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Konstans och förändring  
i tonårsflickors livsvärld  
 
 
 
 
 
Det finns olika sätt att se på tonårstiden. Den kan ses huvudsakligen 
som en övergångsperiod mellan barndomen och vuxenheten. Eller ock-
så kan tonårsperiodens egen historia och inneboende utveckling be-
tonas. Tonåren kommer kronologiskt efter barndomen i en människas 
liv och påverkas och formas till varierande grad av barndomens upp-
levelser. Samtidigt utövar den unga människans anticiperade framtid 
sitt inflytande på tonårstidens upplevelser och beslut. Genom att titta på 
tonåringen i detta tidsperspektiv har vi möjlighet att i analysen 
inbegripa vissa viktiga förhållanden som skapar skilda förutsättningar 
för tonåringar av olika kön.  

Tonårsflickors liv belyses direkt eller indirekt av bl a ungdoms-
forskare, sociologer, psykologer och kvinnoforskare. Det finns flera 
olika infallsvinklar som är relevanta och intressanta när man vill se vad 
som är konstant och vad som förändras i tonårsflickors livsomstän-
digheter. I vårt moderna samhälle finns viktiga system som kraftigt 
påverkar individers liv. Till dessa hör könssystemet, som delar in 
individer i två kategorier med skilda roller, värderingar och normer. I 
samband med det uppstår kulturellt bestämda föreställningar om kvinn-
lighet och manlighet – två sociala kön.  

I samspel mellan könssystemets materiella verkningar och före-
ställningar om manlighet och kvinnlighet skapas ett mönster för köns-
socialisation vars resultat är att det bredvid individuella osystematiska 
skillnader utvecklas könsspecifika drag hos flickor och pojkar. Men i 
det moderna samhället genomgår också könssystemet en fortlöpande 
förändring som ruckar på de gamla strukturerna och lägger en mång-
fald valmöjligheter i individernas händer. Det gamla och det nya skapar 
ett komplicerat mönster, vidmakthåller gamla gränser och öppnar nya 
vägar. 
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Jag kommer att i denna artikel kort presentera några synsätt inom 
sociologin och några feministiska teorier på samhällsnivå. Jag börjar 
med att berätta lite om de krafter som bidrar till att bevara det som har 
varit, för att sedan komma in på socialisationens förändringar i mo-
derna samhällen. Slutligen framlägger jag ett förslag att se på tonårs-
flickors liv utifrån ett motsättningsperspektiv som inkluderar såväl 
köns- som moderniseringsaspekter. 

 
 

De bevarande krafterna 
 
Enligt den traditionella sociologiska förklaringsmodellen finns i sam-
hället välutvecklade skiktnings- och kontrollsystem som socialt definie-
rar individens plats i samhället och kontrollerar att individen håller sig 
inom ramen för denna givna plats.  

 
Att vara lokaliserad på den sociala kartan betyder att man befinner sig i skär-
ningspunkten för bestämda sociala krafter. [...] Man rör sig inom samhället in-
om noggrant definierade makt- och prestigesystem. (Berger 1963/1969 s 65) 

 
Lokalisering i samhället har att göra med social skiktning. Ett av de 
mest studerade skiktningssystemen är klassystemet, som i dagens sam-
hälle karakteriseras av relativt stor social rörlighet. Andra skiktnings-
system som inte alls är av mindre dignitet men som vanligen ägnas 
mindre uppmärksamhet är: rassystemet och könssystemet. Dessa sys-
tem uppvisar en viss grad av likhet. I båda är individens grundläggande 
sociala position fixerad vid födseln. De undantag som förekommer 
upphäver inte själva systemet. Individer underkastas inflytande från 
alla tre skiktningssystemen. 

Samhället förfogar över möjligheter att kontrollera varje individs 
anpassning till de inom varje skiktningssystem gällande reglerna, nor-
merna och värderingarna. För dagens svenska förhållanden borde man 
kanske döpa om rassystemet till ”ras–etnicitet-systemet”. Här är inte 
den vita rasens överlägsenhet över de färgade mest synlig, utan in-
födingarnas överlägsenhet över invandrarna. Också det svenska 
klassystemets kategorier är i dagens läge mindre klara än tidigare (ar-
betslivets förändringar, utbildning mm förskjuter gränser mellan klas-
serna).  

Lokaliseringen i samhället innebär att man underställs ett antal reg-
ler som måste åtlydas. Reglernas efterlevnad kontrolleras med hjälp av 
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ett sinnrikt kontrollsystem. Inget samhälle och ingen grupp kan existera 
utan kontrollmekanismer (Berger 1963/1969). Kontrollmekanismerna 
är som ett antal koncentriska cirklar som omger individen (från 
närmiljöns normer till socialpolitiska rättsregler).  

Berger skrev sin bok 1963 och i dagens Sverige verkar hela resone-
manget lite överdrivet. Utan tvekan är det svenska samhället mycket 
mer fritt idag än vare sig det eller det amerikanska var för tre decennier 
sedan. Närsamhällets kontroll har bytts mot storstädernas anonymitet. 
Materiell levnadsstandard samt social och geografisk rörlighet är idag 
mycket större vilket ger en känsla av frihet. Samtidigt införs nya typer 
av kontroll som kanske inte känns lika nära inpå oss: personnummer, 
dataövervakning, dataregistrering etc. Den mer abstrakta kontrollen och 
en större känsla av frihet gör att vi inte riktigt känner igen oss i denna 
bild av individen som en fluga fångad i ett nät av tvång. Men, vilket 
Berger också påpekar, det finns en annan sida av denna bild, som gör 
det hela mer begripligt. Normerna vars efterlevnad kontrollsystemet 
ska övervaka, införlivas i individens medvetande på ett mycket tidigt 
stadium i livet. Människan är en social varelse, och omgivningens 
accepterande är nödvändigt för individens överlevnad och utveckling. 
Vi lär oss tidigt att vilja det som samhället förväntar sig av oss. Bergers 
förståelse av samhället utgår från en vit medelklassmans perspektiv. 
Hot om fysiskt våld existerar t ex för honom främst i form av statens 
tvångsapparat. Men kontrollsystemet ser olika ut för olika kön och 
åldersgrupper. För att se detta kan vi spalta upp kontrollmekanismerna 
på olika nivåer i samhället:  

Makronivån – av Habermas kallad för systemvärldsnivå – omfattar 
de ekonomiska och politiska system som baseras på pengar och makt. 
Till denna nivå hör sådana kontrollmekanismer som politiken och 
ekonomin kan använda för att upprätthålla sig själva: våldsapparat, 
juridisk och politisk kontroll. Hot om fysiskt våld utgörs framför allt av 
det polisiära systemets existens, alltså av möjligheten att ta till våldet. 
Politisk och juridisk kontroll är lagsystemet, skattesystemet och 
liknande. 

Till mellannivån – institutioner, fält och sfärer som tillhör både sys-
temvärlden och livsvärlden – hör framför allt sådana kontrollmeka-
nismer som moral, sedvänjor, uppförandekoder, lokal stil, ekonomisk 
påtryckning, betyg. Hot om fysiskt våld är här aktuellt i ytterlighetsfall 
för dem som drastiskt avviker från normen. På institutionsnivån finner 
vi den allmänt vedertagna moralen i de sammanhang som individen 
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ingår i samt de uppförandekoder som hör till olika institutioner. Här 
finns t ex ekonomiska påtryckningar på arbetsplatsen och betyg i 
skolan. 

Till mikronivån – det Habermas kallar ”livsvärlden” – hör främst 
sådana kontrollmekanismer som ogillande, prestigeförlust, löje, förakt, 
hot om fysiskt våld, förtal, uteslutande från gemenskapen. Hot om fy-
siskt våld är här närvarande i barns värld (inom familjen, kamratgrup-
pen och på gatan), i kvinnors värld (i familjen och på gatan) och i mäns 
värld (på gatan). Ogillande, prestigeförlust och förtal är lika aktuella 
för barn och vuxna av båda könen. 

