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Psykologin har som vetenskaplig disciplin länge haft ett tolknings-
företräde när det gällt beskrivning, förklaring och förståelse av hur 
individen konstruerar sin könsidentitet. Psykologin har konstruerat in-
nebörden i begreppen ”kvinnligt” och ”manligt”, som baserats antingen 
på skillnad eller likhet (Hare-Mustin & Marecek 1988). Under perioden 
1930 till 1970, dvs under en period av drygt 40 år, konstruerade 
forskarna inom psykologin kvinnligt och manligt som skillnad. Man 
tog alltså fasta på och överdrev skillnaderna mellan könen (Pleck 
1983). Kvinnligt och manligt förstods antingen som polära och antite-
tiska personlighetsdrag och legitimerades av psykoanalytisk teoribild-
ning, eller som polära och antitetiska roller och legitimerades av Tal-
cott Parsons rollteori, eller som en kombination av dessa båda referens-
system (Pleck 1983, Hare-Mustin & Marecek 1988). Förutom att upp-
fatta kvinnligt och manligt som antitetiska och varandra ömsesidigt ute-
slutande, så uppfattades oftast manligt som överordnat och kvinnligt 
som underordnat. Men det avgörande draget i det här synsättet var 
inom psykologin uppfattningen att könsroller utvecklas inifrån snarare 
än att de pådyvlas på ett godtyckligt sätt utifrån. 

Det här perspektivet benämner den amerikanske forskaren Joseph 
H Pleck (1983) ”det maskulina könsrollsidentitetsparadigmet”. Han 
menar att det inte bara har dominerat den s k vetenskapliga psykologins 
syn på manlighet i över 40 år. Detta paradigm representerar också det 
sätt som vårt västerländska samhälle har konstruerat manlighetens psy-
kologi på. Jag tänker ta upp vissa av huvudteserna i Plecks analys av 
den akademiska eller ”rationella” psykologin i USA under perioden 
1936-1976 och sedan ställa dem mot psykoanalysen under motsvarande 
period. Därefter går jag igenom några olika försök till dekonstruktion 
av det dominerande perspektivet som vuxit fram sedan mitten av 1970-

121 



MARGOT BENGTSSON 

talet, nämligen kvinnoforskningsperspektivet, genusforskningsperspek-
tivet och modernitetsperspektivet. Dessa alternativa tolkningar till de 
dominerande perspektiven utgör i sin tur naturligtvis konstruktioner 
som i sin tur är möjliga att dekonstruera.  

Dekonstruktion och konstruktivism är s k postmoderna rörelser 
inom vetenskaps- och kunskapsteorins fält. De ifrågasätter grundanta-
gandet att det finns en enda ”sann” och direkt tillgänglig ”verklighet”, 
och föreslår att den ”mening” vi tillskriver verkligheten är ett resultat 
av social erfarenhet (Hare-Mustin & Marecek 1988). Det samtida in-
tresset för bägge dessa rörelser är ett uttryck för en allmänt spridd skep-
sis mot avarter och förenklingar av den positivistiska traditionen i ve-
tenskapen och essentialistiska teorier om sanning och mening (Rorty 
1979). Både konstruktivism och dekonstruktion hävdar att mening och 
verklighetsuppfattning är historiskt skapade och återskapade med språ-
ket som medium. Vår erfarenhet återspeglar inte direkt det som är ”där-
ute”, utan är en organisering och ett ordnande av det. Kunskap är ett 
sökande efter sätt att bete sig och tänka som ”passar ihop” (von Gla-
serfeldt 1984). Snarare än att passivt observera verkligheten, konstru-
erar vi aktivt de meningar eller betydelser som bildar en ram för våra 
perceptioner och erfarenheter. Sålunda är vår förståelse av verkligheten 
en representation, dvs en ”åter-presentation”, inte en kopia av vad som 
är ”därute”. Representationer av verkligheten är delade meningar som 
härrör sig från språk, historia och kultur. Det är inte så att formella 
lagar och teorier i vetenskapen nödvändigtvis är fel eller oanvändbara, 
utan snarare kan de, som Kuhn (1962) hävdade, betraktas som förkla-
ringar baserade på ett antal sociala konventioner (öppna eller dolda 
överenskommelser, delade meningar). Där flertalet forskare frågar efter 
”fakta”, frågar konstruktivisten således efter vilka grundantaganden 
som gäller; där andra forskare frågar efter svaren, undrar konstruk-
tivisten över vilka frågorna är. 

Konstruktivism och dekonstruktion är begrepp som förutsätter var-
andra. Konstruktivismen är som metod inriktad på att lyfta fram domi-
nerande tolkningar eller meningar i olika sammanhang – alltifrån texter 
och samtal till olika vetenskapliga diskurser. Dekonstruktion betyder 
ungefär ”öppna upp för alternativa tolkningar”, lyfta fram dolda mar-
ginaliserade eller avvikande meningar i olika sammanhang, dvs de 
perspektiv som tystats, negligerats, förnekats, bortträngts eller osynlig-
gjorts av det dominerande tolkningsperspektivet (konstruktionen). Men 
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låt mig nu alltså först presentera det ”vetenskapliga” perspektivets 
könskonstruktioner.  

 
 

Den vetenskapliga psykologin 
 
Den ”förnuftiga”, ”rationella” eller vetenskapliga psykologin har sin 
kunskapsteoretiska bas i positivism och empirism. Udden i denna filo-
sofi var ursprungligen vänd mot olika essentialistiska antaganden om 
människans ”sanna” natur. Det kan vara av intresse att påminna om att 
såväl 1800-talets klassisk positivism som 1920-talets logiska positivism 
bars upp av antiauktoritära och samhällsradikala strömningar (Hansson 
1991). Den framgångsrika utvecklingen av standardiserade intelligens-
test i början av 1900-talet representerade en milstolpe vid framväxten 
av psykologin som en modern vetenskap. Under denna första ut-
vecklingsperiod konstruerade forskarna kvinnligt och manligt som 
likhet (Bengtsson 1969). Detta grundades på att forskarna inte kunde 
upptäcka några skillnader mellan kvinnor och män i förmågan att han-
tera intelligenstesten; män framstod inte som mer intelligenta än kvin-
nor. Det gick emot konventionella och allmänna meningar om kvinnligt 
och manligt i samtiden och användes i kvinnorörelsens kamp som argu-
ment för att kvinnor skulle få lika skolning, utbildning och rösträtt som 
män. 

Men 30-talet innebar en vändpunkt i synen på kvinnligt och man-
ligt inom den akademiska psykologin (Pleck 1983). Genom att använda 
sig av samma teknik som använts vid framtagandet av intelligenstest, 
så konstruerade forskarna de första maskulinitets- och femininitets-
skalorna. Dessa test antogs fastställa hur individer placerade sig på ett 
hypotetiskt kontinuum, som sträckte sig från maskulinitet vid den ena 
polen till femininitet vid den andra polen. Och här, menar Pleck, 
smyger ett första oanalyserat grundantagande om maskulinitet och fe-
mininitet in – nämligen att maskulint och feminint utgör varandras 
motpoler. Det andra oanalyserade grundantagandet i denna forskning 
utgörs av den maskulina polens överordning i förhållande till den femi-
nina polen. Detta belyses dels av de oroade frågor som Pleck menar var 
drivkraften bakom forskningen, nämligen ”Vad är det som gör män 
mindre maskulina än de borde vara?” och ”Vad kan vi göra åt det?”, 
dels av det stora antal manliga forskare som ägnade sig åt denna 
forskning. De flesta och bästa manliga forskarna, enligt Pleck, och de 
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mesta pengarna till forskning inom akademisk psykologi i USA ägna-
des under denna period dessa frågeställningar och gavs den högsta ve-
tenskapliga statusen. Detta kan man relatera till hur få manliga forskare 
som inom akademisk psykologi i dag ägnar sig åt problemet vad man-
lighet är och hur lite pengar en sådan forskning ger, för att inte tala om 
den vetenskapliga statusen.  

