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Kvinnorättens betydelse i Norden

Av professor Kevät Nousiainen, Finland

Författaren betraktar den förändring som begreppen kön och jämlikhet/jämställdhet
undergått under den moderna tiden, särskilt under de senaste decennierna. Hon påstår
att en kvalitativ könsskillnad utvecklade sig starkt under 1700-talets slut i de ledande
europeiska kulturerna. Kvinnor betraktades som först och främst mödrar, och det
känslomässiga livet koncentrerades till familjeliv och moderskap. Särbehandling av
kvinnor rättfärdigades genom denna djupa könsskillnad. Första vågens feminister
oscillerade mellan att kräva lika rättigheter på grund av att kvinnor är likadana som
män, och att sträva efter ökade rättigheter på grund av att kvinnor behövs för deras
särskilda egenskaper. De moderna rättsliga institutionerna återspeglade kvinnornas
exklusion från den offentliga sfären. En förändring från en familjeideologi som basera-
de sig på en könsmässig arbetsdelning och stark könsskillnad till mera jämlik ideologi
skedde samtidigt som andra vågens feminister krävde full jämställdhet. En formell
likhet var dock enligt 1970-talets kvinnorättsforskning inte otillräcklig. Den nordiska
kvinnorätten tog aktivt del i en operationalisering av jämlikhetsprincipen, genom att
utveckla analyser som visade att ett levnadssätt som var typiskt för kvinnor fortsatte att
vara ett annat än det som var typisk för män. Jämställdhet har blivit förstådd som icke-
diskriminering. Denna utveckling har hänt samtidigt med en påfallande denaturalise-
ring av begreppet kön i kvinnoforskning; en förändring, som även påverkat lagstiftning.
Begreppet kön har blivit problematiserat på ett sätt som enligt några feminister anses
vara ett hot mot kvinnorörelsens enhetliga ställningstaganden.

Kevät Nousiainen (Nieminen) är född 1950, blev jur.kand. 1974, arbetade länge som
forskare vid Rättspolitiska forskningsinstitutet i Helsingfors, blev jur.lic. 1985, jur.doc.
1993 och docent i allmän rättslära 1995. Hon blev nämnd till professor i komparativ
rätt och allmän rättslära i Åbo (Turun yliopisto) 1996 och till en tidsbegränsad
professur i kvinnorätt vid Helsingfors universitet 1997. Hon har skrivit rättsteoretiska
och kvinnorättsliga texter; hon har också länge varit en aktiv deltagare i samnordiska
forskarnätverk, projekt och möten.

Kvinnorätt har redan gamla anor i Norden. Kvinnorätt har varit en del av de
nordiska samhällenas och juridikens förändring under flera decennier. Universite-
tet av Oslo var en av de första akademiska miljöer med kvinnoforskning i juridik –
kvinnorätt blev etablerad som självständigt rättsområde med undervisning och
examen vid den juridiska fakulteten i Oslo i december 1974. Redan på den tiden
fanns det forskning som kunde användas i undervisningen samt forskare som
kunde ta ansvar för regelbundna studier. Internationellt sett har kvinnoforskning i
juridik etablerat sig senare än andra typer av kvinnoforskning, och även idag är
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det svårt att hitta jurister som skulle arbeta med denna typ av forskning i vissa
västliga länder. Jämfört med juridisk kvinnoforskning i andra länder har den
nordiska kvinnorätten vissa särdrag, som återspeglar nordiska förhållanden.

Under de årtionden kvinnorätt har existerat har begreppet ’kön’ förlorat sin
självklarhet. Den ekonomiska och politiska kontexten för ’kön’ har förändrat sig,
och även förståelsen av rättvetenskap har genomgått förändringar. Denna ’denatu-
ralisering’ av vad kön är, eller ett nytt synsätt som betonar hur kön är hellre än vad
kön är, är en resultat av kvinnoforskningens ihärdiga frågeställningar om kön.
Denna denaturalisering har inte hänt enbart i Norden. Få vetenskapsgrenar har
varit så expansiva som kvinnoforskning. Inom få vetenskapliga områden har det
heller funnits så många teoretiska omvälvningar inom en relativt kort tidsperiod
som just på detta område. Internationellt har särskilt begreppet ’jämlikhet’ eller
’jämställdhet’ genomgått en förändring som betytt att jämlikhet förstås nu ofta
som ’icke-diskriminering’. Jämlikhet är en grundläggande princip i modern rätt,
men dess betydelse har förändrat sig på ett viktigt sätt. Det är fråga om en
internationell förändring.

Det kan ifrågasättas om det finns något som kan kallas ’nordisk kvinnorätt’ –
lika väl som man kan ha tvivel om att det finns ’nordisk rättsvetenskap’ eller
’nordisk feminism’. Några år sedan svarade en grupp forskare i filosofi och
samhällsvetenskap frågan om ’Is There a Nordic Feminism’ i en antologi med
samma namn. Svaret var ambivalent. Även existensen av nordisk rättsvetenskap
eller även nordisk rätt är inte självklar. Det är närmast en perspektivfråga – i ett
globalt perspektiv finns det säkert gemensamma nordiska drag, men i närblick är
skillnaderna mellan nordiska kulturer stora. Rättsvetenskapliga traditioner i Nor-
den är olika åtminstone i den meningen, att den skandinaviska realismen har varit
bokstavligen skandinavisk realism. I Finland har den analytiska positivismen
länge dominerat juridisk forskning. Denna skillnad har betydelse även i nordisk
kvinnorättslig forskning. Skandinaviska forskare har ofta sysslat med en teori kan
anpassas till den skandinaviska realismens läror. Postmodernism eller kanske
’post-positivism’ har blivit en del av rättsvetenskap i Norden under de senaste
årtiondena. Detta har kanske hänt särskilt i Finland, där redan den analytiska
positivismen innefattade en lingvistisk vändning vilken gjorde det lätt att närma
sig den postmoderna epistemologin. Postmodernismen har haft betydelse även i
kvinnorätt, särskilt i Finland. Postmodernismen inom kvinnorätten har betydelse
både för hur man tänker om kön och hur man tänker om rätt och rättvisa.

