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ABSTRACT
The purpose of this study is to illuminate and question how individuals, in this 
case seven and eight year old girls and boys, relate to and understand the sociocultural 
construction of gender, what we usually refer to as masculinity and femininity. 
These childrens conception of masculinity and feminity is carefully examined in 
relation to the body, sports, the family and work. The central question is how the 
children construct gender in relation to the body, sports, the family and work and 
how the children construct their self understanding in light of these regimes.

The analysis is done from three different points of reference. The first provides 
an opportunity to examine how the children render activities, things, behaviours, 
the body and bodyparts with gender (gendering). The second focus is on what the 
children realize (make real) in the gendering process. The third way of analyzing 
the data is to concentrate on what the children repress and place outside the realm 
of normalcy for masculine and feminine in regards to their own body image.

I have interviewed the children and with the help of pictures and a story have 
placed them in the position of having to relate to masculinity and femininity within 
the above mentioned regimes. The childrens claims about masculinity and femi
ninity are interpreted through several scientific gender discourses produced in each 
regime.

The children gendered (rendered gender to) kindness as a girly/ feminine trait 
and mischieviousness and rowdyness as a masculine trait. Some of the girls both 
idealized traditionally masculine competency and dismissed their own capacity. 
The boys attribute a greater aptitude to themselves in the gender regime of sports. 
Both the girls and boys disregard the physical female body.
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Gender permeated the childrens abstract discussions more than the discussions 
that were concrete in nature. Femininity and Masculinity reign sovereign on the 
abstract level. Both girls and boys thought that the opposite sex was more bound to 
stereotypes of masculinity and femininity than they themselves were. Gender as a 
system of significance differentiates in degree between the concrete and abstract 
worlds.

From a theory generating standpoint it is important to note that the productive 
power structure maintains an asymmetric relationship between masculinity and 
femininity. The embodiment of gender through ”doing” is another dimension that 
should undergo more thorough analysis. A feeling of strength and juble over being 
the master of one’s physical body becomes significant through physcial movement 
and action. When fiddling and weakness are embodied as feminine and the strong, 
active, productive or dominate body is embodied as masculine it becomes clear 
that gender has found itself a bodily base for paternalism and dominance.

Keywords: children, gender, gender regimes, masculinity, femininity, body, sport, 
family, work, embodiment
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Abstract

Key wo rds .-children, gender, gender regimes, masculinity, femininity, body, sport, family, work, 
embodiment

The purpose o f this study is to illuminate and question how individuals, in this case seven and 
eight year old girls and boys, relate to and understand the sociocultural construction of gender, 
what we usually refer to as masculinity and femininity. These childrens conception o f masculin
ity and feminity is carefully examined in relation to the body, sports, the family and work. The 
central question is how the children construct gender in relation to the body, sports, the family 
and work and how the children construct their self understanding in light o f these regimes.

The analysis is done from three different points o f reference. The first provides an opportunity 
to examine how the children render activities, things, behaviours, the body and bodyparts with 
gender (gendering). The second focus is on what the children realize (make real) in the gendering 
process. The third way o f analyzing the data is to concentrate on what the children repress and 
place outside the realm o f normalcy for masculine and feminine in regards to their own body 
image.

I have interviewed the children and with the help o f  pictures and a story have placed them in 
the position o f having to relate to masculinity and femininity within the above mentioned re
gimes. The childrens claims about masculinity and femininity are interpreted through several 
scientific gender discourses produced in each regime.

The children gendered (rendered gender to) kindness as a girly/ feminine trait and 
mischieviousness and rowdyness as a masculine trait. Some o f the girls both idealized tradition
ally masculine competency and dismissed their own capacity. The boys attribute a greater apti
tude to themselves in the gender regime o f sports. Both the girls and boys disregard the physical 
female body.

Gender permeated the childrens abstract discussions more than the discussions that were con
crete in nature. Femininity and Masculinity reign sovereign on the abstract level. Both girls and 
boys thought that the opposite sex was more bound to stereotypes of masculinity and femininity 
than they themselves were. Gender as a system o f significance differentiates in degree between 
the concrete and abstract worlds.

From a theory generating standpoint it is important to note that the productive power structure 
maintains an asymmetric relationship between masculinity and femininity. The embodiment o f 
gender through ”doing” is another dimension that should undergo more thorough analysis. A 
feeling o f strength and juble over being the master o f one’s physical body becomes significant 
through physcial movement and action. When fiddling and weakness are embodied as feminine 
and the strong, active, productive or dominate body is embodied as masculine it becomes clear 
that gender has found itself a bodily base for paternalism and dominance.



Tillägnas Arvid, Moa och Sara





7

Förord

I förordet kan man skriva vad man vill, sägs det. Pyttsan! Hur skulle det se ut? 
Nej även förord skall nog också hålla sig något så när inom ramarna. Men låt 
mig få utfärda en varning: Ge er inte i kast med detta ämne. Välj något annat. 
Ta vad som helst. Varför inte grodors kärleksliv eller effekten av intervall
träning. Eller något liknande... men inte kvinnligt och manligt. Lova det! Man 
blir nämligen beroende. Man kommer inte ur det, Man blir förbannad också. 
Man blir besviken. Man blir upprymd. Man blir glad. Man blir fylld av
nyfikenhet. Man blir  Men hur man än vrider och vänder på det här med
kvinnligt och manligt så är det svårt att vrida rätt. Inte nog med att kvinnligt 
och manligt är svårfångat, det omges ju av en kropp också. Och kroppar tar 
man inte där man sätter dem. Förutom min egen förstås. Den har suttit där jag 
satte den i flera år nu. Nu vill den loss. Bort från datom, böcker, papper, 
tabeller och referenser. Ut! Så det blir inget långt förord. Tacken blir korta men 
innerliga.

Låt mig börja från slutet. Ni som ställde upp i slutskedet då stressen var som 
värst, sömnen som minst och energin på upphällningen fick mig att tro på 
teamwork igen och att allt faktiskt är möjligt. Utan er hade det inte gått! Så 
tack Lena Östensson, Eric Fridén, och Febe Nilsson för hjälp med manus, 
fotnoter och översättning. Det var en ren fröjd att arbeta med Er. Eva 
Spångberg på HLS Förlag var också en klippa i detta skede.

Ett varmt tack till alla er som också i slutskedet uppmuntrat, avlastat och visat 
medmänsklighet. Telefonsamtal, solrosor som väntar vid dörren när man kom
mer hem, e-post med uppmuntrande tillrop allt detta värmer och ger nya kraf
ter. Så tack Susanne, Siv, Britt-Marie, Alice, Eva, Christina, Lena, Lillemor, 
Yvonne, Karin och Brita och Monica. Tack Peter för dina ”statistiska” råd.

Men utan en forskningsgrupp att växa i skulle det inte finnas något att tacka för. 
Det är där kunskapen produceras. Min hemvist har i många år varit 
forskningsgruppen för pedagogik, idrott och fritidskultur vid LHS i Stockholm 
En kram till er alla och tack för stimulerande diskussioner och utvecklande 
samvaro och värdefulla kommentarer till manuset. Jag lovar att försöka 
återgälda det jag fått från er. Ett speciellt tack till Monika Olofsson för hjälp 
med utskrifter av intervjuer.
Låt mig också få uttala min uppskattning för den ”mangling” jag genomgick i 
kvinnoforskningsgruppen ”sextanten”. Nyttigt, nyttigt men ack så jobbigt. Jag 
vill också varmt och uppriktigt tacka er som läste mitt manus i slutskedet och



gav mig värdefulla, goda och insiktsfulla råd: Gertrud Åström, Gunilla 
Dahlberg, U lf Ohlsson, Moira von Wright, Gunilla Molloy, Lars Lindqvist och 
Agneta Linné. Jag hade stor nytta och mycken behållning av detta läsgrupps- 
seminarium.

Jag skall också tacka för den tid och de pengar som jag kunnat åtnjuta under ar
betes gång. Hur mycket tid i form av forskarmånader som blivit mig tilldelade 
är inte enkelt att mäta. Det beror på. Men varje timme har varit av betydelse för 
mig och gjort det möjligt att arbeta med avhandlingen lite mer samman
hängande. Ett tack både till Idrottshögskolan och Lärarhögskolan i Stockholm 
för detta. Ett speciellt tack också till bibliotek och vaktmästeri vid IH.

Forskningsmedel har jag erhållit från FRN och Centralföreningen För Idrottens 
Främjande.
Ett stort tack!

Sist men inte minst.
Lars-Magnus Engström har varit min handledare. Det har nog inte varit så lätt 
alla gånger att handleda varken mig eller inom detta ämne. Men då vi slog våra 
genusifierade hjärnor ihop blixtrade det ibland till och konstruktiva idéer 
föddes. Din tilltro till att jag kan stå på egna ben har stärkt mig på många sätt. 
Tack för uppmuntran, kloka råd och tålamod.

Så till er som det är svårt att tacka just för att ni är så självklara. Ni som alltid 
finns och lyser upp tillvaron. Niclas, Maria, Daniel, Björn och Heidi. Ni har 
konkret bidragit med hjälp under arbetes gång. Tack Maria som ritade bilderna 
och fotograferade. Tack Niclas, Maria och Björn som lånade ut era kroppar till 
forskningen. Tack Niclas och Björn för pålitlig datorsupport. Tack Daniel, 
fixare och stimulerande samtalspartner. Tack Heidi för inköp av böcker på 
andra sidan Atlanten och för hjälp med utskrifter, översättningar och kodning. 
Vilken laguppställning!
Till dig, Stellan, går det inte heller att säga tack. Du skulle nog ta det som en 
förolämpning. Att få delikat tillagad husmanskost, lagad med omtanke och 
kärlek, eller tvätten tvättad och huset röjt utan att behöva be om det, är 
handlingar som inte går att värdera i ord. En jämställd ”doer” att vara rädd om! 
Arvid, Moa och Sara. Ni har gjort att det känts meningsfullt att lägga ner all 
den tid jag gjort på arbetet! Till er tre guldklimpar och till alla flickorna och 
pojkarna som medverkat i studien vill jag rikta en tacksamhetens tanke för er 
barnsliga klokhet och uppriktighet. Tappa inte bort den!.
Nu går jag vidare -  ut i friheten. Inte fullt så naiv som tidigare men stärkt i 
kroppssjälen.
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Kapitel 1: En inledning

Prolog

Det är sommaren 1998. Kapellet är ljust och luftigt. Kistan är dekorerad med 
skira sommarblommor och allt andas stillhet, frid och andakt. Det är vackert. 1 
kistan vilar stoftet av en äldre kvinna och hennes närmaste har kommit for att ta 
farväl. Hennes kropp kommer snart att ingå i ett större kretslopp och minnet av 
hennes person och livsgärning kommer att vara levande i andra människor. Hon 
kommer alltid att finnas. Kvinnan är min mor.

Det känns helt naturligt att min mamma, som ledsagat mig så många år i 
livet, kan vara aktivt närvarande vid introduktionen av denna avhandling. 
Avhandlingen kommer att i vida termer handla om hur människan skapar sig 
som kvinna och man. 1

Jag kommer att utnyttja berättelsen om min mammas liv och livsvärld för att 
inledningsvis initiera en reflektion över den komplicerade process där det vi 
kallar kvinnligt och manligt formas. Det är således de sociokulturella 
kategorierna kvinna och man, kvinnligt och manligt, feminint och maskulint 
som står i fokus.

Hur mycket gemene man reflekterar över betydelsen av att tillhöra det ena 
eller andra könet vet jag inte, men politiskt och vetenskapligt har både frågan 
om kön och den om livsstil blivit mer och mer uppmärksammade. Individen 
idag lever i något man skulle kunna kalla paradoxemas värld. Att söka sig själv, 
bejaka sig själv, forma sig själv eller ”komma ut”, d v s  öppet framhålla sin 
sexuella läggning, ingår i de frihetsdiskurser som jagar individen, ibland i bjärt 
kontrast till den vetenskapliga diskurs som hävdar att sanningen om sig själv 
finns i den genetiska koden eller i det sociala rummet där kampen om prestige, 
erkännande och makt utspelas.