Att forska om män, manlighet och maskulinitet sågs under perioden 
1930-1970 som höjden av vetenskaplighet och gavs stort tolknings-
företräde både innanför och utanför den akademiska psykologins grän-
ser. Metoderna och begreppen man använde sig av ansågs också som 
synnerligen vetenskapliga. Maskulinitet och femininitet definierades 
som nämnts operationellt genom de test som mätte maskulinitet och 
femininitet (MF-test) i analogi med intelligensen, som operationellt 
definierades genom intelligenstest. Valideringen av intelligenstesten 
fick man genom skolor och betyg. De som klarade testen bra, dvs hade 
höga IQ-poäng, var som regel de som klarade sig bäst i skolan och fick 
höga betyg. Men hur validerade man maskulinitets- och femini-
nitetstesten? Eftersom det var svårare att hitta några yttre, ”oberoende” 
kriterier på maskulinitet och femininitet, så relaterade man poängen på 
MF-testen till en mängd olika sociala önskvärdhetskriterier, som 
psykisk hälsa, social framgång, IQ, självkänsla osv. I början av pe-
rioden, på 30-talet, innebar höga värden på maskulinitetsskalorna för 
män också höga värden på de sociala önskvärdhetskriterierna, och höga 
värden för kvinnor på femininitetsskalorna innebar höga värden på de 
sociala önskvärdhetskriterierna. Men mot slutet av perioden, dvs på 70-
talet, var förhållandena omvända; höga värden för män på 
maskulinitetsskalorna innebar låga värden på de sociala önskvärdhets-
kriterierna, och i synnerhet höga värden för kvinnor på femininitetsska-
lorna innebar låga värden på de sociala önskvärdhetskriterierna. Detta 
innebar att den teoretiska och metodologiska legitimeringen av dessa 
MF-skalor använda på det traditionella sättet bröt samman (Bem 1974). 
Motsvarande sammanbrott har inte skett för intelligenstesten. Av detta 
kan man kanske dra slutsatsen att samhällets värdering av vad som ska 
anses som ”intelligent” inte har ändrats lika kraftigt som innebörden av 
”maskulinitet” och ”femininitet”. 

Den akademiska psykologin har ännu inte hämtat sig från samman-
brottet utan utdefinierar hela området och frågeställningarna om 
maskulinitet och femininitet som ovetenskapliga och suspekta. Som allt 
annat inom den s k vetenskapliga psykologin, som kan misstänkas vara 
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känslomässigt laddat, motsägelsefullt eller på annat sätt ”infekterat”, så 
har man överlåtit till den psykodynamiska psykologin att hantera frågor 
kring manligt och kvinnligt. Därmed kommer jag in på det psyko-
analytiska perspektivet. 

 
 

Psykoanalysen 
 
Det paradoxala är att psykologins andra, vetenskapligt marginaliserade, 
mer kulturellt dominerande referenssystem, det psykoanalytiska, också 
främst behandlar psykiska fenomen som av kulturen och vetenskapen 
ansetts ”irrationella”. Sett i ett historiskt ”dialogperspektiv”, kan man 
tolka det som att de båda psykologiska referenssystemen förutsätter 
varandra samtidigt som de förnekar varandra. De snäva gränser som 
den positivistiskt-empiristiska vetenskapstraditionen inom den 
akademiska psykologin satte upp för sanning och förnuft, lämnade ett 
utrymme eller tomrum för allt det som inte erkändes som vetenskap. 
Därmed kan man se det som att de båda psykologiska referenssystemen 
i själva verket är beroende av varandra och ömsesidigt betingar var-
andra. 

Att kunskapsteoretiskt förankra den psykoanalytiska diskursen är 
inte lätt. Periodvis har psykoanalysen, som nämnts, bedömts som helt 
ovetenskaplig av vetenskapssamhället, periodvis har åtminstone delar 
av den psykoanalytiska diskursen accepterats som förenliga med veten-
skapliga teorier och metoder. Men att vetenskaps- och kunskapsteore-
tiskt förankra psykoanalysen är inte mitt syfte här. Det jag tänkte ta upp 
är i stället att psykoanalysen, trots sin stora och periodvis opposi-
tionella inställning till den akademiska psykologin, i mycket följer en 
likartad utvecklingslinje i synen på manligt och kvinnligt som den aka-
demiska psykologin. Freuds grundantagande om könens essens är att 
de är olika och hans grundantagande om maktrelationen mellan könen 
är att den manliga hierarkin och dominansen är naturlig, öppen och 
oundviklig. Men Freud ansåg, som bekant, att könen liksom hetero-
sexualiteten ”skapades”; vare sig uppfattningen om den egna könsiden-
titeten eller att rikta sina sexuella önskningar mot en representant för 
det motsatta könet ansåg Freud vara biologiskt eller medfött, utan 
kulturellt skapat. Att manligt och kvinnligt måste innebära varandras 
motsatser och manligt vara överordnat kvinnligt ansåg dock Freud vara 
det pris den mänskliga naturen måste betala kulturen och civilisationen 
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för att kunna vidmakthålla samhället. Inget samhälle kan undvara 
incesttabut eller heterosexualiteten, men människobarnet är till sin 
natur både incestuöst och pansexuellt, därför måste såväl incesttabut 
som heterosexualiteten skapas.  

Många nutida Freuduttolkare vill se Freud som en föregångare till, 
eller själva orsaken till den postmoderna förvirringen – ”vi skapar 
verkligheten, vi upptäcker den inte”. Något som i detta sammanhang 
innebär att könsidentitetens grund är kulturell och inte biologisk – att 
det så att säga är kulturen som bestämmer över biologin och inte 
tvärtom. Nu har de här teserna eller grundantagandena hos Freud varit 
föremål för oräkneliga motstridiga tolkningar i snart 100 år. Men att 
Freud uppfattade manligt och kvinnligt som varandras motpoler – en 
dikotomi – och manligt som överordnat kvinnligt – en hierarki – därom 
tror jag inte det råder något tvivel. Att psykoanalysens studieobjekt 
främst var sexualitet, könsidentitet, kvinnligt och manligt (förutom det 
omedvetna, överföringen och upprepningstvånget) – från Freuds sena 
1800-tal ända fram till och med 1960-talet, alla varianter och 
dissidenter till trots – tror jag också de flesta är överens om. Kulturellt 
fick psykoanalysen stor genomslagskraft men den akademiska 
psykologin förhöll sig, som tidigare nämnts, länge helt kallsinnig gent-
emot psykoanalysen. Det var först på 1940-talet som den akademiska 
psykologin närmade sig psykoanalysen och det var just de akademiska 
maskulinitets- och femininitetsforskarna i USA som började använda 
sig av psykoanalysen (Freuds oidipalteori) för att teoretiskt legitimera 
och förankra sin empiriska forskning. 

