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Kulturellt kön  
och modern ungdom 
 
 
 
 
 
Modernitet har blivit ett samlingsbegrepp för de komplexa kulturella 
och mentala förändringar som följt i kölvattnet av västvärldens ekono-
miska och sociala modernisering. Nyckelbegrepp för förståelsen av 
modernitetens framväxt är sekularisering, urbanisering, industrialise-
ring och kommersialisering. Redan dessa kodord antyder att modernite-
ten utgör en lång process. När jag i det följande använder ordet moder-
nitet avser det 1800- och 1900-talen, eftersom jag främst intresserar 
mig för nutiden. 

Principen för denna samhälleliga modernisering är förändring. Mitt 
modernitetsbegrepp karaktäriseras därför av motsatta tendenser och 
ständiga skiften; vi kan förändras och vi måste förändras. Vi lever i 
spänningsfältet mellan välkända, rutinartade och nya, okända erfaren-
heter och upplevelser. På många sätt koncentreras den moderna tidens 
dubbelhet och föränderlighet hos de unga. Det beror på att såväl kul-
turen som de unga ändrar status i moderniteten.  

I moderniteten definieras och tematiseras kultur alltmer som ett 
särskilt erfarenhetsområde. Det innebär inte att kulturen nu isoleras 
från ekonomiska konjunkturer och sociala olikheter. Tvärtom: den kul-
turella sfären kommersialiseras mer och mer. Definitionen av kultur 
som ett särskilt erfarenhetsområde innebär däremot att man börjar 
betrakta kulturen som ett symboliskt laboratorium där man kan utpro-
va, tolka och experimentera med de motsägelsefulla erfarenheter som 
den ekonomiska och sociala moderniseringen ger upphov till. Kulturen 
dynamiseras. 

I samband med att man börjar definiera och använda kultur som ett 
särskilt erfarenhetsområde uppdelas de kulturella uttrycksformerna i 
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konst och icke-konst.1 Kulturen hierarkiseras. Särskilt efter sekelskiftet 
uppfattar de flesta kulturkritiker konsten som det egentliga symboliska 
provrummet. Det är inom konsten som förnyelsen ska ske. Icke-konst 
är ju, som synes, negativt definierat. Begreppet täcker kulturella 
processer och produkter som inte är framställda på ett medvetet 
konstnärligt sätt, och som ofta betecknas som masskultur, kommersiell 
kultur eller populärkultur.2 Det rör sig om allt från heminredning, 
matlagning och slanguttryck till mode och massmedier. Idag anser 
många kulturforskare att denna hierarkisering måste ses som en 
historisk företeelse som inte längre är lika giltig (Huyssen 1986). Så 
mycket är i alla fall säkert som att moderniteten faktiskt gör det möjligt 
att använda och utforska kultur som ett självständigt och föränderligt 
område, även om det inte nödvändigtvis är isolerat eller unikt. 

Med moderniteten får vi en hierarki av kulturella strukturer (t ex 
institutioner som gallerier och klädbutiker, men också en mindre påtag-
lig uppdelning mellan privata och offentliga kulturella rum). Inom 
dessa strukturer utvecklas en rad kulturella koder, dvs grupper av sym-
boler och tecken med en gemensam innebörd inom en given kulturell 
struktur. Man kan t ex se punkstilen som en kulturell kod, vars innehåll 
emellertid skiftar beroende på om de unga träffas på gatan, går och 
köper kläder eller är hemma och tvättar håret. Strukturerna och koderna 
bestämmer ramarna för de former av kultur vi själva skapar i vår egen 
kulturella produktion och för de kulturformer som andra skapar åt oss – 
den kulturella receptionen.  

I moderniteten skiljs ungdom ut som en särskild social kategori. 
Man skulle kunna säga att de unga upptäcks när ungdomen uppfinns. 
Detta är något som sker gradvis: först för borgerskapets söner i början 
av förra århundradet och sist för arbetarklassens och böndernas döttrar. 
(Fortfarande hjälper ofta barn och unga till på landet, som i det 
förmoderna samhället). Familjen, utbildningen och fritiden utgör 
vardagens grundpelare för moderna unga; arbete i egentlig mening 
skjuts däremot upp till vuxenlivet. (Moderna ungdomar kan självklart 
                                                 
1 Jfr om detta MacCabe 1986, Reimer 1987 och Boëthius 1990. 
2 Begreppen masskultur och kommersiell kultur används ofta av forskare med 
rötter i frankfurtskolans samhällskritiska tradition. (Horkheimer och Adorno talar 
om ”kulturindustri”). Med detta ordval lägger man vikt vid de kulturella uttryckens 
ekonomiska och institutionsmässiga aspekter. Begreppet populärkultur används 
idag mest av forskare som orienterar sig mot en engelsk tradition av ”cultural 
studies” som betonar de kulturella uttryckens utveckling och deras innehålls-
mässiga aspekter. 
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arbeta på bensinstationer eller som barnflickor, men behåller sällan 
dessa arbeten som vuxna.) Ungdomen blir en livsfas av sökande mellan 
barndom och vuxenhet, både socialt, psykiskt och kulturellt. Kanske är 
unga den befolkningsgrupp som har mest med tid och pengar och 
tillräckligt mycket gemensamt för att utnyttja och utvidga de kulturella 
strukturerna och koderna. 

De unga är ett kulturellt rörligt skikt i moderniteten. De är oftast 
först med att ta till sig nya kulturella uttrycksformer: så har det varit 
från förra seklets häftesserier till 20-talets tango och våra dagars video. 
Samtidigt är många unga själva också kulturellt nyskapande: vi kan se 
det i företeelser som de tyska s k Wandervögel kring sekelskiftet eller 
våra dagars graffitimålare.  

 
 

Nya tendenser 
 
Ungdomars kulturella pionjärstatus har blivit särskilt tydlig efter andra 
världskriget. När jag i det följande talar om ungdomskultur, begränsar 
jag mig till de ungas fritidskulturer – medveten om att ungas kulturella 
uttryck också finns i klassrummet, kontoret och bensinstationen. Låt 
oss till att börja med titta närmare på de ungas vardag. Ungdomar lever 
idag under vad jag vill kalla ett ökat realitetstryck. Men det är inte så 
mycket resultatet av en yttre press – tvärtom drabbar fattigdom, bo-
stadsbrist och fysisk misshandel idag färre unga människor än förr. Det 
är snarare modernitetens motsägelser som har ökat detta inre realitets-
tryck: de unga ska välja rationellt och målmedvetet samtidigt som 
framtiden blir alltmer oöverskådlig och osäker. Och realitetstrycket 
omfattar nu bägge könen. De unga ska uppfylla dessa krav samtidigt 
som de utforskar sin sexualitet och experimenterar med sin identitet i 
en tid då sexualitetens och identitetens gränser blir allt otydligare. 

Det allt hårdare realitetstrycket gör idag att unga människor av 
båda könen får ett ökat behov av att skapa mening i motstridiga erfa-
renheter. De får allt större behov av att finna och skapa kulturella sym-
boluttryck som gör det möjligt att strunta i invanda krav på rationellt 
och målorienterat tänkande och för en stund komma bort från den egna 
verkligheten och de krav som vardagen ställer.  

Riktar vi sedan blicken mot den kulturella sfären ser vi att den i 
hög grad utvidgats ifråga om såväl strukturer som koder. Detta hör inte 
minst samman med mediernas och hela konsumtionsindustrins tillväxt. 
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Många kulturella strukturer har individualiserats – ta t ex tran-
sistorradion och sedan freestylelyssnandet som gjort musikkonsum-
tionen till en privatsak också utanför hemmet. Samma strukturer bidrar 
också till att göra kulturen mer tillgänglig för större grupper – så följer t 
ex ungdomar i hela västvärlden med i Madonnas senaste eskapader 
eller lanseringen av en ny film om Indiana Jones. 

