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Livet på landet – sett ur 
tonårsflickors perspektiv 
 
 
 
 
 
Den svenska landsbygden är naturligtvis ingen enhet, lika lite som den 
svenska staden är det.1 Men visst finns det skillnader mellan stad och 
land. Hur ser skillnaderna ut ur ett könsperspektiv? Passar landsbygds-
boendet bättre för pojkar och män? Trots den stora omvandling som 
skett på landsbygden under vårt sekel, då den agrara sektorn krympt 
och delvis förvandlats till industriell produktion (t ex livsmedelsindust-
rin), består ett kännetecken – att de unga kvinnorna flyttar till staden. 
Det har de gjort i drygt hundra år (Losman 1986). Även unga män 
flyttar, om än inte i samma utsträckning, och landsbygdskommunerna 
präglas förutom av en sned könsfördelning också av en stor andel äldre. 
De senaste åren kan en trend i motsatt riktning skönjas: barnfamiljer 
med eller utan anknytning till trakten flyttar till glesbygdskommuner 
(ERU 1989). Detta ändrar dock inte det faktum att det finns i 
genomsnitt tre män per kvinna i åldrarna 25-44 år i glesbygd (Sundin 
1989). I vissa orter i norr kan invånarna räkna till så mycket som 19 
män per kvinna. Detta tolkas av de flesta som ett kvinnounderskott, och 
många oroliga röster höjs med vädjan om en lösning av problemet. 
Alternativet är att i stället kalla problemet för mansöverskott och 
fokusera de kvarstannande männens skäl att stanna.  

För att få en djupare förståelse av orsakerna till att många unga 
kvinnor flyttar från landsbygden har jag gjort fältstudier och intervjuer 
med ett hundratal flickor mellan 15 och 19 år, som har det gemensamt 
att de bor mer eller mindre långt från en tätort. De deltog i tre olika 
projekt mellan 1989 och 1992. Syftet med de olika projekten har varit 

           
1 Glesbygd definieras enligt SOU (1989 s 246) som ”stora sammanhängande områ-
den med gles bebyggelse och långa avstånd till sysselsättning och service”. Lands-
bygd beskrivs i samma källa som ett något vidare begrepp innefattande även tät-
orter med mindre än 3 000 invånare.  
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att på skilda sätt belysa hur livet kan gestalta sig för tonårsflickor på 
landsbygden. Mina studier belyser deras självbild, samhällssyn och 
framtidsplaner, deras relationer till familj, vänner och omvärld samt 
deras syn på hur det är att bo på landsbygden.2  

 
 

Staden lockar och skrämmer 
 
Trots att flickorna ser mycket som är positivt på landsbygden, tänker 
även den här generationen unga kvinnor flytta. Många tror dock att de 
återvänder när de skaffat familj. De vill få en utbildning, egen bostad, 
lära känna nya människor, roa sig, pröva nya saker och slippa vuxenin-
synen. Storstaden omges av många myter, på samma sätt som lands-
bygden gör för storstadsungdomar. Det finns en utbredd rädsla bland 
flickorna för städernas anonymitet, trångboddhet, nedsmutsning, våld 
och narkotika. Men stadens mångfald och möjligheter lockar också. 
Flickorna beskriver en tröghet i hembygden där varken de eller andra 
kan förändras, och då ger stadens anonymitet en chans för dem att prö-
va nya roller. ”Det blir lättare att andas”, som en flicka uttrycker det. 

Men det är viktigt att inte glömma att även pojkar flyttar från lands-
bygden, om än inte i lika stor utsträckning. Mycket tyder på att de inte 
heller flyttar lika långt som flickorna, vilka inte sällan återfinns 
utomlands med au-pairjobb. Att ungdomar flyttar är naturligt, med 
tanke på att ungdomstiden är en period av sökande och att landsbygden 
inte har så mycket att erbjuda då.3 De som stannar kvar upplever inte 
           
2  Flickorna i Småland. Att leva som tonåring på landsbygden (Gunnarsson 1990) 
är en antropologisk studie av tio flickor som bor på landsbygden och som just slutat 
grundskolan. Unga kvinnor i Norrlands inland – rapport från framtidsseminarier 
(SIND 1991) är en dokumentation av sex helgseminarier med 62 flickor mellan 18 
och 20 år. Projektet drevs av SIND (dåvarande Statens industriverk, numera NU-
TEK) samt respektive kommun. Träffpunkt för tjejer. Rapport från ett projekt med 
tonårsflickor på landsbygden (Gunnarsson 1993) berättar om ett ett-årigt projekt 
med 48 stycken 15-17 år gamla flickor. De bor på landsbygden i de fem kommu-
nerna Vetlanda, Tierp, Sala, Ånge och Kiruna (Karesuando). Det första projektet 
bygger på en liten fältstudie samt upprepade intervjuer och i de båda andra används 
bl a bild, drama och musik med efterföljande gruppdiskussion. I Norrlandsstudien 
ingår även 400 uppsatser skrivna av elever ur åk 6 och 9. 
3 Det var under jordbrukets expansion på medeltiden som rörligheten bland männi-
skor ökade, och enligt Johan Wennhall (1989) började framförallt unga män arbets-
vandringar. Som ett resultat av detta uppstod så småningom ungdomsgrupper som 
främst bestod av pojkar, men också av flickor.  
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en lika tydligt avgränsad ungdomstid som ungdomar i städer. ”Jag 
tycker att de flesta gått från att vara barn till att bli nästan gubbar”, 
säger en pojke om sina jämnåriga kamrater på landsbygden (Ottar 1989 
s 23). Det vanliga mönstret är att pojkar fostras till att bevara det 
bestående, och de lär sig att de som män tillhör bygden, medan flickor 
fostras till att söka något annorlunda (Wirtberg 1989). Detta påstående 
kan tyckas gå emot uppfattningen om kvinnor som traditions- och 
kulturbärare. Men egentligen stämmer båda synsätten. Män och 
kvinnor har bara olika roller i det traditionsbevarande som skyddar mot 
en alltför omfattande urbanisering av landsbygdsboendets organisation 
och landsbygdsbors värderingar. Männen är garanter för det bestående 
genom att stanna vid eller återvända till släktgården, respektive byn. 
Genom släktskap står de för kontinuiteten. Kvinnorna återskapar 
ständigt relationerna mellan byns innevånare. Fortfarande har nämligen 
de kvinnor som stannar på landsbygden i uppgift att hålla samman 
släkten genom att hålla ordning på bemärkelsedagar och andra släkt-
högtider (även om det är makens släkt). Och det är främst kvinnorna 
som är aktiva i byalag och hembygdsföreningar (även om det är i 
makens hemby). Enligt Carlbrand (1992) är landsbygdens fortlevnad 
beroende av just kvinnorna. Deras informella nätverk och oavlönade 
arbete är viktiga bidrag till att hålla landsbygden vid liv, annars väntar 
avfolkning eller förortsliv.4  

Med en inflyttad mamma, en bror som ska ta över gården eller fått 
arbete på ”macken”, en pappa som inte befattar sig med ”kvinno-
sysslor” och en kommun som inte satsar på flickors fritidsintressen blir 
budskapet till flickorna att de inte hör hemma i bygden i samma grad 
som pojkarna gör. Beredskapen att ge sig av, skapa nya sociala 
kontakter, ”stå på egna ben”, tillsammans med ett intresse för stil och 
estetisk kreativitet i vardagen, något som jag återkommer till, gör flick-
orna bättre rustade för att klara ett liv i staden. Jag ser dem som mer 
urbana än pojkarna. ”Utanför 50-skyltarna får dom ångest”, säger också 
en norrlandsflicka apropå ortens killar.  