Brottet med den tanketradition med avseende på kön, som Freud 
representerade inom psykoanalysen, kom, liksom för den akademiska 
psykologin, på 70-talet. För psykoanalysens del var det den period då 
psykoanalysens praktiker och teoretiker började ifrågasätta om det var s 
k oidipala störningar som var grunden till de störningar man påträffade 
i kliniska sammanhang. Med koncentrationen på s k narcissistiska stör-
ningar, som man utvecklingsmässigt härledde från 0-3 årsåldern, där 
man antar att kön ännu inte spelar så stor roll som under den oidipala 
perioden i 3-5 årsåldern, försvinner kön och sexualitet ur fokus för 
analyserna. Dessa koncentreras i stället på den s k separations-in-
dividuationsfasen och på individens könsoberoende behov eller förmå-
ga att skapa sig ett från modern fristående och autonomt ”själv”. Kon-
centration på denna tidiga – förment könlösa – utvecklingsfas, samt på 
den vuxna individens – oberoende av kön – behov av en relativ 
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självständighet och autonomi i kombination med de samhälleliga för-
ändringarna med avseende på relationen mellan könen, gjorde att psy-
koanalysen utvecklades i samma könsneutrala inriktning som den aka-
demiska psykologin. Frågor om kön, könsidentitet och sexualitet 
marginaliserades. Från att ha varit tvåkönad utvecklades den domine-
rande psykoanalytiska diskursen, liksom den dominerande akademiska 
psykologin, till att bli enkönad eller snarare könlös. 

Mot denna utveckling inom psykoanalysen revolterade efterhand 
såväl psykoanalytiska feminister som Lacaninspirerade postmodernis-
ter, varav somliga anser sig vara feminister medan andra berömmer sig 
av att vara ”antifeminister” (Moi 1985). Och mot denna utveckling 
inom den akademiska psykologin revolterade kvinnoforskare med för-
ankring i psykologins alla delområden, från socialpsykologi och kog-
nitiv psykologi till biologisk psykologi. Därmed kommer jag in på 
kvinnoforskningsperspektivet. 

 
 

Kvinnoforskningen 
 
I den traditionella psykologin var det män som ställde frågor om man-
lighet och konstruerade manlighet så att säga på bekostnad av kvinn-
lighet. Skillnaden i metod mellan akademisk psykologi och psyko-
analys tycks inte ha spelat någon roll. Trots att skillnaden mellan att 
ligga på psykoanalytikerns divan och associera fritt och att fylla i ett 
maskulinitets-femininitetstest kan förefalla enorm, är ändå de båda 
referenssystemens konstruktion av manligt och kvinnligt mycket lik-
artad. Inget av de båda referenssystemen har heller förmått förutsäga 
eller ens i efterhand förstå de förändringar som inträffat i samhället 
med avseende på kön och könsrelationer. Psykologins båda domine-
rande referenssystem har snarare erbjudit ett seglivat motstånd mot 
varje förståelse av könsdimensionen. Förändringarna har i stället initie-
rats utifrån, från andra discipliner och från samhället. 

Till en början var det kvinnor och kvinnoforskare som började 
ifrågasätta konstruktionen av kvinnlighet och som motvikt skapade ett 
kvinnlighetsbegrepp så att säga på bekostnad av manlighet (dvs gav 
igen med samma mynt). Senare kom även en ny mansforskning att bi-
dra till kritiken (jfr Bengtsson & Frykman 1987), men jag ska här kon-
centrera mig på två olika kvinnoforskningsperspektiv. 
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Psykoanalytiska feministers dekonstruktion av psykoanalysen 
 
En av de kvinnoforskare som mest framgångsrikt utmanade såväl den 
traditionella, patriarkala psykoanalysen, som den moderna, förment 
könsneutrala psykoanalysen, var den amerikanska sociologen Nancy 
Chodorow. Hon återupprättade psykoanalysen som tvåkönad i Freuds 
anda, men vände på den freudianska könshierarkin. Också i Chodorows 
referensram framstår manligt och kvinnligt som varandras motpoler – 
som dikotoma – och en klar hierarkisering mellan könen återkommer, 
men med omvända förtecken. Nu är det det kvinnliga som befinner sig 
vid den positiva och inom familjen överordnade polen medan det 
manliga befinner sig vid den negativa och underordnade polen. Om 
oidipusmyten och triangeldramat mor–son-far utgör grundbulten i 
Freuds referenssystem, så är det mor-dotter-dyaden som är grundbulten 
i Chodorows referenssystem. I Freuds diskurs är det mor-son-relationen 
som är den idealiserade och fadern, som uppenbarar sig som ormen i 
paradiset och får representera den kärva verklighetens krav, till vilka 
sonen måste anpassa sig. I Chodorows diskurs är det i stället mor-
dotter-relationen som är den idealiserade. Männen släpps antingen över 
huvud taget inte in i paradiset eller så kastas de ut därifrån alltför tidigt, 
beroende på att de är av manligt kön. I förlängningen av de resonemang 
som Chodorow för i sin mest uppmärksammade bok The reproduction 
of mothering (1978/1988), ligger att män inte alls har någon privi-
ligierad position hos kvinnor. Kvinnor ”älskar” i själva verket inte män, 
tycks Chodorow mena, de älskar i själva verket barn – helst barn av 
samma kön – och andra kvinnor. Kvinnor använder sig av män för att 
få barn med. Nu uttrycker sig givetvis inte Chodorow så cyniskt och 
rakt på sak utan använder sig av flertalet av psykoanalysens olika 
diskurser: Freuds, Kleins, objektrelationsteorins m fl. Men grundtemat 
hos Chodorow är ändå, menar jag, att kvinnor egentligen inte älskar 
män, de älskar barn och andra kvinnor. Detta beroende på att män inte 
kan ge kvinnor det kvinnor vill ha; och det kan de inte eftersom 
kvinnans, liksom mannens, första kärleksobjekt är en kvinna. 
Chodorows teser har dekonstruerats av Lacaninspirerade feminister (t 
ex Fahlgren 1988). Men det tänkte jag inte gå in på utan i stället ta upp 
social-psykologiska diskurser och antyda hur dekonstruktionen av det 
traditionella, dominerande, könsrollsidentitetsparadigmet har bedrivits 
av kvinnoforskare inom ramen för den akademiska psykologin. 
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Socialpsykologiska feministers dekonstruktion av könsrollsteorin 
 
En gemensam utgångspunkt för de norska socialpsykologiska kvinno-
forskarna på 70- och 80-talet har varit ett allt starkare ifrågasättande av 
Talcott Parsons traditionella könsrollsteori. Harriet Holters analyser på 
60- och 70-talet ifrågasatte Parsons tes om symmetri – att könsrollerna 
var ”olika, men lika värda”. Och Hanne Haavind menar på 70- och 80-
talet att könsrollerna inte längre ger konkreta anvisningar om vad 
kvinnlighet och manlighet är. De normativa ramarna är i stället enligt 
Haavind av mer generell art: 1) kvinnor kan göra allt bara de gör det 
relativt underordnat de män de önskar identitetsbekräftelse från, och 2) 
kvinnor och män har ett stillatigande kontrakt om att dölja kvinnans 
underordning. 

