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likestilling «Fem år etter 
Hjernevask er mange norske 
samfunnsvitere fortsatt lite 
glade i biologi», sier en tydelig 
oppgitt sosiolog  i Morgenbladet 
9. januar. 
 Han mener nok ikke å beskyl-
de norske samfunnsvitere for å 
være lite glade i fagdisiplinen 
biologi. Til det er biologifaget 
åpenbart for viktig. Han mener 
vi er for lite glade i biologiske 
forklaringer på kjønnsubalanse 
når det gjelder økonomi, arbeid 
og innflytelse i samfunnet. Dette 
er en viktig distinksjon: på den 
ene siden biologisk forskning 
drevet etter fagets egne kvali-
tetskriterier, og på den andre 

siden forsøk på å overføre resul-
tatene til det humane og sosiale. 
 Det siste skjer uten at biologi-
fagets kvalitetskrav nødvendig-
vis innfris. Derimot utsetter ak-
tørene seg for bedømming etter 
kvalitetskriterier som gjelder 
innenfor fag som historie, arkeo-
logi, sosiologi og antropologi. 
Selv er jeg ikke mer glad i biolo-
giske forklaringer på sosial for-
skjell etter tv-programmet Hjer-
nevask. Jeg var med i program-
met, og har etterpå brukt mye tid 
på å gå gjennom forskningen jeg 
ble konfrontert med. Jeg skriver 
blant annet om det i boken Folk 
flest er skeive (Manifest, 2010), 
og har også skrevet om det i Sam-

tiden. En kort oppsummering 
går slik: Da jeg gikk inn i det em-
piriske grunnlaget og sjekket re-
feranser for påstandene, økte 
min skepsis ytterligere. 
 

Det er mange dårlige spørreskje-
ma, dårlig funderte resonne-
ment, snarveier og det vi kan 
kalle juks med referanser i biolo-
gisk basert samfunnsanalyse. 
Ønsket om biologiske forklarin-
ger på sosial forskjell resulterer 

fortsatt i mye spekulativ og til 
dels suspekt forskning, hvor me-
todikk og kvalitetskrav fra faget 
biologi slett ikke benyttes. 
 Derfor er det ofte ikke nød-
vendig med avansert kunnskap i 
fagdisiplinen biologi for å vurde-
re resonnementene. Ofte er his-
toriefaglig kunnskap kombinert 
med sosiologiens forståelse av 
validitet, reliabilitet og generali-
sering tilstrekkelig, sammen 
med generell kunnskap om 
logikk. 
 Å skille snørr og barter er li-
kevel tidkrevende. Jeg har dess-
verre ikke tid til å lese alle nye 
arbeider som media er mikro-
fonstativ for. Jeg har imidlertid 
et konkret forslag til Aakvaag om 
at vi arrangerer noe à la en kon-
sensus-event, et arbeidsmøte for 
sosiologer, der vi nettopp gjør 

denne tidkrevende jobben for et 
utvalg tekster noen mener kan 
ha potensial som argumentasjon 
for en biologisk forklaring på 
sosial forskjell. 
 Jeg ser for meg at alle er godt 
forberedt ved å ha lest grundig, 
at vi har framlegg, kommentar-
innlegg og debatt. Hvis de valgte 
tekstene er av en slik art at det er 
nødvendig med spesiell kunn-
skap i for eksempel biologi eller 
medisin, kobler vi inn forskere 
fra aktuelle fag. Det har jeg gjort 
ved flere anledninger og funnet 
det nyttig.
 Kanskje vi til og med kunne 
bli enige om kriterier for et godt 
forskningsarbeid i dette feltet, til 
hjelp for både forskere og forsk-
ningsjournalister.
Agnes Bolsø
Professor, NTNU

Mye svak biologi

Ønsket om biologiske 
forklaringer på sosial 
forskjell resulterer 
fortsatt i mye spekula-
tiv og til dels suspekt 
forskning.

likestilling I Morgenbladet 
9. januar argumenterer sosiolog 
Gunnar Aakvaag for at kvinner 
og menns ulike yrkesvalg skyl-
des at de nå i likestilte Norge 
endelig er frie til å velge for-
skjellige yrker og at valgene er 
basert på medfødte, kjønnsspe-
sifikke preferanser. Men i sin 
iver etter å introdusere biologi 
for norsk samfunnsvitenskap 
overser Aakvaag de siste års 
forskning på kjønn og yrkes-
valg. 
 Tiden hvor sosiale barrierer 
sto i veien for kvinners valg av 
yrke er ikke forbi. Det er ikke 
slik at biologi erstatter forkla-
ringer i det sosiale miljø. Biolo-
gi samspiller med, fremfor å stå 
imot, sosiale forklaringsfakto-
rer. Aakvaags analyse er 
dermed allerede utdatert.
 Aakvaags argument er som 
følger: Samfunnsforskningen 
viser at diskriminering ikke 
forklarer kjønnsforskjellene i 
arbeidsmarkedet, og det virker 
«lite plausibelt» at menn og 
kvinner i løpet av livet tilegner 
seg preferanser for ulike yrker. 
Siden disse to sosiale forklarin-
gene ikke virker, gjenstår bio-
logi som eneste sannsynlige 
forklaring.
 Argumentet strander flere 
steder. Det å utelukke to sam-
funnsforklaringer gjør ikke 
uten videre biologi til den 
ukjente X. Men heller ikke Aak-
vaags premisser om fravær av 
diskriminering og kjønnsspesi-
fikk sosialisering holder.
 Kvinner blir nemlig fortsatt 
vurdert som dårligere kvalifi-

serte enn menn. Sosiologen 
Shelley Correll har i eksperi-
menter vist at kvinner blir sett 
på som mindre kompetente og 
gitt lavere startlønn når de har 
barn enn menn i samme situa-
sjon. Det er også fortellende at 
langt flere kvinner blir ansatt 
ved «blinde» opptaksprøver til 
symfoniorkestre, slik økono-
men Claudia Goldin har vist. 
Det tyder på at stereotypier om 
hva kvinner kan og ikke kan 
fortsatt spiller en rolle i anset-
telsesprosesser.
 

