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Förord
Könsaspekter på kulturformer och senmoderna förändringar av identitetsutvecklingen har numera blivit huvudteman i svensk och nordisk
ungdomsforskning. I vårt forskningsprogram Ungdomskultur i Sverige
(FUS, jfr rutan på s 2) har en grupp med Hillevi Ganetz och Karin
Lövgren som huvudredaktörer arbetat fram antologin Om unga kvinnor. Identitet, kultur och livsvillkor, som utkommer under våren. Ett
nordiskt forskningsprojekt om tonårsflickors 1900-talshistoria, där
FUS-medlemmarna Hedvig Ekerwald och Magdalena Czaplicka ingår,
ger under 1991 ut antologin Gender and modernity. Och från det likaledes nordiska nätverket för könssocialisation kommer en bok kallad
Könssocialisation i förändring att publiceras, redigerad av FUS-medlemmarna Sabina Cwejman och Elisabeth Tegner. En lång rad forskare
har på senare tid intresserat sig för detta område, vilket synts i flera
andra redan utgivna artiklar, antologier, rapporter och böcker, och
bland annat också tydligt kan märkas i de samlingsvolymer som utges
vid landets sex olika centra för ungdomsforskning.
Vad är då vårt syfte med att än en gång behandla detta fält? För det
första finns det flera goda skäl till vårt intresse. Kvinnliga forskare har
av tradition varit mer intresserade av könsfrågor varför de på just detta
område fått en framskjuten position. Ungdomars vuxenblivande och
kulturskapande handlar alltid till mycket stor del om att söka utforma
en könsidentitet. Den kulturella moderniseringen har dessutom i
särskilt hög grad problematiserat könen under de senaste decennierna.
Könsperspektivet är också viktigt för att det i särskilt hög grad öppnar
dörren till det psykiska och subjektiva. Feministisk teori ökar vidare
vår förståelse av maktens många dimensioner. Könsperspektivet kan
slutligen också fungera som en modell för hur särkoppling och
sammanfogning, skillnad och likhet kan tänkas ihop, t ex när det gäller
relationen mellan de två könen, mellan kön, klass och etnicitet, mellan
biologiska, sociala, kulturella och psykiska nivåer, och mellan olika
discipliner. När vi nu fokuserar kön är det alltså inte bara för att
pliktskyldigt ta upp ett av flera underområden som liksom måste vara
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med nuförtiden. Det handlar om en verklig brännpunkt, inte bara bland
forskare utan även i vår tids ungdomskultur.
Vi har valt att till detta tema också föra allmänna frågor som rör
subjektivitet och identitetsutveckling. Om det första temat – modernitet
– angav en övergripande ram för forskningsprogrammet, går de tre
följande in på skilda aspekter av ungdomskulturen. Först och nu alltså
könstemat med inriktning på bl a identitet och subjektivitet, sedan
stiltemat som fokuserar det symboliska och estetiska, slutligen sfärtemat med det sociala och institutionella något mer i centrum.
Könstemat har ju ofta aktualiserats av kvinnoforskning och feministiska teorier. Detta har riktat uppmärksamheten mot maktförhållanden mellan könen, men samtidigt fört vidare ett problematiskt mönster
där könsfrågor identifieras med forskning om och av kvinnor. I FUS
ser vi det därför som viktigt att diskutera både flickor och pojkar, både
kvinnligt och manligt i ungdomskulturen, och dessutom lägga stor vikt
vid relationerna mellan dem. Där kan vi bidra med något speciellt och
viktigt.
Detta pekar ut mot en omfattande diskussion inom 80-talets kvinnoforskning, nämligen debatten kring begreppen kön och genus. Mycket förenklat kan man säga att många velat undvika den biologiska naturalism som det vanliga könsbegreppet tycks förleda till. Kön leder
tankarna till genitalier och sexualitet och till universella biologiska kategorier. Vissa forskare har då valt att tala om socialt eller kulturellt
kön, som till skillnad från det biologiska könet är historiskt, samhälleligt och symboliskt konstruerat och bestämt. Andra har rentav velat
byta ut könsbegreppet mot det från språkvetenskapen härledda genusbegreppet och talat om ett övergripande genussystem som skapar de
positioner och relationer som vi i vardagslag pratar om i könstermer.
Själva har vi här liksom Kirsten Drotner valt att behålla termen kön
som grundbegrepp, tänkt att innefatta samtliga dessa dimensioner, och
använt genusbegreppet bara när vi vill understryka det språkliga,
medan Margot Bengtsson har genus som huvudterm.
Denna diskussion belyser också problemen i dialogerna mellan olika teori- och ämnestraditioner. Vi lägger stor vikt vid just tvärvetenskapligheten, vilket ställer krav på tydligare begreppsmedvetenhet hos
var och en av oss. Vi kan inte alltid förutsätta att olika traditioner talar
samma språk, utan måste anstränga oss att göra oss begripliga för
varandra. Bara så kan den i ungdomskulturforskningen nödvändiga
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sammanvävningen av sociala, psykologiska och estetiska analyser bli
möjlig.
FUS har gått i spetsen för att fokusera intresset på moderniseringsprocesser. Inte minst vad gäller kön och identitet finns en konflikt
mellan dem som betonar strukturers reproduktion eller konstans och
dem som främst ser till historiska förändringar. Vi hoppas kunna bidra
till en mer produktiv brytning mellan dessa bägge perspektiv, även om
vi är särskilt nyfikna just på det föränderliga.
Temat för denna bok är alltså Kön och identitet i förändring. Detta
tema låg även till grund för det FUS-seminarium som arrangerades 2426 september 1990 och där bl a Margot Bengtsson och Kirsten Drotner
höll föreläsningar som deras bidrag i denna antologi bygger på. Det
handlar här om kön, om identitetsproduktion och om kulturell
modernisering. Vi hoppas kunna belysa för det första både manligt och
kvinnligt i ungdomskulturen och relationerna mellan dem, så som de
bland annat tematiserats i kön- och genus-begreppen, för det andra
behovet av tvärvetenskapliga möten mellan sociala, psykologiska och
estetiska analyser, och för det tredje förhållandet mellan reproduktionsoch förändringsperspektiv.
Johan Fornäs’ text diskuterar med utgångspunkt i narcissisismtemat
en rad principiella teoretiska frågor runt kön och identitet och vill se
kön flerdimensionellt, relationellt och historiserande, dvs särskilja
könets olika aspekter, betona dess karaktär av konstruerade positioner
och förstå djupet av dess föränderlighet.
Sabina Cwejman diskuterar konstanser och förändringar i tonårsflickors livsvärld, med utgångspunkt i bland andra Nancy Chodorows
teorier om könssocialisation och Thomas Ziehes teorier om moderna
socialisationsförändringar. Hon särskiljer olika nivåer i könsstrukturen
och dess nutida omvandlingar, och diskuterar vad detta innebär för
makt- och dominansförhållanden.
Lundapsykologen Margot Bengtsson överblickar och jämför fem
olika forskningsriktningar på psykologins område: det vetenskapliga
perspektivet, psykoanalysen, kvinnoforskningen, genusperspektivet och
modernitetsperspektivet. Hon diskuterar ur dessa perspektiv sedan
resultat från sin egen forskning kring förändrade uppfattningar om
manlig och kvinnlig identitet.
Ungdoms- och medieforskaren Kirsten Drotner från Köpenhamn
ser könsproduktion som kulturell förhandling och behandlar några nya
ungdomskulturella tendenser som bl a i förhållandet mellan olika

9

FORNÄS BOËTHIUS CWEJMAN

medie- och uttrycksformer uttrycker moderna omvandlingar men också
vidareför traditioner av könsskillnad. Med utgångspunkt i modernitetsteori och postmodernism, dekonstruktion och nyare feministisk
psykoanalys, tar hon upp grundläggande principiella frågor för en
ungdomskulturforskning som inbegriper kön.
Ulf Boëthius presenterar slutligen fem olika positioner och faser i
könsrelaterad forskning på litteraturens område: könsrollskritik, ideologikritik, kvinnolitteraturforskning, receptionsforskning och genusanalys. De utvecklingslinjer, perspektiv och problem som där beskrivs är
även relevanta för andra typer av ungdomskulturstudier, och liksom i
de övriga artiklarna berörs en lång rad centrala teoretiska frågor som är
aktuella i den allmänna kulturdebatten.
Tillsammans ger dessa fem bidrag inblickar i en rad olika infallsvinklar och ämnesområden, som alla delar det gemensamma intresset
för könsidentitet, ungdomskultur och sentida moderniseringsprocesser.
Vi tackar alla som på olika sätt bidragit till denna volym, våra medforskare i FUS för idéer och inspiration, Tove Holmqvist och vår
assistent Michael Forsman för praktiskt bistånd.
Stockholm mars 1991
Johan Fornäs Ulf Boëthius Sabina Cwejman
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Narcissus och det Andra
Könsordningens särskiljanden och sammanfogningar

Ungdomskulturella aktiviteter karakteriseras ofta som i något avseende
narcissistiska, inte minst i samband med rockmusik, dans, kroppskultur
och gänggemenskap. 1 Detta är ett mycket vanligt tema i aktuell svensk
1

Tankegången introducerades i amerikansk och västtysk psykoanalys (Kohut,
Kernberg, Lorenzer m fl) och kom till Sverige med bl a Broady 1982 och Fornäs
1980; artiklar i tidskriften Krut, bl a nr 26, 1982; Fornäs m fl 1984/1989 och
Sernhede 1984. Andra exempel på försök att använda teorierna på
ungdomskulturfenomen är bl a Frandsen m fl 1982, Frandsen 1983, Gleerup 1983,
Öhlund 1988 samt Fornäs m fl 1988 och 1990.
Jfr även hur Kristeva 1990b utifrån en annan psykoanalytisk tradition relaterar
adolescensens öppna psykiska struktur till den polyfona romanens öppna estetiska
struktur och t o m till kulturell modernisering: ”the adolescent structure opens itself
to the repressed at the same time that it initiates a psychic reorganization of the
individual – thanks to a tremendous loosening of the superego. […]. The evolution
of the modern family and the ambiguity of sexual and parental roles within it, the
bending or weakening of religious and moral taboos, are among the factors that
make for these subjects not structuring themselves around a fixed pole of the
forbidden, or of the law. The frontiers between differences of sex or identity, reality
and fantasy, act and discourse, etc, are easily traversed without one being able to
speak of perversion or borderline – and perhaps this would only be because these
’open structures’ find themselves immediately echoing the fluidity, i e the
inconsistency, of a mass media society. The adolescent is found to represent
naturally this structure that can be called a ’crisis’ structure only through the eyes
of a stable, ideal law” (Kristeva 1990b s 8f; jfr även Kristeva 1987/1989 s 12f). I
denna kondenserade formulering om det täta förhållandet mellan ungdom,
modernitet och kulturellt sökande finns alldeles uppenbara paralleller till Blos
1962, Kohut 1971, Ziehe 1975 och 1982/1986, vars teorier om adolescensens
narcissistiska ”regression i jagets tjänst”, adolescensen som andra chans,
erosionskris och kulturell friställning osv redan länge behandlat just sådana frågor
(jfr Fornäs 1980, 1987 och Fornäs m fl 1988). Det är spännande att olika traditioner
nu konvergerar i diskussionen kring senmoderna förändringar av ungdomskultur,
symboliska uttryck och subjektivitet, samtidigt som det är synd att de olika
teoretiska diskurserna inte har mer direkt kontakt och utbyte med varandra. Ett
egensinnigt svenskt arbete på området är Olofsson 1987.
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och nordisk ungdomskulturforskning, inte minst i min egen
verksamhet. Vissa drag i ungdomskulturen tolkas som narcissistiska,
för att de möjliggör och aktualiserar upplevelser av gränslöshet,
sammansmältning och självspegling, med rötter i mycket tidig
barndom, före språktillägnelsen. Dessa narcissistiska drag förknippas å
ena sidan med ungdomsfasens nödvändiga regression till förverbala
utvecklingsstadier och upplevelseformer, å andra sidan med senmodea
kulturtendenser som resulterat ur förändrade socialisationsvillkor,
mediernas och kulturindustrins expansion och en övergripande erosion
av traderade normer och identitetsmönster.2 Så kan man på en
subjektiv, psykisk nivå söka åtminstone en delförklaring till varför
rock, kamratgrupper etc har så stor betydelse för just ungdomar i just
vår tid.
När man talar om narcissism kan man mena olika saker. Man kan
syfta på allmänna psykiska utvecklingsstadier. Man kan tala om
störningar eller patologier. Man kan avse hypoteser om sentida förskjutningar av normala psykiska personlighetsstrukturer. Och man kan
slutligen syfta på nya kulturella drag. 3 Det är tyvärr inte alltid klart vad
som avses. Låt mig börja med Narcissus själv.
2

Begreppet senmodernitet introducerades i Fornäs 1987, jfr även Fornäs 1990b.
Sedan dess har det vunnit stor spridning i svensk kulturdiskussion och
ungdomsforskning, vilket tyder på att det fanns behov för att ge vår senaste fas av
den moderna epoken en beteckning som inte antyder något totalt brott med det
moderna. Tyvärr används det ofta jämsides med begreppen modernitet och
postmodernitet utan att de motiveras, definieras eller relateras till varandra.
Begreppet kommer inte från Ziehe, Habermas eller postmodernisterna, utan är
tvärtom ett försök att undgå problem hos dessa. Det finns överlag skäl att ha större
respekt för svensk ungdomskulturforskning, som numera bitvis nått längre än sina
utländska förebilder.
3 Alvesson 1989 finner starkt empiriskt stöd för tesen om en ökad frekvens av
narcissistiska karaktärsdrag. För utförligare redogörelser av vad dessa innebär och
hur de uppkommer samt ytterligare referenser till narcissismdebatten hänvisas även
till Kohut 1971 och 1977/1986, Ziehe 1975 och 1982/1986, Psyke & Logos nr
1/1983, Frimodt 1983/1985, Layton & Schapiro 1986 och Reitan 1988. Också
Kristeva 1983/1987 s 103ff (och Witt-Brattström 1984) ger stort utrymme åt
narcissusmyten, och kopplar narcissismen till det moderna: ”As to the mythical
Narcissus, he is a modern character much closer to us. He breaks with the ancient
world because he turns sight into origin and seeks the other opposite himself, as
product of his own sight. He then discovers that the reflection is no other but
represents himself, that the other is the presentation of the self. Thus, in his own
way, Narcissus discovers in sorrow and death the alienation that is the constituent
of his own image. Deprived of the One, he has no salvation; otherness has opened
up within himself. […] Is it then by chance that the images of psychological or
12
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Narcissusmyten börjar med att najaden Liriope med flodguden
Cephisos får barnet Narcissus. 4 Hon frågar siaren Tiresias om barnet
ska få leva och bli gammalt, och får svaret: ”Blott om han icke sig själv
lär känna”. Vid 16 års ålder är han så vacker att alla älskar honom,
både män och kvinnor, men han är själv hård och högmodig och bryr
sig inte om någon annan.
När guden Jupiter en gång roat sig med bergnymfer hade nymfen
Echo skyddat honom och förargat hans hustru Juno genom att
uppehålla gudinnan med roande prat tills nymferna hunnit fly. 5
Bedrägeriet avslöjades och Echo dömdes att förlora sin rösts frihet och
bara kunna använda rösten till att upprepa det sista någon annan sagt.
Vid en skogsjakt ser nu Echo Narcissus och blir förälskad. Han
kommer avsides och ropar efter sina kamrater: ”Är någon här?”. Hon
utnyttjar tillfället och svarar: ”Här!” ”Kom!” och ”Låt oss förenas!”
ropar han, och hon upprepar. Hon rusar ut ur skogen och mot honom
för att omfamna honom. Då flyr han och stöter undan henne med
orden: ”Ta bort dina armar! Förr vill jag dö än jag ger mig åt dig”. ”Jag
ger mig åt dig” ekar hon, flyr in i skogen och förtärs där av sin obotliga
längtan. Kroppen vissnar, benresterna förvandlas till sten men rösten
ekar ännu i skog och berg – den lever för alla att höra, men bara som ett
ljud.
esthetic Narcissi accompany the crises of salvation religions, and are a compelling
presence in our contemporary world, shaken by the death of the One God?” (s 121).
Det tycks finnas ökande narcissistiska inslag i den normala personligheten, som ett
tecken på en djup och omfattande psykologisk omvandlingsprocess i
senmoderniteten (jfr Kohut 1977/1986 s 210-217, som s 216 t o m talar om
”förändringar som är så omfattande att man kan tala om att en ny civilisation håller
på att uppstå”). Däremot är det tveksamt om man kan tala om en ny
personlighetstyp, socialkaraktär e dyl, eftersom sådana begrepp antyder en för stor
enhetlighet och stabilitet i dessa nya mönster. Det rör sig förmodligen snarare om
ett brett spektrum av besläktade övergångsfenomen på det psykiska området, som
slår igenom olika starkt i olika individer och grupper. En svensk Ziehe-kritiker är
Nygren 1987, som dock tycks ha svårt att se det kulturella som intersubjektivt och
undgå en rigid bas-överbyggnadsmodell där linjära orsakskedjor entydigt löper från
objektiva över kulturella till subjektiva förändringar.
4 Mytens främsta litterära formulering finns i Ovidius’ Metamorfoser från ca år 8
e Kr, som jag här utgått från. Namnen kan stavas på flera olika sätt. Ovidius’
version av myten är naturligtvis en kulturell text som endast indirekt säger något
om inre, psykiska processer (jfr Ricoeur 1965/1970 om sådana aspekter på
psykoanalysen).
5 Ovidius tycks ha varit först med att koppla samman myten om Echo med den om
Narcissus, men hon har ofta uppfattats som blott en sidordnad skugga.
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Men bland de unga män som förgäves älskade Narcissus fanns en
som frustrerad bad till gudarna: ”Må han också älska så, och aldrig
vinna sin älskade.” Hans bön hördes och beviljades av hämndgudinnan
Nemesis. När Narcissus åter jagar djupt inne i skogen blir han törstig,
och får syn på sin spegelbild i ett källvatten. Medan han dricker, får han
se sin bild i vattnet och börjar älska detta kroppslösa hopp; vad han tror
vara kropp är en skugga. Tjusad försjunker han i skådandet av sin
spegelbild, och blir själv stum och orörlig som en bildstod i marmor.
Han förstår först efter ett tag att det är hans egen bild, som i vattnet är
så nära och ändå så fjärran, eftersom den splittras och försvinner så
snart han söker röra vid den. ”Bilden är jag själv; nu ser jag, min bild
bedrar mig inte. Det är för mig själv som jag brinner av kärlek, jag
tänder själv dess låga. Vad ska jag göra? Uppvakta eller uppvaktas?
Vem ska jag uppvakta? Det jag åtrår är mitt, det jag äger gör mig fattig.
O, om jag kunde skilja mig från min egen kropp! Underlig önskan:
älskaren vill komma bort från vad han älskar.” Narcissus tynar bort vid
källan, förintad av sin kärlek och omgiven av Echos upprepning av
hans sista ord: ”Ack, förgäves höll jag dig kär!” och ”Farväl!”. I döden
stirrar han ännu på sin spegelbild i underjordens flod Styx, medan hans
systrar najaderna liksom dryaderna gråter, ekade av Echo. Vid
skogssjön blev hans kropp till en blomma, guldgul i mitten och med
vita blomblad. 6
Det var Havelock Ellis och Paul Näcke som 1898 och 1899 först
använde denna myt inom psykoanalysen, för att beskriva en viss typ av
perversion. Texter av Sigmund Freud från åren 1910 till 1915
relaterade narcissismen till en fas i barnets normala utveckling. 7 Den är
ett stadium mellan autoerotik och objektkärlek, kopplad till jagets
bildande och avgörande för identitetsformationen. Det narcissistiska
begäret behövs för jagets konstitution men måste reduceras för att man
inte som Narcissus ska sluta i en ond cirkel. Medlet att bryta cirkeln är
utvecklingen av jagidealet, som i sin tur kan ingå som de positiva
delarna i överjaget, vid sidan av de negativa, förbjudande. Istället för
att begära det man är (eller varit) gäller det att söka det man vill vara.

6

Narcissen behöver inte korsbefruktas: ”Lika litet som dess mytiske upphovsman
vet den av någon annans ingripande vare sig i livstiden eller i döden” (Mitchell
1974/1977 s 55).
7 Främst ”On narcissism” från 1914. Jfr Laplanche & Pontalis 1967/1988 s 255257.
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Narcissismen kopplades redan av Freud i en text från 1915 till sorg
och melankoli. Melankolikern sörjer men förmår inte ge upp den
förlorade och överföra libidon på andra objekt. Istället binds libidon på
nytt vid jaget, som identifieras med det förlorade objektet. Litteraturvetaren och psykoanalytikern Julia Kristeva har analyserat detta som
en oförmåga att komma över sorgen över den separation från modern
som nödvändigtvis följer med inträdet i språkets symboliska ordning
och utvecklandet av en egen identitet.8 Melankolikern kan inte överföra
sitt begär från moderskroppen till språket självt och får därför inte full
tillgång till detta. Man måste alltså acceptera den språkliga
förmedlingens nödvändighet i kommunikationen med andra, inse att
språket i sig kan ge tröst och njutning, även om det också avskär oss
från en omedelbar kontakt med den arkaiska upplevelsen. Bara så kan
vi upprätthålla en förmedlad kontakt med detta arkaiska, i och genom
språklig (och bredare: kulturell, symbolisk) interaktion med andra.
Därigenom kan den symboliska ordningen öppna kanaler till de
förspråkliga nivåer och ordningar som Lacan kallat ”det reala” och
Kristeva ”det semiotiska”. Så kan språket möjliggöra kärlek, istället för
att bara innebära en förlust av det omedelbara.
Detta resonemang har mycket att göra med adolescens och ungdomskultur. Sökandet efter intensiva uttryck och omedelbarhet i musik
och stil kan ses som försök att överskrida begränsningarna och
rigiditeten hos i latensen upprättade och av skolan upprätthållna kommunikationsformer, med det skrivna och målrationella ordet i fokus, då
dessa dels förstelnats av den systemorienterade skolinstitutionen, dels
inte räcker till när adolescensens förnyade psykiska omstruktureringsprocesser ställer nya krav på expressivitet. Liknande
tankar har tematiserats på skilda sätt hos olika teoretiker. Filosofen
Paul Ricoeur talar om levande kontra döda metaforer, psykoanalytikern
Alfred Lorenzer om symboler kontra klichéer. 9 Det handlar hela tiden
om hur symboliska uttryck får liv genom att bibehålla underjordiska
förbindelser till förspråkliga upplevelseformer, i stället för att tillåtas
stelna till formella system.
Psykoanalytikern Jacques Lacan har utarbetat Freuds tankar om
narcissismen i sin teori om ”spegelfasen”. Det lilla spädbarnet har inget
8

Jfr Kristeva 1980/1982, 1983/1987, 1987/1989 och 1990a, Lechte 1990, WittBrattström 1984 och 1990 samt Widerberg 1990 för mer ingående presentationer
och tolkningar av Kristevas teori om abjektion, idealisering och melankoli.
9 Ricoeur 1965/1970 och 1969/1974, Lorenzer 1972/1976.
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jag utan är odifferentierat, känner inga gränser mellan medvetet och
omedvetet, sig själv och omvärlden. Vid några månaders ålder
upptäcker det sig själv som helhet i en spegelbild (och det behöver ju
inte vara en fysisk spegel, utan handlar oftast om den spegling
föräldrarna ger genom att intersubjektivt bekräfta och benämna barnet,
ge det språk där det kan uppfatta sig ”utifrån”, som en helhet skild från
sin omgivning). Så skapar barnet sin identitet genom speglingar i andra
(och i språket), och en klyvnad konstitueras i subjektet mellan
handlande agent och språkligt och socialt förmedlad självbild.10 I
stället för att (melankoliskt!) ”fördöma” detta jag som en illusion kan vi
acceptera att vår subjektiva identitet är djupt beroende av de andra, av
den intersubjektiva relationen med omvärlden, utan att för den skull bli
ett sken. Subjektet skapas genom att se sig självt som skilt från andra
(särskilt från modern) men samtidigt med de andras ögon.
Det är avgörande att Narcissus i vattnet ser sin bild, inte sig själv. I
myten såväl som i psykoanalysen är det egentligen inte sig själv
Narcissus älskar, utan sin spegelbild i vattnet, en bild som just inte gav
honom sig själv. Om narcissism kan blomma ut särskilt starkt i adolescensen, och särskilt i senmoderniteten, måste detta tolkas på
motsvarande sätt. Ungdomar har behov av självspegling, inte för att de
älskar sig själva mer än allt annat, utan för att de vill men inte kan älska
sig tillräckligt. Liksom Narcissus har de starka behov av att spegla sig –
i varandra, idolerna, medierna, och musiken – just för att den kulturella
friställningen lett till att deras identiteter är mer osäkra och oklara.
Narcissus speglar sig för att han undrar vem han är, och detsamma
gäller främst unga människor i vår tid. Genom socialisationsförändringar i tidig barndom, i kombination med kulturella förskjutningar i
nuet, har identitetsbildningen i allt högre grad problematiserats och
uppmärksammats, varför sociala och kulturella medel att bekräfta sig
själv genom att i speglingar och gränsöverskridanden momentant höja
själv- och närvarokänslan fått högre bruksvärde.
Narcissismen har uppenbarligen redan hos Ovidius att göra med
jagets uppkomst, språket och könsskillnaden. 11 Genom att upptäcka sin
egen språkligt formade självbild, som omgivningen och modern håller
10

Lacan 1989 s 27ff. Jfr även socialpsykologen G H Meads (1934/1976 s 132ff)
begrepp ”I” och ”me” som uttrycker något liknande.
11 Jfr Laplanche 1970/1987 s 93 och Mitchell 1974/1977 s 400: ”Subjektet bildas i
ett motsatsförhållande mellan närvaro och frånvaro. Det har sin grund i upptäckten
av skillnad”.
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upp för det lilla barnet, inleds den process där jaget skiljs från
omvärlden. Det tycks vara viktigt att Echo och Narcissus representerar
två könsmässiga positioner, men såväl i myten som i den nyare
diskussionen reduceras kvinnan till den osjälvständiga Andra som
speglar den unge mannen som hans motsats. Vart tar Echo vägen?

Könsperspektivet
Subjektivitet utformar vi i relation till de andra runtomkring, och en av
de allra första skillnader vi upptäcker handlar om kön. Vi skapar oss en
individuell identitet genom att i interaktion och mediebruk spegla oss
gentemot det Andra, som inte är jag. 12 Eftersom identiteten varken är
12

Begreppen det/n Andra/e har en vidsträckt användning, från George Herbert
Meads (1934/1976, jfr även Berg 1988) symboliska interaktionism över Simone de
Beauvoirs (1949/1961) feminism, Jean-Paul Sartres (1960/1982) existentialism och
Emmanuel Lévinas’ (1982/1988) etik till Jacques Lacans (1989) psykoanalys och
en rik nyare flora av feministiskt orienterad litteratur kring kön och genus, i ett
spektrum från antropologi till psykoanalys.
Mead formulerar sig såhär: ”Det organiserade samhället eller den sociala
grupp som ger individen hans jags enhet kallas ’den generaliserade andre’. […] Jag
kan endast existera i bestämda förhållanden till andra jag. […] ’I’ är organismens
respons på de andras attityder; ’me’ är den organiserade uppsättning av andras
attityder som man själv antar. De andras attityder utgör det organiserade ’me’ och
sedan reagerar man gentemot det som ett ’I’ ” (1934/1976 s 120, 126 och 133).
De Beauvoir är den som tydligast för in könsdimensionen: ”Hon definieras och
differentieras i förhållande till mannen och inte han i förhållande till henne. Hon är
den oväsentliga gentemot den väsentlige. Han är Subjektet, det Absoluta – hon är
det Andra” (1949/1961 s 12f).
Kristeva kopplar liksom såväl Lacan som på sitt vis objektrelationsteoretikerna
samman den intersubjektiva relationen till den andre med subjektets tillblivelse:
”The subject exists only inasmuch as it identifies with an ideal other who is the
speaking other, the other insofar as he speaks. A ghost, a symbolic formation
beyond the mirror, this Other who is indeed the size of a Master, is a magnet for
identification because he is neither an object of need nor one of desire. The Ego
ideal includes the Ego on account of the love that this Ego has for it and thus
unifies it, restrains its drives, turns it into a Subject. An Ego is a body to be put to
death, or at least to be deferred, for the love of the Other and so that Myself can be.
Love is a death sentence that causes me to be. […] The subject’s identification with
the symbolic Other, with its Ego Ideal, goes through a narcissistic absorption of the
mother as object of need, an absorption that sets up the Ideal Ego. […] The subject
exists because it belongs to the Other …” (1983/1987 s 35f).
Reeder använder de Beauvoir och Lacan till en teori för kärlek och etik. Han
skiljer mellan ”den Andra” som beteckning för ”kvinnan som det andra könet” i
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ursprungligt given eller hel och odelbar behövs en rekonstruerande
reflektion för att vi ska förstå vilka vi är, och till en sådan subjektets
arkeologi ger oss psykoanalysen nödvändiga verktyg. Identitetens
första klyvnad introducerar olikhet och skillnad i oss, och dess första
dimension är könets. Könen formas utifrån en biologisk grund genom
komplexa kulturella mekanismer och är liksom identiteten sociala och
historiska konstruktioner men med biologiska element och lika reella
som allt annat vi konstruerat. Könsidentiteterna formas i samspel med
andra polariseringar och knyts så samman med frågor om makt och
motstånd till en seg könsordning som dock ändå är historiskt
föränderlig. I själva verket finns det just på detta område särskilt
spännande omvandlingstendenser i vår tids ungdomskultur. I senmodernt stilskapande och estetisk praxis hjälper oss ungdomar att
förstå grundvalarna för identitetsproduktionen.
Om allt detta ska det här handla, i syfte att se hur ungdomskulturforskningen och könsperspektivet kan befrukta varandra,
diskutera några centrala teoretiska frågor och begrepp inom detta fält,
och skaffa verktyg att förstå den senmoderna narcissismen. Könsperspektivet diskuteras ur fem olika aspekter. Först anges könstemats
centrala plats i ungdomskulturen och könsperspektivets betydelse för
ungdomsforskningen. Därefter visas hur könsperspektivet pekar mot
den psykiska nivån och hjälper oss att inse att våra teorier måste ge
plats för subjektiviteten. En tredje aspekt gäller könets olika
dimensioner. Identitet och kön bör ses ur flera olika perspektiv eller
aspekter, som förstås med kvalitativt skilda metoder och teorityper.
Könsordningen har flera dimensioner som bör hållas isär, för att sedan
åter kunna sammanfogas i tvärvetenskapliga studier, och kön kan i flera
avseenden tjäna som exemplarisk modell för särskiljande och sammanfogning. För det fjärde betonas att kön har mer med relationer och
positioner än med eviga och naturgivna essentiella kvaliteter att göra.
Kön är en av flera dimensioner av skillnad och dominans, och får trots
sin fundamentala karaktär inte skymma blicken för dessa andra
hierarkier, om inte dess särskilda kraft ska suddas ut. Feministisk
mannens fantasi; ”den andre” som ”min like i den narcissistiska relationen”; ”den
Andre” som ”ett subjekt med ett eget begär, en absolut alteritet jag inte kan
undkomma”; och ”det Andra” som dels ”den egna subjektivitetens baksida, det
omedvetna”, dels ”annanheten i allmänhet, det Andra, det som befinner sig utanför
subjektets förståelsehorisont, såsom kroppen, jouissance eller det reala” (1990
s 469f; jouissance-begreppet diskuteras i not 48 nedan).
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forskning har fördjupat vår förståelse av makt och dominans. Slutligen
betonas vikten av att historisera subjektivitet, identitet och kön.
Könsordningens område är idag kraftigt föränderligt, vilket nyare
forskning uppmärksammat, varför könsperspektivet har ett oundgängligt bidrag till tolkningen av det senmoderna. Kvinnligheten som ”det
Andra” och de historiska förändringarna leder slutligen tillbaka till
Echo och diskussionen om narcissism, symbios, spegling och
regression.
Först alltså några ord om könsperspektivets allmänna betydelse.
När män säger ”ungdomar” menar de inte sällan enbart unga killar.
Såväl i vardagsspråket som i forskningen är det ofta mest manliga
fenomen som associeras till ungdom, men utan att det sägs klart ut.
Men när flickor tematiseras görs däremot könsaspekten på ett helt
annat sätt explicit. Flickor tycks alltid förses med ett bestämt kön,
medan pojkar kan betraktas som ungdomar i allmänhet. Sällan talar
man om tonårsflickor utan att framhäva deras könstillhörighet, medan
man ofta glömmer att uttryckligen ta upp könsaspekten när det handlar
om tonårsgrabbar. På det viset uppstår en problematisk
sammankoppling: man = människa och kön = kvinna. De två falska
reduktionerna förstärker ömsesidigt varann: eftersom ungdomsforskningen ofta varit mansorienterad kopplas frågan om tjejerna direkt ihop
med det yrvakna uppmärksammandet av könsaspekter, samtidigt som
det faktum att könsfrågor så ofta fokuserar på flickorna gör att
manligheten som norm paradoxalt nog förstärks. Nu kan man inte bryta
denna trollcirkel genom att ogiltigförklara all manlig eller icke-könsspecifik ungdomsforskning, eller genom att tvärtom sluta studera
tonårsflickor. Men vi kan oftare tala om bägge könen och deras inbördes relationer, och tänka in vad könsdimensionen betyder när vi
resonerar om ungdom.
I sammanhang där kön tematiseras deltar oftast åtskilligt fler
kvinnor än män, och det är inte minst olyckligt för männen. Könsaspekter borde lika mycket handla om pojkar som om flickor, och
beröra manliga forskare lika mycket som deras kvinnliga kollegor.
Dessutom är det heller inte självklart att det alltid måste vara samma
kön på forskarna som på dem de forskar om: det kan vara intressant för
män att studera kvinnor och omvänt - inom forskningen likaväl som det
ju i högsta grad är det i vardagslivet! Men könsperspektivet fungerar
ändå därigenom som en inkörsport för kvinnliga forskare och studenter
som annars har svårt att hävda sig i den mansdominerade universitets-
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världen. Det har givit deras infallsvinklar, förmågor och kunskaper
större utrymme än på många andra områden.
Vuxenblivandet handlar alltid till mycket stor del om att utforma en
könsidentitet i relation till såväl samhälleliga normer som andra
individer och grupper. Ungdomskulturens uttryck tematiserar också
gång på gång manligt och kvinnligt, sexualitet, kärlek och relationer.
Skildrar man ungdom kan man därför inte glömma
könsproduktionen. 13 Könsperspektivet belyser en dimension av livet
som är och väl alltid varit av stor vikt för unga människor. Det betyder
att gedigna studier om manligt och/eller kvinnligt i ungdomsåren ger
ett viktigt bidrag eftersom varje ung människa är antingen man eller
kvinna och måste ta ställning till detta faktum. I statistiska
undersökningar om ungdomars livsvillkor, vanor och attityder
framträder ofta könet som en av de mest betydelsefulla skiljelinjerna. 14
Och ungdomskulturerna ger ofta pojkar och flickor skilda roller, vilket
allt oftare uppmärksammats i kvalitativa studier av enskilda
delkulturer. Undersökningar av manliga företeelser har i ökande grad
inreflekterat könsaspekten, och en lång rad analyser av unga kvinnors
kulturmönster har på senare år kommit fram. 15
13

Begreppet könsproduktion är parallellt med den socialisationsteoretiska termen
identitetsarbete och används bl a som huvudtema för nr 41 av tidskriften Nordisk
Forum (1984) samt i Andrésen 1984, där det s 3f heter: ”Begrepet
kjønnsproduksjon er blitt til gjennom inspirasjon fra M Foucaults analyse af
’normaliseringsmakten’. Han ser alle maktforhold som produksjonsforhold. […]
forhold som produserer forestillinger, spesielle typer bevissthet, sjeler, kropper …”.
14 Detta är tydligt inom bl a sociologi, medieforskning och språkforskning. Se t ex
Andersson 1982, Czaplicka 1987, Feilitzen m fl 1989, Hene 1984, Hultman 1990,
Roe 1983 eller Statens ungdomsråds skriftserie Till varje pris från åren runt 1980
(se Statens ungdomsråd 1981), som alla tydligt framhäver skillnader mellan
manligt och kvinnligt i ungdomskulturella fenomen. Dahlgren & Dahlgren 1990
behandlar flickor i föreningslivet. Däremot är det märkligt att en sociologisk
avhandling om ungdomars sexualitet idag uttryckligen kan bortse från
könsperspektivet (och f ö även från homosexualitet; Helmius 1990 s 6).
15 Norell 1986 och 1988, Ganetz 1987, 1989 och 1989a, Wulff 1988, Öhrn 1987
och 1991, Elmfeldt 1990 och en stor mängd uppsatser har tematiserat unga
kvinnors livsformer, socialisationsmönster, skolerfarenheter, väninnerelationer,
medieanvändning och kreativa skapande inom musik, litteratur, film osv. Ganetz &
Lövgren 1991 innehåller ett rikt urval av aktuella sådana studier av tonårsflickors
identitet, kultur och livsvillkor, allt från Maria Fitgers text om den psykiska
identitetsutvecklingen, Magdalena Czaplickas om politik, Inger Berggrens och
Hans-Erik Hermanssons om arbetslöshet och Sabina Cwejmans och Gunilla Fürsts
om framtidsbilder till Karin Lövgrens artikel om romantikläsning, Ulla Tebelius
om idrott och Elisabeth Tegners om dans. Bjurström 1985 och 1990 ser
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Identitet och subjektivitet
Identitet har flera olika perspektiv eller aspekter, som formulerats och
specialstuderats inom skilda ämnen och forskningstraditioner. Identitet
kan splittras upp i en serie dikotomier, vars inbördes relationer inte är
helt klara. Vi kan t ex se identitet från två håll, utifrån och inifrån: en
individ eller en grupp är något dels för sin omgivning, dels för och i sig
själv. Denna polaritet mellan yttre och inre kan lätt förknippas med
skillnaden mellan fysiskt och psykiskt: vi är kroppar men också
mentala storheter. Vi kan vidare skilja dels mellan social och psykisk
identitet, dels mellan det biologiska och det sociala. Det blir inte lättare
av att därtill kommer att såväl grupper som individer kan ha en
identitet: den kan vara kollektiv eller personlig.
Dessa dikotomier kan alltså inte läggas platt på varandra. De rör
olika dimensioner, och är inte inbördes identiska. För att ändå skönja
något sammanhang mellan dem lämnar vi det dikotoma tänkandet och
särskiljer ett större antal nivåer eller aspekter, ytterst baserade på tredelningen mellan (objektivt) yttre, (subjektivt) inre och
(intersubjektivt) delat. Gruppers och individers yttre identitet kan då
vara antingen fysisk eller systemrelaterad: den handlar antingen om
objektivt mätbara materiella egenskaper eller om objektiverade
politiska och ekonomiska kategorier som inramar oss vare sig vi vet det
eller inte. Individers inre identitet är å sin sida psykisk: en för var och
en unik jagkänsla. ”Däremellan” finns ett tredje fält av intersubjektiva
identiteter. Dessa är såväl yttre som inre: de handlar om sociokulturella
positioner, dvs om hur vi karakteriseras eller klassificeras av andra och
med vilka kategorier eller bilder vi identifierar oss. Dessa personers
eller gruppers intersubjektivt delade identiteter kan sägas ha två
underaspekter: den sociala sidan handlar om mönster av normer,
relationer och faktiska handlingar, medan den kulturella rör språk,
symboler och bilder för vår identitet. Så får vi en komplex struktur där
identiteter har flera skilda men inbördes växelverkande aspekter: yttre
(fysisk eller institutionell), intersubjektiv (social eller kulturell) och
inre (psykisk) identitet. Och subjektivitet har alltså i denna modell att
hårdrockare respektive raggare ur könsperspektiv, Breitenstein 1989 har intresserat
sig för unga killars datorspelande, Knutsson 1990 för pojkars läsning av
superhjälteberättelser. Ett av få lovvärda försök att tänka samman kön med klass
och etnicitet är Hermansson 1988 och Berggren & Hermansson 1990 om pojkar
respektive flickor i en mindre industristad.
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göra med den inre identiteten, vars relation till den kulturella denna text
främst handlar om.
Den sociokulturella och den subjektiva identiteten sammanfaller
inte helt, eftersom vi inte totalt identifierar oss med vår givna position,
vilket gör oss förmögna att förändra oss utifrån en inre motivation. Vi
är inte bara punkter på en karta utan har en inre struktur, vars kärna är
subjektiviteten. Funnes det ingen subjektivitet skulle all psykologi
kunna reduceras till biologi och/eller sociologi, men eftersom våra inre
har en ogenomskinlig struktur behöver vi särskilda verktyg för att
förstå oss själva, precis som vi kan behöva teoretiska modeller för att
begripa hur samhället fungerar.
Men de två är å andra sidan inte heller strikt särskiljbara, utan
formas i samverkan med varandra och förutsätter varann. Sociala
grupprelationer såväl som symboliska tecken används för att definiera
och forma individuella identiteter och omvänt. Identitet diskuteras på
olika sätt av sociologer och psykologer, men diskussionerna berör hela
tiden varandra.
Den kulturella identiteten är (som den sociala) delad, dvs
symbolerna för vilka vi är är samtidigt både inre och yttre. Den
innefattar uppenbart externaliserade moment i själva de tecken och
bilder som används, och den innefattar också omgivningens definition
av en person eller grupp. Men att se den som enbart något yttre är att
reducera språk till stelnade system och missa deras dynamiska sidor,
eller att glömma att varje individ själv deltar i skapandet och
förändrandet av de tecken som bestämmer henne. Kulturell identitet
fungerar som förmedlare mellan den yttre, den sociala och den inre,
men är samtidigt också en egen arena med sina särskilda lagar och
processer, som behöver sina egna tolkningsformer.
Varken det institutionella, det sociala eller det inre är i sig direkt
observerbart. Enbart genom tecken och symboler visar vi för varandra
vilka vi är och vill vara, medvetet eller omedvetet. Kulturella identiteter är särskilda strukturer i vår symboliska interaktion, i medvetandeformer och kommunikation, med vilka vi konstruerar, pekar ut eller
karakteriserar kollektiva såväl som individuella identiteter. Kulturell
identitet fungerar på så vis som förmedling mellan yttre och inre, men
är samtidigt också en särskild form med en egen logik (utformad i ett
språksystem). Dess nivå blir dessutom en metanivå, eftersom vi bara
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kan tänka på och tala om identiteter via språk och symboler, så även i
denna text. 16
En bestämd kulturell identitet, betraktad som ett väldefinierat
system av tecken som skapats i en process av estetisk (kulturell) praxis,
manifesteras i en stil. På den kulturella nivån finns ett spektrum från
personliga stilar över konkreta gruppstilar till delkulturella stilar som är
gemensamma för större kategorier av individer. Uttrycksmedlen i stil
för individuella och kollektiva identiteter är desamma, dvs den
kulturella nivåns språk och symboler utgör ett eget fält med sina egna
former och regler. 17
Dessa olika dimensioner gör att det behövs olika diskurser om
identitet, som bör respektera varandra. Det är tyvärr sällsynt. Freud
själv hade t ex inte mycket till övers för sociologin, utan tycks ha sett
psykoanalysen som tillräcklig. Den omvända reduktionismen är vi ännu
mera vana vid i svensk forskning, där sociologer och etnologer
alltsomoftast söker ogiltigförklara psykologiska modeller eftersom de
anser dem dels ovetenskapliga, dels möjliga att fullt ut ersätta med
sociologiska eller fenomenologiska resonemang. Jag förordar motsatt
väg: att låta såväl subjekts- som samhällsteori berika kulturanalysen.
Ungdomskulturella fenomen (delkulturella eller individuella stilar,
genrer, praxisformer etc) pekar alltid mot subjektiva dimensioner,
genom att ha rötter i det psykiska, genom att tematisera det, och genom

16

Observera att jag använder ”språk” som samlingsbegrepp för alla sorters
kommunikativa symbolstrukturer och symbolhandlingar, inkluderande ton-, bildoch kroppsspråk, och lägger till prefixet ”verbalt” när jag avser en snävare
betydelse.
17 I den brittiska ”cultural studies”-traditionen har Cohen, Clarke, Willis, Hebdige
och andra utvecklat stilbegreppet genom en semiotiskt och strukturalistiskt
influerad analys av ungdomliga delkulturers offentliga och kollektiva stilskapande
(jfr Fornäs m fl 1984/1989 och Bay & Drotner 1986). Hartwig 1980, McRobbie
1980/1984, Clarke 1982/1986 och Bay 1982 hör till dem som efterlyst stilstudier av
”vanliga”, dvs icke subkulturellt definierade ungdomar. Ett vidgat stilbegrepp, där
de avvikande subkulturstilarna bara blir specialfall, har skisserats av bl a Bjurström
& Fornäs 1988 och Ganetz 1989a. Birminghamskolans utgångspunkt i avvikande
subkulturer görs där till utgångspunkt för en allmän stilteori, på liknande sätt som
psykoanalysens subjektsteori oftast utgått från analyser av individer med speciella
psykiska problem. Det är inte oproblematiskt (även om det är principiellt möjligt)
att genom teoretisk reflektion och komparation gå från kvalitativa studier av
enskilda (avvikande eller patologa) särfall till konstruktionen av allmänna modeller
(jfr Fornäs 1987).
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att forma det. 18 Kulturella symboler både formas av, hänvisar till och
formar psykiska strukturer. En ungdomskulturföreteelse kan därför
bara fullt ut förstås i relation till de betydelser och funktioner den har i
det subjektiva. Vi är inte fullt utvecklade individuella subjekt innan vi
går ut och använder medier, spelar rock eller formar vårt utseende, utan
vi finner oss själva först genom sådana aktiviteter, samtidigt som
sådana estetiska uttryck bara får sin fulla mening när de förhåller sig
till våra inre drivkrafter och strukturer. Den inre identiteten är inget
ursprungligt ägg som bara följer sina egna lagar. Den stöts och blöts av
omgivningens sociala krafter, i interaktionen med andra, och i
kontakten med språkets symboliska ordningar. Därför kan ingen
psykologi vara oberörd av sociala och kulturella teorier – och omvänt. 19
18

I birminghamskolans stilstudier tenderade den subjektiva dimensionen att
utplånas till förmån för teckensystemens rena spel. Detta hängde samman med den
ensidiga fokuseringen av offentliga arenor och osynliggörandet av familjernas inre
liv och av socialisationen, som samtidigt ledde till att flickorna blev osynliga, vilket
också kritiserats av McRobbie 1980/1984, Hartwig 1980, Bay 1982, Gudmundsson
1984 och Fornäs m fl 1984/1989. Denna kritik kan relateras till feministisk kritik
av marxismen och offentlighetsteorin för att försumma den reproduktiva omsorgen
i intimsfären och prioritera dels det ”produktiva” och oftast mansdominerade
arbetet, dels den politiska offentlighetens maktsystem. Wolff 1985 pekar på
motsvarande svaghet i den modernitetslitteratur som alltför ensidigt fokuserar det
offentliga rummets förändringar i t ex stadsbilden. Det som inringas i det privata är
individerna och deras inre, psykiska subjektivitet. Så finns en koppling mellan
behovet att uppmärksamma för det första kvinnorna, för det andra de privata och
familjära arenorna, och för det tredje den psykiska eller subjektiva dimensionen.
Nordiska ungdomskulturstudier lider inte riktigt av samma svaghet som de
brittiska, då de liksom de västtyska ofta inreflekterat någon form av
socialisationsteori, och ofta också medvetet förhållit sig till könsaspekter, även i de
fall då de ägnat sig åt unga män. Detta gäller för flera tongivande arbeten av
exempelvis Erling Bjurström, Kirsten Drotner, Fornäs m fl, Hans-Erik
Hermansson, Pedagogiska gruppen i Lund, och för en lång rad pågående
avhandlings- och forskningsprojekt. Kritiken av ungdomskulturforskningen för att
bara syssla med manliga subkulturer är enligt min mening därför missvisande hos
oss, även om den kan ha relevans för den brittiska 70-talstraditionen. Det är i själva
verket rätt ont om svenska studier av utpräglade avvikande delkulturer som
punkare, hiphopare eller skinheads. Det saknas dock ofta djupare psykoanalytisk
kompetens bland forskarna, som såsom samhällsvetare eller humanister är amatörer
på området, och dessutom har föga hjälp av den av psykoanalys, ungdom och
kulturteori ofta sorgligt ointresserade akademiska psykologin. Det finns självklart
också enskilda studier som försummar subjektiva dimensioner, men oftast har här
ändå funnits åtminstone en vilja att arbeta in en subjektsteori i kulturanalysen.
19 Jfr hur Ricoeur 1965/1970 s 514ff och 1969/1974 s 254, 327 och 474 visar hur
subjektet måste förlora och finna sig själv genom omvägen över sina estetiska
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Könsperspektivet är av stor vikt i svensk och nordisk ungdomsforskning i relation till tidigare dominerande brittiska och amerikanska
traditioner, eftersom det i särskilt hög grad öppnar dörren till psykiska
strukturer och subjektivitet. Det tycks vara lättare att blunda för just
vuxenblivandets processer och för individernas subjektivitet och
därmed för ungdomsfasens egenart om man startar i klassanalys eller
etniska studier än om man utgår från kön. De som valt kön som ingång
har i varje fall ofta på ett spännande sätt visat att identitet skapas i en
olöslig förening mellan psykiska och kulturella processer, ett samspel
mellan individuella identiteter och symbolladdade stilar. Psykologi
uppfattas av dem mestadels inte som någon naturvetenskap utan som
något historiskt och kulturellt.
I Norden har forskningen kring ungdomskulturella uttryck och
stilar ofta kombinerats med ett inte sällan från Västtyskland och
Thomas Ziehe hämtat socialisationsteoretiskt perspektiv. Trots att
Ziehe själv är relativt könsblind har han bidragit till att öppna dörren
för den subjektiva dimensionen i kulturforskningen, vilket stärkt
uppmärksamheten på det specifika för ungdomsfasen och dessutom av
andra forskare låtit sig kombineras med feministiska teorier. De
psykoanalytiska traditionerna har här haft en central plats. Ziehe själv
kombinerar nyare amerikansk självpsykologi (Heinz Kohut m fl) med
västtyska socialisationsforskare som Alfred Lorenzer, men ingen av
dessa riktningar har gjort sig kända för att särskilt uppmärksamma
könsdimensionen. Redan hos Freud tematiserades dock det könsmässiga identitetsarbetet, och detta tema har på skilda sätt vidareutvecklats av analytiker som Helene Deutsch, Margaret Mahler och
Melanie Klein. Under det senaste årtiondet har nyare arbeten i den s k
Lacanskolan, med bl a Julia Kristeva och Hélène Cixous, tilldragit sig
berättigat intresse inom främst estetiska vetenskaper. Den engelska
objektrelationsskolan har med amerikanskan Nancy Chodorows
(1978/1988) modell för könsreproduktionen genom ”mödrandet”
vunnit stort inflytande på svensk könssociologisk forskning, och det
har även Carol Gilligans (1982/1985) studier som kombinerar
Chodorow med kognitiva teorier om normutveckling.
Alla dessa psykoanalytiska inslag har bidragit till att berika den
nyare svensk ungdomskulturforskningens syn på subjektet. Subjektiviprodukter, varför en teori om subjektproduktion också kan och kanske måste ta
samma väg, dvs över kulturanalyser. Förutsättningen är då att dessa håller en plats
principiellt öppen för subjekten.
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teten är inte en entydig och en gång för alla given punkt, utan djupt
kluven och problematisk. Som Lacan, Foucault och en rad poststrukturalister påpekat är subjektsbegreppet tvetydigt. I sin språkliga
ursprungsbetydelse har ”sub-jekt” med ”under-kastelse” att göra:
statens subjekt är dess undersåtar. Den betydelsen har för många av oss
närmast helt överflyglats av en nära nog motsatt: subjekt som
handlande, tänkande, kännande och viljande agenter. För att förstå oss
själva som subjekt behöver vi bägge dimensionerna. Vi behöver, med
Paul Ricoeurs ord, subjektets arkeologi såväl som dess teleologi, en
förståelse av dess historiska determinanter såväl som dess framtidsskapande verksamhet. Psykoanalysen erbjuder oss redskap till just en
subjektets arkeologi, som via kulturella tecken undersöker hur inre
identitet utvecklas och formas i all sin heterogenitet. Dess konkreta
utformning tål att diskuteras, och feminister har övertygande visat att
det ur könsperspektiv finns åtskilliga och stora problem hos såväl
Freud som de flesta av hans efterföljare. Men den tycks mig ännu sakna
allvarliga konkurrenter som grund för en subjektsteori, eftersom den på
ett avgörande sätt spräcker vår naiva föreställning om oss själva genom
att peka på det omedvetna som stör jagets självbild, och undersöker
systematiken i hur subjektet uppstår och vidmakthålls. Den
avmystifierar den inre identiteten och visar hur den konstrueras, utan
att för den skull degradera den till en illusion (även om vissa analytiker
försökt just detta). Vår subjektivitet är inte biologiskt och ursprungligt
given, men den finns just eftersom den produceras. Autenticitet som
trohet mot ett arkaiskt ursprung är därför en falsk ideologi, däremot
inte som en relativ överensstämmelse mellan individens kulturella
uttryck och hennes subjektivitet – bägge historiskt konstruerade men
ändå verkligt existerande i vår flerdimensionella värld.
Ricoeur (1969/1974 s 237ff) tar upp hur subjektsbegreppet
utmanats av såväl psykoanalysens som semiotikens decentrering, i det
att de bägge pekat ut dolda strukturer (det psykiskt respektive det
kulturellt omedvetna). Han håller ändå fast vid att språket inte är
subjektets yttersta grund. Jaget skapas inte av språket. Även om språket
ger oss ordet jag är det bara som ett tomt tecken, som endast genom ett
levande subjekts användning får semantisk mening – ”the expression I
as little creates the postulate I as the demonstrative pronoun this creates
the spectacle of this world toward which the deictic indicator points.
The subject posits itself, just as the world shows itself. […] Language
is no more a foundation than it is an object; it is mediation; it is the
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medium, the ’milieu’, in which and through which the subject posits
himself and the world shows itself” (s 256). Psykoanalysen och
semiotiken belyser varandra, och liksom språket alltid medierar
subjektets begär, likaväl ligger det begär bakom språkets tecken.
”Nothing could be more dangerous, in fact, than to extrapolate the
conclusions of a semiology and to say: everything is sign, everything is
language” (s 265). Kristeva anar samma problem: ”By stressing the
inherence of language in the human state, by overestimating the
subject’s having been the slave of language since before his birth, one
avoids noting the two moods, active and passive, according to which
the subject is constituted in the signifier; by the same token one
neglects the economy of narcissism in the elaboration and practice of
the symbolic function” (1980/1982 s 62f). 20
20

En liknande kritik, riktad mot tendenser hos psykoanalytikern Jacques Lacan (jfr
Lacan 1989, Matthis 1989, Reeder 1988 och 1990) att under strukturalismens
glansdagar reducera jaget till en språklig illusion, finns hos Laplanche 1987/1990 s
54ff, som påpekar att det verbala språket för Freud i varje mening är sekundärt:
historiskt finns det förverbala stadier i individens barndom, topiskt kräver språkligt
medvetande icke-språklig perception, ekonomiskt regleras språket av driftmässiga
blockeringar och fördämningar. Laplanche nämner den ”ordspilssygdom” som
finns i ”en vis lacanisme” som ”opfatter det verbale sprog som det ubevidstes
fundament”, ett omedvetet som blivit transindividuellt. Lacanismen innehåller
mycket av värde, men ett problem ligger i när ”Lacan hævder signifiantens
uafhængighed, ja endog dens primat over signifiéen” (s 57). I motsättning till
Lacans berömda ”det omedvetna är strukturerat som ett språk” hävdar Laplanche
att ”det ubevidste er et som-et-sprog, ikke-struktureret” (s 66). Det är inte språket
som tillför subjektet medvetande – redan före språkinlärningen har man en sorts
närvaro i världen, en ”primær, perceptiv och ikke-verbal bevidsthed” (s 109).
Ricoeur 1965/1970 s 395-406 tar upp en likartad diskussion av Lacans tes:
”We can retain […] the statement that the unconscious is structured like a
language; but the word ’like’ must receive no less emphasis than the word
’language.’ […] The mechanisms of the unconscious are not so much particular
linguistic phenomena as they are paralinguistic distortions of ordinary language” (s
404). Laplanches och Ricoeurs tänkande är i hög grad också samstämmiga med
Manfred Franks (1983 och 1988) och Charles Taylors (1989) argument mot
postmoderna och poststrukturalistiska hypoteser om subjektets död (hos bl a
Barthes, Baudrillard och Lyotard): ”the very nature of a conversation requires a
recognition of individual speakers and their different perspectives. The speech
situation cannot be thought of as built out of causally related monologues; but
neither can it be thought of as the deployment of a supersubject or the unfolding of
a structure. Common space is constituted by speakers who join their perspectives,
and to this end speakers must remain ever at least tacitly aware of them” (Taylor
1989 s 525, se även Frank m fl 1988). För dem alla är s k ”shifters” i språket en
nyckel till subjektiviteten, nämligen ord som ”jag”, ”du”, ”här” och ”där” som får
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Psykoanalysen är alltså en teori och en metod för att tolka
subjektivitetens former, och den pekar ut sexualiteten som en väsentlig
kärna i den psykiska könsidentiteten. Sexualiteten och drifterna är
grundade på fysiska behov men genom ett kvalitativt brott – orsakat av
den sociala interaktionen i den tidiga socialisationen (främst samspelet
mellan mor och barn) – upphöjda till en särskild, psykisk sfär. 21
Subjektet och den inre identiteten konstitueras genom en process
som vi kallar socialisation. Den utspelar sig i familjen, i skolan och på
alla livsområden. Den är den process varigenom samspelet dels mellan
samhälle och natur, dels mellan människa och miljö, dels mellan olika
individer utkristalliserar en mänsklig subjektivitet i varje individ.
Enskilda fysiska individer blir successivt till såväl sociala som psykiska
individer, dvs till subjekt. Socialisationen handlar således om ett
”församhälleligande” – en inväxt i samhället med dess sociala
relationer och roller – men också om en grad- och stegvis separation
från modern och föräldrarna samt en individuation där man erövrar en
unik individualitet och själv-uppfattning. Denna process, där separationen leder till autonomi och individuationen formar en inre identitet,
är livslång men tar i vissa faser särskilt stora steg. En sådan fas är just
ungdomen eller adolescensen. 22
sin mening först i relation till de subjekt som använder dem. För en diskussion av
förhållandet mellan Habermas och Lacan, se även Dahl 1986 och 1987.
21 Se Laplanche 1970/1987 s 18ff, 63f och 69ff samt 1987/1990 s 79f och 103ff om
vikten av att se sexualiteten (drifterna) som något unikt mänskligt som anknyter till
(”anaklitiskt”) men också bryter med de fysiologiska kroppsfunktionerna
(instinkterna) och därvid konstituerar det psykiska som en särskild dimension.
”Den for mennesket særlige seksuelle drift tager ikke sit udgangspunkt i det
biologiske, selv om den på genitalitetens senere niveau slutter sig til det”
(Laplanche 1987/1989 s 157). Laplanche vidareutvecklar Freuds tankar till en
generell förförelseteori där element ur objektrelationsskolan och Melanie Kleins
teorier arbetas samman med mer lacanska grepp. Det psykiska områdets drifter,
fantasi och subjektivitet knyter an till och bygger på de biologiska livsprocesserna,
men kommer från föräldrarnas värld, deras fantasier, begär och symboliska
ordning. Den fysiska omvårdnaden för med sig att bestämda betydelser från de
vuxnas värld tränger in i barnets värld och ger upphov till inre pirrningar och
erogena zoner, som sedan blir brännpunkter för fantasier och begär. Genom en
sådan ”förförelse” väcker moderns omsorger barnet för sexualiteten, även om den
sedan lutar sig mot de fysiska organen. Det finns således en kroppslig ordning före
det psykiska, men när väl psyket utvecklats ges den alltid ”i efterhand” en sexuell
dimension.
22 Jfr Mangs & Martell 1974/1982 s 36 och 52 om det av psykoanalytikern
Margaret S Mahler införda begreppsparet separation-individuation i analysen av
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Den subjektiva strukturen har sina egna lagbundenheter och därför
också en viss tröghet i förhållande till den externa omgivningen. Detta
är grunden till en viss konservatism i det psykiska, men också för en
från detta utgående impuls till motstånd mot övergrepp. Ingendera
skulle finnas ifall vi vore maskiner som omedelbart reagerade på de
”inputs” miljön för stunden gav oss.
Socialisationen som subjektproduktion innefattar en praxis som kan
betecknas som ett identitetsarbete, en verksamhet som objektiveras i
sina produkter, nämligen i den subjektiva identiteten, utmejslad som
personlig livsstil, habitus och psykisk struktur. 23
Kollektiv identitet handlar om samhörighet men också om olikhet.
Vi formar sociala grupper genom att höra samman och skilja oss från
andra. Detsamma gäller kulturell och individuell identitet. Både
kategorier, stilar och subjektivitet bygger på ett spel mellan likhet och
skillnad. Den första skillnad individen upprättar i socialisationen är den
mellan jaget och omvärlden, primärt representerad av modern, vid
uppbrottet från den ursprungliga, gränslösa symbiosen. Den andra
skillnaden handlar om kön i triangeln mor–far–barn (där fadern kan
den tidiga barndomen, samt s 168f och 228ff om hur Peter Blos analyserat
adolescensen som andra individuationsfas (se även Kaplan 1984/1987 s 90-96).
Såväl George H Mead (1934/1976) som Jürgen Habermas (1988) lägger stor vikt
vid att individuation och socialisation förutsätter varandra.
23 Jfr Ricoeur 1973/1977 s 141f om begreppen praxis, arbete och verk. Ziehe
1982/1986 använder beteckningen identitetsarbete, det gör oberoende av honom
även Willis 1990. Men är identiteten i rimlig mening en produkt, ett verk, en
”frusen” text? Handlar det inte om handlingar, praxis och interaktion, snarare än
om produktion och arbete, för att anknyta till Habermas’ och frankfurtskolans
dikotomi? Detta antyds också av Hartwigs (1980 och 1984) kritik av
birminghamskolans stilbegrepp, till förmån för begreppet kulturell praxis. Det
beror helt enkelt på hur snävt arbetsbegrepp man har. Identitet skapas genom arbete
i betydelse produktion, men inte som instrumentell verksamhet med ett på förhand
givet mål – tvärtom kännetecknas levande mänsklig identitet just av att aldrig vara
färdig eller avslutad. (Endast döden gör livet färdigt, avslutar identitetsarbetet för
en enskild individ, och t o m då fortsätter de efterlevandes oändliga rekonstruktion
av den dödes sociokulturella identitet.) Att bli vuxen är aldrig att bli färdig, även
om det tidigare kan ha tyckts så. Senmoderniteten har tydliggjort detta: identiteten
som produkt är alltid bara ett provisorium, ett ofullbordat byggnadsverk, mer lik en
sjudande stad än en enskild byggnad. Liksom i den dynamiska staden står i vårt
inre gammalt och nytt sida vid sida; erfarenheter och minnen lagras kumulativt,
målorienterade projekt slutförs, samtidigt som andra, ofta omedvetna processer
bryter fram (jfr Benjamin 1982/1990). Är inte all materiell, social och kulturell
produktion i själva verket också sådan? I så fall tillåter jag mig att fortsätta att tala
om subjektivt identitetsarbete, väl medveten om att uttryckets metaforiska karaktär.
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vara verklig eller imaginär – poängen är att manligheten nästlar sig in i
relationen mellan mor och barn, om inte annat så via moderns känslor
och tankar). Snart upplever individen ett otal differenser: sociala,
kulturella och psykiska; i sig själv och gentemot olika Andra. Men
könet knyts tätt samman med den första skillnaden mellan jag och
den/det Andra, och blir därmed en grundmodell för skillnad i
allmänhet, för den mest svårundvikliga olikheten. För pojken uppstår
könsskillnaden direkt i relationen till modern, för flickan i relationen
till fadern (eller mannen i moderns fantasi). Könsskillnaden befinner
sig därför mitt inne i subjektivitetens hjärtpunkt, även om könsseparationen inte är identisk med separationen som individ. Motsvarande
utveckling återfinns för övrigt också fylogenetiskt, dvs i mänsklighetens historiska utveckling, där könsskillnaden mycket länge varit ett
permanent andra livsvillkor vid sidan av förhållandet till naturen.
Sammanfattningsvis visar könsperspektivet på behovet av en teori
om individers inre och kluvna subjektivitet. Kanske kan det bidra till
att nedmontera psykologifientligheten i en del ämnestraditioner och
öka respekten för identitetstemat.