Arbetsmarknaden på landsbygden bidrar också till flickornas villig-
het att flytta. Landsbygdens kvinnor har okvalificerade deltidsarbeten 
med liten chans till avancemang, oftast inom offentlig sektor som 

           
4 Enligt bl a Ulla Björnberg och Margareta Bäck-Wiklund (1987) urbaniseras gles-
bygden. Landsbygdsborna får allt svårare att hålla sig utanför penningekonomin. 
Det enhetliga regelverket leder till en urban ekonomi, och tillgång till skolor, 
sjukvård och transporter utjämnar skillnaderna mellan stad och land.  
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kräver formell utbildning. Därför har flickorna också från början siktet 
inställt på staden där det inte bara finns frihet, utan också den 
utbildning som möjliggör en eventuell flyttning tillbaka. 

Bristen på billiga bostäder är ett hinder för alla ungdomar som vill 
flytta hemifrån. På landsbygden finns mest villor och gårdar. En egen 
bostad spelar stor roll i vuxenblivandet (Löfgren 1990), men den be-
tyder inte riktigt samma sak för de olika könen. Kvinnlighet definieras 
utifrån hushåll och familj. Det är kvinnans hushåll, vilket illustreras av 
att flickorna i mina studier pratar om att bo ”hos mamma” även om det 
också finns en pappa i hemmet. Flickor måste alltså ha ett eget hushåll 
för att bli betraktade som vuxna. Manlighet definieras mer utifrån 
yrkesarbete och fritidsaktiviteter och således kan pojkarna bo kvar i 
barndomshemmet och ändå räknas som vuxna, förutsatt att de har 
arbete eller en accepterad fritidssyssla. Tiderna förändras dock och 
många flickor ställer krav på att deras pojkvän ska bo ensam en tid 
innan de blir ”sambo”. Betoningen av familj och släkt gör att ensam-
stående människor är mer udda jämfört med i staden. Även om män 
anses mer ”hemlösa” om de inte har en kvinna vid sin sida är det ovan-
ligare att en kvinna lever ensam (Bjerén 1989). Hon har visserligen ett 
hem, men om hon inte också har familj betraktas hon som en udda 
person och utsätts för stark social kontroll. Männen ingår ofta i ett 
nätverk av ungkarlar, vilket gör att de inte framstår som lika ovanliga 
som ensamboende kvinnor. 

 
 

Vardagsliv 
 
Förutom kön, ålder och livsmiljö är även klass och livsform betydel-
sefulla variabler för hur livet kommer att gestalta sig. Ingen av dessa 
två benämningar är helt relevant för landsbygdsstudier. Båda begrep-
pen har försörjningen som utgångspunkt, vilket stämmer dåligt på 
landsbygden där den subjektiva tillhörigheten spelar större roll än i stä-
der på grund av arbetslivets mångsysslande karaktär. En bonde kan t ex 
försörja sig som bilmekaniker eller sjukvårdsbiträde, men ändå kalla 
sig bonde. De flesta människor på landsbygden lever i blandformer av 
medel- och arbetarklass eller lönearbets- och självständighetslivsform 
med rötter i bondekultur.  

Flickorna från mina studier har föräldrar som representerar detta 
breda spektrum. En vanlig kombination är att mamman arbetar deltid 
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med sjukvård eller kontorsarbete och pappan heltid med fordon, skog, 
vägar eller inom trävaruindustri. Oftast är han anställd på en mindre fa-
brik, men flera har eget företag, ibland vid sidan av sitt heltidsarbete. 
Några föräldrapar äger företaget tillsammans, t ex livsmedelsaffär, lant-
bruk eller åkeri. Det finns även enstaka mödrar med egen firma, 
exempelvis blomsteraffär. Några föräldrar lever på arbetslöshetsersätt-
ning eller förtidspension.  

Ofta bor familjen på den mer eller mindre nedlagda släktgården el-
ler i ett nytt hus bredvid. Det vanligaste sättet att driva lantbruk är att 
någon av föräldrarna har ett lönearbete samtidigt. De flesta flickor har 
föräldrar, främst fäder, som är uppväxta i trakten. Följaktligen har 
många flickor släktingar omkring sig, särskilt på pappans sida. De har i 
genomsnitt två syskon, och en hel del halvsyskon. 

Gymnasievalet hos de flickor som ingår i mina undersökningar 
stämmer med bilden av hela landet, alltså även stadsbor (SCB 1990). 
De allra flesta fortsätter i gymnasieskolan, varav ca 60 procent med 
teoretiska linjer. Ekonomisk linje är vanligast, följd av olika vårdutbild-
ningar. Teknisk linje är något vanligare bland landsbygdsflickorna än i 
riket som helhet, liksom övriga mansdominerade utbildningar. Ungefär 
hälften nämner specifika yrkesområden i sina framtidsplaner. Det som 
lockar mest är undervisning och vård, främst riktad till barn. Turism, 
hotell, restaurang, medier, data, reklam, miljövård, teater, konst och 
dans är också ganska populära områden. Många vill gärna resa 
utomlands och arbeta som au-pair. Flickornas yrkesplaner visar att det 
sker en långsam förändring över tiden. Visserligen vill många arbeta i 
samma bransch som sina mödrar, men de siktar oftast på en högre 
position. Dessutom behöver de en fast heltidsanställning för att kunna 
försörja sig, medan mödrarna är nöjda med att kunna arbeta säsongsvis. 
Det kommer också nya yrken in i bilden, ibland inspirerade av pappans 
yrkesval men oftare av kamrater, skola och medier.  