Harriet Holter var en av de första i Skandinavien att använda sig av 
resonemang kring samhällets fortskridande modernisering och moder-
niseringens betydelse för familj, klass, kön och individ (Holter 1976). 
Holter tar också fasta på den speciella politiska konstellation som gällt i 
de nordiska länderna, med (speciellt i Sverige) starka social-
demokratiska partier och socialdemokratins roll för utformandet av det 
Holter kallar ”kvasijämställdhet” både med avseende på klass och kön 
(Holter 1973). Innebörden av detta begrepp återkommer, fast i annan 
utformning, i Haavinds begrepp ”positiv manlighet” och ”positiv 
kvinnlighet” (Haavind 1983). Innebörden av dessa begrepp är att kva-
sijämställdheten mellan könen förvandlats till en ny könsnorm (= hur 
könen bör vara), som ersatt de traditionella könsrollerna. 

I den traditionella könsrollsteoriramen, definierad av Talcott Par-
sons, utgjorde den manliga och kvinnliga rollen varandras motpoler. 
Den manliga rollen definierades som instrumentell. I den ingick för-
nuft, distans, objektivitet, universalism, försörjningsplikt och kontakt 
med den ”stora” världen. Den kvinnliga rollen definierades som ex-
pressiv eller relationell. I den ingick att sörja för de emotionella beho-
ven för män och barn inom familjens ram (den ”lilla” världen), att ge 
uttryck för känslor, närhet, partikularitet och subjektivitet. Könsrollerna 
kompletterade varandra, de var olika men lika värda. Köns-
rollsteoriramen antogs vara strikt deskriptiv (beskrivande) men funge-
rade i själva verket preskriptivt (normerande). Dessutom var, som 
speciellt de skandinaviska könsrollsforskarna påpekade, den manliga 
rollen överordnad den kvinnliga (Holter, Liljeström m fl). Köns-
rollsteorin kom att förmedla uppfattningen att kvinna och man på grund 
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av sina respektive roller stod vid sidan av varandra och agerade 
gentemot ett abstrakt samhälle. Den kunde inte fånga förändring som 
en dialektik som uppstår mellan och inom själva könsrelationerna, dvs i 
relationen mellan män och kvinnor. En bättre metafor, menade Haavind 
(1985), är att föreställa sig att man och kvinna står gentemot varandra 
och utgör varandras möjligheter och begränsningar. 

Haavinds sätt att arbeta begreppsligt skiljer sig från tidigare dis-
kurser som jag varit inne på. Såväl begreppen kvinnligt och manligt 
som begreppen makt och dominans är i Haavinds referensram relatio-
nella begrepp, som ömsesidigt betingar varandra (1983, 1985). Detta 
bryter mot tidigare analysstrategier som gick ut på att uppfatta begrep-
pen kvinnligt och manligt som fasta roller eller som dikotoma egen-
skaper hos personligheten, eller begreppen makt och dominans som 
mängdbegrepp, dvs att ha mer av det ena eller det andra. Haavinds 
konsekvent genomförda relationella eller interaktionistiska perspektiv 
skiljer sig klart från de tidigare diskurserna. 

Haavinds utgångspunkt är att en rörelse försiggår från ett samhälle 
med segregering mellan könen till ett samhälle där större integrering är 
idealet. Det är också en rörelse från ett samhälle där könsskillnader 
betraktas som uttryck för en social ordning till ett samhälle där man 
försöker minska sådana skillnader. Sociala könsskillnader blir alltså i 
stigande grad betraktade som illegitima. Det innebär en social rörelse 
från väldefinierade komplementära könsroller till mera oförutsägbara 
könsförhandlingar (Haavind 1985). 

Eftersom flera kvinnor har tagit steget in i produktionslivet, i poli-
tiken och ut på en rad offentliga arenor i vår tid, blir det fler tillfällen 
för män och kvinnor att mötas nu än förr. De gör erfarenheter av 
varandra i roller som i princip är tillgängliga för båda könen. Likväl har 
parternas kön betydelse. Men kön ger inga exakta anvisningar för hur 
man ska uppträda. I stället blir det en ram för tolkning av personernas 
handlingar. Denna tolkningsram fungerar som en potential. Ibland görs 
den relevant, ibland inte. Vilketdera beror på det implicita avtal som de 
två parterna har för samvaron. Avtal om vilken roll kön ska spela blir 
ett slags löpande sidotema till det som är interaktionens uppenbara 
avsikt. Varje kvinna, som vill delta på lika villkor med män på sociala 
arenor där män är i majoritet, får betala ett pris – hon måste överlåta till 
de andra deltagarna att avgöra när hennes kön är relevant eller ej för 
värderingen av hennes och andras handlingar. Håller hon sig till de 
traditionella könsrollsförväntningarna, faller hon utanför. De nya regler 
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som gäller är vanligen inte formulerade, och i varje fall inte i 
könstermer. Det är regler om vad som är relevant och viktigt och vem 
som bestämmer det. De nya spelreglerna är alltså metaregler. Den som 
har kontrollen över metareglerna för när kön är relevant eller ej har en 
form av kontroll som kan användas både till fördel och till skada för 
den enskilda kvinnan. 

Haavind menar alltså att idag har mansdominansen blivit illegitim. 
Ibland framställs det som om varken män eller kvinnor vill handla som 
de gör. När de möts är det som marionetter, styrda av strukturen. Men 
könsförhållandena är just något som skapas av de enskilda, och som 
realiserar viktiga värden hos båda parter (Holter 1976). Kär-
leksförhållandet mellan man och kvinna är kanske det viktigaste av 
dessa värden. Det rör sig om att bekräfta varandras identitet som man 
och kvinna. Haavind ser kärleken mellan könen som ett känslomässigt 
tillstånd (eller förhoppning om ett sådant tillstånd) som får den manliga 
dominansen och den kvinnliga underordningen att framstå som positiv 
och eftertraktansvärd för båda parter.  

 
Det ’tradisjonelle’ ekteskap eksisterer fremdeles, og ikke bare i den eldre 
generasjon. Men det ser ut til å være en utvikling i gang der ektepar i større 
grad forholder seg til et kvasiegalitært ideal. Jeg prøver altså å gripe det 
paradoks at kjønn tilsynelatende blir mer irrelevant og illegitimt som 
begrunnelse for atferd, samtidig som det rent faktisk styrer 
atferdsfortolkninger, og uten at kjønnskjærligheten tillegges mindre betydning 
som begrunnelse for handlinger. Kjærligheten fremstår som 
almenmenneskelig. Ekteskapet blir en skjult disiplinering fordi det står sentralt 
i identitetsbekreftelsen. […] Jeg åpner ikke for en total akseptering av all slags 
markedstenkning som ideologi, men ønsker å få frem de implisitte 
markedslover som styrer ikke bare våre ekteskap, men vår oppfattelse av sel-
vet. […] Sagt med litt andre ord, ekteskapet er en kontrakt, og først ved å gjøre 
denne eksplisitt kan den forbedres, endres, prøves ut, gjøres felles, overskrides 
osv osv. Jeg vil ikke anklages for å ødelegge kjærligheten. Det er ingen kjær-
lighet å ødelegge, bare muligens en å vinne. (Haavind 1983 s 153 och 171) 

 
Den empiri Haavind bygger på är en undersökning av ett 100-tal 
småbarnsfamiljer i Norge, där hon jämfört ”traditionella” familjer med 
”moderna”, jämställdhetsorienterade. Den fråga hon ställer sig är: hur 
kommer det sig att det också i de moderna, jämställdhetsorienterade 
familjerna utvecklas en form av manlig dominans? Det verkar, skriver 
Haavind, som om könsrollerna i de moderna, jämställda familjerna inte 
längre ger konkreta anvisningar om vad kvinnlighet och manlighet är. 
De normativa ramarna är i stället av mer generell art. 
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Positiv kvinnlighet innebär att en modern kvinna kan göra allt – 
men bara så länge hon gör det relativt underordnad de män som hon har 
med att göra. Chanserna för att hennes kvinnlighet ska bekräftas 
positivt är störst om hon själv bidrar till att få denna relativa underord-
ning att framstå som något annat än underordning. Hon har ansvaret för 
att uppleva och framställa den som önskad och eftersträvad och i över-
ensstämmelse med hennes personliga egenskaper. Därigenom kommer 
mannens överordning inte att framstå som illegitim dominans, utan 
som de egenskaper hos hans person som hon sätter särskilt värde på. 
Det är alltså helt acceptabelt att en kvinna är intellektuell och själv-
säker, om hon bara inte låter det gå ut över sina män, utan väljer 
partner som överträffar henne beträffande detta. 