Samhället förfogar således över många olika kontrollsystem som 
ser till att individen håller sig inom ramen för sin kategori såväl inom 
könssystemet som inom andra skiktningssystem. Existensen av dessa 
mekanismer förklarar till viss del svårigheterna med att skapa jäm-
ställdhet mellan könen. Samtidigt har förändringarna inom könssyste-
met under det senaste seklet varit så stora att användningen av sådana 
begrepp som ”mansdominans” och ”kvinnoförtryck” i förhållande till t 
ex de västerländska samhällen på olika grunder har ifrågasatts.  

 
 

Könssystemet 
 
Jag använder termen ”könssystemet” om den könsmässiga ordnings-
struktur som karakteriserar de flesta kända kulturer. Användning av 
denna term är emellertid inte oproblematisk eftersom jag i artikeln ock-
så använder Habermas’ term ”systemvärld”. I Habermas’ terminologi 
betecknar ”system” en struktur på makronivå, medan könssystemet 
genomsyrar alla samhällsnivåer. Man skulle kunna byta termen köns-
system mot ”könsstruktur”, men detta är enligt min uppfattning olämp-
ligt. Termen ”struktur” lämpar sig som beskrivning av en statisk 
ordning, medan vi i könssystemet kan se förändring. Dessutom anger 
termen ”system” ett maktförhållande mellan dess olika delar, men det 
gör inte termen ”struktur”. Könssystemet producerar relationer av en 
viss typ – det ena könet är överordnat det andra.  

Vissa forskare föredrar att använda termen ”genussystem” för att 
markera det sociala, kulturella och psykiska könet i motsats till det bio-
logiska. Termen könssystem förefaller mig vara mer lämplig eftersom 
grundvalen för systemet är det biologiska könet. Det biologiska könet 
definieras socialt och läggs till grund för ett skiktningssystem, en 
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ordningsstruktur av kön. Så här formuleras detta av Yvonne Hirdman, 
själv förespråkare av genusbegreppet:  

 
Denna grundläggande ordning är förutsättningen för andra sociala ordningar. 
Ordningen av människor i genus har blivit basen för de sociala, ekonomiska 
och politiska ordningarna. Det som gör att vi kan tala om denna ordning på ett 
generellt, abstrakt plan, är just mönsterstrukturen eller systemets två bärande 
[...] logiker. (Hirdman 1988 s 51)  
 

Hirdman pratar om två logiker: isärhållandets tabu (manligt och kvinn-
ligt bör inte blandas) och hierarkin (mannen är normen). 

Könssystemets karaktär uppvisar också förändringar längs tids-
axeln. Gränserna mellan vad som är tillåtet och lämpligt för respektive 
kön ändras. Tidigare legitimerades den manliga dominansen i lagen, 
idag förordas könens jämställdhet. Det blir t ex möjligt för kvinnor att 
uppnå maktpositioner och för män att stanna hemma med barnen. Men 
ett könssystem där manlig dominans och kvinnlig underordning ingår 
som en grundläggande norm består. Skilda regler gäller för individer av 
olika kön. Könssystemet definierar regler för relationer mellan könen i 
stora drag. Men i det moderna samhället är mansdominans illegitim och 
relationerna mellan enskilda män och kvinnor utformas i större 
utsträckning än tidigare av dem själva genom att någon form av 
”kontrakt” skapas (Haavind 1985). I denna rapport tar såväl Drotner 
som Bengtsson upp hur könets innebörd förhandlas fram i det moderna 
samhället.  

Trots könssystemets förändring ses mansdominans och kvinnoför-
tryck fortfarande av feministerna som ett grundläggande socialt faktum. 
Som Hanne Haavind skriver bör det vara ”ett analytiskt paradigm att 
kvinnoförtrycket finns i samhällen av vår typ.” (1982 s 55) Männen 
dominerar i 80-talets Sverige inom ekonomin, politiken och kulturen.  

Det obetalda arbetet delas fortfarande ojämnt mellan kvinnor och 
män. Kvinnor utför den största delen av det (SCB 1986). Arbetsmark-
nads- och ägandeförhållanden är också uttryck för mäns ekonomiska 
dominans. Sverige har under 80-talet haft en i hög grad könssegregerad 
arbetsmarknad. Segregationen innebär att flera arbetsmarknadssektorer 
domineras av antingen kvinnor eller män, att män ockuperar de flesta 
högre positioner på arbetsmarknaden medan kvinnor mycket mer sällan 
uppnår dessa, samt att det finns en uppdelning i s k kvinnliga och 
manliga funktioner och arbetsuppgifter. Principen som råder på alla 
nivåer är: manlig överordning och kvinnlig underordning. Kvinnors 
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arbete betalas också sämre än mäns arbete. Inom politiken ockuperar 
männen större delen av alla betydelsefulla positioner, vilket ofta 
resulterar i politiska beslut som inte gagnar kvinnor. Ett illustrerande 
exempel är att man vill införa en sjätte semestervecka i stället för 
allmän arbetstidsförkortning. Kvinnor arbetar ofta deltid för att kunna 
ta hand om det obetalda arbetet i familjen. De får mindre inkomst och 
följaktligen lägre pension. En allmän arbetstidsförkortning skulle 
minska skillnaden mellan kvinnors och mäns inkomster.  

Enligt Tania Ørum (1988) finns könsskillnaden som en grundläg-
gande metafor i den västliga kulturtraditionen. Den uppträder i form av 
binära poler i språket och tänkandet. Inom kulturen har traditionellt 
män haft en dominerande plats. Även om vi kan se en förändring i 
riktning mot en större benägenhet att tillåta och erkänna kvinnors del-
tagande i kulturskapandet är det lång väg kvar till jämlikhet (se t ex 
antologier över betydelsefulla författare där ytterst få kvinnor är med, 
skolböcker i svenska och historia, uppslagsverk i konsthistoria etc). 
Också de idag skapande kvinnorna syns mindre i medierna än männen. 

Det finns således i samhället en viktig skiljelinje mellan de båda 
könen. Män utgör en dominant grupp, kvinnor en underordnad grupp, 
vilket dock inte innebär att varje enskild man dominerar över kvinnor i 
sina relationer, utan att manlighet som idé och speciella grupper av 
män dominerar. Jean Baker Miller (1978/1988) menar att en dominant 
grupp: 

 
* tenderar att handla destruktivt gentemot underordnade grupper 
* begränsar underordnade gruppers handlingsfrihet och reaktioner 
på destruktiv behandling 
* inte uppmuntrar de underordnade att fullt och fritt uttrycka sina 
erfarenheter 
* karakteriserar de underordnade på ett felaktigt sätt 
* beskriver detta som normalt och ”naturligt” (med hänvisning till 
Gud eller biologin) 
 

De underordnades erfarenheter och synpunkter utesluts från kulturen 
och utgör inte grund för byggandet av kunskap (Miller 1978/1988 s 
76). 

Mäns ekonomiska, kulturella och politiska dominans har klara im-
plikationer för kvinnors liv och utveckling. I samband med den domi-
nans/underordning-relation som råder uppstår en splittring av olika 
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egenskaper och värden mellan könen. En betydelsefull sådan splittring 
är den mellan omsorg och vrede. Omsorg har i den västerländska kultu-
ren lämnats över till kvinnan. Kvinnors ansvar för det obetalda arbetet 
samt koncentrationen av kvinnor inom vårdyrken är ett uttryck för 
detta. Kvinnor tillåts inte att uttrycka vrede, medan alltför omsorgsfulla 
män ses som omanliga. Enligt Miller har denna uppdelning vittgående 
konsekvenser. När omsorgen lämnas över till en undertryckt grupp 
behöver den inte inlemmas i kulturen. Och att omsorg inte inlemmas i 
mäns identitet och kultur, blir enligt Miller ett hot mot mänskligheten. 
Att uttrycka vrede blir i sin tur omöjligt och hotfullt för de 
omsorgsinriktade kvinnorna, vars identitet och kultur bygger på 
relationer.  

