?  

                                                 
3 Arrhenius, Sara, En riktig kvinna: Om biologism och könsskillnad (skarpnäck: Pocky/Tranan, 2000), s. 8 
4 Ibid, s. 8 
5 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=577&a=377356 2009-01-11 
6 Dahlström, Annica, Könet sitter i hjärnan (Mölndal: Corpus-Gullus, 2007), s. 13  



 

En sak var det i alla fall inga tvivel om: Dahlströms bok hade väckt starka reaktioner och 

efterverkningarna blev rejäla. Tillexempel stoppades en intervju med henne som var tänkt att 

ingå i Norrbottenteaterns bok om jämställdhet. Den stoppades eftersom den svenska 

jämställdhetspolitiken bygger på övertygelsen om att män och kvinnor har samma 

förutsättningar från födseln och senare i livet socialiseras in i olika könsroller. I kontrast till 

det utgår Dahlström från att pojkar och flickor är olika redan från födseln. ”Länsstyrelsen kan 

inte ge ut ett material med den uppfattningen”.7, menade Britt Marie Lugnet-Häggberg, 

jämställdhetsdirektör på länsstyrelsen i Norrbotten, i DN.  

 

                                                 
7 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=577&a=377356 2009-01-11 



2.1 Syfte 

Uppsatsens syfte var att ta reda på hur synen på forskarens roll i spridandet av vetenskap 

skiljde sig mellan de olika debattörerna. Ett annat var att ta reda på vad naturvetenskaplig 

sanning är och hur denna sanning användes i debatten för att legitimera aktörernas åsikter. 

Vem äger vetenskapen och vem äger sanningen?    

 
 

2.2 Frågeställning 
 

• Vilka naturvetenskapliga sanningsanspråk gjorde Dahlström och hennes kritiker? 
 

• Hur används och representerades vetenskap i debatten? 
 

• Vilken syn på forskarens roll i kunskapsspridningen gick att utläsa ur debatten?  
 
 

 

2.3 Avgränsning 

Det material som analyserades var Annica Dahlströms bok Könet sitter i hjärnan och de 

debattartiklar om följde i DN och Aftonbladet i januari och februari 2007. Andra artiklar som 

nämns är den stoppade intervjun med Dahlström och reaktionerna som följde denna.  

 

 

  

 



3. Det naturvetenskapliga sanningsanspråket  
En del av syftet med denna uppsats var att diskutera vilka naturvetenskapliga sanningsanspråk 

som gjordes av Annica Dahlström och hennes kritiker i genusdebatten. Det första som var 

tvunget att utredas var därför själva begreppet sanning. Vad talar vi om när vi säger 

”Naturvetenskaplig sanning”? Begreppet har visat sig vara komplicerat och har en historia 

som ett omdebatterat begrepp. Vad begreppet innebar under tidiga 1900-talet och hur det 

senare dekonstruerades är till stor del sammankopplat med den kritik mot naturvetenskapen 

som drog igång under den senare hälften av samma århundrade. Följande text hade därför 

som syfte att både visa hur begreppet ”sanning” dekonstruerades och formades om efter 50-

talet, och visa hur forskarens och naturvetenskapens roll omdefinierades i samma veva. 

Arenan för detta var ett tillstånd som kallades för ”vetenskapskriget”.   

 

3.1 vetenskapskriget 
Under slutet på 80-talet kulminerade det så kallade kulturkriget som pågått under en längre tid 

inom det amerikanska akademiska samhället. Detta ”krig”, som i första hand var en konflikt 

inom humaniora, ställde de som ville bevara det västerländska kulturarvet på den ena sidan 

och de som ville få föreställningen om en gemensam västerländsk kultur att upphöra på den 

andra. Försvararna för det västerländska kulturarvet blev anklagade för att undervisa ur ett 

alltför etnocentriskt perspektiv inom bland annat filosofi-, feminism- och litteraturstudier. De 

fick också kritik för att studierna var alltför fokuserade på verk skrivna av västerländska vita 

män. Efter att debatten kulminerat under 90-talet och sedan avtagit blossade ett nytt ”krig” 

upp och blev mål för heta debatter. Kritiken riktades denna gång mot naturvetenskapen och 

hur den naturvetenskapliga forskningen bedrevs. Denna kritik blev definitionen av det som 

kom att kallas för vetenskapskriget. Oppositionen mot naturvetenskapen kom från 

humanistiska och samhällsvetenskapliga forskare som studerade naturvetenskap och teknik 

som sociala och kulturella konstruktioner8; Detta breda ämne kallades science studies 

(ungefär: ”vetenskapsstudier”). Ämnet inkluderade ämnesriktningar som filosofi, historia och 

sociologi och utgick ifrån en mycket stor skala av filosofiska utgångspunkter. På samma sätt 

som kulturkriget ofta definierades av en kamp mellan ”höger” och ”vänster”, preciserades 

vetenskapskriget ofta som en konflikt mellan naturvetenskap och feminism. Den första 

feministiska kritiken av naturvetenskapen kom i slutet av 1970-talet och de flesta som skrev 

texter inom fältet vetenskapsstudier hade själva sitt ursprung i naturvetenskaplig forskning. 

                                                 
8 Jonsson, Kjell, ”Det nya vetenskapskriget”, Framtider, nr 1 (1997), s. 5 



Det var dessa verk som betydde mycket för att förändra den vetenskapssyn som före 1960-

talet var dominerande bland historiker, filosofer och vetenskapssociologer. Det 

vetenskapsstudier kritiserade var hur begrepp som rationalitet, objektivitet, belägg, bevis, 

sanning och verklighet användes i naturvetenskapliga sammanhang. De visade att dessa 

begrepp var historiskt bestämda och tidsbundna och att det därför var svårt att ge dem några 

klara och bestående definitioner. Analyser av hur vetenskapsmän formulerade sina frågor och 

hur man löste vetenskapliga tvister, visade att det var svårt att dra några klara och bestående 

skiljelinjer mellan vad som var vetenskapligt och socialt, fakta och värderingar, kunskap och 

ideologier.9 Till följd av att dessa begrepp ifrågasattes och diskuterades byttes tron på en 

gräns mellan vetenskapliga och samhälleliga faktorer för naturvetenskapens 

kunskapsutveckling ut, och ersattes av en tro på att vetenskap alltmer påverkades av sociala 

och historiska faktorer.  