Positiv manlighet innebär att mannen å sin sida inte framhäver sin 
egen betydelse som person genom att välja en beroende och hjälplös 
kvinna. En betydelsefull man får sin betydelse bättre bekräftad genom 
att rå med en kvinna, som är nästan lika duktig som han själv. Om han 
har en sådan trygghet kan han vara både ömsint och känslig och mjuk. 
Dessutom har han fördelen att få dessa sidor av sig själv bekräftade av 
en kvinna som inte missbrukar dem. Hon tycker nämligen att det är 
viktigt att inrätta sig så att han vågar visa just dessa känslor, vilket 
betyder att hon inrättar sig efter honom. 

Stereotyperna för vad som är positivt kvinnliga och manliga egen-
skaper är i färd med att brytas ned, i den meningen att den uppenbara 
underdånigheten i lägre grad betraktas som en kvinnlig dygd. Den 
hjälplösa och passiva men känsliga kvinnligheten möts med ett visst 
förakt och överseende. Det är inte tillräckligt att vara vacker, god och 
förtjusande, om man inte också är en intressant medmänniska. Själv-
ständighet, kombinerad med frivillig inordning är idealet för positiv 
identitetsbekräftelse för moderna kvinnor. 

Öppen protest eller motvilja mot att inordna sig är däremot inte 
heller välkommet. Nu som förr blir vissa kvinnor stämplade som orim-
ligt aggressiva och hatiska. Det nya är emellertid att uppenbart 
aggressiva eller auktoritära män lättare avfärdas som personligt miss-
lyckade upplagor av manskönet. När en passiv och beroende kvinna 
dåligt kan ge sin man personlig bekräftelse, är det för att hennes 
underdånighet kan få hans manlighet att framstå i negativt ljus. 

Mannen och kvinnan har alltså ett gemensamt projekt som går ut på 
att få hans dominans och hennes underordning att framstå som något 
annat – som deras personliga förhållande till varandra. Män, som 
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framvisar stereotyp maskulinitet och kvinnor, som framvisar stereotyp 
femininitet, har de största svårigheterna att lyckas med detta. Men även 
öppet protesterande kvinnor eller tydligt hjälplösa män utsätts för 
ogillande och förakt för att de inte bidrar till det gemensamma projektet 
att dölja mansdominansen. 

Essensen i Haavinds analys är att kvinnors kvinnlighet värderas 
efter på vilket sätt de underordnar sig män och att mäns manlighet vär-
deras efter på vilket sätt de dominerar kvinnor. Det väsentliga i kvinn-
ligheten och manligheten är sätt att förhålla sig på, som aktualiseras av 
aktuella samspelspremisser. Haavind är inte intresserad av vad som 
mobiliseras utan hur det mobiliseras. 

Här finns, menar jag, en av de första ansatserna att formulera prin-
ciperna för det moderna könskontraktet, som dominerar våra skan-
dinaviska jämställdhetsorienterade samhällen, till skillnad mot det 
könskontrakt som Yvonne Hirdman formulerat och som diskuteras i 
många sammanhang (t ex i Kvinnovetenskaplig tidskrift nr 4/1989, 
3/1988, 1/1989 och 1/1990). Hirdmans formulerade genuskontrakt, till 
skillnad mot Haavinds formulering, skulle jag vilja benämna ett 
traditionellt könskontrakt med rötter i det auktoritära, patriarkala, 
feodala och agrara samhället. Haavinds formulering skulle jag däremot 
vilja kalla ett modernt könskontrakt med sin bas i det moderna, 
kapitalistiska, industrialiserade, individualiserade och formellt demo-
kratiska samhället. Därmed är jag framme vid en diskussion av genus-
perspektivet. 

 
 

Genusperspektivet 
 
Med fokuseringen på ”mellanrummet” mellan kvinnligt och manligt – 
på förhandlingarna mellan könen, på vad det egentligen är könen 
”byter” sinsemellan på olika plan, medvetet och omedvetet, på synliga 
respektive dolda kontrakt mellan könen – innebär de relationella kvinn-
lighets- och manlighetsbegreppen ett perspektivbyte. Från en kon-
centration på det ena eller det andra könet och en användning av den 
ena könskonstruktionen som ett tillhygge gentemot den andra (och att 
synliggöra vad det är som skiljer könen åt), till en fokusering på vad 
det egentligen är som gör att könen håller ihop, vad det är som 
legitimerar könens beroende av varandra, varför könen ”älskar” var-
andra. Genusperspektivet fokuserar liksom det relationella kvinnlig-
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hets- och manlighetsperspektivet på mellanrummet mellan maskulinitet 
och femininitet, kulturellt och symboliskt, mellan manligt och kvinnligt 
på interpersonell interaktionsnivå och mellan kvinnlig och manlig 
identitet på individnivå. 

Men genusperspektivet innebär inte endast ett relationellt, inter-
aktionistiskt, socialpsykologiskt perspektiv, det innebär kanske framför 
allt en fokusering på de språk- och meningsskapande aspekterna av 
interaktionen mellankvinnor och män. Genusperspektivet är klart in-
fluerat av de inledningsvis refererade tolkningsmetoderna konstrukti-
vism och dekonstruktion. Dess företrädare kommer också främst från 
de humanistiska disciplinerna, som t ex litteraturvetenskap och historia, 
där det finns en tradition av text- och diskurstolkning. Men det finns 
också avsevärda skillnader mellan företrädare för genusperspektivet 
inom t ex historieämnet, som Yvonne Hirdman och Joan W Scott, och 
Lacaninspirerade litteraturvetare som Margaretha Fahlgren och Ebba 
Witt-Brattström (i Kvinnovetenskaplig tidskrift nr 4/1990). Fahlgren 
och Witt-Brattström dekonstruerar framför allt kulturella diskurser 
kring sexualitet och identitet. Förutom ett historiskt och relationellt 
perspektiv har Hirdman och Scott däremot det gemensamt att de främst 
dekonstruerar politiska diskurser (Hirdman 1985, 1987 och 1988, Scott 
1989). De har varit mycket offensiva i sin argumentering att 
kvinnoforskning måste bli genusforskning, men skiljer sig också i hur 
de brukar genusbegreppet. Hirdmans sätt att använda sig av genus-
begreppet tycks ligga närmare ett sociologiskt eller t o m 
socialpsykologiskt perspektiv. 

Ett återkommande tema hos Hirdman är att två principer är vitala 
för att förklara och förstå könsrelationen. Den ena är segregering, den 
andra hierarkisering. Hirdman benämner de två bärande principerna i 
genussystemet för ”könen får inte blandas” (segregering) respektive 
”mannen är norm” (hierarkisering). 