Min presentation av den nordiska kvinnorätten baserar sig närmast på sådana
arbeten som har diskuterats i nordiskt samarbete inom kvinnorätten. Här vill jag
särskilt nämna vissa texter; en rad publikationer från ’Kvinneretten’ i Oslo,
särskilt antologin Kvinnerett I–II (1985), redigerat av Tove Stang Dahl, Kvinde-
arbejdret (1978) av Ruth Nielsen, ’Kvinnor, klasser och lagar (1980) av Karin
Widerberg, Årbog for Kvinderet med en rad viktiga artiklar, och senare en del
texter som kommit ut som resultat av samarbete i form av ett nordiskt kvinnorätts-
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ligt forskarnätverk som arbetade på 1990-talet under namnet Gränsöverskridande
kvinnorätt. Alla nordiska forskare som arbetar med kvinnorättsliga frågor deltog
inte i det sistnämnda arbetet, men många var med. Ett slags ’slutarbete’ för
nätverket var en nordisk antologi som heter ’Responsible Selves. Women in the
Nordic legal culture (2001), redigerat av Kevät Nousiainen, Åsa Gunnarsson,
Karin Lundström och Johanna Niemi-Kiesiläinen. En ny samnordisk samling av
texter på engelska är undervägs och skulle komma ut i 2001, troligen under
namnet ’Coping with Difference. Nordic Feminist Legal Studies at a Crossroads’,
redigerat av Anu Pylkkänen och Eva-Maria Svensson.

Uppkomsten av kvinnorätt och andra typer av kvinnoforskning kan inte förstås
utan att de stora historiska förändringarna tas i betraktelse, särskilt de förändrin-
gar som förståelsen av kön har undergått under moderniseringen. Modernisering
har ansetts vara en process där individernas traditionella bindelser till familjelin-
jen, statusgruppen och andra liknande gemenskaper minskar i betydelse. Rättsligt
tar individualiseringen uttryck i förbindelse med liberaliseringen av lagstiftnin-
gen. Särskilt är det fråga om bortskaffande av alla sådana bestämningar som
begränsar individens möjlighet att fritt bestämma över sig. Om man tar individua-
liseringen som en måttstock för modernisering blir det uppenbart att det är fråga
om en mycket lång process, som även i de västliga länderna tagit flera århundra-
den. Män blev betraktade socialt och moraliskt som individer i stället för medlem-
mar i en grupp mycket tidigare än kvinnor. Den moderna individualiseringen av
män blev synlig i de rättsliga system som uppstod under den senare delen av
1700-talet. Individuell frihet och självbestämmanderätt blev betecknande egen-
skaper av varje manlig medborgare.

Man kan även påstå att kvinnor efter de borgerliga revolutionernas tid, i slutet
av 1700-talet och i början av 1800-talet blev betraktade även mer som medlemmar
av sina familjer än tidigare. Åtminstone i de ledande europeiska rättskulturerna
uppstod det en skarpare särhållning av kvinnor och män under den tiden. Ända till
1700-talet hade både män och kvinnor blivit rättsligt behandlade som medlemmar
av sina familjelinjer, statusgrupper, ständer och andra gemenskap. Kvinnornas
mindervärdiga position inom dessa grupper hade rättfärdigats med tradition och
religion. Denna mindervärdighet var dock hellre en kvantitativ skillnad – kvinnor
betraktades som ’sämre män’ – än en fundamental differens. Upplysningens
grundläggande idé var att befria människan från traditionens bojor och från en
blind tro på kyrkans läror. Under en sådan ideologi kunde man knappast stöda sig
till tradition eller religion för att underkasta kvinnor och utesluta dem från
individuella rättigheter. I stället för att ge sådana dogmatiska grunder för kvinnors
särbehandlande åberopade man en naturlig könsskillnad som basis för en särbe-
handling på grund av kön. Kön blev definierad som ett biologiskt determinerande
egenskap, eller naturaliserat på ett kvalitativt sätt. På grund av sina givna egenska-
per ansågs kvinnor vara enligt naturen tillpassade till moderskap och därigenom
till ett liv i hemmet; kvinnan betraktades som den direkta motsatsen och komple-
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mentet till mannen. Detta var något annat än att påstå att kvinnor är av samma
natur och ha samma egenskaper som män, fast kvantitativt svagare. En sådan
förändring från en ’kvantitativ’ till en ’kvalitativ’ könsskillnad tog enligt många
forskare plats i europeisk kultur som en del av den tidiga moderniseringsproces-
sen.

Kvinnornas särart ansågs alltså vara bunden med moderskap, och kvinnor av
alla ålder betraktades gärna som potentiella mödrar. Kvinnornas relation till
samhället skulle gå genom familjen och dess manliga förman. Familjeföreställ-
ningen förändrade sig särskilt i de ekonomiskt ledande europeiska länderna från
en enhet baserad på släktlinjer och gemensamt hushåll till en kärnfamilj bestå-
ende av far, mor och barn. Faderskap och moderskap i denna nya familj var klart
dualistiskt definierade. Det känslomässiga i livet koncentrerades just i familjen,
och särskilt modern blev det känslomässiga centret i familjelivet. Familjens
hushåll som sådan fick mindre ekonomiskt betydelse. Ekonomiska aktiviteter
började ta plats utanför hemmet, och blev definierade som manliga sysslor.