 

 

3.1.1 Naturvetenskapen svar på kritiken 

Även fast naturvetenskapen tidigare hade ansetts hotad av astrologi, new age och andra 

pseudovetenskaper hade man kunnat skaka av sig kritiken. Vetenskapsstudier ansågs vara det 

första reella hotet mot naturvetenskapens status och legitimitet som ”sanningsbärare”. Röster 

inom vetenskapsstudier menade att vetenskapen var socialt konstruerad och att hela den 

vetenskapliga verksamheten var starkt påverkad av makt- och penningbegär.10 

Vetenskapsstudier ansågs, tillsammans med feministiska och mångkulturella 

ståndpunktsteorier, ha samordnats till ett starkt motstånd mot sättet som den moderna 

vetenskapliga forskningen bedrevs på. En bit in på 90-talet började därför några kända 

naturforskare ifrågasätta vetenskapsstudiers uppfattning av naturkunskapen. Steven 

Weinberg, nobelpristagare i fysik, menade att ”fysikerna konstruerar inte gravitation, gener 

eller kvarkar lika lite som bergsbestigarna på Mount Everest uppfinner de bergstoppar som 

de bestiger.”11 Kjell Jonsson, professor i idéhistoria vid Umeås universitet, skrev att 

debatterna mellan naturvetenskap och vetenskapsstudier hade tappat vikten efter att 

humanister och samhällsvetare menat att matematiken i sig ansetts patriarkal, fysiken 

fullständigt kulturberoende, att naturvetenskapliga upptäckter enbart var kulturella 

konstruktioner och att vetenskaplig metod i sig var rasistisk och sexistisk. Men Jonsson skrev 

också att naturvetenskapens företrädare, lika mycket som vetenskapsstudier menar att 

naturvetenskap är en socialkonstruktion, förnekar att deras arbete och tillvägagångssätt skulle 

                                                 
9 Keller, Evelyn Fox, ”Naturvetenskapen och dess kritiker”, Tvärsnitt, nr 1 (1996), s. 30 
10 Jonsson, Kjell, ”Det nya vetenskapskriget”, Framtider, nr 1 (1997), s. 6 
11 Ibid, s. 6 



ha någon som helst förbindelse med resten av kulturen. ”Båda sidor gör sig skyldiga till 

förenklingar när de utesluter den position mittemellan där de verkliga komplikationerna 

finns”, menade Jonsson.12 

 

 

3.1.2 Kompetens nog att kritisera naturvetenskapen och sanningen? 

Under den tid som de största hoten mot naturvetenskapen ansågs vara olika 

pseudovetenskaper och new age-strömningar visade naturvetenskaperna dock en passiv 

tolerans gentemot dessa ämnen. Man ansåg inte att de kunde störa de fundamentala grunderna 

för hur naturvetenskapliga forskare skötte sina labb, föreläste och formulerade sina frågor. 

Efter att vetenskapsstudier från 70-talet och framåt hävdat sin auktoritet med ökad styrka 

började naturvetenskapsforskare, oroliga för vetenskapsstudiernas framfart, ifrågasätta 

vetenskapsstudiers kompetens att värdera vetenskapliga texter. Att hävda vetenskapsstudiers 

inkompetens var dock fel hävdade Evelyn Fox Keller, professor, fysiker och företrädare för 

vetenskapsstudier. Hon menade att det var svårt att prata om brist på kompetens eftersom man 

först bör reda ut vad man menar med kompetens. Vad innebär det exempelvis att ha 

sakkunskap inom så många olika områden som naturvetenskapen företräder och med vilka 

måttstockar skulle man kunna bedöma denna sakkunskap?13 Hon menade att när man förr 

talade om kompetens och kvalitet i akademiska sammanhang baserade man dessa begrepp på 

att det intellektuella företaget var en neutral och opartisk aktivitet. Man betraktade sanningen 

som statisk och att ”sanningen” var ett uppenbart mål för den naturvetenskapliga forskningen. 

Efter att vetenskapsstudier problematiserat begrepp som ”sanning” och ”rationalitet” 

reducerades synen på en statisk sanning i många akademiska läger. I samband med denna 

diskussion frågade företrädarna för naturvetenskaperna sig i vilka termer man kunde tala om 

att mäta kompetens och kvalitet över huvud taget om deras arbete inte gick ut på att leta efter 

”sanningen”. Keller svarade att vetenskapsstudier aldrig hade gjort anspråk på att förkasta 

upplysningsidealen och att de inte var likgiltiga inför sanning och förnuft. Det unika med 

vetenskapsstudier menade hon, var att sanning och förnuft var oberoende av de rådande 

sanningarna inom naturvetenskapen. Hon skrev att ”naturvetenskapliga forskare har 

utvecklat begreppen bevis, sanning och rationalitet genom analyser som de bara har viss 

kunskap om.”14 

                                                 
12 Jonsson, Kjell, ”Det nya vetenskapskriget”, Framtider, nr 1 (1997), s. 8 
13 Keller, Evelyn Fox, ”Naturvetenskapen och dess kritiker”, Tvärsnitt, nr 1 (1996), s. 32 
14 Ibid, s. 33 



3.1.3 Ovilja till dialog 
Trots vetenskapsstudiers ansträngningar har naturvetenskapens rutiner och forskningsmetoder 

inte förändrats nämnvärt. Den passiva tolerans man förr visade mot de mer tvivelaktiga 

strömningarna visas nu också mot forskningen som bedrivs inom vetenskapsstudier. Men 

vetenskapsstudier blev också mer och mer isolerade från vad som skedde inom 

naturvetenskapen. ”Denna bristande uppmärksamhet på ömse sidor om skiljelinjen inför vad 

motparten gör har varit lika skadligt som brottsligt”, skrev Keller.15 Den har gjort det nästan 

omöjligt att nå fram till den dialog som kan överbrygga avståndet mellan naturvetenskap och 

vetenskapsstudier. Det riktigt sorgliga, menade hon, var att debatten tvingade individer att 

välja sida. Det fanns ingen frihet att ställa sig i helt andra intellektuella positioner, det fanns 

inget utrymme att vara för både naturvetenskapen och för behovet att studera och kritisera 

naturvetenskapens metoder.16 

 
 
3.1.4 Hotet Inifrån 
Under 1990-talet blev det akademiska klimatet mer multikulturellt och feministiskt präglat.  

Akademin var inte längre samma förening för ”gentlemän” som den var förr. Dessutom fanns 

hotet från vetenskapsstudier, till skillnad från många andra hot, inne i akademin i samma 

verksamhetsfält där naturvetare hade skaffat sig stor makt under de senaste årtiondena. 

”Ängsliga naturvetare känner nu oro inför de nya vindar som blåser vad gäller 

anslagstilldelning”, skrev Keller.17 Naturvetenskapen befinner sig i en total 

beroendeställning. Utan fortsatt stöd från allmänheten kommer naturvetenskapen som vi 

känner den att upphöra. Efter flera årtionden av ständig tillväxt har anslagen till 

grundforskningen stabiliserat sig på en viss nivå och naturvetenskaplig forskning har ansetts 

vara i kris ända sedan rymdkapplöpningen. I Storbritannien blev frågan om ekonomiska 

anslag exempelvis påtaglig i mitten av 80-talet. Royal Society, en kommitté för att sprida 

populärvetenskap och forskningsinformation, drog igång vetenskapsfestivaler och 

vetenskapsveckor samtidigt som de inrättade pris för goda populärvetenskapliga texter. ”Man 

blev rädd för att skattebetalarna skulle ställa sig motvilliga till att bidra till den 

naturvetenskapliga forskningen”, skrev Kjell Jonsson.18 Keller menade att det var den 

naturvetenskapliga forskningens beroendesituation som till stor del har skapat spänningarna 

mellan naturvetare och deras kritiker inom vetenskapsstudier. Hon skrev att det var fel att 

hävda att kritiken mot naturvetenskapen hade med politisk korrekthet att göra. Den handlade i 

                                                 
15Keller, Evelyn Fox, ”Naturvetenskapen och dess kritiker”, Tvärsnitt, nr 1 (1996), s. 31  
16 Ibid, s. 33 
17 Ibid, s. 36  
18Jonsson, Kjell, ”Det nya vetenskapskriget”, Framtider, nr 1 (1997), s. 7  



första hand om att det finns en skillnad mellan de anslag och den frihet som 

naturvetenskapsmän vill få för att bedriva sin forskning och de behov vetenskapsstudier har 

av att värdera naturvetenskaplig forskning.19 

 

3.1.5 Sammanfattande diskussion av begreppet ”sanning” 
Vilken betydelse av begreppet ”sanning” används i uppsatsen? Precis som ovanstående text 

anmärkte fanns det ett problem i att säkerställa begreppets bestående betydelse. Vad som är 

sanning ansågs exempelvis vara under ständig förändring. Det mest intressanta var att det 

fanns en skillnad i förståelsen av sanningsbegreppet innan kritiken riktades mot 

naturvetenskapen och hur den kom att se ut efteråt. Innan ansågs naturvetenskapen i sig vara 

neutral och opartisk. Sanningen blev på så sätt både det uppenbara och oundvikliga målet för 

naturvetenskapen samtidigt som definitionen av sanningsbegreppet ansågs vara beständig. 