De långa avstånden medför långa skoldagar, och i Norrbotten och 
Västerbotten kommer gymnasieungdomar oftast hem enbart på helger-
na. En norsk studie visar att gymnasievalet hänger samman med av-
ståndet till skolan. I det samhälle som ligger på dagspendlingsavstånd 
från gymnasiet valde fler en teoretisk linje än i ett samhälle längre bort. 
Anledningen var främst att studietiden på teoretisk linje är längre och 
de som måste bo hemifrån vill slippa undan med så kort tid som möjligt 
(Grønbech 1988). Den fritid som finns ägnar de flickor jag träffat åt 
läxläsning, telefonsamtal, umgänge med vänner, samt TV- och vi-
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deotittande. På vardagarna får telefonsamtal ersätta umgänget med 
kamrater och pojkvänner. När det blir helg skjutsas de yngre av för-
äldrarna till tätorten där de går på bio, restaurang, dans, fest etc. De 
äldre som har pojkvän med bil, eller egen bil, ägnar sig också åt samma 
nöjen.  

Mina studier visar att många flickor gärna idrottar (fotboll, volley-
boll, skidor, gymnastik, simning) och det verkar vara vanligare norrut. I 
tioårsåldern idrottade nästan alla, med fotboll som främsta gren, men i 
femtonårsåldern slutar många. Att ha häst är något av ett kännetecken 
för en landsbygdstjej och man tillbringar många timmar i stallet. Även 
hundar och mindre husdjur är populära. Flickorna går långa prome-
nader i skogen med hunden, en del jagar och fiskar tillsammans med 
bröder eller pojkvänner. Inomhus läser de, målar, syr, spelar musik och 
hjälper till i hushållet. Flera är med i föreningar med aktiviteter som t 
ex teater, körsång, radio eller politik. Ganska få går på kurs, men 
många önskar att utbudet var större när det gäller t ex dans, målning 
och foto. De saknar också träffpunkter av olika slag, som café, ung-
domsgård eller allaktivitetshus.  

En enkät bland högstadieeleverna i Karesuando (43 stycken) om 
bl a fritidsintressen visar att pojkarna sällan nämner inomhusaktiviteter 
till skillnad från flickorna som tillbringar en stor del av sin fritid inom-
hus. När pojkarna är inne ser de på TV och video. Skillnaden är inte li-
ka stor när det gäller utomhusaktiviteter. Pojkarna idrottar, jagar och 
fiskar mer. De rider mycket sällan.5  

För att fånga hur livet ter sig för dagens svenska tonårsflicka före-
slår Sabina Cwejman och Gunilla Fürst (1988) en modell bestående av 
fyra huvudmotsättningar som de antar gäller tonårsflickor i Sverige 
oavsett klass- och etnicitetsbakgrund. Jag applicerar här modellen på 
landsbygdsflickorna med syfte att fokusera på landsbygd som sär-
skiljande fenomen. De fyra huvudmotsättningarna är: 
– ideologisk könsneutralitet/jämställdhet och könssegregation i prakti-
ken; 
– konflikten mellan yrkesarbete och moderskap; 
– nödvändigheten att hävda sig på männens villkor och samtidigt vara 
kvinnlig; 
– nödvändigheten att utveckla personlig autonomi samtidigt med 
kvinnlighetens relationsorienterade sidor. 
           
5 En liknande bild målas upp av en annan norrbottnisk studie av tonåringar i en by 
(Hägg 1987). 
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Könsneutralitet och könssegregation 
 
I det officiella Sverige råder en likhetsideologi, som för ungdomars del 
representeras främst av skolan. Oavsett kön ska alla ha lika rätt till ut-
bildning och lika möjligheter i övrigt. Kön problematiseras sällan annat 
än som en faktor i yrkesvalet och då ses det som en brist att flickor inte 
väljer mer ”marknadsanpassat”. I verkligheten har könet stor betydelse, 
särskilt på landsbygden där kvinnor och män till stor del lever i skilda 
sfärer. Det visar t ex uppsatser på temat ”Om jag vaknade en morgon 
och hade blivit flicka/pojke” skrivna av skolelever i årskurs 4 och 9 
(SIND 1991). Båda åldersgrupperna beskriver stora könsskillnader, 
men könsidentiteten är inte lika laddad för tioåringarna. En överväldi-
gande majoritet vill inte byta kön, och många av de äldre pojkarna 
skulle hellre dö än bli flicka. De flickor som gärna skulle vilja pröva, 
beskriver pojkar med överseende, avundsjuka och längtan. Pojkarna ser 
mest nackdelar med det kvinnliga och uttrycker i årskurs nio både för-
akt och rädsla för det. Oavsett ålder är flickorna genomgående mer 
nyanserade och kan se både för- och nackdelar med att byta kön. Deras 
inlevelseförmåga är överlag större än pojkarnas. I den här situationen 
kommer den kvinnliga förmågan att se tillvaron från både ett manligt 
och kvinnligt perspektiv väl till pass.  

De flesta uppsatser är skrivna av flickor, som också skriver längre. 
Pojkarnas språk är torftigt när de ska uttrycka känslor. Däremot har de 
ett flödande ordförråd kryddat med våld och sexuella termer när de t ex 
beskriver hur de ska ta livet av sig om de förvandlas till flicka eller hur 
de som flicka ska behandla sin kropp. Uppenbart är ämnet laddat, och 
det är troligt att många pojkar inte tagit uppgiften på allvar. Det handlar 
ju om att ge ord åt sina känslor vilket många hänför till kvinnlighet och 
det är värre för pojkarna att anses feminina än för flickor att betraktas 
som maskulina. Trots detta finns så mycket öppenhet och allvar i 
många uppsatser att ett mönster träder fram även om de grövsta ut-
trycken sållas bort.  

De huvudteman som går att spåra i uppsatserna hos båda könen är:  
1) sociala kontakter; 
2) kroppsliga förändringar och sexualitet;  
3) förändrade intressen och yrkesplaner. 

Vad det gäller det första huvudtemat, sociala kontakter, beskriver 
flera hur föräldrarna skulle behandla dem annorlunda om de bytte kön, 
och några är rädda för att föräldrarna inte skulle tycka om dem längre. 
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Båda könen ser problem i att försöka bli kompis med det kön de 
tidigare betraktat som presumtiva kärlekspartners. Flera pojkar löser 
situationen genom att bli lesbiska. Några av flickorna drar i stället nytta 
av sin erfarenhet och tror att de skulle göra stor succé hos det motsatta 
könet : ”Jag skulle inte leka tuff och stöddig utan vara trevlig och 
charmig. Det är sånt som tjejer ser på, de faller inte för skryt.” Flera 
flickor skulle uppleva en stor frihet om de fick byta kön: ”Jag skulle 
söka mig nya polare och inte prata om det gamla livet som tjej utan 
leva loppan.” Båda könen anser att flickor är bättre på att prata och 
lyssna, att de har enstaka nära vänner som de ibland intrigerar mot och 
att pojkar umgås i stora grupper där de är tuffare och rakare mot 
varandra. Väninnerelationen är en av de få saker som pojkarna avundas 
flickorna.  