När ett litet bam föds går det oftast att definiera barnets biologiska kön, men 
vi vet, trots allt, väldigt lite om vad framtiden har att erbjuda detta bam just 
som flicka eller pojke. Än mindre vet vi vad flickan eller pojken själv kommer 
att uppfatta som det meningsbärande i sin könskategori. Men förväntningar och 
föreställningar som barnet möter i världen verkar normerande för flickans och

1 Simone de Beauvoir anses vara upphovskvinna till sentensen: man föds inte till kvinna, man 
blir det. Hennes syn på detta blivande till kvinna är kopplat till det Hekman benämner den 
modernistiska traditionen. Kvinnan definieras inom denna tradition som The Other sett i 
relation The One (mannen). Se Hekman (1999): The future o f  differences. Truth and method in 
fem inist theory. Cambridge: Polity Press. Kapitel 1, The Problem o f Difference.
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pojkens tillblivande. När en liten människa inträder i livet inordnas hon också i 
kvinnlighetens och manlighetens kultur.2 Denna kultur kommer att hålla ett 
vakande öga över blivandet till kvinna och man. Avhandlingen handlar således 
om kön som konstruktion. Ett grundproblem som kommer att ventileras i 
avhandlingen är att människan skapar kön samtidigt som hon också ”är” kön.3

Konstruktionen av kvinnligt och manligt eller formningen av sig själv till 
kvinna och man sker, som sagt, inte fritt. Denna process försiggår alltid inom 
ett historiskt och sociokulturellt fält som skapar konstruktionens gränser inom 
vilka individen har att agera, men dessa gränser är också föränderliga.

Livsberättelsen blir ett försök att beskriva det meningsbärande i kön från ett 
personligt plan. Att jag utgår från berättelsen om min mor har också ett annat 
syfte än att introducera avhandlingens studieobjekt. Min egen historia har ju sin 
upprinnelse i den kontext där mamma formade sig som kvinna. Hon 
socialiserade in mig i en värdestruktur som cirklade kring axlama familj och 
moderskap. Jag kan visserligen göra mig mer och mer medveten om denna 
socialisation, men jag kan inte som individ ställa mig utanför min egen värld 
och tro att ett rent objektivt, rationellt subjekt automatiskt behärskar mig som 
forskande individ. Mina frågeställningar, min metod, mina tolkningar och mina

2 Kulturbegreppet är inte oproblematiskt som begrepp. Min syn på detta begrepp är hämtat 
från en av de definitioner som kultursociologin erbjuder. ” Kultur rymmer de värderingar som 
medlemmar i en viss grupp omhuldar, de normer de följer i sitt beteende och de materiella ting 
de producerar. Värden utgörs av abstrakta ideal, medan normer är bestämda principer eller 
regler som människor förväntas följa.” Se Thomas Johansson, Fredrik Miegel (1996): 
Kultursociologi. Lund: Studentlitteratur, s. 15.

3 Då jag nu skriver könet som "är” syftar jag på de två biologiska könskategorierna som vi 
benämner flicka/kvinna och pojke/man. Men denna uppdelning i något som är och något som 
blir har visat sig leda till en del problem rent teortiskt. Att jag ändå använder den beror på att 
det som kallas det socialt konstruerade könet (genus) har, teoretiskt sett, fram tills för något 
decennium sedan, fatt sin innebörd just i relation till det biologiska könet. (Denna uppdelning i 
biologiskt och socialt är en av de stora epistemologiska frågorna inom feminismen som 
resulterat i intressanta diskussioner mellan postmoderna och icke postmoderna teoretiker.) 
Men de två könskategorierna man/hane och kvinna/hona refererar till biologi som något 
oproblematiskt. Men både begreppen biologiskt kön och socialt kön (genus) förutsätter 
varandra och kan inte verka av egen kraft. Men så länge individen inordnas i någon av de två 
kategorierna han/hane och hon/hona kommer genus på ett eller annat sätt symboliskt vara 
relaterad till dessa biologiska kategorier. Att upphäva genus, menar jag, förutsätter en 
förändrad syn på biologiskt kön. Det är viktigt att notera att kön är ett lika problematiskt 
begrepp som genus.
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reflexioner innehåller ofrånkomligt en subjektiv dimension. Den objektiva 
vetenskapen är ett önsketänkande.4

Genom denna ansats vill jag också markera att jag tillskriver tolkningen och 
reflexionen stor betydelse i forskningsprocessen. Inte minst viktigt är en 
reflekterande inställning till min egen självförståelse och hur denna formats. 
Den reflekterande och tolkande aspekten på forskningen är på sätt och vis 
självskriven utifrån ett förhållningssätt där kulturella och sociala konstruktioner 
står i centrum, men den försätter forskaren i en position där instabilitet och 
rörelse måste hanteras.

Två grundläggande element kännetecknar reflekterande forskning: tolkning och reflektion. 
Det första innebär att alla, såväl triviala som icke-triviala, referenser till empirin är 
tolkningsresultat. Idén att mätningar, observationer, utsagor från intervjupersoner, 
studiet av sekundärdata som statistik eller från arkiv står i en entydig relation till något 
utanför det empiristiska materialet förkastas således i princip. Beaktandet av tolkandets 
fundamentala betydelse gör att en enkel speglingstes av relationen mellan ”verkligheten”, 
eller ”empiriska fakta” och forskningsresultat (text) måste förklaras. Tolkningen hamnar i

4 Redan här vill jag markera att jag varit tvungen att förhålla mig till den problematik som de så 
kallade sociala vetenskaperna brottas med. Inte minst Foucault har belyst svårigheterna med 
att tolka eller kategorisera Sanningen utifrån en strukturalistisk, fenomenologisk eller 
hermeneutisk metod. Genom att utveckla en genealogisk metod och uppmärksamma relationen 
mellan kunskap och makt söker Foucault undkomma fallgroparna inom strukturalism, 
hermeneutik och fenomenologi. Se Dreyfus & Rabinow (1982): Michel Foucault, Beyond 
Structuralism and Hermeneutics. The Genealogy o f the Modem Individual as Subject. New 
York: Harvester Wheatsheaf. s. 168,

Bourdieus projekt är liknande men i hans ansats, som jag tolkat den, betonas istället att 
relationerna i det sociala rummet bör vara stommen i de sociala vetenskaperna. På så sätt vill 
Bourdieu undkomma de konstruerade oppositioner som så ofta förknippas med sociologi. 
Today 's sociology is fu ll  o ffa lse oppositions, which my work often leads me to transcend -  
even i f  I  don 't set out deliberately to do so. These oppositions are real divisions in the 
sociological field; they have a social foundation, but they have no scientific foundation. Let us 
take the most evident, such as the opposition between theorists and empiricists, or that between 
subjectivists and objectivists, or that between structuralism and certain form s o f  
phenomenology. All these oppositions (and there are many others) seem to me to be completely 
fictitious and at the same time dangerous, because they lead to mutilations. Se Pierre Bourdieu 
(1982): In Other Words. Essays Towards a Reflexive Sociology. Cambridge UK: Polity Press, 
s.34

En pragmatisk lösning på problemet är att inse att allt teoretiserande endast är en modell av 
verkligheten och aldrig avspeglar någon verklighet i sig. Värdet av teorierna beror på vad man 
vill uppnå och kunskapens förmåga att underlätta för handling och leda till förändring 
(syftesrelaterad forskning). Se t ex. Introduktion: om epistemologi, språk och pragmatism / / 1: 
Textanalys (1999): Red Carl Anders Säfström & Leif Östman, Lund: Studentlitteratur
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centrum for forskningsarbetet. Detta kräver noggrann medvetenhet om teoretiska 
antaganden, språkets och förståelsens betydelse, vilka utgör viktiga bestämningar bakom 
tolkningen. Det andra elementet, reflektion, vänder blickarna ”inåt” mot forskarens 
person, hennes forskarsamhälle, samhället som helhet, intellektuella och kulturella 
traditioner samt språkets och berättandets (framställningsformens) centrala betydelse i 
forskningssammanhang.5

Därmed forskjuts tyngdpunkten från själva hanteringen av empiriskt material 
till ”att så långt som möjligt beakta perceptuella, kognitiva, teoretiska, 
språkliga, textuella, politiska och kulturella förhållanden som bildar 
bakgrundsrelief till tolkningarna”. 6

Reflexionen har för min del inneburit att jag närgranskat de diskurser där 
föreställningar om kvinnligt och manligt producerats, samtidigt som jag försökt 
förstå konsekvenserna av de diskurser som min egen forskningsansats är 
sammanlänkad med.

Det finns således inte några självklara, enkla eller odiskutabla regler eller 
procedurer att förlita sig till under processens gång, utan forskarens eget 
omdöme och bredd och variation i tolkningen skapar kunskap. Denna kunskap 
anses av det vetenskapliga samhället var mer eller mindre sann eller objektiv, 
beroende på vilka vetenskapliga diskurser och redskap man sätter sin tillit till.

Min ambition är att läsaren från första stund kan inlemmas i ett resonemang 
där genusformeringens problematik kontinuerligt bearbetas från olika 
infallsvinklar. Denna ansats ger, som jag ser det, en möjlighet att 
uppmärksamma genusrelationemas dynamik och undvika en låsning i en 
tankestruktur där konstruktionen av kön ses som något statiskt.

Kultursociologi7 och feministiskt tänkande8 kombinerat med fenomenologi 
och analytisk tolkning har gett mig en rad verktyg att arbeta med för att förstå 
och belysa konstruktionen av kön. Dessa verktyg, eller varför inte redskap,

5 Mats Alvesson, Kaj Sköldeberg (1994): Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi och 
kvalitativ metod. Lund: Studentlitteratur, s. 12

6 Min ansats är således inte empiristisk i traditionell sociologisk mening. Data talar inte av sig 
själv utan måste belysas från olika infallsvinklar.

7 Kultursociologin belyser just de förskjutningar som skett i relationen kultur och samhälle. Ett 
utmärkande drag är att kultursociologin mer och mer diskuterar upplösningen av kulturella 
gränsdragningar vilket lett till en ökad problematisering av relationen mellan det sociala och 
kulturella. Se Johansson, Miegel, op. cit. s. 19

8 Jag vill tacka Gertrud Åström för hennes rekommendation att studera Susan J Hekman 
(1999) metodiska och epistemologiska diskussioner i The future o f  differences. Truth and 
method in feminist theory. Hekman hjälper mig att komma runt en del kniviga 
kunskapsteoretiska frågor som är förknippade med en genusanalys och det faktum att varken 
män eller kvinnor utgör någon enhetlig social kategori.
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använder jag utan att bekänna mig dogmatiskt till den ena eller andra 
teorikonstruktionen. Förgrundsgestalterna som tillhandahållit redskapen känner 
jag tacksamhet mot men själva användningen av redskapen är en process som 
jag själv varit tvungen att hantera. Forskning står nära hantverkets ädla konst 
och kräver både lång och ihärdig övning. Vissa redskap har jag valt, andra har 
jag valt bort, andra åter har blivit mig tilldelade och några har jag inte ens vågat 
pröva. Ytterligare andra har jag mycket sent blivit medveten om och inte känt 
mig mogen att hantera.

Vad handlar det om?

Jag är mamma till tre bam, två pojkar och en flicka. De är vuxna nu, två av 
dem har egna bam och brottas med problem som jag tror föräldrar tampats med 
i alla tider. Glädjen och bekymren som följer med ansvaret för ett litet 
människolivs välbefinnande kanske tillhör en av grundvalarna i den mänskliga 
existensen, men har också sin specifika historiska innebörd.9 Vad föräldrar 
upplever som problem idag och vad som räknades till det problematiska för 
hundratals år sedan är dock ibland väsensskilt.

Jag har alltså förmånen att på lite distans, men ändå väldigt nära, få följa nya 
små människor på deras livsresa. Samtidigt med ett igenkännande i 
foräldragämingen i dag, uppmärksammar jag också annanheten i dagens 
löräldraskap. Det som kanske mest skiljer mitt föräldraskap från mina barns är 
framförallt den förändrade samhällssynen på pappans roll i barnens liv. För 
trettio år sedan hade inte tanken befästs att pappan skulle ha en självklar rätt och 
självskriven roll i det nyfödda bamets liv. Flan skulle vara med vid 
förlossningen, javisst, och hade också rätt till ledighet i samband med 
förlossningen. I papparollen ingick också förväntningar att hjälpa till så där i 
allmänhet med alla praktiska bestyr kring den lilla.10

Att pappan skulle kunna vara en lika självklar primärvårdare av barnet som 
mamman var däremot en ganska radikal uppfattning, åtminstone då jag blev 
mamma för första gången. Nej, bam var något som kvinnor var bättre på att ta

9 Shari L. Thurer har gjort en historisk överblick över den variation av krav och förväntningar 
som ställts på moderskapet och den goda modem. Se Shari L. Thumer (1994): The Myths O f  
Motherhood. How culture reinvents the good mother.