Könets dimensioner
Liksom identiteten i allmänhet kan också könet ses ur skilda
perspektiv, och jag föreslår att vi särskiljer tre huvudaspekter. Vi kan
betrakta kön som något yttre och med naturvetenskapliga eller
funktionalistiska modeller söka förklara dess objektivt mätbara
egenskaper utifrån givna biologiska grundvalar. Vi kan för det andra se
kön som något intersubjektivt delat, och hermeneutiskt eller
semiologiskt tolka dess normativa regler och semantiska mening som
socialt och kulturellt skapade. Denna aspekt kan alltså uppdelas i två
underavdelningar, beroende på om vi betonar omedelbar och normstyrd
social interaktion (sociala normer, grupper och relationer) eller
symbolisk kommunikation (kulturella symboler, språk och estetik). Vi
kan för det tredje studera det inre könet med psykoanalytiska modeller
för individuella könsidentiteter. Dessa aspekter återfinns både i våra
teorier om kön och i könens ”verklighet”. 24 De kan åskådliggöras
såhär:
24

I Fornäs 1990b använde jag begreppet nivå, som dock antyder en icke avsedd
linjär hierarki. När jag här använder nivåbegreppet bör det därför förstås utan
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Yttre
Objektivt
Biologiskt och
”institutionellt” kön
Könssystem

Delat
Socialt
Socialt kön
eller könsroll
Könsrelationer

Kulturellt
Kulturellt kön
eller genus
Könssymbolik

Inre
Subjektivt
Psykiskt kön
Könsidentitet

Det bör observeras att figuren ger ett falskt intryck av klar ordning och
isärhållning, som om det handlade om åtskilda områden av livet eller
samhället. Det handlar istället om analytiska perspektiv på könen, sätt
att koncipiera könets dimensioner eller aspekter. Varje konkret
företeelse (som t ex en kropp, en relation, en delkulturstil eller ett
sexuellt begär) rör sig över alla nivåerna samtidigt, men dels är
tyngdpunkterna olika, dels kan de förstås utifrån skilda synvinklar.
Aspekterna måste alltså också knytas samman, och figuren försöker
bara avgränsa några infallsvinklar som kräver skilda begrepp och
teorier för att förstås; teorier som var för sig är giltiga enbart för vissa
specifika och begränsade aspekter av kön.
Här döljer sig många problem. Man kan t ex föra biologiskt kön till
det subjektiva utifrån principen att subjektet är en enhet av kropp och
psyke, men här har jag hänfört det till det objektiva eftersom det
fysiska könet direkt och objektivt kan iakttas och mätas av en extern
observatör. 25 Det objektiva könet får här därför två sidor. Å ena sidan
det biologiska könet – fysiologiska könsaspekter knutna till kroppens
funktioner, främst i samband med fortplantningen. Å andra sidan vad
sådana konnotationer; dimension eller aspekt är egentligen mer lämpliga termer.
Där menade jag också att dessa aspekter är användbara vid studiet av de flesta
mänskliga fenomen. Så kan man skilja mellan fyra olika aspekter av ungdom:
objektivt som fysiologisk pubertet, socialt som kategorin unga, kulturellt som
ungdomlighet (uttryckt i olika ungdomskulturer) och subjektivt som adolescensens
livsfas (jfr Bjurström & Fornäs 1988 s 433f, Fornäs 1990b s 46, och Ziehe 1989).
De tre huvudaspekterna underbygger också de av Ziehe 1986 nämnda
svarsformerna på kulturell modernisering. Ontologiseringen strävar att underbygga
handlingsnormer med objektiva strukturer (”eviga” värden och traditioner eller
naturens lagar), subjektiveringen gör det med subjektiva strukturer (individuella
behov), medan potentierande esteticister grundar normer på estetiska värden och
därmed autonomiserar det sociokulturella.
25 I Fornäs 1990b s 47 valdes motsatt lösning, vilket är en påminnelse dels om att
mina texter mer experimenterar med hypoteser än slår fast definitiva svar, dels att
det här handlar om relativa perspektivmodeller och analytiska dimensioner snarare
än absolut giltiga kategorier i ”verkligheten”. Det beror helt enkelt på i vilket
perspektiv och syfte indelningen görs.
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jag här kallat ”institutionellt kön” – politiska och ekonomiska
könsstrukturer i institutioner, lagstiftning och arbetsmarknad, relaterade
till det Habermas kallat systemvärlden. 26
Vid den motsatta, subjektiva polen befinner sig det psykiska könet
som är en individuell och inre könsidentitet. Denna grundas alltid på en
biologisk könsidentitet och förmedlas och formas av sociokulturella
regler och symboler. Liksom den yttre världen kan vi bara nå den inre
världen indirekt, via tecken, men vi kan ändå inte förstå oss själva och
varandra annat än som subjekt.
Det sociala könet handlar om hur vi i vår konkreta samvaro
utformar olika mönster och regler som ger oss olika ”könsroller” i ett
levande system av könsrelationer. 27 Det är relaterat till objektiverade
institutionella könsaspekter, men särskilt tätt sammanslingrat med det
kulturella könet, som består av en av ”könsbilder” sammansatt könssymbolik. Dessa intersubjektiva, sociokulturella aspekter är en egen
och självständig nivå, inte entydigt bestämd av det biologiska, även om
de ständigt växelverkar.
På engelska används oftast två helt olika ord: sex och gender, med
biologisk respektive språklig anknytning. Vissa svenska feminister har
26

Denna senare institutionella eller ”systemiska” underaspekt är en sorts
avknoppning av det sociala könet, som uppkommit genom systemvärldens
(marknadens och statens) objektivering och institutionalisering av könsrelationer.
Det är inte självklart att placera termen ”könssystem” på (enbart) denna nivå, vilket
jag strax återkommer till. Vissa teoretiker använder i stället ”könsstruktur” för att
beteckna systemorienterade könsaspekter, t ex Harding 1986 s 18, som laborerar
med begreppen ”gender structure”, ”gender symbolism” och ”individual gender”.
Jag väljer dock att i anslutning till bl a Ricoeur använda strukturbegreppet på ett
mer allmänt och övergripande sätt, och i anslutning till Habermas hellre använda
systembegreppet för att urskilja denna institutionella, politiska och ekonomiska
nivå.
27 Könsrollsbegreppet är vanligt förekommande men har också mött en omfattande
och till stor del välförtjänt kritik, till följd av den allmänna debatten runt
sociologins rollbegrepp. Sociala positioner och identiteter är inte som teaterns
roller ”ytliga” och lätta att ta på och av och ersätta med andra, inte heller är de i sig
statiska och stela utan ständigt föränderliga. Könsrollsbegreppet har också starkt
förknippats med 60-talets statliga reformpolitik, som formulerades i termer av
åtgärder för att förändra könsrollerna eller lära ut nya roller. Jag går dock här inte
närmare in på denna debatt, då den sociala nivån här inte behandlas särskilt
utförligt, och frågan berörs mer av andra bidrag i denna volym (Bengtsson 1991,
Boëthius 1991). Syftet med att ändå använda termen är dels att trots allt knyta an
till en omfattande mängd genomförd forskning, dels att den ändå antyder det
regelstyrda sociala handlande som här åsyftas och som kunde kallas ”social
könsidentitet”.
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under 80-talet analogt velat införa begreppet genus i stället för
(socialt/kulturellt) kön, dels för att slippa en klumpig konstruktion, dels
för att definitivt undgå biologiska konnotationer och framhäva att
könens sociala bestämning inte är någon enkel överbyggnad på en
naturbas utan från första början präglar ”könen”. 28
Att använda genus som ersättning för de sociala och/eller kulturella
könsaspekterna är nu inte helt oproblematiskt. För det första motsvarar
kön/genus-polariteten inte helt engelskans sex/gender. Kön och sex är
inte synonyma, och engelskan har i själva verket tre begrepp – sex,
gender och genus – där paret gender/genus med sina kulturella
respektive biologiska förtecken komplicerar översättandet till
svenska. 29 För det andra riskerar en dualism mellan biologiskt kön och
genus att frysa fast en strukturalistisk natur/kultur- eller arv/miljöpolaritet som leder till ofruktbara och ensidiga ställningstaganden. 30
28

Sandra Harding (1986 s 52ff, jfr även 1987 och Zita 1988) har skilt mellan
strukturellt, symboliskt och individuellt ”gender”, där det förstnämnda bestäms av
arbetsdelningen mellan könen, så att de tre påminner om vad jag här kallat
objektivt, kulturellt respektive subjektivt kön. En poststrukturalistiskt orienterad
genus-feminism har drivits av bl a historikern Joan Scott (1989, jfr Hagemann &
Holm 1989 och Römer 1989). Yvonne Hirdman hör till dem som lanserat
genusbegreppet i Sverige (1987, 1988 och 1990), inspirerad av den amerikanska
socialantropologen Gayle Rubins begrepp ”the sex/gender system” (1975). Det
används även av bl a Bengtsson & Frykman 1987, Kulick 1987 och Gemzöe m fl
1989. För en analys av teorihistorien kring kön och genus, se Boëthius 1991.
29 Det engelska sex betyder närmast kroppsligt, biologiskt kön och har ju samtidigt
betydelsen sexualitet: ”Being male or female or hermaphrodite” definierar The
concise Oxford dictionary of current English 1964; ”1 kön […] 2 a) sex, erotik […]
b) fam. sexuellt umgänge […]” anger Stora engelsk-svenska ordboken 1980.
Gender motsvarar ursprungligen närmast svenskans språkvetenskapliga genus:
”Grammatical classification of objects roughly corresponding to the two sexes &
sexlessness” säger Oxford dictionary; ”kön isht gram., genus” översätter Engelsksvenska ordboken. Engelskans genus betyder däremot släkte, slag, grupp eller klass
i en bredare (främst biologisk) betydelse. ”(Logic) kind of things including
subordinate kinds or SPECIES […] group of animals or plants having common
structural characteristics distinct from those of all other groups […] (loosely) kind,
class, order, tribe” säger Oxford dictionary; ”1 naturv. o. log. släkte, genus 2 slag,
grupp, klass” definierar Engelsk-svenska ordboken. Enligt Svensk etymologisk
ordbok är det fornsvenska-germanska ordet ”kön” dessutom direkt besläktat med
latinets ”genus”. Bägge betyder ursprungligen ”släkt, slag”, med rötter i ord som i
grekiska och sanskrit har med avlande och födelse att göra (Hellquist 1922/1980 s
550).
30 Ett exempel finns i Åström 1986 s 15-19, där biologi och natur låses fast som två
polära och särskiljbara storheter med liknande inbördes relation som bas och
överbyggnad i den strukturalistiska grenen av marxism.
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Det är lätt att hamna i en linjär determinering där antingen kön blir bas
för genus i en biologisk essentialism, eller omvänt språket skapar
världen i en kulturalism som förtränger det kroppsliga. 31 En sådan
dualistisk polaritet hotar för det tredje att sudda ut nyanserna inom det
intersubjektiva fältet och frånta oss möjligheterna att skilja mellan
socialt och kulturellt, mellan normstyrda relationshandlingar och
symboliska uttryck. Även om en sådan åtskillnad långtifrån alltid är
nödvändig eller möjlig att göra finns det tillfällen då det blir oklart om
genus mest betonar sociala normer och relationer, eller om det mest
avses handla om kulturella språk- och symboluttryck.
Ett fjärde problem är att det psykiska riskerar att försvinna som
särskild aspekt, i linje med många sociologers och etnologers tendens
att reducera bort den psykiska dimensionen till antingen något
sociokulturellt eller något rent biologiskt. Det finns helt enkelt skäl att
ha möjlighet att arbeta med minst tre likvärdiga aspekter eller nivåer
utan att behöva göra någon av dem primär. Nu kan man förstås välja att
låta genus omfatta allt utom det biologiska könet, alltså även inkludera
psykiskt kön. Genus kan då användas som beteckning på summan av
socialt, kulturellt och psykiskt kön, och tillsammans med det biologiska
könet bilda en sammanfattande könsordning. Men i så fall kvarstår
ändå de tre första invändningarna, och det är som vi strax ska se heller
inte givet att det associationsfält ”genus” öppnar är att föredra som
samlingsbegrepp framför det som anges av ”kön”.
Ett ännu radikalare alternativ till polariteten kön/genus är att mer
drastiskt låta genusbegreppet ersätta könsbegreppet som överordnad
beteckning på hela denna dimension (till skillnad från klass, etnicitet,
ålder etc). Det är i själva verket vad som oftast görs, så att den
biologiska aspekten alltså kommer att kunna kallas ”biologiskt genus”
och ingå i vad Yvonne Hirdman och andra benämnt genussystemet. 32
På ett plan är detta föga problematiskt, eftersom det egentligen inte
spelar någon större roll vilket namn man ger hela dimensionen, så
länge dess inre differentieringar bevaras. Men ett par frågor förblir
31

Så har Gemzöe m fl 1989 definierat genus som ”de sociala och kulturella
aspekterna av den biologiska indelningen av den mänskliga arten i två kön” (s 44),
dvs ”det kulturellt/socialt tillskapade till skillnad från det biologiska” (s 46),
samtidigt som de därefter länge diskuterar om det inte också finns vissa biologiska
aspekter av genus. Deras definitioner uppmärksammar heller inte explicit den
psykiska dimensionen, vilket exemplifierar det nedan nämnda fjärde problemet.
32 Se Hirdman 1987, 1989 och 1990. För en utförligare kritik av genusbegreppet, se
Eduards & Manns 1987.
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svårlösliga. För det första tycks kön förbli den primära och
svårundgängliga termen i vardagsspråket, vilket avspeglar sig i att alla
definitionsförsök tvingas förklara genus i termer av kön, snarare än
omvänt. Nu är det många strukturalistiskt orienterade teoretiker som t o
m föredrar att teorispråket avsiktligt distanseras från vardagsspråket,
och för dessa är det kanske därför i sig ingen relevant invändning att ett
ord är begripligare och knyter bättre an till vår vanliga livsvärldsorienterade för-förståelse. Men om ordet kön anses ha en biologistisk
tendens är det svårt att komma ifrån att genus med sina lingvistiska
rötter antyder språkets primat. Genusbegreppet passar också ihop med
en postmodernistisk tes att könen konstitueras (enbart) i språket. Det
handlar för många om att peka ut den symboliska ordningens
självständighet och skära av trådarna mot det kroppsliga, ännu mer
radikalt än med begreppen socialt eller kulturellt kön. Denna önskan
var typisk för 80-talet, och överensstämmer med (ovan kritiserade)
tendenser i Lacans psykoanalys, Derridas dekonstruktion och postmodernistisk kunskapsteori.
För dem som delar en sådan grundsyn är genusbegreppet ett
självklart val. För att gentemot traditionell biologism betona det
kulturella lockas man av genusbegreppet. Detta tycks oftare ha gällt
samhällsvetare, historiker, etnologer och antropologer, för vilka
betonandet av det språkliga är mer nytt och angeläget, än forskare från
de estetiska vetenskaperna, som ju har denna avgränsning inbyggd i
sina kulturvetenskapliga ämnesdefinitioner och därför kanske inte
behövt samma påminnelse. Detta hänger också samman med att
genusbegreppet har legat närmare till hands för forskare med fokus på
makrostrukturer och sociala system, medan kön tycks föredras av
många som ligger längre från strukturalistiskt eller systemorienterat
tänkande.
Kanske har genusbegreppet varit nödvändigt i en övergångsfas, för
att uppmärksamma könets språkliga komponenter, men kan tjäna ut sin
roll när detta väl gjorts, dvs när samhället genom den kulturella
moderniseringens friställnings- och expropriationsprocesser i högre
utsträckning reflexiviserats och relativerats även på könets område. 33
33

Aningen väl optimistiskt har detta uttryckts såhär: ”Since the 1970s there has
been so much feminist work on the history and institution of motherhood one could
say that feminist scholars have actually accomplished the historicization of
reproduction, of female biology. In the mid-1980s feminists can be quite certain
that reproduction is neither atemporal nor ’an unmodified biological fact’. Biology
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Kanske är fler idag än tidigare klara över att könet inte alls enbart är
biologiskt, och då blir termen kön åter möjlig att använda som
allmänbegrepp för hela denna dimension, utan att den drar med sig
några biologiska konnotationer. För samtidigt som socialt och kulturellt
kön/genus snarare skapas i det intersubjektiva än i det objektiva, har
det alltid med biologiskt kön och psykisk sexualitet att göra, och dessa
trådar kan också vara värda att hålla medvetna. Ett litet barn lär sig
hantera språkliga genusbeteckningar innan det kan särskilja biologiska
kön, dvs inuti den språkliga ordningen har det kulturella könet ett
försprång, men det hade å andra sidan aldrig uppkommit utan
biologiska könsskillnader. Bättre än att reducera den ena nivån till den
andra tycks därför vara att behålla spänningen mellan flera olika och i
någon mening likvärdiga aspekter. Så finns det skäl att tala om
biologiskt, institutionellt, socialt, kulturellt och psykiskt kön, och
eventuellt betrakta genus som i första hand en möjlig synonym till det
kulturella könet, i andra hand en sammanfattning av socialt, kulturellt
och psykiskt kön, snarare än som övergripande alternativterm till kön i
allmänhet.
Det som ovan sades om kulturell identitet kan också sägas om kön:
det kulturella könet behövs för att varken det sociala eller det psykiska
könet i sig är direkt observerbart vid sidan om det biologiska. Enbart
genom tecken och symboler visar vi för varandra vilka vi är och vill
vara, medvetet eller omedvetet. Kulturellt kön fungerar på så vis som
förmedling mellan yttre och inre, men är samtidigt också en särskild
form med en egen logik (utformad som och i ett språksystem). Dess
nivå blir på så vis för oss en metanivå, eftersom vi bara kan tänka på
och tala om kön via språk och symboler, så även i denna text.
Men även om allt är språkligt medierat är inte allt bara språk, och
inte ens det intersubjektiva kan reduceras till ingenting-annat-än
språkliga teckenspel. Resonemang kring sociala könsrelationer har ofta
förts i termer av förhandlingar och kontrakt. 34 Vi handlar i våra sociala
relationer i enlighet med vissa (mestadels oskrivna) gemensamma
no longer threatens to exist outside history. […] But recurring across the range of
feminist studies and theory is an understanding that what Europeans call ’western
culture’ is based on this kind of violent split from biology […]. I thus find myself
of late questioning the Lacanian insistence on the split. […] I think that the
antagonistic model is coming from a certain masculinist ideology in which Freud
and Lacan are thinking” (Gallop 1989 s 37f). I samma antologi återfinns flera andra
argument mot att totalt separera kropp från språk, ”sex” från ”gender” (t ex s 93).
34 Så t ex hos Haavind 1985, Hirdman 1988, Bengtsson 1991 och Drotner 1991.
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överenskommelser eller ”kon-trakt” (något minst två personer
gemensamt ”sam-skriver” och signerar). Vissa av dessa tas vid vissa
tidpunkter och i vissa sammanhang upp till ”för-handling” (handling
för och före någon annan handling, dvs som är till för och förbereder en
”egentlig” handling och föregår den i tiden). Förhandlingarna är i
verkligheten ofta oskiljbart förenade med själva handlingarna – så att
vår interaktion samtidigt innebär en successiv omdefiniering av
könsrelationerna – men de kan ibland ske i särskilda former, inte minst
genom kulturella bilder och språk. 35 Förhandlingar kan då ses som en
slags metadiskurser där formerna för ”sam-handlingarna” reflexivt
diskuteras och justeras. De kontrakt som är uppe till förhandling är mer
eller mindre medvetna, andra vilar i århundraden nedbäddade under
livsvärldens horisont utan att granskas.
Ett senmodernt drag tycks vara att könskontrakten blivit lösare och
öppnare, och att förhandlingarna blivit tätare och fler, som uttryck för
kulturell friställning och reflexivitet, i och med att social och kulturell
erosion på flera områden minskat den manliga dominansens legitimitet.
Förhandlingar är kommunikativa handlingar som lyfts upp på en
diskursiv nivå, vilken i sig innefattar en reflexivitet. Det finns därför en
tät koppling mellan förhandlingar och modernisering. 36
35

Estetisk praxis kan utgöra en sådan förhandlingsprocess, där interaktionsmönster, livsformer och subjektiva positioner utprovas. Estetisk stil kan däremot
samtidigt ses som ett kontrakt på den kulturella nivån, även om detta kontrakt i sig
kan tjäna som verktyg för sociala förhandlingar (jfr Hartwig 1980). Växelspelet
mellan förhandling, kontrakt och handling finns på olika nivåer och dessa
samverkar i sin tur med varandra på högst komplicerade sätt. En fråga att fundera
vidare över är om kontrakt och/eller förhandlingar också kan tänkas på objektiv
eller subjektiv nivå, en annan gäller hur man ska identifiera agenterna eller parterna
i detta spel, en tredje hur man kan hantera (socialt, kulturellt eller psykiskt)
omedvetna mekanismer. En fjärde fråga rör förhållandet mellan kulturellt och
socialt: finns det förhandlingar och kontrakt på alla nivåer och för alla nivåers
handlingar, eller handlar de alltid om att reglera just den sociala interaktionens
normer? Förhandlar vi t ex om kulturella symboler i mode etc eller bara med dessa?
Den kulturella nivån kräver ju liksom den subjektiva inte samma grad av
konsensus, eftersom olika smaker kan leva sida vid sida, medan normer behöver
avstämmas mellan samverkande aktörer (jfr Habermas 1990 s 149-203).
36 Förhandlingars diskurser gör alltså villkoren för handlingar explicita, och
”diskurser, i vilka ju kontroversiella giltighetsanspråk behandlas som hypoteser,
utgör ett slag av kommunikativt handlande som blivit reflexivt” (Habermas 1990 s
288). Begrepp som förhandlingar och kontrakt kan relateras till en allmän analytisk
polaritet mellan händelse och struktur, som återfinns på flera nivåer. Strukturen styr
händelserna, händelserna formar och förändrar strukturen, och olika teorier har
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I givna situationer och tidpunkter finns på alla nivåer bestämda
mönster och regler för könen. Dessa könens organisationsprinciper är
av varierande seghet och deras helhet kan sammanfattas som den
förhärskande könsordningen. Denna kan också benämnas köns- eller
genussystemet, under förutsättning att systembegreppet då uppfattas
som mycket löst och brett. För till skillnad från de ekonomiska och
politiska systemen har ”könssystemet” (liksom ”språksystemet” eller
språkstrukturen (la langue)) inte utdifferentierats från livsvärlden, utan
ligger tvärtom just inbäddat däri, i människors inbördes vardagskommunikation, relations- och meningsskapande. Jag föredrar att försöka
reservera systembegreppet för separerade strukturer och använder här
därför hellre termen könsordning. Begreppet könsstruktur kunde också
ha använts, men jag reserverar detta här för de objektiva, dvs
biologiska och institutionella aspekterna av denna ordning. 37
Inte heller vill jag på förhand bygga in ett svar på hur
könsordningen faktiskt är utformad – detta måste vara en empirisk
fråga. I vårt och nästan alla samhällen har män på en eller flera nivåer
dominerat över kvinnor, dvs könsordningen är mansdominerad. Men
om man undviker att definiera könsordning som lika med könsåtskillnad plus mansdominans, går det dels att precisera könsordningen
som just sådan i ett givet samhälle, dels att hävda att någon form av
könsordning alltid måste finnas (så länge könsskillnaden är så pass
relevant som den är i mänskligt liv) utan att därför behöva acceptera att
mansdominans därför är för evigt oundviklig. Många historiska
samhällen har varit patriarkat (fadersstyrda) eller androarkat (mans-

givit endera sidan större tyngd. Medan strukturalistiskt orienterade teorier tenderat
att reducera händelser till effekter av strukturer, vill jag med Ricoeur 1969/1974,
Frank m fl hävda den spänningsfyllda och oupplösliga dialektiken mellan de bägge,
såväl på den sociala som på den kulturella nivån.
37 På habermasiansk grund har Åqvist 1990 s 54 ifrågasatt Hirdmans mer
strukturalistiskt orienterade genussystem-begrepp. Cwejman 1991 hör till de många
som på denna punkt i stället följer Hirdman och tillåter systembegreppet att bli
något mer allmänt. Också strukturbegreppet kan ifrågasättas som för starkt knutet
till en numera död strukturalism, men jag använder det här ändå ibland (i
anslutning till bl a Ricoeur) på ett ”lösare” sätt, för att ange ett ordnat mönster av
element och regler. Reglerna är föränderliga men har ändå en relativ stel- eller
seghet. Termen könsordning används bl a av Söderholm 1984 och (omväxlande
med genus) Åström 1991.
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styrda) på objektiv (system-) nivå, och alla tycks (ännu) vara
mansdominerade på social nivå och manscentrerade på kulturell nivå. 38
Här behåller jag kön som huvudbegrepp. Könsordningen omfattar
alla aspekterna i den tidigare figuren och de enskilda könen utgör
möjliga positioner i denna ordning. Såväl identitet som kön har flera
aspekter eller dimensioner. Manligt och kvinnligt är inte två entydiga
kategorier. Likaväl som olika individer och grupper kan utforma
könsidentiteten på skilda sätt, finns det också flera olika möjliga
positioner och strategier på olika nivåer. Det borde vara intressant att
utforska hur psykiskt, kulturellt, socialt, institutionellt och biologiskt
kön samverkar bland ungdomar i vår tid: hur t ex psykiska
könsidentiteter utformas utifrån ett samspel mellan biologiska
mognadsprocesser och föränderliga kulturella definitioner. Det är också
viktigt att inse att det kulturella här är långt mer än en tillfällig
överbyggnad över en fast social och biologisk grund. Könsbilder i
populärkultur, mode och ungdomsstilar ses ofta på det sättet, som
illusoriska sken ovanpå ”verklighetens” materiella och ekonomiska
fakta. Men nyare kulturteori lär oss att se symboler som viktigare än så:
de är lika viktiga som de materiella förhållandena för att upprätthålla
38

Gemzöe m fl 1989 hör till dem som också velat förespråka ett ”neutralt
genusbegrepp”. Jfr Ganetz m fl 1986, Jónasdóttir 1987, Åqvist 1990 och Bengtsson
1991 för diskussioner om patriarkat och makt. Såväl Hirdman som Lacan och hans
uttolkare Reeder får med sina strukturalistiska tendenser problem på denna punkt.
Om genussystem alltid och a priori definieras av dikotomins och hierarkins logiker
(Hirdman 1988 s 51), tycks antingen kampen mot manlig maktutövning och
försöken till förändring hopplösa, eller också uppstår illusionen om ett möjligt
samhälle utan genus.
Om varje symbolisk ordning måste vara ”fallocentrisk”, och fallos har något
som helst med det manliga att göra, är det svårt att se hur såväl mansdominansen
som den biologiska essentialismen skulle kunna överskridas. (Fallocentrism är ett
psykoanalytiskt begrepp som rör sig mellan den subjektiva och den kulturella
nivån, eftersom den anger att fallos är den centrala signifianten i den symboliska
ordning som ger subjekten deras positioner.) Detta är ett problem med Lacans egen
falliska monism som Reeder 1990 förgäves brottas med, och som en alltför stark
auktoritetsbundenhet gentemot Lacan gör det svårt att genomskåda. Lacan vacklar
mellan att antingen se penis som symbol för maktens fallos, eller tvärtom se den
symboliska ordningens fallos som symbol för mannens penis. Enligt den förra
synen kan fallos också ha andra signifianter (t ex kvinnobröstet), men då blir
termen diskutabel och missledande. Den senare synen hamnar oundvikligen i
deterministisk och essentialistisk biologism i det att det fysiska könet då a priori
tycks cementera och legitimera den rådande androcentriska samhällsordningen (jfr
Moi 1991).
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status quo eller inleda jordskred. 39 Det finns därför skäl att undvika att
se dessa nivåer eller aspekter som linjärt och hierarkiskt ordnade. Med
ett flerdimensionellt synsätt slipper vi reducera könens komplexitet och
kan börja försöka skildra hur olika aspekter samverkar. Här ska det
främst handla om relationen mellan det kulturella och det subjektiva.
Könsordningen har alltså flera dimensioner som bör hållas isär, för
att sedan åter kunna sammanfogas i tvärvetenskapliga studier. Detta är
bara ett första exempel på hur könsperspektivet kan tjäna som
exemplarisk modell för samspelet mellan skillnad och olikhet. Särkoppling och sammanfogning växelspelar på många olika nivåer – inte
bara i könens ömsesidiga fysiska, sociala och kulturella praktiker och
diskurser, utan också under beteckningar som analys och syntes inom
forskningsverksamheten själv. Särskiljandet är en nödvändig
förutsättning för det fruktbara syntetiserandet eller bricolagearbetet. 40
Ungdom i sig innehåller också en sorts särkoppling (mellan generationer) och en sammanfogning (mellan individ och samhälle). Men det
är könsperspektivet som tydligast tematiserar dessa frågor, vilket blir
än tydligare i nästa avsnitt.

Det Andra
Kön är en relationell kategori som på ett komplicerat sätt samverkar
med andra dimensioner av skillnad och dominans, och trots sin
fundamentala karaktär inte får skymma blicken för dessa andra
hierarkier, om inte dess särskilda kraft ska suddas ut. Könsproduktionen bygger på en dikotomiseringsprocess som handlar om
åtskiljandet från det som är tvärtom eller radikalt annorlunda, det
Andra. 41 Könen skapas och utformas inte enskilt utan tillsammans, i
relation till varandra. För vardera könet utgör det andra en spegel att
konstituera sig gentemot och att reflektera sig i. För män är det
kvinnliga det Andra, för kvinnor är det i vissa avseenden manligheten.
Men eftersom vårt samhälle domineras av män och vår kulturkrets av
manligheten, är dessa speglingar långtifrån symmetriska. Av historiska
och strukturella skäl har det manliga i de flesta sammanhang placerat
sig ”nära” maktens centra, medan det kvinnliga marginaliserats.
39

Jfr Ganetz 1989a och Willis 1990.
Jfr Fornäs 1990a.
41 Jfr not 12 för en allmän diskussion av det Andra som begrepp.
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Därigenom uppkommer också ett säreget och komplicerat växelspel
mellan dessa två dimensioner: könens och maktens. Könsidentiteter
formas utifrån polariserade positioner i en kulturell eller diskursiv
struktur, och de gör det i samspel med andra, liknande dikotomier längs
dimensioner som klass, etnicitet och ålder. Eftersom våra institutionella, sociala, kulturella och subjektiva strukturer domineras av män
och sätter den manliga positionen i centrum, tenderar det kvinnliga att
hamna på det Andras plats, i några avseenden även i kvinnornas egna
ögon.
Även om könsperspektivet inte måste vara feministiskt är
feministisk teori central på detta område, ja, rentav ett av vår tids allra
starkaste och mest betydelsefulla teoretiska fält. Feminismen fokuserar
de makt- och dominansförhållanden som är inbyggda i könsordningen
eller könsrelationerna, och har därigenom kommit åt det som verkligen
ger dessa relationer deras tyngd och aktualitet i vårt samhälle.
Könsperspektivet öppnar för en maktdiskussion som på ett nyttigt sätt
kopplar vardagslivets mest intima praxis till större ekonomiska,
politiska och institutionella frågor. Makt finns i stora politiska,
ekonomiska och institutionaliserade system, men genomsyrar också
vardagens interaktionsformer och kulturmönster, och det har könsperspektivet hjälpt oss att uppmärksamma.
Den kulturella polariteten mellan centrum och periferi, makt och
motstånd, det Första och det Andra, är inte alls symmetrisk.
Dominansens pol kan ha en viss grad av homogenitet, men aldrig det
som marginaliserats. Detta uppmärksammas alltför sällan, varför det
finns gott om ”totaliseringar” av det Andra, dvs olika sätt att klumpa
ihop flera egentligen olika dominerade positioner under ett enda
”namn”. Hit hör alla försök att göra binära listor över egenskaper, med
den dominerande polen på ena sidan och det marginaliserade på den
andra. Det är också vanligt att någon enskild sådan polaritet utnämns
till överordnad och så får täcka över helt andra polariteter.
Så är det t ex inte sällsynt att vissa oppositionella eller utgränsade
drag i ungdomskulturen definieras efter en enda faktor och inordnas
under ett enda perspektiv. Kritiska drag i rocken kan t ex klassificeras
som (sen- eller post-) moderna och ställas mot tidigare dominerande
traditioner, de kan tvärtom betecknas som ett slags förkapitalistiska
rester av en äldre alternativ karnevalskultur, de kan ses som uttryck för
svarta, afrikanska eller afroamerikanska rötter till skillnad från en
dominerande vit och europeisk kultursfär, de kan förklaras som
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härrörande från arbetarklassen, de kan kopplas till ungdomlighet eller
de kan rentav relateras till en förträngd kvinnlighet. Olika skribenter
väljer olika sådana polariteter som sina huvudtermer och söker på var
sina sätt inordna världen i en sådan binär logik. Sådana dualismer har
ofta en viktig kärna av sanning, men de kan uppenbarligen inte alla på
en gång och var för sig vara uttömmande. I den mån de ger sken av
detta bedrar de oss.
Dels finns det avgörande saker som skiljer olika Andra från
varandra. Att följa maktens logik och formulera dess motpol som
enhetlig är att göra våld på det Andras särart. Såväl kön som klass och
etnicitet är dimensioner där maktaspekter spelas ut, men det som är
dominerat längs en dimension behöver inte vara identiskt med det som
är det längs en annan. I varje enskilt fall är det värt mödan att inte bara
ställa upp en allmän polaritet och inordna fenomenet i denna, utan
också att se komplexiteten.
Dels är det intressant att fundera över varför det ändå finns
paralleller mellan olika sådana dimensioner. Själva dominansförhållandet kan tänkas skapa vissa typer av erfarenheter och
förhållningssätt hos de dominerade, så att kvinnor, arbetare, svarta osv
just genom sina positioner som relativt dominerade och marginaliserade antar vissa egenskaper. 42 Det kan vara så att det faktum att vissa
grupper inte fullt ut får del i den dominerade kulturen ger dem andra
erfarenheter av t ex konkret, bruksvärdesorienterat arbete och kommunikativt handlande snarare än abstrakt profitorientering och
målrationalitet. Så kan paralleller mellan olika Andra uppkomma, och
det vore i så fall fel att utnämna någon av dem till den primära Andra,
lika fel som det vore att se kvinnor, arbetare, svarta etc som enbart
”Andra”, dvs reducera dem till sin position i relation till makten.
Frågan måste lösas i konkret analys av varje sådan dimension, och även
om den dominerande polen kan ha en viss grad av homogenitet är det
sällsynt att de olika dominerade grupperna av Andra i realiteten kan
likställas.
Konflikterna mellan medieformer (och sociokulturella sfärer) har
också med könsidentitet att göra. Unga vita män i medelklassen vinner
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Jfr den hegelska dialektiken mellan herre och slav, som Marx utvecklar för
klassrelationerna och bl a Reeder (1990) tillämpar på könens inbördes förhållande.
Många feminister och etnicitetsteoretiker har på senare år varnat för att totalisera
kvinnor, svarta etc och uppmanat oss att undvika att kopiera dominerande
uppfattningar av dem som homogena grupper.
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genom socialisationen inträde i den rådande symboliska ordningen och
erkänns där som fullvärdiga medlemmar, placerade i dominanta
positioner. För kvinnor, men också för arbetarklassen och för
”främmande” etniska grupper träder blockeringar i funktion som
utestänger dem från fullständigt deltagande i denna ordning. Därför
behåller de kanske tätare kontakt med för-verbala upplevelseformer,
med rötter i den tidiga barndomens stadium av arkaisk modersrelation.
Utestängandet är säkerligen lika obönhörligt för alla sådana grupper av
”Andra” (i förhållande till den vita, manliga medelklassnormen), men
sker på olika stadier och sätt. För kvinnors del startar det redan i den
egna familjen, genom det lilla barnets relation till modern och fadern.
Historiskt och socialisatoriskt, fylo- och ontogenetiskt, kommer könsdimensionen före de andra Andra, även om den därför inte behöver
vara den viktigaste. 43
Ett exempel på hela denna problematik rör analyserna av
tonårsflickors smak och livsstil. De flesta är överens om att arbetarflickor så att säga står längst ner i den sociala hierarkin, genom att vara
utsatta för ett dubbelt förtryck. Å andra sidan är det medelklassflickor
och arbetarpojkar som i många avseenden utgör motpolerna när det
gäller kulturell smak. I makthierarkin tycks arbetarflickor och akademikerpojkar utgöra extremerna, i smakhierarkin däremot
arbetarpojkar och akademikerflickor. Detta bryter mot förväntningarna
om en endimensionell samhällelig hierarki och gör det problematiskt
att utnämna endera dimensionen (kön eller klass) till den fundamentala.
En omfattande diskussion har under 80-talet rört vad som kallats
essentialism, nämligen tendensen att se t ex könsidentiteter som
inneboende essenser eller väsen i vardera könet. Flera nyare feminister
har istället sett könspolariteten som en sociokulturell konstruktion och
definierat kön relationellt och positionellt.44 Könens egenskaper är inte
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Jfr Simonsen & Illeris 1989 om denna könsdimensionens fundamentalitet.
Kristeva 1975/1986 och 1990a, Moi 1985, Harding 1986 (s 163ff) och 1987 (s
14ff) samt Lauretis 1987 argumenterar för en relationell feminism för att
möjliggöra en konstruktiv dialog kring maktaspekter på såväl kvinnor som ”andra
andra” utan att reducera bort de överlagrade motsättningarnas komplexitet. Zita
1990 s 14 hör till dem som på senare tid sökt en tredje väg, en ”partiell
essentialism”: ”Kanske är litet essentialism bra i alla fall: att säga sanningen om
sexualiteten som en personlig sanning och identitet är inte att tala med en universell
stämma, utan med en röst som tillhör en verklig materiell kropp.” Det är alltså inte
helt entydigt vad essentialism betyder, och kritiken av en viss form av den bör inte
förleda oss att låta det kroppsliga dunsta bort i en sorts diskursiv eter.
44
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inneboende och på förhand givna (antingen de nu ses som medfödda
och biologiska eller som kulturella universalier), utan skapas i en
process av samspel mellan könen inom ramen för en sociokulturell
ordning som erbjuder vissa bestämda men föränderliga positioner i
detta spel. Vi står alla någon gång inför det främmande, det
obegripliga, det Andra, och det är inte alls nödvändigtvis det kvinnliga.
Olika Andra förenas av att vara utestängda från den dominerande
symboliska ordningen, och kvinnors verkliga identiteter kan aldrig
reduceras till att vara detta ”Andra” i förhållande till männen, även om
denna funktion också är en del av deras livsvillkor.
Så vore det vilseledande att ange målrationalitet som en i grunden
manlig egenskap, även om män oftare befinner sig i sådana sociala
positioner där de utvecklar en sådan. Och kvinnors omsorgsrationalitet
är mindre fråga om en inneboende kvinnlighet än en position de ofta
intar på grund av arbetsdelning, normer, kulturella diskurser och
socialisationsmönster i vårt samhälle. Prestations- respektive relationsorienteringen kommer inte från könet i sig, utan är resultatet av att
könet styr in oss i positioner där vi utvecklar dessa olika sidor av oss på
olika sätt. 45 Bakom sådana (åtminstone statistiskt) iakttagna
könsskillnader ligger inte några fundamentala essenser av manligt och
kvinnligt, utan ett komplicerat samspel där könen på grund av sina
inbördes relationer får del av eller tilldelas olika positioner där
bestämda egenskaper kan utvecklas.
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Essentialismkritiken har bl a riktats mot Chodorow 1978/1988 och Gilligan
1982/1985, trots bägges ambition att undvika just biologism (jfr Fahlgren 1988).
De arbetar med dikotomier där egenskaper mer eller mindre entydigt klassificeras
som manliga eller kvinnliga. Liknande dikotomier fördes tidigt fram också i
Sverige, t ex av Dahlgren 1977 (kvinnlig processorientering gentemot manlig
individorientering). Åström 1986 och 1990 talar (i anslutning till lundafilosofen
Hans Larsson) om en kvinnlig centripetal tendens till att ”vara och verka
tillsammans med och för andra” gentemot en manlig centrifugal tendens att ”vara
och verka som enskild individ med siktet inställt på egna mål”, men hävdar också
att könen i dessa avseenden genom moderniseringsprocesserna kommit att närma
sig varandra. Trots kvarlevande traderade dispositioner till relations- respektive
prestationsinriktning ser hon idag början till ett närmande mellan könen och
(liksom Hirdman 1988) ett överskridande av den tidigare stela könsordningen. Man
kan dessutom notera att Yvonne Verdier i sin studie av livet i en högst traditionell
fransk by betonar att männen framträder i grupp medan kvinnorna framstår som
dömda till ensamhet (1979/1988 s 369ff), vilket inte heller helt enkelt låter sig
förenas med de vanliga dikotomierna.
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De essentialistiska uppfattningarna påminner om det Ziehe (1986
s 355ff) diskuterat som ”ontologisering”, dvs en kulturell strömning där
moderniseringen provocerar fram en längtan efter fasthet och visshet i
en alltmer kaotisk och obegriplig värld. Liksom ontologiseringen kan
essentialismen ha med biologism att göra, men det finns också flera
andra sätt att förankra kulturella och moraliska värden i något yttre och
stabilt. De som ser manligt och kvinnligt som inneboende och
oföränderliga essenser ser dem ofta som biologiskt bestämda, men kan
också se dem som uttryck för universella sociokulturella dikotomistrukturer. (Något liknande kan sägas om sociokulturell etnicitet i
förhållande till biologisk ras. Klassdimensionen tillåter idag däremot
knappast någon biologistisk förklaringsmodell, men kan ändå tolkas
essentialistiskt som uttryck för en inneboende nödvändighet i varje
samhälles struktur.)
Positionella relationer framträder i våra omedelbara upplevelser
och i mycken forskning och debatt som fundamentala essenser med
könet som yttersta förklaring. Män framstår som aggressiva,
prestationsorienterade och självhävdande utifrån någon sorts manlig
princip, kvinnor som i sitt innersta väsen vårdande och relaterande. Det
leder till en kraftigt normativ tendens: de män och kvinnor som bryter
detta mönster kan lätt betraktas som defekta och ofullständiga, om
manligt och kvinnligt just definieras utifrån en uppsättning sådana
egenskaper. Och det blir därigenom också omöjligt att relatera sådana
polariteter till andra dimensioner som klass eller etnicitet, där liknande
kombinationer av egenskaper kan dyka upp i helt andra sammanhang
och leda till att olika förklaringsmodeller kolliderar.
Anta exempelvis att prestationsorientering och målrationalitet av
någon feminist förklaras som essentiellt manliga egenskaper, medan en
marxist hävdar att de i grunden hör samman med medelklassen och en
socialantropolog kan lägga fram belägg för att de har sin yttersta rot i
en europeisk, lutheransk kulturtradition. Då kommer dessa förklaringar
att ömsesidigt utesluta varandra i en oförsonlig inbördes strid. De kan
inte ha rätt samtidigt, och därför måste feministen angripa marxisten
och antropologen och försöka reducera bort deras klass- och
etnicitetsdimensioner. Om de istället erkände de bägge andra dimensionernas giltighet och övergav essentialistiska modeller till förmån för
relationella och positionella kunde detta undvikas, och de kunde i
stället ägna sig åt att se hur de olika aspekterna samverkar och även hur
helt andra krafter än dessa sociala kategoriseringar inverkar.
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Det fanns länge en intensiv debatt mellan feminism och marxism,
dvs mellan hierarkier och konflikter baserade på kön och sådana
baserade på klass. Ras- och etnicitetsdimensionen tycks i nyare
kulturdiskussion ha seglat upp jämsides med klass som rival till kön.
Det är enligt min mening meningslöst och ofruktbart att väga klass, kön
och etnicitet mot varandra om man inte klargör i vilket avseende de ska
jämföras. Klass är viktigare i vissa sammanhang, kön i andra, ras i åter
andra. Dimensionerna bör hållas isär, men samspelar med varandra, när
t ex vita medelklassmän intar de flesta dominerande positionerna inom
såväl marknadens som statens samhälleliga hierarkier. 46
Könspolariteten kopplas (liksom klass- och etnicitetskonflikterna) i
såväl debatt som verklighet samman med en serie andra motsättningar,
på flera olika nivåer. På en ”yttre” nivå finns i vårt samhälle
objektiverade hierarkier knutna till de två systemen, stat och marknad.
Där finns en serie institutioner som upprätthåller målrationalitet och
prestationskrav, och i dessa innehar män dominerande positioner, ett
maktinnehav som socialiserar in dem i sådana egenskaper och
undertrycker andra. På en social nivå sker ett kontinuerligt samspel
mellan individer och grupper som i förhandlingar utmejslar en bestämd
funktionsuppdelning mellan könen och bestämda normer för hur män
och kvinnor bör bete sig, som var och en måste ta ställning till.
Kulturellt presenterar en seglivad samling av symboler och tecken
bestämda bilder av manligt och kvinnligt, och det är det enda
intersubjektiva språk vi har att tänka och kommunicera med, även om
det är långtifrån statiskt eller entydigt. Subjektivt har vår socialisation i
familj och skola givit oss olika konstellationer av inre, psykiska
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Malmgren 1985 hävdar i sin studie av högstadieelevers framtidsbilder att
”klassbakgrund blir mer avgörande än kön” (s 144). Detta kommer hon emellertid
fram till bara genom att mest intressera sig för sådana framtids- och statusaspekter
som har med klass att göra, och där spelar givetvis klassbakgrund större roll än
kön. I andra avseenden slår könsaspekter tydligare. Könsbakgrunden har
(naturligtvis) större betydelse för framtidsbilder relaterade till kön,
klasshärkomsten för klassmässiga framtidsaspekter, och att alls försöka mäta deras
inbördes vikt är totalt meningslöst om man inte klart anger i vilket avseende det
gäller. Också Trondman 1989 ger klass huvudrollen i en endimensionell
statusmodell, trots att hans eget material liksom tidigare medieforskning antyder att
könsskillnaderna i smak, livsstil och fritidsintressen är minst lika stora som
klasskillnaderna, och dessutom många gånger pekar i en annorlunda riktning (jfr
även Roe 1983 där könsskillnaderna tvingade fram en väsentlig modifikation av
hela förklaringsmodellen).
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strukturer beroende på vårt eget kön i relation till modern, fadern och
den symboliska ordning familjen är inskriven i.
Diskussionen om begreppen kön och genus, visar på behovet att
både hålla isär och föra ihop biologiska, sociala, kulturella och
psykiska nivåer. Den kritik som under 80-talet riktats mot
essentialismen i vissa traditionella synsätt handlar inte minst om
behovet att åtskilja nivåer. Vissa mänskliga egenskaper och
kompetenser har historiskt och samhälleligt kommit att kopplas till
manligt eller kvinnligt, men detta legitimerar inte att egenskaperna
definieras efter könen. För Kristeva m fl är det centralt att undvika ett
sådant sammanfall mellan t ex kön och psykiska, estetiska eller sociala
nivåer. Kvinnor har möjligtvis lättare tillgång till relationellt tänkande,
baserat på kvarhållna minnen av moderssymbiosen, medan män
dominerar den symboliska ordningen, men det gör inte relationer och
närhet essentiellt kvinnligt och förnuft och distans essentiellt manligt.
För att se samspelet mellan kön och makt krävs att vi först skiljer de
två dimensionerna åt istället för att omedelbart och a priori låta dem
kollapsa över varandra.
Här finns ett problem dolt. Kan vi alls formulera en teori om det
kvinnliga eller om kvinnors identiteter? Mot försöken att ge positiva
definitioner talar kritiken mot essentialism. Det vi ser som kvinnligt är
negativt bestämt i relation till den i vårt samhälle rådande manliga
normen snarare än egenskaper inneboende i könet. Men att å andra
sidan bara definiera kön relationellt och positionellt tycks leda till en
enbart negativ definition av kvinnor som brist, som det Andra, vilket
riskerar att osynliggöra dem lika mycket som Freuds och Lacans
analyser av kvinnlig sexualitet gjort.47 Det är nödvändigt att kunna se
såväl att binära logiker finns och verkar som att konkreta identiteter
inte låter sig reduceras till enbart sådana. Kvinnlighet kan inte
reduceras till det Andra, det som står utanför den symboliska
ordningen, lika lite som jag är beredd att följa Bourdieu när han i en
annan dimension tenderar att tilldela arbetarklassen endast icke-smak.
Många feminister bemöter denna skenbara paradox med att efterlysa
konkreta empiriska studier av olika kvinnliga, etniska och klassmässiga
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Se vidare Moi 1985 och Clason 1990. Och detta är i själva verket också parallellt
till hur den likaledes strukturalistiskt orienterade kultursociologen Pierre Bourdieu
genom sina smakanalyser tenderar att osynliggöra underordnade klassers
smakstrukturer genom att göra dem till enbart icke-smak.
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identiteter hellre än svepande generaliseringar om Kvinnan och
Mannen.
Teoretiker som Lacan, Kristeva och Barthes har antytt att kvinnor
genom socialisationsförloppet kan få fler öppningar mot djupa, förverbala nivåer, vilka kan förknippas med ”jouissance” i motsats till
”plaisir”. 48 Detta borde inte förleda oss att identifiera manligt/kvinnligt
med dikotomier som symboliskt/semiotiskt, plaisir/jouissance, symbios/separation, förnuft/känsla, verbalitet/kroppslighet etc. Sådana
falska reduktioner av dimensioner leder till att fördomsfulla klichéer
bekräftas, bortser från ambivalenser inom könen och föreskriver (om
än kritiskt) alltför homogena och ensidiga könsroller. Könsskillnaderna
ligger i en egen dimension, som bl a rör hur relationen mellan
semiotiskt och symboliskt utformas. Så kan kvinnliga positioner
erbjuda andra vägar till det semiotiska, reala, förspråkliga, kroppsliga
etc än vad manliga öppnar, vilket inte betyder att enbart kvinnor kan ge
sig hän. Även om det kan finnas olika könsspecifika vägar till den
djupaste hängivelsen till det Andra eller varat, av olika bredd och
sträckning, kan endast en oerhört traditionell och borgerlig manlighet
tänkas ha skurit av så gott som alla trådar till det. Könsdimensionen
måste hållas isär från såväl andra sociala kategorier (klass, etnicitet,
ålder osv) som andra typer av spektra (psykiska nivåer,
uttrycksmodaliteter osv); först om dessa inte platt fälls samman över
varandra kan deras komplexa samband förstås.
Könen både skiljs åt och möts i vårt samhälle, kanske ännu
tydligare än vad gäller klasser eller etniska grupper. Könsperspektivet
lär oss att se skillnaderna i stället för att blunda för dem, men att de
bägge polerna å andra sidan bara blir fullt begripliga i sin ömsesidiga
relation, och att förändringar i ett köns villkor alltid har effekter för det
motsatta könet. Precis som kvinnorörelserna (liksom de etniska
kulturmötena) gör samhället uppmärksamt på vikten av olikhet och
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Begreppsparet kommer från Lacan 1989 och har använts och vidareutvecklats av
bl a Barthes 1973/1975 och 1977, Kristeva 1974/1984, 1975/1986, 1990a och b,
Witt-Brattström 1984, Lechte 1990 och Reeder 1990. Jouissance står för en total,
njutningsfull och det-orienterad hängivelse, ursprungligen förknippat med sexuell
orgasm, men ofta syftande på även icke-sexuella gränsupplevelser utanför jagets
domäner. Plaisir syftar på jagets mer partiella och kontrollerade njutning. Såväl
Julia Kristeva som Ebba Witt-Brattström (i förordet till Kristeva 1990a s 28)
ifrågasätter också Lacans mystifikation av kvinnan, som f ö Reeder 1990 tycks
dela.
48
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skillnad åstadkommer könsperspektivet detsamma inom forskningen.49
Och när det inte går an att reducera individer till endimensionella
kopior av varandra blir det också snabbt tydligt att det behövs en
samverkan mellan olika perspektiv för att förstå mänskliga kulturfenomen. Den feministiska forskningen har länge och fruktbart experimenterat med tvärvetenskapliga dialoger och varit mindre låst vid stela
akademiska revirgränser, vilket ger oss alla del av en enorm erfarenhet.
Så kan könsperspektivet bidra till att lära oss såväl se som
överskrida gränser, alltså att skilja dimensioner eller områden åt men
också att polyfont eller mångkulturellt foga dem samman utan att för
den skull smälta ihop dem till en homogen och odifferentierad massa.
Kön innefattar tvåpoliga relationer av spegling och särskillnad, och
dessa är förknippade med andra polära figurer som rör etnicitet, klass
osv. Den förmedlande länken mellan sådana polariteter är ett generellt
mönster där relationen mellan den egna positionen och det Andra blivit
ett dominansförhållande. Så framträder varje kön alltid dels i relation
till det andra könet, dels till andra Andra-dimensioner. Ett sätt att få
igång fruktbärande möten mellan skilda perspektiv på dominans och
motstånd i ungdomskulturen är att undvika essentialism och
reduktionism. Unga människor öppnar sig mot världen utanför familj
och skola, och måste där på allvar ta ställning till frågor kring klass och
etnicitet, för att definiera sig själva. Samtidigt befinner sig könsdimensionen på ett avgörande sätt fortfarande i centrum, varför vi i våra
tolkningar inte kan undgå att tänka samman dessa olika strukturers
komplexa samspel.