Det andra huvudtemat, kroppsliga förändringar och sexualitet, 
återfinns i de flesta uppsatser i en toalettscen där det beskrivs hur man 
ser sig i spegeln och hur man uträttar sina behov på ett nytt sätt. Många 
undrar också vilket omklädningsrum de ska använda på gymnastiken. 
Pojkarna skulle bekymra sig mycket om sitt utseende, vilket de tycker 
verkar besvärligt och dyrt. Flickorna skulle också bry sig mer om kropp 
och kläder men de beskriver det som en rolig uppgift att gå på gym och 
att köpa snygga kläder. Pojkarna fasar för att sakna muskler, att få 
menstruation och att behöva oroa sig för graviditet. Den sexuella 
aspekten av könsbytet framhålls mer av pojkarna. 

Vad gäller det tredje huvudtemat, förändrade intressen och yrkes-
planer, är alla överens om att det finns större möjligheter för pojkar 
både när det gäller fritidsintressen och arbetsliv, t ex chans till chefspo-
sition. Några pojkar påpekar t o m att de skulle få färre ATP-poäng om 
de var flickor. Vardagslivet skulle förändras för de allra flesta, men det 
finns en större nyfikenhet hos flickor att pröva manliga områden än 
tvärtom. Men det finns också pojkar som ser möjligheter. En pojke 
skriver: ”Om jag var tjej skulle jag vara mildare och tycka mer synd om 
andra och inte vara lika intresserad av mopeder och bilar.” En pojke ser 
en möjlighet att våga dansa utan att vara full. Flera ser också skillnader 
i skolarbetet. ”En pojke fantiserar mer och improviserar i skolarbetet, t 
ex i läsämnena så kan en flicka allt utantill medan en pojke fantiserar 
och använder huvudet mer”, säger en pojke. 

Som framgår av uppsatserna är inte flickorna omedvetna om köns-
skillnader, men de är ovana att artikulera sådana tankar. I intervjuer, 
rollspel och teckningar växer bilden fram av ett skevt maktförhållande 
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mellan könen (SIND 1991, Gunnarsson 1993).6 Flickorna anser 
överlag att pojkar/män har större möjligheter att ”komma någonvart”. 
På alla plan utom det känslomässiga har pojkar och män större frihet 
enligt flickorna. Det flickorna önskar är inte likhet utan rättvisa. 
Flickorna framhäver närheten till djur och natur som den största för-
delen med att bo på landsbygden, men de ser att det är fäder och bröder 
som brukar förknippas med naturen. De jagar, fiskar, strövar i skog och 
mark och/eller arbetar där, medan mödrarna ansvarar för 
hushållssysslorna. Brita Westerlund-Hännerstrand (1986) beskriver hur 
skogen symboliserar frihet och närhet till livet för män, och hur den ses 
som motvikt till de höga krav som sociala relationer ställer. I jaktlag 
och skogsarbete får pojkarna tillfälle att delta i en åldersblandad manlig 
gemenskap som flickorna saknar motsvarighet till. 

Det dubbla budskapet om att kön saknar betydelse och att kön ändå 
styr så mycket måste alla flickor lära sig att hantera. För landsbygdens 
flickor kan motsättningen bli stor. Skolans budskap om likhet är 
generell över landet, men könssegregationen på alla områden är större 
på landsbygden och särskilt i norr. När flickorna ska välja yrke möter 
de en annan verklighet än den skolan visar upp. Arbetsmarknaden på 
landsbygden präglas i ännu högre grad än i städer av arbetsdelning 
mellan kvinnor och män.7  

 
 

Yrkesarbete och moderskap 
 
De allra flesta flickor, både i städer och på landsbygd, är inriktade på 
någon yrkesroll, gärna med en högre utbildning i bagaget. Liksom 
många andra flickor tänker även de i mina studier skaffa barn. Den 
konflikt dessa båda önskningar skapar är de medvetna om. Under helg-
seminarierna ingick ett moment där alla skulle måla sin framtidsbild, se 
vilka hinder som fanns och hur de kunde överbryggas.  

           
6 Det stämmer med Harriet Holters (1984) beskrivningar av hur manlig dominans 
numera sker indirekt och osynligt, inbyggd i samhällsstrukturen, till skillnad från 
den direkta och synliga maktutövningen som förut praktiserades av enskilda män. 
7 Baude (1987) beskriver arbetsdelningen både som en uppdelning där kvinnor skö-
ter huvudparten av reproduktionen och män huvudsakligen produktionen, samt en 
uppdelning inom produktionssfären. Den senare karaktäriseras av att kvinnor har 
de mest monotona, rutiniserade och lågavlönade arbetsuppgifterna. 
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Trots olikheter i gestaltning går det att skönja ett mönster. De vanli-
gaste motiven är hus, människor, hjärtan, granar, palmer, sjöar, strän-
der, flygplan, bilar, pengar och olika symboler för arbete beroende på 
vilket yrke de tänker sig. Med få undantag ser flickornas framtidsbild 
ut på följande sätt. Först studier, då de bor i lägenhet i en stad. Efter 
studierna, men innan yrkeskarriären börjar, vill de flesta resa. Gärna till 
Australien, Nya Zeeland eller USA, men även andra länder lockar (bl a 
u-länder). Några vill arbeta en längre tid utomlands. Under den här 
perioden vill de träffa många människor, roa sig mycket och ha många 
pojkvänner. Sedan vill de återvända till Sverige för att satsa på ett yrke, 
ofta genom att pröva sig fram, och så småningom flytta ihop med 
drömprinsen. När det blir dags för (många) barn vill de bo i ett stort 
gammalt hus på landet, nära ett samhälle. Ett eget hus och flera barn är 
också vad kvinnorna i ett småsamhälle uppfattar som ett gott liv enligt 
Annette Rosengren (1991). I flickornas tillvaro ska det finnas en stor 
trädgård, gärna en sjö i närheten och massor med djur. Många påpekar 
att de ska ha god ekonomi och minst en bil. Flera hade redan bestämt 
bilmärket. 

Endast ett fåtal avviker från mönstret. Ett par vill stanna utomlands 
och de vill inte skaffa familj. Enstaka vill aldrig flytta, utan så snart 
som möjligt driva lantbruk själva. Några planerar i stället en längre 
utbildning. Reslusten verkar inte vara relaterad till vilken utbildning 
man tänker satsa på. 

Samstämmigheten är stor när det gäller de upplevda hindren. Brist 
på pengar ses som det största hindret för förverkligandet av fram-
tidsplanerna. Att inte komma in på en utbildning och att skaffa familj 
för tidigt är andra hinder. Men de flesta ser också hur de kan övervinna 
hindren. Penningbristen avhjälps genom att arbeta och spara pengar, 
och/eller skaffa ett yrke som ger bra lön. Att vinna på Lotto eller hitta 
en rik man är mer skämtsamma lösningar. För övrigt tänker flickorna 
att pröva sig fram och att skaffa kontakter för att nå sina mål.  

