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1. Inledning 

Autonoma maskiner tillhör inte längre fiktionens värld.  Artificiell intelligens är det 

område inom dataforskningen där man ämnar överföra mänsklig intelligens till datorer, 

vilket skapar möjligheten att renodla det mänskliga intellektet. Men de autonoma 

systemen initierar frågan vilka värden AI ska utgå ifrån samt vilka värden de kan och 

bör främja. Att reflektera över detta flyttar fokus från ett artificiellt tabula rasa och 

belyser istället den mer komplexa människan i förhållande till begrepp som rationalitet, 

kunskap och även moral. Min ambition är att belysa den feministiska kritiken som riktas 

mot den kunskapsbas som i regel används inom Artificiell Intelligens (AI). Vad kritiken 

uppmärksammar och ifrågasätter är att den kunskap som utgör kunskapsbas inom AI, är 

ursprungen från ett deduktivt/logiskt/matematiskt förhållningssätt till omvärlden, 

vilket initierar sökandet efter grundläggande axiom, regler, eller principer som kan 

förklara komplexa förhållanden, oberoende av tid och rum. Det feministiska 

förhållningssätt vilket jag har som utgångspunkt i min uppsats belyser istället 

komplexitet och att människan är som en spindel i ett nät, dvs i centrum för flera olika 

kontextuella förbindelser. Det partikulära förhållningssättet är en reaktion på att 

människan genom det objektiva förhållningssättet riskerar att generaliseras i alltför 

stort omfång, vilket kan leda till diskriminering. Hypoteser som utgår ifrån stereotypa 

föreställningar om människan riskerar att utesluta viktiga aspekter och frånvaron av 

dessa aspekter kan leda till bias inom den vetenskap som ligger till grund för de 

kunskapsbaser som används inom AI. Det, inom filosofin, traditionellt sett manligt 

universella ställs mot det traditionellt sett kvinnligt partikulära, vilket direkt skapar 

olika premisser för vad det innebär att vara rationell och att bedriva vetenskap. Jag 

kommer istället argumentera för att det finns två rationaliteter med kompletterande 

funktion, vilket blir speciellt viktigt inom området AI. Detta för att i högsta mån 

eliminera diskriminerande bias såväl i teori som i praktiska exempel, dvs 

implementeringen utav dessa i artificiella system. Mycket intressant forskning pågår 

inom AI, men status Q inom området utgör inte utgångspunkt i uppsatsen. Min 

användning av begreppet AI kommer att utgå från en enkel förståelse, vilket vill säga 

”intelligens som ett datorsystem uppvisar”, och vara begränsad till det som kallas 

klassisk AI; den typ som bland annat representeras i sk expertsystem som används inom 

vården. 
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2. Feministiskt urval 

Den feministiska filosofin utgör ingen enad grundbult i sin kritik av den filosofiska 

kanonen, istället är den mångfasetterad och spinner över många fält. Vad som är viktigt 

att poängtera är således att den rinner ut i flertalet olika filosofier, tillika teorier. Min 

argumentation vilar till exempel på en grunduppfattning om att vårt sätt att tänka inte 

primärt har med dikotomin X/Y-kromosom att göra, utan istället är en mer komplex 

produkt utav en rad variabler, som innefattar både arv och miljö. Detta synsätt utesluter 

till exempel en tradition inom feminin etik som utgår ifrån olikheterna mellan män och 

kvinnor, som man menar är biologiska (omsorgsetik etc). Jag kan däremot hålla för sant 

att omsorg är fundamentalt nödvändigt för individen, men mena att män kan vara 

primärt omsorgsgivande och att det inte faller på kvinnans naturgivna lott.  Eftersom att 

min diskussion är bred har jag först och främst haft som ambition att peka på den 

ursprungliga källan till kritiken, det cartesianska förnuftet, och vad det vilar på för 

antaganden. Här har jag valt att använda mig av filosofen Genevieve Lloyds kritik som 

presenteras i Man of reason. Hennes kritik riktar sig emot den rationalistiska, 

förnuftsbaserade, traditionen och hennes granskning blottlägger att rationalismen är en 

manlig konstruktion, möjliggjord av särskiljandet mellan tanke och kropp. Den här 

kritiken är fundamental och återkommer i Alison Adams artikel Constructions of gender 

in the history of artificial intelligence. Ett rent förnuft är en komplicerad idé och för att 

belysa dess inneboende komplexitet i ett bredare spektrum valde jag att ta med 

samhällsfilosofen, tillika rationalisten, John Rawls i diskussionen. Rawls teori förutsätter 

dock en ontologisk förförståelse, men bygger i princip på samma abstrakta 

förnuftsmodell som manifesteras hos Descartes; dvs en icke-situerad1 sådan. Syftet med 

att fläta in Rawls är dels att belysa hur den rationalistiska skolan manifesterats i den 

moderna filosofin, men också för att få med samhällsaspekter i diskussionen kring 

klassisk AI och dess funktion som reproduktiv i fråga om värderingar etc. Det element 

som Rawls inför genom den implementerade förförståelsen är även en grundbult för att 

förstå min idé om en neutral rationalitet, vilken presenteras nedan. Kritiken som riktas 

mot Rawls utgår också från inläsning av bias2 som uppstår i och med det konstruerade 

manliga förnuftet. Jag har valt att belysa statsvetaren Carole Patemans grundläggande 

kritik gentemot kontraktsteori (The sexual Contract), vilken innebär inläsning av 

                                                 
1
 Situerad förstås som oskiljaktig del av miljön, icke-situerad således som en skiljaktig del av miljön 

2
 Endimensionellt och uteslutande perspektiv  
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diskriminerande bias inom denna tradition, samt statsvetaren och filosofen Seyla 

Benhabibs (Autonomi och gemenskap: kommunikativ etik, feminism och postmodernism) 

kritik av den icke-situerade individ Rawls postulerar. Det finns en gemensam kärna i 

kritiken som riktats mot rationalismen, vilken är återkommande hos de feministiska 

tänkare som jag valt att belysa i uppsatsens första hälft. Att de till viss del är 

specialiserade inom olika fält blir således ovidkommande, då de förenas i samma 

grundläggande kritik och tillsammans efterfrågar samma sak; den kännande och 

situerade individen. Att teorisera om denna utan relevant epistemisk information blir 

enligt dem innehållslöst. En annan pusselbit i uppsatsen är praktisk. Existerar det en 

tydlig skiljelinje i hur man resonerar? Eva Gunnarssons arbete ute i fältet vittnar om en 

tydlig uppdelning mellan män och kvinnor som arbetar med datasystem, men hon driver 

tesen att det grundar sig i social internalisering och inte i könsdeterminerad olikhet. 

Hennes studie väcker dock ett intresse kring de konsekvenser som följer huruvida man 

premierar människa eller maskin i arbetet med datasystem. De olika förhållningssätten 

är tätt förbundna till de olika rationalitetsstrukturer jag diskuterar nedan.  

För att få tillgång till den relevanta information som krävs för att vi skall kunna uttala 

oss om olika individers synsätt är det nödvändigt att bejaka Helen Longinos normativa 

epistemologi, vilken hon redogör för i artikeln In search of feminist epistemology. 

Uppsatsen är i sig en produkt utav min egen uppgörelse med feminismen. Feminism är 

för mig jämlikhet, en grundidé om att alla individers lika värde, vilket inte skall 

begränsas till om man är man eller kvinna. Uppsatsen är ett försök att urbena huruvida 

denna idé kan uppnås med de verktyg feminismen tillhandahållit eller inte och 

argumentationen jag ämnar driva genom texten är att det finns två 

rationalitetsstrukturer. Att mitt tankeincitament är kunskapsbas inom AI beror på dels 

på att själva fenomenet AI är ett användbart verktyg för att befästa och således 

reproducera kunskap, vilket genererar konsekvenser som givetvis är värda att bejaka.  

3. Bakgrund 

2.1    Rationalism: Befästelsen av generella föreställningar 

Rationalitet förstås som ”det som bygger på förnuftet”. Den klassiska definition jag utgår 

ifrån innebär att rationellt handlande bedöms 1) i relation till vilken målsättning 

aktören har och 2) utifrån vilka kunskaper aktören besitter. Att det finns ett förnuft är 
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ett antagande som bottnar i Descartes dualism; dikotomin mellan kropp/själ, som 

särskiljer subjektet från den objektiva verkligheten; förnuftet frigörs således från den 

materiella kroppen och erhåller i sin renaste form universell giltighet. Inom filosofin är 

denna uppfattning förknippad med stora problem, vilket jag återkommer till nedan, men 

inom klassisk AI utgör den i vägledande mall för den grundläggande kunskapsbasen.  