10 Föräldraförsäkringen infördes 1974 och ersatte den tidigare moderskapsförsäkringen. Den 
största förändringen var att fader fick rätt till betald ledighet för att vårda nyfödda bam. 
Mamman och pappan fick samma rättigheter som förälder. Se Marianne Sundström & Ann- 
Zofie Duvander (1998): Föräldraförsäkringen och jämställdheten mellan kvinnor och män. / / 1 
Välfärdens genusansikte. Red. Inga Persson & Eskil Wadensjö. Stockholm: Fritze. (SOU 
1998:3)
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hand om. Pappornas roll var snarare att befria barnet från den gränslösa 
moderskärleken och lösa upp det symbiotiska bandet mellan mor och barn. 
Pappan skulle föra ut barnet i kulturen och föräldraskapet följde en logik där 
kvinnor och män hade kompletterande roller.11

Dessa föreställningar är fortfarande aktuella och utgör också för många en 
sann uppfattning om hur en riktig fördelning av kvinnans och mannens 
uppgifter i omhändertagandet av barnet skall se ut. Men andra tankegångar har 
nu smugit sig in i synen på föräldraskapet. Pappan har, åtminstone på ett 
juridiskt plan, erövrat en ställning som är jämställd mamman som förälder. 
Moderskap och faderskap har ersatts med föräldraskap inom familjerätten och i 
jämställdhetspolitiken.12 Att ta ansvar för sitt barn är, åtminstone ur ett juridiskt 
och politiskt perspektiv, inte något som självklart skall vara kvinnor förunnat 
eller något som är kvinnligt per definition. Kvinnligt och manligt får då inte 
heller något naturgivet över sig, utan kan diskuteras som en social 
konstruktion.13 Vad som är kvinnligt och manligt eller vad som inte går att

11 Se t ex Donald Winnicott (1971): From 'transitional Objects and transitional Phenomena’ s. 
254 -  268 // I: Psychoanalysis and gender (1996) Ed. Rosalind Minsky. London and New 
York: Routledge.

121 Regeringens proposition 1993/94:147 om jämställdhetspolitiken; Delad makt delat ansvar, 
s 13, framgår att pappornas aktiva närvaro i barnens omhändertagande är en viktig del i 
jämställdhetspolitiken. Mödrahälsovårdens föräldrautbildning har t ex inom Jämtlands och 
Stockholms län startat särskilda pappagrupper inom ramen för föräldrautbildningen. Syftet är 
”att stödja mannen i rollen som pappa och underlätta för honom att vara föräldraledig och att 
ta ett större ansvar för sina barn” . Utvärderingar visar att denna verksamhet varit uppskattad, 
vilket lett till att Socialdepartementet tillsammans med Landstingsförbundet startat 
pappautbildningsprojekt inom landstingen i Gävleborgs- Jämtlands-, Malmöhus-, och inom 
Älvsborgs län samt i Malmö kommun.

13 Ulla M. Holm (1993) har i avhandlingen, Modrande & praxis. En feministfilosofisk 
undersökning, Göteborg: Daidados, som syfte ”att syna sedvanemönster, dispositioner, 
kompetenser, färdigheter, skickligheter, benägenheter, dygder, laster som utövare av sociala 
modrapraktiker har utformat ”. (s 139) Hon betonar att den distinktionen hon gör mellan 
mödra/modra bottnar i ”en stark övertygelse om att vi förmår ändra inrotade sedvanor som 
undergräver mänskligt välbefinnande. Män kan liksom kvinnor lära sig modra. De bör lära sig 
och bör ha lov att modra”. (s 147) Vidare menar hon att de naturgivna modersfunktionema som 
att avla barn, att bära barn och nära foster, att föda fram spädbarn och att amma dibarn är att 
mödra. Men att modra är något utöver att ta naturfunktionema i bruk. Modrandet utvecklas 
först i förhållandet till det framfödda spädbarnet. ”Att modra är att GÖRA något, att verka 
och handla i sociala praktiker, i mellanmänskliga relationer av bestämda slag. Det är också att 
avhålla sig från att göra något, stundom väl så aktivt. Modrandet behöver inte automatiskt 
utlösas ur modrandet.” (s.148) Holm ser mödraren som en person, d v s  som en ” medveten, 
intentional, reflekterande, bedömande, beslutsfattande, handlande, talande och samhandlande 
organism. Denna person ser det lilla späda barnet inte blott som ett stycke bräcklig natur som
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inordna under begreppen kvinnligt och manligt, är knutet till tid och rum. Det 
är kontextuellt och förändras.

Men jag är inte endast mamma, jag har också erfarenheter som maka, dotter, 
syster, yrkeskvinna, svärmor, mormor och farmor, simtränare, gymnastikledare 
o s v .  Inget erfarenhetsområde skulle jag vilja vara förutan - dock en och annan 
erfarenhet kanske. Jag har 55 års samlad erfarenhet av att vara kvinna i vår 
samtid. Men mina mest privata erfarenheter, den som hustru och mor, är inte 
sprungna ur relationen mellan mig och min man eller mig och mina barn, utan 
dessa högst privata upplevelser ingår, liksom min mors erfarenheter, i en större 
kontext än intimsfärens. Mina erfarenheter som kvinna är subjektiva men 
erhållna i ett mansdominerat samhälle. Detta ger mig som kvinna en annan 
erfarenhet än den en man har från detta samhälle.

Jag har också en insikt och erfarenhet av att denna min levda personliga 
kunskap till stora delar inte är betraktad som betydelsefull varken politiskt eller 
inom akademin. Betydelsen av det kvinnliga levda livets kunskap har ofta 
begränsats till det ”lilla livet” och den nära relationen, till det vi kallar 
privatsfären. Men det finns inget privat i sig, utan denna uppdelning i privat 
och offentligt är en konstruktion där statens ansvarsområde preciserades 
gentemot det civila. Konstruktionen av motsatsparen kvinnligt och manligt, 
privat och offentligt, subjektivt och objektivt, erfarenhet och vetenskap, teori 
och praktik, natur och kultur o s v  har gett mig en förståelse för varför synen på 
kunskap är behäftad med kamp.14

Kvinnligt och manligt är idag ytterst aktuella teman såväl i vardagspratet som 
i det offentliga samtalet. Men det som konstituerar kvinnligt och manligt idag 
är annat än det som var grundvalen i kvinnligt och manligt för ett sekel sedan. 
Man kan till och med säga att om problemet i slutet på 1800-talet var att

måste kultiveras utan modrarinteraktionen etableras ”som en JAG-DU-relation i mötet mellan 
ett hjälplöst barn och en person som går in i en varaktig vård- och omsorgsrelation till det. 
Mödraren upplever barnet som en unik, säregen varelse, en som hon inte känner men vill lära 
känna. Hon bemöter det som en liten personlighet eller vardande person.” (s. 144)

14 Denna kamp beskriver Bourdieu sålunda; ”Truth is the stake in a series o f struggles in every 
field. The scientific field, which has reached a high degree o f autonomy, has this peculiarity: 
you have a chance o f success in it only if  you conform to the immanent laws o f the field, that 
is, if  you recognise truth practically as a value and respect the methodological principles and 
canons defining rationality at the moment under consideration, at the same time as bringing 
into battle in the competitive struggles all the specific instruments that have been accumulated 
in the course o f prior struggles. The scientific game is a game in which you arm yourself with 
reason in order to w in ./.../ To say that there is a politics o f truth, an action constantly 
exercised in order to defend and improve the function o f the social universes in which rational 
principles are applied and truth comes into being.” Bourdieu op.cit. s. 32
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definiera vad som var kvinnligt så är problemet idag snarare det motsatta, 
nämligen att definiera vad som är manligt. 15

Talet om kvinnligt och manligt idag avslöjar också, menar jag, den osäkerhet 
som nutidsmänniskan brottas med på ett existentiellt plan. Om, som 
framgångsbudskapet lovar, allt är möjligt att göra, allt är tillåtet, allt beror på 
en själv, (det som sociologer kallar görbarhet) skapar detta också en ångest. 
Sätts kvinnligt och manligt in i detta perspektiv blir det mer förståeligt att 
nutidsmänniskan är upptagen av att konstruera sin identitet genom en reflexion 
över hur man skall vara som människa, kvinna, man, ung, förälder, livspartner 
och samhällsmedborgare.16

Kvinnligt och manligt är också något som iscensätts i det senmodema 
samhällets konsumtionskultur som stil och identitet. Jag har blivit mer och mer 
medveten om hur jag iscensätter min egen kvinnlighet och hur denna 
iscensättning inverkar på situationen där den iscensätts. Samtidigt växer ett 
motstånd mot detta iscensättande fram inom mig. Det finns många 
”kvinnligheter” som jag skulle definiera som allmänmänskliga i stället för 
kvinnliga och det finns ”kvinnligheter” som jag kommer att vägra att iscensätta.

15 NIKK magasin nr 1-2000 fokuserar på mansforskningen i sitt första nummer under temat; 
Maskuline mysterier. Per Folkesson inleder med en artikel om kartläggningen av 
mansforskningen, Fragmenterade glimtar av maskulinitet. Folkesson påpekar att forskning om 
olika manlighetsformer eller maskuliniteter i stort sett saknas. Kirsten Gomard tar i samma 
nummer upp problemet med mansforskningen/maskulinitetsforskningen i relation till 
kvinnoforskningen och menar att könsforskning är en väl så bra etikett även på 
mansforskningen eftersom den betonar det relationella, ”på att könen både symboliskt och i 
den ’verkliga verkligheten’, är varandras förutsättning och begränsning”, s. 10

16 Giddens menar att för att förstå konsekvenserna av moderniteten för människan som social 
varelse, måste sociologin lämna idén att det går att hitta sambandet mellan kunskap om 
människan och kunskap för att kunna förutsäga social utveckling. Giddens pläderar för det han 
kallar en reflexiv sociologi. Detta koncept speglar dynamiken i moderniteten -  en dynamik som 
Giddens menar har upphov i separeringen mellan tid och rum. Denna separering fick till följd 
att det blev möjligt att styra socialt liv genom tabeller, kalendrar, klockor o s v .  Denna 
utveckling lösgjorde vissa sociala system från deras sammanhang (såsom symboler, experter, 
pengar). Detta frigörande postulerar att människor kan lita på systemen och utveckla en tillit 
till dessa system. En central faktor för att förstå moderniteten är således knuten till begreppet 
tillit. Tillit kan utvecklas då det ges möjlighet att kalkylera och förutse händelser. Men tillit 
står då också i relation till risktagande. Det semnodema samhället tvingar emellertid individen 
att förhålla sig till alla de förändringar i sociala system orsakade av den mängd av information 
som dessa praktiker utsätts för. Människan idag lever i ett risksamhälle där tilliten till 
systemen vacklar. Giddens reflexiva sociologi belyser hur individen agerar i ett samhälle där 
individen måste hantera en mängd kunskap om de sociala system där individen lever och 
verkar. Tillit har ersatts av kalkyl och risktagande. Se Anthony Giddens (1990): The 
Consequences o f  Modernity, Cambridge, UK: Polity Press, s 17- 45.
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Min egen kvinnlighet, framvuxen och formad i det senmodema samhället, 
innesluter nu en etisk dimension som gör att jag ibland säger nej och gör 
motstånd. I denna kvinnlighet finns en samlad erfarenhet av att leva i en värld 
styrd av instrumented rationalitet där det kvinnliga och feminina representerat 
en negativ motpol till det manliga.17 Denna kvinnlighet har varit tvungen att 
utveckla en mängd strategier för att ta sig fram i denna värld. Några av dessa 
har varit positiva ur ett perspektiv men förödande ur ett annat.