Resultatet blev att kvinnorna exkluderades från medborgarskap och individuel-
la rättigheter just när antagandet om att universella rättigheter hör till alla män
blev liberalismens politiska mål. På stöd av en naturalisering och biologisäring av
allt som ansågs höra till kvinnlighet definierades kvinnor som ’passiva’ eller
’kvinnliga’ medborgare, som inte skulle representera sig själva offentligt. En
liknande biologisäring av etniska skillnader tog också plats under tidig europeisk
modernisering. Etniska skillnader har funnits till från urminnes tid, och de har
betraktats som naturliga och säkert även har varit en del av de förmoderna
människornas identitet. Sådana etniska särdrag hade dock inte en särskilt stor
rättslig betydelse. En människas rättigheter existerade eller förnekades oberoende
av hennes ras. Först under 1700-talet förenades slaveri med svart hudfärg och
därmed ras. Biologiska rasteorier började vinna mark som en justifikation av
slaveri först när den naturliga likheten av alla män hade blivit huvudargumentet
emot privilegier och annan särbehandling. Med andra ord, både kön och ras
naturaliserades och blev betraktade som biologiska fundamentala skillnader först
under tiden efter de första borgerliga revolutionerna.

Mot denna bakgrund fick de första feministiska rörelserna formulera sina krav.
Det fanns ingen konsensus om hur könsskillnaden skulle behandlas bland ’första
vågens’ feminister på 1800-talet. Olika nationella kvinnorörelser i slutet av seklet
och i början av 1900-talet vacklade mellan att påstå att kvinnor är olika från män
och precis därför berättigade till jämställdhet, och att påstå att kvinnor och män är
i grund och botten likadana och bör därför behandlas jämlikt. Historiska under-
sökningar om feminismen under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal har visat att
kvinnornas organisationer och feministiska texter ofta betonade kvinnornas särart
snarare än deras likhet med män. Många tidiga feminister förfäktade tanken om
att kvinnor har sina egna feminina värden och aktiviteter, som bör inte under-
kastas de manliga värdena och aktiviteterna. Andra feminister förkastade denna
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tankegång som de ansåg leda till en kulturell eller politisk dualism som dock
affirmerar den feminina särarten, men ger den bara en underordnad ställning i
samhället (Bock och James 1992, 4). Kvinnoemancipationen oscillerade mellan
att försöka förhindra kvinnornas exklusion from den maskulina kulturen och des
’homologisation’, och kvinnornas indragande till maskulinitet och manlig domi-
nans utan att det feminina fick någon positiv betydelse (Cavarero 1992, 39).

Under en lång tidsperiod blev kvinnor alltså betraktade som potentiella mödrar
och familjemedlemmar, hellre än individer med självbestämmanderätt, indivi-
duella behov och intressen. Även kvinnornas politiska rättigheter kunde styrkas
genom att påstå att kvinnorna behövs som ’samhälleliga mödrar’ som är särskilt
ägnade att behandla socialpolitik, hälsovård och liknande feminina aktiviteter. På
detta sätt kunde kravet om ökade rättigheter, både politiska och civila, begrundas
med en hänvisning till behovet att dra nytta av kvinnlig kunskap och kunnighet.
Det är alltså felaktigt att anse den tidiga feminismen vara liktydig med suffraget-
ternas strävanden och krav på lika rättigheter för kvinnor och män på grund av att
det finns ingen relevant skillnad mellan dessa människogrupper. Den amerikans-
ka och engelska kvinnorörelsen under 1800-talets senare del var nog präglad av
liberalistisk ideologi, som ville övertyga världen om att kvinnor är likadana som
män. Alla feminister delade dock inte denna syn och dessa mål.

Med tanke på att kön hade blivit ett skiljande faktor som var både biologiskt
determinerad och grundläggande i samhälleligt liv är det knappast förvånande att
första vågens feminism både de nordiska länderna och i det övriga västlandet
ställde sina krav inom en så tvetydlig ram. Det var typiskt att kvinnoemancipatio-
nen, trots sina likheter med emancipation från rasistiskt förtryck ändå skiljer sig
från den sistnämnda genom att vara så bunden vid familjeliv och privaträttslig
lagstiftning. Den gifta kvinnans självbestämmanderätt var svårare att nå än den
ogifta kvinnans. Ogifta kvinnors civila rättigheter ökade i Norden sedan 1850,
men det tog flera decennier mer att realisera liknande rättigheter för gifta kvinnor.
Även de lagar i slutet av 1800-talet som gav nordiska gifta kvinnor en viss
bestämmanderätt över sin förmögenhet gjorde inte makar jämlika. Hustruns
bestämmanderätt gällde bara hennes egen förmögenhet, och i fråga om förmyn-
derskap över barn hade fadern en privilegierad position. De skandinaviska första
vågens feminister advocerade full jämställdhet.

Det skandinaviska samarbetet för harmonisering av äktenskapslagstiftning
ledde till resultat. Samarbetet började mellan Danmark, Norge och Sverige i
1909, och de flesta experter som deltog i förberedningen var eniga om föränd-
ringarna. Konservativa åskådningar kunde inte påverka majoriteten, och inte
heller de försök som kom från skandinaviska kyrkornas håll influerade besluts-
fattandet. Finland och Island kom först senare med i harmoniseringsprocessen,
men slutresultatet blev en gemensam nordisk modell för äktenskapslagar även i
dessa länder. Modellen betonade makarnas jämställdhet i mycket högre grad än
tillsvarande lagar i andra europeiska länder gjorde (Melby et al 2000, 11–20).