Historisering
Det är viktigt att försöka se hur även de djupaste psykiska och
kulturella strukturerna befinner sig i en historisk process. Såväl
kulturteorin som psykoanalysen behöver historiseras. Subjektet är lika
historiskt producerat som det sociala och det objektiva. Alla begrepp
jag diskuterat är historiskt konstituerade och därmed föränderliga, även
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”Yet the problem girls face in adolescence is also a problem in the world at this
time: the need to find ways of making connection in the face of difference”
(Gilligan m fl 1990 s 10).
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om vissa köns- och identitetsstrukturer är sega och inom avgränsade
perioder verkar som konserverande och reproduktiva krafter. 50
Samspelet mellan kontinuitet och förändring är en komplex fråga.
Processer av kulturell modernisering är ibland tydliga som väl synliga
jordskred, men liknar oftare en långsam och knappt skönjbar erosion av
de sega traditionerna. Det är ingen slump att seismiska och geologiska
termer så ofta används i dessa sammanhang. Liksom vind och vatten
successivt och nästan omärkligt kan erodera bort berg nöter den
kulturella erosionen bort skenbart bergfasta strukturer i vardagsliv och
mentaliteter. Och medan vi vuxna kan sitta fast i vanor och rutiner och
därför inte lägga märke till vad som egentligen förändrats, kan
ungdomar genom sina flexibla och trendkänsliga kulturella uttryck
fungera som seismografer för sådana förskjutningar i ”marken” djupt
under våra fötter. 51
50

Mycket av den etablerade psykoanalysen och könsteorin är nära nog biologistiskt
ahistorisk eller ensidigt reproduktionsfokuserad. Även om omedvetna detstrukturer inte själva känner till någon tidsdimension är de långt ifrån historielösa,
vilket Freud och hans efterföljare ofta är dåliga på att konkret klargöra, trots att de
principiellt erkänner modellernas historicitet: ”Iøvrigt er Freud i fuldstændig
overensstemmelse med Margaret Mead, hvis jeg må driste mig til at sige det, hvad
angår påstanden om, at parret maskulinitet-feminitet er et komplekst, relativt sent
opstået og tilfældigt resultat, hvor den sociologiske faktor spiller en afgørende
rolle” (Laplanche 1987/1990 s 106). Inte heller är språkliga och symboliska
ordningar vare sig historiskt oföränderliga eller självreproducerande strukturer,
utan upprätthålls bara i konkreta mänskliga handlingar som aldrig totalt
determineras av strukturens ramar utan alltid innehåller möjligheter till förskjutningar och nyskapande, vilket förblir diffust i såväl strukturalistisk som
poststrukturalistisk semiotik. Och även om könsliga maktstrukturer reproduceras
genom socialisationen är denna reproduktion inte totalt sluten och självbekräftande,
vilket Chodorows teori knappast har svårt att fånga.
Ziehe (1975 s 41ff och 1982/1986 s 74f) har explicit förespråkat en
historisering av de socialisationsteoretiska begreppen såväl för tidigare epoker (den
moderna människans fylogenes) som för de senaste decennierna (förändringar i vad
jag kallat senmoderniteten).
51 Modernisering som erosionskris och ungdomskultur som seismograf diskuteras
av Ziehe 1982/1986 och 1989. Baudrillard 1988 s 195 resonerar om den seismiska
formen för katastrofer i vad han kallar ”simulationens era”: ”The form that lacks a
ground, in the form of a fault and of failure, of dehiscence and of fractal objects,
where immense plates, entire sections, slide under one another and produce intense
surface tremors. No longer in the form of a devouring fire in the sky that strikes us
down, a generative lightning that was (at) once punishment and purification, and
which regenerated the earth. Nor is it in the form of a deluge, which is more of a
maternal catastrophe at the point of the origin of the world. […] The sky is no
longer falling on your head; it is the terrain that is sliding. We are in a fissile
50
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Dessa seismiska metaforer antyder en dimension av yta och djup,
men bryter samtidigt just med denna. För om jorden och dess inre,
basen och grunden, inte längre är fasta utan rörliga, får skillnaden
mellan yta och djup nya och mindre polära kvaliteter. Inte minst när det
gäller könsidentiteter identifierar vi väldigt ofta det ytliga med det
synliga, det föränderliga och det obetydliga, medan det djupa
förknippas med det dolda, det fasta och det väsentliga. På ytan ändras
könsrollerna, kan vi säga, men detta är bara ett oväsentligt sken som
döljer en djupare verklighet av segt reproducerade traditioner och
strukturer av förtryck. Mycket av vår tids teoretiska utveckling har
handlat om att modifiera denna problematiska yta/djup-metaforik. Det
gäller inte minst på psykoanalysens område, där förhållandet mellan
detet, jaget och överjaget inbjudit till spatialt, rumsligt tänkande. 30talets litterära modernister såg likaväl som många psykoanalytiskt
influerade kulturteoretiker det omedvetna som en undre parallellvärld
under medvetandets yta och ville ömsom målrationellt undantränga,
utplåna eller upplysa den, ömsom ge sig in på primitivistiska
expeditioner i dess lockande djungel. På det sociala planet har
vardagslivets envist reproducerade rutiner utgjort en motsvarande
motpol till nyhetsjournalistikens och modereportagernas händelserikedom.
Denna entydigt dualistiska syn framstår idag som naiv, romantisk
och otillräcklig för att förstå vare sig socialt, kulturellt eller psykiskt
kön. Vi bör försöka hålla isär de tre dimensionerna synligt/osynligt,
föränderligt/stabilt och illusoriskt/verkligt (eller ”ytligt”/väsentligt),
som alla tre kan associeras med metaforen yta/djup. Naturligtvis finns
det gott om sega traditioner som är betydelsefulla men sällan
uppmärksammade, och som en kritisk forskning bör avslöja. Det hör
till sakens natur att vi kan ha lättare att uppmärksamma det som ändrar
sig än det som blivit vana och vardagsrutin. Men det finns också
oerhört viktiga förändringar – främst långsamma, men även snabba
sådana – som till en början går omärkligt förbi och som det krävs
teorimedveten reflektion för att få klarhet i, med hjälp av vissa
seismografer, som exempelvis ungdomskulturen. Så är begrepp som
reflexivitet och individualisering försök att se dolda mönster bakom ett
virrvarr av svårtydbara tecken i dagens komplexa skeenden.
universe; a universe of erratic icebergs and horizontal drifts. Interstitial collapse:
this is the effect of the seismic rupture that awaits us, and of mental seismic
ruptures as well.”
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En förändring kan alltså vara lika svårupptäckt som en konstans.
Den kan också vara lika viktig, om nu betydelse alls kan mätas på ett
entydigt sätt. Alla traditioner är inte väsentligare för människors liv än
alla förändringar, inte heller på könsproduktionens område. Om t ex
några kulturella mönster förändras medan några ekonomiska
förhållanden kvarstår är det en öppen fråga vilket som är viktigast. Hur
ekonomiska sakförhållanden tolkas av de inblandade själva kan vara
nog så viktigt för helheten som dessa förhållanden själva.
Inte heller är alla väl synliga förhållanden (oavsett om det rör sig
om förändringar eller traditioner) automatiskt mindre viktiga än de
dolda, även om många fundamentala förhållanden faktiskt är just
gömda. Om vi t ex kan påvisa att en seg könsstruktur missbedöms eller
rentav inte uppfattas av de inblandade själva, medan de däremot är fullt
medvetna om en annan pågående förändringsprocess måste inte detta
helt självklart innebära att den förstnämnda är viktigare än den
sistnämnda. Det kan faktiskt också ibland vara så att väl synliga
förändringar av mode eller mentaliteter kan vara precis lika betydelsefulla för människors livsmöjligheter som vissa dolda traditioner. 52
Traditioner och nyheter kan alltså båda vara antingen väl synliga
eller osynliga, och det stabila är inte alltid viktigare än de skiftande
modena. Vad modernitetsteorierna vill uppmärksamma är vissa viktiga
och riktade förändringsprocesser som ibland är dolda, ibland kommer
till tydliga uttryck, och som vare sig är viktigare eller oviktigare än de
kvarlevande traditionerna. Könsidentiteternas partiella avnaturalisering
är ett centralt ungdomskulturellt tema i just vår period av kulturell
modernisering. Men det är inte det enda viktiga som finns att säga:
andra moderniseringsaspekter kan också uppmärksammas för sig, och
det finns lika stort fog för teorier som söker förstå hur könsidentiteter i
andra avseenden överförs från generation till generation.
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”Det som gör modet särskilt intressant för filosoferna är dess märkliga
antecipationer. Det är ju känt att konsten i många avseenden, till exempel i bilder,
föregriper den förnimbara verkligheten med många år. […] Och ändå har modet en
mera konstant och precis kontakt med det kommande, tack vare den enastående
vittringen hos det kvinnliga kollektivet för det som ligger redo i framtiden. Varje
säsong erbjuder i sina nyaste modeskapelser några av de kommande händelsernas
hemliga flaggsignaler. Den som hade förmågan att tyda dem skulle inte bara i
förväg känna till nya konstnärliga strömningar utan även nya lagböcker, krig och
revolutioner. – Utan tivel är det detta som utgör modets eggelse, men även
svårigheten att göra den produktiv.” (Benjamin 1982/1990 s 103).
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Moderniseringsintresset är ofta förknippat med ett intresse för
ungdomen, och det finns gott om paralleller mellan ungdomlighet och
modernitet. 53 Men ofta stannar det vid upprepningen av sådana
metaforiska liknelser. Det finns ett stort behov av modernitetsteoretiskt
reflekterade historiska studier. Också komparativa omläsningar av
tidigare undersökningar och material kunde på ett fruktbart sätt ge mer
stadga åt diskussionen kring förhållandet mellan ungdom och
modernitet. Vi står ännu bara vid början på en spännande och vitaliserande forskningsuppgift. Det är utmärkt att vi börjat uppmärksamma
hur olika aspekter av könsidentiteter inte är evigt och biologiskt givna
utan skapas och förändras historiskt, men det behövs en större skärpa
och klarhet om vilka tidsperioder vi avser när moderna eller
senmoderna drag behandlas.
Den kulturella moderniseringen har i hög grad problematiserat
könen på senare tid. Könsrelationerna är och kan förväntas fortsätta att
vara en central konflikthärd, på grund av ett växande förväntansgap
mellan ungdomars insocialiserade ideal och vuxenlivets verklighet. 54
En rad olika internationella och svenska forskare har påvisat hur stora
skiften som skett på detta område, även om vissa grundläggande
strukturer är förvånansvärt sega. Just på könsidentiteternas område har
ungdomar under ett par decennier experimenterat friskt, vilket gör
könsperspektivet fruktbart när det handlar om att få syn på nya
tendenser i vår tid.
Det är ingen slump att feministisk teori och forskning om hur könsidentiteter skapas genom ungdomsåren och förändras i vår senmoderna
53

Jfr t ex Fornäs 1984 och 1990c samt Kristeva 1990b.
”Die wohlfahrtsstaatliche Aufschwungphase hat bei gleichbleibenden
Ungleichheitsrelationen eine kulturelle Erosion und Evolution der
Lebensbedingungen ausgelöst, die schließlich auch die Ungleichheiten zwischen
Männern und Frauen hervortreten läßt” (Beck 1986 s 130; jfr även s 161-205).
Också centrala ungdomshistoriska arbeten ger könsförändringarna en mycket
central plats. Gillis 1981 tvingas (s xii och 227) närmast be om ursäkt för att i sin
ungdomshistorik ha försummat såväl kvinnorna som könsaspekterna, men antyder
ändå indirekt att 1900-talet medfört stora förändringar på könsrollernas område.
Mitterauer 1986/1991 är genomgående betydligt vaknare för denna dimension:
”Sexualitet, fritid, konsumtion, motorisering – inom samtliga dessa områden
avtecknar sig totalt nya dimensioner av ungdomens tillvaro. Men även de
traditionella cesurerna ger en fingervisning om att väsentliga förändringar ägt och
äger rum. Viktigast är tendensen att könsspecifika skillnader håller på att försvinna.
Bakom den tendensen ligger troligen en fortgående process av allmän utjämning
mellan de nedärvda könsrollerna” (s 62).
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tid håller på att få en nästan explosiv omfattning. Margaret Meads
socialantropologiska arbeten diskuterade redan under mellankrigstiden
könssystemens kulturella relativitet och de förändringar dessa
genomgår i det moderna västerlandet. 55 Dessa teman fick ny aktualitet
bland kvinnliga sociologer vid 70-talets mitt, och antyddes bl a i Rita
Liljeströms (1973/1983), Eva Mannheimer-Björkanders (1975), Harriet
Holters (1976) och Anita Dahlgrens (1977) arbeten.
Med nummer 1/1986 av Kvinnovetenskaplig tidskrift, som var ett
temanummer om unga flickor, kom startskottet för ett kraftigt ökat
allmänt intresse för tonårsflickors kulturformer. Där medverkade bland
andra danskorna Kirsten Drotner och Anne Scott Sørensen, som med
sina arbeten kring könsaspekter på ungdomars medieanvändning och
identitetsarbete respektive väninneförhållandenas psykosociala utvecklingsdynamik fått stor betydelse i Sverige. Där gav även Margareta
Norell ett uppmärksammat smakprov ur sitt avhandlingsarbete om
några malmöitiska tonårsflickors livsstilar och framtidsperspektiv.
En inspirationskälla var under 80-talets första hälft ofta den
brittiska subkulturforskningen, där bl a Paul Willis (i sina studier av
maskulint dominerade ungdomskulturers reaktioner på kriser i
föräldrakulturerna) och Angela McRobbie (bl a i studier av hur
flicktidningar och deras läsare ändrats i riktning från mansberoende
romantik mot individualisering och yrkesmässig prestation) på var sina
sätt skildrat hur ungdomskulturen uttryckt kriser för traditionella
könsmönster. 56 I skärningspunkten mellan ungdoms- och populärkultur
har under senare år influenser också kommit från hur medie- och
receptionsforskare som Tania Modleski (1982) och Janice Radway
(1984) diskuterat kvinnors komplexa användande av olika genrer och
55

”With a range of possibilities equal to the range of temperaments, or at least
fitted to many temperaments, though most unequally possible of achievement,
adolescence as a period of adjustment is inevitably prolonged. This aspect of
complex societies has affected men for generations. It is just beginning to affect
women in our society. To her the choice of a sex pattern is more pressing that to
her brother; she has now also the possibilities of choice among careers, among
ways of life which answer needs not met by any pattern of personal relations or
physiological function. Because sex complicates a woman’s life more
conspicuously than a man’s, the adolescent unplaced woman is perhaps an even
more frequent phenomenon in urban life than is the unplaced man” (Mead
1947/1958 s 349). Vi behöver förtydliga vilka senmoderna könstransformationer
som påbörjades redan på 1920- och 30-talen, och vilka som sedan blommade ut
först på 1960-talet.
56 Willis 1977/1983 och 1978; McRobbie & Nava 1984 och McRobbie 1991.
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medier (tvåloperor på TV, romantikböcker mm). Även där läggs ett
historiskt perspektiv på hur olika behovs- och utbudsformer uppstår
och förändras.
Könsperspektivet ges inte bara allt större uppmärksamhet – det
historiseras genom att man studerar hur ungdomskulturfenomen
uttrycker, exemplifierar, belyser eller reagerar på senmoderna
förändringar i könsordningen. Margot Bengtsson (1991), som länge
studerat högskolestuderandes könsspecifika identifikationsmönster, har
på senare tid allt mer intresserat sig för moderniseringsperspektivet, när
hon sett hur entydiga könspolariteter problematiserats och differentierats i dagens unga människors självbilder.
Något liknande gäller Harriet Bjerrum Nielsen och Monica
Rudberg, som nyligen börjat tematisera hur moderniseringen påverkar
könen i deras ömsesidiga inbördes beroende. De ser ”tydliga paralleller
mellan modernitetsupplevelsen och den manliga identitetsbildningens
överdrivna autonomi” (Nielsen & Rudberg 1991 s 59) i vad de kallar
modernitetens första, könspolariserande fas, dvs från 1800-talets
början. Den individualiserande (borgerliga) manligheten förutsatte
emellertid en intimsfär som bas, dvs att kvinnor upprätthöll familj och
hem som viloplats och kontrast gentemot det offentliga livet. I en ny
fas, med bl a 70-talets kvinnorörelse och könskamp, har kvinnors
ambivalens ökat gentemot den både trygga och kvävande ”lilla
världen”, och de har formulerat krav på egen, individuell autonomi.
Därmed förlorar även manligheten sitt fundament. Men könsskillnader
kvarstår, eftersom kvinnors autonomisering börjar senare och därför
kan dra nytta av männens tidigare autonomierfarenheter – i en fas där
modernitetens baksidor blivit mer uppenbara – men samtidigt saknar
det stöd männen tidigare hade i form av de kvinnor som då upprätthöll
hemmens intimsfär. Denna analys visar tydligt moderniseringsprocessens ambivalenser och det täta samspelet mellan manligt och
kvinnligt, även om den behöver kompletteras och preciseras vad gäller
bl a social klass, historisk periodisering och ungdomsfasens roll.
Becks (1986 s 115ff) och Ziehes (1986 s 349, 1989 s 135) tal om
individualisering handlar om historiska och samhälleliga processer på
en sociokulturell nivå, där individerna partiellt frikopplas från
kollektiva traditioner och tolkningsmönster, och därför kan och måste
definiera sin livsväg på egen hand. Individuationsprocessen rör
däremot hur människor på en psykisk nivå successivt utformar en inre
känsla av att vara en egen och unik person. Det är alltså två olika
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processerna, men individualiseringen stimulerar och ökar kraven på
den enskildes individuation, och detta är mest nytt för kvinnornas del.
De empiriska studier av kvinnlighetens förändringar som
genomförts har ofta talat om en höjd anspråksnivå, ett växande förväntansgap mellan allt större och mer komplexa livsförväntningar och
begränsade möjligheter att förverkliga dem inom existerande
institutionella och socioekonomiska ramar. Så har Sabina Cwejman och
Gunilla Fürst (1988 och 1991) skildrat hur kulturell friställning slår
igenom i unga flickors framtidsplaner. Liksom Lissie Åström (1986 s
112-135) visar de hur unga kvinnor inför utträdet ur skolan fordrar
såväl ett kvalificerat yrkesliv som ett gott familjeliv, med både barn,
man och rika fritidsnöjen. Samtidigt kvarstår objektiva inskränkningar i
de möjligheter som samhällen (och männen) erbjuder dem. Här passar
Ziehes begrepp om görbarhet och individualisering in: den enskilda
tonårsflickan känner sig själv ansvarig för sina beslut och skisserar
vägar att förverkliga sina drömmar, samtidigt som hon genom
reflexiviteten någonstans är medveten om de strukturella problem som
finns. Detta föder nya former av osäkerhet och ambivalens, som kan
avläsas i populärkulturella uttryck, i medierna såväl som ungdomsstilarna. Margareta Norell (1989) har skisserat den historiska
utvecklingen av efterkrigstidens tjejstilar, och liksom Hillevi Ganetz
(1987, 1989 och 1989a) tolkat populärkulturella ledbilder som
exempelvis Madonna som uttryck för en ny androgynitet som
omdefinierar traditionellt kvinnliga symboler. 57
Vissa forskare har istället betonat manlighetens förändringar. Tove
Holmqvist (1990) har t ex visat att den starkaste tendensen i 80-talets
veckotidningsreklam är att mansbilderna sexualiserats och feminiserats.
Magdalena Czaplicka och Hedwig Ekerwald (1986) har påvisat
liknande förskjutningar i tonåringars konsumtionsvanor, där killar
köper allt mer skönhetsmedel och hårvårdsprodukter. Lissie Åström
(1990) talar om en feminisering av männen genom unga pappors nya
barnintresse, vilket tolkas som uttryck för ett ökat manligt behov av
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Androgynitet avser här en ”kulturell bisexualitet” snarare än en könlös
unisexualitet. Könen har inte blivit lika varandra, men upptagit vissa av varandras
traditionella egenskaper, och det kvinnliga i mannen är heller inte identiskt med
kvinnans kvinnlighet, eller omvänt (jfr Kristeva 1983/1987 s 70 och 224). Lisbeth
Larssons avhandling om kvinnors läsning och svensk veckopress under 1900-talet
antyder f ö en motsatt och mer dyster utveckling där könen snarast glider ifrån
varandra, men hennes material slutar på 60-talet och fångar därför knappast de
senmoderna tendenser som andra forskare diskuterat.
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relationer till andra och en ökad och socialt legitim manlig
omsorgsorientering. I Erling Bjurströms studier av hårdrock (1985) och
raggare (1990) ges den allmänna feminiseringen stor roll för hur unga
subkulturella män experimenterar med eller söker återupprätta
traditionella mansideal. Liknande teman går igen i flera studier kring
hur manliga ungdomsstilar och populärkulturbilder förändrats.
Iakttagelserna av manlighetens feminisering passar in i det Ziehe
(1982/1986 och 1989) och andra diskuterat som en växande tendens till
relationsorientering och subjektivering. Denna kan alltså främst tänkas
gälla de unga männen, för vilka en sådan orientering är något historiskt
nytt, medan kvinnor redan traditionellt haft fler sådana drag. Kanske
har dessa kulturella orienteringar både traditionellt (för kvinnor) och i
senmoderniteten (för män) att göra med de djupare psykiska strukturer
som kan associeras till narcissismbegreppet.
Här har det alltså växt fram en serie enskilda studier som ger olika
pusselbitar till en förståelse av hur senmoderna förändringar av den
sociala och den kulturella manligheten samspelar. Det behövs dock mer
tolkningsarbete för att länka samman dem. Exempelvis är konsumtion,
estetik och reklam i visst avseende traditionellt kvinnliga områden, som
den senmoderna kulturella friställningen i ökande grad kan ha gjort
tillgängliga för män. Men studier av enbart dessa områden kan då
komma att underbetona kvinnlighetens förändringar, eftersom de
kanske mindre kommer till synes i ändrade konsumtionsmönster eller
visuella kvinnobilder än i nya förhållningssätt till politik, arbete och
framtid. Att klä sig ”manligt” har ju redan länge varit möjligt inom
ramen för kvinnligheten som maskerad, så där visar kanske nya former
för handlande på icke-estetiska områden mer av ett eventuellt pågående
överskridande av könsmässiga traditioner. 58
Manlighetens och kvinnlighetens förändringar förutsätter och
påverkar varandra. Arbetet med att tänka samman manligt och
kvinnligt ur ett ungdomskulturellt moderniseringsperspektiv har ännu
bara inletts. Manligheten tycks ha öppnat sig mot vissa kvinnliga drag
och införlivat estetiseringen av den egna kroppen och möjligheten till
omsorg och intimitet, medan kvinnligheten införlivat traditionellt
manliga drag som utnyttjandet av kollektivet och offentligheten samt
planeringen av den egna livsbanan och yrkeskarriären. Men det är
säkert fel att uppfatta detta som generella utjämnande tendenser. Det
finns ju samtidigt försvarsreaktioner i vissa ungdomsgrupper, som när
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Jfr Straayer 1990.
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raggare eller skinheads medvetet odlar macho-drag i försvar mot den
hotande kvinnligheten. Och även om förändringarna kanske inte
entydigt låter sig begränsas till enskilda klasser eller etniska grupper,
finns det skäl att tro att det mer handlar om en öppning av nya,
gränsöverskridande möjligheter inom normalitetens ram än om att alla
plötsligt kan bli vad de vill. En period av entydig åtskillnad håller inte
alls på att ersättas av någon ny entydig jämlikhet, utan vi har skäl att
vänta oss att enhetligheten bryts upp i en serie olika parallella
könsidentiteter, vilket gör det extra svårt att uttala sig om exakt i vilken
riktning utvecklingen generellt går. Hur som helst är det uppenbart att
vi behöver precisera hur de olika tendenser som formulerats teoretiskt
förhåller sig till könsdimensionen, likaväl som det behövs en etnisk,
ålders- och klassmässig specificering. Vissa av de generella begreppen
och de senmoderna strömningarna gäller kanske främst de unga
kvinnorna, andra passar bättre in för de unga männen.
Vi ställs hela tiden inför en svårgenomskådad blandning av
reproducerad traditionell könsordning och nya drag, vilket kan göra det
svårt att läsa samman olika undersökningar. Är man främst på jakt efter
skillnader mellan könen är det lätt att betona traditionella drag, t ex att
unga kvinnor formar väninnerelationer i dyadiska och triadiska
mönster, medan unga män bygger större och mer pyramidformade och
hierarkiska kompisgäng. 59 Men vill man istället se nya tendenser fäster
man sig kanske hellre vid att flickor börjat våga sig mer ut i det
offentliga rummet och att kompisgängens rigida hierarkier upplöses till
förmån för diffusare och mer könsblandade former av gängmed
funktion av ”social livmoder”. Detta ger olika tolkningsmöjligheter av
samma material, beroende på om man lägger tonvikten vid
differensstrukturer eller vid historiska processer.
Det är ofta problematiskt att reducera könsskillnader eller moderniseringsprocesser till alltför enkla empiriska polariteter eller att bara se
en av könets flera dimensioner. Så snart en större komplexitet
uppmärksammas, ökar också ambivalenserna och motsättningarna i den
bild som uppstår, och istället för att fly från denna komplexitet kunde
den bli vår utgångspunkt. En bild som såväl tidigare forskning som
mediebudskapen ger är exempelvis att stadens ungdomsoffentlighet är
företrädesvis manlig och att män är mer rörliga i det offentliga rummet
medan kvinnor mer håller sig till intimsfären och familjens privata rum.
En sådan tes behöver kvalificeras. Kvinnor har t ex i den borgerliga
59
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Jfr Sørensen 1986, Öhrn 1987 och Ganetz & Lövgren 1991.
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offentligheten länge utgjort en stor del av publiken i offentlighetens
arenor, i allt från konserthus, teatersalonger, bibliotek och muséer till
köpcentra och kaféer. Att de hållits borta från offentliga maktpositioner
betyder inte nödvändigtvis att de isolerats i hemmen. Likaså flyttar
unga kvinnor tidigare hemifrån och från glesbygd till storstäder, och de
reser på sin fritid lika mycket som män. Det första kan knyta an till
kvinnors traditionella beredskap att tidigt byta hem i samband med
giftermål, men nu flyttar de också oftare ensamma. Tillsammans med
det historiskt nya tidiga och större kvinnliga resandet är detta ett
modernt drag, och det antyder också att kvinnor faktiskt kan ses som i
vissa avseenden mer modernitetsbejakande än män. 60 En sådan
kvinnlig rörlighet kan kanske tolkas som resultat av subjektiva
drivkrafter. Den motsäger den traditionella bilden av rörliga män och
hemmabundna kvinnor, och antyder att vi behöver förstå modernitet,
manlighet och kvinnlighet på mer ambivalenta sätt. 61 Kanske ger
modersrelationen i familjen unga kvinnor inte bara större relations- och
omsorgsförmåga utan också en större längtan bort från de
inskränkningar och den övervakning de utsätts för?
Detta resonemang har också konsekvenser för kopplingen mellan
adolescens och manlighet. Ungdom, adolescens och pubertet tolkas
ofta ur ett manligt perspektiv, vilket lett en del feministiska kritiker till
att hävda att flickor egentligen knappast deltar i någon ungdomskultur
och att ungdomsforskningen därför aldrig kan ha något att ge
förståelsen av kvinnlig socialisation. Det ligger naturligtvis en hel del i
att det finns många offentliga diskurser, inte minst i medierna, där
adolescens och ungdom ensidigt förknippas med manliga bilder av
frigörelse, uppror, gänggemenskap osv, och att denna koppling gör det
60

Enligt Årsbok om ungdom 1991 s 114f sammanbor varannan kvinna med någon
före 25 års ålder, vilket bara gäller var fjärde man, och nästan dubbelt så många av
de 20-24 år gamla männen bor kvar hemma (44% mot 24% för kvinnorna 1985).
Lundgren 1989 visar att norrbottenkvinnor mellan 16-24 år i långt högre
utsträckning än de jämnåriga männen flyttar söderut, att de dessutom oftare vill
flytta även om jobb funnes på hemorten, och att fler unga kvinnor än män under
80-talet flyttat in till Stockholm. Enligt Czaplicka 1987 reser tonåringar lika
mycket oberoende av kön, såväl med familjen som med kamrater. Mitterauer
1986/1991 s 58 betonar med stöd i västtyska studier det nya i att kvinnor börjar
resa på egen hand tidigare än män.
61 ”Det är förenligt med både ideologi och verklighet att det i sagorna så gott som
alltid är pojkar som ger sig ut på äventyr […]. Bland mina informanter är också den
sortens dristighet mer företrädd bland männen än bland kvinnorna” skriver Åström
1990 s 57. Frågan är alltså om denna tradition idag håller på att brytas?
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svårare för unga kvinnor att förena ett deltagande i ungdomskulturella
aktiviteter med uppbygget av en kvinnlig vuxenidentitet. 62 Men det
finns å andra sidan också drag i den samhälleliga ungdomsbilden som
snarast har en kvinnlig slagsida. När vi t ex talar om adolescens och
pubertet i termer av osäkerhet och identitetssökande, idoler, acne eller
kroppsfixering framför spegeln, är den typiska tonåringen minst lika
gärna en kvinna som en man. Mediebilderna av ungdom och ungdomskultur är inte som helhet så entydigt androcentriska som det kan
framstå om man bara läser om exempelvis ungdomsvåld. Där finns en
betydelsefull ambivalens såväl i ungdomars verklighet som i
ungdomsdiskursen. Ungdomskultur förknippas liksom populärkultur i
allmänhet lika ofta med det Andra och därmed med kvinnlighet. 63
Diskurserna om ungdoms- och om masskultur är ambivalenta, och
tillåter därför inte de entydiga dikotomiseringar som de vid första
ögonkastet inbjuder till. Detta gäller inte minst i senmoderniteten då
vissa sådana gränser blivit än mer flytande.
Min femte tes är alltså att subjektivitet, identitet och kön måste
förstås som historiskt föränderliga, och att den ungdomskulturella
könsproduktionen i hög grad berörts av moderniseringsprocesser under
vår nuvarande, senmoderna fas.

Echo
Mot denna bakgrund är det nu möjligt att summera könsperspektivets
betydelse. Analysen av senmodern ungdomskultur bör ta hänsyn till
mina fem punkter. 1) Könsaspekten kan aldrig tänkas bort i
ungdomskulturforskningen. 2) Könsperspektivet pekar ut behovet av en
subjektsteori. 3) Könsordningen har flera dimensioner som bör
särskiljas för att åter kunna fogas samman. 4) Könen formas relationellt
och positionellt och bör inte reduceras till abstrakta eller universella
essenser, inte minst för att vi ska kunna respektera de andra
maktdimensioner som könsproduktionen samspelar med. 5) Kön och
identitet är föränderliga storheter i det senmodernas brännpunkt, och
62

Detta hävdar bland andra Hudson 1984.
Huyssen 1986 hör till dem som påvisat hur finkulturens modernister sedan länge
associerat populär- eller masskultur med kvinnlighet och sökt bekämpa bägge i sin
rädsla för det Andra, och denna analys är relevant också för många
ungdomskulturella uttryck.
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deras aktuella transformationer bör fångas med en ny känsla för
ambivalens och komplexitet.
Låt mig med dessa verktyg nu återvända till diskussionen om en
växande narcissism i ungdomskulturen. Det är många som där har
påtalat behovet av en könsprecisering.64 Jag övergav tidigare Echo när
hon fåfängt sökte Narcissus’ närhet och knappast kunde ses ens av oss.
Vart tog hon egentligen vägen?
Myten om Narcissus och Echo betonar könens polarisering och
olösliga relation till varandra. Bägge två söker den Andra, men
misslyckas. Speglingen i den eller det Andra är nödvändig för att deras
egna identiteter ska utmejslas och överleva, men de stöter på var sina
hinder för detta. Narcissus är målet för Echos kärlek, men han vill bara
se sig själv. Echo kan ingen bli bunden vid därför att hon förlorat den
egna rösten. Hon är osynlig för att hon inte kan ge röst åt sin identitet
som den andra i förhållande till Narcissus. Därmed förmår ingen av
dem förvandla speglingen till fullödig interaktion.
Även de som påpekat att det är alltför lätt att glömma Echos roll
fortsätter ofta att tilldela henne den speglande birollen vid Narcissus’
sida: Echo reduceras till hans eko. Skulle man kunna tala om en
(kvinnlig?) echoism eller ett ”Echo-syndrom” parallellt till en
(manlig?) narcissism i ungdomen och i vår tid? Eller är det Narcissus
själv som har både en manlig och en kvinnlig senmodern variant? 65
Vi behöver en historisk dimension för att urskilja narcissismens
könsaspekter. Myten och psykoanalysen visar å ena sidan att
64

Se t ex Drotner 1986 och 1991, Ganetz 1987, Simonsen & Illeris 1989, Nielsen
& Rudberg 1991 och Bengtsson 1991.
65 Oklarheten finns bl a hos Donen 1983 s 110: ”Kvindens stilling er delvis
anderledes p g a de kønsrollemæssige forventninger, hun skal opfylde. Og nogle af
dem ligner forbløffende nogle træk ved Narcissus. Hun skal være passiv, smuk,
spejle sig i andre – og dvs for at tilfredsstille sine egne behov skal hun samtidig
reflektere den andens behov. Hun skal med andre ord ligne en Echo. Men her står
kvinden overfor nogle rolleforventninger, nogle udefra kommende krav. Denne
situation må ikke forveksles med kampen om udskillelsen af en fast identitet, en
individualitet, fra det oprindelige ubevidste – eller Narcissus’ jagt i skoven efter at
kontrollere, dvs realistisk at kende, sine egne følelser og tanker. Disse opgaver står
både den kvindelige och den mandlige Narcissus overfor.” Kvinnan är alltså som
Narcissus, dvs som Echo, eller både-och? Det är inte helt lätt att passa in
traditionell (social och kulturell) kvinnlighet i mytens mönster. Det kulturellt
kvinnliga påminner både om Narcissus, genom intresset för den egna kroppsbildens
skönhet, och om Echo, genom kravet att spegla mannen och tillfredsställa hans
begär.
61

JOHAN FORNÄS

narcissism ligger djupt inbäddad i traditionella psykiska former, som
tidig livsfas, som speciellt i ungdomsåren möjlig upplevelseform, och
som vuxen patologi, å andra sidan har vi diskussionen om senmoderna
psykiska drag. I bägge avseendena kan vi inreflektera könsaspekter.
Vad gäller den traditionella teorin är det lätt att ana en
maktdimension i Narcissusmyten. Kvinnan Echo döms att tjäna
mannen Narcissus som hans spegel: hennes kunskap och begär tystas
och hålls avskilda genom att hon isoleras i positionen som hjältens
spegel. Kvinnlig narcissism tycks därför vara en ”echoism”, eftersom
den blick kvinnor söker spegla sig i är mannens. 66 ”En kvinna måste
alltid ge akt på sig själv. Hon beledsagas nästan ständigt av sin egen
bild av sig själv. […] Män handlar medan kvinnor framträder. Män ger
akt på kvinnor. Kvinnor ger akt på sig själva bli iakttagna.” 67 Echo är
den undertryckta som pratar, övervakas, speglar och stödjer – en
position som kvinnor långt oftare än män intar i våra vardagliga,
estetiska och politiska diskurser och som kan associeras till den ofta
tematiserade kvinnliga omsorgsrationaliteten och relationsorienteringen. 68
Här finns också ett samband mellan generationerna: Den unga
kvinnan (Echo) placeras i interaktionen med mannen (Narcissus) i
moderns (Junos) speglande och väntande position. Narcissus är barn av
en vattennymf och en flodgud, vilket binder honom starkt till vattnet,
till vilket han längtar (källan) och i döden återvänder (Styx). Han har
problem med att stiga upp ur och avskilja sig från vattnets flöden, som
kan ha med den arkaiska, preoidipala modern och det omedvetna att
66

Segal 1989 s 171; jfr även s 183: ”Female narcissism revolves around surface
phenomena – poses in mirrors, clothing, make-up. It is meant to create ever more
elaborate surfaces for the male gaze to penetrate.” Jfr även Riviere 1929/1986,
Burgin m fl 1986, Modleski 1986a och Huyssen 1986 om den täta relationen
mellan populärkultur, fantasi, maskerad och kvinnlighet.
67 Berger 1972/1989 s 46f (översättningen korrigerad efter det engelska originalet).
I sin analys av Harlekin-romantik bygger Modleski på detta med att ”women are
supposed to be unconscious of themselves if they are not to incur the charge of
narcissism, and yet they are continually forced to look at themselves being looked
at”, i konst, filmer, tvåloperor, böcker osv (1982 s 111f).
68 Jfr t ex Chodorow 1978/1988, Gilligan 1982/1985, Nielsen & Rudberg 1988 och
1989/1991, Hultman 1990, Nordenstam 1990 samt Cwejman 1991, som alla
betonar det relationella och speglande i den kvinnliga positionen. Modleski 1982
understryker som flera andra feministiska populärkulturforskare i högre grad att
den även i kvinnor själva internaliserade manliga blickens objektiverande av
kvinnor också innebär en bevakning och kontroll av dem.
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göra. Och källan beskrivs av Ovidius på ett sätt som kan föra tankarna
till den gåtfulla modersöppning ur vilken han en gång föddes.69
Kristeva ger detta en mycket intressant tolkning: ”If it be true that in
Narcissus’ universe there is no other, one might nevertheless think of
the spring as his partner. A symbol of the maternal body […]”. 70
Denna arkaiska modersgestalt är väl närmast ur spädbarnets synvinkel
en kropp utan röst, dvs utan symboliskt språk, medan Echo kan sägas
ha förvandlas till röst utan kropp, då hennes stämma förlorat sin
subjektivitet och alteritet då den svävar ensam omkring, helt fjättrad
vid att återge mannens tal (den symboliska ordningen). Mellan de två
finns det band, men också skillnader.
Här lurar åter faran att alltför essentialistiskt och aprori binda det
kvinnliga till det moderliga. Det omedvetna har i sig inget kön, och det
är ingen slump att Freuds psykoanalys infört termen detet. 71 I det
omedvetna saknas både tid, negationer och någon egentlig
könsskillnad. I det lilla barnets narcissistiska stadium, och när ungdomar (eller vuxna) tillfälligt åter träder in i narcissistiska upplevelseformer, har inte det moderliga ännu blivit fast och slutgiltigt
könsbundet, även om modern ur sin egen och den vuxna omvärldens
69

”Kraftigt fordrades gräs i källans fuktiga närhet, dungen av skog däromkring gav
skydd mot brännande solen” skriver Ovidius. ”This pool is not only as glassy as a
mirror; its shadiness, secrecy, mysterious coolness and inaccessibility to anyone but
Narcissus surely designate it as the entrance/exit of the mother’s genital”,
kommenterar Segal 1989 s 170f (ännu mer vattensymbolik omnämns av Donen
1983 s 105).
70 Kristeva 1983/1987 s 113. Och hon fortsätter: ”He Loves, he loves Himself –
active and passive, subject and object. Actually, Narcissus is not completely
without object. The object of Narcissus is psychic space; it is representation itself,
fantasy. But he does not know it, and he dies. If he knew it he would be an
intellectual, a creator of speculative fictions, an artist, psychologist, psychoanalyst”
(s 116). En liknande möjlig utveckling av narcissism till estetisk och vetenskaplig
kreativitet tematiseras även hos Kohut och Ziehe.
71 ”Det omedvetna har inget kön” skriver också Clason 1990 s 50 när hon refererar
Kristeva, som ofta sökt särskilja dimensionen manligt-kvinnligt från dimensionen
semiotiskt-symboliskt. Denna omedvetna struktur i subjektet har rötter till
spädbarnets odifferentierade psyke, men kan inte ses som en direkt och enkel
fortsättning av detta utan uppstår som särskild inre instans parallellt med jaget, just
i den fas när spegelstadiet avlöser den primära narcissismen: ”det, der tilhører det
oprindelige, er ikke det samme som det, der ligger dybest. Det mekaniske, det, der
står i ’tredje person’, det, der er ’intetkøn’, ’af form som det’, det er efter vor
mening det dybeste i det menneskelige væsen uden alligevel at være der fra
begyndelsen” (Laplanche 1987/1990 s 51).
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synpunkt naturligtvis är kvinna. Den narcissistiska speglingen i modern
är en relation som bara börjat ana könsskillnaden. Först i efterhand,
eller ur föräldrarnas synpunkt, fixeras könspolariteten och det
moderliga identifieras med det kvinnliga. I narcissistiska upplevelseformer är den arkaiska modern lika lite kvinna som subjektet har något
bestämt kön. Det arkaiska moders-”objektet” och det preoidipala (pre-)
”subjektet” är bägge odifferentierade (”semiotiska”), trots att modern
fysiskt och kulturellt är kvinna. De första och djupaste, förspråkliga
och embryonala objektrelationerna med sina översvämmande upplevelser av antingen lust och allmakt (jouissance) eller äckel och vanmakt
(abjektion) befinner sig i det gryningsland där könsskillnaden ännu inte
riktigt hunnit födas. Den utmejslas i en process där den arkaiska urmodern kopplas samman med den verkliga modern, kvinnligheten och
(för flickor) jaget eller (för pojkar) det Andra, och det sker inte
”naturligt” utan genom kulturella och sociala mekanismer som
upprätthålls av samhällets symboliska ordning. 72
Narcissismfrågan kan därför inte reduceras till en fråga om
könsskillnader utan handlar om upplevelseformer som går tillbaka på
fördifferentierade stadier och därför gäller bägge könen lika, även om
deras inbäddning i senare subjektsformer och ideologiska överlagringar
skiljer sig mellan män och kvinnor. 73 Detta kan förklara varför det är så
svårt att entydigt relatera Echo och Narcissus till kvinnliga eller
manliga positioner. De är mytiska representanter för positioner med
rötter bortom könsskillnaden och som bägge könen kan inta, även om
där finns könsbestämda preferenser. Inte minst i ungdomskulturen kan
positionerna flyta, som när kvinnliga fans och en manlig rockartist
ömsesidigt speglar och bekräftar varandra på en konsert.

72

Jfr Widerberg 1990 s 68: ”Den första upplevelsen av abjektion, spädbarnets, är
könsneutral. Senare då subjektet börjar konstituera objekt, kanaliseras denna känsla
på ett könsspecifikt sätt i identitetsutvecklingen. […] I denna projicering av det
abjektala på Kvinnan kommer samhället in.” Det är alltså just i den narcissistiska
fas då subjekt-objektrelationen utmejslas och individen förs in i den språkliga och
symboliska ordningen som objekt- och modersrelationen börjar anta könsspecifik
form.
73 Så konstaterar också Frith & McRobbie 1980 s 19 apropå John Travolta i filmen
Saturday Night Fever: ”Narcissus rules. The concept of narcissism, like that of
realism, raises more difficult questions than we can answer here, but we do need to
make one concluding point: rock’s sexual effect is not just on the construction of
femininity and masculinity: Rock also contributes to the more diffuse process of
the sexualisation of leisure.”
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Om kvinnor genom inträdet i den symboliska ordningen och i
relationen till män hamnar i objektsposition, kan en motstrategi bli
kravet att kvinnor ska sluta spegla sig i män och istället utveckla sina
egna ideal oberoende av den manliga blicken. Denna puritanskt
asketiska strategi är emellertid en både omöjlig och onödig
återvändsgränd. Vi behöver även könsmässigt spegla oss i det Andra
för att finna oss själva. Vi kan inte heller alltid kräva full egen kontroll
över speglingarna, utan måste våga lämna ut oss åt en oförutsägbar
spegling i en dialog med den Andra. Vad vi däremot kan sträva efter är
ömsesidighet i denna dialog och reflektion över dess villkor.
När det sedan gäller de historiska förändringarna hävdar som
tidigare nämnts flera forskare att narcissistiska tendenser ökat i vikt i
vad jag kallat senmoderniteten. 74 Här finns en rad olika definitioner av
vad som ska avses. Eftersom en utgångspunkt varit iakttagelser av nya
former av psykiska störningar är det vanligt att man talar om att en
narcissistisk patologi avlöst tidigare neurotiska symptom. 75 Nu är det
viktigt att skilja det patologiska från det normala, så att inte alla nya
tendenser stämplas som sjukdomssymptom. Det är lätt hänt, eftersom
förändringar av det normala alltid först jämförs med den tidigare
normen och då framstår som störningar. Men i ungdomskultursammanhang är det intressantare att diskutera förändrade former för normalitet
och narcissistiska upplevelseformers allmänt ökade betydelse i vår
kultur, inte minst bland och för ungdomar.
Kanske är det relevant att använda Narcissus och Echo som
representanter för traditionell manlighet och kvinnlighet, eftersom män
och kvinnor haft en tendens att prioritera den ena (den självcentrerade
Första) eller den andra (den speglande och relationellt stödjande Andra)
positionen. Men om detta kan vara riktigt för traditionella dispositioner
behöver det inte automatiskt gälla för de senmoderna förändringstendenserna. En möjlighet är att kvinnors echoism och mäns narcissism
bägge ökar, så att könen skulle glida ifrån varandra ytterligare i
traditionell riktning, men detta motsägs av alla tendenser i ”könsutjämnande” riktning (mäns ”feminisering” och växande relations74

Jfr not 1.
En sådan utveckling har numera starkt empiriskt stöd. Se t ex Alvesson 1989,
som på s 186 sammanfattande säger att det torde finnas lika mycket narcissistiska
självstörningar bland kvinnor som bland män, även om kvalitativa skillnader
mellan könen finns på grund av att patriarkatets försvagande får olika effekter och
att oidipalkonflikten har olika betydelse för de bägge könen.
75
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orientering, kvinnors ökande autonomi och yrkeslivsorientering etc).
En annan möjlighet vore att narcissismdimensionen är helt irrelevant
för vår tids könstransformationer, men vi står ändå med omfattande
indicier för att narcissismens betydelse tilltar. Rimligast verkar det att
anta att utvecklingen går i narcissistisk riktning för bägge könen, men
att detta betyder vitt skilda saker beroende på om den traditionella
utgångspunkten varit mer av Echos eller av Narcissus’.
En invändning mot Ziehe m fl har t ex varit att om narcissism hos
män kommer till uttryck som ökade autonomisvårigheter och ökat
behov av självstödjande relationer snarare än yrkeskarriär, så kan man
ju knappast finna detta hos kvinnor, som snarare först nu fått möjlighet
att upprätta individuell autonomi och planera för en egen yrkesidentitet. 76 Det är riktigt att beskrivningarna av narcissismens konkreta
framträdelseformer varit androcentriska, likaväl som de varit
etnocentriska och medelklassbaserade, och här behövs ett omfattande
empiriskt kompletteringsarbete. Men i alla dessa tre dimensioner kan
det ändå finnas möjlighet att tendensen gäller bredare, vilket också
Alvesson finner i sin undersökning av de narcissistiska störningarnas
köns- och klassmässiga utbredning. 77 En könsprecisering kan leda till
modifieringar av grundteserna, inte för att narcissismtendensen inte
skulle vara allmän, utan för att den får skilda yttringar beroende på om
man som man redan tidigare företrädesvis intog Narcissuspositionen
eller om man som kvinna före moderniseringens sena fas fanns nära
Echopositionen. För att alls komma vidare i denna diskussion måste vi
76

Simonsen & Illeris 1989 s 84-87, kritiserar Ziehe på fem punkter. 1) Den
identitet som upplöses och är mindre fastlagd livet igenom idag är främst
yrkesidentiteten; men denna är ju först och främst manlig, patriarkal, och kvinnors
traditionella identitet kan inte bindas till lönearbetet på detta vis. 2) Det är den
manliga, jagstarka subjektsutvecklingens framåtriktade planering som
problematiserats idag, medan kvinnors identitetsändringar inte låter sig fångas med
dessa begrepp. 3) De empiriska beläggen kommer från Kohuts företrädesvis
manliga klienter, och symptom som bristande arbetsglädje och självkänsla är inte
relevanta för kvinnor. 4) Den rädsla för nederlag som enligt Ziehe skapar en
regressiv återhållsamhet är manlig, eftersom kvinnor aldrig haft samma möjligheter
och därför inte heller kan få samma prestationsångest. 5) Autonomiproblemen i den
nya ungdomen är bara nya för män, eftersom kvinnor enligt psykoanalysen alltid
haft autonomiproblem, och de nya autonomiproblem unga kvinnor idag har är
motsatta männens, eftersom de grundas på att kvinnlig autonomi först nu blir
möjlig men under kaotiska betingelser, medan den klassiska mansautonomin
avvecklas.
77 Alvesson 1989 s 185f. Sernhede 1984 fann också teorin mycket fruktbar i
analysen av ”vanliga” killar och tjejer från förorternas arbetarklass.
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skilja å ena sidan mellan narcissism som tidig livsfas och som särskild
upplevelseform, å andra sidan mellan narcissism som patologisk
störning och som allmän tendens bland främst ungdomar i senmoderniteten. För att kunna föra frågan vidare behövs dessutom en
närmare utredning av vad narcissism egentligen karakteriseras av, och
inte minst vad de narcissistiska upplevelseformer egentligen är som
aktualiserats i senmodern ungdomskultur. Begrepp som regression,
narcissism, symbios, spegling och reflexivitet har ofta använts på
ungdomskulturens område, men också där behövs ett tydligare
isärhållande av några olika dimensioner för att deras samspel ska
uppfattas.

Symbios och spegling
Det finns en oklar glidning i narcissismdiskussionen. Ibland diskuteras
upplevelser av självspegling i andra: idoler, kompisar eller partners.
Andra gånger är det upplevelser av gränslöst uppgående i andra, i
musik eller i andra estetiska uttryck som åsyftas med beteckningen
narcissistiska upplevelseformer. 78 Men spegling och symbios är
knappast identiska, även om de kan vara besläktade.
Att spegla sig har att göra med att identifiera sig, dvs att gå
samman med det man speglar sig i, dvs sin bild. Bekräftar man t ex sin
identitet genom att spegla sig i kamratgruppens ”sociala livmoder” kan
man också känna sig som ett med gänget. Söker man upphäva stela
jaggränser genom starka volym-, beat- och soundupplevelser i
rocklyssnandet kan man samtidigt också spegla sina inre känslor i
musikens uttryck. Så hänger alltså symbios och spegling samman. Men
å andra sidan kan de synas utesluta varandra, eftersom spegling
egentligen förutsätter att den som speglar sig är och ser sig som separat
från omvärlden och spegeln, även om hon/han kan identifiera sig med
spegelbilden. För att alls kunna spegla sig i kompisgruppen måste man
uppfatta den som skild från sig själv. Hur kan denna paradox lösas?
Nyckeln kan vara att skilja mellan två typer eller steg i
narcissismens psykiska ”regression”. Den gränslösa symbiosens totala
hängivelse är en ”liminal” gränsupplevelse, en inre konstruktion byggd
på minnet av den allra tidigaste barndomen, innan den första speg78

Jag har själv inte tydligt undvikit detta, inte ens så sent som i Fornäs m fl 1990.
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lingen i det Andra – modern eller yttervärldens ting. Det är denna
självförglömmande hängivelse som kan förknippas med jouissance,
såsom en total upplevelse av lust och välbehag, och som i det
förspråkliga stadiet av subjektets historia står i motsats till det Kristeva
kallat abjektion: en lika oreserverad känsla av äckel. Det handlar alltså
om en arkaisk sammansmältning som snarast är för-narcissistisk. För
att knyta an till Narcissusmyten kan man säga att det är detta totala
uppgåendet i moderssymbiosen, i vattnets gränslösa flöde, som
Narcissus längtar efter och inte vill överge, och det är drivkraften
bakom hans fixering vid sin spegelbild. Men speglingen ger honom inte
denna symbios åter, utan låser fast honom i narcissismens genomgångserfarenhet. Han har fastnat i det speglingsögonblick som borde ha
lett honom ut ur den förnarcissistiska symbiosen och in i språkets
intersubjektiva, symboliska ordning. Liksom melankolikern förmår han
inte upptäcka lusten i språket; han vill inte tala med Echo och är döv
för hennes ord, och sluter sig i sig själv, fåfängt balanserande på
spegelns yta. 79
Detta kan relateras till hur Laplanche särskiljer två olika sätt att
förklara primärnarcissismen hos Freud. 80 Den ena sidan, som kom att
dominera i hans arbeten från 1920, ser spädbarnet en sluten monad som
plötsligt öppnas för omvärlden genom behovets inre tryck och en
”primitiv hallucination”. Här finns en tendens att se ursprunget som ett
slutet biologiskt system, en uppfattning som kan tolkas som resultatet
av en myt eller urfantasi om återvändandet till modersskötet. Den
primära narcissismen ses som ett objektslöst, ”anobjektalt” tillstånd.
Svagheten i denna modell är att spädbarnet ses som helt utan relation
till yttervärlden och att det då blir svårt att inse hur språnget till
speglingen och jagets uppkomst alls kan tas. Dessutom går hela

79

”Inside and outside are not precisely differentiated here [i ”primary narcissism”],
nor is language and active practice or the subject separated from the other. […] The
ego of primary narcissism is thus uncertain, fragile, threatened, subjected just as
much as its non-object to spatial ambivalence (inside/outside uncertainty) and to
ambiguity of perception (pleasure/pain)” (Kristeva 1980/1982 s 60 och 62).
”Identity, in the sense of a stable and solid image of the self where the autonomy of
the subject will be established, emerges only at the end of this process when
narcissistic shimmering draws to a close in a jubilatory assumption that is the work
of the Third Party” (Kristeva 1987/1989 s 257).
80 Laplanche 1970/1987 s 96ff, 1987/1990 s 81ff, Laplanche & Pontalis 1967/1988
s 255-257.
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Narcissus-temat egentligen förlorat när det speglande momentet försvinner.
Den andra versionen, som återfinns i Freuds skrifter runt 1914, ser
narcissismen inte som ett urtillstånd utan som något som utvecklas
samtidigt med jaget och där föräldrarnas egen narcissism, när de
projicerar sin självkärlek och sina misslyckade projekt på barnet, är en
viktig motor. Narcissismen är inte individens ursprung utan jagets, som
en instans skild från detet och omvärlden. Ur de ursprungliga autoerotiska drifterna utvecklas den självspeglande narcissism som bara i
efterhand uppfattas som ett ursprungstillstånd. Definieras narcissism
som kärlek riktad mot självbilden kan den ju inte uppstå förrän ett jag
med en sådan självbild finns; narcissismen, jaget och självbilden
uppstår i själva verket i samma rörelse. Narcissismens uppkomst
hänger ihop med sexualitetens, lustens och jagets, inte individens och
dess behovs: en icke-sexuell (kroppslig) relation till omvärlden (och
modern) finns redan innan. Det vore fel att blanda samman
sexualitetens (och jagets) uppkomst med utvecklingen av individens
perceptivt-motoriska relation till världen. 81
Narcissistiska upplevelseformer innefattar moment av både en
spegling och en balansering på gränsen mot den gränslösa symbiosen,
dvs som en upplevelse av just den balansakt vari den första
differentieringen mellan jaget och omvärlden uppstår. Rena sammansmältningsupplevelser faller tillbaka på ännu tidigare tillstånd, medan
självreflekterande spegling utan tendens till jagupplösande
gränsöverskridande snarast hör hemma under det bredare begreppet
reflexivitet.
Ziehe talar om att narcissistiska drag förenas med instabila objektladdningar och identifikationer, strukturell flexibilitet, jagsvaghet, ett
högtflygande men osjälvständigt jagideal (1975 s 106-109) samt ett
strängt men omoget överjag (s 159). En tidig symbiotisk
modersbindning leder till ”ein narzißtisches ’Festhalten’ an dem
81

Laplanche 1987/1990 s 85f och 90-94, 1987/1990 s 91f kritiserar därför även
dyad- och symbiosbegreppen. Liksom Melanie Klein hävdar Laplanche att
narcissismen måste ses som ”investeringen i et objekt, en indre ting i jeg’et, smeltet
sammen med jeg’et. Denne narcissistiske tilstand er desuden helt och holdent
forenelig med en åbning fra begyndelsen mod verden og det ydre objekt, om det så
kun er for at hade det og forkaste det. […] kleinianerne sætter gang i et synspunkt,
der lægger afstand til fabelen om en oprindelig narcissistisk tilstand hos mennesket
– til fordel for den eneste holdbare opfattelse af narcissismen: knyttet til en
introjektion af et helt objekt” (Laplanche 1987/1990 s 94).
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Stadium, in dem die Mutter noch gar nicht als konturiertes Objekt,
sondern eher als diffus-allmächtig wahrgenommen wird”, dvs att den
allsmäktiga, arkaiska modersbilden konserveras i barnets omedvetna
istället för att genom en oidipal kris utvecklas vidare till traditionella
jag- och överjagsinstanser (s 120f). Faderns frånvaro eller svaghet
hindrar oidipalkonflikten från att utvecklas som tidigare (s 127ff). Den
narcissistiska konstellationens grundproblematik består av en dubbel
invertering av yttre och inre: en yttre besvikelse över föräldrarna och en
inre fixering vid föräldraintrojektet, som i sin tur vänds till en längtan
efter ”symbiotiska” yttre objektrelationer. Primärnarcissismen avspaltas från ett fortsatt psykiskt strukturbildande. 82
Allt detta kan vara en gemensam tendens för bägge könen.
Oidipalkonflikten inte längre leder till någon stabil könsrollsidentitet:
Weder kann sich der Sohn intensiv mit dem schwachen Vater identifizieren,
noch die Tochter mit der ödipalen Mutter; beide, Sohn und Tochter, beharren
auf der narzißtischen Mutterbindung. Von daher ist es zu erklären, daß die zu
beobachtende Angleichung der Geschlechtsrollen häufig eher als
’Verweiblichung’ interpretiert wird; sie ist eigentlich aber eine auf archaische
Entwicklungsstadien zielende Regression. (Ziehe 1975 s 131)

Om både pojkar och flickor idag håller fast vid en primärnarcissistisk
modersbindning kan detta lätt tolkas som en feminisering, vilket nyare
ungdomskulturforskning så ofta gjort, men denna har kanske alltså
mindre med det kvinnliga än med en regression till den inre, arkaiska
och egentligen inte könsdifferentierade modersgestalten att göra.
Liksom Kohut, Lorenzer och Ziehe riktar även Kristeva intresset
mot människobarnets första sex månader, före både den odipala fas (ca
82

Ziehe 1982/1986 s 104. De normativa formuleringarna (”omoget” etc) är dock
problematiska, eftersom det handlar om en förändrad normalitet, som i och för sig
leder till att psykiska störningar också tar sig nya former, men som i sig varken är
friskare eller sjukare än den tidigare normala socialisationsformen. Detta Kohutinspirerade resonemang är slående parallellt med vad Kristeva i en helt annan
tradition något senare formulerat: ”What analysands are henceforth suffering from
is the abolition of psychic space. Narcissus in want of light as much as of a spring
allowing him to capture his true image, Narcissus drowning in a cascade of false
images (from social roles to the media), hence deprived of substance or place: these
contemporary characters are witnesses to our being unable today to elaborate
primary narcissism” (Kristeva 1983/1987 s 373f). Här finns ju mycket likartade
tankar om senmoderna psykiska förändringar i narcissistisk riktning, och t o m ges
massmedierna en roll som påminner om kulturell expropriation och reflexivitet hos
Ziehe.
70

NARCISSUS OCH DET ANDRA

3-5 år) som sysselsatte Freud och det spegelstadium (ca 6-18 månader)
som Lacan studerade. 83 Hon menar att primärnarcissismen inte är ett
ursprungligt, odifferentierat symbiotiskt tillstånd: ”one is not born a
Narcissus (one is born autoerotic), and one becomes Narcissus only
following the impact of a paternal identification subsequently
producing the Ego Ideal” (Kristeva 1983/1987 s 126). Redan i
narcissismen uppstår en triangulär relation eller kanske snarare
”protorelation” (för att alludera på Alfred Lorenzers begrepp om protosymboler som föregår och senare omger de fullt utvecklade språkligt
organiserade symbolerna) mellan barnet som potentiellt subjekt,
modern som den Andra och potentiellt objekt, samt en tredje part, ett
potentiellt ideal utanför mor-barn-dyaden (s 13). Denna tredje part är
”an archaic disposition of the paternal function, preceding the Name,
the Symbolic, but also preceding the ’mirror stage’ […] a disposition
that one might call that of the Imaginary Father” (s 22).
Freud talar om en ny psykisk handling, präglad av narcissism. Den kan
jämföras med kärleksrelationens djupstruktur. I en kärleksrelation älskar jag
den andre eftersom jag återfinner en positiv bild av mig själv i honom. Denna
primära narcissism är möjlig om jag kan återfinna mig själv genom en arkaisk
instans som redan är ett tredje mellan mig och min mor. Freud kallar det en
primär identifikation med den ’individuella förhistoriens fader’. Det är
subjektets nollpunkt, kan man säga. Den individuella förhistoriens fader är för
Freud ett konglomerat av bägge föräldrarna. Barnet kan ännu inte skilja på
kön. Men det hindrar inte att Freud placerar det på den faderliga sidan för att
markera att det behövs en plats för identifikationen som uppträder i stället för
relationen mellan mor och barn. Denna pol kan vara moderns yrkesintresse,
hennes begär efter någon annan, eller en social instans. 84

Det är därför nödvändigt att frikoppla de mycket tidiga, arkaiska eller
primärnarcissistiska moders- och fadersfunktionerna från den utvecklade könsskillnaden mellan kvinnligt och manligt, och alltså bryta med
de ideologiska föreställningar som senare i livet, och genom en social
påverkan, låter dessa två dikotomier sammanfalla med varandra och
entydigt låser det kvinnliga vid moderskapet och manligheten vid
”Faderns lag”. 85

83

Jfr Witt-Brattström 1984 s 50 och i Kristeva 1990a s 19f.
Kristeva intervjuad i Witt-Brattström 1984 s 51, även i Kristeva 1990a s 22f; jfr
vidare Kristeva 1983/1987 s 26 och 202.
85 Jfr not 72.
84
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Gränsöverskridande är ju ett oerhört vanligt tema i studiet av
ungdomskulturaktiviteter, men också detta förekommer på olika plan.
Socialt korsar vissa ungdomsgrupper konventionella gränser mellan
klasser, kön och individer genom att ragga, byta roller och bryta tabun.
När tjejer och killar möts på dansgolvet korsas sådana gränser, som kan
ha med kön, klass eller etnicitet att göra. Men också kulturellt
överskrids gränser – när ungdomars uttryck blandar olika estetiska
genrer och stilar på ett respektlöst sätt och på så vis bryter mot och
därmed nyskapar kulturella distinktioner. Subjektivt överskrider
individerna inre gränser i sitt psyke, inte minst genom att i
narcissistiska upplevelseformer sudda ut gränsen mellan inre och
yttre. 86 Det är främst det sistnämnda, inre gränsöverskridandet som
betonats i den nya narcissismdiskussionen, där rockens beat och sound,
kamratgruppen som ”social livmoder” och subkulturernas stilexperiment tolkats som uttryck för nya behov av narcissistiskt präglade
upplevelseformer. 87 Dessa olika gränsöverskridanden är emellertid
långtifrån alltid samordnade: olika kontexter och subkulturer gör olika
kombinationer. T ex kan sociala gränsmarkeringar (dvs brist på sociala
överskridanden) skapa trygghet som behövs för att tillåta psykiskt
gränsöverskridande. 88
Fenomenet spegling har som synes också att göra med reflexivitet,
som liksom narcissism sedan lång tid hör till adolescensens normalitet,
även om den blivit än viktigare idag. 89 Detta kommer bl a till uttryck i
tonåringars användande av medieförmedlade idoler för att spegla och
utveckla sitt jagideal. När vi talar om reflexivitet menar vi inte
nödvändigtvis medveten intellektuell reflektion. Självspeglingen kan
lika gärna ske i andra former, t ex genom att man använder vissa
visuella stilelement som tydligt anger ens position eller genom att man
använder medieutbud som bekräftar ens identitet. Att i vardagen
86

Jfr Winnicott 1971/1981 om lek och ”övergångsområden”.
”Die subkulturelle Kommunikationsmuster sind also genuin narzißtisch in dem
Sinne, daß sie eine auf symbiotische Erlebnisse gerichtete Selbstdarstellung
ermöglichen und eine vor fremden Ansprüchen absichernde Selbstbezogenheit”
(Ziehe 1975 s 193; jfr även s 238ff om ”subkulturell vermitteltes ’Erwecken’
narzißtischer Protosymbole”. Utförligare analyser av narcissistiska drag i rock och
kamratgäng finns bl a även i Nielsen 1977/1984, Fornäs 1980 s 41ff, Fornäs m fl
1988 s 22ff samt 1990 s 27ff och 36.
88 Detta var fallet för bandet Lam Gam i Fornäs m fl 1988.
89 Jfr Blos 1962, i vars efterföljd såväl Mangs & Martell 1974/1982 som Kaplan
1984/1987 ger narcissismen en framträdande plats i adolescensen.
87
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definiera sig själv med hjälp av mer eller mindre teoretiska begrepp är
bara ett av många möjliga uttryck för reflexiviteten, och knappast det
vanligaste. 90
Man kan inte alltid se reflexivitet som något positivt. Det är ofta
nyttigt att fundera över sin egen identitet och definiera sig gentemot
omvärlden, men det finns tillfällen då detta behov med viss fördel kan
dämpas. Dels kan reflexiviteten innebära en nästan plågsam fixering
vid den egna personen, en subjektivering som kan gå ut över förmågan
till verklig dialog med andra, dels kan den hänga samman med ett
samhälleligt intrång, en de kulturella symbolsystemens tvångsmässiga
expropriation av självet, särskilt i kombination med medier och institutioner med starka inslag av systemkrav. Det kan således vara önskvärt
att i vissa lägen medvetet söka begränsa den självtematisering och det
språkliggörande vi här sammanfattat som reflexivitet. Å andra sidan är
reflexivitet och expropriation heller inte enbart av ondo. Genom
explosionen av samhälleligt producerade bilder och tecken har vi
tillgång till ett öppnare socialt språk för identiteter och ideal, i stället
för att vara fångar i antingen en brist på språkliga bilder eller alltför
entydiga och hämmande bilder och betydelser. I stället för att bedöma
denna moderna utvecklings helhet är det mer intressant att studera hur
reflexiviteten används och utvecklas i olika konkreta sammanhang. 91
Reflexiviteten gynnas av moderniseringsprocesserna och mediernas
expansion, dvs av den kulturella expropriationen. Reflexivitet är en
disposition och ett förhållningssätt som kan men inte behöver bottna i
narcissism – den gör det bara ifall dess sociala och kulturella spegling
har att göra med psykiska regressioner till gränspunkten mot symbiotiskt gränsöverskridande. Medialiseringen kan vara ett verktyg för
ökande reflexivitet och för kulturell expropriation, men är inte den enda
kanalen för dessa. Däremellan råder ingen kausalitet: fler medier kan
öka reflexiviteten men å andra sidan kan en i vardagslivet och kulturen
växande reflexivitet också ligga bakom medietillväxten. Ännu mindre
bör man identifiera detta med systemvärldens (marknadens och statens)
90

Ordet reflexivitet härrör liksom ordet reflektera från latinets reflectere: ”böja
tillbaka”. Det som böjs tillbaka kan i naturvetenskapliga sammanhang vara ljusstrålar eller nervimpulser. Här väljer jag att reservera (själv-) reflektion (stavat med
kt) för en medveten eftertanke eller fundering (t ex om det egna självet). Det kan då
ses som ett specialfall av reflexivitet (med x) som står för alla former av fysisk,
psykisk, social eller kulturell självspegling.
91 Jfr Fornäs m fl 1990 och Ziehe 1989 s 144ff. Jfr även Semiotica 1980 och
Hutcheon 1980 för andra aspekter på reflexivitet.
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ökande kolonisering av livsvärlden. Varken medialisering eller
reflexivitet behöver ha något att göra med koloniseringen – de kan lika
gärna öka livsvärldens motståndskraft och egna kommunikativa
rationalitet. Koloniseringen är bara den ena, negativa sidan av exproriationen, reflexiviteten och medialiseringen, deras andra och positiva
följd är tvärtom ett växande mångkulturellt språkliggörande och en
kommunikationsförmåga som möjliggör en medveten (själv-)
reflektion. Medan kolonisering av livsvärlden handlar om hur makt och
pengar undantränger språklig kommunikation, betyder kulturell expropriation att kollektiva bilder och symboler präglar individers och
gruppers identitetsskapande. Den förra ger upphov till problem och
kriser men den senare ger även upphov till nya livsvärldsmöjligheter
genom att utveckla möjligheter för kommunikation över olika gränser.
Den senmoderna perioden aktualiserar reflexivitet i flera avseenden, ja den karakteriseras på ett avgörande sätt av att moderniteten
vänt sig mot sig själv, blivit mer självmedveten i takt med att själva de
moderna ”framstegen” och modernitetens egna mytologier problematiserats. 92 Denna reflexivitet återfinns i konst och vetenskap likaväl som
i våra vardagsliv, och är inte minst tydlig i nya ungdomskulturfenomen.
Ett resultat av den växande reflexiviteten är att fenomen som förr
uppfattats som naturliga och givna allt oftare ses som det de egentligen
alltid varit, nämligen sociokulturellt och historiskt skapade. Den kulturella friställningen och expropriationen leder till en avnaturalisering av
traditioner, däribland identiteter och smakhierarkier. Dagens ungdomar
ser förmodligen t ex allt oftare hur individuell smak och idenitet är
kopplad till social position. 93 På flera sätt är senmoderniteten snarare
92

Jfr Beck 1986.
Detta har att göra med vad Ziehe 1986 kallar individualisering, görbarhet och
reflexivitet, och det motverkar eller motsäger i viss mån den ”misskännandets
princip” som Trondman 1989 i Pierre Bourdieus efterföljd ser som rocksmakens
grundprincip. Traditionellt fungerar smakhierarkier utan att aktörerna är medvetna
om deras sociala grundvalar – detta misskännande är i själva verket basen för dem.
Den kulturella moderniseringens växande reflexivitet upplöser och genomlyser
naturligtvis inte alla sådana dolda och sega mönster, men innebär i varje fall en
kraftigt motverkande tendens. Dagens ungdomar är ofta väl medvetna om just
rocksmakens sociala dimensioner, och kan snabbt peka ut vilka sociala kategorier
som förknippas med olika genrer, som resultat av att olika sociala skikt möts i den
blandade skolan, och att medierna förmedlar sådana distinktioner (som när ungdomstidningar som Okej skildrar hårdrock som manlig och proletär, syntpop som
kvinnlig och medelklassorienterad). Därmed försvinner inte hierarkierna, men de
blir mindre dolda.
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en radikalisering och en multiplikation av det moderna än dess
ändalykt.
Sammanfattningsvis resulterar senmodernitetens kulturella expropriation i en ökande reflexivitet – som möjlighet och som tvång. Detta
sker såväl ”nedifrån”, genom förändringar i barnets tidiga socialisation,
som ”uppifrån”, genom förändringar av det aktuella vardagslivet (för
såväl ungdomar som vuxna). 94 Därigenom ökas också betydelsen av
narcissistiska upplevelseformer, innefattande självspegling i kombination med gränsöverskridande sammansmältningsupplevelser, och detta
i så hög grad att man har talat om en ny, normal narcissism, med både
positiva och negativa drag. Det positiva är en ökad empati och hänivelseförmåga, kreativitet, självmedvetenhet och flexibilitet. Det
negativa är nya psykiska problem där diffusa självstörningar ersatt de
tidigare neurotiska symptomen. I ungdomskulturen kan givetvis bägge
aspekterna spåras, och det är värt att fasthålla ambivalenserna. Den
narcissism vi här talar om handlar inte om väl avgränsade jag som
monadiskt älskar och speglar sig själva, inte heller om något totalt
utplånande av jagidentiteten, utan om ett behov och en förmåga att
försätta sig i det svävande tillstånd som är jagets, språkets och
skillnadernas ursprung, och ur vilket ständigt nya erfarenheter och
kulturella skapelser kan frambringas, när dessa gränsupplevelser knådar och förändrar den symboliska ordningens kulturella språksystem.