Feminister har kritiserat denna syn på förnuftet för att vara endimensionell och bygga 

på manliga föreställningar, bland annat Genevieve Lloyd som i inledningen till Man of 

reason skriver att ”The claim that reason is ‘male’, in context of current philosophical 

debate, must inevitably conjure up the idea that what is true or reasonable for men 

might not be at all so for woman.” 3 En sådan distinktion, menar Lloyd, kan leda till en 

könsdeterminerad relativism. Att härleda ett sådant antagande ur metaforen om det 

manliga förnuftet kan till synes verka vara nonsens, men i fundamentet kvarstår ett 

frågetecken som måste rätas ut; nämligen vad metaforen är en metafor för. 

Dikotomierna som ligger inbäddade i distinktionen mellan man/kvinna, menar Lloyd 

härstammar från dominansstrukturer: ”[…] of superiority and inferiority, ’norms’ and 

’difference’, ’positive’ and ’negative’, ’the essential’ and the ’complementary’.” 4  Lloyd 

talar om strukturer, men det finns mer handfasta exempel på dikotomier som indikerar 

att kvinnan symboliserar motsatsen till den klassiska synen på rationalitet, som till 

exempel logik/intuition, opartiskhet/partiskhet, objekt/subjekt etc. Det analytiskt 

”rationella handlandet” förknippas vanligtvis med begreppen till vänster och utmärks av 

egenskapen att ingå i av det objektiva, manliga förnuftet, skriver Lloyd. 5 Begreppen till 

höger har traditionellt tillskrivits det förkroppsligade, materiella subjektet, således 

kvinnan. Rationalisterna har gjort universella anspråk på förnuftet och det vetande 

subjektet verkar således vara könsneutralt, men Susan Bordo menar att istället för att 

uttrycka den universella essensen av mänskliga sinnen, innebär den rationalistiska 

synen på förnuftet en maskulinisering av tankar, 6 vilket forcerar fram distinktionen 

mellan det manligt rationella och det kvinnligt irrationella. Denna dikotomi är speciellt 

vanlig inom filosofin.  Följande citat är del av en replik på Jasenko Selimovics 

debattartikel i DN (27/3-13) som publicerades på SVTs hemsida den 31/3-13:  

 

                                                 
3
 Lloyd, Genevieve, The man of reason: 'male' and 'female' in Western philosophy, 2., rev. ed., Routledge, London, 1993 

4
 Ibid.  

5
 Ibid s. 104 

6
 Jaggar, Alison M. & Young, Iris Marion (red.), A companion to feminist philosophy, Blackwell, Malden, Mass., 1998 s.167 
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”Låt mig ger er ett exempel. Jag är mot sexism. Men jag är sexist. Det kan yttra sig i att jag 

lyssnar mer på vad män säger än på vad kvinnor säger när jag är på fester. Eller att jag 

föreställer mig en man när jag tänker “läkare”, “filosof” och “geni”, och en kvinna när jag 

föreställer mig “lärare”, “emotionell” och “irrationell”. 7 

 

Filosofen Karim Jebari driver tesen att man inte kan luta sig tillbaka och se sig själv som 

rättvis och rationell, utan ständigt måste ompröva sina uppfattningar, vilket det givetvis 

ligger en hel del i. Jebari menar att hans sexism är en produkt utav ett sexistiskt 

samhälle och att han ständigt måste påminna sig om detta; ibland lyckas han ibland inte. 

Men kärnan i hans bekännelse vittnar om idéer, eller negativa tillskrivelser, som 

appliceras dels på grupper; i det här fallet kvinnan. Idéer som ter sig polemiska i 

förhållande till det manliga förnuftet. Lloyd menar att det är problematiskt att utgå ifrån 

att kvinnor och män har samma vedertagna förnuftssyn, då feministisk filosofi har 

uppstått som en reaktion mot och produkt utav filosofins historia; mot manliga normer 

och konstruerandet av det objektiva förnuftets begreppsinnebörd. Å andra sidan är det 

minst lika problematiskt att utgå ifrån att kvinnan har en annan typ utav förnuft, 

eftersom att man då inte kommer ifrån dominansstrukturens manifestation mellan den 

maskulina fulländelsen och det feminina komplementära. Lloyd argumenterar för att vi 

måste tänka djupare och att det är de strukturella och konceptuella genusrollerna vi bör 

belysa. Inte för än detta sker, kommer vi att finna tankar och moral som enar manligt 

och kvinnligt och de reaktioner feministisk filosofi tillsynes utgjort kommer således att 

sugas upp utav den hårt etablerade, manliga, filosofiska tankestrukturen. 8 

Ett exempel på hur rationalismen har manifesterats inom modern moral- och 

samhällsfilosofi syns i John Rawls kontraktsteori A theory of justice. Rawls premierar 

rättvisa som yttersta samhälleliga värde och i ett klassiskt tankeexperiment placerar han 

ett antal individer i en ursprungsposition (individerna inom denna är dock medvetna 

om hur samhället är uppbyggt). I denna medvetna urspungsposition låter Rawls sänka 

ner en okunnighetens slöja. Slöjan innebär att parterna inte vet vilket samhällsskikt, 

kön, trosåskådning etc de kommer tillhöra efter det att slöjan avlägsnas. Vad 

experimentet initierar är tankar kring de grundläggande rättviseprinciper samtliga 

rationella individer kan gå med på utifrån dessa premisser. Rawls rationella metod är 

                                                 
7
 http://debatt.svt.se/2013/03/31/svensk-sjalvgodhet-hindrar-oss-fran-att-se-var-egen-rasism/ 

8
 Lloyd, 1993 s.106 
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ämnad att rinna ut i ett reflektivt ekvilibrium9 av praktisk rättvisa. Carole Pateman 

kritiserar de traditionella kontraktsteoretikerna från Hobbes till Rawls och menar att de 

har en sak gemensamt; de berättar partiarkala historier. I Hobbes individualistiska 

naturtillstånd gjordes i och för sig åtskillnad mellan könen, men hos moderna 

kontraktsteoretiker (som Rawls) har man förbisett denna detalj och parterna blir 

således könsneutrala. Individerna bakom slöjan är enbart förnuftiga enheter, inte 

människor, och som förnuftiga enheter är de oskiljaktiga från varandra; en part kan 

representera resten. Rawls ursprungsposition är en logisk konstruktion i yttersta 

bemärkelse; en manifestation av det ”rena förnuftet” utan mänskliga egenskaper, eller 

snarare utan känslor. 10 Seyla Benhabib menar att Rawls begränsar den filosofiska 

undersökningen i ”enlighet med uppfattningar om vad som lämpar sig för liberala 

demokratiers offentliga kultur”. 11 De kan således accepteras av de offentliga aktörernas 

implicita självförståelse i en demokratisk stat. 12 Benhabib menar att man inte bör 

uppfatta att Rawls reflektiva ekvibrilium/konsensus bygger på fundamentala 

förutsättningar, vilka inte kan ifrågasättas, utan istället tvärt om. Enligt henne utgör den 

samhälleliga och kulturella kontexten en grogrund för kritisk teori. Med utgång i 

könsneutralitet kan man undra vad det specifikt är som gör att feminister hävdat att det 

könsneutrala subjektet hos Rawls mfl är en förlängning av den förnuftige mannen. 