Kvinnorättens betydelse i Norden
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Kvinnorna bekämpade sig även politiska rättigheter relativt sett tidigt i de nor-
diska länderna.

Trots detta var det samhälleliga livet klart delat till manliga och kvinnliga
områden. Familjeidealet var inte jämlikt i den betydelse att man skulle ha haft
samma förväntningar angående båda makars insatser. De nordiska lagstiftarna
delade enligt lagförarbeten klart den förväntningen att mannen skulle i normalfall
ta hand om familjens försörjning genom näringsverksamhet utanför hemmet, och
hustrun ta hand om arbetet i hemmet. I praktiken var det dock omöjligt att nå den
ideella familjeformen i alla samhällskrätser. Det borgerliga idealet bestående av
en husmor och en yrkesaktiv far var knappast möjlig för alla även i ekonomiskt
mera avancerade europeiska länder, och den var omöjlig för en stor del av
nordbor. En stor del av befolkningen i hela Norden kunde antingen inte begå
äktenskap och skaffa sig ett eget hem i brist av medel. Att vara husmor i ett
samhälle med små jordbruk kan inte jämföras med det mera borgerliga idealet
som var vanlig i England, Frankrike och Tyskland.

Socialpolitiken i Danmark, Norge och Sverige under 1930-talet var mycket
präglad av befolkningsfrågan. Det var tydligt att folk i industriella samhällen fick
färre barn än folk i förindustriella samhällen, men orsaken var oklar. Många
europeiska länder började stöda barnfamiljer kraftigt i början av 1900-talet, och
ett sådant stöd blev också aktuell i socialdemokratisk politik i Skandinavien.
Denna familjepolitik ledde till att moderskap blev betraktat som kvinnornas
egentliga kallelse ännu starkare än tidigare. Socialdemokratiska partier i Skan-
dinavien betonade dock även jämställdhet. Redan under 1930-åren uppstod
kritiken mot antagandet att en formell likhet i familjerätten skulle leda till en
förändring av den rådande könsbundna arbetsfördelningen. Särskilt stor praktisk
betydelse fick sådana reformtankar inte. Tvärtemot; i efterkrigstiden fick den
paternalistiska kärnfamiljen en ännu starkare position än tidigare. Kombinationen
av olika stödformer för barnfamiljer och en ideologi som föredrog att mammor
stannade hemma ledde till att denna familjeform blev helt dominerande i Skan-
dinavien. Först genom effektiva välfärdstatliga åtgärder kunde de skandinaviska
länderna uppnå idealet. Andelen gifta kvinnor i betalt arbete i Skandinavien var
under 1950-talet bland de lägsta i Europa. År 1950, 95 procent av norska och 90
procent av svenska gifta kvinnor var inte yrkesarbetande (Leira 1994, 49–71). En
liknande situation kunde inte nås i Finland där efterkrigstiden präglades av brist
på arbetskraft och fattigdom. Själva idealet var dock klart även i Finland, och
kvinnornas yrkesarbete ansågs som en ond nödvändighet.

En tydlig förändring skedde först under 1960-talet. En familj bestående av två
lönetagare började vara allt vanligare, och även ideologiskt acceptabel. Den
skandinaviska arbetsmarknaden började bjuda deltidsarbete i ökande mån för att
kunna dra gifta kvinnor till lönarbete. I Finland fortsatte kvinnor att arbeta heltid,
men sedan 1960-talet blev detta oftare betraktat som ett önskvärt läge. Den nya
familjeföreställningen blev tvetydig. Å ena sidan blev moderskap och faderskap
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definierade på ett mera jämlikt sätt – mammor och pappor ansågs nästan vara
likadana och jämlika i betydelsen utbytbara. Å andra sidan blev det klart att det
inte var möjligt att i snabb takt förändra den kulturella förståelsen av föräldraskap
på ett sätt som skulle ha betytt en helt jämlik arbetsfördelning och identiska roller
för mammor och pappor. Det uppenbarade sig även snart att det fanns delade
meningar inte bara bland människor övrigt utan även bland feminister om detta
skulle även vara önskvärt.

Den s.k. andra vågens feminism uppstod i en viss samhällelig situation, som
var mycket internationell. Nu krävde kvinnorna sina rättigheter som jämställda
individer, men under den förståelsen att formellt jämlika rättigheter inte var
tillräckliga. I stora tag hade den västerländska lagstiftningen redan blivit köns-
neutral. Detta betyder, att sådana lagrum som öppet baserar sig på en särbehand-
ling av människor på grund av kön hade blivit mycket sällsynta i europeiska, och
helt ovanliga i nordiska rättsregler. ’Könsneutralitet’ betyder, att kön inte nämns i
lagtexten, och att kön med detta anses sakna rättslig betydelse helt och hållet.
Som Tove Stang Dahl påpekade i sin ’Innledning til kvinneretten’ i 1985, betyder
likhet inför lagen dock inte att rättsreglernas användning skulle leda till ett rättvist
resultat, eller till ett resultat som skulle vara oberoende av kön. Ett behov att
värdera lagarnas konsekvenser för olika grupper av människor blir synlig, när
formellt olika rättigheter inte längre kan förklara socialt orättvisa resultat.