Regression och vuxenblivande
Detta leder över till förhållandet mellan regression och progression.
Adolescensens psykiska utveckling innefattar en rik dialektik mellan
intensivt framåtskridande och tillfällig återgång till tidigare positioner,
och en liknande växelverkan finns i kreativt skapande och pedagogiska
läroprocesser livet igenom. 95 Begreppsparet används ju dessutom också
för att beteckna politiska riktningar och historiska processer, men här
tar jag bara upp psykologin och pedagogiken.
Vad gäller det psykoanalytiska regressionsbegreppet har det tre
aspekter. Topografisk regression har att göra med aktiveringen av det
omedvetna psykiska systemet i bl a drömmar, hallucinationer och
94

Jfr Ziehe 1982/1986 s 96f.
Också här är Blos 1962 en utmärkt utgångspunkt, men jag har valt att inte i detalj
gå in på psykoanalysens modell av identitetsutvecklingens stadier och faser.
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minne. Temporal regression gäller hur individer i livsloppet kan återgå
till tidigare positioner med avseende på objektrelationer, libido eller
jagutveckling. Formal regression är en övergång till de primärprocesser
som kännetecknar detet och det lilla barnet, en destrukturering av de
tankeformer som jagutvecklingen skapat. De tre är inte helt åtskilda
fenomen utan snarare sidor av samma sak, och det gemensamma är
återvändandet till en tidigare uppnådd punkt. 96
Narcissistiska upplevelser är ett exempel på hur adolescensen
innebär ovanligt täta tillfälliga regressioner till det omedvetna, till
tidigare stadier och till primärprocesstänkande. Att regrediera i dagdrömmande, dans, musiklyssnande eller lekfullt kompisumgänge
behöver inte vara negativt eller problematiskt utan kan vara både
funktionellt och utvecklande. Regressionsbegreppet bör därför inte
uppfattas normativt, men detta är svårt, eftersom det är frestande att
tänka progression som framsteg och regression som nederlag. En
permanent och ofrivillig regression är en negativ psykisk störning, och
i själva tanken på en bestämd linjär utvecklingsriktning med tidiga och
sena stadier ligger mer eller mindre automatiskt en normativitet:
framåtskridandet blir det normala, normen, medan regressionerna
framstår som beklagliga avvikelser. Samtidigt som vi kanske vill
undvika sådana hierarkiska och linjära uppfattningar är det svårt att
undgå att tala om att vi i något avseende utvecklas i en viss riktning,
om vi alls vill kunna tala om läroprocesser och riktad förändring eller
utveckling. Det förflutna finns alltid kvar i oss, som individer och som
art, och detta innebär paradoxalt nog å ena sidan att den individuella
likaväl som den kollektiva historien får en bestämd tidslig riktning (i
och med att erfarenheter adderas), medan vi å andra sidan alltid också
har tillgång till och i viss mening kan ”besöka” det förflutna – genom
regression.
Begrepp för regression kan därför med rätta kritiseras och
relativiseras, men svårligen undvaras. I vissa avseenden finns det en
96

”Applied to a psychical process having a determinate course or evolution,
’regression’ means a return from a point already reached to an earlier one.
Topographically speaking, regression occurs, according to Freud, along a series of
psychical systems through which excitation normally runs in a set direction. In
temporal terms, regression implies the existence of a genetic succession and
denotes the subject’s reversion to past phases of his development […]. In the
formal sense, regression means the transition to modes of expression that are on a
lower level as regards complexity, structure and differentiation” (Laplanche &
Pontalis 1967/1988 s 386f). Jfr även Ricoeur 1965/1970 s 91, 105 och 440ff.
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riktning, topografiskt, temporalt och formellt. Vi genomgår vissa
läroprocesser som inte kan vändas om, och vår psykiska struktur är just
i viss mån en ordnad struktur. Vad vi kan göra är att undvika att
totalisera denna linearitet, och inse att den inte omfattar allt i subjektiviteten. I vissa avseenden lär vi oss saker och förändras i en bestämd
riktning, där återgångar till tidigare nivåer faktiskt kan ses som
regressioner. I andra avseenden pendlar vi hela livet mellan olika
funktionssätt och upplevelseformer utan att någon sida bör ses som
högre eller lägre, mognare eller barnsligare. Så kan identitetsutvecklingens riktning skiljas från andra dimensioner och därigenom behöver
vi inte ladda den med alltför stark normativitet. Det är normalt att livet
ut hålla tidigare stadier och djupa psykiska strukturer tillgängliga och
levande och vi är kreativa och mogna när vi förmår att pendla mellan
olika lager och nivåer.
Vi progredierar först genom fri lek och interaktionen med
omgivningen och modern, men förmår att minnas och behålla vad vi
åstadkommer och lär oss överföra det till andra. Inträdet i språkets
symboliska ordning är irreversibelt, men de förspråkliga inre strömmarna lever kvar som en vitaliserande underström, som också är
nödvändig för att hålla språket levande. Detta tematiseras i flera psykoanalytiskt inspirerade symbol- och språkteorier. Hos Alfred Lorenzer
finns och måste protosymbolernas skimmer finnas kvar runt de
utbildade symbolerna, om dessa inte ska torka ut till klichéer. Hos Julia
Kristeva behövs den semiotiska pulseringen bakom det poetiska
språkets symboler. Hos Paul Ricoeur bär alla språkliga och kulturella
symboler på såväl ett regressivt moment av sublimering av tidiga begär
som ett progressivt moment av meningsskapande. Den förflutna
historien lever på otaliga sätt kvar i nuet, och måste göra det, för att ge
det sin riktning och sin fulla rikedom. Subjektets teleologi och
arkeologi samverkar, och progression kan nås just genom regression. 97
Psykoanalytiska teorier överbetonar ofta den retrospektiva,
arkeologiska sidan, dvs hur subjektets tidiga historia determinerar de
kulturella uttrycken. Psykoanalysen erbjuder främst en subjektets
arkeologi, och andra teorier kan behövas för att fånga den framåtriktade
97

Jfr Lorenzer 1972/1976, Kristeva 1974/1984 och Ricoeur 1965/1970 s 91ff, 161,
175f, 440ff, 491ff, 522 och 539. ” ’Regression’ and ’progression’ would be not so
much two diametrically opposed processes as two aspects of the same creativity
[…] ’regressive progression’ ” (Ricoeur 1969/1974 s 141). Så talar också Kris 1952
om ”regression i jagets tjänst”.
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dimensionen. Visst har symbol- och meningsskapandet ett reparativt
moment, inte minst i adolescensens försök att på nytt och på en högre
nivå lösa barndomens olösta och delvis olösbara inre konflikter. Men
skapandet har också en annan aspekt, som har med vilja, meningsgivande och kreativitet att göra. Även om det är viktigt att se
regressionens och återtagandets andel i ungdomskulturen är det därför
nödvändigt att också se dess progredierande och nyskapande moment.
Vi sätter intersubjektivt egna mål för tillvaron och agerar i
kommunikation med varandra inte bara ut gamla döda strukturers makt
över nuet och framtiden, utan utvecklar också en nyskapande och
överskridande praxis i språkliga och sociala handlingar.
Detta samspel mellan progression och regression är speciellt viktigt
att se i adolescensen, som ibland betecknats som en ”andra födelse”
men egentligen kanske snarare är en fjärde födelse, efter konceptionen,
den biologiska födelsen och den språkliga födelsen i separationen från
modern. Vi kan alltid förändra oss och bryta nya vägar, även om vi
aldrig helt frigör oss från det vi en gång var, men i vissa livsfaser tar vi
kvalitativa språng, och en sådan fas är adolescensen. Även om
identiteten där redan har fått en viss grund sker så omfattande ombrytningar i adolescensen att vad som råkar hända under de åren på ett
avgörande sätt kan modifiera subjektet och dess framtida öden. 98 Det
betyder att det finns skäl att uppmärksamt studera vad som faktiskt
händer med ungdomar på ett psykiskt plan, i stället för att anta att de
bara repeterar tidiga barndomskonflikter i en ny iscensättning. Detta är
ett hittills mycket försummat forskningsområde.
Den temporala regressionen är heller inte så entydig som man först
kan tro. Ungdomar kan i olika kulturella upplevelser ”återgå” till olika
tidigare stadier genom en nedtoning av självkontroll och målrationalitet, men vad som träder i dess ställe kan variera. En typ av närmast
förnarcissistisk regression har att göra med hängivelse, sammansmältning, gränslös utlevelse och expressivitet, en annan mer med lekfullhet
och spegling i andra.

98

Erdheim 1982 och Wirth 1984 betonar adolescensens nyskapande potentialer
gentemot den faktiskt även hos Ziehe dominerande arkeologiska tendensen att se
adolescensens förlopp som trots allt nästan helt determinerat av den tidiga
barndomens grundläggning av identiteten. Också Gilligan m fl 1990 kritiserar
begränsningar i den traditionella synen på adolescensen, och då främst ur ett
kvinnoperspektiv.
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Behovet av och förmågan till sådana regressioner kan tänkas ha
ökat i vår senmoderna tid, och varierar mellan individer, sociala
klasser, etniska grupper och inte minst mellan män och kvinnor. Man
kan observera att explicita tematiseringar av osäkra identiteter,
oceaniska känslor, svävande och glidande upplevelser etc tycks ha
introducerats på allvar i ungdomskulturen först några år in på 1960talet, bland annat i rocktexter och musikaliska former. 50-talsrocken
tycktes på ett helt annat sätt uttrycka fasta och konkreta identiteter,
även om dessa bröt mot föräldrakulturens förväntningar och ideal. På
60-talet hade också nya socialisationsmönster börjat ge resultat, och en
allmän sociokulturell erosionskris samspelade med sådana förskjutna
psykiska djupstrukturer hos de unga. Från att mer ha att göra med en
jordnära hedonism knöts ”sex and drugs and rock’n’roll” till regression
till en jagupplösning och gränslöshet som påtvingades och möjliggjordes i vardagslivet och som lustfyllt och självvalt kunde utprovas
och uppövas i användningen av estetiska uttryck. Den gemensamma
grunden för droger, sexuell njutning och musikalisk utlevelse kan sökas
just i djupa psykologiska upplevelser, i en temporär och självvald
regression till narcissistiska och förnarcissistiska upplevelseformer.
Om vi i det senmoderna fått en större regressionsbenägenhet
behöver det emellertid inte tolkas som en ökad barnslighet. Ungdomlighet har blivit ett vuxenideal och vuxenhet är inte längre att vara fix
och färdig, men det gör inte nödvändigtvis vuxna mer barnsliga.
”Juvenilisering” är inte detsamma som ”infantilisering”. Dels har
ungdomar erövrat kompetenser som barn saknar men som är centrala
också i vår tids vuxenliv, dels är regression för barn något annat (och
troligen mindre aktivt eftersökt) än för ungdomar. Permanent och
tillfällig regression måste skiljas åt – de har radikalt skilda effekter för
identitetsutvecklingen. Regressiva inslag i ungdomskulturens symboliska och estetiska lekar, ritualer och bilder är något helt annat än ett
generellt omoget beteende.
Regressionen till förnarcissistiska upplevelseformer är i och för sig
könsneutral, då varken jaget eller den arkaiska modern har något
bestämt kön ur barnets synvinkel. Men dess funktion beror sedan på
vilka sekundära överlagringar som finns, och där skiljer sig könen åt
allt sedan det narcissistiska speglingsögonblicket där könsskillnaden
konstitueras. Då tar könen skilda vägar, och följande djupa regressioner
färgas av hur deras senare identifikation med en kvinnlig eller manlig

79

JOHAN FORNÄS

position förhåller sig till minnet av en moder som i efterhand blivit
identifierad som av samma kön respektive av det motsatta könet.
För män kommer regressionen lätt att förknippas med en sedermera
undanträngd ”kvinnlig” sida. Sammansmältning och tät gemenskap
förknippas efterhand med förening med det kvinnliga, vilket kan vara
hotande för den egna könsidentiteten men samtidigt på ett lockande sätt
bryta med dess stela krav. I traditionella sammanhang har denna
regression ofta täckts över med sekundära, ideologiska rationaliseringar, t ex av religiöst slag. Närhet och jagupplösning har förknippats med mystiska upplevelser, och det arkaiskt moderliga har
sublimerats i olika gudagestalter. Därigenom har det moderliga såväl
som det kvinnliga androcentriskt kunnat hållas på avstånd och
förträngas. 99 Unga män söker idag ofta efter tillfällig men total hängivelse och utlevelse i t ex rockmusiken, där den aggressiva manligheten snabbt upplöses i en tydlig androgynitet. För kvinnor innebär
symbiotisk regression en jagupplösning som på en sekundär nivå
snarast bekräftar könsidentiteten genom föreningen med den inre
modersrepresentanten. Traditionellt kan en sådan regression tänkas ha
varit näraliggande för att bekräfta kontinuiteten och identiteten, men i
det senmoderna har den möjligen snarare blivit mer problematisk,
eftersom möjligheter till kvinnlig autonomi ökat samtidigt som fusionen med modern fått en mer framträdande plågsam och inskränkande
sida.
Medan traditionell manlighet och kvinnlighet alltså kan ha haft en
tendens åt progression respektive regression, kan det vara så att den
psykiska och kulturella moderniseringen öppnat vägar åt det omvända
förhållandet, så att unga män i högre utsträckning söker sig mot regressiva upplevelser medan kvinnor fått fler tillfällen till progression. Å
andra sidan kan det tvärtom vara så att medan kvinnor traditionellt varit
mer bundna till moderskapets vuxenansvar, har män sedan länge tillåtit
sig större utrymme för lek och ”barnslighet” i idrott, spel och krogliv.
Idag kanske detta förändras, i takt med att preventivmedlen minskat
99

Är det t ex inte tydligt att Paul Ricoeur (t ex 1969/1974 s 475ff och 496f samt
1965/1970 s 534ff) systematiskt utesluter kvinnor och mödrar från sina
resonemang? Hans subjekt är alltid en ”han”, som endast har en relation till andra
män och till sin fader. Därmed får han liksom ”över” en ”rest” av kärlek och
gränsupplösning från den tidiga moder-barn-symbiosen, som i stället projiceras ut i
hans protestantiskt manlige Gud. Han homogeniserar människan till ett enda kön
och missar därmed växelspelet mellan manligt och kvinnligt, samtidigt som hans
gudomlighet hämtar sin näring av det bortträngda moderliga.
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kvinnors moderskapstvång och männen tar ett ökat ansvar för barnuppfostran, samtidigt som könens förhållande till lönearbetet visserligen långtifrån utjämnats men i varje fall närmat sig varandra.
Här gäller det dels att förtydliga vilka typer av regression det
handlar om, dels att konkret studera vilka regressionsupplevelser unga
män och kvinnor idag söker sig till, vad som skiljer dem åt och vad
som för dem samman. I senmoderniteten behöver bägge könen lära oss
såväl självreflexivitet som självförglömmelse, såväl rationalitet som
hängivelse. Det är inte självklart att vare sig narcissistisk spegling eller
gränslös hängivelse har direkt med en temporal regression att göra,
även om de kan innefatta moment av topografisk och formal regression. Progressionen, dvs den delvis irreversibla identitetsutvecklingen,
bevarar spåren av sitt förflutna i form av kompetenser, minnen och
psykiska djupstrukturer, och därför tillhör förmågan att använda bredare psykiska register till progressionen själv, dvs en mogen, vuxen
individ kan mycket väl behålla förmågan att leka och tillfälligt ge sig
hän åt kroppslig jouissance utan att detta behöver innebära en temporal
regression till något barnsligt eller omoget beteende. Ungdomskulturen
är rik på försök att hävda just denna princip, delvis i protest mot
latensfasens såväl som vuxenlivets förstelningsrisker. 100

100

Sundin 1988 kritiserar den skarpa åtskillnaden mellan det och jag, mellan
primär- och sekundärprocesser: ”Två sätt att tänka är tillgängliga samtidigt, liksom
både det förflutna och det närvarande är tillgängligt på en gång. Den kreativa
impulsen karaktäriseras av att primitiva lager i oss kontaktas. […] Det är inte bara
fråga om en rörelse tillbaka (regression) […] utan en rörelse fram och tillbaka, där
det är bättre att tala om en kreativ tillgång till inre erfarenheter än att tala om
regression i jagets tjänst” (s 23). ”Det vetenskapliga, sekundärprocesstänkandet,
utvecklas linjärt och progressivt under tonåren, medan det konstnärliga tänkandet,
med sin blandning av primär- och sekundärprocesser, snarare kännetecknas av
vågrörelser upp och ner” (s 128). Ett sådant synsätt riskerar dock att trolla bort det
kumulativa lärande som också finns i estetisk verksamhet. Konstnärligt skapande är
inte bara fri subjektiv expressivitet utan har med en kulturell tradition att göra, och
momenten av progression kan därför inte bortses ifrån. Inte ens Sundin förmår
heller komma bort från den hierarkiska relation som begreppen progressionregression antyder – de är ju i själva verket förutsättningen för att alls kunna tala
om ”vågrörelser upp och ner”. Utan kvalitativa distinktioner mellan nivåer och
utvecklingsstadier försvinner möjligheten att förstå fascinationskraften i tonårens
intensiva jakt på regressiva och narcissistiska upplevelser. Om de bägge sidorna
harmoniseras till en enda spänningsfri helhet försvinner den drivkraft som gång på
gång ger den kulturella kreativiteten dess oerhörda energi och dynamik, och t ex
ger rockutlevelsen dess känslomässiga dragningskraft.
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Den pedagogiska användningen av begrepp som progressions- och
regressionsintressen bör tydligt skiljas från den psykologiska, även om
där finns samband. 101 Pedagogisk progression handlar om att lära nya
saker, gå ut över sina gränser och möta det främmande, medan
regression där inte behöver innebära att man glömmer vad man lärt sig,
utan kan handla om att bekräfta det man redan uppnått. Om progressionsintressena dominerar är man främst rädd för det stillastående, att
känna sig kvävd och fastna i inåtvändhet. Om regressionsintressena
dominerar är man istället främst rädd att bli utlämnad och ensam få
ansvar och bli sårad. Psykisk regression kan vara ett sätt att bejaka de
pedagogiska regressionsintressena, medan progressionsintresset gynnar
psykisk progression. Ensidig regression är lika förödande som ensidig
progression, såväl psykodynamiskt som pedagogiskt, även om vi med
regressiv utveckling fortfarande menar en negativ stagnation.
Såväl progressions- som regressionsintressen tillgodoses i skolan, i
form av å ena sidan läroplaner, kunskapsinlärning, omvärldskontakt
och prestationskrav, å andra sidan rutiner, ritualer, ett visst omyndiggörande och en infantilisering av de unga, lekfulla kontakter mellan
klasskamrater t ex på rasterna etc. Relationen mellan progression och
regression är dock oklar i skolan, som sällan tar regressionintressena på
allvar, utan antingen blundar för dem eller betraktar dem enbart som
negativa störningar. Därigenom smyger de sig in bakvägen genom vad
som kallats den dolda läroplanen.
Också informella och annorlunda ungdomskulturella läroprocesser
utanför skolan blandar progressions- och regressionsintressen, men ofta
på ett mer balanserat och öppet sätt. Rocklyssnande handlar t ex både
om att möta nya artister och stilar och om att bekräfta sin identitet
genom att gång på gång njuta av det man redan älskar, att lära sig nytt
och att stadfästa det man redan är. 102
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Ziehe 1982/1986 och 1989.
Dikotomin mellan regressions- och progressionsintressen kan relateras till
Willis’ (1978) analys av bike boys och hippies. Handlar inte knuttarnas strävan
efter fysisk självkontroll och musikaliska konservatism om säkerhetsprincipen, som
motverkas av den hängivelseångest som tvingar fram kroppslig rörlighet etc,
medan hippiegängets sinnesutvidgning och musikaliska öppenhet handlar om
riskprincipen, som motverkas av en separationsångest som tvingar fram trygghet,
värme och regression i droger etc? Det är dock oerhört viktigt att komma ihåg att
(del-) kulturella stilar inte låter sig reduceras till (social-) psykologiska mekanismer, utan också bestäms av andra förhållanden på t ex institutionell och social
nivå, och dessutom har också det kulturella fältet sin egenlogik. Det finns helt
102
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Också här kan könsaspekter diskuteras, men det finns skäl att vara
försiktig med alltför snabba slutsatser. Kvinnor har en större likhet med
och närhet till modern och är traditionellt tätare infogade i hem, omsorg
och relationsansvar. Men leder det till ett större eller mindre inslag av
regressionsintressen? Den symbiotiska tendensen kan föda en relationsoch trygghetsorientering, vilket ofta antyds, exempelvis av Nancy
Chodorow. Men kan den inte likaväl föda en vämjelse inför en instängdhet som män aldrig på allvar behöver befara, eftersom de ändå
aldrig behöver riskera en total identifikation med det moderliga utan
har ett starkare fotfäste i den symboliska ordningen? Och medan unga
män är centralt placerade i progressionsbefrämjande institutioner och
verksamheter (som skola, arbetsliv, föreningar osv) är de samtidigt ofta
särskilt angelägna att finna utlopp för regressionsintressen, kanske just
för att kompensatoriskt och tillfälligt fly undan denna kompakta
progressionspress. Det är för enkelt att essentialistiskt klassificera
endera sidan som manlig eller kvinnlig; vad som behövs är en analys
av hur processer som progression och regression samspelar med
varandra och med kön i olika kontexter.
För att kunna utforska sambanden mellan kön, narcissism och
regression behöver vi alltså återigen koppla isär olika aspekter: symbios och spegling; narcissism, reflexivitet, medialisering, kulturell expropriation och livsvärldskolonisering; regression till olika stadier och
nivåer; permanent och tillfällig regression; normalitet och patologier;
psykisk och sociokulturell nivå; traditionell struktur och förändringstendenser. Gång på gång möter vi nödvändigheten att särskilja för att
kunna sammanfoga – precis som Narcissus hade behövt få distans till
sig själv för att kunna älska sig, och Echo hade behövt frigöra sig från
den slaviska bindningen till mannens röst för att själv kunna uttrycka
sig och bli hörd av sin älskade. Könsperspektivet lär oss att se subjektivitet, makt och modernitet på rikare sätt, om vi uppmärksammar
könsordningen och inser att den är flerdimensionell. För att möta den
Andra måste vi försonas med insikten att vi är irreversibelt åtskilda
men likafullt oundvikligt sammanslingrade. Så kan vi – som kvinnor,
män och forskare – till skillnad från Narcissus försöka urskilja inte bara
oss själva utan också varandra i de kulturella interaktionernas porlande
källvatten, och till skillnad från Echo behålla och nyskapa såväl våra
egna, samklingande röster som våra levande kroppar.
enkelt många olika skäl att ägna sig åt en viss musik, och några kan förstås med
psykologiska teorier, andra med stilanalytiska eller kultursociologiska.
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Konstans och förändring
i tonårsflickors livsvärld
Det finns olika sätt att se på tonårstiden. Den kan ses huvudsakligen
som en övergångsperiod mellan barndomen och vuxenheten. Eller också kan tonårsperiodens egen historia och inneboende utveckling betonas. Tonåren kommer kronologiskt efter barndomen i en människas
liv och påverkas och formas till varierande grad av barndomens upplevelser. Samtidigt utövar den unga människans anticiperade framtid
sitt inflytande på tonårstidens upplevelser och beslut. Genom att titta på
tonåringen i detta tidsperspektiv har vi möjlighet att i analysen
inbegripa vissa viktiga förhållanden som skapar skilda förutsättningar
för tonåringar av olika kön.
Tonårsflickors liv belyses direkt eller indirekt av bl a ungdomsforskare, sociologer, psykologer och kvinnoforskare. Det finns flera
olika infallsvinklar som är relevanta och intressanta när man vill se vad
som är konstant och vad som förändras i tonårsflickors livsomständigheter. I vårt moderna samhälle finns viktiga system som kraftigt
påverkar individers liv. Till dessa hör könssystemet, som delar in
individer i två kategorier med skilda roller, värderingar och normer. I
samband med det uppstår kulturellt bestämda föreställningar om kvinnlighet och manlighet – två sociala kön.
I samspel mellan könssystemets materiella verkningar och föreställningar om manlighet och kvinnlighet skapas ett mönster för könssocialisation vars resultat är att det bredvid individuella osystematiska
skillnader utvecklas könsspecifika drag hos flickor och pojkar. Men i
det moderna samhället genomgår också könssystemet en fortlöpande
förändring som ruckar på de gamla strukturerna och lägger en mångfald valmöjligheter i individernas händer. Det gamla och det nya skapar
ett komplicerat mönster, vidmakthåller gamla gränser och öppnar nya
vägar.
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Jag kommer att i denna artikel kort presentera några synsätt inom
sociologin och några feministiska teorier på samhällsnivå. Jag börjar
med att berätta lite om de krafter som bidrar till att bevara det som har
varit, för att sedan komma in på socialisationens förändringar i moderna samhällen. Slutligen framlägger jag ett förslag att se på tonårsflickors liv utifrån ett motsättningsperspektiv som inkluderar såväl
köns- som moderniseringsaspekter.

De bevarande krafterna
Enligt den traditionella sociologiska förklaringsmodellen finns i samhället välutvecklade skiktnings- och kontrollsystem som socialt definierar individens plats i samhället och kontrollerar att individen håller sig
inom ramen för denna givna plats.
Att vara lokaliserad på den sociala kartan betyder att man befinner sig i skärningspunkten för bestämda sociala krafter. [...] Man rör sig inom samhället inom noggrant definierade makt- och prestigesystem. (Berger 1963/1969 s 65)

Lokalisering i samhället har att göra med social skiktning. Ett av de
mest studerade skiktningssystemen är klassystemet, som i dagens samhälle karakteriseras av relativt stor social rörlighet. Andra skiktningssystem som inte alls är av mindre dignitet men som vanligen ägnas
mindre uppmärksamhet är: rassystemet och könssystemet. Dessa system uppvisar en viss grad av likhet. I båda är individens grundläggande
sociala position fixerad vid födseln. De undantag som förekommer
upphäver inte själva systemet. Individer underkastas inflytande från
alla tre skiktningssystemen.
Samhället förfogar över möjligheter att kontrollera varje individs
anpassning till de inom varje skiktningssystem gällande reglerna, normerna och värderingarna. För dagens svenska förhållanden borde man
kanske döpa om rassystemet till ”ras–etnicitet-systemet”. Här är inte
den vita rasens överlägsenhet över de färgade mest synlig, utan infödingarnas överlägsenhet över invandrarna. Också det svenska
klassystemets kategorier är i dagens läge mindre klara än tidigare (arbetslivets förändringar, utbildning mm förskjuter gränser mellan klasserna).
Lokaliseringen i samhället innebär att man underställs ett antal regler som måste åtlydas. Reglernas efterlevnad kontrolleras med hjälp av
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ett sinnrikt kontrollsystem. Inget samhälle och ingen grupp kan existera
utan kontrollmekanismer (Berger 1963/1969). Kontrollmekanismerna
är som ett antal koncentriska cirklar som omger individen (från
närmiljöns normer till socialpolitiska rättsregler).
Berger skrev sin bok 1963 och i dagens Sverige verkar hela resonemanget lite överdrivet. Utan tvekan är det svenska samhället mycket
mer fritt idag än vare sig det eller det amerikanska var för tre decennier
sedan. Närsamhällets kontroll har bytts mot storstädernas anonymitet.
Materiell levnadsstandard samt social och geografisk rörlighet är idag
mycket större vilket ger en känsla av frihet. Samtidigt införs nya typer
av kontroll som kanske inte känns lika nära inpå oss: personnummer,
dataövervakning, dataregistrering etc. Den mer abstrakta kontrollen och
en större känsla av frihet gör att vi inte riktigt känner igen oss i denna
bild av individen som en fluga fångad i ett nät av tvång. Men, vilket
Berger också påpekar, det finns en annan sida av denna bild, som gör
det hela mer begripligt. Normerna vars efterlevnad kontrollsystemet
ska övervaka, införlivas i individens medvetande på ett mycket tidigt
stadium i livet. Människan är en social varelse, och omgivningens
accepterande är nödvändigt för individens överlevnad och utveckling.
Vi lär oss tidigt att vilja det som samhället förväntar sig av oss. Bergers
förståelse av samhället utgår från en vit medelklassmans perspektiv.
Hot om fysiskt våld existerar t ex för honom främst i form av statens
tvångsapparat. Men kontrollsystemet ser olika ut för olika kön och
åldersgrupper. För att se detta kan vi spalta upp kontrollmekanismerna
på olika nivåer i samhället:
Makronivån – av Habermas kallad för systemvärldsnivå – omfattar
de ekonomiska och politiska system som baseras på pengar och makt.
Till denna nivå hör sådana kontrollmekanismer som politiken och
ekonomin kan använda för att upprätthålla sig själva: våldsapparat,
juridisk och politisk kontroll. Hot om fysiskt våld utgörs framför allt av
det polisiära systemets existens, alltså av möjligheten att ta till våldet.
Politisk och juridisk kontroll är lagsystemet, skattesystemet och
liknande.
Till mellannivån – institutioner, fält och sfärer som tillhör både systemvärlden och livsvärlden – hör framför allt sådana kontrollmekanismer som moral, sedvänjor, uppförandekoder, lokal stil, ekonomisk
påtryckning, betyg. Hot om fysiskt våld är här aktuellt i ytterlighetsfall
för dem som drastiskt avviker från normen. På institutionsnivån finner
vi den allmänt vedertagna moralen i de sammanhang som individen
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ingår i samt de uppförandekoder som hör till olika institutioner. Här
finns t ex ekonomiska påtryckningar på arbetsplatsen och betyg i
skolan.
Till mikronivån – det Habermas kallar ”livsvärlden” – hör främst
sådana kontrollmekanismer som ogillande, prestigeförlust, löje, förakt,
hot om fysiskt våld, förtal, uteslutande från gemenskapen. Hot om fysiskt våld är här närvarande i barns värld (inom familjen, kamratgruppen och på gatan), i kvinnors värld (i familjen och på gatan) och i mäns
värld (på gatan). Ogillande, prestigeförlust och förtal är lika aktuella
för barn och vuxna av båda könen.
Samhället förfogar således över många olika kontrollsystem som
ser till att individen håller sig inom ramen för sin kategori såväl inom
könssystemet som inom andra skiktningssystem. Existensen av dessa
mekanismer förklarar till viss del svårigheterna med att skapa jämställdhet mellan könen. Samtidigt har förändringarna inom könssystemet under det senaste seklet varit så stora att användningen av sådana
begrepp som ”mansdominans” och ”kvinnoförtryck” i förhållande till t
ex de västerländska samhällen på olika grunder har ifrågasatts.

Könssystemet
Jag använder termen ”könssystemet” om den könsmässiga ordningsstruktur som karakteriserar de flesta kända kulturer. Användning av
denna term är emellertid inte oproblematisk eftersom jag i artikeln också använder Habermas’ term ”systemvärld”. I Habermas’ terminologi
betecknar ”system” en struktur på makronivå, medan könssystemet
genomsyrar alla samhällsnivåer. Man skulle kunna byta termen könssystem mot ”könsstruktur”, men detta är enligt min uppfattning olämpligt. Termen ”struktur” lämpar sig som beskrivning av en statisk
ordning, medan vi i könssystemet kan se förändring. Dessutom anger
termen ”system” ett maktförhållande mellan dess olika delar, men det
gör inte termen ”struktur”. Könssystemet producerar relationer av en
viss typ – det ena könet är överordnat det andra.
Vissa forskare föredrar att använda termen ”genussystem” för att
markera det sociala, kulturella och psykiska könet i motsats till det biologiska. Termen könssystem förefaller mig vara mer lämplig eftersom
grundvalen för systemet är det biologiska könet. Det biologiska könet
definieras socialt och läggs till grund för ett skiktningssystem, en
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ordningsstruktur av kön. Så här formuleras detta av Yvonne Hirdman,
själv förespråkare av genusbegreppet:
Denna grundläggande ordning är förutsättningen för andra sociala ordningar.
Ordningen av människor i genus har blivit basen för de sociala, ekonomiska
och politiska ordningarna. Det som gör att vi kan tala om denna ordning på ett
generellt, abstrakt plan, är just mönsterstrukturen eller systemets två bärande
[...] logiker. (Hirdman 1988 s 51)

Hirdman pratar om två logiker: isärhållandets tabu (manligt och kvinnligt bör inte blandas) och hierarkin (mannen är normen).
Könssystemets karaktär uppvisar också förändringar längs tidsaxeln. Gränserna mellan vad som är tillåtet och lämpligt för respektive
kön ändras. Tidigare legitimerades den manliga dominansen i lagen,
idag förordas könens jämställdhet. Det blir t ex möjligt för kvinnor att
uppnå maktpositioner och för män att stanna hemma med barnen. Men
ett könssystem där manlig dominans och kvinnlig underordning ingår
som en grundläggande norm består. Skilda regler gäller för individer av
olika kön. Könssystemet definierar regler för relationer mellan könen i
stora drag. Men i det moderna samhället är mansdominans illegitim och
relationerna mellan enskilda män och kvinnor utformas i större
utsträckning än tidigare av dem själva genom att någon form av
”kontrakt” skapas (Haavind 1985). I denna rapport tar såväl Drotner
som Bengtsson upp hur könets innebörd förhandlas fram i det moderna
samhället.
Trots könssystemets förändring ses mansdominans och kvinnoförtryck fortfarande av feministerna som ett grundläggande socialt faktum.
Som Hanne Haavind skriver bör det vara ”ett analytiskt paradigm att
kvinnoförtrycket finns i samhällen av vår typ.” (1982 s 55) Männen
dominerar i 80-talets Sverige inom ekonomin, politiken och kulturen.
Det obetalda arbetet delas fortfarande ojämnt mellan kvinnor och
män. Kvinnor utför den största delen av det (SCB 1986). Arbetsmarknads- och ägandeförhållanden är också uttryck för mäns ekonomiska
dominans. Sverige har under 80-talet haft en i hög grad könssegregerad
arbetsmarknad. Segregationen innebär att flera arbetsmarknadssektorer
domineras av antingen kvinnor eller män, att män ockuperar de flesta
högre positioner på arbetsmarknaden medan kvinnor mycket mer sällan
uppnår dessa, samt att det finns en uppdelning i s k kvinnliga och
manliga funktioner och arbetsuppgifter. Principen som råder på alla
nivåer är: manlig överordning och kvinnlig underordning. Kvinnors
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arbete betalas också sämre än mäns arbete. Inom politiken ockuperar
männen större delen av alla betydelsefulla positioner, vilket ofta
resulterar i politiska beslut som inte gagnar kvinnor. Ett illustrerande
exempel är att man vill införa en sjätte semestervecka i stället för
allmän arbetstidsförkortning. Kvinnor arbetar ofta deltid för att kunna
ta hand om det obetalda arbetet i familjen. De får mindre inkomst och
följaktligen lägre pension. En allmän arbetstidsförkortning skulle
minska skillnaden mellan kvinnors och mäns inkomster.
Enligt Tania Ørum (1988) finns könsskillnaden som en grundläggande metafor i den västliga kulturtraditionen. Den uppträder i form av
binära poler i språket och tänkandet. Inom kulturen har traditionellt
män haft en dominerande plats. Även om vi kan se en förändring i
riktning mot en större benägenhet att tillåta och erkänna kvinnors deltagande i kulturskapandet är det lång väg kvar till jämlikhet (se t ex
antologier över betydelsefulla författare där ytterst få kvinnor är med,
skolböcker i svenska och historia, uppslagsverk i konsthistoria etc).
Också de idag skapande kvinnorna syns mindre i medierna än männen.
Det finns således i samhället en viktig skiljelinje mellan de båda
könen. Män utgör en dominant grupp, kvinnor en underordnad grupp,
vilket dock inte innebär att varje enskild man dominerar över kvinnor i
sina relationer, utan att manlighet som idé och speciella grupper av
män dominerar. Jean Baker Miller (1978/1988) menar att en dominant
grupp:
* tenderar att handla destruktivt gentemot underordnade grupper
* begränsar underordnade gruppers handlingsfrihet och reaktioner
på destruktiv behandling
* inte uppmuntrar de underordnade att fullt och fritt uttrycka sina
erfarenheter
* karakteriserar de underordnade på ett felaktigt sätt
* beskriver detta som normalt och ”naturligt” (med hänvisning till
Gud eller biologin)
De underordnades erfarenheter och synpunkter utesluts från kulturen
och utgör inte grund för byggandet av kunskap (Miller 1978/1988 s
76).
Mäns ekonomiska, kulturella och politiska dominans har klara implikationer för kvinnors liv och utveckling. I samband med den dominans/underordning-relation som råder uppstår en splittring av olika
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egenskaper och värden mellan könen. En betydelsefull sådan splittring
är den mellan omsorg och vrede. Omsorg har i den västerländska kulturen lämnats över till kvinnan. Kvinnors ansvar för det obetalda arbetet
samt koncentrationen av kvinnor inom vårdyrken är ett uttryck för
detta. Kvinnor tillåts inte att uttrycka vrede, medan alltför omsorgsfulla
män ses som omanliga. Enligt Miller har denna uppdelning vittgående
konsekvenser. När omsorgen lämnas över till en undertryckt grupp
behöver den inte inlemmas i kulturen. Och att omsorg inte inlemmas i
mäns identitet och kultur, blir enligt Miller ett hot mot mänskligheten.
Att uttrycka vrede blir i sin tur omöjligt och hotfullt för de
omsorgsinriktade kvinnorna, vars identitet och kultur bygger på
relationer.
Berit Ås nämner ett antal härskarstrategier vilka män som grupp
använder för att bevara status quo i relationer mellan könen (1975). Till
de viktigaste härskarstrategierna hör:
* osynliggörande av kvinnor i olika sammanhang (t ex i språket),
och av kvinnors arbete, kultur och övriga bidrag till mänsklighetens
utveckling
* uteslutande av kvinnor från de sammanhang där de enligt manskulturen inte ”passar in” – t ex som chefer, politiker, kulturskapare,
samtidigt med ett accepterande av kvinnor i roller som sexobjekt,
hustrur, mödrar, sekreterare etc
Dominansförhållandena mellan könen på makronivå avspeglas i enskilda mäns och kvinnors liv. Könssystemets verkningar varierar i tid och
rum, för olika kategorier i samhället och för olika individer. Kvinnors
situation i Sverige är annorlunda vid 90-talets början än för 20 år sedan.
De allra flesta kvinnor yrkesarbetar idag, de har egen inkomst och egen
social miljö utanför familjen. Kvinnors rörlighet i både social och
fysisk mening har ökat i takt med detta växande oberoende. De
dominerar också bland utexaminerade från gymnasieskolor och
högskolor (SCB 1986). Kvinnor har höjt sin yrkeskompetens och sin
yrkesaktivitet kraftigt under den berörda perioden. Men den här
förändringen har inte enbart varit positiv. Kvinnors ökade yrkesmässiga
arbetsfrekvens innebär för de flesta ett dubbelt arbete, eftersom män
inte i motsvarande grad övertagit det obetalda arbetet i familjen (SCB
1986). Dubbelarbetet innebär att kvinnors möjligheter på arbets-
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marknaden begränsas. Mäns och kvinnors utbildning och yrkesarbete
fortsätter bl a i samband med detta att vara starkt sektoriserat.
De senaste årens forskning kring unga kvinnors könsbundna yrkesval har pekat på existensen av en kvinnokultur. Kvinnors val och handlingar speglar kvinnokulturens intressen och värden. En rad forskare
har med likartade begrepp sökt det centralt kvinnospecifika innehållet i
flicksocialisationen. Ulrike Prokop (1976/1981) beskriver den
kvinnliga socialkaraktärens förmåga till behovsorienterad kommunikation. Bjørg Aase Sørensen (1982) har myntat begreppet ansvarsrationalitet som syftar på att kvinnor tar större hänsyn till enskilda människors behov och välbefinnande. Anita Dahlgren (1977) prövade begreppet individorientering (kontra processorientering för pojkar) för att
förklara flickornas större intresse för mänskliga relationer. Undersökningar har visat att flickor ofta vill bli sjuksköterskor och socialarbetare för att de vill hjälpa människor (Safilios 1981), och att flickor
mer än pojkar väljer efter personliga intressen och mindre med tanke på
framtida lön och status (Kvande 1982).
En av de nya ”ismerna” som har kritiserat den feministiska forskningen och dess begreppsanvändning är postmodernismen. Under 80talet har det därifrån riktats kritik mot att använda den typ av ”heltäckande” begrepp som nivellerar skillnader mellan olika samhällen och
har en tendens att vara ahistoriska och etnocentriska. Enligt t ex Lyotard är det sociala fältet för heterogent och därför omöjligt att totalisera.
Kategorier som kön, ras och klass är för reduktionistiska i förhållande
till de sociala identiteternas komplexitet, och därför oanvändbara
(Lyotard 1979/1984).
Mot detta har bl a Fraser & Nicholson (1988) anfört att postmodernismens motvilja mot kategoriindelning av denna typ har lett till att
samhällskritiken kommit i skymundan inom denna tanketradition. Den
begränsar och drar undan grunden för samhällsanalys och därmed för
samhällskritik. Fraser & Nicholson finner den postmoderna samhällskritikens lokala orientering problematisk om den hårdras (vilket t
ex sker hos Lyotard), eftersom storskaliga systemproblem då lätt kan
försvinna.
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Könssocialisationen
Könssystemet återspeglas i den individuella människans psykiska
struktur – individer av olika kön utvecklas psykologiskt på olika sätt,
de utvecklar könsspecifika identiteter. Termen könssocialisation avser
att fokusera de aspekter av den primära, tidiga socialisationsprocessen i
familjen som handlar om hur barnet tillägnar sig en könsidentitet. Men
trots att kön har stor betydelse för individers utveckling har den
traditionella psykologin bortsett från det (som t ex i Piagets och
Ericsons teorier), eller också har teorierna konstruerats på ett könsdiskriminerande sätt (som t ex i Freuds och Kohlbergs fall).
Kvinnoforskare har under senare år utvecklat teorier där individens
kön och den könsliga arbetsdelningen står i fokus. Den leder till att
speciella rolluppsättningar, t ex moders- och fadersrollen, formas. En
konflikt uppstår mellan moderns omnipotens gentemot barnet (kvinnor
dominerar reproduktionen) och moderns maktlöshet i samhället
(männen dominerar samhället i stort) vilket skapar förvirring och
lägger en grund för kvinnoförtryck redan hos små barn (Ruddick 1980).
Leonard (1983) beskriver en annan viktig sida av denna arbetsdelning
och av den samhälleliga mansdominansen, nämligen problem i
relationen mellan fader och dotter. När flickan växer upp blir hennes
emotionella och andliga utveckling djupt påverkad av hennes relation
till fadern. Han är den första manliga figuren i hennes liv och den som
primärt gestaltar hennes sätt att relatera till sin egen maskulina sida och
därigenom till män. Det sätt på vilket fadern relaterar till flickans
kvinnlighet kommer också att påverka hennes växande in i kvinnligheten. Men på grund av den könsliga arbetsdelningen i samhället är
fadern ofta emotionellt eller fysiskt frånvarande. Ethelberg (1985)
menar att detta skapar en grundläggande konflikt hos varje flicka
mellan den egna självkänslan och insikten att män har högre status i
samhället än kvinnor. Enligt Ethelberg är flickan redan vid 5–7 års
ålder i stånd att förstå att hon permanent tillhör en andrarangs kategori
med avseende på kön. Gilligan (1982/1985) tar utgångspunkt i
Kohlbergs teori och bygger upp en teori om skilda moraliska kategorier
som utvecklas hos de båda könen. Chodorow (1978/1988), som bygger
på psykoanalysen och sociologin, visar oss det socialisationssystem där
barnen av olika kön i samspel med vårdaren (som är kvinna) utvecklas
på ett sådant sätt att den traditionella arbetsdelningen mellan könen
upprätthålls.
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Under de senaste decennierna har det svenska samhället genomgått
stora förändringar som har påverkat könssocialisationen. Dessa förändringar hänger huvudsakligen ihop med moderniseringsprocesser som t
ex: industrialisering, välfärdsstatens utveckling, demokratisering samt
mediernas växande mångfald och betydelse. I förändringarnas
kölvatten kom kvinnors växande yrkesaktivitet, familjeförändringar
och nya socialisationsmönster. Idag är kvinnors förvärvsaktivitet i
Sverige bland de högsta i Västeuropa. Under de senaste 20–30 åren har
fler barn successivt vuxit upp med yrkesarbetande mödrar, med
kommunal barnomsorg i form av dagmamma och daghem/förskola och
i familjer av ny, mindre stabil typ. Mödrars yrkesarbete gör att inte
minst flickor på många sätt blir friare och mer autonoma i förhållande
till modern. Föräldrakontrollen minskar liksom mödrars krav på att
flickor hjälper med mindre syskon eller hemarbete. Det sista kan
återföras på moderniseringen av hushållen och minskat antal barn i
familjen. Flickors val av framtid påverkas också av mödrars yrkesarbete. Dagens tonårsflickor utbildar sig och skaffar sig ett yrke. Flickor
verkar också ha blivit mer geografiskt rörliga, vilket tidigare var en
manlig egenskap. Flickor flyttar först ut från mindre orter, medan
killarna stannar kvar. Flickor flyttar också tidigare än pojkar hemifrån
(Gahlin 1984).
Trots dessa betydande förändringar av socialisationsformerna
förändras inte de inre individuella könsstrukturerna lika mycket som de
yttre. Socialisationsprocessen beskrivs av bland andra Chodorow
(1978/1988) och Nielsen och Rudberg (1989/1991 och 1991). Chodorows beskrivning fokuseras kring moder–barn-relationen och moderskapets reproduktion. Nielsen & Rudberg ser på barn i olika åldrar och
deras relationer till andra barn (och vuxna). På det sättet kompletterar
dessa beskrivningar varandra och ger oss en mer fullständig bild av
könssocialisationen. Följande beskrivning av könssocialisationsprocessen baseras på Chodorows och Nielsen & Rudbergs teorier.
Resonemanget är med nödvändighet schematiskt och anger huvuddragen i en process utan hänsyn till klasspecifika skillnader och individuella variationer. Jag menar som flera andra att kön är en ”relation,
som produceras och reproduceras i en komplex, mångbottnad och
mångdimensionell process” (Saarinen 1989). Men det är för den skull
inte mindre viktigt att lyfta fram vissa delar av denna komplicerade
process och att peka på en av många möjliga tolkningar som inte
utesluter andra.
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Skillnader i könssocialisationen kopplar Chodorow främst till det
faktum att modern är barnens huvudsakliga vårdare. Vissa omsorgsfunktioner övertas längre fram av andra, mest kvinnliga, vårdare/lärare
på daghem och i skolan. Det är inte så mycket moderns biologiska kön,
som hennes sociala kön som är betydelsefullt. Hennes egen könssocialisation påverkar nämligen hennes uppfattning av barnets kön. Det
faktum att ett kön vårdar två, att kvinnor tar hand om barn av båda
könen, bidrar till att skilda utvecklingsmönster för flickor och pojkar
överförs från generation till generation. Chodorow riktar våra blickar
mot de generationsbindningar som en dotters födelse väcker hos
modern. När en flicka föds, återupplever modern den egna barndomsrelationen med sin egen moder. Det innebär inte att relationen kopieras
mekaniskt från generation till generation utan att det undermedvetna i
samspel med moderns personlighet och erfarenheter kommer till
uttryck i relationen med den lilla dottern.
På det sättet överförs omedvetet många av de förväntningar, konflikter och problem som fanns i moderns barndom till nästa generation.
Modern upplever en enhet med dottern och en stark identifikation med
henne, varmed hon också överför egen ambivalens, egna rädslor,
hämningar och komplex på flickan. Överföringen sker inte i samma
form i alla moder–dotter-relationer, utan är tvärtom högst varierande.
Men i denna relation läggs grunden för överföringen av kvinnors
samlade erfarenheter av världen utanför som en otrygg plats, och av
hur denna otrygghet skall bemästras – genom att hålla sig nära mamma
och därmed begränsa sin rörlighet i stället för att övervinna rädslan,
upptäcka världen och lära sig att bemästra den.
Nu vet vi alla av erfarenhet att långt ifrån alla små flickor är stillsamma och försiktiga och alla pojkar självständiga och rörliga. Men det
finns ett visst mönster i denna bild som ändå gäller pojkar och flickor
som grupp. Detta mönster upprätthålls av vuxenvärldens reaktioner på
könskonformt och avvikande beteende hos barnen. Det är inte
nödvändigvis så att en aktiv 4-årig flicka bestraffas för sin rörlighet
medan pojken belönas för samma beteende. Det är kanske snarare så att
flickan uppmuntras att ta hänsyn till andra som blir störda av hennes
aktivitet, medan de andra får acceptera att ”pojkar är sådana” i pojkens
fall. Det könskonforma beteendet accepteras lättare av vuxenvärlden.
Avvikande beteende avstyrs, ignoreras, slätas ut, ofta genom att barnets
uppmärksamhet vänds till sådant som det ”borde vilja göra” i stället.
När en pojke gråter blir han kanske inte direkt bestraffad för det men

103

SABINA CWEJMAN

han blir ofta inte heller tröstad, eller också tröstas han av en vuxen som
verkar besvärad av situationen. De vuxna behöver inte vara övertygade
att flickor inte får vara aktiva och pojkar inte får gråta, utan det räcker
med denna överföring av djupt rotade mönster för vad som känns rätt
och riktigt i könssammanhang.
Relationen mellan modern och barnet är av en speciell karaktär och
den utvecklas till det som Chodorow kallar en primär kärleksrelation.
Denna relation varierar återigen i all oändlighet, och alla känslolägen är
möjliga från kärlek, över ambivalens och till negation. I ett tidigt skede
uppfattas modern av barnet som allsmäktig. Medan barnet helt och
hållet är engagerat i relationen har modern även andra intressen.
Bindningen till modern, som är särskilt stark hos flickan, skapar
grogrund för många ambivalenta känslor: ömsom kärlek, ömsom hat,
svartsjuka och rädsla för modern. Det faktum att modern är huvudvårdaren för barnen har förstås både positiva och negativa sidor, men
eftersom moderskapet länge har glorifierats kan det vara nyttigt att
påpeka det negativa, speciellt när det vänder sig mot kvinnorna själva.
Kvinnlig dominans över socialisationen leder dels till att olika negativa
känslor och värderingar (t ex kvinnors negativa värdering av det egna
könet) omedvetet överförs till nästa generationens flickor och pojkar,
dels att de negativa känslor som uppstår hos det lilla barnet gentemot
den allsmäktiga föräldern och som följer med livet igenom uteslutande
riktas mot kvinnor.
Alla barns utveckling fortskrider från närhet till självständighet.
Varje gång barnet vågar sig ut blir världen större och större. Varenda
gång det kommer tillbaka till modern förändras relationen lite samtidigt
som de känslomässiga banden med rötter i symbiosen finns kvar hos
både flickan och pojken. Men flickors och pojkars identitetsutveckling
skiljer sig ändå åt. Det mönster som snart framträder är att flickans
närhet till modern successivt förknippas med likheten dem emellan,
medan pojkens närhet snarare gäller den service modern står till tjänst
med (Mahler 1975). Pojken är annorlunda än modern och hans identitet
som pojke baseras på denna skillnad. Flickan är lik modern och hennes
identitet som flicka baseras på denna likhet. För att bli flicka behöver
hon inte, som pojken, hitta egna vägar till en könsidentitet som baserar
sig på skillnad från modern. Detta är sant endast i grova drag, eftersom
varje flicka måste göra egna erfarenheter och egna experiment med sin
könsidentitet, men som flicka måste hon inte skaffa sig en annan
könsidentitet än hennes närmaste vårdare har. Det måste däremot
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pojken göra för att bli pojke. När pojken föds är hans avskildhet lättare
att acceptera för modern än flickans avskildhet. Pojkens växande som
autonom individ sker därför ofta mer smärtfritt än flickans. Men
eftersom pojken måste identifiera sig med den (ofta) frånvarande
fadern för att bli pojke, måste han förkasta många av de egenskaper
som modern representerar, samtidigt som han mer eller mindre abrupt
förpassar den primära kärleksrelationen med modern till en barndomsvärld.
Som Nielsen & Rudberg påpekar är både pojkar och flickor relationsorienterade. Båda behöver accepteras av andra människor. Båda
har behov av att få sitt värde bekräftat av andra. Men det som behövs
för att en flicka och en pojke skall känna sig bekräftade är olika. När
flickan ger sig ut i världen vill hon upprepa med andra (framför allt
flickor och lärarinnor) den likhet och intimitet som hon upplevde med
modern. Därför känner hon sig bekräftad när hon lyckas skapa en
förtrolig och intim stämning med vissa andra.
När pojken ger sig ut i världen strävar han efter att relationerna till
andra pojkar ska skilja sig från relationen med mamman. Det är med
andra pojkar på dagis, på gården och i låg- och mellanstadiet som han
först experimenterar med sin könsidentitet. I en värld där pojkens
primära vårdare är modern – en kvinna – och där relationen med fadern
är mycket mer perifer, får han själv hitta på former för sina relationer.
De kvinnliga lärarna är bara ytterligare ”mammagestalter” som pojken
skall avskilja sig från. För pojken gäller det, med Nielsen & Rudbergs
ord, att hans prestationer uppmärksammas och får gensvar från andra –
ju fler desto bättre.
Flickans likhet och pojkens olikhet i förhållande till modern varierar i verkligheten en hel del beroende bl a på den individuella relationens karaktär, och beroende på vems upplevelse av likhet/olikhet vi
pratar om. Den individuella mångfalden som utformar moder–barnrelationer är omöjlig att överblicka. Men det finns vissa generella könsspecifika drag som överförs i denna relation. Det finns en likhet i att
vara av samma kön som modern eller en olikhet i att vara av ett annat
kön. Flickans likhet och pojkens olikhet i förhållande till modern
förstärks i och med sexualitetens stegvisa aktualisering hos barnen. För
att bli kvinna identifierar sig flickan med modern, som hon också
upplevde den primära kärleksrelationen med. Hennes identifikation
med modern befästs genom deras gemensamma heterosexuella intresse.
Flickans sexualitet riktas mot fadern/andra män. Hennes oavslutade
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separation från modern och hennes intresse för män leder till en
intensifierad öppenhet i relationer med människor av båda könen.
Pojkens könsidentifikation kräver att han identifierar sig med
fadern, med vilken han har en svagare relation än med modern. Hans
sexuella intresse skall fixeras på modern/andra kvinnor, samtidigt som
han känslomässigt separerar sig från modern för att uppnå manlighet. I
ett möte mellan flickor och pojkar framträder därför konflikter när det
gäller integration av autonomi, intimitet och sexualitet. Intimitet är för
flickor under adolescensen främst kopplad till likhet, och hos pojkar till
olikhet. Autonomin är tvärtom för flickorna kopplad till olikhet och för
pojkarna till likhet. Medan flickor behöver pojkar i första hand för att
bli vuxna och uppnå autonomi i förhållande till modern, behöver pojkar
flickorna främst för att uppnå intimitet och symboliskt återkomma till
modern, bli små (Nielsen & Rudberg 1989/1991).
Tonårsflickans situation präglas av styrkan i konflikten mellan å
ena sidan upplevelsen av enhet med modern (denna upplevelse kan
likaväl vara positiv som negativ) och bindningen till föräldrarna, å
andra sidan autonomibehovet. Hennes föräldrabindning är starkare än
tonårspojkens därför att separationen från modern förblev oavslutad
under barndomen, och därför att hon redan blivit formad till en person
med starkare relationsbehov. Relationer till andra människor inklusive
föräldrarna utgör ett viktigt livsinnehåll för flickan. En mångfald olika
förhållningssätt förekommer, intresset kan likaväl vara positivt som
negativt, baserat på nästan symbiotiskt beroende eller på autonomi och
jämlikhet, och ett otal blandningar av dessa. Tonåren innebär för både
flickan och pojken inte bara ett farväl till barndomen, den innebär för
många också en revolt mot föräldrarna och vuxenvärlden. Chodorows
teori fokuserar vår uppmärksamhet på uppkomsten av flickors
autonomisvårigheter i relationen till framför allt modern. Det krävs ofta
drastiska åtgärder från flickans sida för att bryta beroendet och uppnå
gradvis större autonomi på väg in i vuxenvärlden. Karakteristiskt nog
gör revoltens former den ofta ”osynlig” för vuxenvärlden (Jonsson
1980). Flickorna bemödar sig i regel om att upprätthålla en yttre fasad
av anpassning och revolten vänds ofta inåt i stället för (som hos
pojkarna) utåt. Den blir ofta självdestruktiv i högre grad än destruktiv
för omgivningen.
Socialisationssystemet är olika för flickor och pojkar, män och
kvinnor. I detta könsspecifika socialisationssystem skapas systematiska
skillnader hos barn av de båda könen. På kulturell nivå utrycks dessa
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skillnader genom existensen av föreställningar om kvinnlighet och
manlighet, om vad det innebär att vara en flicka eller en pojke, en kvinna eller en man. Dessa kulturellt skapade föreställningar som finns i vår
värld och påverkar vara utvecklingsmöjligheter kallas av vissa forskare
för ”socialt kön”. Lena Nilsson Schönnesson (1987) preciserar
innebörden av begreppsparet kvinnlighet/manlighet genom att knyta
det till grundläggande psykisk identitet. Femininitet och maskulinitet är
enligt hennes definition uttryck för könsroller som motsvarar vår
kulturs och tidsperiods definitioner av typiskt manliga och typiskt
kvinnliga egenskaper, intressen och beteenden. Tillsammans bildar de
båda paren begreppet socialt kön. Denna term inkluderar således för
Nilsson Schönnesson allt det som inte är biologiskt kön (se Fornäs
1991 för ett annat sätt att definiera begreppen). Innehållet i kvinnlighet
och femininitet ger tillsammans det sociala kvinnokönet. Kärnan i
begreppet femininitet utgörs av en längtan efter gemenskap, att bry sig
om andra och önska närhet med andra. Kärnan i begreppet maskulinitet
är en känsla av verksamhet, som innebär självhävdelse, självsäkerhet
och självexpansion.
Feministiska teoretiker som Chodorow, Rosaldo och Gilligan har
kritiserats av Fraser & Nicholson (som här använder sig av postmoderna tankegångar) för deras anspråk på att upprätta alltför generella
teorier. Det gäller att inte vara alltför lokalt eller individuellt orienterad
när man analyserar samhället, men det är inte heller bra att låta den
konkreta mångfalden försvinna bakom de allmänna kategorierna.
Termer som ”mothering”, ”domestic/public sphere” och ”gender identity” kan enligt Fraser & Nicholson förminska komplexiteten i de fenomen som de avser att beskriva. De slätar ut skillnaderna mellan kvinnor
av olika raser, klasser och kulturer – allmänna kategorier som Fraser &
Nicholson i och för sig alltså accepterar – och vill tvinga på alla
kvinnor i alla samhällen en version, relevant för vita medelklasskvinnor
i västerlandet. Olika kvinnor utsätts för olika former av förtryck, och
det gäller att skapa verktyg som låter oss beskriva alla sorter. Teorierna
bör vara explicit historiska och observanta på det specifika för olika
kulturer. Alltså efterlyser Fraser & Nicholson en teori som inte är
universalistisk men komparativistisk, sökande efter förändringar och
kontraster i stället för ”heltäckande lagar”. Det är komplexiteten som är
verklighetens kännetecken och inte förenklingarna, även om allmänna
begrepp heller inte helt kan undvaras.
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Simonsen & Illeris (1989) har kritiserat Chodorows teori för att den
baseras på undersökningar genomförda under 60-talet i amerikanska
medelklassfamiljer. Teorins centrala tes – att könsdifferentierade
identitetsstrukturer inte skulle reproduceras om både kvinnor och män
tog hand om barnen lika intensivt – anser de vackla vid jämförelsen
med t ex dagens danska förhållanden. I Danmark vid 80-talets slut är
mödrarnas ”mothering” inte alls lika massiv som den Chodorow
beskriver, men likväl är de patriarkaliska strukturerna intakta
(Simonsen & Illeris 1989 s 95). De svenska förhållandena liknar mycket de danska. I båda länderna yrkesarbetar kvinnorna och barnen omhändertas av dagmammor och daghemspersonal. I båda är tabut mot faderns engagemang i barnuppfostran mindre sträng än den var i USA på
60-talet. Ändå viker inte de patriarkaliska strukturerna i något av
länderna. Detta kan ha en annan förklaring än att Chodorows centrala
tes är fel. Även om mödrar yrkesarbetar och barnen omhändertas av
andra, är dessa andra likväl kvinnor. Fäders engagemang i barnen är
fortfarande sekundär jämfört med mödrars, vilket aktuella
skandinaviska undersökningar visar (Nielsen & Rudberg 1989/1991).
Chodorows teori har vidare kritiserats av Fahlgren (1988). Fahlgren
anser att Chodorow i alltför stor grad belastar modern med ansvaret för
barnens könsspecifika utveckling. Hon menar vidare att Chodorow
utelämnar det undermedvetnas betydelse i barnets utveckling fast hon i
övrigt bygger på psykoanalysen. Men Chodorow väljer enbart vissa
delar av den psykoanalytiska teorin och förkastar andra utan att
diskutera dem tillräckligt. Hon för inte den teoretiska diskussionen
mellan biologi, kropp och psyke och riskerar själv att hamna i biologism, vilket hon kritiserar hos Freud. Det ligger mycket i Fahlgrens
kritik men Chodorows teori har ändå enligt min mening haft och har
fortfarande ett förklaringsvärde i förhållande till moderskapets
reproduktion.