 Berit Ås nämner ett antal härskarstrategier vilka män som grupp 
använder för att bevara status quo i relationer mellan könen (1975). Till 
de viktigaste härskarstrategierna hör: 

 
* osynliggörande av kvinnor i olika sammanhang (t ex i språket), 
och av kvinnors arbete, kultur och övriga bidrag till mänsklighetens 
utveckling 
* uteslutande av kvinnor från de sammanhang där de enligt mans-
kulturen inte ”passar in” – t ex som chefer, politiker, kulturskapare, 
samtidigt med ett accepterande av kvinnor i roller som sexobjekt, 
hustrur, mödrar, sekreterare etc 

 
Dominansförhållandena mellan könen på makronivå avspeglas i enskil-
da mäns och kvinnors liv. Könssystemets verkningar varierar i tid och 
rum, för olika kategorier i samhället och för olika individer. Kvinnors 
situation i Sverige är annorlunda vid 90-talets början än för 20 år sedan. 
De allra flesta kvinnor yrkesarbetar idag, de har egen inkomst och egen 
social miljö utanför familjen. Kvinnors rörlighet i både social och 
fysisk mening har ökat i takt med detta växande oberoende. De 
dominerar också bland utexaminerade från gymnasieskolor och 
högskolor (SCB 1986). Kvinnor har höjt sin yrkeskompetens och sin 
yrkesaktivitet kraftigt under den berörda perioden. Men den här 
förändringen har inte enbart varit positiv. Kvinnors ökade yrkesmässiga 
arbetsfrekvens innebär för de flesta ett dubbelt arbete, eftersom män 
inte i motsvarande grad övertagit det obetalda arbetet i familjen (SCB 
1986). Dubbelarbetet innebär att kvinnors möjligheter på arbets-
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marknaden begränsas. Mäns och kvinnors utbildning och yrkesarbete 
fortsätter bl a i samband med detta att vara starkt sektoriserat.  

De senaste årens forskning kring unga kvinnors könsbundna yrkes-
val har pekat på existensen av en kvinnokultur. Kvinnors val och hand-
lingar speglar kvinnokulturens intressen och värden. En rad forskare 
har med likartade begrepp sökt det centralt kvinnospecifika innehållet i 
flicksocialisationen. Ulrike Prokop (1976/1981) beskriver den 
kvinnliga socialkaraktärens förmåga till behovsorienterad kommunika-
tion. Bjørg Aase Sørensen (1982) har myntat begreppet ansvarsratio-
nalitet som syftar på att kvinnor tar större hänsyn till enskilda männis-
kors behov och välbefinnande. Anita Dahlgren (1977) prövade begrep-
pet individorientering (kontra processorientering för pojkar) för att 
förklara flickornas större intresse för mänskliga relationer. Under-
sökningar har visat att flickor ofta vill bli sjuksköterskor och social-
arbetare för att de vill hjälpa människor (Safilios 1981), och att flickor 
mer än pojkar väljer efter personliga intressen och mindre med tanke på 
framtida lön och status (Kvande 1982). 

En av de nya ”ismerna” som har kritiserat den feministiska forsk-
ningen och dess begreppsanvändning är postmodernismen. Under 80-
talet har det därifrån riktats kritik mot att använda den typ av ”heltäc-
kande” begrepp som nivellerar skillnader mellan olika samhällen och 
har en tendens att vara ahistoriska och etnocentriska. Enligt t ex Lyo-
tard är det sociala fältet för heterogent och därför omöjligt att totalisera. 
Kategorier som kön, ras och klass är för reduktionistiska i förhållande 
till de sociala identiteternas komplexitet, och därför oanvändbara 
(Lyotard 1979/1984). 

Mot detta har bl a Fraser & Nicholson (1988) anfört att postmoder-
nismens motvilja mot kategoriindelning av denna typ har lett till att 
samhällskritiken kommit i skymundan inom denna tanketradition. Den 
begränsar och drar undan grunden för samhällsanalys och därmed för 
samhällskritik. Fraser & Nicholson finner den postmoderna sam-
hällskritikens lokala orientering problematisk om den hårdras (vilket t 
ex sker hos Lyotard), eftersom storskaliga systemproblem då lätt kan 
försvinna. 

 
 

100 



 KONSTANS OCH FÖRÄNDRING 

Könssocialisationen 
 
Könssystemet återspeglas i den individuella människans psykiska 
struktur – individer av olika kön utvecklas psykologiskt på olika sätt, 
de utvecklar könsspecifika identiteter. Termen könssocialisation avser 
att fokusera de aspekter av den primära, tidiga socialisationsprocessen i 
familjen som handlar om hur barnet tillägnar sig en könsidentitet. Men 
trots att kön har stor betydelse för individers utveckling har den 
traditionella psykologin bortsett från det (som t ex i Piagets och 
Ericsons teorier), eller också har teorierna konstruerats på ett könsdisk-
riminerande sätt (som t ex i Freuds och Kohlbergs fall). 

Kvinnoforskare har under senare år utvecklat teorier där individens 
kön och den könsliga arbetsdelningen står i fokus. Den leder till att 
speciella rolluppsättningar, t ex moders- och fadersrollen, formas. En 
konflikt uppstår mellan moderns omnipotens gentemot barnet (kvinnor 
dominerar reproduktionen) och moderns maktlöshet i samhället 
(männen dominerar samhället i stort) vilket skapar förvirring och 
lägger en grund för kvinnoförtryck redan hos små barn (Ruddick 1980). 
Leonard (1983) beskriver en annan viktig sida av denna arbetsdelning 
och av den samhälleliga mansdominansen, nämligen problem i 
relationen mellan fader och dotter. När flickan växer upp blir hennes 
emotionella och andliga utveckling djupt påverkad av hennes relation 
till fadern. Han är den första manliga figuren i hennes liv och den som 
primärt gestaltar hennes sätt att relatera till sin egen maskulina sida och 
därigenom till män. Det sätt på vilket fadern relaterar till flickans 
kvinnlighet kommer också att påverka hennes växande in i kvinn-
ligheten. Men på grund av den könsliga arbetsdelningen i samhället är 
fadern ofta emotionellt eller fysiskt frånvarande. Ethelberg (1985) 
menar att detta skapar en grundläggande konflikt hos varje flicka 
mellan den egna självkänslan och insikten att män har högre status i 
samhället än kvinnor. Enligt Ethelberg är flickan redan vid 5–7 års 
ålder i stånd att förstå att hon permanent tillhör en andrarangs kategori 
med avseende på kön. Gilligan (1982/1985) tar utgångspunkt i 
Kohlbergs teori och bygger upp en teori om skilda moraliska kategorier 
som utvecklas hos de båda könen. Chodorow (1978/1988), som bygger 
på psykoanalysen och sociologin, visar oss det socialisationssystem där 
barnen av olika kön i samspel med vårdaren (som är kvinna) utvecklas 
på ett sådant sätt att den traditionella arbetsdelningen mellan könen 
upprätthålls.  
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Under de senaste decennierna har det svenska samhället genomgått 
stora förändringar som har påverkat könssocialisationen. Dessa föränd-
ringar hänger huvudsakligen ihop med moderniseringsprocesser som t 
ex: industrialisering, välfärdsstatens utveckling, demokratisering samt 
mediernas växande mångfald och betydelse. I förändringarnas 
kölvatten kom kvinnors växande yrkesaktivitet, familjeförändringar 
och nya socialisationsmönster. Idag är kvinnors förvärvsaktivitet i 
Sverige bland de högsta i Västeuropa. Under de senaste 20–30 åren har 
fler barn successivt vuxit upp med yrkesarbetande mödrar, med 
kommunal barnomsorg i form av dagmamma och daghem/förskola och 
i familjer av ny, mindre stabil typ. Mödrars yrkesarbete gör att inte 
minst flickor på många sätt blir friare och mer autonoma i förhållande 
till modern. Föräldrakontrollen minskar liksom mödrars krav på att 
flickor hjälper med mindre syskon eller hemarbete. Det sista kan 
återföras på moderniseringen av hushållen och minskat antal barn i 
familjen. Flickors val av framtid påverkas också av mödrars yrkesarbe-
te. Dagens tonårsflickor utbildar sig och skaffar sig ett yrke. Flickor 
verkar också ha blivit mer geografiskt rörliga, vilket tidigare var en 
manlig egenskap. Flickor flyttar först ut från mindre orter, medan 
killarna stannar kvar. Flickor flyttar också tidigare än pojkar hemifrån 
(Gahlin 1984).  