Benhabib menar att skiljelinjen mellan det offentliga och privata ligger till grund för 

detta. Kvinnans privata, avskilda sfär har varit dold under ”en ogenomskinlig glasyta” 

och kvinnors verksamheter13 har således förblivit osynliga. 14 

Hon menar att den här delen av det könsuppdelade arbetet fortfarande inte ingår i 

teorier om rättvisa; resultatet som följer är att kvinnan ofta förblir osynlig i dessa 

sammanhang. Rawls följer i viss mån Kants rationalism och utgår ifrån att alla förnuftiga 

individer kommer att nå samma slutsats. Benhabib kallar denna modell för den 

”monologiska modellen” (begreppet härstammar från Habermas), vilket innebär 

                                                 
9
 Reflektivt ekvibrilium är ett stadium som uppnås då individerna i ursprungstillståndet efter reflektion och övervägande 

uppnår en full överensstämmelse (http://www.ne.se/lang/ekvilibrium/160474, Nationalencyklopedin) 
10

 Pateman, Carole, The sexual contract, Polity Press, Cambridge, 1988 s. 41 f. 
11

 Benhabib, Seyla, Autonomi och gemenskap: kommunikativ etik, feminism och postmodernism, Daidalos, Göteborg, 1994 
s.22 
12

 Ibid, s. 
13

 De kvinnliga verksamhetssfärerna i detta sammanhang innebär barnuppfostran, omsorg riktad mot de gamla, 
tillfredsställandet av mannens sexuella och känslomässiga behov osv. 
14

 Ibid s.29 
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resonerade i det enskilda rummet, eller i ”jagets tysta tankeprocess”. 15 Problematiken 

som följer är enligt Benhabib: 

 

” […] en definition av jaget som inskränks till den generaliserade andras ståndpunkt blir 

inkoherent och inte kan individuera bland flera jag. Utan att inta den konkreta andras 

ståndpunkt kan inget koherent universaliserbarhetstest utföras, för vi saknar då den 

nödvändiga epistemiska informationen för att bedöma om min moraliska situation är ”lik” 

eller ”olik” din.” 16 

 

Benhabibs resonemang är intressant när vi tittar närmare på Helen Longinos normativa 

vetenskapsfilosofi längre ner. Hennes kontextuella empirism närmar sig det Benhabib 

efterfrågar, nämligen ökad epistemisk information, vilket införlivas genom det kriterium 

Longino benämner ontologisk heterogenitet17. 

 

2.2     Kritik mot könsneutral AI 

Texten ovan är ämnad för att belysa den klassiskt rationalistiska förnuftssynen och 

kritiken mot densamme. Alison Adams argumenterar i sin artikel Constructions of gender 

in the history of artificial intelligence för att den historiska synen på den “intelligenta 

vetaren” (intelligent knower) som manifesteras i artificiellt intelligenta system baseras 

på samma cartesianskt idealiserade bild av den förnuftige mannen, som beskrivs i 

Lloyds Man of reason ovan. Såväl Descartes dualism som teknologin har gjort anspråk på 

könsneutralitet, men Adams menar att genusforskningen söker sig bort från antagandet 

att teknologi har en neutral position, till vilken kvinnor kan anpassa sig och gå upp i en 

slags rymd av könsneutralitet. I stället undersöker man närmare hur föreställningar om 

genus tar sig uttryck inom teknologin, till exempel vad som klassas som feminint 

respektive maskulint, samt hur detta återspeglas i vad olika sociala grupper anser 

utgöra kvinnlig respektive manlig kunskap. 18  Jag återkommer till detta nedan, under 

rubriken ”Ewa Gunnarsson: Praktiska rationaliteter”.  

                                                 
15

 Ibid s.184 
16

 Ibid, s. 
17

 Ontologisk heterogenitet är ett eftersträvansvärt värde som grundar sig i idén om att olika grupper förstår verkligheten 
på olika sätt och därmed tolkar och förhåller sig till verkligheten på olika sätt 
18

 Adams, Alison, Constructions of gender in the history of artificial intelligence, IEEE Annals of the History of Computing, 
Vol. 18, No. 3, 1996 s.48 
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På samma sätt som Benhabib menar att kvinnor är underrepresenterade inom moral- 

och samhällsfilosofi, menar Adams att kvinnor är underrepresenterade inom AI, vilket 

även i detta fall har att göra med uppdelningen mellan kropp/själ då kvinnan ur ett 

historiskt perspektiv symboliserar det kroppsliga (corporate) då hon tagit ansvar för 

hem och hushåll, medan mannen symboliserar själen (mental), vilket är modellen för 

den ”intelligenta vetaren” inom AI. 19  

 

This gives an illusion of a universal subject that is somehow perspectiveless, a view from 

nowhere. Part of the reason for this is the way that epistemology is generally cast in the 

form “S-knows-that-p,” where S, the knowing subject, is taken to be universal, and p is a 

piece of propositional knowledge that that subject knows. 20 

 

Feministisk epistemologi, skriver Adams, betonar istället ”vetarens” placering 

(situatedness) inom en partikulär grupp och att den är en förutsättning för vetarens 

kunskap; vilket går emot idén att det finns universella subjekt och universell kunskap. 

Hon menar vidare att epistemologin premierar ”veta att” (prepositionell kunskap) 

framför ”veta hur” (praktisk kunskap). 21 Sammanfattningsvis kan man säga att det som 

den cartesianska traditionen ser som symbolen för intelligens är det rena mentala 

förnuftet, skilt från kroppen och således den praktiska kunskap som kvinnan är 

förknippad med.   

 

2.3    Ewa Gunnarsson: Praktiska rationaliteter  

Ewa Gunnarsson har genom sin forskning visat att det råder stor skillnad mellan 

kvinnor och män som jobbar med systemutveckling, i fråga om synen på teknologins roll 

i samhället. Medan kvinnor tenderar att tänka på teknologin som ett verktyg, tenderar 

män att se den som ett mål i sig självt: Medan kvinnor i större utsträckning arbetar för 

att förenkla användarens interaktion med systemet, fokuserar män i högre grad på 

brister inom systemet. Gunnarsson menar att kvinnor är mer kontextbundna i sitt 

                                                 
19

 Ibid s.49 
20

 Ibid s.48 
21

 Ibid., s. 
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arbete och reflekterar mer över vilken inverkan teknologin får på samhället än vad män 

gör, vilket kan ses som uttryck för olika värden. 22  

 

Giving the user a more central priority and having this ability to emphasize strongly with 

the user I found a close relationship to values and elements embedded in what some 

Norwegian researchers (Ve, 1989 and Waerness, 1984) have conceptualized in what they 

call a responsibly rationality or care rationality rather than the technical/economical 

rationality […] 23 

 

Samtidigt som kvinnor kan ”humanisera” teknologin innebär det att denna 

humanisering stärker, upprätthåller och reproducerar befintliga strukturer härledda ur 

könsuppdelningen på arbetsplatser, skriver Gunnarsson. 24 Att kvinnor är bärare av en 

ansvarstagande rationalitet är produkten av att vi lever i ett samhälle där kvinnor är 

överrepresenterade inom yrken som rör vård och omsorg, menar hon och stödjer 

därmed både Benhabib och Adams. Hon skriver att de olikheter som uppträder i 

rationalitet hos män och kvinnor inte är något annat än sociala konstruktioner, och att 

dem därmed är möjliga att förändra. 25 Just detta återkommer jag till nedan. Vidare 

argumenterar Gunnarsson för att bärarna av ansvarstagande rationalitet skänker 

människan egenvärde då hon behandlas som mål i sig, till skillnad från bärarna av 

teknisk/ekonomisk rationalitet som tenderar att objektifiera människan och se henne 

som en utbytbar komponent, vilket endast skänker människan instrumentellt värde 

genom att premiera tekniken i sig. Vad som vidare visar sig i Gunnarssons forskning 

torde inte vara häpnadsväckande, men för den sakens skull inte mindre intressant: 

”Some of the men thought more in line with the women but they were not as outspoken 

as them”. 26 

Gunnarssons undersökning bygger på observationer. Om vissa män tenderar att ha 

tankemönster som är mer likt det ”kvinnliga” sättet att resonera, understryker ju detta 

Gunnarssons tes om att det är sociala strukturer som ligger till grund för uppdelningen 

mellan kvinnor och mäns på arbetsplatsen; män söker sig till män och kvinnor till 

                                                 
22

 Trojer, Lena & Gunnarsson, Ewa (red.), Feminist voices on gender, technology and ethics, Centre for Women's Studies, 
Univ. [Centrum för kvinnoforskning, Högsk.], Luleå, 1994 s.113ff. 
23

 Ibid s.116 
24

 Ibid s.113 
25

 Ibid s.117 
26

 Gunnarsson, 1994 s.117 
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kvinnor. Tillsynes fanns det en distinktion mellan hur män och kvinnor resonerade, men 

i enskilda intervjuer tenderade en del av männen att resonera på det sätt som tillsynes 

hade varit ett ”kvinnligt” sätt att resonera på.  