Hur begreppet ”naturvetenskaplig sanning” användes i uppsatsen var inte en kontenta av 

kritiken av begreppet utan snarare den naturvetenskapliga synen på sanning och 

kunskapsspridning. Uttryckligt innebär alltså begreppet ”naturvetenskaplig sanning” den 

förlegade synen på begreppet sanning och på vetenskapens roll som sanningsbärare och 

skapare av ren kunskap. Detta leder direkt in i diskussionen om den ”linjära 

spridningsmodellen”. Denna problematiska modell ämnade förklara just naturvetenskapens 

egen syn på hur kunskapsspridning går till. Det var denna syn som tillsammans med synen på 

sanningen som statisk som blev den samlade innebörden av begreppet ”naturvetenskaplig 

sanning” i uppsatsen.        

 

   
 
 
 

 

                                                 
19 Keller, Evelyn Fox, ”Naturvetenskapen och dess kritiker”, Tvärsnitt, nr 1 (1996), s 36 



4. Den linjära spridningsmodellen 
Ett syfte med uppsatsen var att ta reda hur synen på forskarens roll i spridandet av vetenskap 

skiljde sig mellan Annica Dahlström och de olika debattaktörerna. En vanlig syn på 

Kunskapsspridningens förhållande är en modell som kallas den linjära spridningsmodellen.  

 

 

 

Denna linjära modell kan sägas vara en föreställning om hur vetenskap på ett enkelriktat vis 

översätts, förmedlas och sprids till den ”bildningstörstande allmänheten”. Idealbilden för 

denna vetenskapssyn är det slutna laboratoriet, en plats där inga andra hänsyn än 

inomvetenskapliga överväganden råder. Därifrån översätts/populariseras forskarnas resultat 

och förmedlas sedan genom neutrala medier till en informationstörstande publik.20 Bekymret 

med modellen är bland annat att den på ett klart sätt visar skiljaktighet mellan aktiva 

kunskapsproducenter och passiva kunskapskonsumenter. I detta ideal talar inte publiken 

tillbaka eller påverkar vetenskapen. Problemet är således modellens sätt att visa 

kunskapsspridningen som en enkelriktad process när det i själva verket är en samverkan 

mellan, vetenskap, medium och allmänhet. Det är också viktigt att vara medveten om de 

begränsningar som respektive medium har. Exempelvis inriktar sig dagspress på att göra 

nyheter, inte att fungera som översättare och förenklare av vetenskap. I detta fall innebär det 

att vetenskap förmedlas till publiken i den nyhetsgenre som dominerar i dagstidningarna. Ett 

annat problem är att vetenskapsförmedlingens mest framstående aktörer - journalister och 

forskare - upplever tydliga skillnader i synen på vetenskapsförmedlingens problem. 

Journalisterna anser att forskare alltför ofta har oförmågan att uttrycka sig snabbt och enkelt. 

Forskarna i sin tur anser att journalisterna inte kan värdera och återge forskningens resultat på 

ett korrekt sätt. Både journalister och forskare gör dessutom ett felaktigt anspråk på att 

representera allmänheten. Problemet är att allmänheten ofta placeras utanför händelsernas 

centrum redan genom talet att ”nå ut” med korrekt information. Eftersom journalister och 

forskare ofta gör anspråk på att ”handla i enlighet med ett uppdrag från allmänheten” bör 

allmänhetens involvering i vetenskapsfrågor analyseras som en politisk relation.21 På senare 

tid har det visat sig att avståndet mellan allmänheten och vetenskapen har ökat. Detta tros ha 
                                                 
20 Ekström, Anders, ”Vetenskapens allmänhet eller allmänhetens vetenskap? Synpunkter på 
vetenskapskommunikation som politik- och forskningsområde”, i Kim, Lillemor & pehr Mårtens red., Den 
vildväxandehögskolan: Studier av reformer, miljöer och kunskapsvägar (Nora: Nya Doxa, 2003) Sid. 82f. 
21 Ibid, s. 82 
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med processer som kallas för professionalisering och specialisering att göra: För att utöva 

vetenskap krävs att man genomgår relativt långa studier. Under tiden hinner forskningen både 

bli snävare på sitt område och terminologin bli mer komplicerad. Språket inom 

naturvetenskapliga kretsar är därför i första hand inte konstruerat för att passa allmänhetens 

behov. Samtidigt som forskare använder ett mer komplicerat, begreppsbaserat språk har 

tidningar och TV utvecklat en allt bredare allmänhet i sitt språk. Målet för popularisering av 

vetenskap är att överföra så mycket information som möjligt med en begränsad mängd av 

avvikelser. Bland forskare är den dominerande synen på vetenskapens popularisering knuten 

till uppfattningen om en ”ren” vetenskap som står i stark skillnad till populariserad 

vetenskap.22 Detta är en slags modell som säger att först skapar vetenskapsmännen ”ren” 

vetenskap som populariserare sedan sprider till allmänheten i förenklad form.  

 

Ur en historisk synpunkt går det att se ett samband mellan vetenskapsförmedling och 

spridningsmodellen. Under andra hälften av 1800-talet började populärvetenskapen att 

tydligare avskilja sig från andra framställningsformer med vetenskapligt innehåll. I Sverige 

skedde en universitetspolitisk omläggning vilket förändrade universitetens uppgift från att ha 

utbildat ämbetsmän för stat och kyrka till att förmedla vetenskaplig upplysning och bildning 

till allmänheten. Vetenskapen skulle, i enlighet med den nya tron på folkets behov av 

upplysning och bildning, göras tillgänglig för allmänheten. Man kom att fråga sig vilken form 

och vilket uttryck som kunde göra vetenskap tillgängligt samt förklara och förenkla den på ett 

roligt sätt utan att själva vetenskapen åsidosattes. Idéhistorikern Anders Ekström skrev att 

”…detta är populariseringens klassiska fråga, och inom ramarna för en ideologi om 

vetenskapens civiliserade inflytande på sin publik var denna spridningsmodell inte bara linjär 

utan också hierarkisk”23.  

Det finns trots vetenskapsspridningens kommunikationsproblem flera moderna exempel på 

hur den linjära spridningsmodellen har visat sig fungera i omvänd ordning och bestrida den 

traditionella synen av vetenskapsförmedling. Tillexempel har den medicinska forskningen 

påverkats av patientpaneler och anhörigorganisationer. Med inverkan från allmänheten har 

den medicinska vetenskapen därigenom fått krav på sig att ta ett socialt ansvar för dess 

konsekvenser; en trend som enligt Ekström får fotfäste även inom andra vetenskapsgrenar.  