Logiskt sett finns det fyra möjliga sätt att förhålla sig till dessa 
principer: båda kan accepteras respektive förkastas, en av dem kan ac-
cepteras medan den andra förkastas och vice versa. Hirdman har med 
hjälp av denna tankemodell analyserat de strategier som under olika 
skeden kommit till användning i kvinnokampen. I detta sammanhang är 
det av intresse att se vilka motstrategier männen eventuellt har utbildat 
i takt med kvinnornas ökade självständighet och samhällets satsning på 
ökad jämställdhet. Använder sig männen enbart av strategier som 
direkt eller indirekt går ut på att bevara manlig dominans? Eller kan 
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man finna belägg för en tendens bland män att bejaka en minskad 
segregering och maktskillnad mellan könen – att med andra ord en kon-
vergens mellan mäns och kvinnors handlingslinjer kan ligga i männens 
eget intresse? 

Scott tycks vilja ge genusbegreppet en mer direkt språklig, bok-
stavligen grammatisk användning, men pendlar själv mellan en strängt 
avgränsad grammatisk betydelse och en bredare betydelse (Scott 1989). 
Hon hävdar att betydelsen av begrepp som manligt och kvinnligt aldrig 
är given av en yttre verklighet, utan hela tiden skapas och omskapas 
genom sin kontextuella användning i språket. Vi kan inte förstå de 
typiskt ”kvinnliga” egenskaper som fördes fram av franska 
revolutionen – plikt, beroende, blygsamhet, huslighet etc – om vi inte 
ser den roll de spelade i definierandet av de ”manliga” dygderna – 
frihet, suveränitet, förnuft, medborgerlighet (Berggren 1989). 

Genus är alltså till skillnad från kön inte någon form av biologisk, 
social eller kulturell identitet som skapas av individuell erfarenhet, utan 
det sätt på vilket ett samhälle betecknar de skillnader mellan könen som 
uppfattas som givna. Forskarens uppgift blir då att analysera de 
maktrelationer som ligger inbäddade i de symboler, bilder och begrepp 
som används för att representera genusrelationer. Varför ansåg de 
franska revolutionärerna att aristokratiska och kvinnliga egenskaper var 
sammanlänkade? Varför hävdade franska skräddare i mitten av 1800-
talet att det var omöjligt att utföra yrkesskickligt arbete i hemmet? 
Varför ansåg de engelska chartisterna på 1840-talet att deras egen 
rörelse var maskulin och den utopiska socialismen feminin? Det är 
några av många frågor som Scott väcker i sin bok (Scott 1989). 

Men lämnar verkligen genushistoria något utrymme för kvinnor 
som aktörer, som handlande subjekt? Det menar Scott: ”Det finns alltid 
fler kvinnliga aktörer än vad traditionell historieskrivning gör gällande. 
Och genom att lokalisera dessa hittar man också konfliktpunkterna i 
genusrelationerna” (Berggren 1989). Berggren exemplifierar resone-
manget genom att referera till den föreläsning Scott just hållit: 

 
I sin föreläsning tar hon upp den feministiska franska revolutionären Olympe 
de Gouges, som hävdade att Förklaringen om de mänskliga rättigheterna också 
skulle omfatta kvinnor, en tanke som fann föga stöd hos de manliga revolutio-
närerna. Det intressanta med de Gouges krav är, att det pekar på en funda-
mental spänning när det gäller de naturrättsliga föreställningarna om jämlikhet. 
De är universella, allomfattande, i teorin, men i sin konkreta förkroppsligade 
form är den universella naturrättsliga människan alltid en vit man. För de man-
liga revolutionärerna var det inte ett problem – de utgjorde ju rättighetsförkla-
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ringens naturliga subjekt men för de Gouges uppstod en konflikt mellan 
hennes tro på universella principer och den påtvingade säregenheten att vara 
kvinna. 
 Hon skrev sin egen rättighetsförklaring för kvinnor, som var en blandning 
av den manliga rättighetsförklaringens abstrakta allmängiltighet och en 
konkret partikuljär kvinnlighet. I den förklarades t ex yttrandefrihet vara en 
fundamental rättighet, men med en egen och intressant motivering. Utan 
yttrandefrihet, menade de Gouges, kunde kvinnor inte ’namnge fadern’, dvs 
utpeka sina barns fäder. Det var en för den manliga samtiden ytterst hotfull 
och destabiliserande tolkning av yttrandefriheten, eftersom endast kvinnan 
kunde ha säker kunskap om faderskapet och det inte fanns något sätt att avgöra 
om hon talade sanning eller inte.  
 

Scotts analys av Olympe de Gouges rättighetsförklaring öppnar per-
spektivet för en radikal omskrivning av de senaste tvåhundra årens po-
litiska filosofi och historia, menar Berggren. Den visar hur motsägel-
sefull den politiska diskurs är som socialister, liberaler och feminister 
fortfarande i dag rör sig inom – hur den både omfattar och utesluter på 
samma gång. ”Den universella jämlikheten har varit ett användbart 
vapen för alla grupper som varit utestängda från politisk makt, sam-
tidigt som omöjligheten av att förkroppsliga den universella människan 
annat än i de makthavandes egen gestalt marginaliserar dem som 
uppfattas som annorlunda på grund av kön, hudfärg eller någon annan 
särart”. 

Hirdmans och Scotts perspektiv är bara två exempel på den inten-
siva debatt som pågår för närvarande om hur begreppen genus och ge-
nussystem ska definieras, vad som egentligen är nytt i denna tankemo-
dell och vilka möjligheter som öppnar sig genom dess tillämpning (se t 
ex Kvinnovetenskaplig tidskrift nr 4/1987, 3/1988, 1/1989 och 1/1990). 
Själv har jag mer och mer påverkats av diskursteori. Samtidigt har jag 
som empirisk forskare inom psykologi behov av att hålla fast vid något 
slags föreställning om en verklighet som existerar oberoende av 
diskursen. Så snart jag som forskare samtalar med, intervjuar eller t o 
m testar andra individer, blir det uppenbart att inga individer låter sig 
reduceras till vare sig diskurser eller texter. Det är denna spänning 
mellan erfarenhet och diskurs, mellan det enskilda subjektets 
upplevelser och den språkliga struktur eller diskurs som utgör 
tolkningsramen för dessa upplevelser, som jag upplever som det 
intressanta i min egen forskning. Denna handlar för närvarande om 
ungdomars könssocialisation i relation till social förändring (Bengtsson 
1990, 1991). I denna forskning har jag haft nytta av ytterligare ett 
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perspektiv som dekonstruerar det traditionella maskulina könsrolls-
identitetsparadigmet, nämligen modernitetsperspektivet.  

 
 

Modernitetsperspektivet 
 
Den samhällsvetenskapliga diskursen har under det gångna decenniet 
bl a handlat om två brott i samhällsutvecklingen under de senaste 200 
åren. Det första brottet, mellan det traditionella och det moderna 
samhället, förläggs av vissa författare tidsmässigt till ca 1870-1900 
(Gundelach 1985). Det andra brottet, mellan det moderna och det 
senmoderna samhället (alternativt det postindustriella, postdemokratis-
ka, postmoderna, programmerade informations- eller kunskapssamhäl-
let – benämningarna varierar med teoretisk inriktning) förläggs från ca 
1960 och framåt. Det är i dessa brott eller övergångar som det dels 
uppstår sociala rörelser (Gundelach 1985), dels förutsättningar för 
uppkomsten av en ”ny socialisationstyp” eller en förändrad form av 
subjektivitet (Ziehe 1975, 1982/1986 och 1989). Det är det senare 
brottets betydelse för en eventuellt förändrad subjektivitet, speciellt 
med avseende på en förändrad könsidentitet, klassidentitet och person-
lighet, som varit mitt huvudintresse under senare år. 