 

2.4    Helen Longino: kontextuell empirism 

I sin artikel om feministisk epistemologi ställer Lorraine Code frågan ”Is the sex of the 

knower epistemologically significant?” 27  Hon menar att den anglo-amerikanska 

epistemologin strävar efter en objektiv och enhetlig syn på kunskap i allmänhet (vilket 

är signifikant för hela den objektiva kunskapssyn som genomsyrar västerländska 

universitet och berör Adams tes).28  Helen Longino skriver i sin artikel In search of 

feminist epistemology att feministisk epistemologi har två källor att ösa ur. Den ena är att 

kvinnor har exkluderats inom vetenskapen under historien och eftersom att rationalitet 

och kunskap är själva symbolen för vetenskap i väst, måste exkluderingen bottna i ett 

bekräftat kvinnohat. Som en förlängning av detta sätt att tänka ställs kvinnor inför 

frågan ”Can we know the world without hating ourselves?” 29 Den andra källan är 

filosofin själv, genom doktriner som menar att vilka grunder vi än må ha för kunskap är 

de inte tillräckliga för att garantera påståenden bortom allt tvivel. 30 

Att kvinnor och mäns kunskap skiljer sig är i viss mån sann. Kvinnor föder till exempel 

barn, vilket gör att det finns viss feminin kunskap som skiljer sig från mannens. Men 

med tanke på att alla kvinnor inte föder barn och att detta kan reduceras till kroppslig 

erfarenhet så är detta inget filosofiskt belägg för könsdifferentierad kunskap. Vad som i 

stället lockar Longino är huruvida vi kan känna (know) samma värld på olika sätt. 31 Hon 

menar att det inte finns tillräcklig enhetlighet rörande kvinnor och kvinnlig erfarenhet 

för att generera en specifik kvinnlig kunskap, skild från mannens. Vad hon istället 

förespråkar som möjligt är att bedriva vetenskap och epistemologi som feminist. 

Kunskap produceras i ett utvärderande ramverk, med en viss given uppsättning 

kriterier eller normer, men Longino menar att vi borde fokusera mer på att upptäcka 

deras ofullständighet och behovet av nya kriterier eller normer.  Som tidigare nämnt 

                                                 
27

 Jaggar, Alison M. & Young, Iris Marion (red.), A companion to feminist philosophy, Blackwell, Malden, Mass., 1998 s. 173 
28

 Ibid., s. 
29

 Longino, Helen, In search of feminist epistemology, The Monist. OCTOBER 1994, Vol. 77, Issue 4 s. 472-485 
30

 Ibid., s. 
31

 Ibid., s. 
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stödjer hon sitt resonemang på ett argument som förutsätter att data som används för 

att bekräfta/bevisa en teori eller hypotes inte är tillräckliga för att utesluta andra 

alternativ. Det kan vara nödvändigt att använda andra faktorer än de logiska och 

observatoriska, då man ställer upp en hypotes. Dessa andra faktorer, menar hon, kan 

vara kontextuellt betingade. Longino utgår från Thomas Kuhns samlade normer (som 

utgör accepterade egenskaper hos en teori vilka ökar sannolikheten för dess sanning) 

vilka tas i beaktning då man väljer mellan olika teorier:  

 

i) Tillförlitlighet – De konsekvenser som härleds från en teori bör vara överens 

med resultaten från redan befintliga observationer och experiment.  

 

ii) Konsistent - (intern och extern) - Inte bara i sig själv, utan också med andra 

accepterade teorier. 

 

iii)  Omfattning – Konsekvenserna av en teori bör sträcka sig utanför de 

specifika observationer som den ursprungligen var avsedd att förklara.  

 

iv) Enkelhet – En teori bör vara fruktbar för nya forskningsresultat, dvs  avslöja 

nya fenomen, eller relationer hos de redan kända.  

 

Lloyd spinner vidare och ställer upp sex teoretiska dygder, vilka härletts ur feministiska 

tänkare:  

 

i) Empirisk tillräcklighet – Strävande bort från dekontextualisering. Genom att 

lyfta bort en faktor från kontexten som den vanligtvis uppträder inom, hoppas vi 

att förstå den faktorens precisa bidrag till en process. Men genom att göra detta 

minskar vi samtidigt förståelsen för hur den faktorns funktion är påverkad av 

andra faktorer i den kontext ur vilken den blivit borttagen.  

 
ii) Nyhetsvärde (novelty) – Med detta menar Longino att vi lever under nya 

förutsättningar och omvärlden har blivit mer tillgänglig – vi måste revidera 

gamla teoretiska ramverk för att möta nya problem.  
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iii) Ontologisk heterogenitet – Ett eftersträvansvärt värde som grundar sig i idén 

om att olika grupper förstår verkligheten på olika sätt, vilket skall bevaras och 

inte motarbetas inom vetenskapen. Det här kriteriet är således en garant för att 

heterogenitet inte skall infogas i homogena system och teorier, s.k 

”underlägsenhetsteorier” (Theories of inferiority) vilka utgår ifrån en stereotyp 

på bekostnad av olikhet, detta genom generalisering och standardisering.  

 

iv) Komplexitet i interaktion – Genom att synliggöra komplexitet i interaktion kan 

man se strukturer som annars faller bort i vad Longino kallar ”simple models of 

single-factor control in social contexts”.  

 

v) Tillämplighet på rådande mänskliga behov – Underbygger stöd för forskning 

som riktar sig direkt mot utsatta grupper. 

 

vi) Spridning/decentralisering av makt – Den praktiska versionen av det fjärde 

kriteriet. Underbygger stöd för forskning som inte kräver svårbegriplig expertis, 

dyr utrusning etc och är inriktad på hållbarhet för minioriteter. 32 

 

Longinos teoretiska dygder är tagna ur olika kontexter och har tjänat som komponenter 

i partikulära argument med partikulära syften, men är ändå var för sig införstådda eller 

underförstådda, skriver hon. 33 Varken Longino eller Kuhn ser på vetenskapen som 

värdeneutral och inte heller objektiv i dess sanna bemärkelse. Kuhn utgår från sin 

paradigmlära, vilken innebär att vetenskapen är baserad kring antaganden om världens 

beskaffenhet – paradigm – som dirigerar vetenskapen utifrån dessa antaganden. Han 

menar att forskarsamhället utgör en homogen grupp som är internaliserade med samma 

värderingar och disciplin, samt följer de lagar som paradigmet utstakat. Paradigmet blir 

ett mål i sig och på så sätt ontologiskt i den bemärkelse att det talar om vad verkligheten 

består i; det determinerar vilka frågor som skall ställas utifrån den enhetliga grund som 

det utgör. Detta gör att Kuhns epistemologi blir förenlig med den typ utav rationalitet 

som framgår hos Rawls etc, då det är samma typ utav paradigmtänkande som 

                                                 
32

 Ibid., s. 
33

 Ibid., s. 



15 

 

manifesteras i A theory of Justice i och med att individerna i ursprungspositionen är 

utrustade, eller internaliserade, med en förförståelse av den ontologiska föreställningen 

om samhällets uppbyggnad, vilket således determinerar vad som bli rättvist utifrån 

dessa förutsättningar. En annan typ utav rationalitet framträder hos Longino, då hennes 

kriterium för ontologisk heterogenitet innebär att rationalitet är grupp- och 

kontextberoende.  

Olika uppfattningar som finns inom olika grupper kan således generera partikulärt 

initierad forskning och frångår därmed den typ utav omfattande paradigm som Kuhn 

beskriver.  Detta utan att göra avkall på hans objektiva strävanden, men vad Longino 

menar är att hennes kriterier leder oss närmare denna; genom vetenskaplig dynamik 

och avsaknaden utav den utdragna processen (paradigm-avvikelse-kaos-revolution).  

Kuhns syn på vetenskapen som icke-objektiv framkommer just genom hans 

paradigmlära då den innebär revolutioner, vilka leder till så kallade paradigmskiften. En 

vetenskaplig revolution uppstår om tillräckligt många avvikelser uppträder inom ett 

paradigm, dvs tillräckligt många för att forskarna börjar tvivla på paradigmets riktighet. 