Även de kulturella koderna har ändrat karaktär. Idag blandar ung-
domskulturerna ofta medvetet konstnärliga symboler med konsum-
tionskulturens uttryck; t ex i punkstilen från 1976 och framåt och idag i 
en del musikvideor där man använder en avantgardistisk estetik för att 
sälja poplåtar. Inom reklamindustrin används fragment av graffitistilen, 
medan de unga å sin sida utgår från reklamens klichéer när de skapar 
sina egna bilder. 

Låt mig sammanfatta. De ungas inre realitetstryck har ökat liksom 
behovet av att parera detta med hjälp av kulturell symbolproduktion. 
De har också fler möjligheter att göra detta genom den mångfald av 
kulturella strukturer och koder som existerar i vår tid. Vad har då detta 
för betydelse för de ungas kulturella uttryck idag? Låt oss titta närmare 
på några tendenser i de ungas fritidskulturer. Tendenserna måste 
naturligtvis konkretiseras och nyanseras i förhållande till faktiska 
variationer i de ungas vardagsliv – men de är samtidigt så tydliga att de 
kan vara värda att reflektera över.  

1. Bilderna, musiken och kroppen står i centrum för de nya kultu-
rella uttrycksformerna (t ex video, freestyle och breakdance). Det 
innebär inte självklart att ordet förträngts, men ordet har i alla fall 
kompletterats av ljudet och/eller bilden. I dataspel är orden ju fortfaran-
de viktiga, ja pojkar på 9-10 år lär sig t o m engelska för att kunna 
hänga med. Men om man följer spelet framgår det klart att det i första 
hand är bilderna och ljudet som fascinerar. 

2. Eftersom ungdomen utgör en sökande livsfas är det i hög grad de 
nya uttrycksformerna som präglar de ungas fritidskulturer. Det gäller 
de kulturformer som skapas för ungdomar och där ordets makt utmanas 
av bilder och musik. Danska ungdomar läser t ex något färre tidningar 
och något färre böcker än den föregående generationen gjorde. Men 
63% av dem som är mellan 15 och 24 år läser fortfarande minst en bok 
i månaden mot 59% av hela befolkningen (Fromberg & Hertel 1988 s 
51).3 Samtidigt har det under de senaste tio åren skett en markant ök-
                                                 
3 (Redaktionens not:) I Sverige tycks ungdomars, barns och vuxnas tidningsläsande 
också ha avtagit något, medan bokläsandet istället ökat en aning sedan 1970. Även 
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ning av nya kulturformer som skapats av de unga. Just detta är nog det 
mest innovativa draget i dagens ungdomskulturer.4 Bilderna, musiken 
och kroppen står i centrum också när det gäller den kulturella pro-
duktionen. 

3. Delar av fritidskulturen estetiseras. Detta kan vi iaktta i en sti-
gande modemedvetenhet hos båda könen – låt vara att vi måste värdera 
detta intresse i relation till föräldragenerationens speciella ”antimode”. 
Även om det tidigare funnits ungdomsgrupper som varit starkt estetiskt 
medvetna, som t ex 1940-talets swingpjattar, så tenderar idag hela 
ungdomsgruppen att omfatta detta intresse. Också kroppskulturen i sin 
helhet, från bodybuilding till breakdance och Jane Fondas workout, 
uttrycker ett intresse för att försköna kroppen. Det är också något nytt 
att den kulturella estetiseringen omfattar båda könen. 

4. Vissa fritidskulturer blir mer lekfulla. De unga har egna kläd-
stilar som inte imiterar de vuxnas (snarare är det föräldrarna som här-
mar sina barn). Medan vi i min generation lade undan fiaspelet och 
rullskridskorna i god tid före konfirmationen, önskar sig idag både poj-
kar och flickor rullskridskor till konfirmationen. Äventyr hör inte 
längre enbart barndomen till. Hemdatorernas äventyrsspel och fantasi-
spelet Drakar och Demoner är populära tidsfördriv bland medelklas-
sens pojkar och unga män. Att barndomen skulle vara på väg att för-
svinna som Neil Postman (1982/1984) hävdar är alltså på sin höjd en 
sanning med modifikation. Idag skjuter många unga snarare upp vux-
enansvaret eftersom detta vuxenliv saknar fast kontur och riktning. 

5. Inom den kulturella produktionen är det särskilt medelklassens 
unga som är aktiva. Detta innebär självklart inte att arbetarungdomen 
skulle sakna kultur. Men det är lärarens son som är discjockey på den 
lokala radiostationen och dataoperatörens dotter som går på clownkurs. 
Många av de nya kulturella aktiviteterna kräver tillgång till t ex 
syntheziser och persondator. Och det är särskilt medelklassens unga 
som äger det kulturella och ekonomiska kapital som behövs för att man 
ska kunna utnyttja de snabbt skiftande kulturella trenderna. 
                                                                                                                                        
här läser ungdomar mer än den övriga befolkningen (Cecilia von Feilitzen m fl: 
Barn och unga i medieåldern, Stockholm: Rabén & Sjögren 1989). Det är svårt att 
finna svensk statistik över fritidsvanor och medieanvändning som exakt motsvarar 
den som redovisas här och senare i artikeln. Mycket beror på hur fritidsaktivitet 
definieras, vilka åldrar som studeras, vid vilka tidpunkter undersökningarna görs 
och hur de redovisas. Könsaspekter på fritid och mediebruk kommer att beröras 
mer i nästa FUS-rapport (Unga stilar och uttrycksformer, 1992). 
4 Jfr Hartwig 1980, Fornäs mfl 1988 och Drotner 1991b. 
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Könens kulturella kretslopp 
 
Ungdomen tillhör alltså de kulturellt mest sökande och nyskapande i 
moderniteten. Men det finns, som jag också antytt i mina exempel på 
kulturella utvecklingstendenser, viktiga skillnader mellan hur unga 
kvinnor och män använder denna position. För att förstå dessa köns-
skillnader måste vi titta bakåt. Jag vill hävda att unga kvinnor historiskt 
sett haft andra ingångar till moderniteten än unga män. Könen har så att 
säga skapat två skilda men förbundna kulturella kretslopp i fråga om 
både kulturell produktion och kulturell reception. 

När det gäller strukturer för eget kulturskapande har unga män sys-
selsatt sig i hemmen, särskilt inom medelklassen. Men de har samtidigt 
haft tillgång till det offentliga rummet och de individuella och 
kollektiva uttrycken på gatan, till idrottsföreningarna och de politiska 
och religiösa föreningarna. De flesta unga kvinnor har däremot varit 
förankrade i de privatkulturer som utvecklas i de nära relationerna 
inom familjen och bland vänninorna. Detta gäller också de flesta unga 
arbetarkvinnor som hittills betraktat familjelivet som en fast hållpunkt 
medan förvärvsarbetet setts som en övergång (till äktenskapet) och inte 
som ett livsperspektiv. Från slutet av förra århundradet har gatan och 
föreningarna – och sedan de stora varuhusen, biograferna och caféerna 
– utgjort kulturella rum som kvinnor måst och för det mesta gärna velat 
erövra. 

Inom den konstnärliga produktionen, t ex som skribent, redaktör 
eller kritiker, skapade sig vissa vuxna medelklasskvinnor en ställning 
under 1800-talet. Men de underminerades efterhand som dessa yrken 
professionaliserades (Lovell 1987). Vi vet fortfarande mycket litet om 
hur unga kvinnor utbildade sig till exempelvis de litterära yrkena. Men 
att andelen kvinnor minskar i takt med yrkets stigande anseende kan vi 
också iaktta i filmhistorien, och vi känner också igen tendensen inom 
TV-bolagen idag (Muir 1988). Kan det vara så att vi här har att göra 
med en lagbundenhet i könsarbetsdelningens historia? 