För de flickor som tänker stanna kvar på landsbygden behöver inte 
konflikten mellan yrkesarbete och moderskap bli så stor. De har näm-
ligen inte så mycket att välja på. Deras mödrar arbetar i huvudsak med 
vård, omsorg och handel eller med säsongsarbeten som skogsplan-
tering. Valmöjligheterna ser inte ut att öka när det är dags för döttrarna 
att träda ut på arbetsmarknaden. Till skillnad från sina mödrar som 
måste kombinera lönearbete med ansvar för barnen, kräver flickorna 
fasta heltidstjänster så att de kan försörja sig. I praktiken har flera av de 
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som slutat skolan ett lågavlönat deltidsarbete som gör dem ekonomiskt 
beroende av föräldrar eller pojkvän.8 Barnomsorgen är ofta dåligt 
utbyggd och för många föräldrar blir det långa resor dit. Alla flickor är 
medvetna om att det krävs en make som också tar ansvar för barnen, 
om de samtidigt ska kunna yrkesarbeta. De är dock tveksamma till om 
det önskemålet blir uppfyllt: ”Det blir väl jag som får sluta arbeta.” 

Trots allt är även många kvinnor på landsbygden heltidsarbetande. 
För de som är egna företagare är konflikten mellan yrkesarbete och mo-
derskap troligen större än för de flesta stadskvinnor. Det har sin grund i 
att de i stort sett bara har en kvinnlig förebild – husmodern (Rosengren 
1991). Jag nämnde att klass- och livsformsbegreppen är svåra att appli-
cera på landsbygdens befolkning. Särskilt svårt blir det när det gäller 
kvinnorna då deras liv sällan präglas av försörjningen.9 På lands-
bygden, och särskilt i småföretag, är husmodersrollen vanlig. Husmor 
är inte synonymt med hemmafru, tvärtom kan hon mycket väl ha ett 
lönearbete. För en husmor är hemmet och familjen det centrala i livet, 
med olika tonvikt på de båda delarna hos olika kvinnor, och i skilda 
faser av livet.  

Husmodern passar bäst in i lönearbetslivsformen, där familjen hör 
till fritiden och har en viktig roll som konsumtionsenhet. Kvinnan i 
självständighetslivsformen kan i varierande grad vara husmor. Om fa-
milj och företag smälter samman och bildar en produktionsenhet lever 
hela familjen i självständighetslivsformen. Men även när hustrun deltar 
i företaget är det vanligt med en arbetsuppdelning mellan makarna och 
hennes insats koncentreras till hemmet. Hon tar hand om telefonen, 
kunderna, djuren etc, beroende på företagets inriktning. När hon deltar i 
företagets verksamhet är hennes bidrag lika synligt som hans. Även i 
husmodersrollen är hennes bidrag en förutsättning för att familjen ska 
kunna leva som den gör, men det är inte lika synligt. För de flesta 
husmödrar är lönearbete ett tillfälle att träffa människor eller att ge 

           
8 Att unga kvinnor ställer andra krav på arbetsvillkoren än sina mödrar visar även 
en norsk studie som betonar behovet av kunskap om unga kvinnors önskningar och 
behov vid offentlig planering av lokalsamhällen (Grønbech 1988). 
9 Flera forskare har studerat de gängse livsformsbegreppen ur könsperspektiv och 
funnit att lönearbets-, självständighets- samt karriärlivsformen egentligen är en be-
skrivning av manliga livsformer eftersom de utgår från i vilket grad man betraktar 
arbete respektive fritid som mål eller medel. Lone Rahbek Christensen (1987) kom-
pletterar livsformerna med husmodern och representationskvinnan. Tora Friberg 
(1990) diskuterar kvinnospecifika varianter av de gängse livsformerna, men 
behåller i stort sett de ursprungliga begreppen. 
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familjen en nödvändig kompletterande inkomst, och många av dessa 
kvinnor söker sig till typiska kvinnoyrken.10  

Flickornas mödrar och mormödrar är ofta mycket kapabla att sköta 
ett stort hushåll även om de lönearbetar. De vet hur man tillvaratar 
naturens råvaror, de städar, syr, skjutsar, sköter sociala kontakter m m. 
Ibland ansvarar de också för skötseln av ladugård och köksträdgård. 
Flickorna tror inte att de någonsin kommer att bli så duktiga som sina 
mödrar, och de är heller inte säkra på om de vill bli det.  

Färdigheterna härrör från den traditionella lantbrukarhustruns tid. 
Bortsett från lokala variationer i det gamla bondesamhället både vad 
gäller kvinnors ställning och arbetsuppgifter var de vanligaste kvinn-
liga ansvarsområdena då korna, smådjuren, grönsaks- och potatisod-
lingen samt det mesta av kläd- och matframställningen. Männen ansva-
rade för spannmålsodling, byggnader, redskap och transportmedel 
(Bjerén 1989). Kvinnans uppgifter räknades som arbete, även om 
sysslorna var klart avgränsade från mannens (Nitsch 1988). I offentlig 
statistik registrerades dock inte lantbrukarhustrur som förvärvsarbe-
tande förrän 1965 (Nyberg 1989).  

I stort sett lever uppdelningen av uppgifter kvar idag, men specia-
liseringen och mekaniseringen av jordbruket har påverkat främst kvin-
nors verksamhet. Många kvinnliga arbetsuppgifter, och därmed kun-
skaper, har försvunnit och rationaliserats, som livsmedels- och kläd-
framställningen.11 Ibland har de mekaniserats och övertagits av män, 
som när det gäller mjölkning och framställning av mejerivaror (Som-
mestad 1992). Män har i stort sett kunnat bevara sina färdigheter. Det 
är ju fortfarande användbart att kunna laga maskiner och att snickra.  

De flesta traditionella kvinnosysslor utfördes i hushållet, som fort-
farande är en vanlig kvinnoarbetsplats. Men eftersom hushållen nu 
består av färre personer är arbetet betydligt ensammare än förr. Trots 
att ensamhet i arbetet är ett problem även för manliga lantbrukare 
(Djurfeldt 1989), lever flera manliga kollektiv kvar, t ex jaktlag. Gerd 
Lindgren (1989) hävdar att det är via lönearbetet som många 
landsbygdskvinnor har sina sociala kontakter. På ”fritiden” sköter de 
hushåll och barn vilket de fortfarande ser som sin huvudsakliga uppgift. 

           
10 Förutom att lantbrukarkvinnor i övriga Europa har svårare än svenska att finna 
ett lönearbete uppger de samma motiv till att vilja arbeta utanför lantbruket, d v s 
ekonomiska, sociala och personliga, skriver Ruth Gasson (1984).  
11 En liknande historia kan även USA uppvisa, vilket bl a Joan Jensen berättar om i 
Promise to the land (1991). 
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För många män är det tvärtom enligt Lindgren; deras sociala kontakter 
sker på fritiden. Kvinnor syns inte i det offentliga livet på samma sätt 
som män på landsbygden. De lever i hög grad ett anpassande liv, där de 
sätter makens och barnens behov före sina egna, vilket ingår i 
husmodersrollen (Lewin 1990). Detta fenomen är inte specifikt för 
landsbygden, bara mer utpräglat. Kvinnors framträdande position i 
hemmet och i sociala relationer kompenserar till viss del bristen på 
synlighet inom andra områden.  

