Johan Fornäs

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
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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

43

JOHAN FORNÄS

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.
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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
57

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
58

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
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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.
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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.
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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.

93
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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.
95
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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
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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.
80

NARCISSUS OCH DET ANDRA

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
101

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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