I fråga om den kultur som skapas åt oss har unga män från medel-
klassen sedan sekelskiftet använt sig av såväl konstens som populärkul-
turens strukturer och koder. Flertalet unga kvinnor har i sin kulturella 
reception istället traditionellt gått via populärkulturen och hela kon-
sumtionsindustrin från hushållsartiklar och mode till film och veckotid-
ningar (Ewen & Ewen l982; Drotner 1991a). Visserligen var kvinnorna 
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och särskilt de unga kvinnorna bland de mest trofasta romanläsarna 
under förra århundradet och medelklassens kvinnor utgjorde till stor del 
salongernas och teatrarnas stampublik, men det var innan denna 
konstreception stämplats som finkultur. Som den amerikanske litte-
raturforskaren Andreas Huyssen (1986) understryker kopplas populär-
kulturen ihop med det kvinnliga från sekelskiftet då kulturen 
hierarkiseras. Denna hierarki medverkar till att försvåra unga kvinnors 
möjlighet att ta del av konstens upphöjda värden. 

 
 

Kulturella omvandlingar 
 
Könens kulturella kretslopp har alltså varit skilda åt, men förbundna. 
Idag kan vi emellertid iaktta hur dessa två kretslopp rubbats – även om 
de inte upplösts. Det blir alltmer meningslöst att säga att de kan åt-
skiljas med hjälp av estetiska kriterier (hög/låg kultur). De kan heller 
inte särskiljas med hjälp av handfasta biologiska kriterier (man/ kvin-
na). I ett historiskt perspektiv är dagens reorganisering av unga män-
niskors kulturella yttringar uttryck för vissa avgörande könsmässiga 
omvandlingar av de kulturella strukturerna och koderna. 

Låt oss först titta närmare på reorganiseringen av strukturerna i 
unga människors fritidskulturer. Kulturellt sett har unga kvinnor sedan 
andra världskriget blivit allt mer aktiva på offentliga arenor.5 De väljer 
också ett bredare spektrum av organiserade fritidsaktiviteter medan 
pojkarna koncentrerar sig på idrotten. I Danmark avspeglas denna 
utveckling statistiskt sedan början av 60-talet, där kvinnor från 
mellanskikten är mest aktiva (Fridberg 1989). Även om det är för tidigt 
att avgöra vad som ligger bakom denna utveckling (det kräver ett 
längre historiskt perspektiv) tycks den ha förstärkts under senare år. En 
dansk undersökning ger en antydan om tendenserna: 1981 ägnade sig 
22% av de 13-15-åriga mellanskiktsflickorna inte alls åt någon fri-
tidsaktivitet; 1985 var siffran nere i 9%, alltså mer än en halvering på 
bara tio år. För pojkarna är tendensen rakt motsatt: 1981 var det bara 
10% som inte ägnade sig åt någon fritidsaktivitet, motsvarande siffra 
1985 var 25% (Jørgensen 1985 s 168). För övriga socialgrupper hade 
det nästan inte skett några förändringar under perioden. 

                                                 
5 Se t ex Åström 1986. 
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Många medelklasspojkar sitter idag hemma – framför datorn eller 
upptagna av strategierna i Drakar och Demoner. För flickorna är 
klubbarna, skolan och gatan rum att erövra. Pojkarna förfogar redan 
över dessa rum, så för dem är det de privata kulturerna som ställer nya 
krav – och erbjuder nya möjligheter. Kanske tränar sig pojkarna genom 
denna kulturella reprivatisering bättre för en framtida karriär än 
flickorna i idrottsföreningar och ungdomsklubbar? 

Förändringarna ifrågasätter de vattentäta skott som vi inom ung-
domsforskningen ofta upprättar mellan offentliga och privata rum. De 
framhäver nämligen det ohållbara i att fortsätta betrakta moderniteten 
så som man/män hittills gjort, från Baudelaire till Marshall Berman. 
Enligt dem är modernitetens nyckelbegrepp det ständigt nya – paradox 
och chock, anonymitet och spleen – upplevt i det hektiska gatulivet, på 
restauranger och i andra delar av det offentliga livet. Detta liv uppfattas 
som det farliga och löftesfyllda. I ett sådant perspektiv står det privata 
rummet i motsättning till det offentliga: det privata är det kända och 
trygga men också det tråkiga. 

Ur ett könsperspektiv kan en sådan ensidig syn på moderniteten 
inte fånga in viktiga utvecklingsbrott och motsättningar (Wolff 1985). 

Det privata livet inom t ex familjen rymmer ju i hög grad konflikter för 
unga människor. Samtidigt är det där man experimenterar med nya sätt 
att uttrycka sig – tänk bara hur viktig rumskulturen fortfarande är för 
unga kvinnor. Den privata kulturen ger utrymme för både strid och 
undandragande. När unga människor rör sig bort från familjen framträ-
der de tydligare för de vuxnas blickar och utsätts för en mer strukturell 
kontroll. De kommersiella delarna av den offentliga kulturen – 
boutiquer, biografer och dansställen – utgör samtidigt områden där sär-
skilt unga kvinnor upplever sig som del av en större grupp. I de of-
fentliga rummen skärps övervakningen, men där ökar också autonomin. 
De senaste årens omorganisering av de kulturella strukturerna ger såväl 
nya möjligheter som begränsningar, men – och det är avgörande – 
bägge dessa upplevs och tolkas olika av pojkar och flickor. Därmed blir 
det tydligt att ungdomskulturerna är en del av en maktdiskurs – mellan 
pojkar och flickor och mellan unga och vuxna. 

Låt oss nu se närmare på två tendenser vad gäller reorganiseringen 
av fritidskulturernas kulturella koder: förhållandet till orden och bil-
derna, och förhållandet till kroppen. Pojkar är visuellt inriktade, flickor 
verbalt. Dessa skillnader är lika gamla som de medier som förmedlar 
dem. Det nya är att könsskillnaderna kommer till uttryck i ett kulturellt 
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klimat där förnyelsen alltmer sker på det visuella området. Video och 
datorer avspeglar detta tydligast, men också TV-tittandet påverkas 
genom fler och mer internationella kanaler. I Danmark läser 34% av 
alla flickor mellan 14-15 år skönlitteratur nästan varje dag, men det gör 
bara 14% av pojkarna (Andersen 1989 s 119). De läser däremot fler 
serietidningar, spelar mer datorspel och ser också mer på TV och video 
än flickorna. Hos de familjer i Danmark som 1987 hade video såg 46% 
av pojkarna mellan 13 och 15 år video nästan dagligen, jämfört med 
24% av flickorna (Andersen 1989 s 145). 

Samtidigt visar ju skolforskningen att det är pojkarna som pratar 
mest på de lektioner där det gäller att argumentera för sin sak och vara 
målmedveten (Nielsen & Rudberg 1989/1991). Också inom vuxenvärl-
den vet vi ju att män i hög grad sätter sin prägel på diskussionerna 
inom politiken och föreningslivet. Kan det vara så att pojkarna på sin 
fritid försöker komma bort från den rationalitet som de annars förknip-
par med att tala, läsa och skriva, för att i stället hänge sig åt musikens 
och bildernas mer sinnliga koder? Vi vet ju från psykoanalytisk forsk-
ning att kvinnor ofta finner större lust i det orala än män, bland annat 
talar de hellre (Jensen 1987). Ett ord som ”nöjesläsning” är därför mest 
relevant för kvinnor, som förmår använda språket mer som leksak än 
som maktinstrument, medan pojkarna i sitt ”nöjestittande” undviker 
den språkliga rationaliteten. Men ironiskt nog tränar de därmed visuella 
färdigheter som ger dem ännu mer makt den dag de träder in i arbets-
livet. 

Kroppen har, som jag nämnt, fått en mer central roll i ungdomars 
fritidskulturer under senare år. Också här ser vi intressanta skillnader 
mellan könen. I moderniteten har det varit kvinnors privilegium och 
plikt att i högre grad än männen estetisera och forma sin kropp. Mode 
och dans ingår i moderna kvinnors kulturella uttrycksregister och för-
knippas traditionellt med flirt, förförelse och sexualitet. Manskroppen 
förknippas däremot traditionellt med styrka och kraft, vilket t ex 
kommer till uttryck i idrotten – som ju dock också den har sina förfö-
rande sidor. 