Trots dessa betydande förändringar av socialisationsformerna 
förändras inte de inre individuella könsstrukturerna lika mycket som de 
yttre. Socialisationsprocessen beskrivs av bland andra Chodorow 
(1978/1988) och Nielsen och Rudberg (1989/1991 och 1991). Chodo-
rows beskrivning fokuseras kring moder–barn-relationen och moder-
skapets reproduktion. Nielsen & Rudberg ser på barn i olika åldrar och 
deras relationer till andra barn (och vuxna). På det sättet kompletterar 
dessa beskrivningar varandra och ger oss en mer fullständig bild av 
könssocialisationen. Följande beskrivning av könssocialisations-
processen baseras på Chodorows och Nielsen & Rudbergs teorier. 
Resonemanget är med nödvändighet schematiskt och anger huvuddra-
gen i en process utan hänsyn till klasspecifika skillnader och indivi-
duella variationer. Jag menar som flera andra att kön är en ”relation, 
som produceras och reproduceras i en komplex, mångbottnad och 
mångdimensionell process” (Saarinen 1989). Men det är för den skull 
inte mindre viktigt att lyfta fram vissa delar av denna komplicerade 
process och att peka på en av många möjliga tolkningar som inte 
utesluter andra. 
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Skillnader i könssocialisationen kopplar Chodorow främst till det 
faktum att modern är barnens huvudsakliga vårdare. Vissa omsorgs-
funktioner övertas längre fram av andra, mest kvinnliga, vårdare/lärare 
på daghem och i skolan. Det är inte så mycket moderns biologiska kön, 
som hennes sociala kön som är betydelsefullt. Hennes egen köns-
socialisation påverkar nämligen hennes uppfattning av barnets kön. Det 
faktum att ett kön vårdar två, att kvinnor tar hand om barn av båda 
könen, bidrar till att skilda utvecklingsmönster för flickor och pojkar 
överförs från generation till generation. Chodorow riktar våra blickar 
mot de generationsbindningar som en dotters födelse väcker hos 
modern. När en flicka föds, återupplever modern den egna barndoms-
relationen med sin egen moder. Det innebär inte att relationen kopieras 
mekaniskt från generation till generation utan att det undermedvetna i 
samspel med moderns personlighet och erfarenheter kommer till 
uttryck i relationen med den lilla dottern.  

På det sättet överförs omedvetet många av de förväntningar, kon-
flikter och problem som fanns i moderns barndom till nästa generation. 
Modern upplever en enhet med dottern och en stark identifikation med 
henne, varmed hon också överför egen ambivalens, egna rädslor, 
hämningar och komplex på flickan. Överföringen sker inte i samma 
form i alla moder–dotter-relationer, utan är tvärtom högst varierande. 
Men i denna relation läggs grunden för överföringen av kvinnors 
samlade erfarenheter av världen utanför som en otrygg plats, och av 
hur denna otrygghet skall bemästras – genom att hålla sig nära mamma 
och därmed begränsa sin rörlighet i stället för att övervinna rädslan, 
upptäcka världen och lära sig att bemästra den.  

Nu vet vi alla av erfarenhet att långt ifrån alla små flickor är still-
samma och försiktiga och alla pojkar självständiga och rörliga. Men det 
finns ett visst mönster i denna bild som ändå gäller pojkar och flickor 
som grupp. Detta mönster upprätthålls av vuxenvärldens reaktioner på 
könskonformt och avvikande beteende hos barnen. Det är inte 
nödvändigvis så att en aktiv 4-årig flicka bestraffas för sin rörlighet 
medan pojken belönas för samma beteende. Det är kanske snarare så att 
flickan uppmuntras att ta hänsyn till andra som blir störda av hennes 
aktivitet, medan de andra får acceptera att ”pojkar är sådana” i pojkens 
fall. Det könskonforma beteendet accepteras lättare av vuxenvärlden. 
Avvikande beteende avstyrs, ignoreras, slätas ut, ofta genom att barnets 
uppmärksamhet vänds till sådant som det ”borde vilja göra” i stället. 
När en pojke gråter blir han kanske inte direkt bestraffad för det men 
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han blir ofta inte heller tröstad, eller också tröstas han av en vuxen som 
verkar besvärad av situationen. De vuxna behöver inte vara övertygade 
att flickor inte får vara aktiva och pojkar inte får gråta, utan det räcker 
med denna överföring av djupt rotade mönster för vad som känns rätt 
och riktigt i könssammanhang.  

Relationen mellan modern och barnet är av en speciell karaktär och 
den utvecklas till det som Chodorow kallar en primär kärleksrelation. 
Denna relation varierar återigen i all oändlighet, och alla känslolägen är 
möjliga från kärlek, över ambivalens och till negation. I ett tidigt skede 
uppfattas modern av barnet som allsmäktig. Medan barnet helt och 
hållet är engagerat i relationen har modern även andra intressen. 
Bindningen till modern, som är särskilt stark hos flickan, skapar 
grogrund för många ambivalenta känslor: ömsom kärlek, ömsom hat, 
svartsjuka och rädsla för modern. Det faktum att modern är huvudvår-
daren för barnen har förstås både positiva och negativa sidor, men 
eftersom moderskapet länge har glorifierats kan det vara nyttigt att 
påpeka det negativa, speciellt när det vänder sig mot kvinnorna själva. 
Kvinnlig dominans över socialisationen leder dels till att olika negativa 
känslor och värderingar (t ex kvinnors negativa värdering av det egna 
könet) omedvetet överförs till nästa generationens flickor och pojkar, 
dels att de negativa känslor som uppstår hos det lilla barnet gentemot 
den allsmäktiga föräldern och som följer med livet igenom uteslutande 
riktas mot kvinnor.  

Alla barns utveckling fortskrider från närhet till självständighet. 
Varje gång barnet vågar sig ut blir världen större och större. Varenda 
gång det kommer tillbaka till modern förändras relationen lite samtidigt 
som de känslomässiga banden med rötter i symbiosen finns kvar hos 
både flickan och pojken. Men flickors och pojkars identitetsutveckling 
skiljer sig ändå åt. Det mönster som snart framträder är att flickans 
närhet till modern successivt förknippas med likheten dem emellan, 
medan pojkens närhet snarare gäller den service modern står till tjänst 
med (Mahler 1975). Pojken är annorlunda än modern och hans identitet 
som pojke baseras på denna skillnad. Flickan är lik modern och hennes 
identitet som flicka baseras på denna likhet. För att bli flicka behöver 
hon inte, som pojken, hitta egna vägar till en könsidentitet som baserar 
sig på skillnad från modern. Detta är sant endast i grova drag, eftersom 
varje flicka måste göra egna erfarenheter och egna experiment med sin 
könsidentitet, men som flicka måste hon inte skaffa sig en annan 
könsidentitet än hennes närmaste vårdare har. Det måste däremot 
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pojken göra för att bli pojke. När pojken föds är hans avskildhet lättare 
att acceptera för modern än flickans avskildhet. Pojkens växande som 
autonom individ sker därför ofta mer smärtfritt än flickans. Men 
eftersom pojken måste identifiera sig med den (ofta) frånvarande 
fadern för att bli pojke, måste han förkasta många av de egenskaper 
som modern representerar, samtidigt som han mer eller mindre abrupt 
förpassar den primära kärleksrelationen med modern till en barn-
domsvärld.  

Som Nielsen & Rudberg påpekar är både pojkar och flickor rela-
tionsorienterade. Båda behöver accepteras av andra människor. Båda 
har behov av att få sitt värde bekräftat av andra. Men det som behövs 
för att en flicka och en pojke skall känna sig bekräftade är olika. När 
flickan ger sig ut i världen vill hon upprepa med andra (framför allt 
flickor och lärarinnor) den likhet och intimitet som hon upplevde med 
modern. Därför känner hon sig bekräftad när hon lyckas skapa en 
förtrolig och intim stämning med vissa andra.  