Ungdomsforskningen och den kulturella friställningen
Men trots könssystemets fortbestånd finns det för individer av olika
kön nya öppningar och utvecklingsmöjligheter som har samband med
samhällets modernisering. Den tyske ungdomsforskaren Thomas Ziehe
ägnar sig åt en övergripande beskrivning av de förändringsprocesser
som sedan 60-talet försiggår i moderna samhällen och deras konsek108
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venser för ungdomar (1982/1986). Ziehe har använt och utvecklat flera
begrepp som t ex erosionskris, kulturell friställning, individualisering
och reflexivitet. Hans teori är användbar i vår analys av tonårsflickors
liv i dagens samhälle.
Erosionskris och kulturell friställning refererar till den förändring
av normer och traditioner som har ägt rum under de senaste decennierna. De normer och traditioner som var aktuella i föräldragenerationen har förlorat eller ändrat sin innebörd för dagens ungdomar. Vi
är vittnen till en kulturell erosion vars konsekvenser är tvåfaldiga. Å
ena sidan leder den till normlöshet i negativ bemärkelse (den
durkheimska anomin), å andra sidan innebär den en frihet. Det är
möjligt att experimentera med normer och värden, att själv komma
fram till vad man vill tro på, vad som är viktigt för en. Nu finns möjligheten, men ofta också tvånget, att individuellt välja identitet, vilket
Ziehe kallar för individualisering. Resultatet blir en koncentration på
självet – att utveckla sig själv, att skapa sin egen stil, att spegla sig i
andra och ändra sig i takt med att allt annat förändras.
Dagens ungdomar utvecklar en ”narcissistisk behovsstruktur” som
Ziehe härleder från förändrade socialisationsförhållanden. Familjens
roll ändras mer och mer till att bli en konsumtionsenhet och en fristad
för intima relationer, samtidigt som större och större delar av uppfostran övertas av professionella institutioner. Marknadskulturens idoler
ersätter mer och mer föräldrarna som identifikationsobjekt. Den
narcissistiska behovsstrukturen fixeras vid minnen av den tidiga symbiosen med modern och tillhörande allmaktsfantasier. Enligt psykoanalytisk teori karakteriseras ”den narcissistiska fasen” av oskarpa gränser
mellan det egna jaget och omvärlden. Människor som den narcissistiska individen möter kommer inte att älskas för sin egen skull,
utan i den mån de kan bidra till att underhålla de narcissistiska dragen
hos individen (Fornäs m fl 1984/1989 s 135ff). Kamratgruppen fungerar för de unga som en ”social livmoder”. Den används för att undfly
krav från omvärlden och för att få självbekräftelse. I kamratgruppen
söker man symbiotisk närhet och inte ömsesidiga relationer till andra
självständiga individer (Broady m fl 1979). Denna typ av narcissism
kallar Ziehe i sina senare arbeten för ”narcissism nedifrån” –
personlighetsdrag som uppkommit genom primärsocialisationen. De
förstärks ofta senare i livet av ”narcissism uppifrån” – de aktuella
livsvillkoren i nuet (t ex mediebilderna av ungdomen, den vikt som i
kulturen tillskrivs utseendet, klädseln, stilen etc).
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Ett annat viktigt begrepp som Ziehe använder är ”reflexivitet”. De
unga idag har allt fler möjligheter att uttrycka och fundera över den
egna identiteten och självet, skapa distans till sig själv etc. De är unga
och konfronteras samtidigt med bilder av hur de borde vara som unga.
Kulturindustrin hjälper till att uppförstora orealistiska förväntningar om
hur en ung människa ska vara. Allt detta innebär fler möjligheter att
forma sig själv och utvecklas, skapa en egen stil osv, men också att ett
gap uppstår mellan detta och vad som i verkligheten är möjligt.
Ziehe förankrar sin teori både i föränderliga familjeförhållanden
och i djuppsykologiska och kulturella processer, vilket är ett intressant
tillvägagångsätt. Men storskaliga och inre individuella förändringsprocesser är ofta alltför komplexa och omfattande för att adekvat
beläggas i empiriska studier. Ziehes analys lider även av samma brist
som t ex subkulturforskningen, den negligerar nämligen det faktum att
forskningsobjektet – ungdomarna – inkluderar individer av två olika
kön. För Ziehes del kan detta förklaras med att han som fenomenolog
fokuserar processer och skeenden och inte hur dessa processer påverkar
olika kategorier av ungdomar.
Simonsen & Illeris (1989) kritiserar Ziehes brist på könsperspektiv.
Hans teorier om subjektivitetsförändringar baseras på psykoanalysen
och Heinz Kohuts observationer av framför allt manliga patienter.
Ziehe ser de psykoanalytiska kategorierna som historiskt föränderliga.
Men eftersom kön inte alls problematiseras och Ziehe själv är man
hämtas exempel som beskriver förändringsprocessen oftast från den
manliga erfarenhetssfären, men tolkas som allmängiltiga. Ziehe påpekar t ex att identiteten hos den enskilde nu inte längre är fast hela det
vuxna livet igenom. Men denna bild av en fast identitet var tydligast
kopplad till yrkesarbetsrollen, till en typisk västerländsk manlig identitet aktuell speciellt i vissa samhällsklasser och kategorier, men inte lika
självklart tillämpbar på kvinnorna. Den kvinnliga identiteten har i
stället varit centrerad kring relationerna. En kvinnas identitet beskrevs i
termer av hennes relationer; en giftasvuxen flicka, en gift kvinna, en
småbarnsmoder, en moder med vuxna barn, änka, mormoder etc.
Kvinnans identitet varierade med livscyklens olika faser. Mannens
identitet var mer entydigt kopplad till yrkesidentiteten, han var
svarvare, officer, lärare, läkare etc. Den stabila identiteten och ett
linjärt framtidsperspektiv hörde ihop för männens del. Simonsen och
Illeris motsätter sig också Ziehes uppfattning att de ungas problem med
autonomi idag är större än tidigare. De menar att autonomimöjligheter
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för kvinnor i vår tid är under utveckling. För män är det kanske
tvärtom: autonomi i traditionellt manlig mening tycks snarare vara på
tillbakagång. Detta har att göra med de förändrade relationerna mellan
könen. Ett av villkoren för den i traditionellt mening autonome mannen
har varit den icke-autonoma kvinnan. Nu när kvinnans position och roll
ändras, förändras också mannen.
Man kan fråga sig om Ziehe menar att både pojkar och flickor idag
har större problem med att avgränsa sitt jag från modern. En annan
fråga är om Ziehes uppfattning att kamratgruppen används som ”social
livmoder” också inkluderar flickor, för vilka det primära vanligen inte
är relationer till gruppen utan väninnerelationer? Vi kan tänka oss att
varenda en av de processer som Ziehe beskriver har könsspecifika
aspekter (liksom ålders-, klass- och rasaspekter), varför det är intressant
att anlägga ett könsperspektiv på hans tankegångar. Ziehes teori är
alltså intressant och användbar för oss trots att den saknar ett
könsperspektiv. Den stimulerar till ett vidarearbete.

Motsättningar i tonårsflickans livsvärld
Dagens svenska tonårsflicka får söka sin väg igenom ett landskap av
motstridiga behov, förväntningar och budskap. Hennes livsvärld är inte
lika stabil som den en gång i tiden var. Där finns både konstanser och
förändringar, och vi behöver i våra analyser därför förena köns- och
modernitetsperspektiven. Ett förslag till en modell för detta är att
fokusera motsättningar i tonårsflickans livsvärld. Man kan urskilja fyra
huvudmotsättningar som troligen gäller tonårsflickor i Sverige idag
oavsett klass- och etnicitetsbakgrund (Cwejman & Fürst 1988 och
1990):
* ideologisk könsneutralitet/jämställdhet och könssegregation i
praktiken
* konflikten mellan yrkesarbete och moderskap
* nödvändigheten att hävda sig på männens villkor och samtidigt
vara kvinnlig
* nödvändigheten att utveckla personlig autonomi samtidigt med
kvinnlighetens relationsorienterade sidor
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Den första typen av motsättningar – ideologisk könsneutralitet/jämställdhet och erfarenheter av könssegregation i praktiken – ligger bortom individers inflytande och skapar relativt fasta ramar för flickans liv.
Dessa ramar har successivt väsentligt förändrats under 1900-talet.
Tidigare fanns en uttalad hierarkisering av könen såväl i lagen som i
ideologin och ett starkare särskiljande av fysiska utrymmen som hörde
ihop med respektive kön. Idag finns här den könsneutrala (individens
kön ses som betydelselös) lagstiftningen och ett uppifrånstyrt
inflytande på vad t ex skolor i Sverige bör förmedla till eleverna i
könsfrågan. På denna nivå ligger den relativt fasta struktureringen av
arbetsmarknaden. Här finns också de politiska strukturerna. Varken i
ekonomin eller i politiken finns idag några uttalade regler för könsstratifiering eller könsåtskillnad (tvärtom kräver man på vissa områden att
jämställdhet eftersträvas). Samtidigt med denna lagmässiga och
ideologiska könsneutralitet uppträder könssegregation i praktiken. Den
karakteriserar både de politiska och de ekonomiska strukturerna, såväl
den statliga som den privata arbetsmarknaden. Graden av könssegregering kan variera från organisation till organisation och mellan
olika företag och sektorer. Men det tycks finnas en dold lag som säger
att ju högre upp i hierarkier, ju närmare centrum och ju mer ekonomiskt
givande position, verksamhet etc, desto färre kvinnor finns det. Och
tvärtom.
Könsneutraliteten baseras på jämställdhetslagstiftningen och är den
svenska statsmaktens officiella hållning. Som sådan representeras den
av många institutioner bl a skolan. Även om skolan har jämställdhet
som ett av sina uttryckliga mål, är den i praktiken könsneutral i sin
verksamhet. Detta betraktades tidigare oomtvistat som en progressiv
hållning som garanterade flickors tillgång till utbildningssystemet. Men
i dagens läge resulterar könsneutralitet i antaganden att elevernas kön i
undervisningssituationen liksom kön i undervisningens innehåll är
ovidkommande. Könens skeva maktrelation upprätthålls inom skolvärlden genom att kön sällan tematiseras eller problematiseras i det
praktiska skolarbetet. Samtidigt har man i studieplaner antagit jämställdhet som ett av skolans mål, men utan att dra några undervisningsmässiga konsekvenser av detta. Som skolforskningen, klassrumsforskningen (Hägg 1982, Nielsen 1987, Wernersson 1989, Helmadotter
1990, Hultman 1990) och utbildningsstatistik visar har skolan inte lyckats motverka reproduktionen av traditionella attityder och könsroller.
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Den könsneutrala hållningen är tveeggad. Å ena sidan innebär den
en öppning, en frihet. Oavsett vilket kön du tillhör har du rätt till lika
behandling, lika utbildning och i övrigt lika möjligheter. Alla utbildningar, yrken och positioner står i princip öppna för dig. Detta är vad
som med Ziehes (1982/1986) term kan kallas friställning i förhållande
till tidigare strikta lagar och anvisningar om det tillåtna och lämpliga
för vardera könet. Samtidigt innebär könsneutralitet att man blundar för
verkligheten. I verkligheten råder könssegregation. I verkligheten är
kön betydelsefullt. Det begränsar vår värld i vissa riktningar och öppnar mot andra. Flickorna möter könsneutraliteten och könssegregationen och måste lära sig att hantera denna motsättning. De måste hitta
ett lämpligt förhållningssätt till denna dubbelhet.
Den andra motsättningen – konflikten mellan yrkesarbete och moderskap – aktualiseras av den nya kvinnorollen som omfattar båda
delarna. Den moderna kvinnan tillhör två grupper med i stort sätt motsatta normer och intressen.
I familjen kräver barnen kvinnans inlevelse, engagemang och tid.
De behöver hennes omsorg medan de är små och närhelst de är sjuka.
De behöver hennes ”kärleksarbete”, som inte värderas i pengar, och
som håller ihop familjen. Kvinnan i familjen är ”den goda modern”
som tillhandahåller kvalitéer som inte kan köpas. I arbetet skall hon
uppfylla arbetslivets krav och passa in i en helt annan kultur. Hon skall
(helst) vara heltidsarbetande och närvarande fysiskt och med alla
sinnen. Hon skall vara saklig, yrkesmässig, konkurrensinriktad, och
inte emotionell. Hon skall i högsta möjliga grad vara separerad från sin
modersroll.
Familjen och yrkesarbetet är två skilda världar. Deras främsta
gemensamma länk är lönen, som tillåter familjen att konsumera. Familjens och yrkets krav är svårförenliga och trots välfärdssamhället förblir
konflikterna mellan dem olösta. Ett års betald föräldraledighet är för
kort och den är i verkligheten en modersledighet, eftersom män sällan
stannar hemma med barnen. Att lämna bort ett 12 månader gammalt
barn ses av många föräldrar liksom av de moderna barnpsykologerna
som en undermålig lösning för barnet (Leach 1983). Dessutom finns
det inte tillräckligt många platser inom kommunal barnomsorg.
Föräldrarna har möjlighet att stanna hemma med sjuka barn under ett
visst antal dagar om året. Också här är det mest kvinnor som utnyttjar
denna möjlighet (Ekerwald 1989). Under föräldraledigheten förlorar
många kvinnor ATP-poäng. Och den kvinnliga arbetskraftens anseende
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hos arbetsgivarna är lågt, i och med att alla kvinnor i reproduktiv ålder
anses ”löpa risken” att få barn och då bli mindre dugliga. Det är kvinnor som kategori och de individuella kvinnorna som i verkligheten bär
de sociala kostnaderna för moderskapet. Detta är i synnerhet aktuellt
för dem som stannar hemma med barnen utöver föräldraledigheten.
Samtidigt som den moderna kvinnans dubbla roller innebär en konflikt och en belastning, utgör de också en öppning mot en fullständigare
individuell utveckling och en större individuell frihet. Den sociala
friställningen tycks för kvinnors del innehålla tre element:
* osäkerhet i samband med att traditionella normer om vad en
kvinna bör vara inte längre gäller
* konflikt mellan olika delar av en ny kvinnoroll
* öppningar mot mer fullständigt självförverkligande
Liknande resonemang borde också gälla männen, fast förändringen av
mansrollen kanske inte har varit lika drastisk på kort sikt. Konflikten i
den moderna kvinnorollen berör i högsta grad dagens tonårsflickor som
måste försöka hantera och lösa denna konflikt. De måste tidigt ta
ställning till utbildning och yrke på ett sådant sätt att framtida yrkesarbete kan förenas med moderskap. I samband med utbildningsvalet
måste de tidigt ta ställning till sin framtida familjeroll. Konflikten har
ändå en positiv baksida. Norm- och relationsdifferentieringen betyder
för flickans del att fler möjligheter står öppna för henne. Dels är öppenheten större för en mångfald olika yrken som alla är åtminstone formellt möjliga för henne. Dels är flickans förhållande till framtida
moderskap också mer öppet: hon kan reglera sin fruktsamhet, tidpunkten för barnen och antalet barn eller rent av helt välja bort moderskapet.
Den tredje motsättningen – nödvändigheten att hävda sig på männens villkor och samtidigt vara kvinnlig – berör föreställningar om
kvinnlighet och manlighet. Det kvinnliga kopplas å ena sidan till gemenskap och känslomässiga relationer, å andra sidan till estetiseringen
av kroppen och vardagen (Prokop 1976/1981). Bilder och modeller för
estetiseringen tillhandahålls av masskulturen och medlen av marknaden
(kosmetika, modeartiklar, inredningsartiklar, pynt etc). Det kvinnligas
innebörd centreras kring moderskap, relationer och skönhet. Att bli
kvinna innebär för tonårsflickan att utveckla sådana egenskaper som
placerar henne i den rätta kategorin. Hon måste vara intresserad av
skönheten i olika former och kapabel att knyta och hålla kvar nära
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relationer. Men samtidigt skall hon också mer än tidigare och på flera
områden utveckla egenskaper som tillhör det manliga: självhävdelse,
självsäkerhet och självexpansion. Dessa egenskaper är nödvändiga om
hon skall vara framgångsrik i sin utbildning och i sitt framtida
yrkesarbete, där hon får hävda sig på männens villkor. Männens villkor
gäller nämligen i stor utsträckning såväl i den kvinnodominerade
skolan som i de kvinnodominerade arbetsmarknadssektorerna, och
naturligtvis i ännu högre grad i de mansdominerade delarna av
utbildningssystemet och arbetsmarknaden. Man kan säga att individualiseringen innebär en möjlighet till vidareutveckling av kvinnlighetens
innebörd. En allmän individualiseringstendens gör det kvinnliga mer
androgynt. I samband med individualiseringen finns även en tendens
att vidareutveckla det manliga genom att inkludera vissa ”kvinnliga”
element.
Den kulturella friställningen betyder för det kvinnliga en växande
mångfald av tillgängliga stilar och modeller för utformningen av identiteten, av kroppens och omgivningens skönhet, samt en i viss mån
friare inställning till moderskapet. Men den innebär också en konflikt
mellan kvinnliga och manliga egenskaper som vid behov skall smältas
samman och vid behov separeras alltefter de olika sfärer som individen
befinner sig i. Detta kan också ses som en utmaning att skapa en ny
kvinnlighet som integrerar kvinnliga och manliga egenskaper, intressen
och beteenden. En ”görbarhet” (Ziehe 1982/1986) som tillåter
experiment att själv forma sin egen kvinnlighet.
Den fjärde motsättningen – nödvändigheten att utveckla personlig
autonomi samtidigt med kvinnlighetens relationsorienterade sidor – har
samband med de nya psykiska strukturer som en tonårsflicka har att
forma för att kunna hantera den nya kvinnorollen. Detta innebär större
koncentration på självet i förhållande till tidigare generationer. Nya
kulturella tendenser till individualisering, identitetsprövande och
självutveckling stöder en växande autonomi även hos flickorna. Identitetsprövande har tidigare främst varit förbehållet borgerlighetens unga
män. Idag har det flyttats ner i åldrarna och utgör en möjlighet för fler
ungdomar, oavsett klass och kön. Skillnaden mot tidigare generationer
är inte att alla verkligen experimenterar med sina identiteter, utan att
alla är medvetna om möjligheten att göra det. Denna möjlighet omfattar
ens egen identitet och ger samtidigt en insikt om att man som förälder i
en ständig dialog med barnen kan forma deras identiteter. Denna insikt
skiljer sig väsentligt från den radikalbehavioristiska övertygelsen att ett
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barn är som en svart box som man kan göra allting med genom yttre
påverkan. I detta moderna synsätt är barnen tvärtom autonoma
individer från första dagen i sitt liv, men man är medveten om att de
formas i interaktionen med omgivningen. Ingenting är längre givet,
utan allt är formbart och görbart på det subjektivas nivå. Samtidigt med
detta experimenterande och denna föränderlighet finns fortfarande
ganska fasta identitetsstrukturer hos de båda könen. Trots de
förändrade socialisationsvillkoren och de nya socialisationsagenternas
påverkan fortsätter flickor och pojkar att utveckla ett relaterande
respektive ett autonomt jag (Nielsen & Rudberg 1989/1991). Nu skall
dagens tonårsflicka behålla sin relaterande förmåga för att uppnå en
kvinnlig könsidentitet. Samtidigt skall hon göra sig själv autonom för
att kunna leva som jämlik, självständig och fri individ i ett samhälle där
mannen är normen.
Ziehes friställning och görbarhet är kanske i viss mån en illusion,
men utgör ändå i flera avseenden också en realitet. Själva illusionen
kan dessutom i sig också medföra växande expansionsmöjligheter. Om
tonårsflickan tror att hennes möjligheter som kvinna är precis likadana
som mäns möjligheter, att allt är möjligt för alla och att det är hon själv
som bestämmer, ja då kan en del av detta kanske också förverkligas.
Detta medför att hon får ett växande ansvar inför sig själv, för vad av
allt det möjliga hon själv lyckas förverkliga. Samtidigt kan detta
växande ansvar vara en stimulans för utvecklingen. När tonårsflickan
tar sin utveckling i egna händer, själv väljer, planerar och väljer bort,
finns där också en potential att anta utmaningar, fullfölja sina planer
och förverkliga sig själv.

Slutord
Vi förundras ofta över hur långsamt det går att förändra de traditionella
könsrelationerna på djupet. Lika ofta förleds vi att tro att jämställdheten
mellan könen nästan är fullbordad. Dubbelheten omger oss. Nielsen &
Rudberg (1991) förklarar detta fenomen med existensen av långsamma
och
snabba
förändringsprocesser.
Till
de
snabba
förändringsprocesserna hör kvinnors ökande utbildning och yrkesaktivitet
samt vissa normer och ideologier. Till de långsamma förändringsprocesserna hör könsidentiteterna och den könsspecifika arbetsdelningen inom produktion och reproduktion.
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Vi ser slående stora förändringar inom vissa områden, men också
sega strukturer som är svåra att ändra. Våra förväntningar i fråga om
jämställdhet formas kanske mera på grundval av de väl synliga förändringarna än på grundval av de ofta mindre synliga sega strukturerna. Vi
förväntar oss därför att könsrelationerna ska moderniseras lika fort på
alla nivåer och i alla avseenden. I verkligheten tycks det ofta vara så att
det som befriar samtidigt begränsar och vice versa. Tonårsflickor ställs
inför svåra val och konflikter, och i detta ligger en möjlighet till
självutveckling och ansvarstagande, till att själv forma sitt liv.
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Den dekonstruerade
maskuliniteten
Psykologin har som vetenskaplig disciplin länge haft ett tolkningsföreträde när det gällt beskrivning, förklaring och förståelse av hur
individen konstruerar sin könsidentitet. Psykologin har konstruerat innebörden i begreppen ”kvinnligt” och ”manligt”, som baserats antingen
på skillnad eller likhet (Hare-Mustin & Marecek 1988). Under perioden
1930 till 1970, dvs under en period av drygt 40 år, konstruerade
forskarna inom psykologin kvinnligt och manligt som skillnad. Man
tog alltså fasta på och överdrev skillnaderna mellan könen (Pleck
1983). Kvinnligt och manligt förstods antingen som polära och antitetiska personlighetsdrag och legitimerades av psykoanalytisk teoribildning, eller som polära och antitetiska roller och legitimerades av Talcott Parsons rollteori, eller som en kombination av dessa båda referenssystem (Pleck 1983, Hare-Mustin & Marecek 1988). Förutom att uppfatta kvinnligt och manligt som antitetiska och varandra ömsesidigt uteslutande, så uppfattades oftast manligt som överordnat och kvinnligt
som underordnat. Men det avgörande draget i det här synsättet var
inom psykologin uppfattningen att könsroller utvecklas inifrån snarare
än att de pådyvlas på ett godtyckligt sätt utifrån.
Det här perspektivet benämner den amerikanske forskaren Joseph
H Pleck (1983) ”det maskulina könsrollsidentitetsparadigmet”. Han
menar att det inte bara har dominerat den s k vetenskapliga psykologins
syn på manlighet i över 40 år. Detta paradigm representerar också det
sätt som vårt västerländska samhälle har konstruerat manlighetens psykologi på. Jag tänker ta upp vissa av huvudteserna i Plecks analys av
den akademiska eller ”rationella” psykologin i USA under perioden
1936-1976 och sedan ställa dem mot psykoanalysen under motsvarande
period. Därefter går jag igenom några olika försök till dekonstruktion
av det dominerande perspektivet som vuxit fram sedan mitten av 1970121
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talet, nämligen kvinnoforskningsperspektivet, genusforskningsperspektivet och modernitetsperspektivet. Dessa alternativa tolkningar till de
dominerande perspektiven utgör i sin tur naturligtvis konstruktioner
som i sin tur är möjliga att dekonstruera.
Dekonstruktion och konstruktivism är s k postmoderna rörelser
inom vetenskaps- och kunskapsteorins fält. De ifrågasätter grundantagandet att det finns en enda ”sann” och direkt tillgänglig ”verklighet”,
och föreslår att den ”mening” vi tillskriver verkligheten är ett resultat
av social erfarenhet (Hare-Mustin & Marecek 1988). Det samtida intresset för bägge dessa rörelser är ett uttryck för en allmänt spridd skepsis mot avarter och förenklingar av den positivistiska traditionen i vetenskapen och essentialistiska teorier om sanning och mening (Rorty
1979). Både konstruktivism och dekonstruktion hävdar att mening och
verklighetsuppfattning är historiskt skapade och återskapade med språket som medium. Vår erfarenhet återspeglar inte direkt det som är ”därute”, utan är en organisering och ett ordnande av det. Kunskap är ett
sökande efter sätt att bete sig och tänka som ”passar ihop” (von Glaserfeldt 1984). Snarare än att passivt observera verkligheten, konstruerar vi aktivt de meningar eller betydelser som bildar en ram för våra
perceptioner och erfarenheter. Sålunda är vår förståelse av verkligheten
en representation, dvs en ”åter-presentation”, inte en kopia av vad som
är ”därute”. Representationer av verkligheten är delade meningar som
härrör sig från språk, historia och kultur. Det är inte så att formella
lagar och teorier i vetenskapen nödvändigtvis är fel eller oanvändbara,
utan snarare kan de, som Kuhn (1962) hävdade, betraktas som förklaringar baserade på ett antal sociala konventioner (öppna eller dolda
överenskommelser, delade meningar). Där flertalet forskare frågar efter
”fakta”, frågar konstruktivisten således efter vilka grundantaganden
som gäller; där andra forskare frågar efter svaren, undrar konstruktivisten över vilka frågorna är.
Konstruktivism och dekonstruktion är begrepp som förutsätter varandra. Konstruktivismen är som metod inriktad på att lyfta fram dominerande tolkningar eller meningar i olika sammanhang – alltifrån texter
och samtal till olika vetenskapliga diskurser. Dekonstruktion betyder
ungefär ”öppna upp för alternativa tolkningar”, lyfta fram dolda marginaliserade eller avvikande meningar i olika sammanhang, dvs de
perspektiv som tystats, negligerats, förnekats, bortträngts eller osynliggjorts av det dominerande tolkningsperspektivet (konstruktionen). Men
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låt mig nu alltså först presentera det ”vetenskapliga” perspektivets
könskonstruktioner.

Den vetenskapliga psykologin
Den ”förnuftiga”, ”rationella” eller vetenskapliga psykologin har sin
kunskapsteoretiska bas i positivism och empirism. Udden i denna filosofi var ursprungligen vänd mot olika essentialistiska antaganden om
människans ”sanna” natur. Det kan vara av intresse att påminna om att
såväl 1800-talets klassisk positivism som 1920-talets logiska positivism
bars upp av antiauktoritära och samhällsradikala strömningar (Hansson
1991). Den framgångsrika utvecklingen av standardiserade intelligenstest i början av 1900-talet representerade en milstolpe vid framväxten
av psykologin som en modern vetenskap. Under denna första utvecklingsperiod konstruerade forskarna kvinnligt och manligt som
likhet (Bengtsson 1969). Detta grundades på att forskarna inte kunde
upptäcka några skillnader mellan kvinnor och män i förmågan att hantera intelligenstesten; män framstod inte som mer intelligenta än kvinnor. Det gick emot konventionella och allmänna meningar om kvinnligt
och manligt i samtiden och användes i kvinnorörelsens kamp som argument för att kvinnor skulle få lika skolning, utbildning och rösträtt som
män.
Men 30-talet innebar en vändpunkt i synen på kvinnligt och manligt inom den akademiska psykologin (Pleck 1983). Genom att använda
sig av samma teknik som använts vid framtagandet av intelligenstest,
så konstruerade forskarna de första maskulinitets- och femininitetsskalorna. Dessa test antogs fastställa hur individer placerade sig på ett
hypotetiskt kontinuum, som sträckte sig från maskulinitet vid den ena
polen till femininitet vid den andra polen. Och här, menar Pleck,
smyger ett första oanalyserat grundantagande om maskulinitet och femininitet in – nämligen att maskulint och feminint utgör varandras
motpoler. Det andra oanalyserade grundantagandet i denna forskning
utgörs av den maskulina polens överordning i förhållande till den feminina polen. Detta belyses dels av de oroade frågor som Pleck menar var
drivkraften bakom forskningen, nämligen ”Vad är det som gör män
mindre maskulina än de borde vara?” och ”Vad kan vi göra åt det?”,
dels av det stora antal manliga forskare som ägnade sig åt denna
forskning. De flesta och bästa manliga forskarna, enligt Pleck, och de
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mesta pengarna till forskning inom akademisk psykologi i USA ägnades under denna period dessa frågeställningar och gavs den högsta vetenskapliga statusen. Detta kan man relatera till hur få manliga forskare
som inom akademisk psykologi i dag ägnar sig åt problemet vad manlighet är och hur lite pengar en sådan forskning ger, för att inte tala om
den vetenskapliga statusen.
Att forska om män, manlighet och maskulinitet sågs under perioden
1930-1970 som höjden av vetenskaplighet och gavs stort tolkningsföreträde både innanför och utanför den akademiska psykologins gränser. Metoderna och begreppen man använde sig av ansågs också som
synnerligen vetenskapliga. Maskulinitet och femininitet definierades
som nämnts operationellt genom de test som mätte maskulinitet och
femininitet (MF-test) i analogi med intelligensen, som operationellt
definierades genom intelligenstest. Valideringen av intelligenstesten
fick man genom skolor och betyg. De som klarade testen bra, dvs hade
höga IQ-poäng, var som regel de som klarade sig bäst i skolan och fick
höga betyg. Men hur validerade man maskulinitets- och femininitetstesten? Eftersom det var svårare att hitta några yttre, ”oberoende”
kriterier på maskulinitet och femininitet, så relaterade man poängen på
MF-testen till en mängd olika sociala önskvärdhetskriterier, som
psykisk hälsa, social framgång, IQ, självkänsla osv. I början av perioden, på 30-talet, innebar höga värden på maskulinitetsskalorna för
män också höga värden på de sociala önskvärdhetskriterierna, och höga
värden för kvinnor på femininitetsskalorna innebar höga värden på de
sociala önskvärdhetskriterierna. Men mot slutet av perioden, dvs på 70talet, var förhållandena omvända; höga värden för män på
maskulinitetsskalorna innebar låga värden på de sociala önskvärdhetskriterierna, och i synnerhet höga värden för kvinnor på femininitetsskalorna innebar låga värden på de sociala önskvärdhetskriterierna. Detta
innebar att den teoretiska och metodologiska legitimeringen av dessa
MF-skalor använda på det traditionella sättet bröt samman (Bem 1974).
Motsvarande sammanbrott har inte skett för intelligenstesten. Av detta
kan man kanske dra slutsatsen att samhällets värdering av vad som ska
anses som ”intelligent” inte har ändrats lika kraftigt som innebörden av
”maskulinitet” och ”femininitet”.
Den akademiska psykologin har ännu inte hämtat sig från sammanbrottet utan utdefinierar hela området och frågeställningarna om
maskulinitet och femininitet som ovetenskapliga och suspekta. Som allt
annat inom den s k vetenskapliga psykologin, som kan misstänkas vara
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känslomässigt laddat, motsägelsefullt eller på annat sätt ”infekterat”, så
har man överlåtit till den psykodynamiska psykologin att hantera frågor
kring manligt och kvinnligt. Därmed kommer jag in på det psykoanalytiska perspektivet.

Psykoanalysen
Det paradoxala är att psykologins andra, vetenskapligt marginaliserade,
mer kulturellt dominerande referenssystem, det psykoanalytiska, också
främst behandlar psykiska fenomen som av kulturen och vetenskapen
ansetts ”irrationella”. Sett i ett historiskt ”dialogperspektiv”, kan man
tolka det som att de båda psykologiska referenssystemen förutsätter
varandra samtidigt som de förnekar varandra. De snäva gränser som
den positivistiskt-empiristiska vetenskapstraditionen inom den
akademiska psykologin satte upp för sanning och förnuft, lämnade ett
utrymme eller tomrum för allt det som inte erkändes som vetenskap.
Därmed kan man se det som att de båda psykologiska referenssystemen
i själva verket är beroende av varandra och ömsesidigt betingar varandra.
Att kunskapsteoretiskt förankra den psykoanalytiska diskursen är
inte lätt. Periodvis har psykoanalysen, som nämnts, bedömts som helt
ovetenskaplig av vetenskapssamhället, periodvis har åtminstone delar
av den psykoanalytiska diskursen accepterats som förenliga med vetenskapliga teorier och metoder. Men att vetenskaps- och kunskapsteoretiskt förankra psykoanalysen är inte mitt syfte här. Det jag tänkte ta upp
är i stället att psykoanalysen, trots sin stora och periodvis oppositionella inställning till den akademiska psykologin, i mycket följer en
likartad utvecklingslinje i synen på manligt och kvinnligt som den akademiska psykologin. Freuds grundantagande om könens essens är att
de är olika och hans grundantagande om maktrelationen mellan könen
är att den manliga hierarkin och dominansen är naturlig, öppen och
oundviklig. Men Freud ansåg, som bekant, att könen liksom heterosexualiteten ”skapades”; vare sig uppfattningen om den egna könsidentiteten eller att rikta sina sexuella önskningar mot en representant för
det motsatta könet ansåg Freud vara biologiskt eller medfött, utan
kulturellt skapat. Att manligt och kvinnligt måste innebära varandras
motsatser och manligt vara överordnat kvinnligt ansåg dock Freud vara
det pris den mänskliga naturen måste betala kulturen och civilisationen
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för att kunna vidmakthålla samhället. Inget samhälle kan undvara
incesttabut eller heterosexualiteten, men människobarnet är till sin
natur både incestuöst och pansexuellt, därför måste såväl incesttabut
som heterosexualiteten skapas.
Många nutida Freuduttolkare vill se Freud som en föregångare till,
eller själva orsaken till den postmoderna förvirringen – ”vi skapar
verkligheten, vi upptäcker den inte”. Något som i detta sammanhang
innebär att könsidentitetens grund är kulturell och inte biologisk – att
det så att säga är kulturen som bestämmer över biologin och inte
tvärtom. Nu har de här teserna eller grundantagandena hos Freud varit
föremål för oräkneliga motstridiga tolkningar i snart 100 år. Men att
Freud uppfattade manligt och kvinnligt som varandras motpoler – en
dikotomi – och manligt som överordnat kvinnligt – en hierarki – därom
tror jag inte det råder något tvivel. Att psykoanalysens studieobjekt
främst var sexualitet, könsidentitet, kvinnligt och manligt (förutom det
omedvetna, överföringen och upprepningstvånget) – från Freuds sena
1800-tal ända fram till och med 1960-talet, alla varianter och
dissidenter till trots – tror jag också de flesta är överens om. Kulturellt
fick psykoanalysen stor genomslagskraft men den akademiska
psykologin förhöll sig, som tidigare nämnts, länge helt kallsinnig gentemot psykoanalysen. Det var först på 1940-talet som den akademiska
psykologin närmade sig psykoanalysen och det var just de akademiska
maskulinitets- och femininitetsforskarna i USA som började använda
sig av psykoanalysen (Freuds oidipalteori) för att teoretiskt legitimera
och förankra sin empiriska forskning.
Brottet med den tanketradition med avseende på kön, som Freud
representerade inom psykoanalysen, kom, liksom för den akademiska
psykologin, på 70-talet. För psykoanalysens del var det den period då
psykoanalysens praktiker och teoretiker började ifrågasätta om det var s
k oidipala störningar som var grunden till de störningar man påträffade
i kliniska sammanhang. Med koncentrationen på s k narcissistiska störningar, som man utvecklingsmässigt härledde från 0-3 årsåldern, där
man antar att kön ännu inte spelar så stor roll som under den oidipala
perioden i 3-5 årsåldern, försvinner kön och sexualitet ur fokus för
analyserna. Dessa koncentreras i stället på den s k separations-individuationsfasen och på individens könsoberoende behov eller förmåga att skapa sig ett från modern fristående och autonomt ”själv”. Koncentration på denna tidiga – förment könlösa – utvecklingsfas, samt på
den vuxna individens – oberoende av kön – behov av en relativ
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självständighet och autonomi i kombination med de samhälleliga förändringarna med avseende på relationen mellan könen, gjorde att psykoanalysen utvecklades i samma könsneutrala inriktning som den akademiska psykologin. Frågor om kön, könsidentitet och sexualitet
marginaliserades. Från att ha varit tvåkönad utvecklades den dominerande psykoanalytiska diskursen, liksom den dominerande akademiska
psykologin, till att bli enkönad eller snarare könlös.
Mot denna utveckling inom psykoanalysen revolterade efterhand
såväl psykoanalytiska feminister som Lacaninspirerade postmodernister, varav somliga anser sig vara feminister medan andra berömmer sig
av att vara ”antifeminister” (Moi 1985). Och mot denna utveckling
inom den akademiska psykologin revolterade kvinnoforskare med förankring i psykologins alla delområden, från socialpsykologi och kognitiv psykologi till biologisk psykologi. Därmed kommer jag in på
kvinnoforskningsperspektivet.

Kvinnoforskningen
I den traditionella psykologin var det män som ställde frågor om manlighet och konstruerade manlighet så att säga på bekostnad av kvinnlighet. Skillnaden i metod mellan akademisk psykologi och psykoanalys tycks inte ha spelat någon roll. Trots att skillnaden mellan att
ligga på psykoanalytikerns divan och associera fritt och att fylla i ett
maskulinitets-femininitetstest kan förefalla enorm, är ändå de båda
referenssystemens konstruktion av manligt och kvinnligt mycket likartad. Inget av de båda referenssystemen har heller förmått förutsäga
eller ens i efterhand förstå de förändringar som inträffat i samhället
med avseende på kön och könsrelationer. Psykologins båda dominerande referenssystem har snarare erbjudit ett seglivat motstånd mot
varje förståelse av könsdimensionen. Förändringarna har i stället initierats utifrån, från andra discipliner och från samhället.
Till en början var det kvinnor och kvinnoforskare som började
ifrågasätta konstruktionen av kvinnlighet och som motvikt skapade ett
kvinnlighetsbegrepp så att säga på bekostnad av manlighet (dvs gav
igen med samma mynt). Senare kom även en ny mansforskning att bidra till kritiken (jfr Bengtsson & Frykman 1987), men jag ska här koncentrera mig på två olika kvinnoforskningsperspektiv.
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Psykoanalytiska feministers dekonstruktion av psykoanalysen
En av de kvinnoforskare som mest framgångsrikt utmanade såväl den
traditionella, patriarkala psykoanalysen, som den moderna, förment
könsneutrala psykoanalysen, var den amerikanska sociologen Nancy
Chodorow. Hon återupprättade psykoanalysen som tvåkönad i Freuds
anda, men vände på den freudianska könshierarkin. Också i Chodorows
referensram framstår manligt och kvinnligt som varandras motpoler –
som dikotoma – och en klar hierarkisering mellan könen återkommer,
men med omvända förtecken. Nu är det det kvinnliga som befinner sig
vid den positiva och inom familjen överordnade polen medan det
manliga befinner sig vid den negativa och underordnade polen. Om
oidipusmyten och triangeldramat mor–son-far utgör grundbulten i
Freuds referenssystem, så är det mor-dotter-dyaden som är grundbulten
i Chodorows referenssystem. I Freuds diskurs är det mor-son-relationen
som är den idealiserade och fadern, som uppenbarar sig som ormen i
paradiset och får representera den kärva verklighetens krav, till vilka
sonen måste anpassa sig. I Chodorows diskurs är det i stället mordotter-relationen som är den idealiserade. Männen släpps antingen över
huvud taget inte in i paradiset eller så kastas de ut därifrån alltför tidigt,
beroende på att de är av manligt kön. I förlängningen av de resonemang
som Chodorow för i sin mest uppmärksammade bok The reproduction
of mothering (1978/1988), ligger att män inte alls har någon priviligierad position hos kvinnor. Kvinnor ”älskar” i själva verket inte män,
tycks Chodorow mena, de älskar i själva verket barn – helst barn av
samma kön – och andra kvinnor. Kvinnor använder sig av män för att
få barn med. Nu uttrycker sig givetvis inte Chodorow så cyniskt och
rakt på sak utan använder sig av flertalet av psykoanalysens olika
diskurser: Freuds, Kleins, objektrelationsteorins m fl. Men grundtemat
hos Chodorow är ändå, menar jag, att kvinnor egentligen inte älskar
män, de älskar barn och andra kvinnor. Detta beroende på att män inte
kan ge kvinnor det kvinnor vill ha; och det kan de inte eftersom
kvinnans, liksom mannens, första kärleksobjekt är en kvinna.
Chodorows teser har dekonstruerats av Lacaninspirerade feminister (t
ex Fahlgren 1988). Men det tänkte jag inte gå in på utan i stället ta upp
social-psykologiska diskurser och antyda hur dekonstruktionen av det
traditionella, dominerande, könsrollsidentitetsparadigmet har bedrivits
av kvinnoforskare inom ramen för den akademiska psykologin.
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Socialpsykologiska feministers dekonstruktion av könsrollsteorin
En gemensam utgångspunkt för de norska socialpsykologiska kvinnoforskarna på 70- och 80-talet har varit ett allt starkare ifrågasättande av
Talcott Parsons traditionella könsrollsteori. Harriet Holters analyser på
60- och 70-talet ifrågasatte Parsons tes om symmetri – att könsrollerna
var ”olika, men lika värda”. Och Hanne Haavind menar på 70- och 80talet att könsrollerna inte längre ger konkreta anvisningar om vad
kvinnlighet och manlighet är. De normativa ramarna är i stället enligt
Haavind av mer generell art: 1) kvinnor kan göra allt bara de gör det
relativt underordnat de män de önskar identitetsbekräftelse från, och 2)
kvinnor och män har ett stillatigande kontrakt om att dölja kvinnans
underordning.
Harriet Holter var en av de första i Skandinavien att använda sig av
resonemang kring samhällets fortskridande modernisering och moderniseringens betydelse för familj, klass, kön och individ (Holter 1976).
Holter tar också fasta på den speciella politiska konstellation som gällt i
de nordiska länderna, med (speciellt i Sverige) starka socialdemokratiska partier och socialdemokratins roll för utformandet av det
Holter kallar ”kvasijämställdhet” både med avseende på klass och kön
(Holter 1973). Innebörden av detta begrepp återkommer, fast i annan
utformning, i Haavinds begrepp ”positiv manlighet” och ”positiv
kvinnlighet” (Haavind 1983). Innebörden av dessa begrepp är att kvasijämställdheten mellan könen förvandlats till en ny könsnorm (= hur
könen bör vara), som ersatt de traditionella könsrollerna.
I den traditionella könsrollsteoriramen, definierad av Talcott Parsons, utgjorde den manliga och kvinnliga rollen varandras motpoler.
Den manliga rollen definierades som instrumentell. I den ingick förnuft, distans, objektivitet, universalism, försörjningsplikt och kontakt
med den ”stora” världen. Den kvinnliga rollen definierades som expressiv eller relationell. I den ingick att sörja för de emotionella behoven för män och barn inom familjens ram (den ”lilla” världen), att ge
uttryck för känslor, närhet, partikularitet och subjektivitet. Könsrollerna
kompletterade varandra, de var olika men lika värda. Könsrollsteoriramen antogs vara strikt deskriptiv (beskrivande) men fungerade i själva verket preskriptivt (normerande). Dessutom var, som
speciellt de skandinaviska könsrollsforskarna påpekade, den manliga
rollen överordnad den kvinnliga (Holter, Liljeström m fl). Könsrollsteorin kom att förmedla uppfattningen att kvinna och man på grund
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av sina respektive roller stod vid sidan av varandra och agerade
gentemot ett abstrakt samhälle. Den kunde inte fånga förändring som
en dialektik som uppstår mellan och inom själva könsrelationerna, dvs i
relationen mellan män och kvinnor. En bättre metafor, menade Haavind
(1985), är att föreställa sig att man och kvinna står gentemot varandra
och utgör varandras möjligheter och begränsningar.
Haavinds sätt att arbeta begreppsligt skiljer sig från tidigare diskurser som jag varit inne på. Såväl begreppen kvinnligt och manligt
som begreppen makt och dominans är i Haavinds referensram relationella begrepp, som ömsesidigt betingar varandra (1983, 1985). Detta
bryter mot tidigare analysstrategier som gick ut på att uppfatta begreppen kvinnligt och manligt som fasta roller eller som dikotoma egenskaper hos personligheten, eller begreppen makt och dominans som
mängdbegrepp, dvs att ha mer av det ena eller det andra. Haavinds
konsekvent genomförda relationella eller interaktionistiska perspektiv
skiljer sig klart från de tidigare diskurserna.
Haavinds utgångspunkt är att en rörelse försiggår från ett samhälle
med segregering mellan könen till ett samhälle där större integrering är
idealet. Det är också en rörelse från ett samhälle där könsskillnader
betraktas som uttryck för en social ordning till ett samhälle där man
försöker minska sådana skillnader. Sociala könsskillnader blir alltså i
stigande grad betraktade som illegitima. Det innebär en social rörelse
från väldefinierade komplementära könsroller till mera oförutsägbara
könsförhandlingar (Haavind 1985).
Eftersom flera kvinnor har tagit steget in i produktionslivet, i politiken och ut på en rad offentliga arenor i vår tid, blir det fler tillfällen
för män och kvinnor att mötas nu än förr. De gör erfarenheter av
varandra i roller som i princip är tillgängliga för båda könen. Likväl har
parternas kön betydelse. Men kön ger inga exakta anvisningar för hur
man ska uppträda. I stället blir det en ram för tolkning av personernas
handlingar. Denna tolkningsram fungerar som en potential. Ibland görs
den relevant, ibland inte. Vilketdera beror på det implicita avtal som de
två parterna har för samvaron. Avtal om vilken roll kön ska spela blir
ett slags löpande sidotema till det som är interaktionens uppenbara
avsikt. Varje kvinna, som vill delta på lika villkor med män på sociala
arenor där män är i majoritet, får betala ett pris – hon måste överlåta till
de andra deltagarna att avgöra när hennes kön är relevant eller ej för
värderingen av hennes och andras handlingar. Håller hon sig till de
traditionella könsrollsförväntningarna, faller hon utanför. De nya regler
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som gäller är vanligen inte formulerade, och i varje fall inte i
könstermer. Det är regler om vad som är relevant och viktigt och vem
som bestämmer det. De nya spelreglerna är alltså metaregler. Den som
har kontrollen över metareglerna för när kön är relevant eller ej har en
form av kontroll som kan användas både till fördel och till skada för
den enskilda kvinnan.
Haavind menar alltså att idag har mansdominansen blivit illegitim.
Ibland framställs det som om varken män eller kvinnor vill handla som
de gör. När de möts är det som marionetter, styrda av strukturen. Men
könsförhållandena är just något som skapas av de enskilda, och som
realiserar viktiga värden hos båda parter (Holter 1976). Kärleksförhållandet mellan man och kvinna är kanske det viktigaste av
dessa värden. Det rör sig om att bekräfta varandras identitet som man
och kvinna. Haavind ser kärleken mellan könen som ett känslomässigt
tillstånd (eller förhoppning om ett sådant tillstånd) som får den manliga
dominansen och den kvinnliga underordningen att framstå som positiv
och eftertraktansvärd för båda parter.
Det ’tradisjonelle’ ekteskap eksisterer fremdeles, og ikke bare i den eldre
generasjon. Men det ser ut til å være en utvikling i gang der ektepar i større
grad forholder seg til et kvasiegalitært ideal. Jeg prøver altså å gripe det
paradoks at kjønn tilsynelatende blir mer irrelevant og illegitimt som
begrunnelse for atferd, samtidig som det rent faktisk styrer
atferdsfortolkninger, og uten at kjønnskjærligheten tillegges mindre betydning
som
begrunnelse
for
handlinger.
Kjærligheten
fremstår
som
almenmenneskelig. Ekteskapet blir en skjult disiplinering fordi det står sentralt
i identitetsbekreftelsen. […] Jeg åpner ikke for en total akseptering av all slags
markedstenkning som ideologi, men ønsker å få frem de implisitte
markedslover som styrer ikke bare våre ekteskap, men vår oppfattelse av selvet. […] Sagt med litt andre ord, ekteskapet er en kontrakt, og først ved å gjøre
denne eksplisitt kan den forbedres, endres, prøves ut, gjøres felles, overskrides
osv osv. Jeg vil ikke anklages for å ødelegge kjærligheten. Det er ingen kjærlighet å ødelegge, bare muligens en å vinne. (Haavind 1983 s 153 och 171)

Den empiri Haavind bygger på är en undersökning av ett 100-tal
småbarnsfamiljer i Norge, där hon jämfört ”traditionella” familjer med
”moderna”, jämställdhetsorienterade. Den fråga hon ställer sig är: hur
kommer det sig att det också i de moderna, jämställdhetsorienterade
familjerna utvecklas en form av manlig dominans? Det verkar, skriver
Haavind, som om könsrollerna i de moderna, jämställda familjerna inte
längre ger konkreta anvisningar om vad kvinnlighet och manlighet är.
De normativa ramarna är i stället av mer generell art.
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Positiv kvinnlighet innebär att en modern kvinna kan göra allt –
men bara så länge hon gör det relativt underordnad de män som hon har
med att göra. Chanserna för att hennes kvinnlighet ska bekräftas
positivt är störst om hon själv bidrar till att få denna relativa underordning att framstå som något annat än underordning. Hon har ansvaret för
att uppleva och framställa den som önskad och eftersträvad och i överensstämmelse med hennes personliga egenskaper. Därigenom kommer
mannens överordning inte att framstå som illegitim dominans, utan
som de egenskaper hos hans person som hon sätter särskilt värde på.
Det är alltså helt acceptabelt att en kvinna är intellektuell och självsäker, om hon bara inte låter det gå ut över sina män, utan väljer
partner som överträffar henne beträffande detta.
Positiv manlighet innebär att mannen å sin sida inte framhäver sin
egen betydelse som person genom att välja en beroende och hjälplös
kvinna. En betydelsefull man får sin betydelse bättre bekräftad genom
att rå med en kvinna, som är nästan lika duktig som han själv. Om han
har en sådan trygghet kan han vara både ömsint och känslig och mjuk.
Dessutom har han fördelen att få dessa sidor av sig själv bekräftade av
en kvinna som inte missbrukar dem. Hon tycker nämligen att det är
viktigt att inrätta sig så att han vågar visa just dessa känslor, vilket
betyder att hon inrättar sig efter honom.
Stereotyperna för vad som är positivt kvinnliga och manliga egenskaper är i färd med att brytas ned, i den meningen att den uppenbara
underdånigheten i lägre grad betraktas som en kvinnlig dygd. Den
hjälplösa och passiva men känsliga kvinnligheten möts med ett visst
förakt och överseende. Det är inte tillräckligt att vara vacker, god och
förtjusande, om man inte också är en intressant medmänniska. Självständighet, kombinerad med frivillig inordning är idealet för positiv
identitetsbekräftelse för moderna kvinnor.
Öppen protest eller motvilja mot att inordna sig är däremot inte
heller välkommet. Nu som förr blir vissa kvinnor stämplade som orimligt aggressiva och hatiska. Det nya är emellertid att uppenbart
aggressiva eller auktoritära män lättare avfärdas som personligt misslyckade upplagor av manskönet. När en passiv och beroende kvinna
dåligt kan ge sin man personlig bekräftelse, är det för att hennes
underdånighet kan få hans manlighet att framstå i negativt ljus.
Mannen och kvinnan har alltså ett gemensamt projekt som går ut på
att få hans dominans och hennes underordning att framstå som något
annat – som deras personliga förhållande till varandra. Män, som
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framvisar stereotyp maskulinitet och kvinnor, som framvisar stereotyp
femininitet, har de största svårigheterna att lyckas med detta. Men även
öppet protesterande kvinnor eller tydligt hjälplösa män utsätts för
ogillande och förakt för att de inte bidrar till det gemensamma projektet
att dölja mansdominansen.
Essensen i Haavinds analys är att kvinnors kvinnlighet värderas
efter på vilket sätt de underordnar sig män och att mäns manlighet värderas efter på vilket sätt de dominerar kvinnor. Det väsentliga i kvinnligheten och manligheten är sätt att förhålla sig på, som aktualiseras av
aktuella samspelspremisser. Haavind är inte intresserad av vad som
mobiliseras utan hur det mobiliseras.
Här finns, menar jag, en av de första ansatserna att formulera principerna för det moderna könskontraktet, som dominerar våra skandinaviska jämställdhetsorienterade samhällen, till skillnad mot det
könskontrakt som Yvonne Hirdman formulerat och som diskuteras i
många sammanhang (t ex i Kvinnovetenskaplig tidskrift nr 4/1989,
3/1988, 1/1989 och 1/1990). Hirdmans formulerade genuskontrakt, till
skillnad mot Haavinds formulering, skulle jag vilja benämna ett
traditionellt könskontrakt med rötter i det auktoritära, patriarkala,
feodala och agrara samhället. Haavinds formulering skulle jag däremot
vilja kalla ett modernt könskontrakt med sin bas i det moderna,
kapitalistiska, industrialiserade, individualiserade och formellt demokratiska samhället. Därmed är jag framme vid en diskussion av genusperspektivet.