Det pågår sedan en tid en väl så intensiv debatt kring hur begreppen 
modernisering, modernitet, post- och/eller senmodernitet ska definieras 
(liksom beträffande kön, genus och genussystem). I många debatter 
ställs ett modernitetsperspektiv gentemot ett ”postmodernt” dekon-
struktionsperspektiv. Men jag ska här bara ta upp de aspekter som har 
relevans för min egen forskning. Jag har tagit fasta på två grund-
antaganden som modernitetsforskningen har gemensamt med genus-
forskningen. Dels en historisk hypotes som går ut på att det mönster av 
sociala relationer som är förbundna med reproduktion (dvs livs-
produktion i biologisk, psykologisk, social och kulturell bemärkelse) 
och social/kulturell könsuppdelning, och som man – om än i varierande 
grad – finner i alla samhällen, är historiskt i sin fulla bemärkelse. Dess 
element och relationer är historiskt skapade och underkastade historisk 
förändring. Det andra grundantagandet är att detta mönster också är 
internt differentierat och alltså har en inre, psykologisk dimension. 
Kopplingen mellan det första och det andra grundantagandet har 
framför allt utvecklats inom ramen för den tyska socialisa-
tionsforskningen med teoretiska rötter i den s k frankfurttraditionen, 
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också benämnd ”kritisk teori”. Den forskare jag främst knutit an till är 
Thomas Ziehe. 

I linje med många andra kulturteoretiker beskriver Ziehe vår tid 
som en epok utsatt för erosionskris: gamla traditioner och normer nöts 
ner i allt snabbare takt. Det betyder att traditionerna för arbete, 
familjebildning, identitet osv förlorar sin giltighet och blir obrukbara 
eller åtminstone förlorar sin självklarhet och ifrågasätts.  

Dessa antaganden får starkt stöd i mina egna empiriska undersök-
ningar av hur könssocialisationen från 1950-talet till 1970- och 80-talen 
förändrats från ”oidipal rivalitet” till ”att bygga självet” (Bengtsson 
1991). De historiska och sociala skeenden som Ziehe m fl tar fram 
tycks ha stor betydelse för psykologisk kontinuitet och förändring i 
uppfattningen av kvinnlig och manlig identitet hos de grupper av 
kvinnliga och manliga högskolestuderande jag studerat. 

Som utgångspunkt för både en undersökning av kvinnor som ge-
nomfördes 1976/77 (Bengtsson 1983) och för en undersökning av män 
som genomfördes 1984/85 (Bengtsson 1985a, 1986, 1988 och 1990) 
valdes en enkät som användes i en psykologisk undersökning 1959 av 
motsvarande grupper universitetsstuderande, både kvinnor och män, 
rörande uppfattad föräldraidentifikation i relation till uppfattad 
föräldradominans och upplevd ångest (Marke & Nyman 1963).  

Motiven att välja en undersökning från 1959 som jämförelse är fle-
ra. Ett är att det samhälleliga sammanhanget för vad kön (genus) skulle 
betyda och hur könsrelationerna såg ut var relativt entydigt då. Det 
fanns i samhället en normativ konsensus (samstämmighet) beträffande 
legitimiteten av 1) maktfördelningen mellan könen, 2) arbetsdelningen 
mellan könen, och 3) mönstret för emotionell anknytning och sexuell 
attraktion mellan könen. Detta speglas direkt eller indirekt i svaren på 
1959 års enkät. Men den teoretiska utgångspunkten för enkäten var inte 
ett normativt utifrånperspektiv, utan ett psykoanalytiskt inifrån-
perspektiv, dvs antagandet att föräldraidentifikationen bestämmer köns-
identitetsuppfattningen. Utgångspunkten var alltså just det inled-
ningsvis nämnda maskulina könsrollsidentitetsparadigmet, med Freuds 
oidipusteori kopplad till Talcott Parsons’ könsrollsteori. 

Det var främst två problemställningar som fokuserades i 1959 års 
enkät – dels auktoritetsrelationen mellan könen, dels auktoritetsrelatio-
nen mellan föräldrar och barn. Eftersom den hade ett klart inifrånper-
spektiv, samtidigt som det frågades om en mängd yttre, konkreta 
relationer mellan könen och mellan föräldrar och barn, tyckte jag denna 
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undersökning var intressant också för att belysa den komplicerade rela-
tionen mellan en yttre och en inre verklighet. Detta framgår desto 
tydligare när jag under senare delen av 70-talet och mitten av 80-talet 
(då den yttre verkligheten höll på att förändras kraftigt i relationen 
mellan könen) använde 1959 års enkät – dvs ställde samma frågor till 
unga högskolestuderande av båda könen, som ställdes 1959. Enkäten 
gjordes om till en strukturerad intervju – ålder (19-25), ämnesinriktning 
och antal undersökta individer var ungefär desamma 1959, 1976/77 och 
1984/85. De mest övergripande resultaten kan sammanfattas i fem 
punkter (Bengtsson 1990). 

 
Från patriarkat till dold manlig dominans 
 
På 50-talet framhävde både kvinnor och män såväl könsskillnaderna 
mellan föräldrarna som faderns dominans visavi modern. Både kvinnor 
och män 1959 upplevde sina fäder som klart dominerande visavi mo-
dern i ekonomiskt, personligt och intellektuellt avseende, och modern 
som den som oftast underordnade sig fadern och gav vika vid 
meningsskiljaktigheter och konflikter dem emellan. Men kvinnorna 
upplevde sina mödrar som något mindre underordnade fäderna än vad 
männen gjorde (Marke & Nyman 1963). Forskarnas hypotes 1959 hade 
varit att kvinnorna tvärtom skulle uppleva mödrarna som mest domine-
rande, eftersom de identifierade sig med dem och männen skulle 
uppleva fäderna som mest dominerande, eftersom de identifierade sig 
med dem (olika men lika värda). 

1959 ansåg drygt 3/4 av männen och kvinnorna att det var fadern 
som kontrollerade familjens ekonomi. Fäderna uppgavs vara familje-
försörjare, mödrarna hemmafruar. På 70/80-talet anser hälften av män-
nen och klart mindre än hälften av kvinnorna att fadern oftast beslutade 
om familjens ekonomi. Vid dessa tidpunkter uppges nästan inga 
mödrar vara hemmafruar. Inte heller uppfattades fadern vara den mest 
dominerande personligheten av föräldrarna eller att modern oftast 
underordnade sig fadern eller att fadern varit mest framgångsrik att 
genomdriva sin vilja vid konflikter mellan föräldrarna. 

 
Från könspolarisering till könsintegrering 
 
1959 tycks föräldrarna representera två motsatta poler, och kvinnorna 
orienterar sig mot modern medan männen orienterar sig mot fadern. 
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Tonårsperioden rekonstrueras framför allt av de unga männen som den 
avgörande perioden då polariteten mellan könen skapas, dvs från 16 års 
ålder, då de lämnar moderssfären och orienterar sig mot faderssfären. 
De unga kvinnorna uppger att de under hela sin uppväxttid varit mest 
orienterade mot modern och moderns intresseområden. 