Syfte

Att tonåringar och unga vuxna är upptagna av att forma sin självförståelse 
ingår i vuxenblivandet. Men hur ser mindre barn på sig själva som flicka och 
pojke? Har de uppfattningar om kvinnligt och manligt? Vilka förväntningar 
ställer de på kvinnor och män?

Mitt intresse för kvinnligt och manligt är i denna studie riktat mot kön som 
konstruktion men också mot hur individen gör kön meningsbärande. De sociala 
relationerna som utvecklats mellan kvinnor och män i samhället och den 
personliga uppfattningen om meningen med kön ser jag som oskiljaktig från 
hur kön konstrueras sociokulturellt.18 Det vi benämner kvinnligt och manligt, 
och det personen uppfattar som meningen med att vara kvinna och man, och 
hur samhälle och kultur tagit kvinnligt och manligt i sin tjänst (det kvinnor och 
män förväntas göra som samhällsmedborgare), är relaterade till varandra.

Men kön får mening och innebörd så länge vi i tal och handling uppehåller 
oss vid att kvinnligt och manligt är något som måste vara varandras motsatser. 
Att vi kan tänka och tala om något som kvinnligt eller manligt, feminint eller

17 Mary Evans visar att just problemet med att placera in kvinnors liv som medborgare och 
kunskapsproducent är de centrala frågeställningarna i W om en's Studies. Se Mary Evans 
(1997): Introducing Contemporary Feminist Thought, Cambridge: Polity Press

18 Jag skriver ihop det sociala och det kulturella i ett ord for att markera att jag inte vill 
tillskriva den ena eller andra delen en privilegierad ställning i relation till konstruktionen av 
kön. Dessutom är det inte helt enkelt att skilja dessa begrepp från varandra annat än i 
teoretiska analyser. Roger Säljö erbjuder en orientering i vad ett sociokulturellt perspektiv kan 
vara i artikeln: Kommunikation som arena för handling - lärande i ett diskursivt perspektiv där 
han belyser mänsklig utveckling och lärande utifrån ett sociokulturellt perspektiv. För att 
undgå att hamna i biologisk och kulturell determinism gör han antagandet att ett sociokulturellt 
perspektiv på mänsklig utveckling och lärande omfattar ”en dynamik och ömsesidighet mellan 
hur kollektiv (i form av samhällen, kulturer, subkulturer etc.) fungerar och hur individen agerar
i specifika sammanhang. Den omgivande kulturen fungerar samtidigt som en resurs och som en 
begränsning; den förser individen med olika typer av kommunikativa redskap och 
förhållningssätt i konkret verksamhet, men den begränsar också de tänkbara 
handlingsalternativen (Cole, 1996) ”. Se Carl Anders Säfström & L e if Östman op. cit., s 79
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maskul int, beror på att vi som människor utvecklat ord och benämningar för 
skillnader mellan könen, samt att samhälle och kultur strukturerat världen 
utifrån dessa meningsskapande skillnader. Eftersom den första kategoriseringen 
av människan i de flesta fall görs endast genom en okulär identifiering av de 
yttre könsorganen och inte utifrån gener, kromosomuppsättning, hormoner eller 
från någon annan grund, kan denna könskategorisering bli bristfällig till sin 
natur - men trots detta en fundamental struktur i samhället. Könstillhörigheten 
kan inte villkoras, den är.19 Dock kan kvinnligt och manligt villkoras. Detta 
villkorande är högaktuellt idag och uppsatt på dagordningen som en 
betydelsefull punkt.

Frågan hur uppfattningar om kön konstrueras, befästs, reproduceras och 
förändras har i denna studie begränsats till en belysning och analys av barns 
utsagor om kvinnligt och manligt i relation till kropp, idrott, familj och arbete. 
Den könssegregerade världen, den könsspecifika reproduktiva kroppen, 
könsstereotypa idealbilder om denna kropp och könsstereotypa tankefigurer om 
kvinnligt och manligt, allt detta ingärdar mitt problemområde och utgör 
samtidigt det spänningsfält inom vilket kvinnligt och manligt måste förstås.

Syftet med denna studie är att belysa och problematisera hur individer, i 
detta fall flickor och pojkar i sju-åtta års åldern, förhåller sig till och uppfattar 
det sociokulturella könet, det som vi i dagligt tal benämner kvinnligt och 
manligt. Bamens föreställningar om kvinnligt och manligt närgranskas i 
relation till kropp, idrott, familj och arbete. Den övergripande forskningsfrågan 
blir: Hur konstruerar (gör) barnen kön20 i relation till kropp, idrott, familj och 
arbete och hur konstruerar barnen sin självförståelse i relation till dessa 
regimer?

Analysen görs från tre infallsvinklar. Den första gör det möjligt att granska 
hur barnen laddar sysslor och aktiviteter, ting, beteenden, kropp och 
kroppsdelar med kön (genusifieringen). Frågeställningen som ackompanjerat

19 Detta påstående är inte längre med sanningen överensstämmande eftersom den medicinska 
sakkunskapen idag har kunskap, teknik och resurser att ändra kön. Bemice L. Hausman 
diskuterar begreppet gender i relation till transsexualism och menar att den medicinska 
diskursen, som definierat gender i relation till psykologisk identitet, är en betydelsefull diskurs 
för den innebörd transsexualitet fatt. Se: Bemice L. Hausman (1995) Changing Sex. 
Transsexualism, Thechnology, And The Idea O f Gender. Durham and London: Duke 
University press, s.l -19

20 Jag har inte formulerat frågan om eller varför barn konstruerar kön utan min utgångspunkt är 
att barnet, for att utveckla en förståelse om sig själv inom en kultur där könskategoriseringen 
verkställs genom att läkare godkänner de anatomiska genitala organen som representant för en 
han eller hon, måste också helt enkelt skapa sig föreställningar om meningar med att vara en 
han eller hon.
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denna handlar alltså om hur barnen inordnar verksamheter inom de fyra ovan 
nämnda regimerna i kategorierna kvinnligt och manligt.

Utifrån den andra infallsvinkeln analyserar jag vad barnen iscensätter i denna 
process. Då barnen laddar sin bild av världen med kön verkställs olika diskurser 
om kvinnligt och manligt. Vad är det för logik som bär upp och håller samman 
denna föreställningsvärld om kvinnligt och manligt? Vilket meningsinnehåll 
blir knutet till kvinnligt och manligt genom denna iscensättning?

Den tredje infallsvinkeln, slutligen, gör det möjligt att utröna vad som trängs 
bort och förläggs utanför det normalt kvinnliga och normalt manliga i barnens 
genusbild. Vad kan kvinnor och män inte göra, hur får kvinnor och män inte se 
ut, vilka egenskaper kan kvinnor och män inte ha? Denna ingång fångar upp 
vad som är tabu i deras föreställningsvärld.

En central frågeställning här blir vad som konstituerar meningen i själva 
gränslinjen mellan kvinnligt och manligt i barnens världsbild. Vad är det som 
en flicka och en pojke kan uppfatta som normalitetsgränser? Vad är det som 
lyfts fram som särskiljande tecken för kvinnligt och manligt och vad måste då 
som en logisk konsekvens förläggas utanför denna gräns? Denna ansats ger mig 
möjlighet att diskutera meningen med kvinnligt och manligt från det förbjudnas 
horisont.

Vilka har medverkat?

Urvalsgruppen består av 60 bam från Sverige i sju-åtta års ålder. 
Barngruppen utgörs av tre olika klasser från tre skolor inom 
storstockholmsområdet. Klasserna är valda så att de skall representera olika 
socioekonomiska miljöer. Genom att låta urvalet representera olika sociala 
miljöer har jag åtminstone möjlighet att fånga upp en mängd föreställningar om 
kvinnligt och manligt. Då jag valde bam som gick sitt första år i skolan, styrdes 
jag av tanken att det skulle vara möjligt att föra ett meningsfullt samtal om hur 
de ser på kvinnligt och manligt i denna ålder. Jag utgick från att vi skulle kunna 
mötas i ett samtal där bamen och jag hade en möjlighet att kommunicera med 
varandra under en längre stund. Dessutom var jag helt enkelt intresserad av om 
bam redan vid skolstart uppmärksammat genusspelet mellan könen.21

21 Sherry B. Ortner (1996) ser konstruktion av kön som ett spel som individen måste lära sig 
hantera. Begreppet konstruktion har vållat henne en del problem eftersom hon ser en fara i att 
denna utgångspunkt förtar individens möjlighet att agera. Hon har reflekterat kring frågan om 
hur man teoretiskt skall kunna återinföra agentskapet i handlingsteori. Ortner's kritik mot 
”traditionell” praktisk teori är svårigheten att lyfta fram människans möjlighet att bryta sig 
loss från reproducerandet av sociala strukturer. För Ortner är det av vikt att en handlingsteori 
ger möjlighet för den marginaliserade människan att bryta sig ur mönster som reproducerar 
underordning. Handlingsteori har haft, menar hon, en benägenhet att antingen positionera sig
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Bamen har intervjuats med hjälp av en strukturerad intervju där varje 
intervju tog mellan en och en och en halv timma att genomföra. Att jag valt den 
strukturerade intervjuformen har sin grund i att jag ville få bamen att avge svar 
inom vissa specifika områden.22 Min motivering till detta är att idrott, arbetsliv, 
familj och kropp utgör både betydelsefulla institutioner och regimer där genus 
befästs och reproduceras. Dessa institutioner samverkar med vardagslivet på 
olika sätt och erbjuder individen specifika meningar med vad som är och kan 
vara kvinnligt och manligt. Den strukturerade intervjun medför dock en rad 
begränsningar som jag återkommer till.

Eftersom jag arbetat med bam på lågstadienivå under lång tid, är jag väl 
medveten om en del svårigheter som kan uppstå då man vill få bam att besvara 
frågor eller uttala sig i vissa speciella situationer. För att underlätta för bamen 
att samtala kring intervjufrågorna utformade jag en bildserie som underlag för 
intervjun. Jag antog också att det skulle vara lättare att genomföra intervjuerna 
om det fanns bilder att utgå från.

Men bilderna är av större betydelse ur ett metodologiskt perspektiv. Mötet 
mellan barnet och bilderna blev, menar jag, ett pre-reflexivt möte där bamen 
omedelbart, utan närmare överläggning, kunde plocka ut den bild som de 
fastnade för som den rätta representanten för kvinnligt och manligt. Barnens 
förkroppsligade föreställningar (representationer) av kvinnligt och manligt 
aktiverades omedelbart i mötet mellan barnet och bilden. Kollektiva 
föreställningar och förkroppsligade representationer ställdes mot varandra i 
detta möte.23

inom ett konstruktivistiskt perspektiv eller inom ett frivillighetens perspektiv. Hennes kritiska 
ståndpunkter mot dessa positioner i handlingsteoriema resulterar i att hon erbjuder en 
alternativ utgångspunkt som möjliggör att den underordnade (marginaliserade, minoriteten o s 
v) kan agera. Ortner lyfter fram agentskapet genom att påpeka att det sociala livet innebär att 
individen alltid är innesluten i en rad projekt/dramer/berättelser/spel vilka han/hon måste lära 
sig hantera. Individen måste lära sig spela en rad, som Ortner väljer att benämna dem, seriösa 
spel. Ortner menar att ”görandet” (hennes val av terminologi för att undgå att hamna inom den 
totalt konstruktivistiska positionen) av kön är ett sådant seriöst spel som måste läras. Genom 
att lära sig dessa spel och spelreglerna för dessa, kan individen också agera. Se Ortner, Making 
Gender The Politics and Erotics o f  Culture. Boston: Beacon Press, s. 12 -  20 Se även Bourdieu 
op.cit. s. 194-198.

22 Dessa områden betraktar jag som institutioner genomsyrade av könsmaktrelationer såväl 
produktivt (foucaultmakten) som repressivt (den hegemoniska/hierarkiska makten).