 

                                                 
22 Ekström, Anders, ”Vetenskapens allmänhet eller allmänhetens vetenskap? Synpunkter på 
vetenskapskommunikation som politik- och forskningsområde”, i Kim, Lillemor & pehr Mårtens red., Den 
vildväxandehögskolan: Studier av reformer, miljöer och kunskapsvägar (Nora: Nya Doxa, 2003), s.83 
23 Ibid, s. 83 
 



5. Materialpresentation 
 

Under denna avdelning presenterades innehållet i de artiklar och intervjuer som står till grund 

för analysen samt presentationen av Könet sitter i hjärnan. Dessa artiklar var publicerade i 

DN samt Aftonbladet mellan januari och februari 2007.  

 

5.1 Kritik mot ”Könet sitter i hjärnan” 
Ett problem som var tvunget att klargöras var varför Annica Dahlströms bok ansågs vara 

kontroversiell? Varför väljer länsstyrelsen att stoppa en intervju med henne? Varför fick hon 

en stark kritik från både läsare, läkare och sociologer? Även fast orsakerna var många var det 

ett faktum som hela tiden återstod: Dahlström hävdade att merparten, inte alla, flickor och 

pojkar redan från födseln hade olika biologiska förutsättningar och att samhället i stort skulle 

gynnas av att fler skulle acceptera denna ”kännedom”. Den svenska jämställdhetspolitiken 

bygger tvärtom på att män och kvinnor inte föds olika utan socialiseras in i olika könsroller. 

Detta var den primära slitningen och anledningen till att Dahlströms bok blev kritiserad. Det 

var dock inte så enkelt att hävda att problemet enbart var en summa av två oskiljaktigheter. 

Ett huvudsakligt problem var den historiska kunskapen om hur vetenskap använts för att 

legitimera förtryck mot kvinnor. Många menade att Dahlströms biologiska syn på hur könen 

skapas återigen kunde få farliga fördomar om kvinnligt och manligt att öka. Dahlström själv 

anmärkte i Könet sitter i hjärnan att hon tror att kvinnor generellt är rädda för att få reda på 

att de är olika män. Hon trodde att förklaringen till stor del var historisk. Hon menade att 

förtryck och förakt mot kvinnor inte bara hörde till vår historia, utan fortgår av gammal ovana 

i förklenade tillmälen, sättet att ifrågasätta kvinnors argument och åsikter och andra 

positioneringar. Men en underliggande förklaring till varför könen beter sig på olika sätt var 

enligt Dahlström att kvinnor och män har olika personlighetsegenskaper, och att dessa inte 

respekteras av det andra könet. Hon skrev: 

 

”Dessvärre är det inte ovanligt att män har maktbegär, är arroganta och 

aggressiva. Då de flesta män är avsevärt aggressiva och har större 

muskelstyrka än kvinnor, har kvinnor, som opponerat sig mot män, kunnat 

sättas på plats med ”lilla gumman” och, än värre, med brutal misshandel eller 

hot om detta.”24 

 

                                                 
24 Dahlström, Annica, Könet sitter i hjärnan (Mölndal: Corpus-Gullus, 2007), s. 13 



5.2 Kritiken mot Dahlströms biologistiska livsåskådning 
Enda sedan 1800-talet har en övertygelse om att biologin kan täcka hela människan mer och 

mer växt fram. I boken En riktig kvinna: Om biologism och könsskillnad (2000) använde Sara 

Arrhenius begreppet biologism för att markera ett tänkande som använde sig av argument från 

biomedicinsk vetenskap för att förklara mänskliga beteenden. ”Biologismen är inte en 

vetenskap utan en livsåskådning som använder biologin som en slags modell för att förstå 

människan”, skrev Arrhenius.25 Den fungerar i många fall som en ideologi. Den vill lära oss 

hur vi ska leva som riktiga män och kvinnor. Arrhenius menade att biologismen visar hur 

problematiskt det är att utgå från sig själv när man tittar på andra. Vi har inte redan ett 

färdigskrivet manus inbränt i våra gener, skrev hon. Tvärtom skapas den mänskliga individen 

av ett liv i symbios med olika kulturella och sociala faktorer. Det är helt enkelt omöjligt att 

tolka människans kulturer i så enkla termer som biologismen gör, tyckte hon. Än mindre var 

det möjligt att hävda att människans kulturella mönster skulle ha en biologisk grund.26  

 

Om biologism innebär att man använder biomedicinsk vetenskap för att legitimera sina åsikter 

och visa hur män och kvinnor bör leva, kan Dahlströms bok med lätthet beskrivas med 

begreppet biologism. En stor del av den kritik som ”Könet sitter i hjärnan” fick ta emot 

handlade just om att den hade en allt för biologistisk livsåskådning. I förlängningen handlade 

det också om att Dahlströms egna naturvetenskapliga forskning saknade ordentliga 

källhänvisningar. 

 

5.3 Kritiken mot Dahlströms forskarroll 
Den 18:e februari 2007 publicerades en artikel i DN som skrivits kollektivt av flertalet läkare. 

Artikelns ändamål var att kritisera innehållet i Annica Dahlströms bok och de hävdade att hon 

missbrukade sin roll som forskare. ”Påhittade fakta om könsbiologi utgör missbruk av 

forskarroll” var huvudrubriken och läkarna menade i huvudsak att Dahlströms bok var full av 

hennes privata åsikter om kvinnligt och manligt. ”Vi har läst boken och funnit svag eller 

obefintlig vetenskaplig grund för många av Annica Dahlströms påståenden.”27, skrev de fyra 

läkarna med Agnes Wold i spetsen, docent i mikrobiologi och immunologi. Bland annat 

kritiserade de teserna att karriärkvinnor hade testosteronpåverkade hjärnor, att IQ tester var 

manipulerade för att gynna kvinnor och att pappor inte kunde vårda spädbarn på ett 

                                                 
25 Arrhenius, Sara, En riktig kvinna: Om biologism och könsskillnad (skarpnäck: Pocky/Tranan, 2000), s. 21 
26 Ibid, s. 65 
27 http://www.dn.se/opinion/debatt/pahittade-fakta-om-konsbiologi-utgor-missbruk-av-forskarroll-1.450002 
2009-01-11 



tillfredställande sätt. Artikeln avslutades med en kritik mot Dahlströms källhänvisningar och 

en tydlig syn på hur forskarens roll som ”sanningsbärare” bör vara och se ut: 

 

”En forskare måste redovisa vetenskapliga fynd på ett korrekt sätt, vare sig hon 

kommunicerar med allmänheten eller med andra forskare. Det är rentav ännu 

viktigare att tala sanning för lekmän, eftersom dessa har mer begränsade 

möjligheter att själva granska sanningshalten i vetenskapliga utsagor. Vi anser 

att Annica Dahlström har brutit mot denna självklara etiska regel.”28     

 

Dahlström svarade sedan på artikeln i DN och skrev: ”Agnes Wold och medarbetare har 

skrivit en artikel på DN Debatt (18/2) med anledning av min bok "Könet sitter i Hjärnan". De 

gör det med felcitat, lögner och utan några vetenskapliga diskussioner.”29 Hon svarade att 

dagens forskare är för påverkade av politiskt korrekt politik och inte vill kännas vid hennes 

forskningsområde eftersom resultaten är obekväma och kan missbrukas.  Hon skrev 

sedermera att det som diskuteras i boken inte är hennes privata åsikter. Det är snarare det 

senaste decenniets internationella forskning om hjärnan och hur hjärnan påverkar beteendet 

som presenteras i Könet sitter i hjärnan, enligt Dahlström. Hon svarade även på kritiken hon 

fick gällande hennes missbrukande av sin position som forskare. Samtidigt blev Dahlströms 

syn på forskarens roll i spridandet av vetenskap tydlig:  