När pojken ger sig ut i världen strävar han efter att relationerna till 
andra pojkar ska skilja sig från relationen med mamman. Det är med 
andra pojkar på dagis, på gården och i låg- och mellanstadiet som han 
först experimenterar med sin könsidentitet. I en värld där pojkens 
primära vårdare är modern – en kvinna – och där relationen med fadern 
är mycket mer perifer, får han själv hitta på former för sina relationer. 
De kvinnliga lärarna är bara ytterligare ”mammagestalter” som pojken 
skall avskilja sig från. För pojken gäller det, med Nielsen & Rudbergs 
ord, att hans prestationer uppmärksammas och får gensvar från andra – 
ju fler desto bättre. 

Flickans likhet och pojkens olikhet i förhållande till modern varie-
rar i verkligheten en hel del beroende bl a på den individuella relatio-
nens karaktär, och beroende på vems upplevelse av likhet/olikhet vi 
pratar om. Den individuella mångfalden som utformar moder–barn-
relationer är omöjlig att överblicka. Men det finns vissa generella köns-
specifika drag som överförs i denna relation. Det finns en likhet i att 
vara av samma kön som modern eller en olikhet i att vara av ett annat 
kön. Flickans likhet och pojkens olikhet i förhållande till modern 
förstärks i och med sexualitetens stegvisa aktualisering hos barnen. För 
att bli kvinna identifierar sig flickan med modern, som hon också 
upplevde den primära kärleksrelationen med. Hennes identifikation 
med modern befästs genom deras gemensamma heterosexuella intresse. 
Flickans sexualitet riktas mot fadern/andra män. Hennes oavslutade 
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separation från modern och hennes intresse för män leder till en 
intensifierad öppenhet i relationer med människor av båda könen.  

Pojkens könsidentifikation kräver att han identifierar sig med 
fadern, med vilken han har en svagare relation än med modern. Hans 
sexuella intresse skall fixeras på modern/andra kvinnor, samtidigt som 
han känslomässigt separerar sig från modern för att uppnå manlighet. I 
ett möte mellan flickor och pojkar framträder därför konflikter när det 
gäller integration av autonomi, intimitet och sexualitet. Intimitet är för 
flickor under adolescensen främst kopplad till likhet, och hos pojkar till 
olikhet. Autonomin är tvärtom för flickorna kopplad till olikhet och för 
pojkarna till likhet. Medan flickor behöver pojkar i första hand för att 
bli vuxna och uppnå autonomi i förhållande till modern, behöver pojkar 
flickorna främst för att uppnå intimitet och symboliskt återkomma till 
modern, bli små (Nielsen & Rudberg 1989/1991). 

Tonårsflickans situation präglas av styrkan i konflikten mellan å 
ena sidan upplevelsen av enhet med modern (denna upplevelse kan 
likaväl vara positiv som negativ) och bindningen till föräldrarna, å 
andra sidan autonomibehovet. Hennes föräldrabindning är starkare än 
tonårspojkens därför att separationen från modern förblev oavslutad 
under barndomen, och därför att hon redan blivit formad till en person 
med starkare relationsbehov. Relationer till andra människor inklusive 
föräldrarna utgör ett viktigt livsinnehåll för flickan. En mångfald olika 
förhållningssätt förekommer, intresset kan likaväl vara positivt som 
negativt, baserat på nästan symbiotiskt beroende eller på autonomi och 
jämlikhet, och ett otal blandningar av dessa. Tonåren innebär för både 
flickan och pojken inte bara ett farväl till barndomen, den innebär för 
många också en revolt mot föräldrarna och vuxenvärlden. Chodorows 
teori fokuserar vår uppmärksamhet på uppkomsten av flickors 
autonomisvårigheter i relationen till framför allt modern. Det krävs ofta 
drastiska åtgärder från flickans sida för att bryta beroendet och uppnå 
gradvis större autonomi på väg in i vuxenvärlden. Karakteristiskt nog 
gör revoltens former den ofta ”osynlig” för vuxenvärlden (Jonsson 
1980). Flickorna bemödar sig i regel om att upprätthålla en yttre fasad 
av anpassning och revolten vänds ofta inåt i stället för (som hos 
pojkarna) utåt. Den blir ofta självdestruktiv i högre grad än destruktiv 
för omgivningen. 

Socialisationssystemet är olika för flickor och pojkar, män och 
kvinnor. I detta könsspecifika socialisationssystem skapas systematiska 
skillnader hos barn av de båda könen. På kulturell nivå utrycks dessa 
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skillnader genom existensen av föreställningar om kvinnlighet och 
manlighet, om vad det innebär att vara en flicka eller en pojke, en kvin-
na eller en man. Dessa kulturellt skapade föreställningar som finns i vår 
värld och påverkar vara utvecklingsmöjligheter kallas av vissa forskare 
för ”socialt kön”. Lena Nilsson Schönnesson (1987) preciserar 
innebörden av begreppsparet kvinnlighet/manlighet genom att knyta 
det till grundläggande psykisk identitet. Femininitet och maskulinitet är 
enligt hennes definition uttryck för könsroller som motsvarar vår 
kulturs och tidsperiods definitioner av typiskt manliga och typiskt 
kvinnliga egenskaper, intressen och beteenden. Tillsammans bildar de 
båda paren begreppet socialt kön. Denna term inkluderar således för 
Nilsson Schönnesson allt det som inte är biologiskt kön (se Fornäs 
1991 för ett annat sätt att definiera begreppen). Innehållet i kvinnlighet 
och femininitet ger tillsammans det sociala kvinnokönet. Kärnan i 
begreppet femininitet utgörs av en längtan efter gemenskap, att bry sig 
om andra och önska närhet med andra. Kärnan i begreppet maskulinitet 
är en känsla av verksamhet, som innebär självhävdelse, självsäkerhet 
och självexpansion. 

Feministiska teoretiker som Chodorow, Rosaldo och Gilligan har 
kritiserats av Fraser & Nicholson (som här använder sig av postmoder-
na tankegångar) för deras anspråk på att upprätta alltför generella 
teorier. Det gäller att inte vara alltför lokalt eller individuellt orienterad 
när man analyserar samhället, men det är inte heller bra att låta den 
konkreta mångfalden försvinna bakom de allmänna kategorierna. 
Termer som ”mothering”, ”domestic/public sphere” och ”gender identi-
ty” kan enligt Fraser & Nicholson förminska komplexiteten i de feno-
men som de avser att beskriva. De slätar ut skillnaderna mellan kvinnor 
av olika raser, klasser och kulturer – allmänna kategorier som Fraser & 
Nicholson i och för sig alltså accepterar – och vill tvinga på alla 
kvinnor i alla samhällen en version, relevant för vita medelklasskvinnor 
i västerlandet. Olika kvinnor utsätts för olika former av förtryck, och 
det gäller att skapa verktyg som låter oss beskriva alla sorter. Teorierna 
bör vara explicit historiska och observanta på det specifika för olika 
kulturer. Alltså efterlyser Fraser & Nicholson en teori som inte är 
universalistisk men komparativistisk, sökande efter förändringar och 
kontraster i stället för ”heltäckande lagar”. Det är komplexiteten som är 
verklighetens kännetecken och inte förenklingarna, även om allmänna 
begrepp heller inte helt kan undvaras. 
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Simonsen & Illeris (1989) har kritiserat Chodorows teori för att den 
baseras på undersökningar genomförda under 60-talet i amerikanska 
medelklassfamiljer. Teorins centrala tes – att könsdifferentierade 
identitetsstrukturer inte skulle reproduceras om både kvinnor och män 
tog hand om barnen lika intensivt – anser de vackla vid jämförelsen 
med t ex dagens danska förhållanden. I Danmark vid 80-talets slut är 
mödrarnas ”mothering” inte alls lika massiv som den Chodorow 
beskriver, men likväl är de patriarkaliska strukturerna intakta 
(Simonsen & Illeris 1989 s 95). De svenska förhållandena liknar myc-
ket de danska. I båda länderna yrkesarbetar kvinnorna och barnen om-
händertas av dagmammor och daghemspersonal. I båda är tabut mot fa-
derns engagemang i barnuppfostran mindre sträng än den var i USA på 
60-talet. Ändå viker inte de patriarkaliska strukturerna i något av 
länderna. Detta kan ha en annan förklaring än att Chodorows centrala 
tes är fel. Även om mödrar yrkesarbetar och barnen omhändertas av 
andra, är dessa andra likväl kvinnor. Fäders engagemang i barnen är 
fortfarande sekundär jämfört med mödrars, vilket aktuella 
skandinaviska undersökningar visar (Nielsen & Rudberg 1989/1991).  