23 Gunilla Dahlberg har undersökt hur bam från skilda sociala grupperar klassificerar yrken 
utifrån bilder. Dahlbergs användning av bilder och mitt tillvägagångssätt skiljer sig så tillvida att 
Dahlberg tar en kognitiv utgångspunkt i sin studie medan min är motsatt. Jag använder bilderna 
för att komma åt det pre-reflexiva. Se Dahlberg Gunilla (1985) Context and the child's 
orientation to meaning. A study o f  the child's way o f  organizing the surrounding world in
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Bilderna är, kan man säga, ett alternativ till att endast samtala med barnen. 
Likaväl som språket består av symboler och tecken och innefattar betydelser av 
världen, uttrycker bilderna olika betydelser. Bilderna ser jag därför som ett 
annat sätt att kommunicera manligt och kvinnligt symboliskt än att använda 
ord.24

Förutom att utnyttja bilder vid intervjutillfället, har jag konstruerat en 
berättelse som barnen fick vara medaktörer i. Det pre-reflexiva mötet sker här 
mellan text och barn. Jag läste en berättelse om en familj för dem, och de fick 
muntligt kommentera vem eller vilka i familjen som de tyckte skulle utföra 
vissa aktiviteter.

Jag har också låtit barnen kommentera varför de valde den ena eller andra 
bilden eller besvarade frågorna i berättelsen som de gjorde. Jag har också låtit 
bamen ”med egna ord” beskriva hur de uppfattar kvinnligt och manligt. Även 
här har jag styrt inriktning på frågorna men bamen kunde besvara dessa utan att 
behöva inordna sig i förväg i konstmerade svarsalternativ.

Samtliga intervjuer är inspelade på band och har sedan transkriberats till 
skrift. Intervjuerna skedde med ett bam i taget och i deras respektive skola i ett 
grupprum eller något annat avskilt utrymme. Jag har själv genomfört alla 
intervjuer.

Jag har arbetat med tre analysmodeller vid bearbetningen av min empiri. 
Modellerna är utarbetade från teoriramar hämtade från Connell och Thurén, 
Butler och Weiss. Dessa beskriver jag mer ingående i mina teoretiska 
utgångspunkter.

Ansats och problem

Eftersom min metod är en integrering av ett kvalitativt och kvantitativt 
angreppssätt, vill jag redan nu uppmärksamma några grundläggande problem 
som jag haft att hantera. Jag kommer att behandla mina data huvudsakligen 
inom en analyserande och reflekterande ram. Det kvantitativa perspektivet i 
intervjun har gett mig möjlighet att synliggöra sociala könsmönster som ett 
resultat av att världen och tanken struktureras i relation till kön. Detta 
objektiverande ger mig en möjlighet att reflektera och erbjuda tolkningar av 
dessa mönster. Ett problem vid denna kvantitativa ansats är att min

relation to public, institutionalized socialization Stockholm: Stockholm Institute o f Education, 
Department o f Educational Research, s. 123-135.

24 Betydelsen av bilden i konsumtionskulturen. Se Mike Featherstone (1994) \Kultur, Kropp 
och Konsumtion, Kultursociologiska texter i w va l och översättning av Fredrik M iegel och 
Thomas Johansson. Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion. s 46 -52  samt 
s. 105-128.
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strukturerade intervju utgör en begränsning för en analyserande tolkningsansats. 
Vid konstruktionen av intervjufrågorna har jag ju tagit intryck av att genus 
konstrueras i olika processer: en symbolisk process där tecken och symboler och 
normer och innebörder och mening kopplas till kön, en process där aktiviteter, 
sysslor och handlingar organiseras och struktureras utifrån kön och en 
socialisations- och individuationsprocess där individen införlivar kulturella 
meningar och innebörder med kön i sin egen identitet.25 Ett annat problem är att 
materialet är litet.

Den strukturerade intervjun är således uppbyggd utifrån dubbla 
begränsningar. Den vetenskapliga diskursen om genus utgör den första, och den 
andra är det begränsande frågeomfånget jag kunnat utnyttja. Jag är således 
medveten om att mina val av frågor både utesluter och lyfter fram specifika 
problemkonstellationer. Ett dilemma blir ju  då att jag i förväg, genom att utgå 
från en strukturerad intervju, begränsar synsätt på hur genus verkar eller att jag 
t o m endast reproducerar en institutionaliserad uppfattning om genus. Jag 
iscensätter så att säga själv en vetenskaplig genusdiskurs i förhoppningen att nå 
kunskap. Det finns således risk att jag redan vid konstruktionen av frågorna 
delvis också besvarat dessa.

Detta problem reduceras något av att stora delar i intervjun har en lös 
struktur i form av ett samtal med barnen. Under detta samtal fick barnen 
möjlighet att påverka den strukturerade intervjun genom att jag tog till vara de 
synpunkter som bamen själva tog upp. Den strukturerade intervjun 
kompletterades alltså kontinuerligt med frågor som bamen själva producerade. 
Den delen av intervjun som utgjordes av ett samtal har därmed lett fram till en 
annan kunskapsproduktion än vad den stmkturerade delen av intervjun kunde 
erbjuda.

Bamen har således fått delvis olika frågor att ta ställning till under 
intervjutillfället. Alla bam har inte fått möjlighet att svara på de frågor som 
kontinuerligt växte fram under intervjuerna. Detta har resulterat i att jag arbetar 
med två olika analysgrupper. De frågor som är av kartläggande karaktär har 
ställts till samtliga barn. (60) De frågor som vuxit fram under intervjun är 
riktade till 40 bam .26

25 Denna modell är hämtad från Joan Wallach Scott (1999): Gender and the politics o f  history. 
New York: Columbia University Press, s. 42-43

26 Steinar Kvale använder två metaforer, malmletaren och resenären, då han diskuterar arten 
av kunskap utifrån en modem empiristisk och en postmodern kunskapssyn. Malmletaren 
(mitt kvantitativa angreppssätt) förutsätter att det finns en djupt liggande kunskap som väntar 
på att bli uppgrävd och bringas i dagen. Intervjuaren gräver for att hitta - han vet vad han letar 
efter. Resenären däremot beskrivs som en som är på väg mot en berättelse som kommer att 
förtäljas vid hemkomsten. Resenären ”vandrar tillsammans med” som intervjuare. Den 
stmkturerade delen av min intervju gör mig till malmletare, den ostrukturerade till resenär. Men
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För att reducera de problem som kan förknippas med en strukturell och en 
fenomenologisk ansats gör jag också en analytisk tolkning. Med hjälp av den 
analytiska tolkningen kan jag förhålla mig till de könsmönster som 
framkommer och till barnens utsagor. Det finns, menar jag, en uppenbar risk att 
dessa könsmönster som framkommer i studien kan komma att uppfattas som 
objektiva, eller att de skulle spegla någon ”naturlig” relation mellan kvinnligt 
och manligt, om dessa könsmönster inte problematiseras. Studier om 
könsmönster genom kartläggningar av könsrelationema inom organisationer och 
olika samhällssektorer är vanliga.27 Ofta utgör dessa en utgångspunkt för 
diskussioner om jämställdhetspolitikens eventuella framgångar eller 
misslyckanden. Men den kunskapen omfattar inte någon annan dimension än 
just den mönsterbildande. De strukturer i form av organisationsprinciper och 
ideologier/diskurser, som utgör en slags stomme kring vilken mönstren formas, 
är svåra att fånga upp. Med andra ord är det svårt att komma under den 
förrädiska objektivitet som ibland tillskrivs dessa mönster och som också får 
utgöra någon normativ utgångspunkt för förändringar. Genusanalysen kommer 
så att säga i skymundan vid denna typ av kunskapsproduktion.28

Jag har, utifrån detta antagande, sålunda byggt upp resultatdelen kring ett 
koncept som gör det möjligt att relatera ett analytiskt genusperspektiv till de 
könsmönster som framträder. Jag avslutar varje resultatdel med en exkurs som 
tar upp hur vetenskapen diskursivt producerat kunskap om kvinnligt och 
manligt inom den aktuella regimen. Beskrivningen av hur kunskap om kvinnligt 
och manligt producerats diskursivt i relation till familj, arbete, idrott och kropp 
ger en första inblick inom vilka gränser kvinnligt och manligt normaliserats och 
hur genus kan verkar som regim inom den aktuella arenan. Denna ansats kan, 
menar jag, liknas vid det som Dreyfus och Rabinow kallar analytisk tolkning. 
Nya berättelser om kvinnligt och manligt kan skrivas genom att provocera den

jag tror, för att låna Kvales språkbruk, att jag varit både malmletare och resenär men också 
något av en arkeolog, inte minst då jag tolkat och reflekterat över de guldkorn jag vaskat 1'ram. 
Se Steinar Kvale: Intervjun som kunskapskonstruktion i Textanalys Red. Carl Anders Säfström 
& Leif Östman.

27 Se t ex Om makt och kön -  i spåren av offentliga organisationers omvandling. Red 
Elisabeth Sundin, SOU 1997:83 samt Glastak och glasväggar. Den könssegregerade 
arbetsmarknaden. Red Inga Persson & Eskil Wadensjö. SOU 1997:137.

28 Mats Alvesson tar upp detta problem i artikeln Kvinnor och ledarskap. En översikt och 
problematisering i Ledare, makt och kön. Red Anita Nyberg & Elisabeth Sundin. SOU 
1997:135 samt i Kroppsräkning, konstruktion av kön och offentliga organisationer i Om makt 
och kön i spåren av offentliga organisationers omvandling. Red Elisabeth Sundin. SOU 
1997:83
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bakgrund och de fundament som fått bära upp den symboliska meningen med 
kvinnligt och manligt.29

Då barnen besvarar frågor om kvinnligt/feminint och manligt/maskulint har 
jag således inte utgått från att dessa mönster på något sätt skulle referera till 
”sanna” könsmönster eller att dessa mönster skulle representera någon sann 
kvinnlighet och manlighet. Barnens utsagor kan med andra ord inte utgöra eller 
spegla en sann kvinnlighet och manlighet. Den finns inte. Den sanning som 
finns representerad i barnens utsagor är ett konglomerat av såväl praktiker, 
diskursiva regimer som subjektiva föreställningar.

Jag har också haft att hantera en problematik på en annan nivå. Jag 
undersöker barnens uppfattningar om kvinnligt och manligt i en mycket speciell 
situation. Barnen och jag befinner oss i en makt/dominanssituation där jag som 
vuxen kan få barnen att känna sig tvungna att försöka vara till lags i sitt 
svarande. Bamen söker efter ”den rätta genusdiskursen” i sina svar. Detta ser 
jag som ett exempel på diskursens konstitutiva kraft.20

Att gripa begreppen

Syfte och frågeställningar har under arbetets gång bearbetats mot begrepp 
som jag tvingats att förhålla mig till på ett mer reflekterat sätt. Det första 
begreppet rör konstruktionskonceptet, det andra relationsbegreppet, det tredje

29 Se Hubert L. Dreyfus & Paul Rabinow (\992):M ichelFoucault, Beyond Structuralism and 
Hermeneutics.op. cit. s. 160 -167  och Hekman, J. Susan (1999): The Future o f  Differences.
Truth and method in fem inist theory, op. cit. s. 131-149

30 Roger Säljö menar att inom ett sociokulturellt perspektiv ”utgörs den verksamma länken 
mellan kollektiva och individuella erfarenheter av olika former av kommunikation”. Språket kan 
användas dels för att benämna världen men också tjäna som ett instrument för att ange 
betydelser. Säljö markerar också språkets unika roll att skapa och återskapa mening och 
innebörd i olika kommunikativa sammanhang. Säljö betonar att ”i ett sociokulturellt perspektiv 
skall språkanvändningen inte uppfattas som åtskild från mänskliga handlingar i 
övrigt/.../kommunikation med hjälp av talat och skrivet språk är en central del av vad vi gör 
även i praktisk verksamhet i vardagen”. Säljö framhåller också språkets konstitutiva drag. M ed 
hjälp av språket framställer människan världen på ett sådant sätt som är funktionellt i 
sammanhanget. ”1 ett sociokulturellt perspektiv kan man säga att språket medierar verkligheten 
på ett sätt som är anpassat till en viss social praktik.” Vidare konstateras att ”människor 
tenderar att använda kommunikativa (dvs. språkliga) redskap på systematiska sätt och som 
resurser för att återskapa konkreta sociala praktiker”. Jag menar att bamen som jag intervjuade 
försökte att uttrycka sina föreställningar, vardagliga upplevelser och erfarenheter med hjälp av 
språket och att de använde diskurser som ett kitt mellan kollektiva föreställningar och 
individuella erfarenheter i den sociala praktik som intervjun utgjorde. Roger Säljö (1999): 
Kommunikation som arena för handling. / / 1: Textanalys op. cit. s.81-84
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kretsar kring relationen mellan struktur och aktör. Utöver dessa begrepp har 
praktik som begrepp också påkallat min uppmärksamhet. Jag tecknar också 
redan nu hur jag hanterar begreppet genus i denna studie.