När kroppskulturen idag ställs i centrum för ungdomskulturerna, är 
det emellertid inte fråga om en direkt fortsättning av dessa traditionella 
register. Kvinnors kroppsbyggande handlar inte så mycket om att 
förföra män, det uttrycker snarare hänförelse över den egna styrkan och 
smidigheten. Och när pojkar och unga män övar sig på skate-board 
tränar de visserligen styrka och mod, men också det individuella 
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artisteriet, stilen – det som man sällan prioriterar inom t ex fotboll där 
ett mål är ett mål, även om skottet inte är elegant. 

 
 

Från kulturkritik till kulturanalys 
 
Det kulturella fältet har vidgats och blivit mer mångfasetterat. Det har 
fått större betydelse för unga människor, samtidigt som kulturella 
strukturer och koder också används på nya sätt av unga kvinnor respek-
tive unga män. Dessa förändringar har bidragit till att revidera en del 
invanda begrepp inom ungdoms- och kulturforskningen. Enbart 
mediernas ökande inflytande gör att medieanalysen idag är central 
inom kulturforskningen. Denna förskjutning har också bidragit till att 
underminera den normativa kulturkritik där avantgardekonsten placera-
des högst i en kulturell hierarki som hölls samman av oföränderliga och 
oangripliga normer. Kulturbegreppet är idag ett mer deskriptivt be-
grepp, med vars hjälp man försöker undersöka och tolka relationerna 
mellan en mängd kulturella uttryck och processer.  

Kulturanalysen har givit upp de fasta normerna. Den har också i 
ökande grad upphört att laborera med fasta kulturella begrepp. De fles-
ta kulturanalyser är idag snarare tolkningar av olika kulturella rela-
tioner som genomströmmar såväl offentliga som privata kulturella rum, 
liksom både ekonomiska och politiska processer. Det är omöjligt att stå 
över eller utanför det kulturella fältet – även som forskare. 

Så har det kanske alltid förhållit sig i det moderna, även om de fles-
ta modernitetsteoretiker förnekat det. De senaste årens kulturella ut-
veckling har i alla fall tydliggjort att kulturanalysen alltid är en tolkning 
som vi själva är del av. De förändringar som sker i den verkliga världen 
återverkar alltid på forskarvärlden och medverkar där till teoretisk 
pluralism och större ödmjukhet. Därmed kommer också tolk-
ningsproblem och metoder på allvar i förgrunden i kulturteorierna. 

Undersöker vi dagens ungdomskulturer mer konkret står det klart 
att kön är en central och iögonfallande knutpunkt. Könsrelationerna 
måste därför få en mer central plats i teorier om ungdomskultur. Här 
kan vi lära av de allmänna kulturteorierna. Men vi måste dessutom 
kombinera denna aspekt med åldersaspekten, som ju stått i fokus för 
såväl sociologisk som psykologisk ungdomsforskning ända sedan ame-
rikanen Stanley Hall 1904 gav ut den första boken om ungdom, Ado-
lescence. I princip kan vi bäst belysa förhållandet mellan kön, ålder och 
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kultur genom att studera relationerna mellan män och kvinnor, barn 
och vuxna, men här ska jag i första hand utgå från de unga kvinnornas 
position. 

 
 

Könsperspektivet i ungdomskulturforskningen 
 
Ungdomsforskare fokuserar traditionellt generationsskillnader eller so-
ciala skillnader men ignorerar kön. Kvinnoforskare fokuserar däremot 
nästan undantagslöst könskillnader men bortser ofta från relationerna 
mellan könen och nästan utan undantag från generationsskillnader.6 
Dettaa skapar speciella svårigheter när man försöker att teoretiskt 
begreppsliggöra unga kvinnor, eftersom dessa befinner sig i skär-
ningspunkten mellan kön och generation: som kvinnor är de negativt 
bestämda i ungdomsforskningen (icke-män), och som generation är de 
negativt bestämda inom kvinnoforskningen (icke-vuxna). Unga kvinnor 
definieras genom en dubbel negation. Går det att överskrida denna 
dubbla negation och förena köns- och generationsperspektiven? Jag 
anser att det går, åtminstone delvis. Själv har jag funnit flest öppningar 
i nyare feministisk kulturkritik. Det beror kanske på att kvinnliga 
forskare fortfarande orienterar sig också i de forskningsdiskurser som 
utvecklas av män, medan det omvända sällan är fallet – det är 
fortfarande mycket få manliga forskare som integrerar de insikter som 
kvinnliga kolleger för fram (om de ens läser deras böcker). 

Kvinnoforskare har under de senaste 20 åren tematiserat kön inom 
olika ”register”: biologiskt, socialt, psykologiskt och kulturellt kön. 
Men inom alla dessa register finns som sagt en tendens att köns-
dimensionen isoleras. Det leder till förtvivlade försök att finna en 
samlad och övergripande teori om könsrelationernas sociala, kulturella 
och psykologiska former. Men varför skulle ett generellt empiriskt 
faktum med nödvändighet motsvaras av en allmängiltig teori? 

Som den danske filosofen Hans Fink säger i en kritisk dialog med 
det postmoderna tänkandet: att allt inte gäller hela tiden innebär inte att 
det aldrig är något som gäller – något kan faktiskt gälla ibland (Fink 

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

 
 

Teorier om kultur och kön 
 
Som jag inledningsvis nämnde gör moderniteten kultur till ett särskilt 
erfarenhetsområde. Nyare feministisk kulturforskning utgår från en 
bred syn på kultur: mode, handarbete och kvinnliga umgängesformer 
har t ex ansetts vara legitima forskningsfält, och de har analyserats som 
jämbördiga med klassiska konstnärliga uttryck som litteratur och må-
leri. Den feministiska kulturforskningen har alltså från början varit 
kritisk mot de normativa kulturteorier som definierar kultur som (man-
lig) konst. Utifrån denna allmänna grundsyn har två teoretiska 
riktningar utkristalliserats. 

Enligt den första och äldre avspeglar eller uttrycker kultur värden 
och förhållningssätt som anses kunna uppdelas efter biologiskt kön. 
Därför söker man ofta efter särskilda kvinnokulturer eller kvinnliga ut-
trycksformer. Denna tradition återfinns inom mycket av den feminis-
tiska samhällsvetenskapen och etnologin, där man undersöker kvinnors 
kulturella nätverk och dessas betydelse för kvinnors levnadslopp 
(Rosaldo 1974, Christensen 1987). Den har också varit framträdande 
inom historieforskningen och präglar även en del litteraturvetenskap, 
speciellt i USA, där en av pionjärerna, Elaine Showalter, har kallat rikt-
ningen gynocritics. Här försöker man upptäcka särskilda, hittills dolda 
kvinnliga teman och kvinnors speciella sätt att skriva, för att kunna 
uppvärdera dessa uttryck och ge dem samma giltighet som männens 
(Showalter 1977, Gilbert & Gubar 1979).  

Vare sig man anser att kulturen uttrycker eller avspeglar särskilda 
kvinnliga erfarenheter opererar man med ett kulturellt fält som entydigt 
kan delas upp efter biologiskt kön. Likaså opererar man med en fast 
subjektivitet som i och för sig förändras över tiden men som kan 
utforskas utifrån medvetna handlingar och uttryck. Denna riktning har 
begränsat förklaringsvärde när man sysslar med studier av unga kvin-
nor: här finner vi ju just en identitet i förändring (eftersom de är unga), 
ett kön i förändring (eftersom de ännu inte är vuxna kvinnor) och vissa 
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kulturella uttrycksformer som också utövar lockelse på pojkar och unga 
män (kroppskulturerna t ex). 