 

”Man anser även att jag missbrukat min ställning som forskare. Det är en 

mycket allvarlig beskyllning! Vad jag utför, genom boken och de otaliga 

föreläsningar som jag inviteras till i Sverige och Norge, är universitetets tredje 

uppgift, nämligen att sprida kunskap från universitet till världen utanför. Jag 

kan lika gärna vända på denna anklagelse; författarna missbrukar sin ställning 

till att försöka förhindra spridning av vetenskapliga resultat till den befolkning 

som utgör grunden för vår forskartillvaro och den slutliga kunden.”30  

 

                                                 
28 http://www.dn.se/opinion/debatt/pahittade-fakta-om-konsbiologi-utgor-missbruk-av-forskarroll-1.450002 
2009-01-11 
29 http://www.dn.se/opinion/debatt/langt-farre-kvinnliga-an-manliga-genier-1.450563 2009-01-20 
30 http://www.dn.se/opinion/debatt/langt-farre-kvinnliga-an-manliga-genier-1.450563 2009-01-20 



5.4 Artikel: ”Pappan kan skada barnet” 
 
Den 20:e januari 2007 publicerades en intervju med Annica Dahlström på aftonbladets 

webbsida med rubriken ”Pappan kan skada barnet”.31  Journalisten Björn Solfors hade 

intervjuat henne efter att sträckläst hennes bok ”Könet sitter i hjärnan”. Nedan följer ett 

utdrag från intervjun:   

 

Är pappan sämre rent biologiskt på att ta hand om små barn? 

- Ja, självklart. Djupt inne i barnet finns den instinktiva vetskapen om mamma som 

den stora tryggheten och säkerheten. Barnet är från början vant vid mamman, hennes 

lukt och hennes röst. Mamman bör inte lämna barnet ifrån sig under de tre första 

åren och biologin gör att hon helst inte vill göra det heller. 

Vad händer om pappan ändå tar över vårdnaden av barnet? 

- Den otryggheten kan i värsta fall leda till kroniska stressymptom när barnen blir 

äldre. Diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, fetma, många av de sjukdomar vi ser i dag 

orsakas av kronisk stress. Barnen kanske inte blir lika starka psykiskt som de hade 

kunnat bli. 

Pappaledighet är alltså direkt skadligt? 

- Han behöver inte ta över hela ansvaret ensam. Varför skulle han göra det? 

För att han vill vara nära sitt barn. 

- Han ska inte vara pappaledig ensam det första halvåret, tycker jag. Det är bra om 

mamman också finns till hands. Barnet behöver en förtrolig person som det kan lita 

på. 

Kan inte den personen vara pappan? 

- Jo, så småningom. När barnet är tre, fyra år, kanske. 

Jag började vara pappaledig när min dotter var ett år gammal. Har jag skadat henne? 

- Jag vet inte vad som hänt under den tiden ni varit hemma. Men det är möjligt att du 

har gjort det. 

Förstår du att jag som pappa känner mig kränkt av ett sådant påstående? 

- Jag vill verkligen inte kränka någon. Men jag kan förstå att du känner så. 

Du antyder i boken att män ofta skadar sina barn fysiskt. Hur då? 

                                                 
31 http://www.aftonbladet.se/wendela/barn/article476974.ab 2009-01-10 



- De förstår inte hur sköra barn är. De rycker axlarna ur led. De låter barnens tunga 

huvud hänga och slänga så att de får skador på blodkärlen i hjärnan. Och så har män 

ofta ett betydligt mindre tålamod med dregel och bajsblöjor. Pappor vill kanske att 

barn ska lyda och förstår inte att barnen inte begriper tillsägelser. Därför är det 

många småbarn som också får smisk av sina fäder. 

Finns det statistik på det här? 

- Jag har efterlyst statistik hos Socialstyrelsen, på vem som var vårdnadshavare vid 

olyckstillfället, men det finns inte. Vilket förvånar mig oerhört. 

Men hur kan du veta att pappor skadar sina barn om det inte finns någon statistik? 

- Jag har pratat med många barnkirurger och läkare och det är deras bestämda 

uppfattning. Så därför tycker jag att en barnflicka, eller i bästa fall en mor- eller 

farmor, är ett utmärkt alternativ om mamman måste börja jobba. 

Hellre en barnflicka än en pappaledig man, alltså? 

- Ja, i många fall är det så. Men kom ihåg att det beror på individen. 

Gillar mammor skrik och dregel mer? 

- Nej, inte gillar. Men de har mycket mer tålamod med det. Om en unge skriker så tar 

mamman upp barnet. Det handlar om hormoner som ger modersinstinkter. 

Och de instinkterna finns inte hos pappan? 

- Nej. Han bör däremot skydda hela familjen istället. Det är hans revirbeteende som 

kommer in. 

- Han bör försöka serva mamman på alla möjliga vis. Köpa mat. Laga mat. Hålla rent. 

Och se till att mor och barn som enhet får lugn och ro. 

Jag vill ju tvärtom tro att det är väldigt bra för barn att ha en närvarande pappa. 

- Ja, och det är ju jättebra. Du har säkert mycket kvinnliga hjärnegenskaper i dig. Men 

du ska inte tro att alla pappor är som du. Det finns många urdåliga pappor som 

sticker iväg till kompisar och kanske super. 

Hur ska man veta om man är lämplig som pappa eller inte? 

- Man kan ju inte sätta in kameror hos folk, men ... Det hade kanske behövts någon 

oberoende person som kunde verifiera om pappan är bra. 

Ett pappakörkort? 

- Ja, det är ingen dum idé. Eller ett föräldrakörkort, även för mammorna. Så att man 

förstår vilket mirakel man har i sina händer.32 

                                                 
32 http://www.aftonbladet.se/wendela/barn/article476974.ab 2009-01-10  



5.5 Artikel: ”Hon borde stämmas” 
 

Ingemar Gens, beteendevetare och jämställdhetsexpert kritiserade Dahlström när han blev 

intervjuad till följd av hennes ovanstående svar. Nedan följer ett utdrag ur från intervjun 

”Hon borde stämmas”33 med Gens: 

- Det är fullständigt fantastiskt att denna oerhört välutbildade dubbelprofessor inte 

frågar sig: ”Är det jag påstår rimligt?” Hon borde stämmas kollektivt av alla män 

- Det som är så konstigt är att hon hänvisar till forskning. Och det finns lika mycket 

forskning som säger något helt annat. Det går inte ihop. Det blir oerhört märkligt när 

en professor med så tunga biologiska argument har så stor tilltro till uppfostran. Om vi 

styrs så stenhårt av biologi skulle vi väl kunna uppfostra barnen i hagar eller med 

robotar.  

Men kvinnan är ju ändå den som föder barn och ammar. Är hon inte bäst lämpad att 

också ta hand om det då?  