Både i Finland och i Sverige fanns det under 1960- och 1970-talet många
jämställdhetsaktivister som påstod att en förändring av könsroller är i både
kvinnors och mäns intresse, och trodde att föräldraskap bör bli mer jämlik.
I Norge hade kvinnorörelsen starkare inslag av husmorsintressen, och en rörelse
för husmorslön gav inspiration till många kvinnorättsforskare. Medborgarlön
eller ’trygd efter behov’ kunde enligt detta synsätt förbättra kvinnors situation. Ett
feministiskt synsätt som utgår från könsskillnad i stället för likhet var mera uttalat
i Norge än t.ex. i Finland. Det kan sägas att den gamla tendensen att kvinnorörel-
ser betonar antingen könens likhet eller differens kom i uttryck i Norden på så sätt
att en betoning av likhet var tydligare i de östliga nordiska länderna, och betoning
av differens särskilt typiskt för Norges kvinnorörelse.

Teoretiskt sett blev det alltså uppenbart under 1970-talet att formellt lika
rättigheter för kvinnor och män inte automatiskt leder till en likhet av kvinnors
och mäns faktiska levnadssätt, om nu en sådan likhet var önskvärd eller inte. Den
första impulsen till kvinnoforskning inom juridiken i Norden kom från Norge.
Den norska kvinnoforskningen under 1970- och 1980-talet var till stor del
levekårsforskning, som enligt Helga Hernes kunde berätta ’hvordan kvinner har
det i dag både sammanliknet med menn och med hverandre’ (Hernes 1985). Enligt
norsk kvinnoforskning fanns det stora skillnader i det sätt som kvinnor och män
förde sitt liv på, och i deras omständigheter. Kvinnorättsforskningen kom med
den insikten, att kvinnors och mäns olika kår, särskilt vad gäller deras prestationer
i betalt och icke-betalt arbete, leder till att jämställdhetsprincipen inte har reell
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betydelse. ’Det er således en påfallande lav grad av både likevektsrettferdighet
och fordelingsrettferdighet mellom könnene når det gjelder verdesettelse av
arbeid og fordelningsrettferdighet mellom könnene når det gjelder verdesettelse
av arbeid og tildeling av penger’, konstaterade Tove Stang Dahl (Dahl 1985).
Detta vill säga, att den moderna rättvisan som är starkt bunden till både formell
jämlikhet och även social jämlikhet fattades hos kvinnor.

Likadan var situationen i de övriga västliga länderna där lagstiftningen hade
blivit i stort sett könsneutral. Trots att den förändrade ideologin tillät kvinnors
närvaro på arbetsmarknaden och även föredrog kvinnors yrkesarbete, var det
tydligt att kvinnor inte hade samma möjligheter att dra nytta av de formella
rättigheterna som män hade. Detta ledde till krav om operationalisering av
jämlikhetsprincipen genom effektivare normer mot diskrimination (om denna
förändring se Nousiainen i Coping with Difference).

Jämlikhet är en mycket gammal juridisk princip, trots att formell jämlikhet
först under den moderna tiden har ansetts kräva att först alla vita män, sedan även
män av andra etniska grupper och kvinnor skall vara formellt jämlika. Diskrimi-
nation är däremot ett tämligen nytt begrepp, och diskrimineringsförbud som idag
ofta mötes i konstitutionerna överallt i världen tillsammans med jämlikhetsprinci-
pen har också blivit till först under tiden efter andra världskriget. Både i nationell
och i internationell rätt finns det exempel på diskrimineringsförbud redan från
tiden före det andra världskriget. T.ex. ILO (International Labour Organisation)
arbetade redan under mellankrigstiden för normer som skulle minska diskrimi-
nering i arbetslivet. Kvinnodeputationer som deltog i fredskonferensen i Paris i
1919 hjälpte till att principen om lika lön för samma arbete togs in i konstitutionen
av ILO.

Under den första delen av 1900-talet intresserade sig ILO dock närmast för
förbud mot slaveri. När detta arbete (som hade redan pågått under 1800-talet i
internationellrätt) fortskred blev formerna av slaveri subtilt förändrade. I stället
för den gamla typen av slaveri som bestod av en total frånvaro av rättigheter kom
nu nya typer av slaveriaktiga förhållanden, särskilt i de koloniserade delarna av
världen. Efter andra världskriget och när dekoloniseringen kommit i fart blev
denna tendens särskilt klar. Detta var en förändring från slaveri till diskrimi-
nation. Det klassiska slaveriet betyder att en människa förnekas rättigheter helt
och hållet, och betraktas som ett ting som kan ägas. Att slaveri under 1800-talet
var ett fenomen som förenats med ras påverkade även situationen efter att
traditionellt slaveri blivit bortskaffad. Hela befolkningsgrupper eller kategorier av
människor befann sig fortfarande i något som beskrevs som ’slaveriliknande
omständigheter’. Sådana grupper var ofta segregerade, och levde i ett tillstånd av
deprivation. Det var just sådana här ’slaveriliknande omständigheter’ som allt
oftare blev förstådda som diskrimination i internationell rätt. Den traditionella,
klassiska moderna jämlikhetsprincipen var baserad på antagandet om formell,
individuell likhet, men diskrimination av en större grupp människor var ett
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kollektivt fenomen, och den betraktades inte enbart som en fråga om individuell,
formell likhet. Begreppet diskrimination blev vanlig först i sådana konventioner
som hade att göra med människogrupper som blivit exkluderade från den övriga
populationen. Både i nationella och internationella kontexter blev diskrimination
diskuterat och förbjuden först gällande ras, och först senare gällande kön.