Den andra och nyare riktningen inom feministisk kulturkritik har 
sina rötter i fransk psykoanalys (Jacques Lacan) och dekonstruktion 
(Jacques Derrida). Dessa teorier ifrågasätter begreppet om en fast iden-
titet och fasta kulturella föreställningar. Såväl kulturen som subjektet är 
alltid inskrivna i och förmedlade genom språkets logik. Denna logik 
bygger på skillnad (ord definieras i relation till andra ord, som betyder 
något annat), och som, vilket i alla fall Derrida betonar, befinner sig i 
konstant förändring. Dessa teorier har särskilt påverkat feministisk 
litteraturforskning men vi finner dem också i t ex filmteori och 
medieforskningens nyare receptionsanalyser.7  

Teorierna är långt ifrån oproblematiska när det gäller att analysera 
unga kvinnors kulturer, vilket jag återkommer till. Men de har den stora 
fördelen att de är känsliga för den dynamik och de transformationer 
som kännetecknar moderna ungdomskulturer. Jag anser också att de är 
mer generellt användbara eftersom de ifrågasätter forskningens invanda 
uppfattningar om identitet och medvetande. 

 
 

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

Kulturellt kön definierar jag som olika symboliska uttryck för man-
liga respektive kvinnliga positioner. Vi använder dessa positioner som 
ett slags symbolreservoarer och genom konkreta symboliska uttryck 

                                                 
7 En bra bibliografi finns i Morris 1988. 
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formar vi vår biologiska, psykiska och sociala identitet. Mer konkret 
betyder detta att det kulturella könet är en konstruktion, inte en avspeg-
ling av eller ett uttryck för något bakomliggande. Kulturellt kön är 
alltså ett dynamiskt begrepp, och inom forskningen måste vi därför 
uppmärksamma vilka kulturella koder och strukturer som förändras och 
vilka som är konstanta. 

Genom att avskilja begreppet kulturellt kön från biologiskt, socialt 
och psykiskt kön ansluter jag mig till modernitetens syn på kulturen 
som ett särskilt och föränderligt erfarenhetsområde, som kan undersö-
kas för sig. Samtidigt gör jag upp med modernitetens traditionella syn 
på subjektet som något entydigt och med dess syn på kultur som en 
hierarki eller ett spektrum av hållningar och värden. Detta dynamiska 
kulturperspektiv gör det möjligt att studera unga kvinnors kulturer som 
något annat och mer än dåliga efterapningar av pojk- eller 
vuxenkulturerna. 

I modernitetens barndom präglades ju kvinnors, också unga kvin-
nors, erfarenheter i första hand av den kommersiella kulturen och dess 
kommersiellt konstruerade symboler inom t ex mode, make-up och 
veckotidningar. Konsumtionskulturen fick denna centrala plats inte 
minst för att pojkar och män dominerade de kulturella yttringarna på 
gatan och i föreningslivet. Konsumtionen och mediereceptionen spelar 
framför allt efter andra världskriget en allt större roll i ungdoms-
kulturerna, för båda könen. Alla undersökningar av ungdomars kon-
sumtion visar att unga män har mer pengar att röra sig med än unga 
kvinnor, och att flickor och pojkar använder sina pengar olika (Alkjær 
1956, Czaplicka & Ekerwald 1986). Grovt sett kan man säga att flickor 
fram till för inte så länge sedan prioriterat omedelbar konsumtion, och 
särskilt då för att göra något av kroppen och den närmaste omgivningen 
(t ex mode, make-up och heminredning). Pojkarna är däremot mer för 
att spara pengarna och satsa på större saker, och de har ofta konsumerat 
för att göra något med kroppen (t ex motorcykel, sportutrustning eller 
större saker till sitt rum). 

Idag blandas på allvar könens kulturella kretslopp. Speciellt unga 
kvinnor från medelklassen använder symboler från båda kretsloppen. 
Flera av de unga kvinnor jag intervjuade för ett par år sedan ägnade sig 
t ex åt tävlingssimning och -gymnastik. Samtidigt ägnade de sig ivrigt 
åt att inreda sitt rum med skära kuddar, torkade blommor och små 
porslinshundar. De unga kvinnorna ger sig idag ut i det offentliga utan 
att ge upp det privata. De gör något med sin kropp samtidigt som de 
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gör något av den. De blandar det vi traditionellt kallar manlig ambition 
med synnerligen kvinnliga uttrycksformer. Här är det inte fråga om ett 
antingen-eller utan om ett både-och. Kanske passar dessa unga kvinnor 
helt enkelt inte in under våra slentrianmässiga rubriker? 

På motsvarande sätt blandar pojkarna symboler från olika kulturella 
register. Förutom medelklasspojkarnas tendens att tillbringa mer tid 
hemma hos varandra med data- och äventyrsspel kan vi också se pojkar 
som har långt hår eller ring i örat och make-up utan att därigenom 
signalera att de är bögar. De mer feminina uttrycksformerna utesluter 
emellertid inte att pojkarna samtidigt övar en maskulin styrka genom 
att spela fotboll eller åka skateboard. 

Det kulturella könet omfattar alltså både symboliska processer (från 
umgängesformer till fantasispel) och produkter (från veckotidningar till 
graffiti), såväl när de symboliska uttrycken skapas av oss själva som 
när de förmedlas av andra. I begreppet kulturellt kön innefattas därför 
också en könsmässig kommunikation. De unga utnyttjar de koder som 
står dem till buds för denna kommunikation vare sig dessa koder 
förmedlas av andra eller skapas av dem själva. Som nämnts är kon-
sumtionskulturen central i dagens ungdomskulturer. Utifrån ett 
kulturellt könsperspektiv går det därför inte att göra en skarp åtskillnad 
mellan primära (”ursprungliga” och ”äkta”) erfarenheter och sekundära 
som förmedlas av t ex medierna och som många forskare och 
kulturkritiker redan från början avfärdar som sämre eller rentav som 
falska. 

Kulturellt kön är alltså en konstruktion som skapas med hjälp av 
symboler. Men hur går detta till? Kulturellt kön skapas och återskapas 
genom medvetna och omedvetna ”förhandlingar” om och genom olika 
symboler (som, vilket jag nämnde inledningsvis, ordnas i koder och 
kulturella strukturer). Jag säger ”förhandlingar” för att understryka att 
det handlar om aktiva processer, men de behöver inte vara medvetna 
eller planlagda på samma vis som politiska förhandlingar. 

Könets kulturella förhandlingar äger rum på den sociala nivån. Där 
är det viktigt att studera hur unga kvinnor använder sin tid, utnyttjar 
vardagens rum samt etablerar och upprätthåller sociala relationer. Före-
drar de att vara hemma, delta i föreningslivet eller ”gå på stan”? Har de 
många eller få intressen? Är de för det mesta ensamma eller 
tillsammans med andra? Umgås de i första hand med vänninor, med 
pojkar eller i blandade grupper? 
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Könets kulturella förhandlingar äger också rum på den psykiska ni-
vån. Att förhandla innebär ju att man aktualiserar motsättningar och 
eventuellt också skapar balans mellan dem. I puberteten kommer könet 
(ånyo) i fokus på två nivåer. Det skapar likhet, så att man kan forma en 
egen identitet som vuxen (bli som pappa eller mamma). Samtidigt 
skapar det skillnad, så att man kan utveckla en egen sexuell identitet 
(bli olik mamma eller pappa). I denna process växlar både pojkar och 
flickor mellan regression och progression: man önskar sig tillbaks till 
barndomens trygghet och är samtidigt rädd för att bli fast i den. Man 
önskar och fantiserar om att ha en vuxen identitet, men skräms samti-
digt eftersom detta innebär något okänt.  

Om vi godtar att kulturellt kön skapas som ett resultat av konstanta 
förhandlingar om manliga och kvinnliga symbolpositioner, blir det 
möjligt att analysera hur unga män och unga kvinnor använder dessa 
positioner för att utforma sina identiteter i spänningsfältet mellan of-
fentliga och privata rum, mellan likhet och skillnad, regression och pro-
gression, rädsla och njutning. De symboliska positionerna är i princip 
tillgängliga och kan spelas ut mot varandra. Men hur det kulturella 
pusslet konkret utformas skiljer sig självklart mycket åt från fall till 
fall. 