Det er imidlertid ikke bare ytre 
barrierer som forhindrer kvin-
ner i å komme opp og fram. 
Både psykologiske og økono-
miske studier finner at kvinner 
nedvurderer egne evner og kar-
rieremuligheter i fraværet av 
kvinnelige rollemodeller. Dette 
minsker igjen sjansen for å gå 
inn i mannsdominerte utdan-
ninger og yrker. Politiske studi-
er viser også at kvinner sier at 
det å bli oppfordret til å stille til 
valg er avgjørende for deres 
kandidatur, mens menn drives 
av tro på egne evner.
 Når Aakvaags premisser 
ikke stemmer, svikter også 
grunnlaget for en slutning om 
biologisk bestemte preferanser 

som eneste gjenværende for-
klaring på kvinner og menns 
yrkesvalg.
 Det betyr ikke at Aakvaag 
har uvesentlige poenger. At 
norske samfunnsforskere har 
ekskludert biologiske faktorer 
er uheldig. Forskningen har 
identifisert klare kjønnsfor-
skjeller på en rekke områder, 
som konkurransevillighet, risi-
koaversjon og sosiale ferdighe-
ter.
 Men i hvilken grad disse 
kjønnsforskjellene er medfødte 
eller tillærte, har vi vanskelig 
for å avgjøre. Både psykologen 
Alice Eagly og økonomen 
Muriel Niederle mener svaret 
må involvere både gener og so-

siale faktorer. Hvilke gener som 
aktiveres er blant annet avhen-
gig av miljøet vi befinner oss i. 
Og studier har identifisert at 
økonomistudenter med høyt 
testosteronnivå har høyere 
sannsynlighet for å velge seg en 
karriere innen finans enn 
andre. Dét kan umiddelbart 
tyde på medfødte forskjeller, 
samtidig som testosteronnivå 
også påvirkes av vårt sosiale 
miljø. Å vurdere biologi og so-
sialt miljø som separate årsaks-
forklaringer, slik Aakvaag gjør, 
er derfor i strid med denne inn-
sikten.
 Problemene med analysen 
hans stopper ikke der. Selv om 
det kunne tenkes at kvinners 

biologi gjør at de trekkes mot å 
prioritere familie, betyr ikke 
det at sosiale faktorer i dag er 
irrelevante for å forklare yrkes-
valg. Hvorvidt man finner et 
yrke som passer med ens ønske 
om å kombinere familie og jobb, 
kommer an på hvilke jobber 
som finnes og hvordan de er or-
ganisert.
 Det er store forskjeller 
mellom land, sektorer og yrkes-
grupper i hvilken grad de tilbyr 
jobber som gjør det mulig å 
kombinere jobb og familie. I 
USA finnes slike jobber for høyt 
utdannede i forskjellige deler 
av det private næringslivet.
 I Norge finnes slike fleksible 
jobber først og fremst i offent-
lig sektor. Denne forskjellen er 
med på å forklare hvorfor 
Norge faktisk har et mer 
kjønnssegregert arbeidsmar-
ked enn USA.
 Yrkesvalg er altså avhengig 
av hvilke jobber som er tilgjen-
gelige, noe som påvirkes av so-
siale, teknologiske og politiske 
faktorer. Goldin viser at farma-
si har gått fra et mannsdomi-
nert til et kjønnsblandet yrke 
grunnet et skift til mer fleksible 
arbeidstidsordninger uten re-
duksjon i lønninger. På toppen 
av dette kommer sosiale barri-
erer, slik som diskriminering, 
stereotypier og sosialisering. 
Biologi er derfor maksimalt 
bare en del av historien, også i 
egalitære og delvis likestilte 
Norge.
 En god samtidsdiagnose må 
bygge på oppdatert kunnskap 
om den verden vi lever i, og hva 
som skiller den fra tidligere 
tider. Når det kommer til kjønn, 
bommer Aakvaag. Vår tid kjen-
netegnes av fremvekst av ny 
teknologi og nye arbeidsformer 
som gjør det lettere å kombine-
re familie og karriere. Det gir 
oss muligheter for et mindre 
kjønnssegregert arbeidsmar-
ked i fremtiden.

Øyvind Søraas Skorge
Doktorgradsstipendiat i statsvitenskap 
ved London School of Economics

I hvilken grad kjønns-
forskjellene er med-
fødte eller tillærte, 
har vi vanskelig for å 
avgjøre.

Stereotypisk: I hvilken grad kjønnsforskjeller er medfødte eller tillærte, har vi 
vanskelig for å avgjøre, skriver innsenderen. Her en sykepleierske ved Ullevål 
sykehus, 1962.  Foto: LeiF ØrneLund / osLo MuseuM

Utdatert om 
kjønnforskjeller
Gode samtidsdiagnoser må bygge på oppdatert 
kunnskap om den verden vi lever i. Vi trenger 
ikke utdaterte analyser.