Vad som följer är vetenskaplig kaos som slutligen leder till att gammal vetenskap ersätts 

med ny, vilket bekräftas av vetenskapshistorien i sig själv.  Den här pågående 

paradigmprocessen leder hela tiden till att vi kommer närmare sanningen. Här intar 

Longino en annan ståndpunkt, då hon snarare vill upplyfta kontextuell olikhet inom 

vetenskapen. Hon förespråkar snarare att genom hennes kontextuella empirism, så kan 

olika paradigmer (olika antaganden om verkligheten) istället mötas inom forskningen, 

genom en bred representation av olika grupper och på så sätt undvika diskriminering 

och att en typ utav paradigm uteslutande dominerar forskningen. Hon understryker 

vikten av att bedriva vetenskap som feminist, det handlar för henne mycket om 

utövandet. Det finns ingen kvinnlig kunskap som skiljer sig från mannens – men det 

finns ett sätt att resonera på som är feministiskt. Detta sätt är sprunget utifrån den typ 

utav feministisk filosofi som menar att vi måste komma ifrån de diskriminerande 

strukturer som uppstått genom historien. Men vad hon gör är att hon försöker härleda 

en rationell konsekvens ur feminismen, utan att fastna i kritiken mot diskriminering. 

Istället undersöker hon pragmatiskt hur vi kan komma bort från den. Hennes idéer är i 

grunden socialkonstruktionistiska, vilket innebär att verkligheten är socialt skapad. Med 

en sådan ontologisk ansats följer hennes kriterium för ontologisk heterogenitet naturligt 

och kontextens inverkan på individen blir central i hennes idéer.  
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2.5    Sammanfattning  

Vad som genomsyrat kapitel 2 ovan är distinktionen mellan två synsätt och vad som 

utmärker dessa. Som jag skrivit tidigare innebär det en polarisering, som i sig kan vara 

gynnande för filosofin då dessa motpoler initierar alltmer djupgående reflektioner över 

brister hos respektive hållning, men i den här uppsatsen har denna polarisering dock 

forcerat fram idén om två rationaliteter, dvs två möjliga sätt att handla i enlighet med 

förnuftet vars befintlighet är lika nödvändiga för mänskligheten. Feministerna som 

kritiserar den filosofiska kanonen har fastnat i kritiken av det ”manliga förnuftet”, men 

har haft svårt att formulera vad en partikulär rationalitet skulle bestå i. Här ger Longinos 

kontextuella empirism en vitaminrik injektion i debatten; tack vare den formuleras en 

rationalitet som vi skulle bedöma som partikulär, genom hennes fokus på olika grupper. 

Hon tar sig an Rawls ur ett praktiskt, globalt perspektiv.  

i) Universell rationalitet 

Den universella rationaliteten återspeglar en förnuftssyn som präglas av objektivitet i 

synen på kunskap. Specifikt för denna rationalitetssyn är åtskillnaden mellan 

subjekt/objekt genom exempelvis logiska satser som ”X vet att Y” där X symboliserar det 

vetande, universella, subjektet och Y symboliserar en sann proposition. Kunskapen är 

tidlös, samt oberoende av tid och rum. Den universella rationaliteten är teoretisk och 

abstrakt.  På grund utav den ”kunskapsidealism” som föreligger den universella 

rationaliteten, förlorar den rimlighet och statuerar snarare ideal som vetenskapens 

yttersta mål. 

ii) Partikulär rationalitet 

Den partikulära rationaliteten präglas av kontext inom såväl kunskap som 

verklighetsuppfattning (utan att göra avkall på objektivitet inom vetenskap). Utifrån 

denna form av rationalitet finns inget universellt subjekt, utan istället olika vetande 

subjekt i förhållande till verkligheten. Kunskapen är inte oberoende av tid och rum. Den 

partikulära rationaliteten är mer praktisk och ter sig mer konkret, än den universella.  

iii) Neutral rationalitet 

Den neutrala rationaliteten är direkt nerstigande från den universella i detta 

sammanhang (det universella är idealet) och syns i tankegångar formulerade av bland 
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annat John Rawls och andra kontraktsteoretiker, där man utgår från en slags pluralism 

som kan reduceras till en rationalitet baserad på konsensus. Varför den är direkt 

nerstigande från det jag kallar universell rationalitet beror på att den ofta formuleras 

utifrån premisser, vilka härstammar från det vedertagna logiska och universella 

tankesättet. Se ovan. Den neutrala rationaliteten är den typ av rationalism som 

manifesteras inom klassisk AI och som baseras på ”rådande paradigm”. 

iv) Blandad rationalitet 

Den blandade rationaliteten är dualistisk. Den består i människan med två 

kompletterande sätt att resonera, det partikulära och det neutrala. En omedelbar 

reaktion på den blandade rationaliteten är nog att den är representerad i det vardagliga, 

praktiska förnuftet och bortom det teoretiska, då den i egenskap av blandningen mellan 

två rationaliteter lätt hamnar i opposition och åter igen faller tillbaks på idén om ett 

yttersta sätt att resonera.  

Den universella rationaliteten tappar aktualitet och kommer således inte vara intressant 

i vidare diskussion. Även den blandade rationaliteten är förbunden med stora problem, 

då den i sin natur är dualistisk och torde vid första anblick inte vara önskvärd vid 

implementering i artificiellt intelligenta system som bygger på logik. 

4. Reflektioner 

3.1    Förekomsten av två rationaliteter 

En bristande faktor är att förpassa feministisk filosofi till någonting som i grund och 

botten specifikt rör den kvinnliga naturen. Detta leder till en polemisk polarisering inom 

filosofin, möjliggjord av stereotypa antaganden om vad som är just manligt/kvinnligt, 

vilket även reproducerar dessa idéer.  Att kvinnan traditionellt sett förknippats med det 

kroppsliga arbetet är någonting som både Benhabib, Adams och Gunnarsson tar upp. 

Inom sjuksköterskeyrket är andelen män idag ca 14 %, vilket indikerar att 

sjuksköterskeyrket fortfarande är kvinnodominerat, men inte uteslutande. (Anledningen 

till att jag nämner just sjuksköterska är för att yrket i regel kräver en treårig utbildning 

och därmed ger en säkrare prognos, än att titta på till exempel yrken inom 

äldreomsorgen som inte har samma krav på utbildning.) Det finns stora skillnader 

mellan kvinnor och män rent biologiskt, vilket visar sig bland annat i anatomi. Men vad 
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beträffande förnuft antyder Gunnarssons forskning att om det finns två 

rationalitetsstrukturer så skulle dem kunna vara oberoende av könstillhörighet, förutom 

på ett ytligare socialt plan, då hon menar att det är sociala konstruktioner som ligger till 

grund för uppdelningen på arbetsplatser; de är möjliga att förändra.  Gunnarssons 

observationer belyser att även män kan vara bärare av den rationalitetsstruktur som 

hon kallar ansvarstagande/omsorgsfull, vilket ges uttryck för i intervjuerna. Om detta 

stämmer, problematiseras det genusteoretiska ramverket vilket innebär att det är de 

attribut som tillkommer könet som determinerar hur vi tänker. I stället skulle vi genom 

Gunnarssons forskning kunna utläsa att attributen som tillkommer könstillhörigheten 

determinerar hur vi handlar. Könet blir således inte fundamentet till de attribut som 

determinerar vårt sätt att tänka, om vissa män resonerar som kvinnor eller om vissa 

kvinnor resonerar som män. Vad som istället blir framträdande är att de synliga 

strukturerna (de sociala) överskuggar de två rationalitetsstrukturerna, vilka 

Gunnarsson beskriver. 