Detta mönster är förändrat på 70/80-talen. Dels representerar för-
äldrarna inte längre två motpoler, dels är intressegemenskapen med 
föräldrarna inte alls lika stark som på 50-talet. 
Från föräldrarna till självet som ideal 
 
Föräldern av samma kön var idealet och normen för könsspecifik vux-
enhet för de kvinnor och män som undersöktes 1959. Detta har ersatts 
av en stark individualiseringssträvan som ideal och norm hos båda 
könen såväl 76/77 som 84/85. Denna individualiseringssträvan är 
starkare uttryckt hos männen än hos kvinnorna, men den uttrycks hos 
båda könen. 

Således framhäver män i större utsträckning än kvinnor individua-
litet och skapande av ett eget själv. Men kvinnor ur högre klasser 
framhäver detta mer än kvinnor från lägre klasser och kvinnor på 70-
talet – både ur högre och lägre klasser – framhäver detta mer än kvin-
nor ur högre klasser på 50-talet. På 50-talet var det för övrigt sällsynt 
att kvinnor ur lägre klasser över huvud taget gick vidare till 
universitetsutbildning. 

Trots den starka individualiseringstendensen så uppfattar sig majo-
riteten ungdomar på 70/80-talen som starkt identifierade med sina 
föräldrar, något de samtidigt beklagar. De upplever i själva verket en 
motsägelse mellan normer och ideal, som går i motsatt riktning mot på 
50-talet, då de undersökta upplevde att de inte helt förmådde leva upp 
till idealet att bli som föräldern av samma kön. Men mönstren för 
uppfattad föräldraidentifikation är kraftigt förändrade på 70/80-tal. 

 
Från fadersopposition till modersopposition 
 
Ytterligare en aspekt som belyses tydligt av jämförelsen mellan 50- och 
70/80-tal är den normativa förändringen från en på 50-talet domi-
nerande auktoritär, patriarkalisk familjetyp till en tillåtande familjetyp, 
där fadern antingen ”försvunnit” och överlämnat normbildande och 
gränssättande till modern eller utvecklat en mer demokratisk fadersroll. 
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De unga männen 1959 verkar ha upplevt sina fäder som närvaran-
de, ansvariga för deras fostran men också som stränga och bestraffan-
de. Mot detta har de också försökt opponera sig och därmed upplevt 
modern som ett stöd. 

Fadersoppositionen hos de unga männen på 50-talet har hos de 
unga männen på 80-talet ersatts av en modersopposition. Det är modern 
männen upplevt har ställt krav, satt gränser, lagt sig i och – framför allt 
i tonåren – gjort det alldeles för mycket. 

De unga kvinnorna på 70-talet har i större utsträckning opponerat 
sig mot båda föräldrarna, medan de unga männen på 80-talet i högre 
grad uppfattat sina fäder som frånvarande och fullständigt absorberade 
av sina jobb. 

 
Kön, klass och identitet i förändring 
 
Tendensen att återskapa de livsformsmönster, som gällde i ungdomar-
nas uppväxtfamiljer, är starkast för de unga män som kommer från tra-
ditionella karriärfamiljer. Men resultaten ger i övrigt stöd för Ziehes 
moderniseringsteser. Majoriteten av kvinnorna i 70-talsundersökningen 
bryter med sina egna uppväxtvillkor. Kvinnorna från de traditionella 
karriärfamiljerna bryter med sina mödrars position som komplementär 
representationshustru och ger sig själva in på traditionellt manliga 
karriärområden. Kvinnor från arbetarklass- eller löntagarfamiljer bryter 
med ”klasstabut” mot högre utbildning. 

En stor grupp män, främst från mellanskikt och modern arbetar-
klass (löntagarfamilj), bryter mot ”könstabut” och ser en mer eller 
mindre stark identifikation med modern som förenlig med sin vuxna 
manliga identitet. Vissa av dessa unga män bryter både med klass- och 
könstabun. Mellanskikten är i både kvinno- och mansundersökningen 
den grupp där förändringen gått längst redan i föräldragenerationen, 
både med avseende på könsrelationer och klassrelationer. 

Föräldraidentifikation används i samtliga dessa fall mer i konstruk-
tivt identitetsskapande syfte. Det innebär att man lyfter fram och 
identifierar sig med de aspekter hos sina respektive föräldrar, som man 
ser som förenliga med sin identitetsuppfattning i den sociala och 
kulturella kontext man befinner sig i. Detta till skillnad mot 50-talet då 
man bokstavligen försökte ”samma-göra” sig med respektive förälder 
av samma kön.  
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Avslutande kommentarer 
 
Sandra Harding säger i en artikel (1989) att kön framträder i den 
sociala världen på minst tre olika sätt: strukturellt (arbetsdelning, 
ekonomi, institution, organisation), kulturellt (symboliskt, språkligt, 
meningsskapande) och personligt (interpersonellt och intrapsykiskt). 
Hirdman och Scott pekar på ytterligare en dimension: politik och of-
fentlighet, medborgerligt liv, rättsväsende, lagstiftning. Snarare än att 
försöka reducera könsfrågan till en enda av dessa dimensioner, är det 
av vikt att dels analysera varje områdes relativa autonomi men också 
relationen mellan dessa områden. Diskurs- och genusförespråkarna 
vänder sig gärna mot förment ekonomistiska reduktioner av kvinnofrå-
gan. Men diskurs- och genusförespråkarna tenderar i sin tur att bortse 
från en annan viktig aspekt av menings- och begreppsskapande, 
nämligen att vårt tänkande inte uteslutande styrs av språket utan även i 
hög grad av vår praxis, vårt handlande, vad vi gör – ett grundantagande 
som alltid varit starkt i en materialistisk verklighetstolkning. Redan 
barn rättar sig mer efter vad deras föräldrar gör än vad de säger. I 
många fall släpar språket efter praxis i stället för att föregå och skapa 
den – här finns en motsättning och dialektik som är fruktbar att 
utforska, i stället för att åter hamna i den gamla motsättningen mellan 
idealism och materialism (om tanken skapar verkligheten eller verklig-
heten skapar tanken).  

Själv tycker jag t ex att det är intressant att i jämförelsen mellan 50- 
och 70/80-talsundersökningarna upptäcka i vilken utsträckning fors-
karnas diskurs 1959 – olika men lika värda – också omfattades av de 
undersökta unga kvinnorna och männen. Det var främst de unga 
kvinnorna som bjöd motstånd mot forskarnas diskurs. De uppfattade 
inte sina mödrar som de dominerande, utan fäderna. Detta kunde inte 
forskarna 1959 förstå och integrera, utan lämnade detta resultat därhän 
med motiveringen att kvinnors svar i empiriska undersökningar 
vanligtvis inte stämde med vad man förväntat sig. Att jag tolkar och 
integrerar de unga kvinnornas svar 1959 på ett annat sätt beror natur-
ligtvis på att jag har andra tolkningsramar. Men jag tror inte att kvinno-
forskningen enbart skapat andra diskurser, utan dessutom mer san-
ningsenliga diskurser inom det här området. Jag tror inte att vi enbart 
skapar verkligheten, utan att vi också upptäcker den i ett dialektiskt 
växelspel mellan skapande och upptäckande. Även om vi aldrig når 
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fram till den enda, absoluta och för all framtid bestående sanningen, 
kan vi frambringa mer eller mindre sanningsenliga diskurser. I vissa 
fall är detta inte så svårt, i andra nästan omöjligt. Men att strävan ändå 
är mödan värd, på det bygger det vetenskapliga projektet.  
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