Vid det här laget bör det ha framgått att vi kan betrakta begreppet 
kulturellt kön som ett generiskt begrepp vars innebörd ständigt skiftar 
och bara kan förstås i dess konkreta symboliska manifestationer. Därför 
är det nödvändigt att undersöka hur de manliga respektive kvinnliga 
symboliska positioner som principiellt står till buds aktualiseras och 
används av konkreta människor i konkreta situationer och vid bestämda 
tidpunkter i deras levnadsbanor. 

Vi kan inte på förhand urskilja vad som är indraget i en förhandling 
eftersom kulturellt kön alltid skapas konkret och bara blir synligt i en 
konkret utformning. Låt mig ge ett exempel: när många av de unga 
kvinnor jag intervjuat uppenbarar sig i stora joggingskor och med 
sweaters och träningskläder som helt och hållet döljer de kvinnliga 
formerna, innebär det inte nödvändigtvis att dessa flickor avvisar mer 
feminina uttrycksformer och absolut inte att de nedvärderar sina 
kvinnliga sidor. Det går inte att sätta likhetstecken mellan stil och iden-
titet. Å andra sidan har det faktiskt betydelse för deras könsidentitet att 
gå klädd på det viset. Men den kan vi inte avläsa enbart av stilen: vi 
måste också undersöka hur de kulturella symbolerna, koderna och 
strukturerna ingår i flickornas vardagsliv.  
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Många av dagens 15-17-åriga kvinnor har svårt att tillåta sig an-
vända kulturella symboler som förknippas med en traditionell femini-
nitet. Och när de gör det är det mindre för att flyta ut i feminin själv-
upptagenhet än för att finna ett andningshål som inte är förknippat med 
kontroll men inte heller med manlighet. När de blandar manliga och 
kvinnliga stilkoder är det uttryck för ett sökande efter nya positioner 
som inte låter sig rubriceras som det ena eller det andra. 

Det är just i mellanrummet mellan de kulturella positionerna och 
subjektet som det skapas ett slags symboliskt område där man kan 
spela med båda. Såväl positioner som subjektivitet är föränderliga be-
grepp. Men förändringen är inte godtycklig. 

 
 

Två moderna kulturparadigm 
 
I fråga om kulturellt kön befinner jag mig i kritisk dialog med Haber-
mas’ modernitetsteori och dess uppdelning av tillvaron i distinkta sfä-
rer och fält (offentligt/privat, system/livsvärld, det estetiska fältets iso-
lering och insnävning till konst). Dessa motsatspar ligger ju också till 
grund för t ex Thomas Ziehes analyser, även om han nyanserar Ha-
bermas’ makrostrukturella pespektiv med en mer genomarbetad psy-
kologisk dimension (se t ex Ziehe 1980/1989). Den amerikanska 
sociologen Nancy Fraser (1985/1987) säger i en ingående analys av 
Theorie des kommunikativen Handelns (1981) att Habermas saknar en 
integrering av en ”gender subtext” i sin modernitetsteori. Det leder bl a 
till en allt för enkel och ensidig uppfattning av systemrationalitetens 
gradvisa kolonisering av livsvärlden. Istället framhåller hon att denna 
invasion också inneburit reella fördelar för kvinnor i deras vardagsliv 
(och inte bara när de organiserat sig i t ex kvinnorörelsen). De har bl a 
kommit ut på arbetsmarknaden där de 

 
often for the first time taste the possibilities of a measure of relative economic 
independence, an identity outside the domestic sphere and expanded political 
participation. Above all, it has been an experience of conflict and contradiction 
as women try to do the impossible, namely, to juggle simultaneously the exist-
ing roles of childrearer and worker, client and citizen. (Fraser 1985/1987 s 52) 

 
Habermas tillerkänner systemvärlden fler positiva kvaliteter för kvin-
nornas del än Fraser erkänner. Dessutom förenklar hon hans teorier om 
det moderna när hon ibland likställer systemvärlden med offentligt liv 
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och arbete – arbetslivet tillhör ju inte den offentliga sfären och 
systemvärldens rationalitetskrav finns också i familjen: ta t ex dubbel-
arbetande småbarnsfamiljer som noggrant planerar vardagen. Ändå an-
ser jag att hennes kritik är berättigad. Habermas har inte något konsek-
vent och innehållsmässigt inarbetat könsperspektiv. Samtidigt tenderar 
han att med sitt ordval underminera sin egen argumentering: han håller 
fast vid det starka ordet kolonisering när han talar om systemvärlden 
och dess målrationalitet, vilket gör det svårt att tro honom när han 
framhäver att denna rationalitet har civilisatoriska fördelar. 

Fraser betonar den dubbla identitet som skapar kvinnors grundläg-
gande konflikt i moderniteten: ”childrearer and worker”. Denna grund-
konflikt måste alla unga kvinnor idag lösa, och det är något historiskt 
nytt. Den rigida uppdelningen mellan system- och livsvärld, mellan 
materiell och symbolisk produktion, är enligt Fraser en manlig 
konstruktion som inte fångar in komplexiteten och motsägelserna i 
kvinnors erfarenheter. Denna insikt är viktig, även om jag själv är tvek-
sam till Frasers skarpa uppdelning mellan mäns och kvinnors erfa-
renheter. Här håller hon fast vid den äldre feministiska tradition jag 
tidigare tog upp.  

Jag befinner mig också i kritisk dialog med de s k postfeministerna, 
som utgår från Jacques Lacans psykoanalytiska teorier. För Habermas 
betyder relationerna mellan könen ingenting, för Lacan betyder de allt. 
Oidipuskomplexet är enligt honom grundläggande för civilisationen, 
och det skrivs också ständigt in i kulturen genom språket, som är 
uppbyggt av skillnader. Lacans teori förutsätter att också kulturella 
symboler följer språkets differenslogik. Inom detta dikotomitänkande 
lokaliseras också det kvinnliga – i det preoidipala universum som 
utgränsats ur den symboliska och falliska ordningen. Det kvinnliga 
förblir genom sin negativt definierade existens en dold förutsättning för 
att den manliga principen ska kunna fortsätta att härska. 

Där Lacan på traditionellt vis ser det kvinnliga som en nödvändig 
men i sig ointressant motsats till det manliga, söker postfeminister som 
t ex Luce Irigaray och Julia Kristeva konkretisera vari det kvinnliga 
består. Irigaray säger: 

 
It is no more a question of making Woman the subject or the object of a theory 
than it is of subsuming the feminine under some generic term such as woman. 
The feminine cannot signify itself in any proper meaning or concept, not even 
that of woman, a term which I always use moreover in such a way as to mark 
its ambiguity: speaking of a woman underlines both the external position of 
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the feminine with respect to the laws of discursivity and the fact that one must 
all the same avoid referring it back to some empirical system that would be 
opaque to any language. (Irigaray 1977/1985 s 155f) 

 
Enligt Irigaray kan det kvinnliga inte definieras eller begreppsliggöras. 
Kristeva håller med om det men ser det i ett vidare perspektiv: 

 
If women have a role to play in this on-going process [brotten i den maskulina 
diskursen, KD] it is only in assuming a negative function: reject everything 
finite, definite, structured, loaded with meaning, in the existing state if society. 
(Kristeva 1981 s 166) 

 
Som dessa korta citat antyder finns det viktiga skillnader mellan post-
feministerna. Några förblir Lacans psykoanalytiska grund trogna, men 
försöker nyansera den. Andra, som t ex Hélène Cixous, försöker i linje 
med Derrida lösa upp alla fasta menings-”essenser”. Men de förenas 
ändå i två grundantaganden: de sysslar alla med att undersöka hur långt 
det är möjligt att begripa och bestämma det feminina, och de 
vidmakthåller en oöverstiglig avgrund mellan manligt (den symboliska 
ordningen) och kvinnligt (det imaginära, preoidipala). Även för Cixous, 
som avvisar varje tanke på subjektets enhet, är könsrelationerna 
grundläggande. 