- Om du ger ett nyfött barn till en man kommer han att göra allt för att det barnet ska 

överleva och må bra. Och han kommer att lyckas. Ju fler trygga personer barnet har 

omkring sig, ju fler som älskar det, desto bättre. Om det är män eller kvinnor spelar 

noll roll.  

Många anser nog ändå att kvinnor är lite bättre på det där med hem och familj  

- Det beror på att flickor från första stund får lära sig att andra har större och viktigare 

behov än de själva. En ”riktig kvinna” ska kunna ta hand om hem och familj Pappor 

har haft en annan roll. Men om det är framgångsrikt att vara en aktiv pappa, så 

kommer han att vara det. Människan är så stor att hon tar den roll som krävs av henne.  

Hon menar att barn bara ska ha en vårdnadshavare de första åren. Vad tycker du om 

det?  

- Jag tror att det är en ganska torftig miljö för både mammor och barn. Barn är som alla 

andra, de vill möta människor. Det är genom möten med andra vi blir människor.34 

                                                 
33 http://www.aftonbladet.se/wendela/barn/article476974.ab 2009-01-10 
34 http://www.aftonbladet.se/wendela/barn/article476974.ab 2009-01-10 



  

5.6  Könet sitter i hjärnan - innehåll 
”Könet sitter i hjärnan” öppnar med en presentation av författaren och en förklaring till 

varför hon ville skriva boken. I bokens första uppslag bekantas man med en leende Annika 

Dahlström som syns på bild till höger om en text som flytande förklarar vilka medicinska 

befogenheter och titlar hon har tillskrivit sig under sina verksamma år. Hon är legitimerad 

Läkare och professor i histologi och neurobiologi. I många år har hon arbetat vid avdelningen 

för anatomi och cellbiologi inom Sahlgrenska akademien. Hon medverkade i upptäckten av 

bansystem av nervceller i hjärnan och skrev som 25-åring en avhandling vid karolinska 

institutionen som kartlade vad som sker i nervceller vid transport och omsättning av 

noradrenalinlagrade organeller.35  

 

5.6.1 Varför boken behövde skrivas – ”en mission” 
 

Hon skriver att hon växte upp i ett jämställt hem där hennes pappa uppmuntrade henne till att 

klättra i träd och göra allt vad pojkar kan. Hennes pappa påpekade även att kvinnor kan något 

speciellt: föda barn, något som inte pojkar kan och därför borde kvinnor behandlas extra bra. 

Hon bar med sig vad hon kallar för ”det mest jämställda bemötandet man kan få” och satsade 

på att bli läkare fastän manliga släktingar påpekade att det kunde vara svårt för tjejer att bli 

det. Mellan 1994-1997 var hon prorektor vid Göteborgs universitet och var verkande för 

universitetets jämställdhetsgrupp. Under denna tid förkastades många av hennes förslag 

eftersom hennes kollegor inte ansågs att de var tillräckligt jämställda. Bland annat 

uppmuntrade hon idéer om ett barnhem nära universitetet så att forskande föräldrar skulle få 

det lättare att hinna med att både ta hand om barnen och arbeta. Hon uppmuntrade även 

städhjälp i hemmet och att kvinnan i vanliga heterosexuella relationer oftare borde bära 

ansvaret för att ta hand om barnen, men att mannen givetvis skulle hjälpa till. Detta eftersom 

hon ansåg att mammor var bättre anpassade biologiskt än papporna när det gällde att ta hand 

om barn.36   

År 1995 när hon skulle förbereda en föreläsning för sina medicinstudenter 

snubblade hon över rubriken: ”Gender differences in brain development” i en utav böckerna 

på biomedicinska biblioteket. Även fast hon varit färdig läkare sedan 1978 hade hon aldrig 

hört talats om att det skulle finnas skillnader i hjärnan mellan män och kvinnor. Hon frågade 

sig varför hon inte fått höra något om detta under sin studietid. Hon drog sig då till minnes en 
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föreläsning från sent 60-tal med den amerikanske professorn Bruce McEwen som hade antytt 

att det fanns skillnader i hjärnan mellan könen. Dahlström skrev ”Detta hade då bara inte 

fastnat i mitt tänkande. Inflytandet från den feministiska jämställdhetsdebatten, som började 

då, hade väl gjort mitt sinne dåligt mottagligt för sådana tankar”.37 

 

Efter föreläsningen tyckte Dahlström att många bitar föll på plats. Hon förstod att skillnader i 

hjärnan mellan könen kunde bidra till att förklara många missförstånd i samhället. Efter att ha 

läst in sig på ämnet skrev hon en artikel om dessa skillnader i en intern universitetstidning. 

Hon skrev i sin bok att reaktionerna var häpnadsväckande och att hon inom en vecka hade fått 

både hotelser och avförning med posten. Hon insåg då att hon hade en mission – att berätta 

om skillnaderna som gjorde att kvinnor och män var bättre än varandra på olika saker och 

därför kompletterar varandra. Hon menade att Könets båda synvinklar på verkligheten kan ge 

bättre beslut och bättre underlag för arbetet med jämställdheten. Enligt Dahlström skulle 

insikten om att kvinnor och män är olika innebära att kvinnor har något annat att bidra med i 

styrelser och andra beslutande organ än att vara en upprepning av manligt beteende och 

tänkande. Dahlström skrev: 

 

”Detta borde väl vara ett mycket bättre skäl till varför vi ska ha en jämnare 

könsfördelning än bara rättviseskälet? För detta fick jag spott och spe. Att 

förpassa argument med den heliga rättvisan till en andra position i 

jämställdhetskriget, var inte lämpligt. Men, riktig rättvisa går ju inte att nå utan 

att vi står på ett fundament av sanning, så långt vi känner den!!”38 

 

 

5.6.2 Kontrovers 
Dahlströms bok sades i debatten vara fylld av privata åsikter som saknade naturvetenskaplig 

grund. Dessutom fanns det politiska idéer som följde till hennes åsikter. Nedan följer några 

utav de politiska åsikter och ståndpunkter om kvinnligt och manligt som fick stark kritik: 

 

”Människohannar, män, använder också tävlingsstrategier för att attrahera 

kvinnor. Detta sker oftast omedvetet. Tonårsgrabbarna är således inte medvetna 

om varför de är speciellt våghalsiga, aggressiva eller benägna att slåss och visa 

sin styrka när det finns en grann tös i närheten. Ofta skaffar vuxna män häftiga 

bilar för att demonstrera sin manskraft. Skryter med den, med pengar, eller med 
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en muskulös vältränad kropp/…/ Allting går i den repertoar, som utlöst från den 

gamla hjärna med via testosteron insöndring från testiklarna, och som går ut på 

att bli utvald av kvinnorna/honorna i omgivningen.”39 

 

”Om samhällsekonomer satte sig ner tillsammans med lärare, läkare, föräldrar, 

kuratorer, representanter ur polisväsendet, m.fl. och räknade ut vad samhället i 

pengar kunde spara på en gammalmodig föräldrapolitik (långsiktig, inte under 

till exempel bara en fyraårs period!) skulle många politiker häpna. Om vi 

återinförde möjligheter till barnflicka, fick tillgång till hjälp i hemmet till 

rimliga priser, gav upp rättvisetvånget att alla sysslor skall delas lika i hemmet, 

så skulle ekonomin gå ihop och folk skulle förmodligen vara friskare.”40  

 