Chodorows teori har vidare kritiserats av Fahlgren (1988). Fahlgren 
anser att Chodorow i alltför stor grad belastar modern med ansvaret för 
barnens könsspecifika utveckling. Hon menar vidare att Chodorow 
utelämnar det undermedvetnas betydelse i barnets utveckling fast hon i 
övrigt bygger på psykoanalysen. Men Chodorow väljer enbart vissa 
delar av den psykoanalytiska teorin och förkastar andra utan att 
diskutera dem tillräckligt. Hon för inte den teoretiska diskussionen 
mellan biologi, kropp och psyke och riskerar själv att hamna i bio-
logism, vilket hon kritiserar hos Freud. Det ligger mycket i Fahlgrens 
kritik men Chodorows teori har ändå enligt min mening haft och har 
fortfarande ett förklaringsvärde i förhållande till moderskapets 
reproduktion.  

 
 

Ungdomsforskningen och den kulturella friställningen 
 
Men trots könssystemets fortbestånd finns det för individer av olika 
kön nya öppningar och utvecklingsmöjligheter som har samband med 
samhällets modernisering. Den tyske ungdomsforskaren Thomas Ziehe 
ägnar sig åt en övergripande beskrivning av de förändringsprocesser 
som sedan 60-talet försiggår i moderna samhällen och deras konsek-
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venser för ungdomar (1982/1986). Ziehe har använt och utvecklat flera 
begrepp som t ex erosionskris, kulturell friställning, individualisering 
och reflexivitet. Hans teori är användbar i vår analys av tonårsflickors 
liv i dagens samhälle. 

Erosionskris och kulturell friställning refererar till den förändring 
av normer och traditioner som har ägt rum under de senaste decen-
nierna. De normer och traditioner som var aktuella i föräldragene-
rationen har förlorat eller ändrat sin innebörd för dagens ungdomar. Vi 
är vittnen till en kulturell erosion vars konsekvenser är tvåfaldiga. Å 
ena sidan leder den till normlöshet i negativ bemärkelse (den 
durkheimska anomin), å andra sidan innebär den en frihet. Det är 
möjligt att experimentera med normer och värden, att själv komma 
fram till vad man vill tro på, vad som är viktigt för en. Nu finns möjlig-
heten, men ofta också tvånget, att individuellt välja identitet, vilket 
Ziehe kallar för individualisering. Resultatet blir en koncentration på 
självet – att utveckla sig själv, att skapa sin egen stil, att spegla sig i 
andra och ändra sig i takt med att allt annat förändras. 

Dagens ungdomar utvecklar en ”narcissistisk behovsstruktur” som 
Ziehe härleder från förändrade socialisationsförhållanden. Familjens 
roll ändras mer och mer till att bli en konsumtionsenhet och en fristad 
för intima relationer, samtidigt som större och större delar av uppfost-
ran övertas av professionella institutioner. Marknadskulturens idoler 
ersätter mer och mer föräldrarna som identifikationsobjekt. Den 
narcissistiska behovsstrukturen fixeras vid minnen av den tidiga symbi-
osen med modern och tillhörande allmaktsfantasier. Enligt psykoana-
lytisk teori karakteriseras ”den narcissistiska fasen” av oskarpa gränser 
mellan det egna jaget och omvärlden. Människor som den nar-
cissistiska individen möter kommer inte att älskas för sin egen skull, 
utan i den mån de kan bidra till att underhålla de narcissistiska dragen 
hos individen (Fornäs m fl 1984/1989 s 135ff). Kamratgruppen funge-
rar för de unga som en ”social livmoder”. Den används för att undfly 
krav från omvärlden och för att få självbekräftelse. I kamratgruppen 
söker man symbiotisk närhet och inte ömsesidiga relationer till andra 
självständiga individer (Broady m fl 1979). Denna typ av narcissism 
kallar Ziehe i sina senare arbeten för ”narcissism nedifrån” – 
personlighetsdrag som uppkommit genom primärsocialisationen. De 
förstärks ofta senare i livet av ”narcissism uppifrån” – de aktuella 
livsvillkoren i nuet (t ex mediebilderna av ungdomen, den vikt som i 
kulturen tillskrivs utseendet, klädseln, stilen etc).  
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Ett annat viktigt begrepp som Ziehe använder är ”reflexivitet”. De 
unga idag har allt fler möjligheter att uttrycka och fundera över den 
egna identiteten och självet, skapa distans till sig själv etc. De är unga 
och konfronteras samtidigt med bilder av hur de borde vara som unga. 
Kulturindustrin hjälper till att uppförstora orealistiska förväntningar om 
hur en ung människa ska vara. Allt detta innebär fler möjligheter att 
forma sig själv och utvecklas, skapa en egen stil osv, men också att ett 
gap uppstår mellan detta och vad som i verkligheten är möjligt.  

Ziehe förankrar sin teori både i föränderliga familjeförhållanden 
och i djuppsykologiska och kulturella processer, vilket är ett intressant 
tillvägagångsätt. Men storskaliga och inre individuella förändrings-
processer är ofta alltför komplexa och omfattande för att adekvat 
beläggas i empiriska studier. Ziehes analys lider även av samma brist 
som t ex subkulturforskningen, den negligerar nämligen det faktum att 
forskningsobjektet – ungdomarna – inkluderar individer av två olika 
kön. För Ziehes del kan detta förklaras med att han som fenomenolog 
fokuserar processer och skeenden och inte hur dessa processer påverkar 
olika kategorier av ungdomar.  

Simonsen & Illeris (1989) kritiserar Ziehes brist på könsperspektiv. 
Hans teorier om subjektivitetsförändringar baseras på psykoanalysen 
och Heinz Kohuts observationer av framför allt manliga patienter. 
Ziehe ser de psykoanalytiska kategorierna som historiskt föränderliga. 
Men eftersom kön inte alls problematiseras och Ziehe själv är man 
hämtas exempel som beskriver förändringsprocessen oftast från den 
manliga erfarenhetssfären, men tolkas som allmängiltiga. Ziehe påpe-
kar t ex att identiteten hos den enskilde nu inte längre är fast hela det 
vuxna livet igenom. Men denna bild av en fast identitet var tydligast 
kopplad till yrkesarbetsrollen, till en typisk västerländsk manlig identi-
tet aktuell speciellt i vissa samhällsklasser och kategorier, men inte lika 
självklart tillämpbar på kvinnorna. Den kvinnliga identiteten har i 
stället varit centrerad kring relationerna. En kvinnas identitet beskrevs i 
termer av hennes relationer; en giftasvuxen flicka, en gift kvinna, en 
småbarnsmoder, en moder med vuxna barn, änka, mormoder etc. 
Kvinnans identitet varierade med livscyklens olika faser. Mannens 
identitet var mer entydigt kopplad till yrkesidentiteten, han var 
svarvare, officer, lärare, läkare etc. Den stabila identiteten och ett 
linjärt framtidsperspektiv hörde ihop för männens del. Simonsen och 
Illeris motsätter sig också Ziehes uppfattning att de ungas problem med 
autonomi idag är större än tidigare. De menar att autonomimöjligheter 
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för kvinnor i vår tid är under utveckling. För män är det kanske 
tvärtom: autonomi i traditionellt manlig mening tycks snarare vara på 
tillbakagång. Detta har att göra med de förändrade relationerna mellan 
könen. Ett av villkoren för den i traditionellt mening autonome mannen 
har varit den icke-autonoma kvinnan. Nu när kvinnans position och roll 
ändras, förändras också mannen.  