Flickorna i mina studier vill inte leva som mamma. Det är inget 
ovanligt svar bland tonårsflickor, men skälen de anger är delvis lands-
bygdsspecifika. De tycker att mödrarna lever ett bundet liv, med lite 
fritid och ett arbete (i hushållet) som aldrig blir klart och sällan upp-
skattas. Att arbeta hårt värderas högt på landsbygden (Wirtberg 1989), 
men eftersom de traditionella kvinnosysslor som förr räknades som 
arbete har försvunnit eller förvandlats till privata angelägenheter är det 
idag svårare för kvinnorna att respekteras för sina arbetsinsatser. 
Dessutom har mödrarna inte samma nätverk av släkt i närheten som 
flickornas fäder har. Att kvinnor kan känna sig instängda och ofria i en 
by där männen känner gemenskap och frihet bekräftar andra studier 
(Dahlgren & Lindgren 1987). Flickorna poängterar också att de vill ha 
ett ”riktigt” yrke till skillnad från mammas tillfällighetsarbete. En 
helkvinnlig arbetsmiljö, som många mödrar har, lockar inte alls. En 
könsblandad arbetsplats är bäst. Andra studier visar att bra 
arbetskamrater enligt flickor är viktigast för trivseln, medan pojkar 
prioriterar bra arbetsuppgifter (Dahlgren 1979). Trots flickornas nega-
tiva beskrivning av mödrarnas liv har de flesta en nära relation till sin 
mor. De hjälper dem med matlagning och barnpassning och deltar 
engagerat i hemmets utsmyckning. Hos flera såg jag ämnen till 
morgondagens husmödrar, om än i modifierad form.  

Via massmedier, men sällan i verkligheten, möter landsbygdens 
tonårsflickor andra kvinnliga förebilder än husmodern. Ofta handlar det 
om den vackra, framgångsrika, mångkunniga yrkeskvinnan, som sam-
tidigt är en god mor. I verkligheten är hon sällan så perfekt, vilket 
stadsflickor har lättare att konstatera då de möter verkliga represen-
tanter för den urbana kvinnan i form av någon moster eller granne. Det 
är lätt att känna sig otillräcklig inför detta kvinnoideal, och ännu lättare 
om man sällan möter någon liknande kvinna i verkligheten. Risken är 
uppenbar att det hela vänds i en besvikelse över den egna oförmågan.  
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Landsbygdens flickor möter två extremt oförenliga förebilder, den 
kapabla husmodern som sköter hem och familj med inslag av själv-
hushållning, och den kapabla karriärkvinnan som gör succé både i 
kvinnliga och manliga revir. Skillnaden mot flickor i städer är att de 
senare möter en större mångfald av kvinnliga förebilder vilket gör att 
de alltid hittar någon som liknar dem själva. Då landsbygdsflickorna 
fostras till att arbeta hårt och ”sköta sig”, är de kanske mer mottagliga 
för förebilders inflytande än flickor i städer som har större frihet att gå 
sina egna vägar. Möjligheten för landsbygdsflickorna att skapa ett nytt 
innehåll åt det kvinnliga kulturella könet (kvinnligt genus) är också 
uppenbar när flickorna inser att det finns alternativ till både husmodern 
och yrkeskvinnan. För att få syn på alternativen måste flickorna 
förmodligen flytta, för att kunna återvända som nya förebilder för nästa 
generation. 

 
 

Hävda sig på männens villkor och ändå vara kvinnlig 
 
Denna konflikt blottlägger föreställningar om vad som är kvinnligt re-
spektive manligt. Under tonåren kan könsidentiteten ännu vara skör 
och det är viktigt att inte betraktas som okvinnlig respektive omanlig. 
För pojkar kan det vara livsnödvändigt att inte bli ertappade med ”frun-
timmersgöra”, något som avspeglar sig i uppsatserna. Hos många 
pojkar finns en rädsla och ett förakt för svaghet och för kvinnlighet, 
som för dem smälter samman. En flicka kan däremot bli uppskattad 
både på fritiden och i yrkeslivet om hon överskrider könsgränser. Det 
avspeglar en föreställning att ”det manliga” är mer värt än ”det kvinnli-
ga”. Om en flicka missköter skolan, svär, blir berusad eller byter 
pojkvän riskerar hon att dömas hårt, inte minst av andra flickor och 
kvinnor. En pojke i samma situation betraktas gärna med överseende. 
Han kontrolleras inte lika hårt i vardagslivet, men om han gör något 
kvinnligt som att rida eller måla akvarell riskerar han att bli retad av 
kamraterna. Tendensen är här lika över hela landet, men landsbygdens 
större sociala kontroll och könssegregering ger hårdare utslag.  

Manlig dominans och kvinnlig underordning är tydligare på lands-
bygden. Det gäller verksamhet som sker utanför hemmet (ridstall och 
skola undantagna). Denna manliga sfär där man lagar motorer, snickrar 
och jagar anses nyttig. I hemmet ”härskar” kvinnan och omges med 
respekt, men det anses som inte fullt lika nyttigt att vårda hem och 
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barn. Margot Bengtsson (1983) fann att i arbetarhem var det vanligt att 
betrakta modern som centralgestalt, även om fadern ansvarade för 
försörjningen. Detta är en vanlig rollfördelning även bland flickornas 
föräldrar, men i lantbrukarhemmen står ofta kvinnan också för den 
säkra inkomstkällan. Flickornas föräldrar har sällan tävlat med varand-
ra utan håller sig till skilda sfärer. Särskilt de yngre flickorna accepterar 
skillnaderna som givna, medan de äldre är mer benägna att se dem som 
ett resultat av fostran.  

När flickorna nu finns både inom idrott och yrkesliv och t o m bör-
jar jaga, fiska och köra folkrace (fortkörningstävling med krockskadade 
bilar), är det bäddat för konflikter. I viss mån påverkar flickorna 
prestationsinriktningen inom idrotten och den tuffa jargongen på 
mansdominerade arbetsplatser. I mycket är det dock flickorna som an-
passar sig till rådande mönster. Flera vittnar om att flicklagen i fotboll 
får sämre träningstider, och fåtaligare publik till matcherna: ”Vi växte 
ur våra tröjor, men fick ändå inga nya när killarna fick.” Att det är en 
påfrestning att bryta könsnormen visar det faktum att de flesta flickor 
slutar med idrott (oftast fotboll) i tonåren liksom att merparten väljer ett 
typiskt kvinnoyrke.  