Postfeministerna radikaliserar på olika sätt Lacans problematik, och 
försöker avtäcka förutsättningarna för meningsskapande överhuvud-
taget. De söker med andra ord efter en position där det går att tala om 
meningsskapande utan att samtidigt vara en del av meningen. Den 
position de finner är det kvinnliga såsom frånvaro. Det kvinnliga förblir 
alltså negativt definierat som en motpol till det manliga, den språkliga 
logiken och den symboliska ordningen. Problemet för postfeministerna 
är därför som för alla andra: hur kan man uttrycka det som är utanför 
språket?  

 
 

Ett överskridande perspektiv 
 
Enligt Habermas tycks kvinnor och män leva i exakt samma värld, 
enligt Lacan tycks de närmast leva på två olika planeter. Postfeminis-
terna söker däremot kvinnornas eget universum, trots att de vet att de 
aldrig kommer att finna det. Teorierna låter sig inte förenas i en enda 
formel, bl a eftersom Lacan och postfeministerna talar på diskursens 
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nivå medan Habermas diskuterar den politiska handlingen på den soci-
ala nivån. 

Själv blir jag allt mer övertygad om att det inte heller är nödvändigt 
att harmonisera Habermas’ modernitetsprojekt med de postmoderna för 
att förstå könsrelationerna i moderniteten. Jag tror inte att det går att 
med utgångspunkt i dessa bägge teorier försöka integrera kön som ett 
extra perspektiv. Teorierna ställer på förhand upp dikotomier som 
antingen inte alls fångar in könsdynamiken (Habermas) eller också gör 
kön till alltings förutsättning (Lacan). 

Den australiensiska kulturforskaren Meaghan Morris har kommit 
till samma slutsats i sin diskussion av feminismen och postmodernis-
men: 

 
Since feminism has acted as one of the enabling conditions of discourse about 
postmodernism, it is therefore appropriate to use feminist work to frame dis-
cussions of postmodernism, and not the other way around. (Morris 1988 s 16) 

 
Men även om könsperspektivet inte ska passas in i existerande teorier 
så kan vi naturligtvis låta oss inspireras av de förhärskande paradig-
men. Män och kvinnor lever fortfarande på samma planet, och båda 
könen förfogar över såväl manliga som kvinnliga kulturella positioner. 
Men symbolerna aktualiseras och används på skilda sätt och här spelar 
socialt och psykologiskt kön en avgörande roll. 

En ungdomskulturanalys som inbegriper kön måste därför å ena 
sidan vidga Habermas’ rationalitetsbegrepp så att kommunikation blir 
något mycket mer än det som kan uttryckas genom det konsensusorien-
terade samtal som är hans ideal (Fornäs 1987). Också rockmusik och 
musikvideor kommunicerar, även om språket går utanför talets och 
skriftens dialogsystem. Samtidigt måste vi nyansera Habermas’ syn på 
de olika sfärerna så att vi bättre kan förstå vad t ex arbetet betyder för 
unga kvinnor respektive unga män och vad konsumtionen innebär för 
könsidentiteten. Här är det särskilt viktigt att undersöka den historiska 
kopplingen mellan fritid, frihet, konsumtion och sexualitet (Drotner 
1991a). 

Å andra sidan måste en sådan analys reducera postfeministernas 
idealisering av det kvinnliga könet som det ”andra”. När forskare som 
Kristeva och Cixous försöker närma sig detta ideal och t ex ”skriva det 
kvinnliga” (”écriture féminine”), använder de nämligen avant-garde-
konstens fragmentariska estetik och skrivteknik. Utifrån ett sådant ideal 
blir det mycket svårt, för att inte säga omöjligt, att förstå unga kvinnors 
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kulturella uttrycksformer eftersom dessa uttryck ju utnyttjar helt andra, 
formelartade koder. 

Låt mig nu sammanfatta de krav vi måste ställa på en analys som 
integrerar kulturellt kön. Istället för att se kulturen antingen som en text 
eller omvänt som en bestämd helhet som kan analyseras med hjälp av 
språkets logik, måste vi för det första definiera kulturellt kön som olika 
symboliska uttryck för manliga och kvinnliga positioner. Dessa symbo-
liska uttryck framträder bara när de konstrueras konkret i dagligt liv. 
De måste därför också studeras konkret. Analytiskt måste vi göra en 
klar åtskillnad mellan de olika sätt varpå det kulturella könets positio-
ner aktualiseras. Det innebär att vi på metodplanet måste försöka kopp-
la ihop textteoriernas symbolanalyser med socialpsykologins eller 
psykoanalysens insikter i hur dessa symboliska uttryck berör de subjek-
tiva behovsstrukturerna. 

För det andra måste vi betona att det kulturella könet är flexibelt 
och föränderligt, men inte godtyckligt. Vi kan med fördel analysera 
dess faktiska konstruktioner som medvetna och omedvetna ”förhand-
lingar” där man pendlar mellan manliga och kvinnliga positioner. 
Denna syn på kulturellt kön gör att vi främst studerar rörelser och 
transformationer i och mellan manliga och kvinnliga positioner, hellre 
än att betrakta själva polerna i sig.  

I dessa rörelser använder de unga ofta andra uttrycksregister än tal 
och skrift, vilket ställer nya krav på symbolanalysen. Själv har jag här 
inspirerats av den amerikanska filosofen Susanne K Langer 
(1942/1958). Hon definierar symboler som tecken vilka innehåller en 
merbetydelse. Denna är inte strukturerad genom en diskursiv logik men 
artikuleras ändå i vårt medvetande. Hon talar om presentativa eller 
avbildande symboler vars merbetydelse skapas genom att de används.8 

Langers begrepp har tagits upp och vidareutvecklats av den tyske 
socialpsykologen Alfred Lorenzer (1972/1976), som i sin tur inspirerat 
Thomas Ziehe (1980/1989).  

För det tredje måste en kulturanalys som inbegriper kön undersöka 
de kulturella uttrycksformerna konkret i förhållande till de ungas totala 
vardagsliv. Vi måste alltså fråga: Var uttrycker sig ungdomar kulturellt, 
dvs inom vilka kulturella strukturer? Genom vad uttrycker de sig, dvs 
genom vilka olika symboler och koder? Hur aktualiseras dessa 

                                                 
8 Ordet symbol kommer från det grekiska symballein som just betyder att föra 
samman. 
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uttrycksformer, dvs hur och i vilka sammanhang uttrycks de kulturella 
symbolerna och koderna (”var” plus ”vad”)?  

När vi tolkar det kulturella fältet träder vi på den empiriska nivån 
med nödvändighet in i en maktdiskurs: manliga och kvinnliga positio-
ner, mäns och kvinnors aktualiseringar av dem, vuxnas problematise-
ringar av ungdomars experiment osv. Denna maktdiskurs framtvingar å 
sin sida en rad metodiska överväganden.  

 

 
Metodfrågor  
 
Min långa utredning av olika kulturteoriers syn på de förändringar 
manligt och kvinnligt genomgått vittnar om att kön är en central och 
påträngande motsättning i moderniteten. Hur mycket vi än uppfattar det 
kvinnliga som det dolda ”andra”, förblir könsrelationen en erfarenhet 
som vi alla känner och kan förhålla oss till. Könsperspektivet kan 
tematiseras, och vi kan därför både personligt och i vår forskning 
bearbeta motsättningen mellan manligt och kvinnligt. 

Men hur förhåller det sig med åldersperspektivet? Det har jag här 
inte behandlat särskilt ingående. Unga kvinnor definieras ju genom en 
dubbel negation: de är varken riktiga kvinnor eller riktiga vuxna. Vi 
kan nu förstå varför unga kvinnor såväl empiriskt som teoretiskt är 
osynliga för det offentliga och därmed också för forskningen. Ålders-
perspektivet är enligt min mening ännu mer marginaliserat än könsper-
spektivet. Kvinnor och män kan spela med sina motsättningar – vi de-
finierar oss ju t o m i hög grad genom ett sådant spel. Men ingen vuxen 
kan bli barn på nytt, och detta banala konstaterande får väldiga 
konsekvenser i moderniteten.  