Gunnarssons teori har åskådliggjort ett fenomen som insinuerar att vissa människor har 

benägenhet att handla och bete sig på sätt som går mot deras naturliga sätt att resonera, 

för att passa in i en viss social grupp. Och om vissa människor handlar på ett sätt som 

strider emot deras naturliga sätt att resonera, skulle det kunna leda till att vissa 

strukturer som reproduceras är missvisande strukturer till exempel typiskt 

skillnadstänkande som att alla kvinnor resonerar på ett sätt och alla män på ett annat i 

stil med: 

Alla kvinnor har en fundamental ansvarstagande/omsorgsfull rationalitet 

Thatcher har en fundamental ekonomisk/teknisk rationalitet 

Alltså är Thatcher inte kvinna 

Förmodligen inser man omgående att denna slutledning inte är speciellt 

verklighetsförankrad, men detta till trots så föreligger det ändå någonting i den som inte 

är helt friktionsfritt. Detta trots att Thatcher inte på något sätt är någonting anatomiskt 

annat än kvinna och trots att slutsatsen inte stämmer överens med verkligheten. Men 

bakom denna deduktion ligger ju vissa föreställningar om kvinnans natur som inte är 

sanna, för om dem vore det skulle Thatcher inte vara kvinna; ändå utgör dessa 

premisser ofta utgångspunkt när man talar om kvinnans, respektive mannens, natur. 
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Jämför med den kantianska maximen att det är fel att ljuga. Detta i och med att då man 

ljuger för en annan människa berövar man hennes autonomi; man lämnar ut oriktig 

information som kommer att ligga till grund för beslut som fattas av den person som 

utsätts för lögnen. Risken som föreligger är således att man bygger vidare på ett luftslott, 

eller ett bias. Genusteoretiker hänvisar inte sällan till detta begrepp när de diskuterar 

ojämlika strukturer i samhället och påvisar att vi utgår ifrån en viss ordning som i grund 

och botten är könsdiskriminerande, nämligen att de attribut som tillkommer 

egenskapen av att vara av ett visst kön determinerar människors sätt att tänka och att 

attributen som tillkommer det kvinnliga könet resulterar i ett sätt att resonera som blir 

ofördelaktigt. Men detta resonemang kan ifrågasättas om vi accepterar befintligheten 

utav två olika typer utav rationalitet som inte har någonting att göra med 

könstillhörighet. Det bias vi finner om vi går med på att det finns två typer utav 

rationalitet skulle således kunna leda till en annan slutsats, nämligen den att om 

människan inte handlar i enlighet med hennes naturliga sätt att resonera skapas 

missvisande strukturer som inte är determinerade av fundamentala strukturer, utan av 

social internalisering. Ur en sådan kontext kan vi tala om diskriminering som i grund och 

botten inte specifikt riktas mot kvinnor, utan som snarare riktas mot ett sätt att 

resonera, oberoende av könstillhörighet. Men genom att det har belysts av feminister 

antas det också vara ett kvinnligt sätt att resonera på.  Att detta sätt att resonera på är 

ofördelaktigt kan också cementera distinktionen mellan (kvinnlig) ansvarstagande- och 

(manlig) ekonomisk-/teknisk rationalitet, då det krävs uppoffring av en individ som 

redan är socialt förknippad med den priviligierade teknisk-/ekonomiska rationaliteten 

att postulera ett partikulärt alternativ då förstnämnde är premierad.  

 

3.2    Den nödvändiga åtskillnaden? 

Den feministiska kritiken utgår ofta ifrån kvinnoförtryckande dikotomier i filosofins 

historia. En av dessa är fullkomlig/komplementär. Vad jag vill framhålla gentemot denna 

dikotomi är att vi inte borde förstå den i dess negativa bemärkelse, utan snarare belysa 

vad den egentligen säger: Fullkomlighetens potential finns i det objektiva, allomfattande. 

Det initierar det mänskliga sökandet efter universella principer, som går att applicera på 

vilken tid eller vilket rum som helst. Detta sökande placerar människan i ett 

deduktivt/logiskt/matematiskt förhållningssätt till verkligheten. Den ”komplettära” 
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sidan i dikotomin får symbolisera delar av feministiska kritiken mot detta 

förhållningssätt. Min förståelse av den feministiska kritiken innebär att genom de 

logiska principerna försvinner verklighetens komplexitet. Betydelsen av den partikulära 

individen i interaktion med andra individer tycks minska i proportion till det 

allomfattade universella begreppet mänsklighet. Som reaktion på detta belyser man att 

kontexten vilken individen är uppburen ifrån har stor inverkan på hur vi förhåller oss 

till, och tolkar, det objektiva. En stor del utav den feministiska kritik jag valt att belysa 

grundar sig med andra ord i en reaktion gentemot en idealiserad objektivitet. Vad 

Pateman kritiserar Rawls för att utesluta är de mänskliga egenskaperna. Det är en 

idealiserad bild av parterna han beskriver; parter som är fullkomligt förnuftiga. De är 

befriade från sin mänsklighet och sina känslor. Och visst kan det vara just detta ideal 

som mycket av kritiken riktar sig mot. Det sträcker sig bak till Descartes dualism och 

den mentala frigörelsen från kroppen. Det ”rena” förnuftet blir befriat från allting som 

kvinnor traditionellt förknippats med, vilket kanske till och med varit nödvändigt för att 

det rena förnuftet ens skall kunna existera. En feministisk strävan att återupprätta det 

kroppsliga har initierats genom att gå tillbaks i filosofins historia och påvisa de källor 

som ligger till grund för dikotomierna och således vart systemfelen uppstått. Man 

påvisar att kvinnan (historiskt) har möjliggjort den universella rationaliteten, genom att 

hon i sin egenskap av vårdande och omsorgsgivande befunnit sig i den materiella 

världen i förhållande till andra subjekt och därigenom möjliggjort frigörelsen mellan det 

mentala förnuftet och vardagsförnuftets bestyr.  Men denna distinktion har också 

inneburit, som Benhabib belyser, att kvinnan uteslutits ur en stor del av filosofin som 

bygger på rationalismen, som sedermera utvecklats till en slags neutral rationalism.  

 

3.3    Objektivism vs. Partikularism 

För att härleda etiska konsekvenser ur den neutrala, respektive den partikulära 

rationaliteten kan vi bedöma dem utifrån följande fall: 

En familj med etnicitet X ska åka på semester och behöver hyra en bil, vilket visar sig bli 

svårare än vad de tänkt sig, då de nekas detta. Biluthyraren anser sig förmodligen handla 

rationellt utifrån sin synpunkt och har utgått från en generell föreställning om gruppen, 

tex  ”alla med etnicitet X är opålitliga”. I en sådan generell föreställning föreligger ett 

antagande om essensen hos etnicitet X, vilken antas återspeglas i individen. Vad som blir 
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intressant i detta fall är huruvida en generell tillskrivelse kan vara rationell. Om vi vill 

undersöka huruvida en handling av detta mått är rationell, utifrån den ansvarige 

aktörens perspektiv, måste man utgå ifrån hans slutsats, nämligen: ”Alla med etnicitet X 

är opålitliga”. Om hans handlande är rationellt skulle det bygga på empirisk fakta i stil 

med ”Alla/en övervägande majoritet av alla med etnicitet X som någonsin hyrt bil 

någonstans har lett till en ofördelaktig affär”, vilket innebär att även denna uthyrning 

sannolikt kommer att leda till en ofördelaktig affär.  Hans/hennes ambition är att tjäna 

pengar på sin verksamhet (hyra ut bilen). Han/hon handlar utefter sin kunskap (att hyra 

ut till en person med etnicitet X leder sannolikt till förlust). Biluthyraren skulle då med 

största möjliga sannolikhet gå med förlust om han hyrde ut bilen och därmed handla 

irrationellt i förhållande till sitt mål. Om biluthyrarens slutsats inte bygger på empiriska 

fakta, så bygger den på en negativ föreställning, som i det här fallet missgynnar en hel 

folkgrupp. Det är just den här risken som föreligger vid generella föreställningar. Vi 

ställs inför ett bedömande av biluthyrarens handlande, utifrån följande utfall:  

 

1) Han hyr inte ut bilen och handlar rationellt/i enlighet med sin partikulära 

verklighetsuppfattning/kontext.  

2) Han hyr ut bilen och handlar irrationellt/inte i enlighet med sin partikulära 

verklighetsuppfattning/kontext.  

3) Han hyr ut bilen och handlar rationellt i enlighet med en neutral 

verklighetsuppfattning/kontext. 

4) Han hyr inte ut bilen och handlar irrationellt/inte i enlighet med sin neutrala 

verklighetsuppfattning/kontext. 