Det är inte underligt att så många flickor väljer att tillbringa fritiden 
i hemmet, den traditionellt kvinnliga sfären. Där slipper de kämpa för 
att hävda sig. Eftersom de inte syns lika mycket som pojkarna på den 
offentliga arenan är det lätt att tro att flickor är sysslolösa. Det är bara 
delvis sant. Visst önskar många att det fanns fler kollektiva aktiviteter, 
både utomhus och i gemensamma lokaler, men man får inte glömma att 
de fyller fritiden med sysslor som inte är så synliga; prata i telefon, 
umgås med familjen, bästa väninnan och/eller pojkvännen, göra läxor, 
läsa böcker, spela musik, se på TV, laga mat, dressera hunden, sköta 
hästen, gå på kurs m m. Den för tonårsflickor så vanliga situationen, att 
sitta på flickrummet med bästa väninnan, utspelas också på lands-
bygden. De spelar musik, bläddrar i tidningar, provar kläder, sminkar 
sig och pratar – om killar, skolan, föräldrar, kompisar, orättvisor i 
världen eller artister. Flickrummen ser ut som i städerna, med affischer 
av hästar och idoler, foton och teckningar, ljusa, fluffiga gardiner, en 
säng full med kramdjur och en liten bokhylla med kärleks- och 
hästböcker, prydnadssaker och en bandspelare. Den stora skillnaden är 
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att flickorna på landet inte har lika stora möjligheter som dem i städer 
att träffa bästisen.12 

Estetiseringen av kroppen som bl a Prokop (1976/1981) hänför till 
kvinnlighet tar sig dock inte samma uttryck på landsbygden. Kläder, 
frisyrer och sminkning omges av ganska strikta regler som säger att du 
inte får vara för ”slappt” klädd eller gå osminkad, men att klä sig för 
fint är heller inte tillåtet. Flickorna håller noga koll på varandra och en 
flicka som klädde sig i hippiestil 1988 fick höra att ”jag klädde mig 
som om jag vore herre över alla andra”. Pojkarnas bristande intresse för 
sitt utseende kommenteras ofta: ”När postorderkatalogen kommit har 
plötsligt alla killar likadana rutiga skjortor.” 

I hela landet har flickorna bättre skolbetyg än pojkar. På landsbyg-
den är flickorna så framträdande i skolan att det sällan märks något av 
den pojkdominans under lektionerna som påvisats i flera länder 
(Nielsen & Rudberg 1989). Förklaringar går att söka på flera håll. Dels 
vet flickorna att en bra utbildning är en väg ut ur husmodersroll 
och/eller landsbygdsboende, och dels är de fostrade att alltid göra sitt 
bästa: ”Tjejer måste vara perfekta för att duga, annars blir det skit-
snack.” ”Tjejer är tvingade inom sig att sköta sig.” Höga betyg hör inte 
till definitionen av manlighet, men är inget hinder, förutsatt att pojken 
inte sitter och läser läxor för jämnan: ”Killar tar inte ansvar, utan 
hänger på kompisar och tycker att det är lite tufft att slarva.” För de 
pojkar som vill stanna på landet är det inte så viktigt med bra betyg 
eftersom den manliga arbetsmarknaden inte kräver formell utbildning i 
lika stor utsträckning som den kvinnliga. Konflikten för flickorna 
framträder efter gymnasiet då många trots bra betyg väljer bort en 
yrkeskarriär för att smälta in i en mer traditionell kvinnlighet. 

 
 

Personlig autonomi och behovet av relationer 
 
Eftersom manlighet definieras genom separation, och kvinnlighet ge-
nom närhet, hotas den manliga könsidentiteten av närhet medan den 
kvinnliga hotas av separation skriver Gilligan (1982). Det leder till att 
män får svårigheter med relationer och kvinnor problem med att hävda 
           
12 Den typiskt västerländska flickkulturen beskrivs bl a i Kvinnovetenskaplig tid-
skrift 1/1986 samt av Hillevi Ganetz (1987) och Helena Wulff (1988). Se också 
Ganetz & Lövgren (1991) som förutom flickkulturen också beskriver psykiska och 
sociala aspekter av unga kvinnors liv. 
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autonomi. När flickorna trots bra betyg avstår från högre utbildning 
illustrerar de hur kvinnor frestas att avstå från makt och framgång för 
att kunna behålla goda relationer.13 Hur detta uppstår genom flickors 
och pojkars olika förhållande till mamman har beskrivits bl a av 
Chodorow (1974). ”Det relaterande självet” har Crafoord m fl (1988) 
kallat kvinnoidentiteten som i en ömsesidig, ständigt pågående process 
bekräftas via samhörighet. I flickkulturen intar väninnan, bästisen, en 
central roll. I relationen tränas flickor att kombinera personlig integritet 
med nära relationer. På det psykologiska planet handlar det om en 
upprepning av förhållandet mellan mor och dotter. Väninnan fungerar 
som en språngbräda ut ur beroendet av modern. Förhållandet ger en 
trygg plattform att stå på, men det kan också skaka ordentligt i 
grundvalarna när en tredje person framträder och ibland tar bästisens 
plats. Från att under barndomen ha varit en annan flicka blir denna 
tredje person i puberteten en pojkvän. Ofta bryts då den nära 
väninnerelationen. Väninnan fungerar också som någon att utprova 
kvinnlighetens gränser och möjligheter med, en funktion som minskar i 
betydelse när någon av flickorna får ett fast förhållande (Sørensen 
1991). Det stora hästintresset hos landsbygdsflickorna kan vara en 
ersättning för bästisen, då det ofta är långt mellan vännerna. En 
kvinnlig stallägare med stor erfarenhet av tonårsflickor berättar att hon 
ser hur flickorna tränar på omvårdnad, närhet och ansvar i sin relation 
till hästen. Om flickorna inte har en egen häst väljer de en favorit som 
de pysslar om och sysselsätter sig med. 

Tendensen att flickorna överger väninnan för att uppgå i pojk-
vännens krets är mycket tydlig i mina studier. Flickorna ogillar själva 
att det är på det viset, men kärleken är mycket viktig i flickornas liv. I 
viss mån är det ett rationellt beteende eftersom pojkvännerna ofta är 
något äldre och har bil, vilket gör de körkortslösa flickorna mindre be-
roende av föräldrarnas skjutsande. De något äldre flickor jag mött som 
valt att stanna på landsbygden har ofta pojkvän. Beslutet att stanna 
speglar inte alltid hennes vilja: ”Han skulle aldrig kunna lämna fiske-
vattnen.” Tydligen är det lättare för båda parter att förlita sig på invan-
da könsnormer när de bildar par eftersom mycket står på spel. Att leva 
som ensamstående kvinna på landsbygden är ovanligt och även om det 
är fler män som gör det har de mer eller mindre ofrivilligt hamnat i den 

           
13 Att detta inte enbart är ett landsbygdsfenomen visar Inga Wernersson (1985). En 
bred översikt av könsidentitetens framväxande finns hos Fornäs m fl (1991). 
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situationen. De här flickorna har börjat praktisera det som bl a Tora 
Friberg (1990) ser som utmärkande för kvinnor – anpassningsstrategier. 