Jämlikhetsprincipen i den form som den uppenbarade sig i europeiska konsti-
tutioner efter de borgerliga revolutionernas tid betydde närmast att den nationella
administrationen inte fick behandla individuella medborgare på ett arbiträrt sätt.
I formen av konstitutionalism transformerades principen till en restriktion av
lagstiftarens makt. Konstitutionalismen drar gränser åt statens suveränitet och
även folksuveränitet genom att förbjuda åtgärder som kunde kränka fundamentala
eller mänskliga rättigheter. Dessa rättigheter hör till var och en. Det är dock inte
bara staten som är bunden av jämlikhetsprincipen. Enligt de nyare konventioner
om mänskliga rättigheter lika väl som nationell lagstiftning i en stor mängd länder
utgår från att staten är skyldig att inte bara själv avhålla sig från att kränka
jämlikhetsprincipen, utan är även skyldig att garantera att medborgarnas eller
individernas jämlika rättigheter inte kränks av andra medborgare eller individer.

Den sistnämnda utvecklingen kommer tydlig t.ex. när man betraktar utvecklin-
gen av lika lön -principen. Som redan sagt, elaborerades denna princip redan i
fredskonferensen i Paris i 1919 och blev en del av konstitutionen av ILO. En ny
konvention om lika lön (ILO Convention 100) blev till efter andra världskriget.
Romfördraget, EGs konstituerande dokument, innehöll en enda artikel som be-
handlade principen om lika behandling av män och kvinnor. (Nielsen och
Szyszczak 1993, 39). Artikel 119 (nu artikel 141) stipulerade att män och kvinnor
ska ha lika lön för samma arbete. Bestämmelsen skulle vara genomförd i samtliga
medlemsstater i slutet av 1961. Artikeln ledde dock inte till någon gemensam
implementering. En resolution i vilken medlemsstaterna accepterade att succes-
sivt införa lika lön för män och kvinnor antogs i 1961. Resolutionen hade inte
heller avsedd effekt (Lundström 1999, 102–109). EG-domstolen slog fast i det
berömda fallet Defrenne II fast, att artikel 119 hade direkt effekt; det var fråga om
en artikel med både ett ekonomiskt och ett socialt syfte, samt var en ovillkorlig
och grundläggande princip i EG-rätten. Under 1970-talet antogs även viktiga
direktiver mot könsdiskriminering, likalönsdirektiven 75/117/EG och likabe-
handlingsdirektiven 76/207/EG. Reglerna mot lönediskriminering är typiskt så-
dana normer som operationaliserar jämlikhetsprincipen och gör den till regler
som gäller mellan medborgarna.

EG-domstolen fattade flera viktiga beslut om hur man skulle förstå diskrimi-
nering. EG-domstolen använde ofta insikter som redan utvecklats i USA och
common law övrigt. En distinktion mellan två former av diskrimination, direkt
och indirekt diskrimination, gjorde det möjligt att utvidga begreppets utsträck-
ning. Direkt diskrimination betyder att en person är behandlad mindre fördelak-
tigt än en annan person på grund av kön. En lagstiftning som ger föräldraledighet
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bara åt mammor är en form av direkt diskrimination, lika väl som det är direkt
diskriminerande att en arbetsgivare anställer bara män. I dessa fall är individer
exkluderade direkt på grund av kön. Däremot är det fråga om indirekt diskrimina-
tion om det krävs någon kvalifikation eller används en praxis som producerar en
oförmånlig effekt för ett kön. Det är fråga om en regel som prima facie särbe-
handlar människor på något helt annat kriterium än kön, men som i praktiken
leder till samma resultat som om man hade använt det förbjudna kriteriet som
kön. Att betrakta den disparata effekten av åtgärder för att upptäcka diskrimi-
nation var en innovation som EG-domstolen recipierade från amerikanska och
brittiska domstolar. När man försöker bevisa direkt diskrimination bör man bevisa
att en oförmånlig sak hände för att en person var kvinna (eller man). För att bevisa
indirekt diskrimination bör man bevisa att det finns en skenbart neutral regel som
en grupp av människor kan följa men en annan grupp kan inte, och att det uppstår
en skada för den gruppen som inte kan uppfylla regelns krav. Det är typiskt att det
inte är relevant vilka intentioner den personen hade som blir skyldig till diskrimi-
nation.

Det faktum att hela begreppet diskrimination har uppstått i kontexten av
särbehandling av en hel grupp eller kategori av människor, och att särskilt indirekt
diskrimination kan knappast bevisas utan att ta en större grupp människor i
betraktande, hänvisar till att jämlikhet som icke-diskriminering inte kan resultera
bara i formell rättvisa för individer. De feministiska kritikerna mot själva jäm-
likhetsbegreppet har ändå börjat med konstaterandet om att jämlikhet är ett
liberalistiskt begrepp som är separat om distributiv, kollektiv social rättvisa.
Jämlikhetsprincipen anses vara fokuserad på individen och bara kräva att männis-
kor behandlas likadant utan att ta deras aktuella situation i betraktande (Smart
1989, 145–146, Charlesworth och Chinkin 2000, 32, Ellis 1997, 332. För en
motsatt argumentation, se Nousiainen i Coping with Difference).

Särskilt de skandinaviska länderna hade en tradition av politik med stark
betoning av substantiv rättvisa. Social orättvisa förknippades vanligen med ojämn
distribution av inkomster och andra resurser, och social rättvisa som jämlikhet
ansågs bäst ta plats inom ramen av en diskurs mellan det politiska systemet i
traditionell mening och arbetsmarknadsparterna. En stor del av det som ansågs
höra till social rättvisa var konditionerat till att diskuteras och bestämmas i en
trekant bestående av regeringen, arbetsgivarna och arbetstagarna.