Genusperspektivet
Med fokuseringen på ”mellanrummet” mellan kvinnligt och manligt –
på förhandlingarna mellan könen, på vad det egentligen är könen
”byter” sinsemellan på olika plan, medvetet och omedvetet, på synliga
respektive dolda kontrakt mellan könen – innebär de relationella kvinnlighets- och manlighetsbegreppen ett perspektivbyte. Från en koncentration på det ena eller det andra könet och en användning av den
ena könskonstruktionen som ett tillhygge gentemot den andra (och att
synliggöra vad det är som skiljer könen åt), till en fokusering på vad
det egentligen är som gör att könen håller ihop, vad det är som
legitimerar könens beroende av varandra, varför könen ”älskar” varandra. Genusperspektivet fokuserar liksom det relationella kvinnlig133
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hets- och manlighetsperspektivet på mellanrummet mellan maskulinitet
och femininitet, kulturellt och symboliskt, mellan manligt och kvinnligt
på interpersonell interaktionsnivå och mellan kvinnlig och manlig
identitet på individnivå.
Men genusperspektivet innebär inte endast ett relationellt, interaktionistiskt, socialpsykologiskt perspektiv, det innebär kanske framför
allt en fokusering på de språk- och meningsskapande aspekterna av
interaktionen mellankvinnor och män. Genusperspektivet är klart influerat av de inledningsvis refererade tolkningsmetoderna konstruktivism och dekonstruktion. Dess företrädare kommer också främst från
de humanistiska disciplinerna, som t ex litteraturvetenskap och historia,
där det finns en tradition av text- och diskurstolkning. Men det finns
också avsevärda skillnader mellan företrädare för genusperspektivet
inom t ex historieämnet, som Yvonne Hirdman och Joan W Scott, och
Lacaninspirerade litteraturvetare som Margaretha Fahlgren och Ebba
Witt-Brattström (i Kvinnovetenskaplig tidskrift nr 4/1990). Fahlgren
och Witt-Brattström dekonstruerar framför allt kulturella diskurser
kring sexualitet och identitet. Förutom ett historiskt och relationellt
perspektiv har Hirdman och Scott däremot det gemensamt att de främst
dekonstruerar politiska diskurser (Hirdman 1985, 1987 och 1988, Scott
1989). De har varit mycket offensiva i sin argumentering att
kvinnoforskning måste bli genusforskning, men skiljer sig också i hur
de brukar genusbegreppet. Hirdmans sätt att använda sig av genusbegreppet tycks ligga närmare ett sociologiskt eller t o m
socialpsykologiskt perspektiv.
Ett återkommande tema hos Hirdman är att två principer är vitala
för att förklara och förstå könsrelationen. Den ena är segregering, den
andra hierarkisering. Hirdman benämner de två bärande principerna i
genussystemet för ”könen får inte blandas” (segregering) respektive
”mannen är norm” (hierarkisering).
Logiskt sett finns det fyra möjliga sätt att förhålla sig till dessa
principer: båda kan accepteras respektive förkastas, en av dem kan accepteras medan den andra förkastas och vice versa. Hirdman har med
hjälp av denna tankemodell analyserat de strategier som under olika
skeden kommit till användning i kvinnokampen. I detta sammanhang är
det av intresse att se vilka motstrategier männen eventuellt har utbildat
i takt med kvinnornas ökade självständighet och samhällets satsning på
ökad jämställdhet. Använder sig männen enbart av strategier som
direkt eller indirekt går ut på att bevara manlig dominans? Eller kan
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man finna belägg för en tendens bland män att bejaka en minskad
segregering och maktskillnad mellan könen – att med andra ord en konvergens mellan mäns och kvinnors handlingslinjer kan ligga i männens
eget intresse?
Scott tycks vilja ge genusbegreppet en mer direkt språklig, bokstavligen grammatisk användning, men pendlar själv mellan en strängt
avgränsad grammatisk betydelse och en bredare betydelse (Scott 1989).
Hon hävdar att betydelsen av begrepp som manligt och kvinnligt aldrig
är given av en yttre verklighet, utan hela tiden skapas och omskapas
genom sin kontextuella användning i språket. Vi kan inte förstå de
typiskt ”kvinnliga” egenskaper som fördes fram av franska
revolutionen – plikt, beroende, blygsamhet, huslighet etc – om vi inte
ser den roll de spelade i definierandet av de ”manliga” dygderna –
frihet, suveränitet, förnuft, medborgerlighet (Berggren 1989).
Genus är alltså till skillnad från kön inte någon form av biologisk,
social eller kulturell identitet som skapas av individuell erfarenhet, utan
det sätt på vilket ett samhälle betecknar de skillnader mellan könen som
uppfattas som givna. Forskarens uppgift blir då att analysera de
maktrelationer som ligger inbäddade i de symboler, bilder och begrepp
som används för att representera genusrelationer. Varför ansåg de
franska revolutionärerna att aristokratiska och kvinnliga egenskaper var
sammanlänkade? Varför hävdade franska skräddare i mitten av 1800talet att det var omöjligt att utföra yrkesskickligt arbete i hemmet?
Varför ansåg de engelska chartisterna på 1840-talet att deras egen
rörelse var maskulin och den utopiska socialismen feminin? Det är
några av många frågor som Scott väcker i sin bok (Scott 1989).
Men lämnar verkligen genushistoria något utrymme för kvinnor
som aktörer, som handlande subjekt? Det menar Scott: ”Det finns alltid
fler kvinnliga aktörer än vad traditionell historieskrivning gör gällande.
Och genom att lokalisera dessa hittar man också konfliktpunkterna i
genusrelationerna” (Berggren 1989). Berggren exemplifierar resonemanget genom att referera till den föreläsning Scott just hållit:
I sin föreläsning tar hon upp den feministiska franska revolutionären Olympe
de Gouges, som hävdade att Förklaringen om de mänskliga rättigheterna också
skulle omfatta kvinnor, en tanke som fann föga stöd hos de manliga revolutionärerna. Det intressanta med de Gouges krav är, att det pekar på en fundamental spänning när det gäller de naturrättsliga föreställningarna om jämlikhet.
De är universella, allomfattande, i teorin, men i sin konkreta förkroppsligade
form är den universella naturrättsliga människan alltid en vit man. För de manliga revolutionärerna var det inte ett problem – de utgjorde ju rättighetsförkla135
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ringens naturliga subjekt men för de Gouges uppstod en konflikt mellan
hennes tro på universella principer och den påtvingade säregenheten att vara
kvinna.
Hon skrev sin egen rättighetsförklaring för kvinnor, som var en blandning
av den manliga rättighetsförklaringens abstrakta allmängiltighet och en
konkret partikuljär kvinnlighet. I den förklarades t ex yttrandefrihet vara en
fundamental rättighet, men med en egen och intressant motivering. Utan
yttrandefrihet, menade de Gouges, kunde kvinnor inte ’namnge fadern’, dvs
utpeka sina barns fäder. Det var en för den manliga samtiden ytterst hotfull
och destabiliserande tolkning av yttrandefriheten, eftersom endast kvinnan
kunde ha säker kunskap om faderskapet och det inte fanns något sätt att avgöra
om hon talade sanning eller inte.

Scotts analys av Olympe de Gouges rättighetsförklaring öppnar perspektivet för en radikal omskrivning av de senaste tvåhundra årens politiska filosofi och historia, menar Berggren. Den visar hur motsägelsefull den politiska diskurs är som socialister, liberaler och feminister
fortfarande i dag rör sig inom – hur den både omfattar och utesluter på
samma gång. ”Den universella jämlikheten har varit ett användbart
vapen för alla grupper som varit utestängda från politisk makt, samtidigt som omöjligheten av att förkroppsliga den universella människan
annat än i de makthavandes egen gestalt marginaliserar dem som
uppfattas som annorlunda på grund av kön, hudfärg eller någon annan
särart”.
Hirdmans och Scotts perspektiv är bara två exempel på den intensiva debatt som pågår för närvarande om hur begreppen genus och genussystem ska definieras, vad som egentligen är nytt i denna tankemodell och vilka möjligheter som öppnar sig genom dess tillämpning (se t
ex Kvinnovetenskaplig tidskrift nr 4/1987, 3/1988, 1/1989 och 1/1990).
Själv har jag mer och mer påverkats av diskursteori. Samtidigt har jag
som empirisk forskare inom psykologi behov av att hålla fast vid något
slags föreställning om en verklighet som existerar oberoende av
diskursen. Så snart jag som forskare samtalar med, intervjuar eller t o
m testar andra individer, blir det uppenbart att inga individer låter sig
reduceras till vare sig diskurser eller texter. Det är denna spänning
mellan erfarenhet och diskurs, mellan det enskilda subjektets
upplevelser och den språkliga struktur eller diskurs som utgör
tolkningsramen för dessa upplevelser, som jag upplever som det
intressanta i min egen forskning. Denna handlar för närvarande om
ungdomars könssocialisation i relation till social förändring (Bengtsson
1990, 1991). I denna forskning har jag haft nytta av ytterligare ett
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perspektiv som dekonstruerar det traditionella maskulina könsrollsidentitetsparadigmet, nämligen modernitetsperspektivet.

Modernitetsperspektivet
Den samhällsvetenskapliga diskursen har under det gångna decenniet
bl a handlat om två brott i samhällsutvecklingen under de senaste 200
åren. Det första brottet, mellan det traditionella och det moderna
samhället, förläggs av vissa författare tidsmässigt till ca 1870-1900
(Gundelach 1985). Det andra brottet, mellan det moderna och det
senmoderna samhället (alternativt det postindustriella, postdemokratiska, postmoderna, programmerade informations- eller kunskapssamhället – benämningarna varierar med teoretisk inriktning) förläggs från ca
1960 och framåt. Det är i dessa brott eller övergångar som det dels
uppstår sociala rörelser (Gundelach 1985), dels förutsättningar för
uppkomsten av en ”ny socialisationstyp” eller en förändrad form av
subjektivitet (Ziehe 1975, 1982/1986 och 1989). Det är det senare
brottets betydelse för en eventuellt förändrad subjektivitet, speciellt
med avseende på en förändrad könsidentitet, klassidentitet och personlighet, som varit mitt huvudintresse under senare år.
Det pågår sedan en tid en väl så intensiv debatt kring hur begreppen
modernisering, modernitet, post- och/eller senmodernitet ska definieras
(liksom beträffande kön, genus och genussystem). I många debatter
ställs ett modernitetsperspektiv gentemot ett ”postmodernt” dekonstruktionsperspektiv. Men jag ska här bara ta upp de aspekter som har
relevans för min egen forskning. Jag har tagit fasta på två grundantaganden som modernitetsforskningen har gemensamt med genusforskningen. Dels en historisk hypotes som går ut på att det mönster av
sociala relationer som är förbundna med reproduktion (dvs livsproduktion i biologisk, psykologisk, social och kulturell bemärkelse)
och social/kulturell könsuppdelning, och som man – om än i varierande
grad – finner i alla samhällen, är historiskt i sin fulla bemärkelse. Dess
element och relationer är historiskt skapade och underkastade historisk
förändring. Det andra grundantagandet är att detta mönster också är
internt differentierat och alltså har en inre, psykologisk dimension.
Kopplingen mellan det första och det andra grundantagandet har
framför allt utvecklats inom ramen för den tyska socialisationsforskningen med teoretiska rötter i den s k frankfurttraditionen,
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också benämnd ”kritisk teori”. Den forskare jag främst knutit an till är
Thomas Ziehe.
I linje med många andra kulturteoretiker beskriver Ziehe vår tid
som en epok utsatt för erosionskris: gamla traditioner och normer nöts
ner i allt snabbare takt. Det betyder att traditionerna för arbete,
familjebildning, identitet osv förlorar sin giltighet och blir obrukbara
eller åtminstone förlorar sin självklarhet och ifrågasätts.
Dessa antaganden får starkt stöd i mina egna empiriska undersökningar av hur könssocialisationen från 1950-talet till 1970- och 80-talen
förändrats från ”oidipal rivalitet” till ”att bygga självet” (Bengtsson
1991). De historiska och sociala skeenden som Ziehe m fl tar fram
tycks ha stor betydelse för psykologisk kontinuitet och förändring i
uppfattningen av kvinnlig och manlig identitet hos de grupper av
kvinnliga och manliga högskolestuderande jag studerat.
Som utgångspunkt för både en undersökning av kvinnor som genomfördes 1976/77 (Bengtsson 1983) och för en undersökning av män
som genomfördes 1984/85 (Bengtsson 1985a, 1986, 1988 och 1990)
valdes en enkät som användes i en psykologisk undersökning 1959 av
motsvarande grupper universitetsstuderande, både kvinnor och män,
rörande uppfattad föräldraidentifikation i relation till uppfattad
föräldradominans och upplevd ångest (Marke & Nyman 1963).
Motiven att välja en undersökning från 1959 som jämförelse är flera. Ett är att det samhälleliga sammanhanget för vad kön (genus) skulle
betyda och hur könsrelationerna såg ut var relativt entydigt då. Det
fanns i samhället en normativ konsensus (samstämmighet) beträffande
legitimiteten av 1) maktfördelningen mellan könen, 2) arbetsdelningen
mellan könen, och 3) mönstret för emotionell anknytning och sexuell
attraktion mellan könen. Detta speglas direkt eller indirekt i svaren på
1959 års enkät. Men den teoretiska utgångspunkten för enkäten var inte
ett normativt utifrånperspektiv, utan ett psykoanalytiskt inifrånperspektiv, dvs antagandet att föräldraidentifikationen bestämmer könsidentitetsuppfattningen. Utgångspunkten var alltså just det inledningsvis nämnda maskulina könsrollsidentitetsparadigmet, med Freuds
oidipusteori kopplad till Talcott Parsons’ könsrollsteori.
Det var främst två problemställningar som fokuserades i 1959 års
enkät – dels auktoritetsrelationen mellan könen, dels auktoritetsrelationen mellan föräldrar och barn. Eftersom den hade ett klart inifrånperspektiv, samtidigt som det frågades om en mängd yttre, konkreta
relationer mellan könen och mellan föräldrar och barn, tyckte jag denna
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undersökning var intressant också för att belysa den komplicerade relationen mellan en yttre och en inre verklighet. Detta framgår desto
tydligare när jag under senare delen av 70-talet och mitten av 80-talet
(då den yttre verkligheten höll på att förändras kraftigt i relationen
mellan könen) använde 1959 års enkät – dvs ställde samma frågor till
unga högskolestuderande av båda könen, som ställdes 1959. Enkäten
gjordes om till en strukturerad intervju – ålder (19-25), ämnesinriktning
och antal undersökta individer var ungefär desamma 1959, 1976/77 och
1984/85. De mest övergripande resultaten kan sammanfattas i fem
punkter (Bengtsson 1990).
Från patriarkat till dold manlig dominans
På 50-talet framhävde både kvinnor och män såväl könsskillnaderna
mellan föräldrarna som faderns dominans visavi modern. Både kvinnor
och män 1959 upplevde sina fäder som klart dominerande visavi modern i ekonomiskt, personligt och intellektuellt avseende, och modern
som den som oftast underordnade sig fadern och gav vika vid
meningsskiljaktigheter och konflikter dem emellan. Men kvinnorna
upplevde sina mödrar som något mindre underordnade fäderna än vad
männen gjorde (Marke & Nyman 1963). Forskarnas hypotes 1959 hade
varit att kvinnorna tvärtom skulle uppleva mödrarna som mest dominerande, eftersom de identifierade sig med dem och männen skulle
uppleva fäderna som mest dominerande, eftersom de identifierade sig
med dem (olika men lika värda).
1959 ansåg drygt 3/4 av männen och kvinnorna att det var fadern
som kontrollerade familjens ekonomi. Fäderna uppgavs vara familjeförsörjare, mödrarna hemmafruar. På 70/80-talet anser hälften av männen och klart mindre än hälften av kvinnorna att fadern oftast beslutade
om familjens ekonomi. Vid dessa tidpunkter uppges nästan inga
mödrar vara hemmafruar. Inte heller uppfattades fadern vara den mest
dominerande personligheten av föräldrarna eller att modern oftast
underordnade sig fadern eller att fadern varit mest framgångsrik att
genomdriva sin vilja vid konflikter mellan föräldrarna.
Från könspolarisering till könsintegrering
1959 tycks föräldrarna representera två motsatta poler, och kvinnorna
orienterar sig mot modern medan männen orienterar sig mot fadern.
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Tonårsperioden rekonstrueras framför allt av de unga männen som den
avgörande perioden då polariteten mellan könen skapas, dvs från 16 års
ålder, då de lämnar moderssfären och orienterar sig mot faderssfären.
De unga kvinnorna uppger att de under hela sin uppväxttid varit mest
orienterade mot modern och moderns intresseområden.
Detta mönster är förändrat på 70/80-talen. Dels representerar föräldrarna inte längre två motpoler, dels är intressegemenskapen med
föräldrarna inte alls lika stark som på 50-talet.
Från föräldrarna till självet som ideal
Föräldern av samma kön var idealet och normen för könsspecifik vuxenhet för de kvinnor och män som undersöktes 1959. Detta har ersatts
av en stark individualiseringssträvan som ideal och norm hos båda
könen såväl 76/77 som 84/85. Denna individualiseringssträvan är
starkare uttryckt hos männen än hos kvinnorna, men den uttrycks hos
båda könen.
Således framhäver män i större utsträckning än kvinnor individualitet och skapande av ett eget själv. Men kvinnor ur högre klasser
framhäver detta mer än kvinnor från lägre klasser och kvinnor på 70talet – både ur högre och lägre klasser – framhäver detta mer än kvinnor ur högre klasser på 50-talet. På 50-talet var det för övrigt sällsynt
att kvinnor ur lägre klasser över huvud taget gick vidare till
universitetsutbildning.
Trots den starka individualiseringstendensen så uppfattar sig majoriteten ungdomar på 70/80-talen som starkt identifierade med sina
föräldrar, något de samtidigt beklagar. De upplever i själva verket en
motsägelse mellan normer och ideal, som går i motsatt riktning mot på
50-talet, då de undersökta upplevde att de inte helt förmådde leva upp
till idealet att bli som föräldern av samma kön. Men mönstren för
uppfattad föräldraidentifikation är kraftigt förändrade på 70/80-tal.
Från fadersopposition till modersopposition
Ytterligare en aspekt som belyses tydligt av jämförelsen mellan 50- och
70/80-tal är den normativa förändringen från en på 50-talet dominerande auktoritär, patriarkalisk familjetyp till en tillåtande familjetyp,
där fadern antingen ”försvunnit” och överlämnat normbildande och
gränssättande till modern eller utvecklat en mer demokratisk fadersroll.
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De unga männen 1959 verkar ha upplevt sina fäder som närvarande, ansvariga för deras fostran men också som stränga och bestraffande. Mot detta har de också försökt opponera sig och därmed upplevt
modern som ett stöd.
Fadersoppositionen hos de unga männen på 50-talet har hos de
unga männen på 80-talet ersatts av en modersopposition. Det är modern
männen upplevt har ställt krav, satt gränser, lagt sig i och – framför allt
i tonåren – gjort det alldeles för mycket.
De unga kvinnorna på 70-talet har i större utsträckning opponerat
sig mot båda föräldrarna, medan de unga männen på 80-talet i högre
grad uppfattat sina fäder som frånvarande och fullständigt absorberade
av sina jobb.
Kön, klass och identitet i förändring
Tendensen att återskapa de livsformsmönster, som gällde i ungdomarnas uppväxtfamiljer, är starkast för de unga män som kommer från traditionella karriärfamiljer. Men resultaten ger i övrigt stöd för Ziehes
moderniseringsteser. Majoriteten av kvinnorna i 70-talsundersökningen
bryter med sina egna uppväxtvillkor. Kvinnorna från de traditionella
karriärfamiljerna bryter med sina mödrars position som komplementär
representationshustru och ger sig själva in på traditionellt manliga
karriärområden. Kvinnor från arbetarklass- eller löntagarfamiljer bryter
med ”klasstabut” mot högre utbildning.
En stor grupp män, främst från mellanskikt och modern arbetarklass (löntagarfamilj), bryter mot ”könstabut” och ser en mer eller
mindre stark identifikation med modern som förenlig med sin vuxna
manliga identitet. Vissa av dessa unga män bryter både med klass- och
könstabun. Mellanskikten är i både kvinno- och mansundersökningen
den grupp där förändringen gått längst redan i föräldragenerationen,
både med avseende på könsrelationer och klassrelationer.
Föräldraidentifikation används i samtliga dessa fall mer i konstruktivt identitetsskapande syfte. Det innebär att man lyfter fram och
identifierar sig med de aspekter hos sina respektive föräldrar, som man
ser som förenliga med sin identitetsuppfattning i den sociala och
kulturella kontext man befinner sig i. Detta till skillnad mot 50-talet då
man bokstavligen försökte ”samma-göra” sig med respektive förälder
av samma kön.
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Avslutande kommentarer
Sandra Harding säger i en artikel (1989) att kön framträder i den
sociala världen på minst tre olika sätt: strukturellt (arbetsdelning,
ekonomi, institution, organisation), kulturellt (symboliskt, språkligt,
meningsskapande) och personligt (interpersonellt och intrapsykiskt).
Hirdman och Scott pekar på ytterligare en dimension: politik och offentlighet, medborgerligt liv, rättsväsende, lagstiftning. Snarare än att
försöka reducera könsfrågan till en enda av dessa dimensioner, är det
av vikt att dels analysera varje områdes relativa autonomi men också
relationen mellan dessa områden. Diskurs- och genusförespråkarna
vänder sig gärna mot förment ekonomistiska reduktioner av kvinnofrågan. Men diskurs- och genusförespråkarna tenderar i sin tur att bortse
från en annan viktig aspekt av menings- och begreppsskapande,
nämligen att vårt tänkande inte uteslutande styrs av språket utan även i
hög grad av vår praxis, vårt handlande, vad vi gör – ett grundantagande
som alltid varit starkt i en materialistisk verklighetstolkning. Redan
barn rättar sig mer efter vad deras föräldrar gör än vad de säger. I
många fall släpar språket efter praxis i stället för att föregå och skapa
den – här finns en motsättning och dialektik som är fruktbar att
utforska, i stället för att åter hamna i den gamla motsättningen mellan
idealism och materialism (om tanken skapar verkligheten eller verkligheten skapar tanken).
Själv tycker jag t ex att det är intressant att i jämförelsen mellan 50och 70/80-talsundersökningarna upptäcka i vilken utsträckning forskarnas diskurs 1959 – olika men lika värda – också omfattades av de
undersökta unga kvinnorna och männen. Det var främst de unga
kvinnorna som bjöd motstånd mot forskarnas diskurs. De uppfattade
inte sina mödrar som de dominerande, utan fäderna. Detta kunde inte
forskarna 1959 förstå och integrera, utan lämnade detta resultat därhän
med motiveringen att kvinnors svar i empiriska undersökningar
vanligtvis inte stämde med vad man förväntat sig. Att jag tolkar och
integrerar de unga kvinnornas svar 1959 på ett annat sätt beror naturligtvis på att jag har andra tolkningsramar. Men jag tror inte att kvinnoforskningen enbart skapat andra diskurser, utan dessutom mer sanningsenliga diskurser inom det här området. Jag tror inte att vi enbart
skapar verkligheten, utan att vi också upptäcker den i ett dialektiskt
växelspel mellan skapande och upptäckande. Även om vi aldrig når
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fram till den enda, absoluta och för all framtid bestående sanningen,
kan vi frambringa mer eller mindre sanningsenliga diskurser. I vissa
fall är detta inte så svårt, i andra nästan omöjligt. Men att strävan ändå
är mödan värd, på det bygger det vetenskapliga projektet.
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Kulturellt kön
och modern ungdom
Modernitet har blivit ett samlingsbegrepp för de komplexa kulturella
och mentala förändringar som följt i kölvattnet av västvärldens ekonomiska och sociala modernisering. Nyckelbegrepp för förståelsen av
modernitetens framväxt är sekularisering, urbanisering, industrialisering och kommersialisering. Redan dessa kodord antyder att moderniteten utgör en lång process. När jag i det följande använder ordet modernitet avser det 1800- och 1900-talen, eftersom jag främst intresserar
mig för nutiden.
Principen för denna samhälleliga modernisering är förändring. Mitt
modernitetsbegrepp karaktäriseras därför av motsatta tendenser och
ständiga skiften; vi kan förändras och vi måste förändras. Vi lever i
spänningsfältet mellan välkända, rutinartade och nya, okända erfarenheter och upplevelser. På många sätt koncentreras den moderna tidens
dubbelhet och föränderlighet hos de unga. Det beror på att såväl kulturen som de unga ändrar status i moderniteten.
I moderniteten definieras och tematiseras kultur alltmer som ett
särskilt erfarenhetsområde. Det innebär inte att kulturen nu isoleras
från ekonomiska konjunkturer och sociala olikheter. Tvärtom: den kulturella sfären kommersialiseras mer och mer. Definitionen av kultur
som ett särskilt erfarenhetsområde innebär däremot att man börjar
betrakta kulturen som ett symboliskt laboratorium där man kan utprova, tolka och experimentera med de motsägelsefulla erfarenheter som
den ekonomiska och sociala moderniseringen ger upphov till. Kulturen
dynamiseras.
I samband med att man börjar definiera och använda kultur som ett
särskilt erfarenhetsområde uppdelas de kulturella uttrycksformerna i
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konst och icke-konst. 1 Kulturen hierarkiseras. Särskilt efter sekelskiftet
uppfattar de flesta kulturkritiker konsten som det egentliga symboliska
provrummet. Det är inom konsten som förnyelsen ska ske. Icke-konst
är ju, som synes, negativt definierat. Begreppet täcker kulturella
processer och produkter som inte är framställda på ett medvetet
konstnärligt sätt, och som ofta betecknas som masskultur, kommersiell
kultur eller populärkultur.2 Det rör sig om allt från heminredning,
matlagning och slanguttryck till mode och massmedier. Idag anser
många kulturforskare att denna hierarkisering måste ses som en
historisk företeelse som inte längre är lika giltig (Huyssen 1986). Så
mycket är i alla fall säkert som att moderniteten faktiskt gör det möjligt
att använda och utforska kultur som ett självständigt och föränderligt
område, även om det inte nödvändigtvis är isolerat eller unikt.
Med moderniteten får vi en hierarki av kulturella strukturer (t ex
institutioner som gallerier och klädbutiker, men också en mindre påtaglig uppdelning mellan privata och offentliga kulturella rum). Inom
dessa strukturer utvecklas en rad kulturella koder, dvs grupper av symboler och tecken med en gemensam innebörd inom en given kulturell
struktur. Man kan t ex se punkstilen som en kulturell kod, vars innehåll
emellertid skiftar beroende på om de unga träffas på gatan, går och
köper kläder eller är hemma och tvättar håret. Strukturerna och koderna
bestämmer ramarna för de former av kultur vi själva skapar i vår egen
kulturella produktion och för de kulturformer som andra skapar åt oss –
den kulturella receptionen.
I moderniteten skiljs ungdom ut som en särskild social kategori.
Man skulle kunna säga att de unga upptäcks när ungdomen uppfinns.
Detta är något som sker gradvis: först för borgerskapets söner i början
av förra århundradet och sist för arbetarklassens och böndernas döttrar.
(Fortfarande hjälper ofta barn och unga till på landet, som i det
förmoderna samhället). Familjen, utbildningen och fritiden utgör
vardagens grundpelare för moderna unga; arbete i egentlig mening
skjuts däremot upp till vuxenlivet. (Moderna ungdomar kan självklart
1

Jfr om detta MacCabe 1986, Reimer 1987 och Boëthius 1990.
Begreppen masskultur och kommersiell kultur används ofta av forskare med
rötter i frankfurtskolans samhällskritiska tradition. (Horkheimer och Adorno talar
om ”kulturindustri”). Med detta ordval lägger man vikt vid de kulturella uttryckens
ekonomiska och institutionsmässiga aspekter. Begreppet populärkultur används
idag mest av forskare som orienterar sig mot en engelsk tradition av ”cultural
studies” som betonar de kulturella uttryckens utveckling och deras innehållsmässiga aspekter.
2
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arbeta på bensinstationer eller som barnflickor, men behåller sällan
dessa arbeten som vuxna.) Ungdomen blir en livsfas av sökande mellan
barndom och vuxenhet, både socialt, psykiskt och kulturellt. Kanske är
unga den befolkningsgrupp som har mest med tid och pengar och
tillräckligt mycket gemensamt för att utnyttja och utvidga de kulturella
strukturerna och koderna.
De unga är ett kulturellt rörligt skikt i moderniteten. De är oftast
först med att ta till sig nya kulturella uttrycksformer: så har det varit
från förra seklets häftesserier till 20-talets tango och våra dagars video.
Samtidigt är många unga själva också kulturellt nyskapande: vi kan se
det i företeelser som de tyska s k Wandervögel kring sekelskiftet eller
våra dagars graffitimålare.

Nya tendenser
Ungdomars kulturella pionjärstatus har blivit särskilt tydlig efter andra
världskriget. När jag i det följande talar om ungdomskultur, begränsar
jag mig till de ungas fritidskulturer – medveten om att ungas kulturella
uttryck också finns i klassrummet, kontoret och bensinstationen. Låt
oss till att börja med titta närmare på de ungas vardag. Ungdomar lever
idag under vad jag vill kalla ett ökat realitetstryck. Men det är inte så
mycket resultatet av en yttre press – tvärtom drabbar fattigdom, bostadsbrist och fysisk misshandel idag färre unga människor än förr. Det
är snarare modernitetens motsägelser som har ökat detta inre realitetstryck: de unga ska välja rationellt och målmedvetet samtidigt som
framtiden blir alltmer oöverskådlig och osäker. Och realitetstrycket
omfattar nu bägge könen. De unga ska uppfylla dessa krav samtidigt
som de utforskar sin sexualitet och experimenterar med sin identitet i
en tid då sexualitetens och identitetens gränser blir allt otydligare.
Det allt hårdare realitetstrycket gör idag att unga människor av
båda könen får ett ökat behov av att skapa mening i motstridiga erfarenheter. De får allt större behov av att finna och skapa kulturella symboluttryck som gör det möjligt att strunta i invanda krav på rationellt
och målorienterat tänkande och för en stund komma bort från den egna
verkligheten och de krav som vardagen ställer.
Riktar vi sedan blicken mot den kulturella sfären ser vi att den i
hög grad utvidgats ifråga om såväl strukturer som koder. Detta hör inte
minst samman med mediernas och hela konsumtionsindustrins tillväxt.
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Många kulturella strukturer har individualiserats – ta t ex transistorradion och sedan freestylelyssnandet som gjort musikkonsumtionen till en privatsak också utanför hemmet. Samma strukturer bidrar
också till att göra kulturen mer tillgänglig för större grupper – så följer t
ex ungdomar i hela västvärlden med i Madonnas senaste eskapader
eller lanseringen av en ny film om Indiana Jones.
Även de kulturella koderna har ändrat karaktär. Idag blandar ungdomskulturerna ofta medvetet konstnärliga symboler med konsumtionskulturens uttryck; t ex i punkstilen från 1976 och framåt och idag i
en del musikvideor där man använder en avantgardistisk estetik för att
sälja poplåtar. Inom reklamindustrin används fragment av graffitistilen,
medan de unga å sin sida utgår från reklamens klichéer när de skapar
sina egna bilder.
Låt mig sammanfatta. De ungas inre realitetstryck har ökat liksom
behovet av att parera detta med hjälp av kulturell symbolproduktion.
De har också fler möjligheter att göra detta genom den mångfald av
kulturella strukturer och koder som existerar i vår tid. Vad har då detta
för betydelse för de ungas kulturella uttryck idag? Låt oss titta närmare
på några tendenser i de ungas fritidskulturer. Tendenserna måste
naturligtvis konkretiseras och nyanseras i förhållande till faktiska
variationer i de ungas vardagsliv – men de är samtidigt så tydliga att de
kan vara värda att reflektera över.
1. Bilderna, musiken och kroppen står i centrum för de nya kulturella uttrycksformerna (t ex video, freestyle och breakdance). Det
innebär inte självklart att ordet förträngts, men ordet har i alla fall
kompletterats av ljudet och/eller bilden. I dataspel är orden ju fortfarande viktiga, ja pojkar på 9-10 år lär sig t o m engelska för att kunna
hänga med. Men om man följer spelet framgår det klart att det i första
hand är bilderna och ljudet som fascinerar.
2. Eftersom ungdomen utgör en sökande livsfas är det i hög grad de
nya uttrycksformerna som präglar de ungas fritidskulturer. Det gäller
de kulturformer som skapas för ungdomar och där ordets makt utmanas
av bilder och musik. Danska ungdomar läser t ex något färre tidningar
och något färre böcker än den föregående generationen gjorde. Men
63% av dem som är mellan 15 och 24 år läser fortfarande minst en bok
i månaden mot 59% av hela befolkningen (Fromberg & Hertel 1988 s
51). 3 Samtidigt har det under de senaste tio åren skett en markant ök3

(Redaktionens not:) I Sverige tycks ungdomars, barns och vuxnas tidningsläsande
också ha avtagit något, medan bokläsandet istället ökat en aning sedan 1970. Även
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ning av nya kulturformer som skapats av de unga. Just detta är nog det
mest innovativa draget i dagens ungdomskulturer. 4 Bilderna, musiken
och kroppen står i centrum också när det gäller den kulturella produktionen.
3. Delar av fritidskulturen estetiseras. Detta kan vi iaktta i en stigande modemedvetenhet hos båda könen – låt vara att vi måste värdera
detta intresse i relation till föräldragenerationens speciella ”antimode”.
Även om det tidigare funnits ungdomsgrupper som varit starkt estetiskt
medvetna, som t ex 1940-talets swingpjattar, så tenderar idag hela
ungdomsgruppen att omfatta detta intresse. Också kroppskulturen i sin
helhet, från bodybuilding till breakdance och Jane Fondas workout,
uttrycker ett intresse för att försköna kroppen. Det är också något nytt
att den kulturella estetiseringen omfattar båda könen.
4. Vissa fritidskulturer blir mer lekfulla. De unga har egna klädstilar som inte imiterar de vuxnas (snarare är det föräldrarna som härmar sina barn). Medan vi i min generation lade undan fiaspelet och
rullskridskorna i god tid före konfirmationen, önskar sig idag både pojkar och flickor rullskridskor till konfirmationen. Äventyr hör inte
längre enbart barndomen till. Hemdatorernas äventyrsspel och fantasispelet Drakar och Demoner är populära tidsfördriv bland medelklassens pojkar och unga män. Att barndomen skulle vara på väg att försvinna som Neil Postman (1982/1984) hävdar är alltså på sin höjd en
sanning med modifikation. Idag skjuter många unga snarare upp vuxenansvaret eftersom detta vuxenliv saknar fast kontur och riktning.
5. Inom den kulturella produktionen är det särskilt medelklassens
unga som är aktiva. Detta innebär självklart inte att arbetarungdomen
skulle sakna kultur. Men det är lärarens son som är discjockey på den
lokala radiostationen och dataoperatörens dotter som går på clownkurs.
Många av de nya kulturella aktiviteterna kräver tillgång till t ex
syntheziser och persondator. Och det är särskilt medelklassens unga
som äger det kulturella och ekonomiska kapital som behövs för att man
ska kunna utnyttja de snabbt skiftande kulturella trenderna.
här läser ungdomar mer än den övriga befolkningen (Cecilia von Feilitzen m fl:
Barn och unga i medieåldern, Stockholm: Rabén & Sjögren 1989). Det är svårt att
finna svensk statistik över fritidsvanor och medieanvändning som exakt motsvarar
den som redovisas här och senare i artikeln. Mycket beror på hur fritidsaktivitet
definieras, vilka åldrar som studeras, vid vilka tidpunkter undersökningarna görs
och hur de redovisas. Könsaspekter på fritid och mediebruk kommer att beröras
mer i nästa FUS-rapport (Unga stilar och uttrycksformer, 1992).
4 Jfr Hartwig 1980, Fornäs mfl 1988 och Drotner 1991b.
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Könens kulturella kretslopp
Ungdomen tillhör alltså de kulturellt mest sökande och nyskapande i
moderniteten. Men det finns, som jag också antytt i mina exempel på
kulturella utvecklingstendenser, viktiga skillnader mellan hur unga
kvinnor och män använder denna position. För att förstå dessa könsskillnader måste vi titta bakåt. Jag vill hävda att unga kvinnor historiskt
sett haft andra ingångar till moderniteten än unga män. Könen har så att
säga skapat två skilda men förbundna kulturella kretslopp i fråga om
både kulturell produktion och kulturell reception.
När det gäller strukturer för eget kulturskapande har unga män sysselsatt sig i hemmen, särskilt inom medelklassen. Men de har samtidigt
haft tillgång till det offentliga rummet och de individuella och
kollektiva uttrycken på gatan, till idrottsföreningarna och de politiska
och religiösa föreningarna. De flesta unga kvinnor har däremot varit
förankrade i de privatkulturer som utvecklas i de nära relationerna
inom familjen och bland vänninorna. Detta gäller också de flesta unga
arbetarkvinnor som hittills betraktat familjelivet som en fast hållpunkt
medan förvärvsarbetet setts som en övergång (till äktenskapet) och inte
som ett livsperspektiv. Från slutet av förra århundradet har gatan och
föreningarna – och sedan de stora varuhusen, biograferna och caféerna
– utgjort kulturella rum som kvinnor måst och för det mesta gärna velat
erövra.
Inom den konstnärliga produktionen, t ex som skribent, redaktör
eller kritiker, skapade sig vissa vuxna medelklasskvinnor en ställning
under 1800-talet. Men de underminerades efterhand som dessa yrken
professionaliserades (Lovell 1987). Vi vet fortfarande mycket litet om
hur unga kvinnor utbildade sig till exempelvis de litterära yrkena. Men
att andelen kvinnor minskar i takt med yrkets stigande anseende kan vi
också iaktta i filmhistorien, och vi känner också igen tendensen inom
TV-bolagen idag (Muir 1988). Kan det vara så att vi här har att göra
med en lagbundenhet i könsarbetsdelningens historia?
I fråga om den kultur som skapas åt oss har unga män från medelklassen sedan sekelskiftet använt sig av såväl konstens som populärkulturens strukturer och koder. Flertalet unga kvinnor har i sin kulturella
reception istället traditionellt gått via populärkulturen och hela konsumtionsindustrin från hushållsartiklar och mode till film och veckotidningar (Ewen & Ewen l982; Drotner 1991a). Visserligen var kvinnorna
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och särskilt de unga kvinnorna bland de mest trofasta romanläsarna
under förra århundradet och medelklassens kvinnor utgjorde till stor del
salongernas och teatrarnas stampublik, men det var innan denna
konstreception stämplats som finkultur. Som den amerikanske litteraturforskaren Andreas Huyssen (1986) understryker kopplas populärkulturen ihop med det kvinnliga från sekelskiftet då kulturen
hierarkiseras. Denna hierarki medverkar till att försvåra unga kvinnors
möjlighet att ta del av konstens upphöjda värden.

Kulturella omvandlingar
Könens kulturella kretslopp har alltså varit skilda åt, men förbundna.
Idag kan vi emellertid iaktta hur dessa två kretslopp rubbats – även om
de inte upplösts. Det blir alltmer meningslöst att säga att de kan åtskiljas med hjälp av estetiska kriterier (hög/låg kultur). De kan heller
inte särskiljas med hjälp av handfasta biologiska kriterier (man/ kvinna). I ett historiskt perspektiv är dagens reorganisering av unga människors kulturella yttringar uttryck för vissa avgörande könsmässiga
omvandlingar av de kulturella strukturerna och koderna.
Låt oss först titta närmare på reorganiseringen av strukturerna i
unga människors fritidskulturer. Kulturellt sett har unga kvinnor sedan
andra världskriget blivit allt mer aktiva på offentliga arenor. 5 De väljer
också ett bredare spektrum av organiserade fritidsaktiviteter medan
pojkarna koncentrerar sig på idrotten. I Danmark avspeglas denna
utveckling statistiskt sedan början av 60-talet, där kvinnor från
mellanskikten är mest aktiva (Fridberg 1989). Även om det är för tidigt
att avgöra vad som ligger bakom denna utveckling (det kräver ett
längre historiskt perspektiv) tycks den ha förstärkts under senare år. En
dansk undersökning ger en antydan om tendenserna: 1981 ägnade sig
22% av de 13-15-åriga mellanskiktsflickorna inte alls åt någon fritidsaktivitet; 1985 var siffran nere i 9%, alltså mer än en halvering på
bara tio år. För pojkarna är tendensen rakt motsatt: 1981 var det bara
10% som inte ägnade sig åt någon fritidsaktivitet, motsvarande siffra
1985 var 25% (Jørgensen 1985 s 168). För övriga socialgrupper hade
det nästan inte skett några förändringar under perioden.

5

Se t ex Åström 1986.
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Många medelklasspojkar sitter idag hemma – framför datorn eller
upptagna av strategierna i Drakar och Demoner. För flickorna är
klubbarna, skolan och gatan rum att erövra. Pojkarna förfogar redan
över dessa rum, så för dem är det de privata kulturerna som ställer nya
krav – och erbjuder nya möjligheter. Kanske tränar sig pojkarna genom
denna kulturella reprivatisering bättre för en framtida karriär än
flickorna i idrottsföreningar och ungdomsklubbar?
Förändringarna ifrågasätter de vattentäta skott som vi inom ungdomsforskningen ofta upprättar mellan offentliga och privata rum. De
framhäver nämligen det ohållbara i att fortsätta betrakta moderniteten
så som man/män hittills gjort, från Baudelaire till Marshall Berman.
Enligt dem är modernitetens nyckelbegrepp det ständigt nya – paradox
och chock, anonymitet och spleen – upplevt i det hektiska gatulivet, på
restauranger och i andra delar av det offentliga livet. Detta liv uppfattas
som det farliga och löftesfyllda. I ett sådant perspektiv står det privata
rummet i motsättning till det offentliga: det privata är det kända och
trygga men också det tråkiga.
Ur ett könsperspektiv kan en sådan ensidig syn på moderniteten
inte fånga in viktiga utvecklingsbrott och motsättningar (Wolff 1985).
Det privata livet inom t ex familjen rymmer ju i hög grad konflikter för
unga människor. Samtidigt är det där man experimenterar med nya sätt
att uttrycka sig – tänk bara hur viktig rumskulturen fortfarande är för
unga kvinnor. Den privata kulturen ger utrymme för både strid och
undandragande. När unga människor rör sig bort från familjen framträder de tydligare för de vuxnas blickar och utsätts för en mer strukturell
kontroll. De kommersiella delarna av den offentliga kulturen –
boutiquer, biografer och dansställen – utgör samtidigt områden där särskilt unga kvinnor upplever sig som del av en större grupp. I de offentliga rummen skärps övervakningen, men där ökar också autonomin.
De senaste årens omorganisering av de kulturella strukturerna ger såväl
nya möjligheter som begränsningar, men – och det är avgörande –
bägge dessa upplevs och tolkas olika av pojkar och flickor. Därmed blir
det tydligt att ungdomskulturerna är en del av en maktdiskurs – mellan
pojkar och flickor och mellan unga och vuxna.
Låt oss nu se närmare på två tendenser vad gäller reorganiseringen
av fritidskulturernas kulturella koder: förhållandet till orden och bilderna, och förhållandet till kroppen. Pojkar är visuellt inriktade, flickor
verbalt. Dessa skillnader är lika gamla som de medier som förmedlar
dem. Det nya är att könsskillnaderna kommer till uttryck i ett kulturellt
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klimat där förnyelsen alltmer sker på det visuella området. Video och
datorer avspeglar detta tydligast, men också TV-tittandet påverkas
genom fler och mer internationella kanaler. I Danmark läser 34% av
alla flickor mellan 14-15 år skönlitteratur nästan varje dag, men det gör
bara 14% av pojkarna (Andersen 1989 s 119). De läser däremot fler
serietidningar, spelar mer datorspel och ser också mer på TV och video
än flickorna. Hos de familjer i Danmark som 1987 hade video såg 46%
av pojkarna mellan 13 och 15 år video nästan dagligen, jämfört med
24% av flickorna (Andersen 1989 s 145).
Samtidigt visar ju skolforskningen att det är pojkarna som pratar
mest på de lektioner där det gäller att argumentera för sin sak och vara
målmedveten (Nielsen & Rudberg 1989/1991). Också inom vuxenvärlden vet vi ju att män i hög grad sätter sin prägel på diskussionerna
inom politiken och föreningslivet. Kan det vara så att pojkarna på sin
fritid försöker komma bort från den rationalitet som de annars förknippar med att tala, läsa och skriva, för att i stället hänge sig åt musikens
och bildernas mer sinnliga koder? Vi vet ju från psykoanalytisk forskning att kvinnor ofta finner större lust i det orala än män, bland annat
talar de hellre (Jensen 1987). Ett ord som ”nöjesläsning” är därför mest
relevant för kvinnor, som förmår använda språket mer som leksak än
som maktinstrument, medan pojkarna i sitt ”nöjestittande” undviker
den språkliga rationaliteten. Men ironiskt nog tränar de därmed visuella
färdigheter som ger dem ännu mer makt den dag de träder in i arbetslivet.
Kroppen har, som jag nämnt, fått en mer central roll i ungdomars
fritidskulturer under senare år. Också här ser vi intressanta skillnader
mellan könen. I moderniteten har det varit kvinnors privilegium och
plikt att i högre grad än männen estetisera och forma sin kropp. Mode
och dans ingår i moderna kvinnors kulturella uttrycksregister och förknippas traditionellt med flirt, förförelse och sexualitet. Manskroppen
förknippas däremot traditionellt med styrka och kraft, vilket t ex
kommer till uttryck i idrotten – som ju dock också den har sina förförande sidor.
När kroppskulturen idag ställs i centrum för ungdomskulturerna, är
det emellertid inte fråga om en direkt fortsättning av dessa traditionella
register. Kvinnors kroppsbyggande handlar inte så mycket om att
förföra män, det uttrycker snarare hänförelse över den egna styrkan och
smidigheten. Och när pojkar och unga män övar sig på skate-board
tränar de visserligen styrka och mod, men också det individuella
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artisteriet, stilen – det som man sällan prioriterar inom t ex fotboll där
ett mål är ett mål, även om skottet inte är elegant.

Från kulturkritik till kulturanalys
Det kulturella fältet har vidgats och blivit mer mångfasetterat. Det har
fått större betydelse för unga människor, samtidigt som kulturella
strukturer och koder också används på nya sätt av unga kvinnor respektive unga män. Dessa förändringar har bidragit till att revidera en del
invanda begrepp inom ungdoms- och kulturforskningen. Enbart
mediernas ökande inflytande gör att medieanalysen idag är central
inom kulturforskningen. Denna förskjutning har också bidragit till att
underminera den normativa kulturkritik där avantgardekonsten placerades högst i en kulturell hierarki som hölls samman av oföränderliga och
oangripliga normer. Kulturbegreppet är idag ett mer deskriptivt begrepp, med vars hjälp man försöker undersöka och tolka relationerna
mellan en mängd kulturella uttryck och processer.
Kulturanalysen har givit upp de fasta normerna. Den har också i
ökande grad upphört att laborera med fasta kulturella begrepp. De flesta kulturanalyser är idag snarare tolkningar av olika kulturella relationer som genomströmmar såväl offentliga som privata kulturella rum,
liksom både ekonomiska och politiska processer. Det är omöjligt att stå
över eller utanför det kulturella fältet – även som forskare.
Så har det kanske alltid förhållit sig i det moderna, även om de flesta modernitetsteoretiker förnekat det. De senaste årens kulturella utveckling har i alla fall tydliggjort att kulturanalysen alltid är en tolkning
som vi själva är del av. De förändringar som sker i den verkliga världen
återverkar alltid på forskarvärlden och medverkar där till teoretisk
pluralism och större ödmjukhet. Därmed kommer också tolkningsproblem och metoder på allvar i förgrunden i kulturteorierna.
Undersöker vi dagens ungdomskulturer mer konkret står det klart
att kön är en central och iögonfallande knutpunkt. Könsrelationerna
måste därför få en mer central plats i teorier om ungdomskultur. Här
kan vi lära av de allmänna kulturteorierna. Men vi måste dessutom
kombinera denna aspekt med åldersaspekten, som ju stått i fokus för
såväl sociologisk som psykologisk ungdomsforskning ända sedan amerikanen Stanley Hall 1904 gav ut den första boken om ungdom, Adolescence. I princip kan vi bäst belysa förhållandet mellan kön, ålder och
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kultur genom att studera relationerna mellan män och kvinnor, barn
och vuxna, men här ska jag i första hand utgå från de unga kvinnornas
position.

Könsperspektivet i ungdomskulturforskningen
Ungdomsforskare fokuserar traditionellt generationsskillnader eller sociala skillnader men ignorerar kön. Kvinnoforskare fokuserar däremot
nästan undantagslöst könskillnader men bortser ofta från relationerna
mellan könen och nästan utan undantag från generationsskillnader. 6
Dettaa skapar speciella svårigheter när man försöker att teoretiskt
begreppsliggöra unga kvinnor, eftersom dessa befinner sig i skärningspunkten mellan kön och generation: som kvinnor är de negativt
bestämda i ungdomsforskningen (icke-män), och som generation är de
negativt bestämda inom kvinnoforskningen (icke-vuxna). Unga kvinnor
definieras genom en dubbel negation. Går det att överskrida denna
dubbla negation och förena köns- och generationsperspektiven? Jag
anser att det går, åtminstone delvis. Själv har jag funnit flest öppningar
i nyare feministisk kulturkritik. Det beror kanske på att kvinnliga
forskare fortfarande orienterar sig också i de forskningsdiskurser som
utvecklas av män, medan det omvända sällan är fallet – det är
fortfarande mycket få manliga forskare som integrerar de insikter som
kvinnliga kolleger för fram (om de ens läser deras böcker).
Kvinnoforskare har under de senaste 20 åren tematiserat kön inom
olika ”register”: biologiskt, socialt, psykologiskt och kulturellt kön.
Men inom alla dessa register finns som sagt en tendens att könsdimensionen isoleras. Det leder till förtvivlade försök att finna en
samlad och övergripande teori om könsrelationernas sociala, kulturella
och psykologiska former. Men varför skulle ett generellt empiriskt
faktum med nödvändighet motsvaras av en allmängiltig teori?
Som den danske filosofen Hans Fink säger i en kritisk dialog med
det postmoderna tänkandet: att allt inte gäller hela tiden innebär inte att
det aldrig är något som gäller – något kan faktiskt gälla ibland (Fink
6

Jag är medveten om att flera forskare, inte minst i Skandinavien, nu försöker
kombinera kön och ålder i sin empiriska forskning (t ex Gullestad 1984, Åström
1986, Fornäs m fl 1988 eller Nielsen & Rudberg 1989/1991). Men vi har fortfarande behov av teoretiska reflektioner kring detta, och dessa reflektioner kan inte
alltid utläsas direkt ur de empiriska resultaten.
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1988). Att ”de stora berättelserna” och de absoluta teoretiska
sanningarna relativiseras leder inte nödvändigtvis till att vi måste avsvära oss teoretiska analyser och etiska värderingar. Däremot gör denna
relativisering det särskilt viktigt att specificera teoriernas empiriska
giltighetsområden.

Teorier om kultur och kön
Som jag inledningsvis nämnde gör moderniteten kultur till ett särskilt
erfarenhetsområde. Nyare feministisk kulturforskning utgår från en
bred syn på kultur: mode, handarbete och kvinnliga umgängesformer
har t ex ansetts vara legitima forskningsfält, och de har analyserats som
jämbördiga med klassiska konstnärliga uttryck som litteratur och måleri. Den feministiska kulturforskningen har alltså från början varit
kritisk mot de normativa kulturteorier som definierar kultur som (manlig) konst. Utifrån denna allmänna grundsyn har två teoretiska
riktningar utkristalliserats.
Enligt den första och äldre avspeglar eller uttrycker kultur värden
och förhållningssätt som anses kunna uppdelas efter biologiskt kön.
Därför söker man ofta efter särskilda kvinnokulturer eller kvinnliga uttrycksformer. Denna tradition återfinns inom mycket av den feministiska samhällsvetenskapen och etnologin, där man undersöker kvinnors
kulturella nätverk och dessas betydelse för kvinnors levnadslopp
(Rosaldo 1974, Christensen 1987). Den har också varit framträdande
inom historieforskningen och präglar även en del litteraturvetenskap,
speciellt i USA, där en av pionjärerna, Elaine Showalter, har kallat riktningen gynocritics. Här försöker man upptäcka särskilda, hittills dolda
kvinnliga teman och kvinnors speciella sätt att skriva, för att kunna
uppvärdera dessa uttryck och ge dem samma giltighet som männens
(Showalter 1977, Gilbert & Gubar 1979).
Vare sig man anser att kulturen uttrycker eller avspeglar särskilda
kvinnliga erfarenheter opererar man med ett kulturellt fält som entydigt
kan delas upp efter biologiskt kön. Likaså opererar man med en fast
subjektivitet som i och för sig förändras över tiden men som kan
utforskas utifrån medvetna handlingar och uttryck. Denna riktning har
begränsat förklaringsvärde när man sysslar med studier av unga kvinnor: här finner vi ju just en identitet i förändring (eftersom de är unga),
ett kön i förändring (eftersom de ännu inte är vuxna kvinnor) och vissa
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kulturella uttrycksformer som också utövar lockelse på pojkar och unga
män (kroppskulturerna t ex).
Den andra och nyare riktningen inom feministisk kulturkritik har
sina rötter i fransk psykoanalys (Jacques Lacan) och dekonstruktion
(Jacques Derrida). Dessa teorier ifrågasätter begreppet om en fast identitet och fasta kulturella föreställningar. Såväl kulturen som subjektet är
alltid inskrivna i och förmedlade genom språkets logik. Denna logik
bygger på skillnad (ord definieras i relation till andra ord, som betyder
något annat), och som, vilket i alla fall Derrida betonar, befinner sig i
konstant förändring. Dessa teorier har särskilt påverkat feministisk
litteraturforskning men vi finner dem också i t ex filmteori och
medieforskningens nyare receptionsanalyser. 7
Teorierna är långt ifrån oproblematiska när det gäller att analysera
unga kvinnors kulturer, vilket jag återkommer till. Men de har den stora
fördelen att de är känsliga för den dynamik och de transformationer
som kännetecknar moderna ungdomskulturer. Jag anser också att de är
mer generellt användbara eftersom de ifrågasätter forskningens invanda
uppfattningar om identitet och medvetande.

Det kulturella könet
Låt mig mot denna bakgrund skissera min syn på det jag vill kalla kulturellt kön. Jag har valt begreppet för att jag vill betona min teoretiska
utgångspunkt: kön är en grundläggande faktor i all kulturproduktion
och därmed också i all kulturanalys – det handlar inte om ett perspektiv
eller en dimension som vi kan lägga till eller bortse från i teorier som i
övrigt inte tar med kön. Också de kulturteorier som tycks mest
allmängiltiga kan analyseras utifrån en könsaspekt och visar sig då ofta
innehålla ett omedvetet könsperspektiv. Ett tydligt exempel är den
kulturella hierarki som etablerades vid sekelskiftet (Huyssen 1986). Jag
har därför valt att använda begreppet kulturellt kön i stället för t ex
könsdimension i kulturen, för att understryka att kön är integrerat i
kulturforskningen vare sig vi är medvetna om det eller ej.
Kulturellt kön definierar jag som olika symboliska uttryck för manliga respektive kvinnliga positioner. Vi använder dessa positioner som
ett slags symbolreservoarer och genom konkreta symboliska uttryck
7

En bra bibliografi finns i Morris 1988.
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formar vi vår biologiska, psykiska och sociala identitet. Mer konkret
betyder detta att det kulturella könet är en konstruktion, inte en avspegling av eller ett uttryck för något bakomliggande. Kulturellt kön är
alltså ett dynamiskt begrepp, och inom forskningen måste vi därför
uppmärksamma vilka kulturella koder och strukturer som förändras och
vilka som är konstanta.
Genom att avskilja begreppet kulturellt kön från biologiskt, socialt
och psykiskt kön ansluter jag mig till modernitetens syn på kulturen
som ett särskilt och föränderligt erfarenhetsområde, som kan undersökas för sig. Samtidigt gör jag upp med modernitetens traditionella syn
på subjektet som något entydigt och med dess syn på kultur som en
hierarki eller ett spektrum av hållningar och värden. Detta dynamiska
kulturperspektiv gör det möjligt att studera unga kvinnors kulturer som
något annat och mer än dåliga efterapningar av pojk- eller
vuxenkulturerna.
I modernitetens barndom präglades ju kvinnors, också unga kvinnors, erfarenheter i första hand av den kommersiella kulturen och dess
kommersiellt konstruerade symboler inom t ex mode, make-up och
veckotidningar. Konsumtionskulturen fick denna centrala plats inte
minst för att pojkar och män dominerade de kulturella yttringarna på
gatan och i föreningslivet. Konsumtionen och mediereceptionen spelar
framför allt efter andra världskriget en allt större roll i ungdomskulturerna, för båda könen. Alla undersökningar av ungdomars konsumtion visar att unga män har mer pengar att röra sig med än unga
kvinnor, och att flickor och pojkar använder sina pengar olika (Alkjær
1956, Czaplicka & Ekerwald 1986). Grovt sett kan man säga att flickor
fram till för inte så länge sedan prioriterat omedelbar konsumtion, och
särskilt då för att göra något av kroppen och den närmaste omgivningen
(t ex mode, make-up och heminredning). Pojkarna är däremot mer för
att spara pengarna och satsa på större saker, och de har ofta konsumerat
för att göra något med kroppen (t ex motorcykel, sportutrustning eller
större saker till sitt rum).
Idag blandas på allvar könens kulturella kretslopp. Speciellt unga
kvinnor från medelklassen använder symboler från båda kretsloppen.
Flera av de unga kvinnor jag intervjuade för ett par år sedan ägnade sig
t ex åt tävlingssimning och -gymnastik. Samtidigt ägnade de sig ivrigt
åt att inreda sitt rum med skära kuddar, torkade blommor och små
porslinshundar. De unga kvinnorna ger sig idag ut i det offentliga utan
att ge upp det privata. De gör något med sin kropp samtidigt som de
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gör något av den. De blandar det vi traditionellt kallar manlig ambition
med synnerligen kvinnliga uttrycksformer. Här är det inte fråga om ett
antingen-eller utan om ett både-och. Kanske passar dessa unga kvinnor
helt enkelt inte in under våra slentrianmässiga rubriker?
På motsvarande sätt blandar pojkarna symboler från olika kulturella
register. Förutom medelklasspojkarnas tendens att tillbringa mer tid
hemma hos varandra med data- och äventyrsspel kan vi också se pojkar
som har långt hår eller ring i örat och make-up utan att därigenom
signalera att de är bögar. De mer feminina uttrycksformerna utesluter
emellertid inte att pojkarna samtidigt övar en maskulin styrka genom
att spela fotboll eller åka skateboard.
Det kulturella könet omfattar alltså både symboliska processer (från
umgängesformer till fantasispel) och produkter (från veckotidningar till
graffiti), såväl när de symboliska uttrycken skapas av oss själva som
när de förmedlas av andra. I begreppet kulturellt kön innefattas därför
också en könsmässig kommunikation. De unga utnyttjar de koder som
står dem till buds för denna kommunikation vare sig dessa koder
förmedlas av andra eller skapas av dem själva. Som nämnts är konsumtionskulturen central i dagens ungdomskulturer. Utifrån ett
kulturellt könsperspektiv går det därför inte att göra en skarp åtskillnad
mellan primära (”ursprungliga” och ”äkta”) erfarenheter och sekundära
som förmedlas av t ex medierna och som många forskare och
kulturkritiker redan från början avfärdar som sämre eller rentav som
falska.
Kulturellt kön är alltså en konstruktion som skapas med hjälp av
symboler. Men hur går detta till? Kulturellt kön skapas och återskapas
genom medvetna och omedvetna ”förhandlingar” om och genom olika
symboler (som, vilket jag nämnde inledningsvis, ordnas i koder och
kulturella strukturer). Jag säger ”förhandlingar” för att understryka att
det handlar om aktiva processer, men de behöver inte vara medvetna
eller planlagda på samma vis som politiska förhandlingar.
Könets kulturella förhandlingar äger rum på den sociala nivån. Där
är det viktigt att studera hur unga kvinnor använder sin tid, utnyttjar
vardagens rum samt etablerar och upprätthåller sociala relationer. Föredrar de att vara hemma, delta i föreningslivet eller ”gå på stan”? Har de
många eller få intressen? Är de för det mesta ensamma eller
tillsammans med andra? Umgås de i första hand med vänninor, med
pojkar eller i blandade grupper?

159

KIRSTEN DROTNER

Könets kulturella förhandlingar äger också rum på den psykiska nivån. Att förhandla innebär ju att man aktualiserar motsättningar och
eventuellt också skapar balans mellan dem. I puberteten kommer könet
(ånyo) i fokus på två nivåer. Det skapar likhet, så att man kan forma en
egen identitet som vuxen (bli som pappa eller mamma). Samtidigt
skapar det skillnad, så att man kan utveckla en egen sexuell identitet
(bli olik mamma eller pappa). I denna process växlar både pojkar och
flickor mellan regression och progression: man önskar sig tillbaks till
barndomens trygghet och är samtidigt rädd för att bli fast i den. Man
önskar och fantiserar om att ha en vuxen identitet, men skräms samtidigt eftersom detta innebär något okänt.
Om vi godtar att kulturellt kön skapas som ett resultat av konstanta
förhandlingar om manliga och kvinnliga symbolpositioner, blir det
möjligt att analysera hur unga män och unga kvinnor använder dessa
positioner för att utforma sina identiteter i spänningsfältet mellan offentliga och privata rum, mellan likhet och skillnad, regression och progression, rädsla och njutning. De symboliska positionerna är i princip
tillgängliga och kan spelas ut mot varandra. Men hur det kulturella
pusslet konkret utformas skiljer sig självklart mycket åt från fall till
fall.
Vid det här laget bör det ha framgått att vi kan betrakta begreppet
kulturellt kön som ett generiskt begrepp vars innebörd ständigt skiftar
och bara kan förstås i dess konkreta symboliska manifestationer. Därför
är det nödvändigt att undersöka hur de manliga respektive kvinnliga
symboliska positioner som principiellt står till buds aktualiseras och
används av konkreta människor i konkreta situationer och vid bestämda
tidpunkter i deras levnadsbanor.
Vi kan inte på förhand urskilja vad som är indraget i en förhandling
eftersom kulturellt kön alltid skapas konkret och bara blir synligt i en
konkret utformning. Låt mig ge ett exempel: när många av de unga
kvinnor jag intervjuat uppenbarar sig i stora joggingskor och med
sweaters och träningskläder som helt och hållet döljer de kvinnliga
formerna, innebär det inte nödvändigtvis att dessa flickor avvisar mer
feminina uttrycksformer och absolut inte att de nedvärderar sina
kvinnliga sidor. Det går inte att sätta likhetstecken mellan stil och identitet. Å andra sidan har det faktiskt betydelse för deras könsidentitet att
gå klädd på det viset. Men den kan vi inte avläsa enbart av stilen: vi
måste också undersöka hur de kulturella symbolerna, koderna och
strukturerna ingår i flickornas vardagsliv.
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Många av dagens 15-17-åriga kvinnor har svårt att tillåta sig använda kulturella symboler som förknippas med en traditionell femininitet. Och när de gör det är det mindre för att flyta ut i feminin självupptagenhet än för att finna ett andningshål som inte är förknippat med
kontroll men inte heller med manlighet. När de blandar manliga och
kvinnliga stilkoder är det uttryck för ett sökande efter nya positioner
som inte låter sig rubriceras som det ena eller det andra.
Det är just i mellanrummet mellan de kulturella positionerna och
subjektet som det skapas ett slags symboliskt område där man kan
spela med båda. Såväl positioner som subjektivitet är föränderliga begrepp. Men förändringen är inte godtycklig.