För unga män har relationer fått allt större betydelse i och med den 
förändrade fadersrollen (Åström 1990). Vilka konflikter det kan inne-
bära t ex för en man som vill vara barnledig från sin mansdominerade 
arbetsplats är känt. Under en längre tid har kvinnor med hjälp av 
yrkeslivet börjat hävda sin autonomi. Men fortfarande stöter tonårs-
flickan på svårigheter i sin strävan efter självständighet. Hon frestas att 
göra avkall på självständigheten för att fylla sitt behov av att bekräftas i 
nära relationer. 

Under helgseminarierna visade flickorna hur ytterst betydelsefullt 
det var för dem att inte bli utstötta ur kamratgruppen. Till stor del hand-
lar det om att bekräfta samhörigheten genom konformitet. Man ökar 
risken för att bli utstött genom att vara oärlig, högfärdig, ha för många 
pojkvänner, avvikande klädsel, språk (ordval), åsikter eller fram-
tidsplaner. I flera grupper anar jag att flickorna hämmade varandra. De 
ville inte riskera att berätta något eller bete sig på ett sätt som kunde 
leda till utstötning. Ändå uppskattade många den öppna atmosfären 
under helgseminariet då de fick tillfälle att ventilera sådant som berör 
dem, något som de saknade i vardagen. Att både få de andras gillande 
och samtidigt hävda sin egen vilja och särart är svårt. Det betraktas som 
ett brott mot kvinnligheten. Landsbygdsflickorna har mer att riskera än 
flickor i städer som har lättare att hitta en ny väninna. 

Att landsbygdsflickorna själva lider av det de kallar ”skvaller” är 
uppenbart. De upprepar beteendet själva och skäms för det, men har 
svårt att bryta normen. Deras omdöme om sitt eget kön är skiftande: 
”Tjejer är mognare och törs mer.” ”Tjejer är så falska och skvallriga.” 
De båda replikerna speglar två sidor av den sociala kontrollen som 
landsbygdsbor lever med. Den kan utgöra ett hinder för flickor som vill 
bryta mönster och hävda sin vilja. Det är ju flickor och kvinnor som i 
första hand är föremål för kontrollen. Kvinnor talar med varandra om 
andra, de talar engagerat och stödjer varandra i samtal med både sitt 
eget kön och det motsatta (Erson 1990). När samtalen syftar till att 
påminna varandra om att ingen är förmer än någon annan övergår det 
till skvaller. Om någon sticker upp hotas samhörigheten. Men den 
samhörighet kontrollen bygger på kan också ge flickorna en personlig 
säkerhet som de kan använda till att våga bryta mönster. Det vanligaste 
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är nog att de tar säkerheten med sig till staden för att först där gå sina 
egna vägar.14  

 
 

Till slut 
 
Regionala skillnader till trots har det betydelse om man växer upp på 
landsbygden eller i en stad. Det jag beskriver som landsbygd känner sä-
kert främst norra Sveriges befolkning igen. Närheten till en stad påver-
kar naturligtvis ungdomarnas villkor, och södra Sverige är mer tätt-
befolkat.  

Landsbygdsbor (särskilt manliga) har ofta djupa rötter i bygden. De 
känner varandra och är beroende av varandra i det dagliga livet, vilket 
leder till en social kontroll som bromsar förändringstakten i normer och 
beteenden. Familjen är inte enbart en konsumtionsenhet, utan fort-
farande i viss mån en produktionsenhet. Det behöver inte nödvändigt-
vis handla om att förädla jordbruksprodukter, även den informella 
sektorns byteshandel har stor betydelse. I en enkät svarade samtliga 
flickor i min studie att familjemedlemmarna har bättre kontakt med 
varandra på landsbygden. Den erosionskris som Thomas Ziehe (1989) 
talar om där gamla traditioner bryts ner finns förvisso på landsbygden, 
men den kommer senare dit än till städer. Detta är bakgrunden till att 
föräldrarna är auktoriteter för sina barn i större utsträckning än vad som 
är vanligt i städer. Behovet av att gestalta sig själv med hjälp av yttre 
tecken som kläder och frisyrer är heller inte lika utpräglat hos 
landsbygdsungdomar. Det kan bero både på att den sociala kontrollen 
hämmar alltför vidlyftiga stilexperiment, och att de inte upplever så 
stort behov av att markera generationsskillnader. 

Ur tonårsflickornas perspektiv överväger fördelarna med att bo på 
landsbygden när de i framtiden fått egna barn. Innan dess vill många 
flytta till någon stad, och ju äldre flickorna är desto mer lockar staden. 
De ser naturen och samhörigheten som det bästa med landsbygden, 
men de ser också att det är fäder och bröder som tillbringar tid i naturen 
och att släktingar i närheten främst hör till pappas sida. Den sociala 
kontrollen är på gott och ont enligt flickorna. Det goda, samhörigheten, 
           
14 Under de senaste årens stora landsbygdskampanj ”Hela Sverige ska leva” har det 
visat sig att de eldsjälar som på olika sätt fått byar att blomstra i de flesta fall är 
kvinnor som söker okonventionella vägar för samarbete. Inte sällan är de 
hemvändare eller inflyttade från städer. 
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ser de som ett starkt skäl för att låta barnen växa upp på landsbygden. 
Det onda, skvallret, är ett starkt skäl för att flytta till städernas ano-
nymitet.  

Flickornas skörare band till bygden i kombination med deras rela-
tivt urbana intressen och stil gör dem mer förberedda för stadsboende 
än pojkarna. Den större förankring i hembygden som pojkar generellt 
upplever gör att de kan få svårare att anpassa sig till ett liv i staden om 
de ändå flyttar. Ett ännu relativt outforskat område är pojkarnas upp-
växtvillkor på landsbygden och hur de hanterar sin situation när det blir 
aktuellt att flytta. Flickorna i mina studier betraktar sig som lugnare, 
mognare och mer företagsamma än flickor i städer, vilka de anser 
intressera sig mest för mode, fester och killar. Trots detta ser jag dem 
som relativt mer lika sina medsystrar i städer jämfört med pojkar i 
städer och på landsbygd. De yngre flickorna i mina studier pekar på att 
motorintresset är större bland pojkar på landsbygden. De äldre 
flickorna, som har större erfarenhet av stadsliv, är ganska kritiska till 
killarna i byn och de tror att det är lättare att prata seriöst med pojkar i 
städer, och att de har bredare intressen än pojkar på landsbygden. 
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