Konstruktion

Begreppet konstruktion kan uttolkas på en rad sätt och ges olika betydelser.31 
För mig står begreppet för något som är format, skapat, d v s  konstruerat av 
människor. I detta sammanhang betyder det att begreppet ”det socialt 
konstruerade könet” (genus) inte kan vara något på förhand givet (något 
metafysiskt), utan betydelsen av kön formas beroende på situation (kontexten) 
och i själva benämningspraktiken (diskursivt). Konstruktionen av kön är en 
effekt av hur vi talar om kvinnor och män, vilka strukturer som omgärdar 
kvinnor och män och vad vi normativt förknippar med kvinnor och män.

Att påstå att kön är en konstruktion betyder kort och gott att den 
fysiskt/materiella kroppen och biologi inte ses som tillräckliga för kunna 
förklara social position eller för att förstå hur vi upplever oss själva som 
kvinnor och män. En biologisk utgångspunkt för att förstå hur kvinnor och män 
konstruerar och upplever sina livsvärldar är otillräcklig. Begreppet genus pekar 
just på denna otillräcklighet i den biologiska förklaringsmodellen. Till detta 
återkommer jag.

Den mest fundamentala konstruktionen av kön är, menar jag, själva 
könskategoriseringen. Kategoriseringen av människor utifrån biologiskt kön gör 
att varje kropp obönhörligen också blir symboliskt märkt. Könskategoriseringen 
fyller därmed en dubbel funktion. Dels delas människokroppen in i kategorin 
kvinna eller man utifrån de yttre genitaliemas utseende, dels blir denna 
människokropp omedelbart genom denna kategorisering också laddad med 
kulturella innebörder.32 Då vi kategoriserar kroppar efter kön, han och hon, ges 
också möjlighet att könsmärka ting, handlingar, ord, färger, gester och 
aktiviteter som förknippas med dessa kroppar. Då normer och attityder också 
kopplas till den könsmärkta kroppen inordnas kvinnligt och manligt i en

De svårigheter Butler konfronterades med då hon drog konstruktionsbegreppet till sin spets 
i sitt försök att formulera gender som något performativt fick som konsekvens att hon gjorde 
en vändning från ett konstruktivistiskt perspektiv till det hon kallade till materialisering. Jag 
har hämtat en del inspiration från denna argumentation i min egen syn på begreppet 
konstruktion. Judith Butler( 1993): Bodies That Matter. On the discursive limits o f  ”se x ”. New 
York & London: Routledge, s.4-12.

32 Relationen mellan kön och genus konstitueras i den talakt då orden ”det blev en flicka” -  
”det blev en pojke”, uttalas. Genus kommer därmed att vara, mer eller mindre uttalat, också 
symboliskt relaterat till detta anatomiska och biologiska kön.
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normalitetsram. Det sociokulturella könets villkor, både gränser och 
möjligheter, konstrueras således av människan i olika praktiker.

Relation

Ett annat begrepp som jag brottats med är relationsbegreppet. Detta begrepp 
kopplar jag till konstruktionsbegreppet för att markera just det relativa i 
konstruktionen av begreppen kvinna, man, kvinnligt, manligt, feminint, 
maskulint. Innebörden i dessa ord, kvinnligt och manligt, är beroende av 
varandra och får sin betydelse först då de sätts i relation till varandra. Det 
relativa i den språkliga konstruktionen av kvinnligt och manligt innebär att 
kvinnligt och manligt utgör varandras förutsättningar och begränsningar i så 
måtto att vad det manliga kan vara, kan det kvinnliga inte vara. Manligt har 
historiskt fått symbolisera det rationella och okroppsliga - det ”omärkta” könet 
medan kvinnligt fått representera det kroppsliga. Kvinna och Kvinnligt 
konstruerades som kropp och kön och Man och Manligt som människa och 
förnuft. Kategorierna kvinna och man är således språkligt konstruerade som 
varandras motsatser men betydelsen av dem utgör inget stabilt och fast utan har 
konstruerats olika beroende på det historiska sociokulturella sammanhanget. 
Den biologiska kvinnliga och manliga kroppen utgör inte explicit studieobjekt i 
min avhandling, men den biologiska kroppen har naturligtvis en mycket central 
ställning för de innebörder som förläggs i begreppen kvinna och man.

Då konstruktionen av kön sätts in i ett relationellt sammanhang upplöses så 
att säga automatiskt kön som något essentiellt, och kön får sin betydelse i själva 
relationen. Om man betraktar relationen mellan könen, inte som en a-historisk 
psykologisk eller ideologisk struktur, utan som en materiellt och diskursivt 
grundad maktstruktur, där den könskategoriserade och genusmärkta kroppen 
står i relation till institutioner som arbete, föräldraskap, näringsliv, 
försvarsmakt, rättsväsende, skola, media, kyrka, idrott, politik, vetenskap, 
sexualitet och ekonomi o s v ,  framträder genusrelationemas komplicerade 
kontext. Genus måste framförallt relateras till, menar jag, den arena där 
människor reproduceras (könssystemet). Könssystemet har producerat en 
ordning grundad på könsarbetsdelning (kvinnosysslor och manssysslor, 
kvinnoplatser och mansplatser) och format en maktrelation mellan könen där 
kvinnligt är symboliskt underordnat eller sidordnat det manliga. Könssystemet 
bevakar också att begäret inordnas inom en heterosexuell matris. Genus 
verkställer att denna ordning inte rubbas.

Från aktör och struktur till agent och position

En central fråga har varit hur jag skall se på relationen aktör/agent och 
struktur. Frågan om relationen mellan struktur och aktör/agent inbegriper
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vilken frihet vi har att forma våra egna världsbilder. Frågan om relationen 
mellan struktur och aktör har sin upprinnelse i den traditionella tvisten mellan 
subjekt och objekt.33 Att fråga sig hur man skall förstå kvinnors och mäns 
sociala position, innebär att man måste ta ställning till relationen mellan 
aktör/agent och struktur eftersom könsproblematikens grundtema är just vad 
som begränsar valmöjligheter i livet. Varför uppvisar relationen mellan könen 
så stabila mönster och varför är det så svårt att bryta dessa?

Strukturerna, det som utestänger och begränsar men också håller samman och 
ger möjligheter, bildar stomme och regelbundna mönster i 
köns/genusordningen. De är varpen i könsrelationsväven. Aktören/agenten, 
kvinnan och mannen, den som handlar, tänker jag mig som en levande 
människa fylld med erfarenheter från sin livsvärld där genusrelationema 
osynligt omsluter dem. Denna värld skall inte förväxlas med det som i andra 
sammanhang går under benämningen verklighet i någon slags ontologisk 
mening. Verkligheten, världen för individen, är den värld där man lever sitt liv 
och där man hämtar sina upplevelser.

Så om kunskapen är situerad, kroppen är situerad och språket som gör livet 
begripligt är situerat, är perspektivet varifrån vi talar ingen privilegierad 
sanningsposition utan är en av många positioner som kan skapa en av många 
berättelser. Frågan om relationen mellan aktör/agent och struktur har tvingat in 
mig i en reflektion över villkor och möjlighetsgränser som omgärdar 
konstruktionen av kvinnligt och manligt. Frågan om hur individen konstruerar 
sig som subjekt måste relateras till de diskursiva regimer som ställer upp villkor 
för denna konstruktion. Men också till de sociala relationer och positioner som 
samverkar med individens förkroppsligade föreställningar om kvinnligt och 
manligt. Idén att man som forskare kan ställa sig utanför, gå bakom eller 
upptäcka en sanning utanför diskurserna, har jag förkastat.

33 Denna tvist är mest märkbar i diskussioner som rör skillnader i modernitetens kunskapssyn 
och postmodemitetens dito. Modernitetens kunskapssyn brukar kritiseras för ett konstruerat 
glapp mellan subjektets värld och den ”riktiga'' världen och för anspråk att kunna finna en 
universell kunskap. Min frågeställning om relationen mellan aktör och struktur skulle avvisas 
som felaktig i ett postmodernt perspektiv eftersom det inte går att ställa sig utanför något som 
man redan är situerad i. All kunskap är därmed lokal. Men att studera en relation mellan 
aktörskapet och strukturer är, menar jag, inte detsamma som att påstå att det skulle kunna 
finnas en sann objektiv kunskap, eller att strukturerna i sig skulle vara grunden för förståelse 
av varför världen ser ut som den gör. Att studera relationen mellan aktör/agent och struktur är 
inte liktydigt med att på en kunskapsteoretisk nivå positionera sig inom dualismen subjekt 
-objekt, utan perspektivet innebär att man studerar hur individen kan agera i den position hon 
befinner sig i. Om denna position är ”det postmoderna samhället” går denna position att 
studera sociologiskt. Se t ex introduktionen till From Modernism to Postmoderninsm. An 
Anthology.(1996): Ed. Lawrence Cahoone. Malden, Massachusetts USA: Blackwell Publishers
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Men med hjälp av den ”idealtypiska kategorin” som feminismen erbjuder i 
form av det konstruerade könet (genus), kan jag berätta nya berättelser om 
kvinnligt och manligt än de som är producerade från andra perspektiv.

Praktik

En praktik är för mig en uppsättning handlingar som utförs utan närmare 
eftertanke i ett speciellt sammanhang. Sociala praktiker är mellanmänskliga 
handlingar som utvecklas i det sociala rummet där människor möts och verkar. 
Praktikerna formar hur man skall vara och bete sig i världen. Genom att studera 
praktiker kan man fånga upp betydelser av det nätverk av relationer som 
utspelas i det sociala rummet. Inom detta nät av relationer placeras individen i 
olika sociala positioner och tilldelas eller fråntas symbolisk makt, d v s  
auktoritet och status.34

Genus

I denna studie används genus som ett analytiskt redskap. Med detta menas att 
begreppet genus blir ett verktyg med vars hjälp en förståelse fås av hur kön 
formats inom institutioner och praktiker. För att kunna belysa hur barnen 
uppfattar och konstruerar kön har de fått förhålla sig till kön från flera 
perspektiv under intervjutillfället. Genom en del frågor försökte jag fånga in 
hur genus verkar symboliskt och normativt i deras föreställningsvärld. Andra 
frågor handlade om hur kön strukturerar verksamheter och handlingar i deras 
världsbild och ytterligare andra frågor berörde mer konkret hur kön kan tänkas 
påverka skapandet av sig själva som flicka och pojke.

Jag har tagit intryck av Hirdman, Scott och Harding då jag konstruerade mitt 
intervjuformulär och av Connell, Thurén, Butler, Moi och Weiss då jag 
konstruerade mina analysmodeller. Hekman, Bourdieu och Foucault har mer 
eller mindre påverkat tolkningen av data och på ett uppfodrande sätt tvingat 
mig att fundera över metod och tolkning.

Hirdman, Scott och Harding menar att genus produceras och verkar 
interaktivt på olika nivåer; en kulturell, en institutionell/organisatorisk och en 
individuell. Detta har varit styrande vid formuleringen av intervjuformuläret. 
Jag har beaktat dessa ingångar.

34 Såväl Bourdieu som Foucault koncentrerar sina förklaringsmodeller till de sociala 
praktikerna. Foucault utifrån sin analys av biomakten (välfärdssystemet), mikromakten och 
relationen mellan kunskap och makt, och Bourdieu med sin reflexiva sociologi inriktad mot att 
förstå hur praktikerna positionerar individerna i det sociala rummet där mötet mellan habitus 
och fält avgör om transformeringen av olika tillgångar kan bli till reella kapital. Se tex Bourdieu, 
Pierre (1992):The logic o f  practice: Cambridge: Polity Press, speciellt kapitel 4.



32

Med hjälp av Connell, Thurén, Butler, Moi och Weiss har jag konstruerat tre 
modeller för analys av mina data. Jag granskar hur tre olika processer: en 
strukturell, en symbolisk och en normativ, samverkar då barnen formulerar sina 
utsagor om kvinnligt och manligt. Då barnen genusifierar världen genom att 
inordna den i den kvinnliga eller manliga kategorin verkar kön strukturerande. 
Då barnen associerar egenskaper och attribut till kvinnor och män verkar kön 
symboliskt. Då barnen värderar vad som är normalt och önskvärt kvinnligt och 
manligt verkar kön normativt.