Detta mål blev även synligt i form av jämställdhetslagstiftning. Nordisk jäms-
tälldhetslagstiftning har sin ideologiska bakgrund delvis i internationell rätt,
särskilt FN:s kvinnokonvention. Delvis har även rättsutvecklingen inom EG/EU
haft betydelse för nordisk rätt. Trots att kvinnor har haft en stark politisk position
i Norden jämfört med kvinnor i många andra länder, och trots att social jämlikhet
som socialt värde och politiskt mål har spelat en viktig roll här, kan man inte säga
att en tolkning av jämlikhets/jämställdhetsprincipen som icke-diskriminering
skulle ha slagit rot utan problem. Den nordiska välfärdstatliga korporatismen har
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inte visat sig som förmånlig grogrund till lagstiftning mot diskrimination.
Å andra sidan har många nordiska kvinnoforskare en tro på statliga åtgärder,
lagstiftning och välfärdstatliga mekanismer som är helt främmande för feminister
i många andra länder. Den nordiska kvinnorättsliga litteraturen har påvisat att
jämställhetslagstiftning ansågs hota den typen av politik som försökte skaffa
social rättvisa i form av inkomstpolitik i korporatistiska former.

Å andra sidan många elementer i den nordiska kvinnorätten gör den till ett
medel som kan väl användas för jämställhetspolitik. Antidiskriminationsnormer
innebär en viss motsättning mellan formell och reell jämlikhet/jämställdhet. Det
fanns mycket underslag i den norska och danska kvinnorättsliga forskningen
redan i början av 1980-talet för analyser av den typen som relaterar formell
normativitet till social normalitet. Sådan kunskap kan användas till analyser av
lagars könsspecifika effekter. Detta är ju det man bör göra enligt mainstreaming
-principen. Mainstreaming har blivit en del av FN:s jämställdhetspolitik. Enligt
Amsterdampaktens art. 3 (2) är en princip som bör realiseras i alla EU-aktiviteter.
Norsk kvinnorätt, som den blev utvecklad av Tove Stang Dahl och flera andra
forskare under 1970- och 1980-talen, förenade en viss empiristisk forskning
angående ’kvinners levekår’ med en rättsvetenskaplig analys som baserade sig på
den skandinaviska realismen. Denna tradition är än i dag användbar när det gäller
analyser av typen gender impact studies, eller analyser av lagarnas könsbundna
inverkan.

En skillnad mellan den tidiga nordiska och den internationella kvinnoforsknin-
gen kan ändå urskiljas i det sätt kön blev betraktad. I den internationella forsknin-
gen har det länge funnits tvivel om hur ’kön’ bör förstås – Simone de Beauvoirs
Le Déuxième Sexe, en klassiker från 1949 frågade ju ’vad är en kvinna’. När den
internationella feminismen tog i bruk begreppsparet sex/gender, var detta ett
försök att denaturalisera begreppen ’kvinna’ och ’man’. Termen sex reserverades
till biologiska könsskillnader, medan termen gender blev en beskrivning av såda-
na feminina eller maskulina beteendemönster, som kan anses vara socialt betinga-
de. Detta begreppspar har påverkat t.ex. FN:s kvinnokonvention, som gör en klar
skillnad mellan ’sociala roller’ kvinnor och män har på grund av historisk tradi-
tion, och deras biologiskt betingade egenskaper. FN:s kvinnokonvention opererar
med just denna tudelade beskrivning av kön.

Begreppsparet sex/gender togs snabbt i bruk även inom nordisk kvinnorätt.
Ruth Nielsen använde det till arbetsrätt (Nielsen 1978). Hon kunde visa att de
problem som kvinnor mötte i arbetslivet ofta var förknippade med det sätt de
levde på – om någon man råkar leva på samma sätt, t.ex. tar ansvar för barnen på
ett sätt som är typisk för kvinnligt social kön, blir även han behandlad som en
representant av kvinnokön i social bemärkelse. Även Tove Stand Dahl tycks ha
utgått ifrån att en typiskt kvinnlig levnadssätt inte behöver vara biologiskt deter-
minerad.

Ett problem med denaturalisering av begreppet ’kvinna’ är att det blir proble-
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matiskt att tala om ’kvinnor’ som en självklar ’etnisk’ grupp, med gemensamma
erfarenheter och åsikter som uttrycker deras särart. Postmoderna forskare går
även längre med den denaturalisering som började med begreppet gender. Enligt
den norska kvinnorättsliga forskningens credo skulle kvinnors levnadsförhållan-
den och erfarenheter inkluderas i juridisk argumentation i form av ’reella hänsyn’.
Kunskap om särskilda ’kvinners erfarenhet’ justifierade synpunkter som presen-
terades av kvinnoforskare. Om man betraktar kvinna (man) som social konstruk-
tion bortfaller tron till den autentiska kvinnliga erfarenheten. Problemet ligger,
enligt min mening, i att anta att kvinnors erfarenheter kunde vara både enformiga
och autentiska i den meningen, att de kunde vara oavhängiga av de förhållande
där de uppstått. Kvinnor och män är olika sinsemellan, men det finns ingen klar
skiljelinje mellan dessa könskategorier, även om man kan tala om ’typiska’
kvinno- och manliga erfarenheter.