Två moderna kulturparadigm
I fråga om kulturellt kön befinner jag mig i kritisk dialog med Habermas’ modernitetsteori och dess uppdelning av tillvaron i distinkta sfärer och fält (offentligt/privat, system/livsvärld, det estetiska fältets isolering och insnävning till konst). Dessa motsatspar ligger ju också till
grund för t ex Thomas Ziehes analyser, även om han nyanserar Habermas’ makrostrukturella pespektiv med en mer genomarbetad psykologisk dimension (se t ex Ziehe 1980/1989). Den amerikanska
sociologen Nancy Fraser (1985/1987) säger i en ingående analys av
Theorie des kommunikativen Handelns (1981) att Habermas saknar en
integrering av en ”gender subtext” i sin modernitetsteori. Det leder bl a
till en allt för enkel och ensidig uppfattning av systemrationalitetens
gradvisa kolonisering av livsvärlden. Istället framhåller hon att denna
invasion också inneburit reella fördelar för kvinnor i deras vardagsliv
(och inte bara när de organiserat sig i t ex kvinnorörelsen). De har bl a
kommit ut på arbetsmarknaden där de
often for the first time taste the possibilities of a measure of relative economic
independence, an identity outside the domestic sphere and expanded political
participation. Above all, it has been an experience of conflict and contradiction
as women try to do the impossible, namely, to juggle simultaneously the existing roles of childrearer and worker, client and citizen. (Fraser 1985/1987 s 52)

Habermas tillerkänner systemvärlden fler positiva kvaliteter för kvinnornas del än Fraser erkänner. Dessutom förenklar hon hans teorier om
det moderna när hon ibland likställer systemvärlden med offentligt liv
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och arbete – arbetslivet tillhör ju inte den offentliga sfären och
systemvärldens rationalitetskrav finns också i familjen: ta t ex dubbelarbetande småbarnsfamiljer som noggrant planerar vardagen. Ändå anser jag att hennes kritik är berättigad. Habermas har inte något konsekvent och innehållsmässigt inarbetat könsperspektiv. Samtidigt tenderar
han att med sitt ordval underminera sin egen argumentering: han håller
fast vid det starka ordet kolonisering när han talar om systemvärlden
och dess målrationalitet, vilket gör det svårt att tro honom när han
framhäver att denna rationalitet har civilisatoriska fördelar.
Fraser betonar den dubbla identitet som skapar kvinnors grundläggande konflikt i moderniteten: ”childrearer and worker”. Denna grundkonflikt måste alla unga kvinnor idag lösa, och det är något historiskt
nytt. Den rigida uppdelningen mellan system- och livsvärld, mellan
materiell och symbolisk produktion, är enligt Fraser en manlig
konstruktion som inte fångar in komplexiteten och motsägelserna i
kvinnors erfarenheter. Denna insikt är viktig, även om jag själv är tveksam till Frasers skarpa uppdelning mellan mäns och kvinnors erfarenheter. Här håller hon fast vid den äldre feministiska tradition jag
tidigare tog upp.
Jag befinner mig också i kritisk dialog med de s k postfeministerna,
som utgår från Jacques Lacans psykoanalytiska teorier. För Habermas
betyder relationerna mellan könen ingenting, för Lacan betyder de allt.
Oidipuskomplexet är enligt honom grundläggande för civilisationen,
och det skrivs också ständigt in i kulturen genom språket, som är
uppbyggt av skillnader. Lacans teori förutsätter att också kulturella
symboler följer språkets differenslogik. Inom detta dikotomitänkande
lokaliseras också det kvinnliga – i det preoidipala universum som
utgränsats ur den symboliska och falliska ordningen. Det kvinnliga
förblir genom sin negativt definierade existens en dold förutsättning för
att den manliga principen ska kunna fortsätta att härska.
Där Lacan på traditionellt vis ser det kvinnliga som en nödvändig
men i sig ointressant motsats till det manliga, söker postfeminister som
t ex Luce Irigaray och Julia Kristeva konkretisera vari det kvinnliga
består. Irigaray säger:
It is no more a question of making Woman the subject or the object of a theory
than it is of subsuming the feminine under some generic term such as woman.
The feminine cannot signify itself in any proper meaning or concept, not even
that of woman, a term which I always use moreover in such a way as to mark
its ambiguity: speaking of a woman underlines both the external position of
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the feminine with respect to the laws of discursivity and the fact that one must
all the same avoid referring it back to some empirical system that would be
opaque to any language. (Irigaray 1977/1985 s 155f)

Enligt Irigaray kan det kvinnliga inte definieras eller begreppsliggöras.
Kristeva håller med om det men ser det i ett vidare perspektiv:
If women have a role to play in this on-going process [brotten i den maskulina
diskursen, KD] it is only in assuming a negative function: reject everything
finite, definite, structured, loaded with meaning, in the existing state if society.
(Kristeva 1981 s 166)

Som dessa korta citat antyder finns det viktiga skillnader mellan postfeministerna. Några förblir Lacans psykoanalytiska grund trogna, men
försöker nyansera den. Andra, som t ex Hélène Cixous, försöker i linje
med Derrida lösa upp alla fasta menings-”essenser”. Men de förenas
ändå i två grundantaganden: de sysslar alla med att undersöka hur långt
det är möjligt att begripa och bestämma det feminina, och de
vidmakthåller en oöverstiglig avgrund mellan manligt (den symboliska
ordningen) och kvinnligt (det imaginära, preoidipala). Även för Cixous,
som avvisar varje tanke på subjektets enhet, är könsrelationerna
grundläggande.
Postfeministerna radikaliserar på olika sätt Lacans problematik, och
försöker avtäcka förutsättningarna för meningsskapande överhuvudtaget. De söker med andra ord efter en position där det går att tala om
meningsskapande utan att samtidigt vara en del av meningen. Den
position de finner är det kvinnliga såsom frånvaro. Det kvinnliga förblir
alltså negativt definierat som en motpol till det manliga, den språkliga
logiken och den symboliska ordningen. Problemet för postfeministerna
är därför som för alla andra: hur kan man uttrycka det som är utanför
språket?

Ett överskridande perspektiv
Enligt Habermas tycks kvinnor och män leva i exakt samma värld,
enligt Lacan tycks de närmast leva på två olika planeter. Postfeministerna söker däremot kvinnornas eget universum, trots att de vet att de
aldrig kommer att finna det. Teorierna låter sig inte förenas i en enda
formel, bl a eftersom Lacan och postfeministerna talar på diskursens
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nivå medan Habermas diskuterar den politiska handlingen på den sociala nivån.
Själv blir jag allt mer övertygad om att det inte heller är nödvändigt
att harmonisera Habermas’ modernitetsprojekt med de postmoderna för
att förstå könsrelationerna i moderniteten. Jag tror inte att det går att
med utgångspunkt i dessa bägge teorier försöka integrera kön som ett
extra perspektiv. Teorierna ställer på förhand upp dikotomier som
antingen inte alls fångar in könsdynamiken (Habermas) eller också gör
kön till alltings förutsättning (Lacan).
Den australiensiska kulturforskaren Meaghan Morris har kommit
till samma slutsats i sin diskussion av feminismen och postmodernismen:
Since feminism has acted as one of the enabling conditions of discourse about
postmodernism, it is therefore appropriate to use feminist work to frame discussions of postmodernism, and not the other way around. (Morris 1988 s 16)

Men även om könsperspektivet inte ska passas in i existerande teorier
så kan vi naturligtvis låta oss inspireras av de förhärskande paradigmen. Män och kvinnor lever fortfarande på samma planet, och båda
könen förfogar över såväl manliga som kvinnliga kulturella positioner.
Men symbolerna aktualiseras och används på skilda sätt och här spelar
socialt och psykologiskt kön en avgörande roll.
En ungdomskulturanalys som inbegriper kön måste därför å ena
sidan vidga Habermas’ rationalitetsbegrepp så att kommunikation blir
något mycket mer än det som kan uttryckas genom det konsensusorienterade samtal som är hans ideal (Fornäs 1987). Också rockmusik och
musikvideor kommunicerar, även om språket går utanför talets och
skriftens dialogsystem. Samtidigt måste vi nyansera Habermas’ syn på
de olika sfärerna så att vi bättre kan förstå vad t ex arbetet betyder för
unga kvinnor respektive unga män och vad konsumtionen innebär för
könsidentiteten. Här är det särskilt viktigt att undersöka den historiska
kopplingen mellan fritid, frihet, konsumtion och sexualitet (Drotner
1991a).
Å andra sidan måste en sådan analys reducera postfeministernas
idealisering av det kvinnliga könet som det ”andra”. När forskare som
Kristeva och Cixous försöker närma sig detta ideal och t ex ”skriva det
kvinnliga” (”écriture féminine”), använder de nämligen avant-gardekonstens fragmentariska estetik och skrivteknik. Utifrån ett sådant ideal
blir det mycket svårt, för att inte säga omöjligt, att förstå unga kvinnors
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kulturella uttrycksformer eftersom dessa uttryck ju utnyttjar helt andra,
formelartade koder.
Låt mig nu sammanfatta de krav vi måste ställa på en analys som
integrerar kulturellt kön. Istället för att se kulturen antingen som en text
eller omvänt som en bestämd helhet som kan analyseras med hjälp av
språkets logik, måste vi för det första definiera kulturellt kön som olika
symboliska uttryck för manliga och kvinnliga positioner. Dessa symboliska uttryck framträder bara när de konstrueras konkret i dagligt liv.
De måste därför också studeras konkret. Analytiskt måste vi göra en
klar åtskillnad mellan de olika sätt varpå det kulturella könets positioner aktualiseras. Det innebär att vi på metodplanet måste försöka koppla ihop textteoriernas symbolanalyser med socialpsykologins eller
psykoanalysens insikter i hur dessa symboliska uttryck berör de subjektiva behovsstrukturerna.
För det andra måste vi betona att det kulturella könet är flexibelt
och föränderligt, men inte godtyckligt. Vi kan med fördel analysera
dess faktiska konstruktioner som medvetna och omedvetna ”förhandlingar” där man pendlar mellan manliga och kvinnliga positioner.
Denna syn på kulturellt kön gör att vi främst studerar rörelser och
transformationer i och mellan manliga och kvinnliga positioner, hellre
än att betrakta själva polerna i sig.
I dessa rörelser använder de unga ofta andra uttrycksregister än tal
och skrift, vilket ställer nya krav på symbolanalysen. Själv har jag här
inspirerats av den amerikanska filosofen Susanne K Langer
(1942/1958). Hon definierar symboler som tecken vilka innehåller en
merbetydelse. Denna är inte strukturerad genom en diskursiv logik men
artikuleras ändå i vårt medvetande. Hon talar om presentativa eller
avbildande symboler vars merbetydelse skapas genom att de används. 8
Langers begrepp har tagits upp och vidareutvecklats av den tyske
socialpsykologen Alfred Lorenzer (1972/1976), som i sin tur inspirerat
Thomas Ziehe (1980/1989).
För det tredje måste en kulturanalys som inbegriper kön undersöka
de kulturella uttrycksformerna konkret i förhållande till de ungas totala
vardagsliv. Vi måste alltså fråga: Var uttrycker sig ungdomar kulturellt,
dvs inom vilka kulturella strukturer? Genom vad uttrycker de sig, dvs
genom vilka olika symboler och koder? Hur aktualiseras dessa

8

Ordet symbol kommer från det grekiska symballein som just betyder att föra
samman.
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uttrycksformer, dvs hur och i vilka sammanhang uttrycks de kulturella
symbolerna och koderna (”var” plus ”vad”)?
När vi tolkar det kulturella fältet träder vi på den empiriska nivån
med nödvändighet in i en maktdiskurs: manliga och kvinnliga positioner, mäns och kvinnors aktualiseringar av dem, vuxnas problematiseringar av ungdomars experiment osv. Denna maktdiskurs framtvingar å
sin sida en rad metodiska överväganden.

Metodfrågor
Min långa utredning av olika kulturteoriers syn på de förändringar
manligt och kvinnligt genomgått vittnar om att kön är en central och
påträngande motsättning i moderniteten. Hur mycket vi än uppfattar det
kvinnliga som det dolda ”andra”, förblir könsrelationen en erfarenhet
som vi alla känner och kan förhålla oss till. Könsperspektivet kan
tematiseras, och vi kan därför både personligt och i vår forskning
bearbeta motsättningen mellan manligt och kvinnligt.
Men hur förhåller det sig med åldersperspektivet? Det har jag här
inte behandlat särskilt ingående. Unga kvinnor definieras ju genom en
dubbel negation: de är varken riktiga kvinnor eller riktiga vuxna. Vi
kan nu förstå varför unga kvinnor såväl empiriskt som teoretiskt är
osynliga för det offentliga och därmed också för forskningen. Åldersperspektivet är enligt min mening ännu mer marginaliserat än könsperspektivet. Kvinnor och män kan spela med sina motsättningar – vi definierar oss ju t o m i hög grad genom ett sådant spel. Men ingen vuxen
kan bli barn på nytt, och detta banala konstaterande får väldiga
konsekvenser i moderniteten.
Det moderna livet kräver av oss att vi ständigt förändrar oss, både
personligt och socialt. I moderniteten är barndomen inte bara ett tecken
för en personlig och individuell förlust, så som den ju alltid varit.
Barndomen blir också en oerhört stark symbol för att vi som vuxna har
förlorat en rad kollektiva erfarenheter och sociala nätverk. Den blir
därmed det vi kanske mest av allt skulle vilja hitta tillbaka till eller
finna sanningen om. Men samtidigt bevisar barndomen att något gått
förlorat för alltid. Psykoanalysens enorma betydelse för modernt
tänkande är ett tydligt tecken på den lockelse barndomen utövar på
vuxna människor just för att den i sig är frånvarande.
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Walter Benjamin talar i sitt stora och ofullbordade arbete om Paris’
passager (1982/1990) om att upplevelsen av förlust är helt fundamental
i moderniteten. Han jämställer vårt fylogenetiska inträde i moderniteten
med vårt ontogenetiska farväl till barndomen. De betecknas båda som
ett ”uppvaknande” (Buck-Morss 1983). Sörjer man denna förlust blir
moderniteten liksom vuxenlivet ett slags syndafall. Söker man
idealisera förlusten är det tecken på att man kan förändras.
Men vare sig vi väljer den pessimistiska eller den optimistiska lösningen förblir åldersperspektivet en mer indirekt motsättning än könsrelationen: vi känner bara till och kan bearbeta vår barndom utifrån den
person vi är idag. Kanske är det därför det är så svårt att teoretisera
kring unga kvinnor och beakta kön och ålder samtidigt. Detta är det
huvudsakliga skälet till att det bara delvis går att upphäva den dubbla
negation som definierar unga kvinnor.
Dessa teoretiska svårigheter visar sig också som speciella metodiska problem. Unga kvinnor är det kvinnliga ”andra” som utnyttjas för att
definiera och profilera det manliga, men de är också det barnsliga
”tredje”. De blir därmed en indirekt påminnelse om den förträngningsoch marginaliseringsprocess som vuxenblivandet utgör i modernitetens
föränderliga värld. Som kvinnoforskare inser jag de tolkningsmässiga
svårigheter som här är svåra att komma förbi. Jag tenderar att antingen
fokusera kön och då se likheter mellan nutidens unga kvinnor och
tidigare kvinnogenerationer (inklusive mig själv), eller också fokusera
generationsaspekten och då betona hur totalt annorlunda unga kvinnors
kulturer är idag. Dessa svårigheter leder lätt till att jag antingen
identifierar mig med de unga kvinnorna eller distanserar mig från deras
uppleveler och erfarenheter.
Svårigheten att bevara en tvådimensionell forskningsstrategi får
dock inte hindra oss att förstå att detta är nödvändigt. Som kvinnoforskare måste vi pendla mellan inlevelse och distans. Sådant pendlande
gäller kanske all humanistisk forskning, som ju per definition är en tolkande vetenskap. Men som kvinnoforskare är det särskilt nödvändigt
att inse detta när man studerar unga kvinnor, som ju liknar oss och
samtidigt ändå är oändligt olika oss. Unga kvinnor har idag tillgång till
ett vidare register av kulturella symboler och uttrycksformer än tidigare
generationer. Detta gör de metodiska problemen ännu mer svårlösta –
och än viktigare att beakta.
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Tillbaka till empirin
Unga medelklasskvinnor utgör idag ett kulturellt rörligt skikt: de söker
sig ut i det offentliga men avsäger sig ändå inte de privata rummen.
Som jag redan påpekat ger detta upphov till nya problem: de är så
inriktade på och använder så mycket psykisk och fysisk energi åt att
kontrollera sig själva och sin omvärld att det ofta blir hängivelsen –
upplösningen av yttre och inre gränser – som blir ångestfylld. Detta är
ett nytt kvinnoproblem.
Många av dessa unga kvinnor vänder sig då till estetiska uttrycksformer som leder dem tillbaka till barndomen men samtidigt fram mot
en mer vuxen kvinnlighet. De estetiska uttrycksformerna – som t ex att
tillverka smycken, sy kläder eller spela teater – ger möjlighet att för
ögonblicket hänge sig både åt det förflutna och åt framtiden. Dessa
uttrycksformer påminner ju om barndomens lek och ger dessutom
utrymme för att pröva kvinnliga attribut, t ex när man klär ut sig eller
bokstavligt talat smyckar sig (Drotner 1991b). Unga kvinnor har alltid
haft möjlighet att odla det estetiska i moderniteten, ja tidigare har de t o
m definierats genom sina estetiska förmågor. Men förhållandena har på
avgörande sätt förändrats. För det första utövas det estetiska skapandet
idag ofta tillsammans med andra jämnåriga. För det andra prövas det i
offentliga sammanhang.
Generellt sett är flickor fortfarande mer estetiskt intresserade än
pojkar. Och som jag inledningsvis nämnde finns det markanta skillnader mellan hur de kulturella symbolerna rent konkret används i fritidskulturerna. Pojkar och män är visuellt orienterade medan flickor och
kvinnor i högre grad håller fast vid lusten inför det tryckta ordet. Mina
egna empiriska undersökningar tyder på att unga kvinnor försöker
koppla det verbala/kognitiva/symboliska till det visuella/emotionella/imaginära: flickor söker utvidga rationaliteten och använder då
fiktion som medel.
Pojkarna vänder sig istället bort från ordet och det verkar som om
många av dem härigenom försöker upphäva rationaliteten och den
symboliska ordningen. Kanske är det snarare pojkarna än flickorna som
idag behöver bilderna, musiken och kroppen för att återuppleva
situationer som liknar de preoidipala? Kanske är det i realiteten flickorna som bäst kan hålla fast vid och leva med den ambivalens som
moderniteten ger upphov till?
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Pojkar är mer rationella i sitt övriga liv. De vet t ex ofta tidigare än
flickorna vad de vill bli och anpassar sin utbildning därefter. Det ligger
nära till hands att dra slutsatsen att ju mer målorienterad man måste
vara i sitt övriga liv och ju mer man betraktar orden som maktinstrument, desto större behov har man av att ge sig hän åt – eller finna
nya gränser i – bildernas analogiska språk och i musikens totalupplevelse (Fornäs 1990).
Även om speciellt medelklassflickorna är mycket aktiva och självständiga är de fortfarande mer relationsorienterade än pojkarna. Samtidigt vill de nästan alla ”göra det omöjliga”, som Nancy Fraser uttrycker
det: på den sociala nivån vill de kombinera familj och yrke och på den
psykologiska nivån vill de koppla ihop ambition och kvinnlighet. Att
detta är en oerhört svår balansgång visar deras motsättningsfyllda
kulturella sökande med all önskvärd tydlighet. 9
Att unga kvinnor idag utvidgar sitt kulturella spelrum kan vi inte se
som en enkel reaktion på det ökade realitetstryck eller de hinder de
möter på andra livsområden. Men ungdomskulturerna är utan tvivel avgörande för hur dessa begränsningar och krav tolkas. Det kulturella
fältet har blivit mer mångfasetterat och oöverskådligt, men det har sannerligen inte blivit mindre intressant, varken för unga människor eller
för oss forskare. 10
Översättning: Inger Humlesjö

9

Unga kvinnors svårigheter att parera den moderna kvinnlighetens motsättningar
förvärras av att många traditionella kvinnoyrken är på tillbakagång, i varje fall i
Danmark. Där försöker man återigen privatisera utbildningssektorn och sjukvården
som ju sedan mellankrigstiden varit områden där kvinnor kunnat uppnå en viss
autonomi och kontroll och samtidigt hålla fast vid en kvinnlig känslighet för andras
behov. Många unga kvinnor försöker emellertid hålla fast vid dessa kvinnliga
kompetenser i sitt yrkesval trots de allt högre antagningskraven till
”kvinnoyrkena”. En paradoxal följd av detta är att det idag är mycket svårare för
unga kvinnor än för unga män i att få vidareutbildning. Det är mycket lätt att få läsa
fysik och kemi men nästan omöjligt att få plats inom humanistiska ämnen som
psykologi, filmvetenskap och litteraturvetenskap, vilka alla hör till flickornas
favoritval.
10 Jag vill tacka deltagarna på FUS’ storseminarium på Marieborg i september
1990, samt redaktörerna för denna antologi, för konstruktiv diskussion och kritik,
som på flera punkter inarbetats i denna artikel.
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Från könsrollsforskning
till genusanalys
Könsorienterad forskning kring ungdomars läsning

Den här uppsatsen kommer att granska utvecklingen inom den forskning som har intresserat sig för ungdomars läsning i ett könsperspektiv
under de senaste tre decennierna. Det handlar framför allt om
ungdomslitteratur, populärlitteratur, veckopress och tecknade serier; i
vissa fall berörs också forskning kring film och TV.
Litteraturforskningen ställs således i centrum. Utvecklingen här kan
emellertid betraktas som representativ även för de vetenskaper som
sysslar med andra medier än det litterära. Avsikten är att granska den
svenska forskningen, men utgångspunkten hela tiden är den internationella utvecklingen, inte bara inom litteraturvetenskapen utan inom
hela den forskning som intresserar sig för kön och identitet.
Den allmänna utvecklingen inom den könsorienterade svenska litteraturforskningen utgör undersökningens ram. Men fokus är inställt på
den del av denna forskning som intresserar sig för ungdomslitteratur
och ungdomsläsning. I vilken utsträckning har man här överhuvudtaget
intresserat sig för könsaspekterna? I vilken mån återspeglar forskningen kring ungdomars läsning de olika faserna i utvecklingen? Vilka
riktningar eller teoribildningar har i så fall varit mest inflytelserika och
produktiva? Och vad återstår att göra? Finns det obearbetade
forskningsfält eller försummade problemområden?
Man kan inom den könsorienterade litteraturforskningen urskilja
fem viktiga forskningsriktningar, som ställs i förgrunden i tur och ordning utan att för den skull alltid avlösa eller efterträda varandra. Under
större delen av perioden lever de olika riktningarna sida vid sida, även
om de inte alla uppmärksammas lika mycket hela tiden. Några av dem
har haft stort inflytande på ungdomsfiktionsforskningen, andra mycket
litet eller inget alls.
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Den första och för forskningen kring ungdomens texter mest betydelsefulla är den s k könsrollsforskningen. Denna växte fram under
1960-talets första hälft och var nära förbunden med den dåtida kvinnorörelsen. Forskarna intresserade sig för hur i första hand kvinnor men
också män skildrades i olika berättande medier. Undersökningarna
präglades ofta av tidens positivistiskt orienterade sociologiska tänkesätt. Det var innehållet man koncentrerade sig på, ibland med hjälp av
kvantitativa metoder; formen och den estetiska helheten brydde man
sig vanligen inte om. Analyserna hade i regel en kritisk prägel: dels
visade man hur stereotypt, traditionellt eller direkt kvinnofientligt
manliga (och ibland kvinnliga) författare (och kritiker) hade behandlat
kvinnor (och i viss mån män), dels lyfte man fram progressiva eller
mönsterbildande skildringar av relationerna mellan könen hos både
manliga och kvinnliga författare – i den mån sådana skildringar stod att
finna.
Lika produktiv för ungdomsfiktionsforskningen blev inte den könsorienterade ideologikritik som växte fram i samband med den marxistiska vågen under 1960-talets sista år. Ideologikritiken förenades ofta
med mytanalys och strukturalism. För denna forskning räckte det inte
att bekämpa könsförtrycket. Detta utgjorde bara en liten del i en större
helhet: det kapitalistiska systemet. Kampen borde föras på två fronter
samtidigt: den gällde både kapitalismen och ”sexismen”.
”Kulturindustrin” och dess ”medvetandeproduktion” ställdes i förgrunden; intresset riktades i hög grad mot den mass- och populärkultur
som nådde folkets breda lager – även ungdomar. ”Indoktrineringen” av
könsrollerna var ytterst bestämd av det kapitalistiska systemet och dess
ekonomiska intressen. För de flesta ideologikritiska forskare kom könsoch generationsaspekterna i praktiken att underordnas klassynpunkterna. Endast ett socialistiskt samhälle ansågs kunna lösa alla problem.
Under 1970-talet senare hälft blev ett annat synsätt dominerande.
Perspektivet blev markerat kvinnligt. Efter att tidigare i första hand ha
betraktats som offer började kvinnorna nu ses som aktiva, skapande
subjekt med en egen, av männen bortglömd och föraktad kvinnokultur.
”Eländighetsforskningen” förvandlades till ”värdighetsforskning”. De
kvinnliga författarna och deras alster ställdes i fokus. Det var dags för
en tredje forskningsinriktning, kvinnolitteraturforskningen. Denna lyfte
fram texter av (ofta glömda) kvinnliga författare och kritiserade den
manligt präglade kanonbildningen inom den litterära institutionen. Man
intresserade sig för den kvinnliga litterära traditionen och de kvinnliga
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texternas särart och diskuterade om det fanns en särskild kvinnlig
estetik. Eftersom de kvinnliga författarna ofta skrivit för barn och
ungdom berördes även ungdomslitteraturforskningen av det nyväckta
intresset för kvinnokultur. En liknande utveckling skedde inom de
vetenskaper som sysslade med andra medier än det litterära.
Samtidigt försköts intresset successivt från litteraturens producenter
(kulturindustrin och författarna) till dess konsumenter: man upptäckte
att även mottagarna – läsarna, tittarna eller åskådarna – var aktiva,
väljande och skapande. Det växte fram en könsorienterad receptionsforskning, som i första hand riktade uppmärksamheten mot kvinnliga
läsare och kvinnliga läsarter. Utgångspunkterna var i regel feministiska
och undersökningarna handlade ofta om populärfiktion med en stor
kvinnlig publik. Andra forskare hade litteraturpedagogiska utgångspunkter och ställde ungdomen i centrum. Här intresserade man sig
också för pojkars sätt att läsa.
Vid sidan av denna forskningsriktning framträdde slutligen ytterligare en typ av könsorienterad forskning: den strukturalistiskt (och
poststrukturalistiskt) influerade genusforskningen. Denna trädde i förgrunden först under 1980-talet. Här handlade det återigen om textanalys, men denna gång skildes inte ”innehållet” från ”formen”. Texterna
betraktades som diskursiva språkliga konstruktioner och det man ville
undersöka var det ”genussystem” som man kunde urskilja i dem: hur
kategorierna manligt och kvinnligt och relationerna mellan dem var
konstruerade. Under denna femte fas, som vid 1990-talets början framstår som den dominerande forskningsriktningen, handlar det således
återigen om manligt och kvinnligt i litteraturen, men nu utifrån helt
andra teorier än de som 1960-talets könsrollsforskare använde sig av.
Den svenska forskningen kring ungdomsfiktion har emellertid hittills i
mycket liten utsträckning påverkats av genustänkandet.

Könsrollsforskningen
Den svenska fiktionsforskning som kring 1960 intresserade sig för
könsaspekter var i huvudsak socialhistoriskt eller sociologiskt inriktad.
Litteratursociologin befann sig på stark frammarsch. Karin Westman
Bergs avhandling Studier i C J L Almqvists kvinnouppfattning (1962) är
på flera sätt representativ. Å ena sidan intresserade sig Westman Berg
för Almqvists skrifter som (progressiva) debattinlägg i den dåtida
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diskussionen om kvinnans emancipation. Å den andra studerade hon
också mans- och kvinnobilderna i författarens verk – och fann här nya,
moderna ideal. Forskningen kom i fortsättningen att följa båda dessa
linjer. Karin Westman Berg blev en viktig inspiratör, inte minst genom
det könsrollsseminarium som hon startade i Uppsala 1967 och den serie
antologier som hon redigerade under 1960- och 70-talen (Westman
Berg 1968, 1972, 1976 och 1979).
Den första linjen, den som i första hand intresserade sig för kvinnornas historia eller hur olika författare diskuterat kvinnofrågan som
socialt problem, inspirerades inte bara av Westman Berg utan kanske i
ännu högre grad av historikern Gunnar Qvist, vars olika arbeten (1961,
1969) fick betydelse också för litteraturforskarna (se t ex Boëthius
1969). Men det var den andra linjen, studiet av mans- och kvinnobilder,
som blev den mest inflytelserika, inte minst när det gällde fiktion för
ungdom. Den inspirerades dels av 1960-talets livaktiga sociologiska
forskning kring könsrollerna och relationerna mellan könen och dels av
den intensiva könsrollsdebatt som inleddes under decenniets första år.
Könsrollsdebatten var den viktigaste inspirationskällan. Den startades av den ”unga liberalen”, journalisten och litteraturforskaren Eva
Moberg (Moberg 1961). Eva Moberg hävdade att män och kvinnor
båda skulle ha två ”roller”, en yrkesroll och en familjeroll. Ansvaret för
hem och barn borde delas lika; Moberg talade i detta sammanhang om
”mannens emancipation”. Men när det gällde barnen borde även en
tredje part vara med och dela ansvaret: samhället.
Eva Moberg, som under en period också var redaktör för Fredrika
Bremer-förbundets tidskrift Hertha, utgick från Alva Myrdals och
Viola Kleins Kvinnans två roller (1956/1957). Hon utformade sitt program i polemik mot denna bok. Moberg hade läst Simone de Beauvoirs
Le deuxième sexe från 1949 men i den mån hon var inspirerad av
utländska forskare var det inte så mycket Beauvoir utan socialantropologen Margaret Mead (och i viss mån den norska kvinnohistorikern
Margarete Bonnevie) som var hennes ledstjärnor. Mead hade ju, inte
minst i den då nyligen till svenska översatta boken Manligt kvinnligt
mänskligt (1935/1957), visat att könsrollerna inte var biologiskt givna
utan kulturellt skapade och följaktligen föränderliga – en huvudpunkt i
Eva Mobergs argumentation. I motsats till Mead var Beauvoir ännu
relativt okänd i Sverige; översatt blev Det andra könet inte förrän 1973,
och då i stympat skick. Vid sidan av Mead spelade också amerikanskan
Betty Friedan och hennes uppgörelse med idealiseringen av kvinnan
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som maka, mor och hemmafru i Den feminina mystiken (1963/1968) en
viktig roll i 1960-talets svenska könsrollsdebatt (Toijer-Nilsson 1978 s
22).
Termen ”könsroll” fick nu ett genombrott; de gamla begreppen
”kvinnofråga” och ”kvinnosak” betraktades som missvisande och föråldrade (Liljeström 1964 s 9). Den nya termen kom från sociologin, en
vetenskap som under 1960-talet hade ett mycket stort inflytande. Även
de humanistiska vetenskaperna påverkades (Boëthius 1990 s 72).
Könsrollsbegreppet hade vunnit spridning genom Talcott Parsons inflytelserika rollteoretiska arbeten på 1950-talet (Bengtsson & Frykman
1987 s 27). Nu återfann man det i det ena sociologiska arbetet (och
debattartikeln) efter det andra.
Sociologerna försåg könsrollsdebattörerna med viktig ammunition.
Ingen som intresserade sig för könsrollsproblematiken kunde gå förbi
den monumentala svensk-norska undersökningen Kvinnors liv och
arbete, publicerad 1962 (Dahlström m fl 1962). Här medverkade bl a
den norska sociologen Harriet Holter, som snart kom att framstå som
den ledande skandinaviska experten när det gällde könsroller (Holter
1970, Holter m fl 1976). Stort inflytande fick också hennes svenska
kollega Rita Liljeström (Liljeström 1964, 1968, 1973).
Med könsrollsdebatten och de sociologiska inventeringarna som
bakgrund utvecklades snabbt en litteratur- och medieforskning som
ställde könsrollerna i centrum. Termen könsroll avsåg ”de förväntningar, normer och värderingar som gäller för en individ i egenskap av
kvinna eller man” (Liljeström 1964 s 10). Könsrollerna (som inte hade
något med ”spelat” beteende att göra) var inte biologiska utan inlärda;
individen övertog helt enkelt omgivningens förväntningar. Förebilder
och rollmodeller spelade en viktig roll i denna process. Med denna
utgångspunkt var det naturligt att undersöka hur olika medier bidrog till
att forma och upprätthålla könsrollerna – eller, eventuellt, till att
förändra dem.
Debattörer och forskare började under 1960-talet granska kvinnooch mansbilderna inte bara i litteraturen, utan i ännu högre grad i de
medier som nådde en masspublik eller riktade sig till dem vars könsroller ännu höll på att utformas. Man studerade barn- och ungdomslitteratur, populärlitteratur, veckotidningar, serier, filmer, teveprogram etc.
Detta underlättades av att hela kulturbegreppet vidgades under decenniet; den traditionella ”finkulturen” utsattes för hårda angrepp. Det
växte fram ett starkt intresse för kulturformer som omfattades av stora
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delar av befolkningen men negligerats eller föraktats av de kulturella
makthavarna, t ex populärlitteratur och barn- och ungdomslitteratur
(Nilsson 1970).
Det var texterna och deras upphovsmän som ställdes i centrum.
Men egentligen var det läsarna man bekymrade sig mest för – fastän
dessa sällan eller aldrig blev föremål för några undersökningar. 1960talets analyser kom nämligen för det mesta fram till att de undersökta
alstrens könsrollsmönster var konservativa. Det var illa ställt med förebilder för det uppväxande släktet; indoktrineringen började redan i
barnböckerna. ”Eländighetsforskningen”, den forskning som i första
hand ville rikta uppmärksamheten mot missförhållandena i relationerna
mellan könen, spelade en dominerande roll (Liljeström 1982 s 74).
Undantag förekom dock. I Karin Westman Bergs antologi Könsroller i litteraturen från antiken till 1960-talet (1968), den första manifestationen av litteraturforskarnas nyväckta intresse för könsroller,
handlade de flesta bidragen faktiskt om författare som hade en radikal
könsrollsuppfattning. Bara seriösa vuxenförfattare behandlades karakteristiskt nog; den samtida litteraturvetenskapen hade vid denna tid
ännu inte hunnit vidgas till att omfatta även sådant som barn- och ungdomslitteratur, populärlitteratur, serier eller veckotidningar.
Sådan läsning fick andra ta hand om. Granskningarna utfördes ofta
i tidningsartiklar och debattböcker (t ex Backberger 1966). Redan Eva
Moberg intresserade sig i sin journalistik för bilderna av manligt och
kvinnligt i veckopressen (Moberg 1962). 1963 gav hon också ut en
vetenskaplig undersökning av förhållandet mellan män och kvinnor i
den franska författarinnan Colettes romaner, Kärlek och kön. Här
handlade det emellertid överraskande nog inte om vilka könsrollsmönster Colette kunde sprida till sina läsare. Eva Moberg analyserade i
stället böckernas syn på kön, kärlek och sexualitet utifrån ett intresse
för särarten i det könssystem som Colette konstruerat. Hon diskuterade
inte böckernas socialiserande eller mönsterbildande effekter; hennes
förbluffande moderna undersökning pekar snarast fram mot våra dagars
genusanalyser.
På ett mera vetenskapligt sätt behandlades könsrollerna i massmedier och barn- och ungdomslitteratur under 1960-talet i första hand av
sociologer. Rita Liljeströms uppsats ”Könsroller i ungdomsböcker och
massmedia” (1966, kompletterad i Liljeström 1972) är decenniets mest
ambitiösa undersökning på detta område; den är också mycket
karakteristisk för tidens vetenskapliga ideal. Liljeström hade bett 456
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skolungdomar uppge ett antal böcker som de läst. Så valde hon ut cirka
20 av de allra populäraste och undersökte könsrollerna i dem: förutom
Blytonböcker, sjuksköterskeromaner, Kittyböcker m m kom även
klassiker som Skattkammarön och Den siste mohikanen med i urvalet.
Metoden var kvantitativ innehållsanalys; hon mätte sådant som andelen sakliga eller känsloladdade repliker hos huvudpersonerna, vem
man riktade sig till, förekomsten av ”vegetativa symptom på känslosvall” hos huvudpersonerna, andelen ”ömma, aggressiva, glada och
sorgsna adjektiv och adverb, verb och substantiv”, sättet att beskriva
människorna etc – allt redovisat i exakta procentsatser. Resultatet blev
att de utvalda böckerna inte gav någon antydan till ”alternativa rollförebilder för läsarens könsrolls-identitet”; tvärtom fann Liljeström ”att en
systematisk förstärkning av traditionella dispositioner äger rum” (s 95).
Undersökningen är mycket typisk; det grundläggande metodiska
synsättet i den framstod vid denna tid som ett ideal även för humanister
(se t ex Hallberg m fl 1966). Till att börja med var det texterna som
stod i centrum och inte läsarna eller deras användning av böckerna
(även om Liljeström var klart medveten om att inte bara valet av lektyr
utan även sättet att läsa troligen var selektivt och könsbestämt).
Karakteristiskt är också att Liljeström inte intresserade sig för enskilda
texter utan för en hel grupp – som uppfattades som representativ eller
typisk och studerades utifrån en enda frågeställning.
Vidare var det enbart ”innehållet” som undersöktes, samtidigt som
detta på ett mekaniskt sätt uppfattades som summan av ett antal olika
smådelar som rycktes ut och studerades isolerade från varandra. Den
språkliga utformningen och den konstnärliga gestaltningen tycktes inte
ha någonting med innehållet att göra; i varje fall bortsåg Liljeström från
detta i analysen. Böckerna diskuterades aldrig som estetiska strukturer;
det komplicerade samspelet mellan tematik och gestaltning, mellan
delen och helheten, negligerades.
Könsrollskritiken kom att bli den i särklass produktivaste riktningen när det gällde könsrelaterad forskning om fiktion för barn och
ungdom. Den sköt nya skott under 1970-talet; i själva verket framstår
detta decennium som riktningens verkliga glansperiod. Kate Milletts
Sexualpolitiken (1969), översatt till svenska 1971, gav forskarna nya
impulser och riktade uppmärksamheten mot den amerikanska kvinnorörelsen och den nya feministiska litteraturkritiken i USA. Denna kom
att spela en viktig roll för 1970-talets feministiska litteraturforskning.
För en svensk publik presenterades den nya riktningen av Cheri
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Register i Kvinnokamp och litteratur i USA och Sverige (1977; se även
Register 1976).
Kate Millett representerade den amerikanska ”images of women”kritiken. Denna motsvarighet till den svenska könsrollsforskningen var
mycket produktiv under 1970-talets första hälft. Dess inflytande i Sverige var emellertid begränsat. Endast Millett tycks ha spelat någon roll
(se t ex Adolfsson 1980). I USA vidgades perspektivet snabbt till att
omfatta ”images of women” i praktiskt taget hela kulturen; Kathryn
Weibels bok Mirror Mirror (1977) undersöker exempelvis inte bara
skönlitteratur utan också film, TV, veckotidningar, annonser och mode.
Men detta breda perspektiv fanns som vi sett redan från början i den
svenska könsrollskritiken, som på 1960-talet överraskande nog tycks ha
legat steget före den amerikanska.
En rad nya könsrollskritiska undersökningar publicerades under
1970-talet, framför allt i Karin Westman Bergs olika antologier. Man
ställde nu också skolböckerna vid skampålen och diskuterade hur man
som lärare skulle kunna bidra till en förändring av könsrollerna
(Westman Berg 1972 och 1976). Birgitta Svanberg presenterade t ex ett
förslag till en hel lektionsserie för ungdomar i åttan eller nian
(Svanberg 1976).
Forskningen tenderade alltmera att ställa kvinnobilderna i centrum.
Mansbilderna, som under 1960-talet uppfattats som lika intressanta att
studera, kom undan för undan i bakgrunden. Stimulerad av inte bara
utvecklingen i USA utan också den svenska kvinnorörelsens
radikalisering (Grupp 8 hade bildats 1968) var den svenska könsrollsforskningen på väg att utvecklas till feministisk litteraturkritik.
Här spelade Milletts ”sexualpolitiska” perspektiv en viktig roll. Det
var trots allt inte männen som var förtryckta utan kvinnorna. Och
förtrycket utövades, som Millett visade i sin respektlösa vidräkning
med berömdheter som D H Lawrence, Henry Miller, Norman Mailer
och Jean Genet, av männen. Kvinnoperspektivet blev det centrala; 1979
talade Karin Westman Berg karakteristiskt nog inte längre om ”textanalys från könsrollssynpunkt” (Westman Berg 1976) utan om ”kvinnovetenskapliga studier” (Westman Berg 1979).
Hettan och engagemanget ökade; hållningen blev alltmera normativ. ”Ett litterärt verk borde ge kvinnliga läsare möjlighet till en positiv
identifikation genom att skildra kvinnor som har kunnat förverkliga
sina resurser och är oberoende av männens bifall för sin självaktning”,
skrev Cheri Register, som var den som hårdast drev kravet på en
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normativ litteraturforskning (Register 1977 s 77). Redan 1976 ställde
hon upp ett antal krav som ett litterärt verk borde uppfylla för att vinna
feministernas bifall. Inte minst borde man tillämpa den normativa
kritiken på böcker för det uppväxande släktet, ansåg Register (1976 s
148).
Indirekt hade barn- och ungdomslitteraturforskarna ställt sådana
krav alltsedan Rita Liljeströms uppsats år 1964. De hade fått ytterligare
inspiration av den norska litteraturvetaren Kari Skjønsberg, vars olika
uppsatser och böcker om de konservativa könsrollsmönstren i barn- och
ungdomsböcker (särskilt Skjønsberg 1972) uppmärksammats i Sverige
alltsedan 1960-talets första hälft (Toijer-Nilsson 1978 s 14). Intresset
för könsrollerna i barn- och ungdomslitteraturen kan sägas kulminera
med litteraturforskaren Ying Toijer Nilssons stora undersökning
Berättelser för fria barn. Könsroller i barnboken (1978). Hon var
inspirerad av Kari Skjønsberg och Rita Liljeström men också av den
gren av den amerikanska ”images of women”-kritiken som ägnat sig åt
barn- och ungdomslitteratur; bokens titel var lånad från barnsidorna i
tidskriften Ms.
Ungdomslitteraturen ställdes i centrum i undersökningen, som
granskade 1960- och 1970-talens bokutgivning; även översättningarna
berördes. Huvudavsikten var att visa ”hur könsrollsdebattens olika faser påverkat ungdomsförfattarna” (s 8). Ying Toijer-Nilsson hävdade
inte att all barnlitteratur ”skulle vara tendentiös, med de konstnärliga
svagheter detta ofta medför” (s 8). I praktiken bedrev hon emellertid en
normativ litteraturkritik, om än inte i Registers stränga anda. ”Inte män
och kvinnor utan människor är det som skall fostras, och till det kan
barnböckerna medverka”, skrev hon (s 8). Det var viktigt att böckerna
gav alternativ – och det kunde hon visa att den svenska ungdomslitteraturen gjorde.
I själva verket följde ungdomsförfattarna de nya signalerna snabbare än några andra. Kerstin Thorvall och Hans-Eric Hellberg försåg
redan vid 1960-talets mitt sina läsare med nya könsrollsmönster. Och
Betty Friedan var nätt och jämt översatt förrän Gunnel Beckman i
Tillträde till festen (1969) lät den kvinnliga huvudpersonen läsa hennes
bok. I 1970-talets böcker slog de nya idealen igenom på bred front.
Radikaliseringen av kvinnorörelsen ledde till att kraven skärptes; de
traditionella könsrollsmönstren betraktades nu av praktiskt taget alla
som föråldrade. Författarna fördjupade sig även i identitetsproblemen
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och började stundom låta sina manliga huvudpersoner pröva på
kvinnorollen – och tvärtom.
Ying Toijer Nilssons bok är på många sätt typisk för 1970-talets
könsrollsanalyser. Här var det inte längre fråga om ”eländighetsforskning”; redan titeln, Berättelser för fria barn, antydde att författaren
tvärtom ville visa att den moderna svenska ungdomslitteraturen var radikal och progressiv när det gällde könsroller. Men fokuseringen på
innehållet levde kvar och relationen mellan form och innehåll betraktades alltjämt som någonting relativt okomplicerat. Innehållet tycktes
kunna plockas ut ur formen ungefär som en karamell ur sitt papper.
Ying Toijer Nilsson använde sig emellertid inte av kvantitativ innehållsanalys; den positivistiska amerikanska sociologin hade vid denna
tid råkat i vanrykte bland humanisterna (Boëthius 1990 s 73). Perspektivet var inte renodlat feministiskt (som i den kvinnolitteraturforskning
som vid denna tid började överskugga könsrollsforskningen); ToijerNilsson höll fast vid vid det tidiga 1960-talets könsrollstänkande och
intresserade sig lika mycket för den manliga könsrollen som för den
kvinnliga.
Inom litteraturforskningen har könsrollskritiken under 1980-talet
fått träda tillbaka för andra forskningsriktningar. Men bland samhällsvetare och språkforskare tycks den alltjämt vara produktiv. Där har
också den kvantitativa innehållsanalysen varit en självklar metod.
Kritiken mot denna har emellertid satt sina spår. Ofta försöker man
numera komplettera det kvantitativa perspektivet med ett kvalitativt –
som i sociologen Britt-Louise Wersälls avhandling om Veckotidningsnovellen 1950-1975 (1989). Här förenas innehållsanalysen med intervjuer med redaktörerna och ett intresse för läsarnas sätt att använda berättelserna.
Det renodlat kvantitativa synsättet har dock levt kvar, t ex i Birgitta
Henes avhandling ”Den dyrkade Lasse och stackars lilla Lotta”
(1984). Undersökningen ingick som en del i Umeåprojektet ”Populära
böcker för flickor och pojkar – en jämförande språklig analys”. Här
studerades ”personbeskrivande adjektiv och adverb” i 20 populära ungdomsböcker (mest äldre barndeckare som Kitty- eller Femböckerna) på
ett sätt som starkt påminde om Rita Liljeströms klassiska studie från
1960-talet. Precis som där blev resultatet förstås att det traditionella
könsrollsmönstret dominerade i personbeskrivningarna.
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Könsorienterad ideologikritik
Som redan framskymtat kom man vid 1960-talets slut att rikta kritik
mot könsrollstänkandet. En stark opinion inom kvinnorörelsen ville gå
längre än ”reformister” som Eva Moberg och Betty Friedan. Dessa
anklagades för att enbart ha uppehållit sig vid de yttre symptomen:
könsrollsinlärningen, bristen på formell jämställdhet, diskrimineringen
på arbetsmarknaden etc. För ”den nya kvinnorörelsen” räckte det inte
med att få ut hemmafruarna på arbetsmarknaden; man måste angripa de
djupare orsakerna till könssegregationen. Ville man åstadkomma
jämlikhet kunde man inte nöja sig med att diskutera olika delfrågor;
man måste ta itu med hela systemet (Vestbro 1971).
Men vilket system? Här kan man urskilja två diametralt olika uppfattningar. Enligt den ena var könssystemet, patriarkatet, det primära.
Inom detta läger reagerade man mot könsrollsdebattörernas benägenhet
att se också männen som offer: det var trots allt kvinnorna som var
förtryckta, inte männen. Männen var inte diskriminerade; tvärtom var
det de som var förtryckarna. Det man borde bekämpa var männen och
manssamhället, inte könsrollerna. Målet för denna särartsfeminism
(som alltjämt har anhängare, t ex i tidskriften ACCA) var ett samhälle
byggt på kvinnliga principer. Könskampen, striden mot den manliga
ideologin, mot ”sexismen”, var huvudsaken. Debattörerna kunde hämta
inspiration ur Milletts Sexualpolitiken, men i ännu högre grad tog de
intryck av de svartas kamp i USA: det sena 1960-talets Black powerrörelse blev en viktig förebild.
Enligt den andra uppfattningen var hela könsrollsdebatten av underordnad betydelse. Det var inte könsförtrycket som borde uppmärksammas utan det ekonomiska förtrycket, menade dessa debattörer, som
inspirerades av den marxistiska vågen i samband med Vietnamkriget
under 1960-talets sista år. Framhävandet av könsrollerna var bara ett
försök att slå blå dunster i ögonen på folk, ett utslag av den borgerliga
indoktrineringen, ett led i strävandena att bibringa folket ett ”falskt
medvetande”, menade t ex Göran Palm (Palm 1968).
Huvudlinjen blev dock en kompromiss mellan dessa båda synsätt.
Majoriteten inom den nya kvinnorörelsen ville bekämpa både kapitalismen och sexismen (Matthis 1971). Grupp 8, som kring 1970 framstod
som den ledande socialistiska kvinnoorganisationen, menade att
kvinnorna – och då i första hand arbetarkvinnorna – var utsatta för ett
dubbelt förtryck; dels förtrycktes de materiellt av det kapitalistiska
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systemet, dels förtrycktes de ideologiskt av manssamhället. Könsrollerna hade historiska, materiella orsaker och var intimt förbundna med det
ekonomiska systemet.
För den nya socialistiska kvinnorörelsen hade parollen ”Ut med
hemmafruarna!” och det liberala könsrollsprogrammet, manifesterat i
Kvinnors liv och arbete, bara bidragit till att effektivisera kapitalismen.
”Manssamhället trollades om till ett könsrollssamhälle där kvinnornas
yrkesarbete blev lösningen på diskrimineringen”, skrev Dick Urban
Vestbro i Kvinnokamp (1971 s 36), en bok som avslutades med Grupp
8:s programförklaring. Könsrollsideologerna var reformister som gått
arbetsköparnas ärenden. En socialistisk omdaning av samhället var
nödvändig – särskilt som arbetarkvinnorna utgjorde den mest förtryckta
gruppen. Men ett socialistiskt samhälle var inte tillräckligt. Man måste
också föra en könsideologisk kamp, en kamp vars mål var att störta
manssamhället.
Det växte i slutet av sextiotalet också fram en mediekritik med mer
eller mindre uttalat socialistiska utgångspunkter. Tidens intensiva kulturdebatt handlade i hög grad om ”kommersialismen” på det kulturella
området (Nilsson 1970). Mot denna riktade sig också den nya statliga
kulturpolitik som nu utformades. Regeringen gav bl a 1968 års
litteraturutredning i uppdrag att undersöka utbudet av ”massmarknadslitteratur” (En bok om böcker 1972) och föreslå motåtgärder mot denna.
Och när den nya kulturpolitiken lagts fast lät Statens ungdomsråd
utföra en hel serie studier av det kommersiella fritidsutbudet för barn
och ungdomar (Till varje pris 1-9, 1978-1981).
Andra anlade i dessa Vietnamkrigets, den kinesiska kulturrevolutionens och studentupprorens dagar ett mera renodlat marxistiskt helhetsperspektiv. Göran Palms Indoktrineringen i Sverige (1968) är ett
tidigt svenskt exempel på en mediekritik med sådana utgångspunkter.
Palm intresserade sig i hög grad för den kultur som når också barn och
ungdomar – filmer, TV-serier, veckotidningar. Ett helt avsnitt ägnades
åt skolböckerna; unga människor var ju lättast att forma och påverka.
Men för Palm var egentligen inte bara ålders- utan också könsperspektivet av underordnad betydelse; ungdomars eller kvinnors
problem utgjorde bara delar i en större helhet. Det var klassfrågorna
och kapitalistiska systemet som var var det centrala. Talet om ”kvinnosak” och ”könsroller” var bara ett sätt att avleda uppmärksamheten från
huvudproblemet.
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Palms hållning var inte ovanlig; köns- och generationsaspekterna
tenderade att ställas i skuggan av klassaspekterna i de ideologikritiska
medieanalyserna. Dessa inspirerades ofta av den tyska s k frankfurtskolan, som redan på 1930- och 1940-talen utvecklat synsätt som liknade
Göran Palms. En av ideologikritikernas viktigaste utgångspunkter var
Theodor W Adornos och Max Horkheimers Upplysningens dialektik
(1944/1982), som bl a innehöll ett uppmärksammat kapitel om
”kulturindustrin”.
Här kunde man hämta stöd för uppfattningen att litteraturen i det
borgerliga samhället var en vara bland andra varor, men en vara som
hade till uppgift att skapa inte bara profit utan också ”falskt medvetande”. Den hade en ideologisk funktion: att ”indoktrinera” läsarna med
värderingar som ytterst tjänade kapitalets intressen och på det sättet
bidra till att upprätthålla status quo. Detta gällde hela kulturen med
undantag för den svårtillgängliga avantgardekonsten. Teorin tycktes
stämma allra bäst på populärkulturen. Denna såg ut att ge massorna
precis det de ville ha, men i själva verket tillfredsställde den bara behov
som ”kulturindustrin” själv skapat och hade intresse av att underblåsa.
Den socialistiska mediakritiken fick snabbt fäste i Danmark. Den
danska översättningen av Upplysningens dialektik kom 1972 – tio år
innan boken gavs ut på svenska. Här hade då en mediaforskning som
influerats av frankfurtskolans synsätt redan startat. Detta innebar bl a
en uppgörelse med 1960-talets ”positivistiska”, kvantitativt orienterade
sociologi. Analysen av veckotidningen Søndags-B.T. (Bolvig m fl
1971), ett grupparbete utfört vid Aarhus universitet, är mycket typisk.
Här ville man förena det traditionella kvantitativa synsättet med ett
kvalitativt samtidigt som gruppen tog avstånd från positivismens
anspråk på att vara fri från värderingar. Boken presenterade sig som
”ett stycke ideologikritik” (s 11) men de politiska anspråken var blygsamma; undersökningen hade en ganska traditionell litteratursociologisk uppläggning.
Annorlunda förhöll det sig med Tegneserier (Andersen m fl 1974),
nästa stora grupparbete från Aarhus universitet. Här var en grundlig
analys av det kapitalistiska samhället själva utgångspunkten. Den
Althusser-inspirerade marxistiska teorin kompletterades emellertid med
psykoanalys och strukturalism. Bokens struktualistiska analysmodell
blev särskilt inflytelserik. Här hade den Barthes-influerade mytanalys
som skymtade i Søndags-B.T. vuxit ut och på ett fruktbart sätt
kompletterats med Claude Lévi-Strauss transformationella myttolk-
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ning. De tecknade seriernas ”myter” befanns vara uppbyggda runt
intressebestämda binära motsättningar som under berättelsens gång
successivt ”medierades”. Som den grundläggande motsättningen framstod i alla analyser den mellan natur och kultur.
Analysen av Søndags-B.T innehöll också ett kapitel om könsrollsmönstren; dessa utgjorde ju en del av den ”härskande ideologi” som
man ville avslöja och kritisera. I Tegneseriers analyser betraktades relationerna mellan könen i ännu högre grad som en underordnad del av
en större, övergripande struktur: det kapitalistiska systemet. Familjeinstitutionen framstod som viktigare än könsrollerna. Termen ”könsroll”
användes inte i analyserna. I dessa kom motsättningen mellan man och
kvinna att underordnas andra motsättningar, framför allt den mellan
natur och kultur. Generationsmotsättningar uppmärksammades överhuvudtaget inte. Ungdomar var en kategori som man paradoxalt nog
inte alls brydde sig om.
Att det inte talades mycket om ungdomar i Søndags-B.T-analysen
var inte så konstigt; dessa utgjorde en minoritet bland läsarna. Märkligare är att den aspekten saknas i Tegneserier-analyserna, som ju gällde
ett medium som i första hand vände sig till unga läsare. Dessa skymtade nu bara i ett avsnitt om barnbokens tillkomst. Avsikten var inte i
första hand att bedriva ungdomskulturforskning utan att genomskåda
kapitalismens myter. Tegneserier intresserade sig dessutom mer för
seriernas kulturindustriella produktionssammanhang än för deras
reception och användning.
Läsarna var nästan alltid osynliga i de ideologikritiska analyserna.
De skymtade bara som passiva objekt för den pågående indoktrineringen. Detta gäller också en annan inflytelserik veckotidningsanalys,
Udsigten fra det kvindelige univers (1972). Här var emellertid för ovanlighetens skull ungdom och kön de centrala utgångspunkterna; undersökningen är ett utmärkt exempel på könsorienterad ideologikritik.
Boken handlade om Eva, en dansk ungdomsorienterad veckotidning
som liknade den svenska Femina..
Tidningen lästes framförallt av unga storstadskvinnor i åldern 15–
25 år. I analysen sköts dock generationsaspekterna snabbt i bakgrunden. Gruppen bakom undersökningen hade marxistiska utgångspunkter
och intresserade sig inte speciellt för ungdomskategorin – trots att
medlemmarna framhävde att de själva tillhörde tidningens ungdomliga
målgrupp. Könsaspekten ställdes i centrum. Huvudsyftet var att undersöka den del av ”medvetandeindustrin” som riktade sig direkt till
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kvinnor. Eva betraktades som en vara man ville tjäna pengar på, men
en vara som förmedlade en viss ideologi. Hur såg denna ideologi ut?
Vilket ”kvinnomedvetande” bidrog en tidning som Eva till att skapa
och upprätthålla? Utifrån denna frågeställning undersökte man tidningens hela ”medvetandematerial”.
De danska ideologikritiska undersökningarna inspirerade också
svenska forskare. Maria Bergom-Larsson och Eva Adolfsson påbörjade
1973 en undersökning av den svenska Femina som hade stora likheter
med Eva-analysen. Grupparbetet blev emellertid aldrig färdigt
(Bergom-Larsson 1976 s 226). I stället publicerade författarna bitar av
det var för sig (Bergom-Larsson 1974 och 1976, Adolfsson 1980).
Könet var i dessa analyser den självklara utgångspunkten; den viktigaste teoretiska ledstjärnan var liksom i Udsigten fra det kvindelige
univers Wolfgang Haugs Kritik av varuestetiken (1971/1974). Liksom
Eva-gruppen brydde man sig däremot inte särskilt mycket om ungdomsaspekterna.
I förbigående diskuterade emellertid Maria Bergom-Larsson också
varuestetikens sätt att exploatera ungdomskulturen genom att t ex
massproducera subkulturella klädstilar (Bergom-Larsson 1976). För
henne framstod ”ungdomsfetischismen” som ett uttryck för det kapitalistiska samhällets strävanden att på en gång slå mynt av subkulturerna
och oskadliggöra dem. Lika litet som författarna till Udsigten fra det
kvindelige univers reflekterade hon emellertid över hur de unga läsarna
själva läste eller använde sig av veckotidningarna.
Denna hållning var den vanliga bland ideologikritikerna. Den framträder också i den för 1970-talets svenska populärlitteraturforskning
mycket representativa antologin Kiosklitteraturen (1977), redigerad av
Yngve Lindung. Trots att man i inledningen slog fast att ”kiosklitteraturen” i första hand lästes av ungdomar tog man mycket liten
hänsyn till detta i analyserna.
Boken behandlade både kvinnliga och manliga populärpocketserier.
Analyserna av de manliga populärpocketserierna var mera marxistiskt
färgade än analyserna av de kvinnliga – kanske därför att samhällets
produktionssfär traditionellt förknippas med män. Författarna hänvisade ofta till den danska triviallitteraturforskningen, men den
viktigaste utgångspunkten var (när det gällde de manliga genrerna)
Umberto Ecos analys av berättarstrukturerna i Ian Flemings böcker om
James Bond – en uppsats som översattes till svenska 1971 och fick ett
enormt genomslag i den svenska populärlitteraturforskningen (Eco
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1965/1971). I Ecos efterföljd diskuterade man också polariteten mellan
manligt och kvinnligt i berättelserna.
Fanns det då ingen könsorienterade ideologikritik som ställde ungdomsperspektivet i centrum? En sådan forskning bedrevs i slutet av
1970-talet av den engelska s k birminghamskolan, där t ex Angela McRobbie gjorde en uppmärksammad analys av ideologin i Jackie, en
veckotidning som vände sig till unga tonårsflickor (omtryckt i McRobbie 1991 tillsammans med en ny flicktidningsanalys som tydligt avlägsnat sig från ideologikritiken). Men hon fick knappast några efterföljare i Sverige, även om en undersökning av fördomarna i svenska
ungdomstidningar ingick i Statens ungdomsråds rapportserie Till varje
pris (Jalakas 1980). Det är svårt att hitta exempel på ideologikritiska
undersökningar med inriktning mot både ungdom och kön vare sig
inom populärkulturforskningen eller inom den mera renodlade ungdomslitteraturforskningen.
Den svenska barn- och ungdomslitteraturforskning som under
1970-talet fick vind i seglen tog visserligen starka intryck av den marxistiska vågen, men analyser som uppmärksammar både ideologi och
kön (och inte behandlade antingen den ena eller den andra av dessa
aspekter) är svåra att finna. Ansatser i den riktningen finns dock i
Gunilla Domellöfs uppsats ” ’När den rätte kommer’ ” (1979), en analys av ett antal flickböcker från 1930-talet. Här talas det om ”medvetandeindustri” och ”trivialmyter” precis som i den danska populärkulturforskningen vid decenniets början. Men någon verklig marxism är
det inte fråga om; i praktiken handlar det om könsroller, även om Domellöf använder termen ”kvinnomyter”.
Det som Domellöf har övertagit från danskarna är framförallt det
mytorienterade strukturalistiska synsättet. Liksom de ideologikritiska
undersökningarna i allmänhet (och som vi sett också de flesta könsrollsanalyserna) har den karaktären av eländighetsforskning; flickböckerna befinns svika sina läsare genom att undanhålla dem ”varje möjlighet till verklighetstolkning, problembearbetning och emancipation”
(s 112).
Den marxistiska ideologikritiken hade när Domellöf publicerade
sin uppsats sett sina bästa dagar. Det politiska klimatet höll på att förändras; inte bara marxismen utan tron på totalitära, allt förklarande
ideologier överhuvudtaget utsattes nu för en allt starkare kritik. Ideologikritiken anklagades för att vara mekanisk och reduktionistisk i sin
strävan att förklara allt med det kapitalistiska systemet och dess logik,
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och blind för individens möjligheter att göra motstånd mot indoktrineringen. Alldeles borta är det ideologikritiska synsättet dock inte; rester
av det lever alltjämt kvar i marginalen av den svenska ungdomskulturforskningen (se t ex Peterson 1984). Den mera renodlat könsorienterade ideologikritiken tycks dock vara helt försvunnen.