Läsanvisningar

Hela avhandlingen cirklar kring det snåriga teoretiserandet kring det 
sociokulturella könet. Hur skall man förstå kön? Det kan tyckas att jag 
uppehåller mig mycket kring teorier och begrepp. Men det var omöjligt att 
komma ur detta dilemma på ett enkelt sätt. Den teoretiska ansatsen, metodval 
och tolkningsperspektiv producerar en kunskap som just är ett resultat av 
perspektivet och jag har därför bemödat mig om att försöka förstå vad olika 
teoretiska positioner inom kön/genusteori kan få för konsekvenser för 
kunskapsproduktionen. Kön/genusteori är också tvärvetenskaplig. Detta ger mig 
möjlighet att inta en mängd infallsvinklar för att problematisera hur kön 
konstrueras, samtidigt som denna ansats kan bli alltför relativistisk. Detta har 
vållat mig en del huvudbry. Jag har gått igenom olika teorier som behandlar 
kön och genus, både feministiska och icke feministiska, för att hitta perspektiv. 
Denna genomgång har resulterat i en sammanfattning av olika genusdiskurser i 
ett ”metateoretiskt” avsnitt och samtidigt gett mig en grund för hur jag måste 
hantera genus i denna studie.

Jag använder kontinuerligt olika metoder i avhandlingen då jag diskuterar 
och belyser konstruktionen av kön. I mitt bakåtblickande avsnitt i kapitel två 
gör jag en kort historisk belysning av hur föreställningar om kvinnligt och 
manligt i det patriarkaliska samhället normerat min mors syn på hur hon borde 
leva som just kvinna. Genom att relatera min mammas liv till två teman söker 
jag fånga upp två diskursiva regimer som starkt påverkade föreställningarna om 
kvinnligt och manligt under den epok då kvinnokampen var som mest intensiv.

I den metateoretiska delen har jag med hjälp av diskursanalys kort skissat ett 
par övergripande feministiska frågeställningar samt ringat in några 
betydelsefulla genusdiskurser.

I de empiriska avsnitten har jag arbetat utifrån induktiv empirism för att 
belysa könsmönster, och utifrån fenomenologi för att belysa barnens subjektiva 
bild av kvinnligt och manligt. Vid tolkning av dessa utsagor gör jag en 
reflektion över hur olika diskurser format en bakgrund som utsagorna kan 
relateras till (tolkande analys).
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Mitt första närmande av konstruktionen av kön gör jag således på ett 
personligt plan där jag tar min mammas livshistoria till hjälp. I det andra 
kapitlet lyfter jag, med hjälp av denna livshistoria, fram hur min mor gjorde 
kön meningsfullt inom ett mansdominerat samhälle. Denna ”lilla berättelse” om 
kön ger en första inblick i den komplicerade kontext inom vilken genus verkar, 
samtidigt som jag kort belyser genusrelationer från ett historiskt perspektiv.

Men kön konstrueras också av vetenskapen. Min intention i kapitel tre är att 
belysa hur ”sanningar” om kön är beroende av perspektiv. Jag belyser helt kort 
några viktiga frågor inom de feministiska diskurserna. Jag tar också upp kön 
som forskningsproblem med utgångspunkt tagen i två divergerande synsätt, det 
harmoniserande synsättet och det problematiserande. Om man vill förstå 
betydelsen av kön för social position, är det viktigt att uppmärksamma att kön 
får helt olika förklaringsvärde beroende på synsätt.

Denna ingång har fått mig att reflektera över hur mitt metateoretiska 
perspektiv kan komma att färga mina tolkningar och analyser. Samtidigt ökar 
möjligheten till större medvetenhet om förklaringsvärdet i detta metaperspektiv 
genom att jag gjort denna granskning. Förhoppningsvis har jag kunnat 
distansera mig från mina alltför subjektiva föreställningar om kvinnligt och 
manligt.

I kapitel fyra formar jag mina egna utgångspunkter. Jag diskuterar här främst 
hur man kan förstå kroppen i relation till genus. Denna perspektivering försätter 
mig dock i en mängd problematiska situationer. Att blanda in kroppen inom en 
teoriram, där kön och genus redan separerats teoretiskt, låter sig inte göras 
enkelt. Jag har modifierat en konstruktivistisk ansats med en ansats där jag kan 
ta hänsyn till en levande kropp. I kapitel fyra beskriver jag också de 
analysmodeller som jag använt mig av vid bearbetningen av mina data samt min 
syn på hur barn i sjuårsåldem skapar sig själva som just flickor och pojkar.

Därefter behandlas empirin. Redovisningen av empirin görs i fyra kapitel. I 
varje kapitel görs en kort belysning av hur respektive arena verkar som 
genusregim utifrån hur forskningen producerat kunskap om kön inom 
respektive regim. Denna belysning av kunskapsproduktionen ger en inblick i 
hur kropp, idrott, familj och arbete verkar som diskursiva genusregimer och hur 
varje regim sätter upp ramar inom vilka talet om kvinnligt och manligt bör 
cirkulera.

I kapitel fem behandlas kroppen i relation till kvinnligt och manligt och i 
kapitel sex tas idrotten upp. I kapitel sju belyses hur barnen ser på sysslor inom 
familjen, och i kapitel åtta relateras barnens syn på kvinnliga och manliga 
yrkesområden till arbetet som genusregim. I kapitel nio gör jag en 
teorigenererande diskussion.
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Kapitel 2: Kön i det patriarkaliska samhället

Min mor berättar

Betraktad ur ett officiellt perspektiv var mamma en ytterst obetydlig person. 
Materiellt ägde hon inget. Hon hade ingen titel, visitkort eller social position. 
Men hon har en berättelse att förtälja som kan belysa hennes och andra kvinnors 
livsvärld och livsvillkor ur ett större perspektiv än det rent privata och som 
också belyser devisen ”det personliga är det politiska”.35

Hennes livs historia belyser hur formandet av självet, av sig själv till kvinna, 
maka och mor, (genusformeringen) sker inom en kontext där politiska 
intentioner, juridiska lagar, religiösa doktriner, vetenskapliga diskurser och 
sociala praktiker utgör ett nät inom vilket förkroppsligandet av föreställningar 
om manlighet och kvinnlighet, själva tillägnandet av genus, sker. Formningen 
av sig själv, detta att man gör sig själv till objekt för sina tankar och handlingar, 
är också en process där individen måste förhålla sig till kulturella koder och där 
subjektet utvecklar en meningsfullhet i sin tillvaro.36 Inom denna kontext 
materialiseras och förkroppsligas genus samtidigt som individen också 
utkristalliserar meningsfullheten i könstillhörigheten.

Mamma föddes i januari 1911. Fader okänd. Hennes mor, ogift och fattig, 
fick lämna bort henne till andra. Hon ”såldes” 37 för 15 kronor till min 
”mormor” som blev hennes fostermor. Hennes fosterfar var djupt religiös och 
ägde ett litet bageri. Efter fyra år anlände hennes bror till hemmet. Han 
adopterades vilket man inte gjorde med min mamma och han ”fick läsa” och ta 
studenten. Hennes skolgång, 6-årig folkskola, mindes hon med fasa eftersom

35 Denna paroll användes av 1970-talets kvinnorörelse som hävdade att det personliga borde 
vara utgångspunkt för alla politiska analyser. Se Kvinnopolitiska nyckeltexter (1996): Red. 
Johanna Essevald, Lisbeth Larsson, s 20

36 Giddens menar att det reflexiva självet är en effekt av senmodemiteten. I risksamhället är 
människan ständigt inbegripen i en reflexion över sig själv. Denna reflektion gör att individen är 
upptagen av sin egen identitetsformering i relation till andra. (Hur uppfattar andra mig?) Min 
mor levde inte i detta samhälle. Hennes reflektion handlade om att utveckla ett själv inom 
pliktmoralens maximer. Hur uppfattas jag som moralisk individ?

37 Fosterbarnens väl och ve belyses av Holmdahl, Barbro (2000): Tusen år i det svenska 
barnets historia. Lund: Studentlitteratur. Holmdahl visar att det inte finns någon säker 
dokumentation om fosterbarnens placering. Bortauktioneringen av barn förbjöds 1918, samma 
år som adoptionslagen kom.
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hon ofta bestraffades för att hon inte kunde stava. Fröken slog med linjalen 
över hennes händer då stavfelen var alltför många. Hemma fick hon stryk för 
att hon inte höll tätt utan kissade på sig ibland.

Hennes huvuduppgift var att hjälpa till i hemmet och att passa lillebror. Efter 
avslutad skolgång fick hon, som så många andra flickor i hennes samtid, plats 
som piga. Hon städade, lagade mat och snöt andras ungar. Under hennes 
yrkesverksamma liv kunde hon titulera sig själv piga, servitris, affärsbiträde 
eller bagerska, alla lågavlönade kvinnojobb. Piga och servitris var hon innan 
giftermålet, affärsbiträde och bagerska som gift.

Hon gifte sig i maj 1943, 32 år gammal med en sjöman, min pappa, som 
senare gick i land och blev kranskötare vid ett av varven i Göteborg. Två barn, 
min bror och jag, anlände inom femton månader. Under mina första 10 
levnadsår bodde vi i en enrumslägenhet; vedspis i köket och kakelugn i rummet, 
rinnande kallvatten i kökskranen och WC på svalen38. Pengar fanns aldrig. 
Mamma var hemmafru på heltid under en stor del av äktenskapet. Varje fredag 
fick hon hushållspengar för veckan. Undantagslöst tog dessa slut i mitten av 
veckan. Matinköpen skedde då på ”krita” i affären. Denna skuld reglerades vid 
lördagsinköpen och denna ceremoni återupprepades år efter år. Storleken på 
hushållspengama bestämdes av gubbarna i arbetslaget på varvet, och man kan 
förmoda att andra husmödrar i hennes situation levde under liknande villkor. 
Mamma bad aldrig pappa om pengar till hushållet.

Det fanns ett oskrivet kontrakt mellan min mamma och pappa.39 Kontraktets 
kärna utgick från doktrinen att en god arbetare försörjer sin familj själv och en 
god hustru tar hand om hem och barn.40 Min mor var en god hustru. Hennes 
barn blev hennes investeringsprojekt och hon levde för dem. Mätta, hela och 
rena anlände vi varje morgon till skolan. Hon satte sig själv alltid i andra hand.

38 Dialektalt göteborgskt ord for trapphus.

39 Begreppet kontrakt skall förstås utifrån den betydelse som Yvonne Hirdman lägger i 
begreppet. Se Demokrati och makt i Sverige. Maktutredningens huvudrapport. Stockholm 
1990. Hirdman beskriver i kapitel 3 (Genussystemet) välfärdstatens historia utifrån tre 
samhälleliga genuskontrakt; husmorskontraktet 1930-1960, Jämlikhetskontraktet 1965- 
1975/80 och Jämställdhetskontraktet 1975/80. Husmorskontraktet var det kontrakt mina 
föräldrar skrev på.

40 Ambjörnsson beskriver hur hans morfar, anställd som svarvare vid Svenska Kullagerfabriken 
i Göteborg, sjöng refrängen ”till en skötsamhetens höga visa”. Skötsamheten, säger han, hade 
en specifik innebörd och att säga att en person var skötsam var att utfärda ett betyg, ett slags 
passersedel till den kategori människor som mina föräldrar tillhörde, de besinningsrika, 
eftertänksamma arbetarna. Ambjörnsson, Ronny (1991): Den skötsamme arbetaren. 
Stockholm: Carlsson Bokförlag, s. 9. Min pappa strävade att uppnå detta ideal. Han kom 
alltid i tid till arbetet och det var en moralisk plikt att ta sig till arbetet även om man tagit sig 
ett glas under helgen.
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Detta var inget märkvärdigt - så gjorde en god mor. Men ibland skämdes jag 
över hennes snedgångna skor och omoderna kläder.