Det moderna livet kräver av oss att vi ständigt förändrar oss, både 
personligt och socialt. I moderniteten är barndomen inte bara ett tecken 
för en personlig och individuell förlust, så som den ju alltid varit. 
Barndomen blir också en oerhört stark symbol för att vi som vuxna har 
förlorat en rad kollektiva erfarenheter och sociala nätverk. Den blir 
därmed det vi kanske mest av allt skulle vilja hitta tillbaka till eller 
finna sanningen om. Men samtidigt bevisar barndomen att något gått 
förlorat för alltid. Psykoanalysens enorma betydelse för modernt 
tänkande är ett tydligt tecken på den lockelse barndomen utövar på 
vuxna människor just för att den i sig är frånvarande. 
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Walter Benjamin talar i sitt stora och ofullbordade arbete om Paris’ 
passager (1982/1990) om att upplevelsen av förlust är helt fundamental 
i moderniteten. Han jämställer vårt fylogenetiska inträde i moderniteten 
med vårt ontogenetiska farväl till barndomen. De betecknas båda som 
ett ”uppvaknande” (Buck-Morss 1983). Sörjer man denna förlust blir 
moderniteten liksom vuxenlivet ett slags syndafall. Söker man 
idealisera förlusten är det tecken på att man kan förändras.  

Men vare sig vi väljer den pessimistiska eller den optimistiska lös-
ningen förblir åldersperspektivet en mer indirekt motsättning än köns-
relationen: vi känner bara till och kan bearbeta vår barndom utifrån den 
person vi är idag. Kanske är det därför det är så svårt att teoretisera 
kring unga kvinnor och beakta kön och ålder samtidigt. Detta är det 
huvudsakliga skälet till att det bara delvis går att upphäva den dubbla 
negation som definierar unga kvinnor. 

Dessa teoretiska svårigheter visar sig också som speciella metodis-
ka problem. Unga kvinnor är det kvinnliga ”andra” som utnyttjas för att 
definiera och profilera det manliga, men de är också det barnsliga 
”tredje”. De blir därmed en indirekt påminnelse om den förträngnings- 
och marginaliseringsprocess som vuxenblivandet utgör i modernitetens 
föränderliga värld. Som kvinnoforskare inser jag de tolkningsmässiga 
svårigheter som här är svåra att komma förbi. Jag tenderar att antingen 
fokusera kön och då se likheter mellan nutidens unga kvinnor och 
tidigare kvinnogenerationer (inklusive mig själv), eller också fokusera 
generationsaspekten och då betona hur totalt annorlunda unga kvinnors 
kulturer är idag. Dessa svårigheter leder lätt till att jag antingen 
identifierar mig med de unga kvinnorna eller distanserar mig från deras 
uppleveler och erfarenheter. 

Svårigheten att bevara en tvådimensionell forskningsstrategi får 
dock inte hindra oss att förstå att detta är nödvändigt. Som kvinnofors-
kare måste vi pendla mellan inlevelse och distans. Sådant pendlande 
gäller kanske all humanistisk forskning, som ju per definition är en tol-
kande vetenskap. Men som kvinnoforskare är det särskilt nödvändigt 
att inse detta när man studerar unga kvinnor, som ju liknar oss och 
samtidigt ändå är oändligt olika oss. Unga kvinnor har idag tillgång till 
ett vidare register av kulturella symboler och uttrycksformer än tidigare 
generationer. Detta gör de metodiska problemen ännu mer svårlösta – 
och än viktigare att beakta.  
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Tillbaka till empirin 
 
Unga medelklasskvinnor utgör idag ett kulturellt rörligt skikt: de söker 
sig ut i det offentliga men avsäger sig ändå inte de privata rummen. 
Som jag redan påpekat ger detta upphov till nya problem: de är så 
inriktade på och använder så mycket psykisk och fysisk energi åt att 
kontrollera sig själva och sin omvärld att det ofta blir hängivelsen – 
upplösningen av yttre och inre gränser – som blir ångestfylld. Detta är 
ett nytt kvinnoproblem. 

Många av dessa unga kvinnor vänder sig då till estetiska uttrycks-
former som leder dem tillbaka till barndomen men samtidigt fram mot 
en mer vuxen kvinnlighet. De estetiska uttrycksformerna – som t ex att 
tillverka smycken, sy kläder eller spela teater – ger möjlighet att för 
ögonblicket hänge sig både åt det förflutna och åt framtiden. Dessa 
uttrycksformer påminner ju om barndomens lek och ger dessutom 
utrymme för att pröva kvinnliga attribut, t ex när man klär ut sig eller 
bokstavligt talat smyckar sig (Drotner 1991b). Unga kvinnor har alltid 
haft möjlighet att odla det estetiska i moderniteten, ja tidigare har de t o 
m definierats genom sina estetiska förmågor. Men förhållandena har på 
avgörande sätt förändrats. För det första utövas det estetiska skapandet 
idag ofta tillsammans med andra jämnåriga. För det andra prövas det i 
offentliga sammanhang. 

Generellt sett är flickor fortfarande mer estetiskt intresserade än 
pojkar. Och som jag inledningsvis nämnde finns det markanta skillna-
der mellan hur de kulturella symbolerna rent konkret används i fritids-
kulturerna. Pojkar och män är visuellt orienterade medan flickor och 
kvinnor i högre grad håller fast vid lusten inför det tryckta ordet. Mina 
egna empiriska undersökningar tyder på att unga kvinnor försöker 
koppla det verbala/kognitiva/symboliska till det visuella/emotionel-
la/imaginära: flickor söker utvidga rationaliteten och använder då 
fiktion som medel. 

Pojkarna vänder sig istället bort från ordet och det verkar som om 
många av dem härigenom försöker upphäva rationaliteten och den 
symboliska ordningen. Kanske är det snarare pojkarna än flickorna som 
idag behöver bilderna, musiken och kroppen för att återuppleva 
situationer som liknar de preoidipala? Kanske är det i realiteten flickor-
na som bäst kan hålla fast vid och leva med den ambivalens som 
moderniteten ger upphov till? 
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Pojkar är mer rationella i sitt övriga liv. De vet t ex ofta tidigare än 
flickorna vad de vill bli och anpassar sin utbildning därefter. Det ligger 
nära till hands att dra slutsatsen att ju mer målorienterad man måste 
vara i sitt övriga liv och ju mer man betraktar orden som maktin-
strument, desto större behov har man av att ge sig hän åt – eller finna 
nya gränser i – bildernas analogiska språk och i musikens totalupple-
velse (Fornäs 1990). 

Även om speciellt medelklassflickorna är mycket aktiva och själv-
ständiga är de fortfarande mer relationsorienterade än pojkarna. Samti-
digt vill de nästan alla ”göra det omöjliga”, som Nancy Fraser uttrycker 
det: på den sociala nivån vill de kombinera familj och yrke och på den 
psykologiska nivån vill de koppla ihop ambition och kvinnlighet. Att 
detta är en oerhört svår balansgång visar deras motsättningsfyllda 
kulturella sökande med all önskvärd tydlighet.9 

Att unga kvinnor idag utvidgar sitt kulturella spelrum kan vi inte se 
som en enkel reaktion på det ökade realitetstryck eller de hinder de 
möter på andra livsområden. Men ungdomskulturerna är utan tvivel av-
görande för hur dessa begränsningar och krav tolkas. Det kulturella 
fältet har blivit mer mångfasetterat och oöverskådligt, men det har san-
nerligen inte blivit mindre intressant, varken för unga människor eller 
för oss forskare.10 

 
Översättning: Inger Humlesjö 

 
 

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