”Män som är gifta med en klok kvinna, som förstår betydelsen av att ha sex ofta 

med sin man (även om hon själv inte har lust), är lyckligt lottade. Det finna 

andra män som lever med kvinnor som lider av sexualskräck för att de som barn 

råkat ut för övergrepp. Dessutom har många män kanske inte någon kvinna alls 

att ty sig till. Kanske är de, som Fröding skaldar om sig själv, för fula och 

oattraktiva för att finna en kvinna som kan bli förälskade i dem”41 
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6. Metod 
De metodiska verktygen för analysen hämtades ur Lennart Hellspongs bok ”Metoder för 

bruksanalys”. Annica Dahlströms bok och artiklarna analyserades med hjälp av en 

värderande analys (ibland kallad normativ analys).42 ”Den värderande analysens syfte är att 

bedöma en texts egenskaper med hänsyn till dess uppgift i sitt sammanhang”.43 Hellspong 

delade upp den värderande analysen i ett antal olika frågor. Metoden bygger på att läsaren 

ställer sig dessa frågor medan texten konsumeras. I denna uppsats ligger fokus på 4 utav dessa 

frågor varav de flesta är ordagrant återgivna från Metoder för bruksanalys”.44  

 

6.1 Värderande analys 
 

1. Är texten korrekt i sina sakuppgifter? Håller dess resonemang och underlättar 

texten för läsaren att kontrollera vad den säger (Genom exempelvis 

ordförklaringar, metodbeskrivningar och källhänvisningar.):  

Denna fråga var intressant i synnerhet eftersom Dahlström blev kritiserad för 

att ha hänvisat till osäkra källor och redovisat för få källhänvisningar i sin bok. 

Dessutom ställde den sig frågande till sakuppgifternas korrekthet. 

Bedömningen av vilka uttalanden i debatten som var sakliga och sanna i 

debatten var givetvis en subjektiv tolkning av vad som skrevs och sades i 

artiklarna och Dahlströms bok.     

2.  Är texten balanserad? (Är den öppen för olika aspekter av sitt ämne och säger 

den ifrån om osäkra fall.): 

Frågan om texternas balans och öppensinnighet var mycket intresseväckande. 

Särskilt eftersom debattens ton till stor grad definierades av debattörernas 

ömsesidiga anspråk på att representera naturvetenskapen och dess 

grundprinciper. Samtidigt som de båda sidorna representerade samma fält 

kunde de långt ifrån enas om sakuppgifterna.  

3. Är texten nog uttrycklig? (Motiverar den varför den tar upp en viss fråga eller 

väljer ett visst framställningssätt.): 

Dahlströms bok fick kritik för att vara alltför populariserad och lämna flera 

tankekedjor utan ordentliga källhänvisningar. Boken motiverades förvisso i 

inledningskapitlet då hon skrev att kritiken hon utstått låg till grund för viljan 
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att sprida sin forskning vidare. De mer politiska utsvävningarna i boken 

motiverades dock sällan. Det var därför intressant att tänka kring hennes 

framställningssätt av framförallt naturvetenskapens koppling till hennes åsikter  

4. Är texten informativ? (Får läsaren nya och intressanta upplysningar och slipper 

hon klyschor och banaliteter.):  

Dahlströms bok sades vara full med personliga åsikter och stereotypa åsikter 

kring kvinnligt och manligt. Det var därför viktigt att se hur de olika delarna 

boken försökte lyfta detta kontroversiella ämne utan att falla i klichéartade 

gropar.     

 
 

 



 7. Analys 
I analysen problematiserades först hur forskarens roll porträtterades i debatten mellan 

Dahlström och hennes kritiker. Denna syn var starkt enlig med synen på naturvetenskapen 

som sanningsbärande och kunskapsproducerande. Eftersom denna linjära syn på spridandet av 

vetenskap tidigare har argumenterats och motbevisats var det aktuellt att åter föra en 

diskussion kring den linjära spridningsmodellen. Efter detta diskuterades hur vetenskap 

representerades och användes i debatten.   

7.1Kritik mot den linjära spridningsmodellen  
Hur såg synen på vetenskapsspridningen ut i debatten? Det första anspråket som 

överhuvudtaget gjordes i debatten hängde nära ihop med en annan fråga, Vilken syn på 

forskarens roll i kunskapsspridningen gick att utläsa ur debatten? Annica Dahlström och 

hennes kritiker ansåg sig båda vara representanter för den naturvetenskapliga forskningen. 

Sedermera ansåg de båda att ”sanningen” rymdes inom de naturvetenskapliga korridorerna 

men att den såg olika ut beroende på vilka sida av debatten man stod. Det är i detta skede 

intressant att återkoppla till artikeln som de fyra läkarna fick publicerad i DN i februari 2007.  

 
”En forskare måste redovisa vetenskapliga fynd på ett korrekt sätt, vare sig hon 

kommunicerar med allmänheten eller med andra forskare. Det är rentav ännu 

viktigare att tala sanning för lekmän, eftersom dessa har mer begränsade 

möjligheter att själva granska sanningshalten i vetenskapliga utsagor. Vi anser 

att Annica Dahlström har brutit mot denna självklara etiska regel.”45 

 

Detta uttalande är intressant på flera nivåer. På samma gång som Dahlström fick kritik för att 

ha brutit mot reglerna för hur ”forskning bör redovisas”, utmålade hennes kritiker en tydlig 

syn på vetenskapsspridningen som en linjär företeelse. I detta uttalande fanns ett aktivt val i 

att gestalta kommunikationen mellan forskare och allmänhet och mellan forskare och forskare 

som skiljaktig. ”En forskare måste redovisa vetenskapliga fynd på ett korrekt sätt, vare sig 

hon kommunicerar med allmänheten eller med andra forskare”, skrev de. Det var just hur 

Dahlström skötte den naturvetenskapliga kommunikationen med allmänheten som hon fick 

stark kritik för. Det var det populärvetenskapliga framställningssättet i Könet sitter i hjärnan 

som var huvudorsaken till artikeln. Bristen på källhänvisningar, bristen på ett vetenskapligt 

språk och bristen på en fungerande terminologi var i det hänseendet ett misslyckande för 
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Dahlström i spridandet av sin vetenskap. Precis som Anders Ekström menade, skapades 

behovet av populariserad vetenskap i enlighet med en tro på folkets behov av upplysning och 

bildning. Liksom då, när behovet av spridandet av vetenskap började uppmärksammas, är 

dagens syn på vetenskapen nästintill oförändrad. Detta trots kritiken från bland annat 

vetenskapsstudier.  

 

 
7.1.1 Kritik mot den linjära spridningsmodellen – genusdebatten 
Ett utav syftena med uppsatsen var att ta reda på hur synen på forskarens roll i spridandet av 

vetenskap såg ut i debatten. Ett viktigt avsteg för att kunna svara på den frågan var att visa att 

spridandet av vetenskap inte var en linjär process. Exempelvis genomgick vetenskapens syn 

på kvinnligt och manligt en stor förändring efter de olika vågor av feminism och kvinnokamp 

som startade under mitten av 1900-talet och framåt. Idag har forskningen blivit alltmer 

fokuserad på de sociala och kulturella aspekterna för hur kön skapas jämfört med hur den var 

fokuserad på biologiska faktorer dessförinnan. Denna förändring skedde knappast i ett isolerat 

laboratorium, utan skedde till stor del av de samhällsförändringar som inträffade under denna 

tid. Det kan argumenteras att den linjära spridningsmodellens sätt att gestalta skillnad mellan 

aktiva kunskapsproducenter och passiva kunskapskonsumenter därför är felaktig.  