Kvinnolitteraturforskningen
Den könsorienterade ideologikritikens styrka var dess framhävande av
de ekonomiska faktorernas betydelse och dess insisterande på ett helhetsperspektiv. Men det kapitalistiska systemet tenderade att skjutas i
förgrunden i så hög grad att allt annat framstod som underordnade bisaker. I sina analyser intresserade man sig inte mycket för könsaspekterna. Kvinnoförtrycket riskerade att glömmas bort eller osynliggöras.
Mot denna tendens reagerade under 1970-talet stora delar av den nya
kvinnorörelsen – något som bl a ledde till att de renläriga marxisterna
anklagade Grupp 8 för ”feminism” och lämnade organisationen
(Rödhättan 1974 nr 1).
Man började också inse att det inte bara var i de marxistiska analyserna som kvinnorna kommit i skymundan utan i hela den manligt dominerade vetenskapliga forskningen. Varför handlade historieböckerna
i så liten utsträckning om kvinnornas livsvillkor och varför fanns det så
lite att läsa om kvinnornas kulturella insatser? Man upptäckte att
kvinnligt skapande nedvärderats eller negligerats. Inspirerade av
sociologer som Berit Ås (1975) och Ulrike Prokop (1976/1981) började
svenska forskare lyfta fram kvinnokulturen, de kvinnliga livssammanhangen och kvinnornas glömda historia. ”Eländighetsforskningen”
avlöstes undan för undan av ”värdighetsbeskrivningar” (Liljeström
1982).
De många bortglömda eller föraktade kvinnliga konstnärerna och
författarna drogs fram i ljuset. Detta arbete hade påbörjats redan under
1960-talet; forskare som Gunnar Qvist och Karin Westman Berg hade
inte bara intresserat sig för könsroller utan också för kvinnohistoria och
kvinnligt skapande. Nu fick denna forskning ny stimulans av den
mycket produktiva amerikanska ”gynokritiken”; termen är Elaine
Showalters (1979). Gynokritiken ställde de kvinnliga författarna i centrum. I en rad inspirerande litteraturvetenskapliga arbeten uppmärksammades under 1970-talets sista hälft den kvinnliga litterära tra189
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ditionen och det kvinnliga skrivandet; några av de viktigaste var Ellen
Moers Literary women (1976), Elaine Showalters A literature of their
own (1977) och Sandra Gilberts & Susan Gubars The madwoman in the
attic (1979).
Showalter kritiserade den traditionella litteraturforskningen för att
bara ha intresserat sig för ett mindre antal ”stora” kvinnliga författare;
de övriga hade man ignorerat. Själv ville hon anlägga ett bredare
perspektiv men nådde i praktiken inte särskilt långt utanför den litterära
institutionens kanon. De kvinnliga populärförfattarna berördes i mycket
liten utsträckning och barn- och ungdomslitteraturförfattarna nämnde
hon knappast alls. The madwoman in the attic hade i det avseendet ett
ännu mera traditionellt perspektiv, även om Mary Shelleys gotiska
klassiker Frankenstein fick komma med. Endast Ellen Moers, som
hade ett helt kapitel om den kvinnliga gotiken, berörde i någon utsträckning relationen mellan de kvinnliga författarna och den litterära
barn- och ungdomskulturen.
En huvudfråga för den amerikanska gynokritiken var den kvinnliga
litteraturens särprägel. Fanns det en särskild kvinnlig estetik; skrev
kvinnor på ett annat sätt och om andra saker än män? Patricia Meyer
Spacks hävdade i The female imagination (1975) att det existerade klara könskillnader och Ellen Moers tyckte sig kunna urskilja en sammanhängande kvinnlig litterär tradition med sina speciella kännetecken.
Elaine Showalter menade i stället att den kvinnliga litteraturen borde
betraktas som en subkultur som i första hand präglades av sin relation
till den härskande manliga kulturen. Hon förnekade förekomsten av en
sammanhängande kvinnlig litterär tradition; varje ny generation
kvinnor tvingades upptäcka sina föregångare på nytt.
Showalters synsätt låg i praktiken nära det som tillämpades i The
madwoman in the attic. Även Gilbert & Gubar menade att de kvinnliga
författarna i första hand skrev i relation till den manliga kulturen och
den manliga litterära traditionen. Pennan var i princip ett manligt
redskap. De kvinnliga författarna måste dölja sig, ta hänsyn till männens krav. Deras texter utgjorde ”palimpsester”; om man skrapade bort
textens översta lager uppenbarade sig därunder en annan, dold, kvinnlig
skrift. I sina analyser urskilde Gilbert & Gubar vissa återkommande
kvinnliga teman, bilder och symboler: det handlade om fångenskap och
befrielse, om änglar och monster, om instängdhet, sjukdom och
”vithet”, om grottor, speglar och fönster.
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Satte denna estetik sin prägel också på de kvinnliga ungdomsförfattarnas verk? Den frågan diskuterade inte gynokritikerna. Men den ställdes så småningom av amerikanska barn- och ungdomslitteraturforskare. Enligt Elisabeth Francis (1982) är förtryck och instängdhet
centrala teman också i barn- och ungdomslitteratur skriven av kvinnliga
författare. Åtskilliga av de bilder som Gilbert & Gubar fann i de
kvinnliga 1800-talsförfattarnas verk återkommer också i dessa författares böcker. Barnlitteraturforskaren Perry Nodelman (1988) går ännu
längre. Enligt honom har hela kategorin barn- och ungdomslitteratur
präglats av en kvinnlig tematik och ett kvinnligt bildspråk. Barn- och
ungdomslitteraturen är av hävd ett kvinnligt område; de män som har
trängt in på det har tvingats anpassa sig till den rådande kvinnliga
skrivsättet.
Och det handlade inte bara om reaktioner på manligt förtryck. Nodelman hänvisade också till de franska teoretikerna Hélène Cixous och
Luce Irigaray som utifrån helt andra – poststrukturalistiska och psykoanalytiska – utgångspunkter talat om ett särskilt kvinnligt skrivsätt,
en ”écriture féminine”. En sådan kvinnlig estetik skulle bl a utmärkas
av ett icke-lineärt och icke-hierarkiskt skrivande som inrymde motsägelser, perspektivbyten, negationer och kontraster. Enligt Nodelman
fanns också dessa kvinnliga karakteristika i barn- och ungdomslitteraturen.
De amerikanska kvinnolitteraturforskarna fick snabbt en rad svenska efterföljare (Westman Berg m fl 1979, 1980, 1981 och 1983, Holm
1981). Lika lite som föregångarna intresserade sig emellertid dessa för
kvinnliga författare som skrivit för barn och ungdom eller lästs av
dessa kategorier. Man kan dock märka ett uppflammande intresse för
de kvinnliga populärförfattarna och deras villkor (Strandberg 1978,
Persson 1983, Waern 1983).
Att den expanderande barn- och ungdomslitteraturforskningen i
Sverige samtidigt i stor utsträckning sysslade med kvinnliga författare
hade mycket lite med den feministiska litteraturforskningen att göra;
det var bara en naturlig följd av att barn- och ungdomslitteraturen är ett
kvinnodominerat område. I stället måste man förvåna sig över att
feministiska perspektiv är så sällsynta i denna forskning där de kvinnliga författarna länge varit i majoritet.
Den amerikanska gynokritiken har ännu satt mycket obetydliga
spår, även om både barn- och ungdomsförfattare fanns med i den av
Författarförlaget utgivna Kvinnornas litteraturhistoria 1-2 (Ramnefalk
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& Westerberg 1981; Holmquist & Witt-Brattström 1983) Man har som
vi sett intresserat sig för könsrollerna i barn- och ungdomslitteraturen
men mera sällan för frågan om varför så många kvinnliga författare
sökt sig dit eller i vilken utsträckning deras texter präglats av
könstillhörigheten. Kan man hitta ”galna kvinnor” och snövita ”änglar”
också i vår kvinnliga ungdomslitteratur; går även dess texter att läsa
som ”palimpsester” om kvinnligt förtryck och kvinnlig ofrihet? Den
enda svenska ungdomslitteraturforskare som snuddat vid dessa frågor
är så vitt jag kan se Gabriella Åhmansson i en färsk avhandling om den
kanadensiska flickboksförfattarinnan L M Montgomery (Åhmansson
1991).
Åhmansson är inspirerad av Gilbert & Gubar men är mera intresserad av de innehållsliga aspekterna än av formproblemen. Hon prövar
inte de idéer om specifikt kvinnliga symboler och bilder som förekom i
The madwoman in the attic. Ännu har ingen svensk forskare på allvar
ställt frågan om man kan tala om ett kvinnligt bildspråk och ett
kvinnligt icke-lineärt eller tvetydigt berättande också i ungdomslitteraturen. För att inte tala om huruvida det ligger någonting i Perry Nodelmans provokativa tes att hela barn- och ungdomslitteraturen skulle
vara ett område som präglats av kvinnors sätt att skriva. Här har de
svenska barn- och ungdomslitteraturforskarna ett i stor utsträckning
obearbetat forskningsområde att ta itu med.

Den könsorienterade receptionsforskningen
Under 1970-talet försköts forskarnas intresse successivt från den litterära produktionen och det bakomliggande ekonomiska systemet till de
litterära verkens reception och användning. Delvis hade detta att göra
med kritiken mot den ekonomiska reduktionismen inom vissa delar av
den marxistiska vänstern. Nu betonade man på vänsterhåll allt oftare att
litteraturen i viss mån var autonom i förhållande till den ekonomiska
basen. Med Jürgen Habermas (1962/1984) började man intressera sig
för den litterära institutionen och dess sätt att fungera (Melberg 1975). I
och med detta kom man också in på olika litterära offentligheter och
litteraturens brukssammanhang.
Inom vänstern hade man tenderat att betrakta individen som ett passivt objekt, värnlöst mot den kapitalistiska indoktrineringen. I protest
mot denna mekaniska och pessimistiska människosyn hävdade under
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1970-talets första hälft mera optimistiskt sinnade marxister som Paolo
Freire och Oskar Negt att människorna var aktiva, handlande subjekt
med kreativ fantasi och förmåga att själva skapa sin verklighet
(Boëthius 1990a). De var ingalunda hjälplösa offer; tvärtom gjorde de
motstånd: valde, vrakade och använde kulturindustrins produkter för
sina egna syften. En liknande inställning växte fram hos de marxistiskt
orienterade ungdomskulturforskarna i den engelska s k birminghamskolan (Fornäs m fl 1984). Även detta bidrog till att öka forskarnas
intresse för receptionsfrågorna.
Samtidigt skedde det också viktiga inomvetenskapliga förändringar. Strukturalismen, som i hög grad dominerade den vetenskapliga scenen åren kring 1970, hade på ungefär samma sätt som vissa marxistiska
teoretiker tenderat att osynliggöra och objektifiera de enskilda
subjekten. Individerna betraktades här ofta bara som maktlösa delar av
större, övergripande strukturer, vars regelsystem bestämde människornas handlingar. Under 1970-talet började emellertid strukturalismen
utsättas för kritik av bl a franska poststrukturalister som Roland
Barthes och Jacques Derrida. Särskilt Barthes ifrågasatte strukturalismens anspråk på objektivitet och demonstrerade i stället på ett ofta
provokativt sätt hur subjektiva alla tolkningar är (Barthes 1973).
I Sverige slog de poststrukturalistiska synsätten dock inte igenom
förrän kring 1980. Här blev det i stället hermeneutiken som först kom
att fungera som murbräcka mot strukturalismen (Engdahl m fl 1977).
Hermeneutiken, som hade en av sina utgångspunkter i Hans Georg
Gadamers dialogorienterade tänkande, framhävde mycket starkt det tolkande subjektets betydelse i den meningsskapande processen. Ur hermeneutiken växte det under 1960-talets senare hälft i Västtyskland
fram en livaktig receptionsteoretisk forskning. Dess pionjärer var Hans
Robert Jauss och Wolfgang Iser (Holub 1984). Båda publicerade kring
1970 en rad betydelsefulla arbeten. Deras studier var inte empiriska;
teorierna utformades med utgångspunkt från de litterära texterna och
deras ”implicita läsare”, inte från undersökningar av verkliga läsare.
Och den ”implicite läsaren” var, som kritikerna snart påpekade,
identisk med ”idealläsaren”.
Isers och Jauss’ texter publicerades snart också i USA – ungefär
samtidigt som även Roland Barthes’ och Jacques Derridas viktigaste
arbeten översattes. En orsak till intresset var att det i USA redan fanns
en spirande forskning kring relationen mellan texten och läsaren;
forskare som Norman Holland och Stanley Fish hade intresserat sig för

193

ULF BOËTHIUS

receptionsfrågorna nästan lika länge som de tyska teoretikerna (Freund
1987).
Den amerikanska ”reader-response”-skolan var mera empiriskt orienterad än Iser och Jauss; både Norman Holland och David Bleich
byggde på konkreta läsarstudier. Särskilt Holland knöt dessutom an till
psykoanalytisk teori. Nu gav de hermeneutiskt orienterade västtyska
forskarna ny stimulans. Följden blev en vitalisering av den amerikanska receptionsforskningen. Sedan slutet av 1970-talet framstår den som
en av litteraturforskningens produktivaste forskningsriktningar.
Varken de tyska eller de amerikanska receptionsteoretikerna var
särskilt intresserade av den litteratur som ungdomar läser. På ett självklart sätt ställdes den ”svåra” litteraturen i centrum. För Jauss och Iser
framstod den modernistiska litteraturen som den allra intressantaste
från receptionssynpunkt (Larsson 1989 s 230f). Här maximerades de
”tomrum” (”Leerstellen”) som enligt Iser utgjorde förutsättningen för
en rik och sammansatt läsupplevelse; här var den produktiva skillnaden
mellan läsarens ”horisont” och textens allra störst, hävdade Jauss.
Populärlitteraturen däremot hade inga ”Leerstellen”; dess texter saknade de aktiverande tomrum som tvingade läsaren att reflektera, tolka och
producera mening. För Jauss (som var influerad av Adornos estetik)
sammanföll populärlitteraturens horisont med läsarens; den krävde
ingen horisontförändring utan motsvarade helt läsarens förväntningar.
På liknande sätt idealiserade amerikanska reader-response-teoretiker
som Jonathan Culler och Stanley Fish den välinformerade, kompetente
och intellektuellt distanserade läsaren (Larsson 1989 s 239ff).
Populärlitteraturen inbjöd till ett mera distanslöst förhållningssätt.
Här kunde man ge sig hän, förlora kontrollen och uppslukas; här riskerade den egna identiteten och gränserna mellan jaget och omvärlden att
överskridas och upplösas. 1970-talets receptionsteoretiker var inte de
första som tagit avstånd från detta sätt att läsa. Det hade i själva verket
(de manliga) litteraturteoretikerna gjort åtminstone sedan romantiken.
Som Andreas Huyssen visat gav de samtidigt populärlitteraturen
kvinnliga drag (Huyssen 1986). Den var lika förförisk och farlig som
en lockande kvinna; följaktligen kom den också att utsättas för en
likartad diskriminering.
Eftersom intresset för populärlitteratur samtidigt ökat mycket starkt
bland litteraturforskarna, inte minst i Tyskland, växte det under 1970talet ändå snart fram en receptionsinriktad populärlitteraturforskning.
Denna bedrevs ofta av didaktiskt och pedagogiskt intresserade forskare
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som utgick från att populärlitteraturen i mycket hög grad lästes av
ungdomar (Waldmann 1973, 1981; Nusser 1975). För det mesta nöjde
man sig med att analysera själva texterna; empiriska läsarundersökningar var sällsynta. Forskarna tog sin utgångspunkt i Isers och
Jauss teorier och underströk därför till att börja med starkt populärlitteraturens passiviserande och reproducerande funktion. Efterhand kom emellertid forskare som Peter Nusser och Günter Waldmann
att modifiera sin hållning (Nusser 1975; Waldmann 1981). Vissa
populärgenrer kunde, underströk sålunda Nusser, fungera ”övervinnande” och frigörande. Kriminallitteraturläsaren läste sålunda på ett
annat och mera distanserat sätt än den som läste kärleksromaner.
Kärleksromanerna krävde däremot en motståndslös och bejakande läsning som inte lämnade något utrymme för det överskridande och emancipatoriska. Manliga och kvinnliga genrer skilde sig alltså från varandra och män läste på ett inte bara annorlunda utan också ”bättre” sätt
än kvinnor, antydde Nusser (1975).
De västtyska, didaktiskt orienterade populärlitteraturforskarna fick
snart danska efterföljare. En av dem var Palle Rasmussen. Han publicerade 1977 i den svenska antologin Litteratur i bruk (red Per Erik
Ljung & Jan Thavenius) en metodiskt betydelsefull uppsats, ”Triviallitteraturens funktion – teori, analys och didaktiska överväganden”,
där han diskuterade varför unga pojkar i tonåren i så hög grad
intresserade sig för spänningsfiktion. I centrum ställde han en mycket
läst populärpocketserie av australiensaren J E Macdonell som handlade
om kriget till sjöss under andra världskriget. Han ställde sedan dessa
texter i relation till dels tonårspojkarnas ofria situation i familj och
skola – och dels till deras psykiska utveckling under puberteten. På den
senare punkten knöt han an till Thomas Ziehes narcissismteorier.
Slutsatsen blev att Macdonells texter på en rad punkter tillmötesgick
just de behov som tonårspojkarnas villkor antogs skapa.
I början av 1980-talet började man även inom den amerikanska
receptionsforskningen visa ett starkt intresse för populärlitteraturen.
Här var det de kvinnliga forskarna som gick i spetsen och de kvinnliga
populärgenrerna ställdes i centrum. Det växte fram en livaktig feministisk receptionsforskning som i praktiken utgjorde en fortsättning på
eller utveckling av gynokritiken. Medan gynokritiken hade ägnat sig åt
de kvinnliga författarna lyfte man nu fram de kvinnliga läsarna. Varför
ägnade sig kvinnor åt populärfiktion, hur uppfattade de det de läste
eller tittade på – och var det bra eller dåligt att de gjorde det? Kring
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dessa frågor kretsade en rad undersökningar av böcker, filmer och TVserier. ”The female gaze”, det kvinnliga sättet att se, ställdes i centrum
(Gamman & Marshment 1988). Det didaktiska perspektivet intresserade man sig inte för; forskarna hade sällan eller aldrig skolans unga
populärlitteraturläsare i tankarna. Lika lite som de tyska eller danska
forskarna frågade man läsarna själva; i regel besvarades frågorna enbart
utifrån en analys av texterna.
Så gjorde t ex Tania Modleski i Loving with a Vengeance (1982),
en inflytelserik bok som analyserade både Harlekin-böcker, gotiska
skräckromaner och tvåloperor. Den självklara utgångspunkten var att
kvinnor drogs till dessa genrer därför att de gav uttryck åt och inbjöd
till en bearbetning av specifikt kvinnliga erfarenheter. När det gällde att
analysera dessa använde sig Modleski liksom många andra feministiskt
orienterade amerikanska forskare av psykoanalytisk teori. Hon diskuterade inte de tänkta läsarnas eller tittarnas ålder. Uppenbarligen
förutsatte hon emellertid att det var fråga om vuxna kvinnor.
Vuxna kvinnor handlade det om även i en annan central amerikansk undersökning, Janice Radways Reading the romance (1984). I
motsats till Modleski och de flesta andra arbetade Radway empiriskt:
hon hade intervjuat ett fyrtiotal hemmafruar i en stad på den amerikanska landsbygden som alla var hängivna läsare av populära historiska
kärleksromaner. Svaren ställdes i relation till en analys av både de
romaner som kvinnorna tyckte bäst om – och de romaner som de inte
gillade. Radway ville komma åt hur kvinnorna själva uppfattade sitt
romanläsande och anledningarna till detta. Men hon försökte dessutom
tränga bakom svaren för att förstå också de djupare, icke medvetna
orsakerna och använde sig härvid precis som Modleski av psykoanalytisk teori. Hennes viktigaste utgångspunkt var här Nancy Chodorows
The reproduction of mothering (1978/1988).
Under 1970-talet hade det också börjat växa fram en svensk populärlitteraturforskning som i stigande utsträckning intresserade sig för
receptionsaspekterna. Inspirationen kom till att börja med från de tyska
och danska forskarna; de unga populärlitteraturläsarna och de
didaktiska frågorna sköts därmed gärna i förgrunden. Denna tendens
märks redan i Åke Lundqvists Masslitteraturen (1977). Lundqvist
framhävde att ”masslitteraturen” i hög grad var ungdomsläsning och
polemiserade mot dem som menade att läsningen tillfredsställde klassbetingade behov. I stället handlade det om att ”ge sig hän åt och njuta
av sina omogna och obearbetade känsloskikt och föreställningar”; läs-
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upplevelsen innebar ”en smekning av läsarens ’emogena’ zoner”, menade Lundqvist med en språklig nyskapelse (s 122f). Han framhävde
skolans roll när det gällde läsvanorna men diskuterade inte de eventuella skillnaderna mellan manligt och kvinnligt läsande. Liknande tankar
förekom i Birgitta Holms annars i huvudsak ideologikritiskt orienterade
uppsats ”Sanningen om Sherlock Holmes och andra spännande och
gripande berättelser” (1979), karakteristiskt nog publicerad i
utbildningstidskriften Krut. Även Birgitta Holm menade att populärlitteraturens dragningskraft berodde på att den förde sina läsare i kontakt
med känslor ”som man annars aldrig vågar röra vid” (s 41). Detta
gällde särskilt de kvinnliga populärgenrerna.
Ungefär samtidigt hade Pedagogiska gruppen vid litteraturvetenskapliga institutionen i Lund startat sitt arbete. Dess olika forskningsprojekt kretsade kring svenskundervisningen i skolan; metoden var ofta
deltagande observation kombinerad med längre intervjuer. I en
imponerande rad empiriskt förankrade undersökningar och rapporter
diskuterades här de didaktiska problemen i samband med ungdomars
reception av litteratur. Även populärlitteraturen och skolans sätt att förhålla sig till den behandlades – utifrån en klart markerad förståelse för
denna litteraturs bruksvärde (Ottosson 1976; Holmberg & Malmgren
1982; Holmberg m fl 1983). På ett liknande sätt behandlades ungdomens videotittande (Holmberg 1988).
Men gruppens medlemmar nöjde sig vanligen inte med att slå fast
att populärkulturen tillfredsställde viktiga behov. Detta var bara en utgångspunkt. Det pedagogiska målet var att vidga läsarnas perspektiv,
att få dessa att inse värdet också av texter som kunde ge ”nya erfarenheter, ny förståelse och nya kunskaper om det förflutna och nuet”
(Holmberg m fl 1983 s 260). Undervisningsförloppet borde leda fram
till ett distanserande perspektiv (Linnér 1984 s 27). Teoretiskt knöt man
an inte bara till danska didaktiker (särskilt Christensen m fl 1981) utan
också till både den tyska receptionsforskningen och den amerikanska
reader-response-skolan (Malmgren 1984).
Könsaspekterna intresserade sig gruppen inte så mycket för, men
av undersökningarna framgick likafullt att pojkar och flickor läste på
olika sätt (Larsson 1989 s 242). Att det förhöll sig så hävdade också
Lisbeth Larsson, som i sin avhandling En annan historia. Om kvinnors
läsning och svensk veckopress (1989) drev tesen att kvinnor genomgående läste på ett mera identifikatoriskt och inlevande sätt än män.
Hon diskuterade inte om tonårsflickor läste på ett annat sätt än äldre
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kvinnor; alla läste enligt henne på samma odistanserade och subjektiva
(och enligt Lisbeth Larsson ”potentiellt emancipatoriska”) sätt –
oberoende av ålder, klass och utbildning. Någon egen läsarundersökning hade hon dock inte gjort.
Lisbeth Larsson kunde emellertid hämta stöd också i Gunnar Hanssons Inte en dag utan en bok (1988), den enda större empiriska
undersökning av en grupp populärfiktionsläsare som hittills har gjorts i
Sverige. Hälften av Hanssons 96 läsare var i åldern 17–22 år men några
viktigare skillnader mellan äldre och yngre läsare kunde han och hans
medhjälpare Arne Fredholm tydligen inte finna – om man bortser från
att de yngre tycktes läsa snabbare, ”häftigare” och intensivare (s 77f).
Både yngre och äldre kvinnor använde uppenbarligen populärlitteraturen för att tillfredsställa andra behov än underhållning och
avkoppling i större utsträckning än män; deras läsning föreföll att
”angå dem mer och beröra djupare eller varmare skikt i deras personlighet” (s 121). Hansson hade inte analyserat sina läsares böcker och
kunde därför inte som Janice Radway diskutera hur läsarna uppfattade
och tolkade texterna. Eftersom läsarna inte utgjorde någon homogen
grupp blev det inte heller möjligt att sätta in deras läsande i ett livssammanhang; inga försök gjordes att tränga bakom de intervjuades egna
uttalanden.
Inte bara veckopressläsandet utan också tecknade serier och populärlitterära krigsskildringar har diskuterats från könssynpunkt – och här
har det handlat om pojkars läsande (Knutsson 1990; Boëthius 1990b).
De forskare som ägnat sig åt den mera renodlade ungdomslitteraturen
har däremot nästan inte alls intresserat sig för receptionsproblemen, om
man bortser från den ”adaptationsforskning” som bedrivits av Göte
Klingberg (Klingberg 1972). Detta är en smula förvånande redan av det
skälet att de didaktiska aspekterna varit så framträdande i den
traditionella barn- och ungdomslitteraturforskningen. Man skulle ha
kunnat vänta sig att den moderna litteraturvetenskapens starka intresse
för receptionsproblemen skulle ha slagit igenom särskilt snabbt på detta
område, men så förhåller det sig inte. Medan vissa undersökningar
gjorts när det gäller barnlitteratur och barns läsning (Möhl & Schack
1981) finns det för ungdomens del knappast någon receptionsinriktad
forskning alls – utöver rena kartläggningar av ungdomars läsvanor
(Fernquist 1974). Ulla Lundqvists analyser av ett antal moderna
”flärdromaner” som är populära bland ungdomar utgör ett undantag
(Lundkvist 1988). Karakteristiskt nog handlar det här också om
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populärlitteratur. Receptionsorienterade textanalyser och empiriska
undersökningar av hur pojkar och flickor verkligen läser och använder
den egentliga ungdomslitteraturen är mycket svåra att leta upp – för att
inte tala om studier som kopplar ihop båda aspekterna och dessutom
relaterar läsandet till könet.
Den receptions- och könsorienterade ungdomsforskaren står därför
inför en rad intressanta forskningsuppgifter. Teoretisk inspiration kan
han eller hon hämta hos engelsmannen Aidan Chambers som i en
uppsats i Om böcker (1985/1987) visar hur ungdomslitteraturens ”inskrivne läsare” kan diskuteras. Utmärkta mönster för hur man rent
praktiskt kan gå tillväga – vare sig det gäller ungdomslitteratur eller populärlitteratur som läses av ungdom – tillhandahåller som vi sett bl a
Palle Rasmussen och Janice Radway. När skall svenska ungdomslitteraturforforskare pröva Rasmussens metod att analysera de texter
pojkar eller flickor läser utifrån vad vi vet om deras sociala situation
och psykologiska utveckling under adolescens och pubertet? Och när
skall någon i Radways efterföljd söka upp en homogen grupp ungdomar av det ena könet (eller båda) och diskutera hur och varför de
läser det de gör efter att ha försökt sätta sig in i hela deras sätt att leva?
Kanske dröjer det inte så länge; en uppsats i Radways anda står att läsa
i den färska antologin Om unga kvinnor (Lövgren 1991) och vid den
litteraturvetenskapliga institutionen i Göteborg undersöker en grupp
forskare orsakerna till att Ole Lund Kirkegaards bok om GummiTarzan är så populär bland sina läsare (Wåhlin 1988).

Genusanalys
Under 1980-talet kom den forskning som satte kvinnorna och deras
skapande i centrum att utsättas för allt hårdare kritik. Kritiken drabbade
även den feministiska receptionsforskningen.
Angreppen hade olika utgångspunkter. Dels kom den från manliga
forskare, som anklagade amerikanska gynokritiker av Showalters eller
Gilbert & Gubars sort för att praktisera en sorts omvänd sexism i sitt
monomana sysslande med enbart det ena könet (Ruthven 1984). Denna
kritik hade sin utgångspunkt i en reaktion mot kvinnorörelsen och dess
framgångar, inte minst på universiteten, under 1970-talet. Dels angreps
gynokritikerna av forskare som inspirerats av de franska, ofta psykoanalytiskt orienterade poststrukturalistiska teoretiker som vid denna
199

ULF BOËTHIUS

tidpunkt började slå igenom också i den anglosaxiska världen –
Derrida, Lacan, Kristeva.
Poststrukturalisterna anklagade gynokritikerna för att sitta fast i en
patriarkal estetik som favoriserade realistiska författare och lineärt
berättande samtidigt som de saknade förståelse för estetiska problem
och modernistiska texter (Moi 1985). Till detta kom att gynokritiken
trodde på ett enhetligt och avgränsbart mänskligt subjekt. Men ett sådant existerade inte, menade kritikerna, och hänvisade till Derrida. Man
kunde följaktligen heller inte tala om ett kvinnligt subjekt. Begreppen
man och kvinna var bara språkliga konstruktioner, positioner i det
språkliga spelet utan motsvarighet i verkligheten. Derrida hade
demonstrerat det ohållbara i alla binära oppositioner och avvisat essentialistiska tänkesätt.
Julia Kristeva hade gått vidare och hävdat att den kvinnliga subjektspositionen i ett patriarkalt samhälle innebar marginalitet. Att hävda
att det kvinnliga var det marginaliserade, utstötta eller osynliggjorda
innebar emellertid för Kristeva ingenting biologistiskt eller essentialistiskt. Inte bara kvinnor utan även män kunde marginaliseras av den
patriarkala symboliska ordning vars existens hade framhävts av
Jacques Lacan. Kristeva betonade dessutom att vad som betraktas som
marginellt skiftar från tidpunkt till tidpunkt; på ett liknande sätt var de
manliga och kvinnliga positionerna relationella och föränderliga
(Kristeva 1980; jfr Moi 1985).
Allt detta drabbade inte bara gynokritiken utan den feministiska
litteraturforskningen överhuvudtaget. Om begreppet ”kvinna” inte gick
att fixera och dikotomin man–kvinna var ren metafysik, fanns det då
alls någon anledning att syssla särskilt mycket med vad kvinnor
åstadkommit eller att ägna sig åt kvinnokamp? Sådana frågor kom
Kristevas teorier att ge upphov till.
Kristevas idéer utsattes också snart för kritik, särskilt från mera
materialistiskt orienterade forskare (Showalter 1990). Även Toril Moi,
Kristevas viktigaste introduktör i den anglosaxiska världen, fann
hennes teorier politiskt otillfredsställande och hävdade att hon inte förmått klargöra relationen mellan subjektet och samhället (Moi 1985).
Likafullt ledde dock den poststrukturalistiska kritiken till ett ökat
medvetande om att kategorierna manligt och kvinnligt är om inte
renodlat språkliga så dock kulturellt skapade konstruktioner som inte
bara är relativa utan också får sin innebörd i ett komplicerat växelspel
med varandra.
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Samtidigt intensifierades och vidareutvecklades den kritik mot
könsrollsbegreppet som hade växt fram redan under 1960-talet. Termen
könsroll ingav, menade kritikerna, föreställningen om någonting fixt
och färdigt som individen tvingades krypa in i ungefär som en kostym
– som man följaktligen också kunde kränga av sig. Könsrollen var
någonting som pressades på individerna utifrån och som lika lite som
en skådespelares rollmanuskript hade med deras essentiella själv att
göra. Begreppet förutsatte en norm som inte existerade, fortsatte
kritikerna; det beskrev inte den konkreta verkligheten i enskilda
människors liv. Det var också oanvändbart vid historisk analys därför
att det var statiskt och inte såg förändringar som resultat av ett historiskt föränderligt växelspel i relationerna mellan män och kvinnor. I
stället betraktades förändringar som ett slags intrång – vare sig detta
intrång kom från samhället eller från individens verkliga själv. Därmed
beslöjades också maktaspekten: män betraktades ibland som offer för
dessa redan färdiga könsroller i lika hög grad som kvinnorna (Liljeström 1982; Bengtsson & Frykman 1988).
Vad skulle man då sätta i stället för könsroll? Många forskare har
föredragit en mera differentierad terminologi och talar om socialt, kulturellt och psykologiskt kön (se t ex Fornäs 1991). Samtidigt möter vi
numera också ett annat begrepp som vill markera motsatsen till det
biologiska könet, ”genus”. Ordet används som en motsvarighet till det
engelska ”gender”, en term som under 1980-talet har slagit igenom i
den anglosaxiska forskningen som en samlingsbeteckning för just socialt, kulturellt och psykologiskt kön. Termen tycks ursprungligen ha lanserats av antropologer och historiker (Showalter 1989; Eduard &
Manns 1987).
I Sverige har framförallt historikern Yvonne Hirdman föreslagit
genus som en lämplig svensk motsvarighet till gender (Hirdman 1988)
och idag är denna term väl etablerad. En fördel med termen är att den
omedelbart för tankarna till hela den internationella gender-forskningen
och dess teorier, en annan att den är kortare och behändigare som
samlingsbeteckning än det en smula omständliga ”socialt, kulturellt och
psykologiskt kön”. Dessutom har Hirdman påpekat att termen socialt
kön ungefär som könsroll kan fungera dikotomiskt och suggerera fram
bilden av någonting yttre – ett plagg som ”träs över en biologisk
kropp” (Hirdman 1988).
Antropologen Gayle Rubin som introducerade ”gender”-tänkandet
var inspirerad av Claude Lévi-Strauss och dennes teorier om hur utby-
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tet av kvinnor mellan olika grupper av män var reglerat i primitiva kulturer (Gemzöe m fl 1989). Utgångspunkterna var således strukturalistiska och det de nya teoretikerna i första hand intresserade sig för var
hur det system som reglerade förbindelserna mellan könen var konstruerat i olika samhällen och vid olika historiska tidpunkter. Liksom
Lévi-Strauss menade man att systemets grundval och dynamiska kraft
var människans benägenhet att tänka i binära oppositioner; genussystemets grundläggande opposition var motsatsparet man–kvinna.
Termen gender/genus kan enligt Hirdman förstås ”som föränderliga
tankefigurer ’män’ och ’kvinnor’ (där den biologiska skillnaden alltid
utnyttjas) vilka ger upphov till/skapar föreställningar och sociala
praktiker, vilka får till följd att också biologin kan påverkas/ändras”
(Hirdman 1988 s 51). Den understryker mer än ”könsroll” det kulturellt
skapade och historiskt föränderliga i relationerna mellan könen. Dess
anhängare betonar också starkt det intima, ”symbiotiska” beroendet
mellan de olika delarna i genussystemet.
Begreppet ”genussystem” definieras av Yvonne Hirdman (i Rubins
och historikern Joan W Scotts efterföljd) som en dynamisk, alstrande
struktur, ”ett ’nätverk’ av processer, fenomen, föreställningar och förväntningar, vilka genom sin interrelation ger upphov till ett slags mönstereffekter och regelbundenheter” (Hirdman 1988 s 51). Det utgör en
grundläggande ordningsstruktur som i sin tur är en förutsättning för
andra ordningar – sociala, ekonomiska, politiska. Det bygger, menar
Hirdman, på två grundläggande logiker: den ena, ”isärhållandets”
logik, säger att manligt och kvinnligt inte bör blandas, den andra,
”hierarkins” logik, förkunnar att det är mannen som är norm. Och det
är den första logiken eller lagen, isärhållandets, som ger upphov till den
andra. Isärhållandet, dikotomiseringen, är den strukturerande kraft som
utgör grunden för hela systemet.
Genusproduktionen pågår oavbrutet och begreppen manlighet och
kvinnlighet förändrar ständigt innebörd i en historisk utvecklingsprocess, men grundstrukturen bygger hela tiden på isärhållandets och hierarkins logiker. Varje samhälle och varje tid upprättar enligt Hirdman
ett slags ”genuskontrakt” mellan könen (termen har lanserats av Haavind 1985). Dessa kontrakt, som i princip kan abstraheras fram, existerar på tre olika nivåer: på den kulturella överlagringens, ”tankefigurernas” nivå, på den sociala integrationens (arbetsdelningens, institutionernas) och slutligen på socialiseringens eller individens nivå.
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Teorins strukturalistiska grundtanke framhäver genussystemets reproducerande kraft, men i varje fall Yvonne Hirdman anser att förändringar är möjliga. Om ”det olika försvagas och det lika förstärks”
berövas dikotomierna sin kraft, och detta kan ske med en särskild lätthet under ”extrema historiska perioder”, vare sig det är frågan om krig
och ekonomiska kriser eller perioder av snabbt uppkommet överflöd
(Hirdman 1988 s 58). Det förefaller som om hon tänker sig att den
manliga normens logik kan upphävas utan att den ständiga differentieringsprocessen för den skull upphör. Detta skulle i så fall betyda
att också icke-hierarkiska genussystem utan manlig (eller kvinnlig)
dominans kan förekomma.
Hirdmans teorier har utsatts för kritik (t ex Gemzöe m fl 1989;
Fornäs 1991) men ger en god bild av de centrala tankegångarna i de
moderna genus/gender-teorierna. Kön betraktas här som en lika viktig
analytisk kategori som klass eller ras. Forskarna tar avstånd från allt
essentialistiskt tänkande och understryker att man måste studera båda
könen samtidigt. Det manliga och det kvinnliga betraktas som historiskt och kulturellt föränderliga konstruktioner som skapas i ett intimt
växelspel med varandra – och i relation till andra samhälleliga differentieringar som klass och ras. Behovet av att upprätta skillnader (framför
allt utifrån den biologiska olikheten) är själva motorn i systemet. På
den punkten kommer strukturalister och poststrukturalister mycket nära
varandra, trots de senares benägenhet att betrakta den fortlöpande
differentieringen som en aldrig avslutad, rent språklig process.
För den könsorienterade litteraturforskarens del har genustänkandet
bl a betytt att män och manligt skrivande återigen blivit intressanta som
forskningsobjekt – samtidigt som utforskandet av det manliga och det
kvinnliga sker på ett helt annat sätt än under ”images of women”kritikens och könsrollsforskningens dagar. Det är nu inte längre fråga
om att lyfta fram (och brännmärka eller prisa) olika litterära texters
bilder av män eller kvinnor eller att isolera innehållet från formen. Verken betraktas som språkliga diskurser i vilka man kan studera könens
olika positioner; man studerar texternas genuskontrakt och undersöker
hur kategorierna manligt och kvinnligt är konstruerade i dem, vilken
innebörd de ges och hur de samspelar med varandra – för att sedan
relatera texterna till andra kulturella och samhälleliga diskurser.
Vid mitten av 1980-talet publicerades i USA en rad intressanta
genusorienterade undersökningar. Flera av dem hade sin utgångspunkt i
”men’s studies” och forskningen kring homosexuella. Den mest infly-
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telserika av dessa var Eve Kosofsky Sedgewick’s bok Between men:
English literature and male homosocial desire (1985), som direkt knöt
an till Lévi-Strauss’ och Gayle Rubins tankar om kvinnornas roll i en
manlig bytesekonomi. De litterära perioder som forskarna ställde i fokus var ofta renässansen eller det sena 1800-talets ”fin de siècle”, perioder då könsgränserna tycktes befinna sig i gungning på ett sätt som
kan påminna om vår egen tid. En antologi som på ett representativt och
inspirerande sätt presenterar några av den litterära genusforskningen
viktigaste namn är Elaine Showalters Speaking of gender (1989).
I Sverige har de anglosaxiska genusteorierna ännu knappast satt
några spår inom litteraturforskningen. Kanske har detta att göra med att
den svenska forskningen i så hög grad orienterat sig mot de franska,
poststrukturalistiskt och psykoanalytiskt färgade könsteorier av
Kristevas märke som vissa anglosaxiska genusforskare direkt tagit
avstånd ifrån (Showalter 1990). Ebba Witt-Brattström och Birgitta
Holm har sålunda på ett spännande sätt använt sig av Kristeva-skolans
psykoanalytiskt och poststrukturalistiskt grundade teorier om ”abjektion” och ”marginalitet” (Witt-Brattström 1986; Holm 1989). Holms
analys handlar karakteristiskt nog om en manlig författare – Joseph
Conrad.
Genusteorierna har emellertid kommit till användning i analyser av
rockmusikens och reklamens mans- och kvinnobilder (Ganetz 1989;
Holmqvist 1990). De tycks alltså vara på väg in i den svenska
ungdomskulturforskningen. I motsats till i Danmark (Drotner 1989) har
dock vare sig den angslosaxiska genusforskningen eller de franska,
psykoanalytiskt orienterade teorierna ännu nått den forskning som
intresserar sig för ungdomsläsning. Den rena ungdomslitteraturforskningen tycks ännu inte ha tagit något som helst intryck av genusteorierna. Återigen ligger här ett stort outforskat forskningsfält och väntar på
den könsintresserade ungdomsfiktionsforskaren.

Utvecklingslinjer och perspektiv
Vi har nu följt den könsorienterade forskningen under de senaste decennierna och tittat på några av dess viktigaste varianter. Infallsvinkeln
kan sägas ha varit vertikal; de olika riktningarna har presenterats i tur
och ordning med tonvikten lagd på deras speciella särart. Vi har följt de
lodräta trådarna i väven. I detta avslutande avsnitt skall vi följa några
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genomgående, horisontala trådar och utvecklingslinjer, och undersöka
hur synsätt och attityder har förändrats i ett antal vetenskapsteoretiskt
grundläggande frågor under perioden.
En första fråga gäller den könsorienterade forskningens objekt. I
vilken utsträckning har man intresserat sig för båda könen och inte bara
för det ena? Under könsrollsforskningens första skede på 1960-talet
intresserade man sig i princip (om än inte i praktiken) lika mycket för
män som för kvinnor. Den kvinnliga könsrollen kunde inte ändras om
inte också den manliga gjorde det; ”mannens emancipation” var ”ett
absolut villkor för jämställdhet mellan könen” (Moberg 1961 s 80).
Följaktligen intresserade sig de könsorienterade litteraturforskarna
också för mansrollen och letade efter ”den nye mannen”.
När kvinnorörelsen radikaliserades försvann emellertid mannen ur
synfältet. Ja, till att börja med, under ideologikritikens glansdagar, tenderade både män och kvinnor att skjutas i bakgrunden. För många kom
då det kapitalistiska systemet att framstå som det allt överskuggande
problemet. Men snart skedde en omsvängning och patriarkatets avskaffande framstod som minst lika viktigt som kapitalismens. Under 1970talet ställdes kvinnorna i centrum. Forskarna ägnade sig framför allt åt
kvinnliga författare och kvinnligt skrivande och så småningom, under
1980-talet, också åt kvinnligt läsande.
Med de franska, psykoanalytiskt och poststrukturalistiskt orienterade könsteorierna och den anglosaxiska genusforskningen förändrades
återigen forskningens fokus. Nu drogs männen än en gång in i synfältet. Den manliga genuspositionen sades förutsätta den kvinnliga;
båda könen borde studeras samtidigt. I praktiken tycks emellertid i varje fall de anglosaxiska genusforskarna intressera sig mera för det
manliga än det kvinnliga (eller kanske det kvinnliga i det manliga);
”men’s studies” och ”gay studies” förefaller att utgöra motorn inom
den amerikanska och engelska litteraturvetenskapliga genusforskningen. Det är karakteristiskt att bokkatalogerna numera ofta har en avdelning för ”gender/gay theory” och en annan för ”feminist studies”.
Efter den kvinnocentrerade forskningens glansdagar tycks pendeln
således nu vara på väg att slå över åt andra hållet. På samma gång tenderar både de franska och de anglosaxiska könsteorierna att helt upplösa könsdistinktionen. De antiessentialistiska synsätten och framhävandet av de individuella olikheterna och den oändliga mångfalden i könsmässigt avseende gör att hela könsfrågan riskerar att försvinna ur
synfältet.
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Därmed är vi inne på en annan fråga: den könsorienterade forskningens förhållande till kvinnorörelsen. Här var förbindelsen från början mycket stark. 1960-talets könsrollsforskare tyckte sig göra en direkt
insats i kampen för jämställdhet mellan könen, till att börja med genom
att visa hur ”eländigt” det var ställt. När kvinnorörelsen radikaliserades
och förändrade sin strategi i riktning mot ”kvinnokamp” gjorde också
forskningen det. Könsrollsforskningen förvandlades till feministisk
litteraturforskning. 1970- och 1980-talens mera värdighetsinriktade och
kvinnocentrerade litteraturforskning var nära lierad med kvinnokampen, vare sig det var fråga om kvinnolitteraturforskning eller
feministisk receptionsforskning.
Med poststrukturalismen och de psykoanalytiskt orienterade franska könsteoretikerna har emellertid förbindelsen försvagats. Julia Kristeva tycks successivt ha avlägsnat sig från kvinnorörelsen (som förefaller
vara praktiskt taget död i Frankrike) och ägnar sig hellre åt manliga
författare än åt kvinnliga (Showalter 1990). Hennes arbete är inte i
första hand feministiskt, menar Toril Moi. Hon har undan för undan
kommit att intressera sig mera för psykoanalytiska problem än för
politiska (Moi 1985 s 167). För den som hellre talar om ”marginalitet”
än om kvinnlighet och betraktar dikotomin manligt/kvinnligt som
”metafysik” kan det bli svårt att engagera sig i den politiska könskampen (Showalter 1990 s 195f).
Det finns en risk att också den anglosaxiska litteraturvetenskapligt
orienterade genusforskningen släpper kontakten med kvinnorörelsen.
”Gender”-forskningen har delvis vuxit fram som en reaktion mot det
enligt vissa manliga kritiker ensidiga och separatistiska intresset för
kvinnliga författare, och tycks i praktiken ha intresserat sig mera för
manliga författare än för kvinnliga. Detta kan, om det vill sig illa, leda
till att man återvänder till den traditionella, ”könsneutrala” (i realiteten
patriarkala) situation som rådde innan kvinnorna och kvinnolitteraturen
uppmärksammades på universiteten (Showalter 1989 och 1990). Om
man inte är vaksam kan det politiska engagemanget för kvinnornas sak
minska bland forskarna, och de kvinnliga författarna återigen stötas ut
från de mansdominerade universitetsinstitutionerna. Det gäller att vara
medveten om denna risk, menar Elaine Showalter (1990 s 198), och
definiera ”gender” inom en feministisk ram, ”that insists on continued
work on women, and on a commitment to the continuing struggle
against sexism, racism and homophobia”.
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Bakom 1970-talets förändring från en könsrollsforskning med intresse för båda könen till en mera kvinnocentrerad forskning skymtade
också en annan mera grundläggande förskjutning av det kunskapsteoretiska perspektivet. Egentligen handlade det om en förändrad människosyn. Under 1960-talet hade man en tendens att betrakta kvinnorna
(och i viss mån även männen) som passiva objekt eller rent av (som i
åtskillig ”eländighetsforskning”) värnlösa ”offer”. Man betraktade inte
individerna som aktiva och skapande subjekt med förmåga och kraft att
förändra de rådande förhållandena. Synsättet blev särskilt markerat i
den strukturalistiskt och marxistiskt influerade könsforskningen. Här
betraktades individen ofta som ett betydelselöst element i en större
struktur som följde sina egna lagar.
Även här ändrades emellertid perspektivet under 1970-talet. Subjektet sköts i förgrunden – inom den marxistiska vänstern och den engelska kulturforskningen, inom den tyska och amerikanska receptionsforskningen, inom den psykoanalytiskt orienterade litteraturforskningen och inom den franska poststrukturalism som företräddes av
Roland Barthes och Jacques Derrida. En liknande utveckling skedde
inom kvinnorörelsen och den med den allierade kvinnolitteraturforskningen. Eländighetsforskningen blev värdighetsforskning; kvinnornas
insatser och skapande kraft lyftes fram på det ena kulturella området
efter det andra. Kulmen nåddes med den feministiska receptionsforskningen, där också de kvinnliga läsarna betraktades som aktiva
subjekt med en kreativ, symbolskapande fantasi.
Hur förhåller det sig då med genusforskningens inställning till subjektet? I den mån genusforskarna håller fast vid det strukturalistiska
synsätt som t ex Gayle Rubin utgår ifrån riskerar de att hamna i en
position där subjektets möjligheter att själv påverka sin situation i praktiken bedöms vara mycket små. Det är genussystemet och dess logiker
som styr, inte de enskilda individerna. Vissa lingvistiskt och poststrukturalistiskt orienterade franska könsteoretiker tenderar å sin sida
också att utplåna subjektet. Här förnekar man ju överhuvudtaget
existensen av ett enhetligt, monolitiskt subjekt. Subjektet är för dessa
teoretiker inte en person utan en position i språket, en lingvistisk konstruktion. Man förefaller således vara tillbaka vid det osynliga, betydelselösa subjektet, men på ett helt annat sätt än i 1960-talets könsrollstänkande. Då utgjorde subjektet ett värnlöst offer eller en obetydlig
punkt i ett större mönster; nu har det i stället brutits upp inifrån, decentrerats och upplösts.
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Också i en fjärde viktig fråga har synsätten växlat under perioden.
Det gäller den klassiska frågan om delarna och helheten. Den allmänna
utvecklingen inom de humanistiska vetenskaperna har under de senaste
decennierna gått från ett positivistiskt intresse för forskningsobjektets
enskilda delar till ett markerat holistiskt synsätt, ofta strukturalistiskt
eller marxistiskt färgat – och tillbaka till delarna igen, men nu utifrån
ett poststrukturalistiskt ifrågasättande av alla avgränsade helheter och
sammanhållna totaliteter (Boëthius 1990a). I vilken utsträckning har
denna utveckling satt sina spår inom den könsorienterade litteraturforskningen?
Tendensen att rycka ut enskilda delar ur en större helhet och studera dem var för sig, utan hänsynstagande till helheten, återfinns som vi
har sett ofta inom 1960-talets textinriktade könsrollsforskning (se t ex
Liljeström 1964). Samtidigt anlade man paradoxalt nog ett slags
helhetsperspektiv när det gällde själva forskningsobjektet: man ville ju
studera inte bara det ena könet utan båda. Den könsorienterade ideologikritiken däremot tillämpade för det mesta ett holistiskt synsätt, ibland
på ett så markerat sätt att systemets delar, t ex köns- eller generationsfrågorna, tenderade att osynliggöras.
Helhetsperspektivet levde vidare, men på ett lite annorlunda sätt, i
1970- och 1980-talens analyser av de kvinnliga författarnas texter och i
den könsorienterade receptionsforskningen. Inom kvinnolitteraturforskningen plockade man inte ut könsrollerna ur texterna utan läste dessa
som komplicerade helheter, ”palimpsester”, där det under den synliga
texten dolde sig en annan, osynlig, som uttolkaren kunde göra läslig.
För receptionsforskningen var helhetsperspektivet också självklart, i
synnerhet för litteraturforskare som i likhet med Janice Radway inte
nöjde sig med själva texterna utan också drog in deras verkliga läsare
och i analysen kombinerade etnologiska, sociologiska och psykoanalytiska infallsvinklar med varandra.
Genusforskningen däremot tenderar, åtminstone i sin franska variant, att upplösa helheterna. Här framhäver man i stället det obestämda,
rörliga och skiftande och ser könet som något flytande, svårgripbart
och föränderligt. De poststrukturalistiska könsteoretikerna förnekar
existensen av avgränsbara subjekt och slutna totaliteter. Med den
anglosaxiskt orienterade genusforskningen förhåller det sig dock annorlunda. Forskarna i Rubintraditionen, t ex Yvonne Hirdman, utgår som
vi sett från ett strukturalistiskt synsätt. De betraktar genussystemet som
en övergripande helhet med åtskiljandets logik som ett slags centrum;
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det är den som är motorn i den eviga process som skapar våra
uppfattningar om manligt och kvinnligt.
Också synen på den litterära texten har utvecklats och förändrats.
1960-talets textbegrepp var okomplicerat. Innehållet lät sig utan vidare
skiljas från formen; man plockade ut män och kvinnor ur de litterära
texterna och granskade deras könsroller. Med marxismen och strukturalismen blev textsynen en annan. Både ideologikritiker och kvinnolitteraturforskare uppfattade texterna som komplicerade helheter vars
innebörder och funktioner man sökte uppenbara inte bara med hjälp av
strukturalistisk teori utan också den ”misstankens hermeneutik” som
Paul Ricoeur talat om. Det fanns, framhävde t ex Gilbert & Gubar i The
madwoman in the attic, saker som de kvinnliga författarna inte hade
kunnat eller velat säga öppet – och tankar och känslor som de inte ens
var medvetna om att de hade lagt in i sina texter.
Men även Gilbert & Gubar kom snart att kritiseras för att använda
sig av ett alltför enkelt textbegrepp. De tycktes förutsätta en verklig
kvinna bakom (eller under) textens yta; texten blev i praktiken identisk
med författaren. På ett reduktionistiskt sätt gjordes alla texter skrivna
av kvinnliga författare till feministiska texter; skrapade man bara på
ytan så kom alltid den kvinnliga vreden fram. I själva verket tillämpade
de trots sina feministiska avsikter ett patriarkalt textbegrepp, menade
en poststrukturalistisk kritiker som Toril Moi. De hade inte som Roland
Barthes observerat att en författare faktiskt inte hade full kontroll över
sin egen text – att författaren borde betraktas som ”död” i den
meningen att texten levde sitt eget liv, oberoende av vad upphovsmannen velat lägga in i den. Det var ingen idé att försöka dechiffrera
texten, att försöka ge den en bestämd för alla uppenbar mening.
Forskaren måste acceptera att texten gick att läsa på en rad olika sätt
och att ingen läsning var riktigare än den andra (Moi 1985).
Denna textuppfattning återfinns bland forskare som inspirerats av
de moderna franska könsteorierna. Men i praktiken är de sällan fullt så
relativistiska. Åtminstone Julia Kristevas svenska efterföljare diskuterar vanligen texterna som om de vore avgränsade och uttydbara diskurser i vilka ”alla” (i varje fall alla ”kompetenta”) läsare kan urskilja de
element som diskuteras, vare sig det handlar om abjektion, idealisering,
melankoli eller marginalitet. I den strukturalistiskt orienterade
anglosaxiska genusforskningen är man förstås ännu mera benägen att
hålla fast vid en objektivt existerande, avgränsbar text.
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Till den patriarkala estetik som kvinnolitteraturforskningen anklagades för att bekänna sig till hörde också en förkärlek för ett lineärt berättande och en tro på ett enhetligt mänskligt subjekt. Kritikerna menade att forskarna tolkat litteraturen på ett mimetiskt sätt som ren
verklighetsefterbildning – de hade glömt eller förbisett att den var en
verbal, lingvistisk konstruktion (Moi 1985). Den gamla frågan om realism eller modernism aktualiserades åter. Kvinnolitteraturforskarna
hade företrädesvis intresserat sig för realistiska texter av kvinnliga
1800-talsförfattare, men försummat modernismens och postmodernismens texter. Dessa utgjorde ett mycket intressantare studieobjekt för
den könsorienterade litteraturforskningen, hävdades det från poststrukturalistiskt håll (Showalter 1990). Att i varje fall Julia Kristevas teorier
här passade mycket bra hade hon själv demonstrerat i en rad analyser
av (manliga) modernistiska texter.
Kritiken drabbade förstås också könsrollsforskarna, som även de
föredragit realistiska texter – liksom den marxistiska ideologikritiken. I
stort har intresset under 1980-talet successivt förskjutits bort från realismen. Den avantgardistiska, svåra litteraturen har ställts i centrum.
Detta har medfört att litteraturforskarnas intresse för det som ungdomar
läser i viss mån har minskat under perioden. Vare sig den renodlade
ungdomslitteraturen eller den populärlitteratur som ungdomar ofta läser
är ju i regel särskilt modernistisk – trots att Julia Kristeva i en intressant
uppsats hävdat att det finns en förbindelse mellan adolescensens
”öppna struktur” och den polyfona, ambivalenta moderna romanen
(Kristeva 1990). Att det funnits en modernistisk tendens också inom
1980-talets ungdomslitteratur (där Kristevas adolescensteorier kanske
kunde vara användbara) förändrar inte detta faktum.
Modernismen och avantgardet har haft lättare att vinna insteg inom
rockmusiken, vars texter nu så smått börjat analyseras av könsintresserade svenska ungdomskulturforskare (se t ex Lindberg 1990). Under 1960- och 1970-talen med deras litteratursociologiska och realistiska orientering var man emellertid mera intresserad av de texter som
ungdomar vanligen läser än under det senaste decenniet, då de lingvistiska synsätten dominerat.
Den forskningsriktning som varit mest produktiv när det gäller
ungdomsfiktion är också som vi sett könsrollsforskningen, nära förbunden inte bara med 1960-talets kvinnorörelse utan också med decenniets
breda kulturbegrepp och engagemang för kulturell demokrati. Den
skjuter alltjämt nya skott, trots den hårda kritiken mot såväl köns-
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rollsbegreppet som könsrollsforskarnas okomplicerade syn på den
litterära texten. Detsamma kan man knappast säga om den i början av
1970-talet så vitala ideologikritiken, även om denna alltjämt då och då
sticker upp huvudet, även i sin könsorienterade variant. Detta sker dock
mindre i forskningen än i debatterna om ungdomskulturen.
De tre övriga forskningsriktningarna, kvinnolitteraturforskningen,
den könsorienterade receptionsforskningen och genusforskningen, har
däremot ännu satt obetydliga spår i svensk forskning kring de texter
ungdomar läser. De erbjuder alla en rad spännande forskningsuppgifter.
Kvinnolitteraturforskningens grepp och synsätt kan prövas inte bara på
den ungdomslitteratur som skrivs av kvinnliga författare utan också på
flickors och pojkars egen produktion: dikter, rocklyrik, dagböcker etc.
Teorierna om särskilda kvinnliga uttrycksformer kan dessutom ge
uppslag när det gäller förståelsen av de särpräglade stilar som utvecklas
inom olika ungdomliga delkulturer. Receptionsforskningen inbjuder till
både empiriska undersökningar av ungdomars konkreta användning av
olika ungdomskulturella texter och till receptionsorienterade
textanalyser som utgår från pojkars och flickors psykiska utveckling
och sociala situation under tonåren. Genusforskningen kan slutligen
hjälpa oss att överskrida såväl könsrollsforskningen som den könsorienterade ideologikritiken. Med dess redskap kan den ungdomsforskaren analysera de litterära diskurserna också på mikronivå
och visa hur manligt och kvinnligt konstrueras som positioner inne i
själva språket. Det är bara att sätta igång.
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Abstract
Fornäs, Johan / Boëthius, Ulf / Cwejman, Sabina:
Kön och identitet i förändring. FUS-rapport nr 3.
(Gender and identity in transformation. FUS-report no 3.)
Unit of media and cultural theory, Department of journalism, media
and communication (JMK), Stockholm University.
Stockholm/Stehag, 1991, 220 pages, monograph, ISBN 91-7139-009-X
This is the third of a series of reports from the research program Youth
culture in Sweden, FUS. In the article ”Narciss and the Other. Fissions
and fusions of the gender order”, Johan Fornäs uses the theme of narcissism to discuss a range of theoretical issues on gender and identity
production, and argues for a polydimensional, relational, positional and
historical perspective. Sabina Cwejman analyses ”Constants and
changes in the teenage girl life world”, and reviews different studies of
how social power structures and socialisation forms are reproduced and
transformed through modernization. In ”Deconstructed masculinity”,
Margot Bengtsson discerns five traditions of psychological theories on
gender: academic ”scientific” psychology, psychoanalysis, women’s
studies, the gender perspective, and modernization theory. Kirsten
Drotner’s ”Cultural gender and modern youth” sees gender production
as a discourse and a negotiation, and explores some new and gender
specific youth cultural tendencies in the relation between different
media and between forms of expression. ”From sex role critique to
gender analysis. Gender oriented research on youth fiction” is the title
of the final text, written by Ulf Boëthius, who describes five positions
and phases in gender related studies of youth fiction: sex role studies,
critique of ideology, gynocriticism, reception theory and gender analysis.
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