Man kan fråga sig om Ziehe menar att både pojkar och flickor idag 
har större problem med att avgränsa sitt jag från modern. En annan 
fråga är om Ziehes uppfattning att kamratgruppen används som ”social 
livmoder” också inkluderar flickor, för vilka det primära vanligen inte 
är relationer till gruppen utan väninnerelationer? Vi kan tänka oss att 
varenda en av de processer som Ziehe beskriver har könsspecifika 
aspekter (liksom ålders-, klass- och rasaspekter), varför det är intressant 
att anlägga ett könsperspektiv på hans tankegångar. Ziehes teori är 
alltså intressant och användbar för oss trots att den saknar ett 
könsperspektiv. Den stimulerar till ett vidarearbete.  

 
 

Motsättningar i tonårsflickans livsvärld 
 
Dagens svenska tonårsflicka får söka sin väg igenom ett landskap av 
motstridiga behov, förväntningar och budskap. Hennes livsvärld är inte 
lika stabil som den en gång i tiden var. Där finns både konstanser och 
förändringar, och vi behöver i våra analyser därför förena köns- och 
modernitetsperspektiven. Ett förslag till en modell för detta är att 
fokusera motsättningar i tonårsflickans livsvärld. Man kan urskilja fyra 
huvudmotsättningar som troligen gäller tonårsflickor i Sverige idag 
oavsett klass- och etnicitetsbakgrund (Cwejman & Fürst 1988 och 
1990): 

 
* ideologisk könsneutralitet/jämställdhet och könssegregation i 
praktiken 
* konflikten mellan yrkesarbete och moderskap 
* nödvändigheten att hävda sig på männens villkor och samtidigt 
vara kvinnlig 
* nödvändigheten att utveckla personlig autonomi samtidigt med 
kvinnlighetens relationsorienterade sidor 
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Den första typen av motsättningar – ideologisk könsneutralitet/jäm-
ställdhet och erfarenheter av könssegregation i praktiken – ligger bort-
om individers inflytande och skapar relativt fasta ramar för flickans liv. 
Dessa ramar har successivt väsentligt förändrats under 1900-talet. 
Tidigare fanns en uttalad hierarkisering av könen såväl i lagen som i 
ideologin och ett starkare särskiljande av fysiska utrymmen som hörde 
ihop med respektive kön. Idag finns här den könsneutrala (individens 
kön ses som betydelselös) lagstiftningen och ett uppifrånstyrt 
inflytande på vad t ex skolor i Sverige bör förmedla till eleverna i 
könsfrågan. På denna nivå ligger den relativt fasta struktureringen av 
arbetsmarknaden. Här finns också de politiska strukturerna. Varken i 
ekonomin eller i politiken finns idag några uttalade regler för könsstra-
tifiering eller könsåtskillnad (tvärtom kräver man på vissa områden att 
jämställdhet eftersträvas). Samtidigt med denna lagmässiga och 
ideologiska könsneutralitet uppträder könssegregation i praktiken. Den 
karakteriserar både de politiska och de ekonomiska strukturerna, såväl 
den statliga som den privata arbetsmarknaden. Graden av köns-
segregering kan variera från organisation till organisation och mellan 
olika företag och sektorer. Men det tycks finnas en dold lag som säger 
att ju högre upp i hierarkier, ju närmare centrum och ju mer ekonomiskt 
givande position, verksamhet etc, desto färre kvinnor finns det. Och 
tvärtom. 

Könsneutraliteten baseras på jämställdhetslagstiftningen och är den 
svenska statsmaktens officiella hållning. Som sådan representeras den 
av många institutioner bl a skolan. Även om skolan har jämställdhet 
som ett av sina uttryckliga mål, är den i praktiken könsneutral i sin 
verksamhet. Detta betraktades tidigare oomtvistat som en progressiv 
hållning som garanterade flickors tillgång till utbildningssystemet. Men 
i dagens läge resulterar könsneutralitet i antaganden att elevernas kön i 
undervisningssituationen liksom kön i undervisningens innehåll är 
ovidkommande. Könens skeva maktrelation upprätthålls inom skol-
världen genom att kön sällan tematiseras eller problematiseras i det 
praktiska skolarbetet. Samtidigt har man i studieplaner antagit jäm-
ställdhet som ett av skolans mål, men utan att dra några undervisnings-
mässiga konsekvenser av detta. Som skolforskningen, klassrumsforsk-
ningen (Hägg 1982, Nielsen 1987, Wernersson 1989, Helmadotter 
1990, Hultman 1990) och utbildningsstatistik visar har skolan inte lyc-
kats motverka reproduktionen av traditionella attityder och könsroller. 
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Den könsneutrala hållningen är tveeggad. Å ena sidan innebär den 
en öppning, en frihet. Oavsett vilket kön du tillhör har du rätt till lika 
behandling, lika utbildning och i övrigt lika möjligheter. Alla utbild-
ningar, yrken och positioner står i princip öppna för dig. Detta är vad 
som med Ziehes (1982/1986) term kan kallas friställning i förhållande 
till tidigare strikta lagar och anvisningar om det tillåtna och lämpliga 
för vardera könet. Samtidigt innebär könsneutralitet att man blundar för 
verkligheten. I verkligheten råder könssegregation. I verkligheten är 
kön betydelsefullt. Det begränsar vår värld i vissa riktningar och öpp-
nar mot andra. Flickorna möter könsneutraliteten och könssegrega-
tionen och måste lära sig att hantera denna motsättning. De måste hitta 
ett lämpligt förhållningssätt till denna dubbelhet. 

Den andra motsättningen – konflikten mellan yrkesarbete och mo-
derskap – aktualiseras av den nya kvinnorollen som omfattar båda 
delarna. Den moderna kvinnan tillhör två grupper med i stort sätt mot-
satta normer och intressen.  

I familjen kräver barnen kvinnans inlevelse, engagemang och tid. 
De behöver hennes omsorg medan de är små och närhelst de är sjuka. 
De behöver hennes ”kärleksarbete”, som inte värderas i pengar, och 
som håller ihop familjen. Kvinnan i familjen är ”den goda modern” 
som tillhandahåller kvalitéer som inte kan köpas. I arbetet skall hon 
uppfylla arbetslivets krav och passa in i en helt annan kultur. Hon skall 
(helst) vara heltidsarbetande och närvarande fysiskt och med alla 
sinnen. Hon skall vara saklig, yrkesmässig, konkurrensinriktad, och 
inte emotionell. Hon skall i högsta möjliga grad vara separerad från sin 
modersroll.  

Familjen och yrkesarbetet är två skilda världar. Deras främsta 
gemensamma länk är lönen, som tillåter familjen att konsumera. Famil-
jens och yrkets krav är svårförenliga och trots välfärdssamhället förblir 
konflikterna mellan dem olösta. Ett års betald föräldraledighet är för 
kort och den är i verkligheten en modersledighet, eftersom män sällan 
stannar hemma med barnen. Att lämna bort ett 12 månader gammalt 
barn ses av många föräldrar liksom av de moderna barnpsykologerna 
som en undermålig lösning för barnet (Leach 1983). Dessutom finns 
det inte tillräckligt många platser inom kommunal barnomsorg. 
Föräldrarna har möjlighet att stanna hemma med sjuka barn under ett 
visst antal dagar om året. Också här är det mest kvinnor som utnyttjar 
denna möjlighet (Ekerwald 1989). Under föräldraledigheten förlorar 
många kvinnor ATP-poäng. Och den kvinnliga arbetskraftens anseende 
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hos arbetsgivarna är lågt, i och med att alla kvinnor i reproduktiv ålder 
anses ”löpa risken” att få barn och då bli mindre dugliga. Det är kvin-
nor som kategori och de individuella kvinnorna som i verkligheten bär 
de sociala kostnaderna för moderskapet. Detta är i synnerhet aktuellt 
för dem som stannar hemma med barnen utöver föräldraledigheten. 