 

Följande kortfattade beskrivning av den historiska bemärkelsen av hur vetenskap har använts 

för att definiera manligt och kvinnligt hade för avsikt att visa två saker. Dels hur uppkomsten 

och spridandet av genusvetenskap påverkades av allmänheten samt varför de biologistiska 

tankar som Dahlström uttryckt i sin bok blivit hårt kritiserade. 

  

Historiskt sett har vetenskap vid upprepade tillfällen använts för att legitimera förtryck mot 

kvinnor. Under 1800-talet ansågs kvinnan ur medicinsk synpunkt vara svag, ömtålig och ofta 

sjuk. Läkevetenskapens sätt att diagnostisera och behandla kvinnliga sjukdomar, som besvär 

vid mens och graviditet, kom därför att påverkas av den tidens kvinnosyn. Under denna tid 

växte gynekologin fram som en självständig disciplin inom sjukvården och en mängd 

sjukdomar kom att felaktig förknippas med kvinnans könsorgan. Det kvinnliga underlivet 

ansågs vara orsaken till sjukdomar som hysteri, nymfomani och kleptomani och kvinnor med 

dessa symptom blev ofta behandlade med livmodersmassage och könsstympning.46 De 

medicinska experiment som utfördes av den tidens vetenskapsmän kom dessutom att påverka 

de sociala förutsättningarna för kvinnor under en lång tid. I vetenskapliga försök där vikten på 
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kvinnor och mäns hjärnor jämfördes upptäckte man att den kvinnliga hjärnan statistiskt sett 

vägde mindre än mannens. Därmed ansåg många att man hade rätt att ifrågasätta kvinnans 

intelligens i förhållande till mannens. Dessa teorier om kvinnans veka natur och lägre intellekt 

var till exempel viktiga argument mot kvinnlig rösträtt och rätt till utbildning i början av 

1900- talet.47   

 

I likhet med ovanstående syn på vetenskap anses naturvetenskapen i den moderna 

genusdebatten mellan Dahlström och hennes kritiker vara objektiv och sägas avslöja ”rena” 

sanningar. Begreppet förekom i flera sammanhang både i Dahlströms bok och i debatten och 

det var uppenbart att båda sidor ansåg att de var ombud för sanningen. Samtidigt var det 

intressant att se debatten ur denna historiska kontext. Rädslan för att naturvetenskapen igen 

skulle missbrukas ökade igen när könsskillnader började att förstås som ett kemiskt förlopp i 

kroppen och på så sätt blev mätbara. Samtidigt påpekade många forskare att även 

naturvetenskapen i hög grad var påverkad av sitt kulturella sammanhang. Denna forskning 

kom enligt dem som ett svar på att samhället i stort hade ändrat värderingar gällande kvinnans 

ställning och status. På detta sätt har kunskapskonsumenterna talat tillbaka till den 

naturvetenskapliga forskningen. Dahlström själv poängterade i sin bok hur samhällsdebatten 

påverkade den naturvetenskapliga forskningen: ”Detta (att det fanns skillnad i hjärnan mellan 

könen) hade då bara inte fastnat i mitt tänkande. Inflytandet från den feministiska 

jämställdhetsdebatten, som började då, hade väl gjort mitt sinne dåligt mottagligt för sådana 

tankar”.48 

 

7.2 Hur representerades och användes vetenskap i debatten?  

Framförallt användes vetenskap som ett politiskt redskap i debatten. Särskilt Annica 

Dahlström gav förslag på hur den naturvetenskapliga forskningen kunde öppna nya dörrar i 

diskussionen om jämställdhet. ”Om vi återinförde möjligheter till barnflicka, fick tillgång till 

hjälp i hemmet till rimliga priser, gav upp rättvisetvånget att alla sysslor skall delas lika i 

hemmet, så skulle ekonomin gå ihop och folk skulle förmodligen vara friskare.”49, skrev hon. 

Även fast Dahlström fick stark kritik för att Könet sitter i hjärnan var för populariserad, 

menade hon att detta var just tanken: att boken skulle vara tillgänglig för alla. Allmänheten 

fick på så sätt en tydlig roll i debatten och det var kampen om vem som fick representera 

allmänheten som var den stora slitningen, framförallt i debatten mellan Dahlström och de fyra 
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läkarna. Båda lägren hade en syn på att allmänheten behövde upplysas men ville inte 

kompromissa om sanningen eller vara öppna för varandras forskning. Debatten blev på så sätt 

bara en kritik och motkritik utan att leda till en konstruktiv samhällsdebatt eller en 

vetenskaplig diskussion. Precis som Anders Eklund skrev finns en problematik med att 

allmänheten ofta placeras utanför händelsernas centrum. Han skrev: ” Eftersom journalister 

och forskare ofta gör anspråk på att handla i enlighet med ett uppdrag från allmänheten bör 

allmänhetens involvering i vetenskapsfrågor analyseras som en politisk relation.”50  

 
 

7.3Kortfattad sammanfattning av analys 

”Naturvetenskaplig sanning” var ett begrepp som under 1960-talet och framåt ifrågasattes och 

omkonstruerades. Betydelsen av begreppet var innan baserad på en syn på naturvetenskaplig 

forskning som objektiv och statisk. Fältet ”vetenskapsstudier” förde kärnan av kritiken mot 

naturvetenskapen och förde frågor om naturvetenskapens struktur upp till ytan. I den moderna 

genusdebatten, här exemplifierad med Annica Dahlström och diverse kritiker, fanns den 

förlegade synen på vetenskapens roll i spridandet av kunskap och sanningen kvar. Båda parter 

ansåg att de var ombud för sanningen och framförallt Dahlström använde sig av 

naturvetenskapliga belägg för att öppna upp till samhällsdebatt och vetenskapliga 

diskussioner. Något som i dagspressen uteblev. Båda parter såg också vetenskapsspridningen 

som en linjär process, något som i genusdebattens fall motbevisats av politiska initiativ som 

ligger utanför den naturvetenskapliga forskningen.   
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8. Slutdiskussion 

I uppsatsen har forskarens roll för vetenskapsspridningen i genusdebatten diskuterats. Även 

begreppet sanning har problematiserats med hjälp av den historiska kontext som följde 

vetenskapsskrigets alla turer. Något som uppsatsen förhoppningsvis öppnar upp diskussioner 

kring, som inte berördes nämnvärt i denna studie, är sakfrågorna som diskuterades i debatten. 

Efter att ha tagit del i diskussionen kring kvinnligt och manligt blev det uppenbart att det 

fanns ett behov av att diskutera fram nya vägar för att få barnuppfostran och jämställdhet att 

fungera. Speciellt eftersom samhället i stort blivit både stressigare och mer krävande. 

Faktumet att ohälsa bland både vuxna och barn har ökat samtidigt som välfärden och 

jämställdhet har ökat kändes bekymmersamt. Det goda i en ökad välfärd borde ha påverkat 

hälsan hos befolkningen positivt, varför har inte detta hänt? En annan fråga som skulle vara 

intressant att diskutera är huruvida tonen, retoriken och språket anpassades i debatten för att 

involvera allmänheten. Vad är populärvetenskap och vad är naturvetenskap i debatten? Hur 

gestaltades detta i Könet sitter i hjärnan och de olika artiklarna? 
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