Den svenska kvinnorätten har under den senaste tiden använt begreppet genus.
Begreppet har fått betydelse även i den svenska jämställdhetspolitiken och lagbe-
redningen. Begreppet togs i bruk av den svenska historikern Yvonne Hirdman,
som presenterade en strukturalistisk tolkning av kön som ett hierarkiskt förhållan-
de mellan män och kvinnor. Det är svårt att föreställa hur rättspositivism av typen
skandinavisk realism kunde förenas med genus-begreppet. En förbindelse mellan
kvinnoforskning av denna typ och rättsvetenskap kanske kräver att postpositivis-
men får mer utrymme inom rättsvetenskap. Den finska postmodernistiska kvin-
noforskningen och rättsvetenskapen har varit mer påverkad av fenomenologi än
av strukturalism. I fenomenologisk anda blir frågan hur kön är, i stället för vad
kön är. Den frågan kan svårligen betraktas inom den analytiska positivismens
kontext.

Under det senaste årtiondet har alltså den epistemologiska och även ontolo-
giska grunden till kvinnoforskning förändrat sig kraftigt. Kvinnoforskning hade
stor genomslagskraft när förståelsen av ’kön’ delvis rättsligt denaturaliserades
genom jämställdhetslagstiftning. Globalt sätt finns det idag flera sätt att tala om
kön – allt ifrån en helt naturalistisk, essentialistisk kön till kön som saknar fast
förankring i biologi helt och hållet. Det är svårt att förutse hurdana politiska
följder denna mångfald kommer att ha. En tillbakagång till den tidigare biologis-
tiska förståelsen av kön tror jag inte är möjlig – kvinnoforskning har lyckats med
att problematisera könsbegreppet i den mån att en naiv naturalism knappast är
möjlig. Fördelen med nuläget – en ytterst problematiserat könsbegrepp – är att en
kategorisk könsrelaterad indelning blir ohållbar. Å andra sidan blir visst könsrela-
terad jämställdhetspolitik en komplicerad affär.

Frågan om vilken betydelse kvinnorätt har haft i Norden och hurdan betydelse
den kommer att ha i framtiden måste dock ställas genom att fråga vidare hurdant
förhållande kvinnorätt har haft till politik och moral. Inom den juridiska dogmati-
ken tillåter man argument som tangerar politik och moral bara under relativt snäva
gränser. Det är tämligen klart, att diskussionen om den ’rätta’ relationen mellan
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kön och rätt leder både till politiska och etiska frågor, som knappast kan svaras
inom ramen för gällande rätt. Ofta är det fråga om förändringskrav och insikter
om rättvisa. Kvinnorätt har haft en mer eller mindre direkt relation till kvinno-
rörelser. Även mera än dessa rörelser har kvinnorättsforskare litat på nordiska
staters och samhällens förmåga till social förändring genom lagstiftning och
andra ’legalstrategier’. En fortsatt emancipation genom politiska åtgärder leder
till frågan om hur politiken skulle förstås i dag. Det har länge varit en feministisk
dogma att politik som enbart betraktar den offentliga sfären (staten och arbets-
marknaden) kan aldrig vara emancipatoriskt för kvinnor. I den postmoderna
världen uppstår även andra misstanken om den moderna förståelsen av politik.
Själv arbetar jag med en definition av kvinno- och könspolitik som utgår från att
det politiska ligger i det kontingenta hos kön eller det kvinnliga. Mycket av det
som förstås som ’kvinnligt’ hör närmare till etikens än moralens område enligt
den moderna, postkantianska rättsfilosofin. Detta gäller särskilt frågor om omsorg
och vård. Om rätten och moralen hållas strängt isär, kan man knappast ha en
sådan förståelse av fri- och rättigheter som kunde leda till en bättre könspolitik.

Tove Stang Dahl, i linje med brittisk rättsvetenskaplig kvinnoforskning, ansåg
att problemet med rätten var att rätten var androcentriskt formulerad. ’Fortsatt er
det en mannlig norm som gjelder på de fleste områder, ved at det först og fremst er
menns oppfatninger, behov og konflikter som ligger nedfelt i retten’. Detta är inte
för att det skulle finnas en manlig konspiration bakom rätten och rättigheter, men
män har en kulturell hegemoni som innebär att en manlig synspunkt blir accepte-
rad som almänn och naturlig, även av dom som är underordnade. Det att män och
kvinnor har olika aktiviteter och är olika på många sätt är inte problematiskt i sig
själv. Problemet är att kvinnors egenskaper, värden och aktiviteter systematiskt
underordnas männenas. Rätten som samhällelig institution upprätthåller den
manliga hegemonin (Dahl 1985, 16–17).

Samma tankegång blev uttryckt lite senare av t.ex. Carol Smart, en ledande
brittisk sociolog, som skrivit mycket om kön och rätt. Carol Smart påstod i sin
bok The Power of Law (Smart 1989) att rätten idag inte längre är förtryckande för
kvinnor i den meningen at den skulle förneka kvinnors formella rättigheter. Smart
hänvisar till Dahls text som kommit ut på engelska år 1988, när hon argumenterar
att lika rättigheter döljer en manlig norm som basis för rättssystemet. Rättigheter
är ’based on an adrocentric standard,’ så att ’in order to have any impact on law
one has to talk law’s language, use legal methods, and accept legal procedures.
All these are fundamentally anti-feminist’. Själv anser jag inte att rätten, legala
strategier eller rättsliga procedurer är oföränderliga eller givna. Förståelsen av
jämlikhet/jämställdhet som rättvisa har förändrat sig under de senaste årtiondena.
Både kön och rätt är säkert ett spelfält där social makt utövas, men de är långt
ifrån bestående formationer.
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