 

Det rationella handlandet framgår i utfall 1) och 3), utifrån två olika sätt att resonera. I 

och med att den neutrala rationaliteten gör objektiva anspråk härleds opartiskhet ur 

detta sätt att resonera; man kan inte neka etnicitet X att hyra bilen baserat på generella 

föreställningar. Den partikulära rationaliteten å andra sidan, lägger fokus på det 

enskilda subjektet i interaktion med andra. Det är just i kontexten och i relationen till 

andra individer som individen uppstår och det är där hans verklighet formas.  Att 

premiera individer som står honom nära blir en naturlig följd av det 
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subjektsförverkligande som relationella processer med andra individer innebär. Ett 

partiskt tänkande kan lätt förlängas från familj till släkt, till vänner, till folkgrupp, till 

etnicitet, till kultur osv, men vad som är väsentligt är att den riskerar att vara beroende 

av polemik i form av ”de andra”, då partiskhet alltid uppstår i relationen mellan ett ”vi” 

och ett ”dem”. 34 Om vi genom den partikulära rationaliteten hänvisar till att aktörens 

kontext är väsentlig för vad som anses vara rationellt/irrationellt kan utfallet bli att 

biluthyraren handlar rationellt genom att inte hyra ut bilen, då han utgår ifrån en 

subjektivt upplevd verklighet, vilket inte ställer samma krav på den handlande aktören 

som aldrig är mer än en produkt utav den kontext hon är uppburen ifrån. Därtill saknas 

det universella anspråk som den neutrala rationaliteten består i, vilket återspeglar 

handlingen utifrån ett slags objektivt perspektiv då det uppstår en korrespondens 

mellan subjektet och det objektiva.  

Den neutrala rationaliteten utgår ifrån objektiva strävanden, och även om den är en 

produkt utav sin kontext ställer den krav på den handlande aktören genom att lägga vikt 

vid objektivitet och således opartiskhet. Men den partikulära rationaliteten utgår enbart 

ifrån den subjektivt upplevda verkligheten, vilket bidrar till att subjektet 

korresponderar med subjektet och som Protagoras menade blir hon sitt eget mått. Även 

hennes moraliska tänkande/handlande blir determinerat utifrån hennes begränsade 

vistelse i rummet och tiden. Hon är sin egen måttstock och saknar reflektionen av 

objektiva värden.  

Individ   Neutral rationalitet    Universell rationalitet 

Individ  Partikulär rationalitet 

Den stora skillnaden mellan de två olika rationaliteterna är således att den neutrala 

rationaliteten är en reflekterande produkt av sin kontext och dess inverkan, medan den 

partikulära rationaliteten är en icke-reflekterande produkt utav kontexten. Vad den 

partikulära rationaliteten, ur ett etiskt perspektiv resulterar i, är en typ utav 

situationsetik. Det finns med andra ord inget givet handlingsmönster som följer ur en 

given situation. Detta är inte etiskt kontroversiellt så länge vi handlar i enlighet med ett 

universellt värde, i stil med dygdetiken etc. Men vad som kan härledas ur den 

partikulära rationaliteten är även kontextens inverkan på individens 

verklighetsuppfattning; med andra ord borde skiljelinjen mellan partikulär rationalitet 

                                                 
34

 Bauman, Zygmunt & May, Tim, Att tänka sociologiskt, 2., omarb. [och utvidgade] uppl., Korpen, Göteborg, 2004 
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och relativism bli allt mer diffus. Att moralen skulle vara kontextuellt betingad är en 

tanke som inneburit huvudbry under den postmoderna epoken; idén om att det inte 

finns några moraliskt objektiva sanningar skaver. Men likväl brottas den moraliska 

objektivismen, som nås med människans universella förnuft, med relativismens 

metaetiska hållning att det inte finns någon objektiv moralisk sanning; gällande för varje 

individ i alla rum, i alla tider. Istället är moralen, sett som motiv för handling, en produkt 

utav kontextuella faktorer som kultur, religion etc och eftersom att individens 

verklighetsuppfattning utgår ifrån dessa fundament blir det svårt att rädda den 

partikulära rationaliteten från relativism. Detta förutsätter dock att individer helt 

determineras utifrån sin verklighetsuppfattning och att denna är helt avgörande för vår 

moraliska bedömning. Distinktionen som kan göras i detta skede är att skilja mellan 

värderelativism, som framhåller att det inte finns några objektiva värden, å ena sidan 

och å andra sidan, olika moralkoder. Moralkoder, hur man handlar, kan skilja sig åt 

beroende på kultur, men därmed inte sagt att olika individer inom olika kulturer inte 

eftersträvar samma fundamentala värden. Däremot kan kunskapen om hur dessa värden 

uppnås vara bristfällig eller baserad på icke-vetenskaplig grund (vissa ritualer tex) Med 

andra ord kan tillvägagångssättet för att handla i enlighet med ett värde skilja sig åt 

beroende på de förutsättningar som finns. Låt oss säga att livet har egenvärde. Livet kan 

tolkas som å ena sidan ett biologiskt liv, å andra sidan ett andligt liv. En definition av 

biologiskt liv kan leda till vissa slutsatser om hur man bör förhålla sig till livet som ett 

självändamål, definitionen av ett andligt liv kan leda till andra. Med andra ord behöver vi 

samma uppfattning om vad liv är för att förstå hur vi förhåller oss till det. Longinos 

kontextuella empirism, genom kriteriet för ontologisk heterogenitet, blir en arena för 

flera paradigm att mötas inom, vilken tillhandahåller verktyg för att blottlägga 

brytpunkter, dvs var förståelsen går isär. Tittar vi närmare på Longinos kriterium för 

ontologisk heterogenitet framgår att vad hon framhåller genom detta kriterium är 

befintligheten av olika paradigm, vilka utgörs av olika grupper; det är således grupper 

och inte individer som premieras i hennes teori.  
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Figur 1 

 

Figuren ovan illustrerar ett exempel av Longinos ontologiska heterogenitet; fyra 

grupper med olika uppfattning om världens beskaffenhet. Skärningspunkten i mitten 

skulle således kunna ses som den producerade vetenskap som följt Longinos kriterier 

med reservation: 

 

We cannot wait for the arrival of the perfect world (which would generate the best 

epistemic criteria) to produce knowledge because we need knowledge (or if not 

knowledge, the best accounts of the world we can get with the resources available to us) in 

order to create at least a different and better world. 35 

 

Men å andra sidan ställs Longino inför den kritik som riktats mot till exempel Rawls på 

grund utav att hon själv utgår ifrån gruppbaserat paradigmtänkande. Detta på grund av 

att, som påvisats, paradigmet i sig kan vara diskriminerande på individnivå: 

Figur 2 
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Figur 2 ovan är ämnad att illustrera hur en individ inom någon av de fyra grupperna i 

figur 1 kan uppleva diskriminering beroende på strukturer inom paradigmet som är 

rådande inom gruppen. På så sätt kommer vi inte förbi problematiken med 

diskriminering mot individen även om Longinos teori, tillika ambition, berör 

problematik som faktiskt innefattar en modern, globaliserad värld och syftar till att öka 

förståelse, eller bygga broar, mellan olika grupper. Den kärna av vetenskap som 

grupperna producerar blir således normerande och skulle möjligtvis kunna leda till 

ökad förståelse i det globaliserade samhället, men fortfarande beroende av rawlsiska 

tillskrivelser, genom vilka man ikläder sig rollen av den generaliserade andre men inte 

den konkrete andre då man, som Benhabib menar, saknar den epistemiska information 

som krävs för detta i det enskilda fallet.   

Den neutrala rationaliteten utgör ett tveeggat svärd då den dels utgår ifrån ett 

fundament som lägger vikt vid alla gruppföreträdares intressen; på så sätt tilldelas 

individerna de rättigheter som förutsätts i en demokrati. Problemet med den är att den 

är en konsensus av generella föreställningar om just teoretiska företrädare för olika 

grupper. Vad tex Rawls gör är ju att han försöker nå essensen av dessa grupper. Men 

detta gör han utifrån sin egen oavhängiga person. Däremot skulle vi kunna anta att 

Rawls rationalism skulle vara verkligt rättvis om den inte utgick från teoretiska idéer 

om vad som borde ligga i de generaliserade andras intresse, utan istället vad som 

verkligen är de konkreta andras intresse. I den moderna demokratin förutsätts 

legitimiteten för pluralism berättiga dess existens. Å andra sidan kan detta ifrågasättas. 

Att hylla begreppet heterogenitet kan också vara att använda den pluralistiska modellen 

för att skapa skenbar konsensus, som i Rawls fall, där den skenbara konsensusen är den 

önskade homogena normen; vilket skapar en homogen värdegrund osv.  Strävar man 

däremot mot epistemisk kunskap om homogena grupper, så kan man tala om faktisk 

heterogenitet.  