Samtidigt som den moderna kvinnans dubbla roller innebär en kon-
flikt och en belastning, utgör de också en öppning mot en fullständigare 
individuell utveckling och en större individuell frihet. Den sociala 
friställningen tycks för kvinnors del innehålla tre element: 

 
* osäkerhet i samband med att traditionella normer om vad en 
kvinna bör vara inte längre gäller 
* konflikt mellan olika delar av en ny kvinnoroll 
* öppningar mot mer fullständigt självförverkligande 

 
Liknande resonemang borde också gälla männen, fast förändringen av 
mansrollen kanske inte har varit lika drastisk på kort sikt. Konflikten i 
den moderna kvinnorollen berör i högsta grad dagens tonårsflickor som 
måste försöka hantera och lösa denna konflikt. De måste tidigt ta 
ställning till utbildning och yrke på ett sådant sätt att framtida yrkesar-
bete kan förenas med moderskap. I samband med utbildningsvalet 
måste de tidigt ta ställning till sin framtida familjeroll. Konflikten har 
ändå en positiv baksida. Norm- och relationsdifferentieringen betyder 
för flickans del att fler möjligheter står öppna för henne. Dels är öppen-
heten större för en mångfald olika yrken som alla är åtminstone for-
mellt möjliga för henne. Dels är flickans förhållande till framtida 
moderskap också mer öppet: hon kan reglera sin fruktsamhet, tidpunk-
ten för barnen och antalet barn eller rent av helt välja bort moderskapet. 

Den tredje motsättningen – nödvändigheten att hävda sig på män-
nens villkor och samtidigt vara kvinnlig – berör föreställningar om 
kvinnlighet och manlighet. Det kvinnliga kopplas å ena sidan till ge-
menskap och känslomässiga relationer, å andra sidan till estetiseringen 
av kroppen och vardagen (Prokop 1976/1981). Bilder och modeller för 
estetiseringen tillhandahålls av masskulturen och medlen av marknaden 
(kosmetika, modeartiklar, inredningsartiklar, pynt etc). Det kvinnligas 
innebörd centreras kring moderskap, relationer och skönhet. Att bli 
kvinna innebär för tonårsflickan att utveckla sådana egenskaper som 
placerar henne i den rätta kategorin. Hon måste vara intresserad av 
skönheten i olika former och kapabel att knyta och hålla kvar nära 
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relationer. Men samtidigt skall hon också mer än tidigare och på flera 
områden utveckla egenskaper som tillhör det manliga: självhävdelse, 
självsäkerhet och självexpansion. Dessa egenskaper är nödvändiga om 
hon skall vara framgångsrik i sin utbildning och i sitt framtida 
yrkesarbete, där hon får hävda sig på männens villkor. Männens villkor 
gäller nämligen i stor utsträckning såväl i den kvinnodominerade 
skolan som i de kvinnodominerade arbetsmarknadssektorerna, och 
naturligtvis i ännu högre grad i de mansdominerade delarna av 
utbildningssystemet och arbetsmarknaden. Man kan säga att individua-
liseringen innebär en möjlighet till vidareutveckling av kvinnlighetens 
innebörd. En allmän individualiseringstendens gör det kvinnliga mer 
androgynt. I samband med individualiseringen finns även en tendens 
att vidareutveckla det manliga genom att inkludera vissa ”kvinnliga” 
element. 

Den kulturella friställningen betyder för det kvinnliga en växande 
mångfald av tillgängliga stilar och modeller för utformningen av iden-
titeten, av kroppens och omgivningens skönhet, samt en i viss mån 
friare inställning till moderskapet. Men den innebär också en konflikt 
mellan kvinnliga och manliga egenskaper som vid behov skall smältas 
samman och vid behov separeras alltefter de olika sfärer som individen 
befinner sig i. Detta kan också ses som en utmaning att skapa en ny 
kvinnlighet som integrerar kvinnliga och manliga egenskaper, intressen 
och beteenden. En ”görbarhet” (Ziehe 1982/1986) som tillåter 
experiment att själv forma sin egen kvinnlighet. 

Den fjärde motsättningen – nödvändigheten att utveckla personlig 
autonomi samtidigt med kvinnlighetens relationsorienterade sidor – har 
samband med de nya psykiska strukturer som en tonårsflicka har att 
forma för att kunna hantera den nya kvinnorollen. Detta innebär större 
koncentration på självet i förhållande till tidigare generationer. Nya 
kulturella tendenser till individualisering, identitetsprövande och 
självutveckling stöder en växande autonomi även hos flickorna. Identi-
tetsprövande har tidigare främst varit förbehållet borgerlighetens unga 
män. Idag har det flyttats ner i åldrarna och utgör en möjlighet för fler 
ungdomar, oavsett klass och kön. Skillnaden mot tidigare generationer 
är inte att alla verkligen experimenterar med sina identiteter, utan att 
alla är medvetna om möjligheten att göra det. Denna möjlighet omfattar 
ens egen identitet och ger samtidigt en insikt om att man som förälder i 
en ständig dialog med barnen kan forma deras identiteter. Denna insikt 
skiljer sig väsentligt från den radikalbehavioristiska övertygelsen att ett 
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barn är som en svart box som man kan göra allting med genom yttre 
påverkan. I detta moderna synsätt är barnen tvärtom autonoma 
individer från första dagen i sitt liv, men man är medveten om att de 
formas i interaktionen med omgivningen. Ingenting är längre givet, 
utan allt är formbart och görbart på det subjektivas nivå. Samtidigt med 
detta experimenterande och denna föränderlighet finns fortfarande 
ganska fasta identitetsstrukturer hos de båda könen. Trots de 
förändrade socialisationsvillkoren och de nya socialisationsagenternas 
påverkan fortsätter flickor och pojkar att utveckla ett relaterande 
respektive ett autonomt jag (Nielsen & Rudberg 1989/1991). Nu skall 
dagens tonårsflicka behålla sin relaterande förmåga för att uppnå en 
kvinnlig könsidentitet. Samtidigt skall hon göra sig själv autonom för 
att kunna leva som jämlik, självständig och fri individ i ett samhälle där 
mannen är normen. 

Ziehes friställning och görbarhet är kanske i viss mån en illusion, 
men utgör ändå i flera avseenden också en realitet. Själva illusionen 
kan dessutom i sig också medföra växande expansionsmöjligheter. Om 
tonårsflickan tror att hennes möjligheter som kvinna är precis likadana 
som mäns möjligheter, att allt är möjligt för alla och att det är hon själv 
som bestämmer, ja då kan en del av detta kanske också förverkligas. 
Detta medför att hon får ett växande ansvar inför sig själv, för vad av 
allt det möjliga hon själv lyckas förverkliga. Samtidigt kan detta 
växande ansvar vara en stimulans för utvecklingen. När tonårsflickan 
tar sin utveckling i egna händer, själv väljer, planerar och väljer bort, 
finns där också en potential att anta utmaningar, fullfölja sina planer 
och förverkliga sig själv.  

 
 

Slutord 
 
Vi förundras ofta över hur långsamt det går att förändra de traditionella 
könsrelationerna på djupet. Lika ofta förleds vi att tro att jämställdheten 
mellan könen nästan är fullbordad. Dubbelheten omger oss. Nielsen & 
Rudberg (1991) förklarar detta fenomen med existensen av långsamma 
och snabba förändringsprocesser. Till de snabba för-
ändringsprocesserna hör kvinnors ökande utbildning och yrkesaktivitet 
samt vissa normer och ideologier. Till de långsamma förändrings-
processerna hör könsidentiteterna och den könsspecifika arbetsdel-
ningen inom produktion och reproduktion. 
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Vi ser slående stora förändringar inom vissa områden, men också 
sega strukturer som är svåra att ändra. Våra förväntningar i fråga om 
jämställdhet formas kanske mera på grundval av de väl synliga föränd-
ringarna än på grundval av de ofta mindre synliga sega strukturerna. Vi 
förväntar oss därför att könsrelationerna ska moderniseras lika fort på 
alla nivåer och i alla avseenden. I verkligheten tycks det ofta vara så att 
det som befriar samtidigt begränsar och vice versa. Tonårsflickor ställs 
inför svåra val och konflikter, och i detta ligger en möjlighet till 
självutveckling och ansvarstagande, till att själv forma sitt liv.  
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