Epidemiologisk forskning visar till exempel att både kvinnor och män med ”icke vit”-

etnicitet har blivit uteslutna från medicinska studier på grund av den allmänt 

accepterade norm som utgår ifrån den stereotyp i fråga om hälsa och sjukdom. 36 Det 

kan få katastrofala följder inom bland annat vården och i användningen av artificiellt 
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intelligenta expertsystem, eller beslutsstödsystem. Genom implementering av medicinsk 

kunskap till systemet kan det genom regelstyrning ställa diagnos, eller stöd för diagnos, 

utifrån de svar patienten uppger på standardiserade frågor. Problematiken som 

föreligger är ett resultat av den implementerade kunskapen; symptomen på en sjukdom 

kan se olika ut, beroende på om den insjuknade är till exempel man eller kvinna. Om 

man inom medicinsk forskning utgår ifrån en stereotyp så kan det leda till att kunskapen 

kring de symptom en kvinna, eller man bortom stereotypen, uppvisar är bristfällig. Om 

kunskapen som implementeras i de artificiellt intelligenta system som används inom 

vården är bristfällig, så kan det leda till bias, vilka skulle kunna få livsavgörande 

konsekvenser. Risken för annan typ utav diskriminering, som grundar sig i språklig 

bristfällighet hos systemen skulle kunna vara en annan möjlig konsekvens, då patienter 

med annan etnicitet/kulturell bakgrund kan vara främmande inför olika typer utav 

benämningar på de symptom som är karaktäristiska för en viss sjukdom. Klassisk AI 

inom de expertsystem jag beskrivit ovan kräver regelstyrning med utgångspunkt i en 

objektiv kunskapsmodell då systemet i sig inte är kapabelt till större kontextualiserad 

individuell analys av patienten. Det är på ett djupare plan, innan kunskapen och inom 

vetenskapen som feministisk epistemologi blir speciellt angelägen för att i högsta mån 

försöka eliminera de bias som uppstår om man utgår ifrån en hypotes eller teori som 

inte öppnar upp för idén om människan som ”spindeln i nätet”; med andra ord i centrum 

av olika kontextuella förbindelser. För att detta ska vara möjligt är det nödvändigt att 

bejaka Longinos teoretiska dygder, samt att höja statusen för det partikulära sättet att 

resonera. Kanske kan dikotomin mellan det fullkomliga och det komplementära belysas 

ur en positiv bemärkelse. Det fullkomliga är inte fullkomligt så länge det behöver 

komplement.  Vad den partikulära rationaliteten visar på är att den neutrala 

rationaliteten har brister. Den stora problematik som den neutrala rationaliteten ställs 

inför är konsekvensen utav den generalisering som blir en naturlig följd av att alla 

förnuft kan reduceras till ett och att alla individer kan reduceras till en. Denna form utav 

rationalism, med dess inneboende anspråk på universalism och objektivism, som bland 

annat är ämnad att rinna ut i ett opartiskt förhållande mellan individer där alla har 

samma värde och rättigheter (mätt utifrån en och samma måttstock), i stället tenderar 

att diskriminera individer som inte ingår i den grupp som utgör stereotyp. Att 

implementera sådan neutralt rationell kunskap i artificiellt intelligenta system kan 
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befästa att diskriminerande strukturer reproduceras och cementeras, vilket torde vara 

en mycket olycklig samt oönskad konsekvens av modern teknologi.  

Den feministiska filosofin har fyllt en viktig funktion genom att belysa vilka svagheter 

som funnits inom rationalismen; hur det könlösa subjektet är ett omänskligt subjekt. 

Idén om människan som situerad och en faktisk del av livsvärlden är en aspekt vi inte 

kan bortse ifrån. Ur detta grundantagande har jag funderat kring hur en partikulär 

rationalitet skulle kunna se ut och den mest sofistikerade varianten av vad feministisk 

filosofi har att erbjuda på detta område uppstår i och med Helen Longinos kontextuella 

empirism. Hennes idéer ger verktygen till att omsätta feministiska idéer till någonting 

pragmatiskt. Inte genom att fastna i kritik av könsmaktsordningen, utan istället luckra 

upp cementerade idéer; blåsa liv i Rawls teoretiska individer. Det är genom Longinos 

kriterium för ontologiska heterogenitet vi kan finna skärningspunkterna för gemensam 

förståelse och reciprocitet. Min ambition har inte varit att ta ställning ifråga om moralisk 

objektivism/partikularism även om jag velat understryka att jag är medveten om dess 

förbindelse med respektive rationalitet. Den neutrala rationalitetens krav på 

opartiskhet, vilket kan härledas ur dess objektiva anspråk, befäster en idé om alla 

människors lika värde. Den partikulära rationaliteten saknar det objektiva anspråket, 

men är nödvändig för att i praktiken tilldela situerade individer den jämbördiga status 

som den neutrala rationaliteten tillskriver dem.  

5. Slutsats 

Rationalitet kräver strävan. Om vi inte har ett mål att förhålla oss till kan vi per 

definition inte handla rationellt. Den neutrala rationaliteten som trots allt står på 

giganternas axlar och burits fram av föregående paradigm har en universell strävan. I 

denna universella strävan kvantifieras individer oundvikligt, eftersom att man söker det 

fundamentalt homogena, eller kanske till och med eviga, i den mänskliga naturen. 

Inledningsvis skrev jag att feminism för mig är en grundläggande idé om alla 

människors lika värde. Vad uppsatsen pekat på är att den neutrala rationaliteten 

befäster denna idé genom det könlösa och icke-situerade subjektet, men att subjektet 

endast kan tilldelas det lika värdet på premissen att det är icke-situerat och besitter 

samma rationalitetsstruktur. Den partikulära rationaliteten tilldelar subjektet ”rätten” 

till sin kontext, där det blir situerat och icke-reducerat. De objektiva och opartiska 
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anspråk den neutrala rationaliteten gör faller således bort i den partikulära. Problemet 

med den neutrala rationaliteten är å andra sidan att heterogenitet ses som en bristande 

variabel. Uppsatsens huvudpoänger kan sammanfattas: 

1) Den neutrala rationalitetens ”paradigmatiska ontologi” innebär att vi är 

rationella i förhållande till en specifik uppsättning mål som är betingade av det 

paradigm vi lever i. Eftersom att homogenitet är norm inom denna tradition 

(rationalism) reduceras olikhet. De attribut som tillkommer homogena subjekt 

kan härledas till en stereotyp, vilken i sig kan härledas tillbaka till en viss typ 

utav idétradition.  

2) Det finns en annan typ utav rationalitet (partikulär rationalitet) som är härledd 

ur en annan ontologisk position, vilken innebär att kontexten har stor inverkan 

på subjektet. Ontologisk heterogenitet blir inom denna tradition ett 

grundläggande värde och ingenting som bör korrigeras för att passa in i en viss 

typ utav mall. Det finns således ingen objektiv kikare att titta genom för att 

klassificera vad som bör betraktas som rationellt/icke-rationellt, eftersom att det 

snarare determineras utifrån kontexten. Den är således inte kompatibel med den 

neutrala rationaliteten i människosyn. 

3) På grund av att den implementerade kunskapsbasen inom det expertsystem jag 

använde mig av i exemplet är neutralt rationell, innebär det att individer 

reduceras i förhållande till sin kontext och som exemplet visade, även kön. Det 

kan leda till diskriminerande bias som här har naturvetenskaplig förankring i hur 

kvinnors symptom skiljer sig från mäns. Men även bristfällig semantik inom 

expertsystemet kan leda till endimension och diskriminering.  

Alltså: Den neutrala rationalitetens homogena människosyn tycks tilldela individer en 

objektiv, symbolisk jämlikhet. Men detta riskerar att bli godtyckligt då individen måste 

dela, eller acceptera, den ontologiska förförståelsen för att erhålla denna jämbördiga 

status. Om alla individer ska ha jämbördig status och således behandlas därefter krävs 

relevant information och kunskap, vilken medvetliggörs genom de verktyg den 

partikulära rationaliteten tillhandahåller på epistemologisk nivå; detta genom att 

synliggöra och inte korrigera olikhet.  
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