Hon hade en mycket fast övertygelse om att vi barn skulle studera och 
mamma var min starkaste supporter. Jag tog studenten 1965 som den förste i 
min släkt, och min pappa hade lite svårt att förstå vad det egentligen skulle 
tjäna till, men egen erfarenhet hade övertygat mamma om vikten av utbildning. 
För att dryga ut hushållskassan och få ”egna” pengar började hon arbeta i affär.

Vid femtio års ålder fick hon ledgångsreumatism. Sjukdomen invalidiserade 
henne. Hon fick svårt att gå och svårighet att utföra arbete med händerna. Hon 
fick proteser i båda knäna och hennes händer opererades. Medicinerna hon åt 
för sin reumatism gav biverkningar i form av hjärtfel, njurbesvär, problem med 
syn och mage. Senare blev dessa preparat förbjudna på grund av biverkning
arna. Hon hade ständig värk. Hon blev mycket beroende av hjälp från sina 
närmaste och samhället.

Hennes ATP blev låg. Hennes pension med änkepension och bostadstillägg 
uppgick till drygt 6 500 kronor i månaden. När hyra och räkningar var betalda 
fanns inget över till privat konsumtion utöver livets nödtorft. De sista åren hade 
hon hjälp från hemtjänsten två gånger om dagen. Hennes sista hemvårdare, 
Hjördis, blev som en vän till henne och mamma var ofta orolig över att Hjördis 
skulle få byta arbetslag vid någon omorganisation.

Mamma var inte bitter utan åldrades vackert med värdighet. Då hennes 
livsvilja sinade beslutade hon själv att inte inta vare sig mat eller vatten. Hon 
var fast övertygad om att en fridfull värld väntade henne. Hon dog nöjd, med 
ett stillsamt anletsdrag, 87 år gammal, omsluten av sina barn.

Vad kan en lågutbildad, av sjukdom märkt kvinna, bidra med i förståelsen av 
den sociokulturella konstruktionen av kön? Utifrån dagens neoliberala debatt 
och i det individualistiska samhället skulle en analys av mammas livssituation 
utmynna i en suck över underdånighet, passivitet och hjälpberoende. Det är 
dock omöjligt att förstå hennes livssituation utan att inse att detta liv var 
meningsfullt för henne. Mamma, betraktad som person,41 levde ett meningsfullt 
liv och hon ansåg nog inte att andra levnadsvillkor egentligen skulle göra henne

41 Se Taylor, Charles (1995): Identitet, frihet och gemenskap. Politisk-filosofiska texter. I  urval 
av Harald Grimen. Göteborg: Daidalos. Charles Taylor belyser begreppet ’person’ sålunda: 
”När ’person’ inte bara används som en synonym till ’mänsklig varelse’, figurerar begreppet 
framförallt i diskursen om moral och rätt. En person är en varelse med en viss moralisk status, 
eller en bärare av rättigheter. Men bakom denna moraliska status ligger vissa kapaciteter som 
utgör dess förutsättningar. En person är en varelse som har ett jagmedvetande, en föreställning 
om framtiden och det förflutna, som omfattar värden, som kan välja, kort sagt, en varelse som 
kan ha livsplaner. En person måste vara en varelse som åtminstone i princip är kapabel till 
detta, hur skadade dessa förmågor än må vara i praktiken.” Se Begreppet ”person” s 137-159
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så mycket lyckligare. Visst kan man påstå, från en överordnad position, att hon 
intog en offerroll och lät sig underordnas utan att bjuda motstånd. Men nej. Sett 
ur hennes perspektiv var detta liv fullt av glädjeämnen, sorger och upplevelser. 
För henne var det inte en underordnad kvinnoroll hon gick in i utan hennes 
beteende och handlingar var, för henne, helt naturliga och dessutom ofrån
komliga. Hon tyckte sig ha gjort riktiga och självständiga val under sin livsresa.

Jag är inte heller säker på att hon skulle stötta den del av kvinnorörelsen som 
uttalade krav om lika rättigheter för män och kvinnor. Rättvisa för henne utgick 
från Tio Guds Bud och Den Gyllene Regeln. Kamp mot överheten och krav på 
lika rättigheter var inom hennes världsbild inte enda tänkbara handlingssättet 
for att förbättra situationen för människor. Hennes kamp fördes inom hemmets 
ram och handlade om att i alla lägen göra så gott man kunde under rådande 
betingelser. Att på ett djupare plan granska eller ifrågasätta dessa betingelser var 
inte det första tänkbara handlingsalternativet.

Hon var således inte radikalt kritiskt till de ramar inom vilka hon 
konstruerade sin världsbild och gjorde sina livsval.42 Hon socialiserades till den 
lydiga flickan och den goda dottern inom hemmets och skolans väggar, och till 
den goda modem och den plikttrogna hustrun utifrån samhällsideologi och 
politiska beslut. Denna lydiga personlighetstyp, som Foucault benämner den 
fogliga kroppen, 43 passade perfekt in i ett klass- och industrisamhälle där 
frågan om arbetet kom att överskugga frågan om kvinnans roll i samhället och 
där enfamilj slönen, som innebar manlig försörj arplikt av familjen, kunde rädda 
ett vittrande patriarkat från totalt förfall. Visserligen offrades fadem som 
förälder inom denna diskurs, men mannens makt över familjen kunde bibehållas 
och kampen mellan klasserna kunde nu föras på en manlig arena utan någon 
större inblandning av kvinnor.44

Hennes personliga situation kan alltså inte förstås endast från ett perspektiv 
som belyser den subjektiva delen av livshistorien. Denna del av berättelsen kan 
ju ingen utomstående egentligen ifrågasätta. En annan förståelse för varför

42 Mammas brist på kritik mot inordningen i könssystemet skulle förmodligen Bourdieu 
benämna misskänning. Bourdieu relaterar denna misskänning till symboliskt våld. Denna 
speciella form av dominans kan visserligen endast utövas på insiktsfulla subjekt. Men den 
insikt som dessa subjekt har, både ofullständig och mystifierad, innehåller ett tyst erkännande 
av den dominans som är grund för misskänningen. Se Bourdieu op.cit. s. 111 -112 Se, Pierre 
Bourdieu, In Other Words. Essays Towards a Reflexive Sociology, s. 111-112 samt s 183. 
Denna form, det symboliska våldet, liknar, menar jag, Foucaults produktiva maktbegrepp.

43 Foucault beskriver hur den lydiga kroppen disciplineras i sociala praktiker. Se Foucault 
(1993): Övervakning och straff. Lund: Arkiv moderna klassiker s. 159-166

44 För en belysning av denna process se Levin. (1994): Masken uti rosen. Stockholm/Stehag 
Brutus Östlings Bokförlag, s 201-222
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meningsfullheten kom att, i mammas fall, centreras runt hem och barn 
framträder då andra perspektiv får ledsaga hennes berättelse.

Mammas berättelse säger också något om den tidens syn på den ogifta 
modem och vad som är styrande i uppfostran av en flicka och en pojke. Men 
berättelsen kan också spegla hur samhället gör en arbetsdelning utifrån kön samt 
vad som bör vara kvinnans och mannens uppgifter i samhället. Kort sagt kan 
denna berättelse belysa relationen individ och samhälle och vad som var centralt 
i konstmktionen av kön under en tidsepok då relationen mellan könen sökte nya 
lösningar. 45

Det meningsbärande könet

Så jag sätter in Mammas berättelse i en historisk och samhällelig tolknings
ram som komplement till den subjektiva och hoppas på så sätt kunna utveckla 
en förståelse för hur det sociokulturella könet, historiskt och politiskt förankrat, 
är medkonstruktör av meningsfullheten med att vara kvinna och man.

Inom den historiska och samhälleliga ramen lyfter jag fram två teman som 
jag i det här sammanhanget benämner kvinnan som samhällsforbättrare (den 
goda modem) och folkhemmet. Dessa teman söker sig bortom en rent 
psykologisk tolkning av berättelse. Jag lyfter fram dessa teman eftersom de 
utgjort två betydelsefulla idékonstellationer för den socialt och kulturellt 
konstruerade kvinnligheten och manligheten då min mamma trädde in i världen. 
Dessa teman visar också hur innebörder i kvinnlighet och manlighet på det 
subjektiva planet inte går att skilja från den kontext vari självet formas.

Jag lånar metaforen kvinnan som samhällsforbättrare från den offentliga 
debatten om kvinnans roll i samhället som fördes mellan ledande kultur
personligheter och politiker i mitten av 1880-talet för att markera det centrala i 
det som kallas kvinnofrågan. Denna debatt har till stor del sin upprinnelse i den 
sociala och ekonomiska situationen i Sverige vid mitten av 1800-talet och i 
förändrade samhällsstrukturer. Hjördis Levin ger en sammanfattning av denna 
situation i avhandlingen Masken uti rosen och rubricerar den som ”det sociala 
eländet”

Proletarisering, folkomflyttning och stark inflyttning till städerna, särskilt till Stockholm 
under sjuttiotalets böljan, hade givit upphov till sociala problem som bostadsbrist, 
trångboddhet, försämrade hygieniska förhållanden och ökning av superi, prostitution, 
veneriska sjukdomar, ogifta mödrar och barn födda utanför äktenskap, samt barnamord 
och aborter, vilket allt kan sammanfattas under begreppet det ’sociala eländet’.(Levin 
1994:44)

45 Se Christina Carlsson Wetterberg (1994): Penningen, kärleken och makten. Frida Stéenhoffs 
feministiska alternativ i Det evigt kvinnliga. Red. Ulla Manns. Stockholm: Tidens förlag.
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Levin menar att denna sedlighetsdebatt och idéerna om hur man bäst skulle 
lösa det sociala eländet gick som en röd tråd genom dåtidens offentliga samtal. 
En central fråga i debatten blev huruvida fattigdom och social misär skulle 
kunna stävjas genom kontroll av befolkningsökningen. I denna debatt genus- 
märktes Kvinnan utifrån sin reproduktiva roll främst av manliga samhälls
debattörer som intog en kontrarevolutionär ståndpunkt i kvinnofrågan.46 Men 
feministema insåg tidigt att diskussionen om kvinnans samhällsroll måste föras 
utifrån en likhetslinje om människors rättigheter i stort, och inte fokuseras på 
det speciellt kvinnliga, om kvinnan skulle få en samhällsfunktion där andra 
kapaciteter än moderlighet kunde värderas.47

Men då Ellen Key vände sig mot kvinnorörelsen, som i hennes tycke 
uppställde alltför likriktade krav på kvinnor och män i emancipations- 
diskussionen, och markerade det positiva i den kvinnliga särarten, 
harmoniserade detta, menar Levin, med idéer från den skönlitterära debatten 
om kvinnlighetens sanna väsen som fördes av manliga debattörer, läkar
vetenskapens syn på mannens sexualdrift som obetvinglig, evolutionsteorin, den 
rashygieniska diskussionen och industrisamhällets behov av arbetsdelning, med 
idéer om hur ett söndrande patriarkat skulle kunna räddas.

Synen på kvinnan fångade så in kvinnligheten i den biologiska kroppen där 
den reproduktionsideologiska diskursen kom att strukturera ett tänkande om 
kvinnan som en speciell art av mänskligheten - särarten.48 Den kvinnliga 
essensens kärna blev föreställningen om den speciella personlighet som kvinnan 
utvecklade i moderskapet. Kvinnans genusmärkning under denna epok, genom 
betoningen av den biologiska reproduktionsförmågan, får stor samhällspolitisk 
genomslagskraft. 49

Så länge kvinnlighetens essens kunde knytas till en samhällsekonomi 
förankrad i kvinnlig reproduktionsförmåga, kunde också politiska doktriner om 
kvinnans roll i samhället legitimeras genom natur och biologi, och klasskamp 
och könskamp kunde döljas bakom biologiska ”fakta”. Om kvinnans samhälls
roll kunde knytas till en kvinnlighet som kunde förklaras utifrån kvinnlig

46 Se Levin op.cit.. Reaktioner och motreaktioner i kvinnofrågan, s 143-148.

47 För närmare belysning av denna debatt se Ulla Manns (1994): Kvinnofrigörelse och 
moderskap. En diskussion mellan Fredrika Bremer-förbundet och Ellen Key / / 1: Det evigt 
kvinnliga. Red. Ulla Wikander. Stockholm: Tiden.

4S Se t ex Karin Johannisson (1994): Den mörka kontinenten, Stockholm: Norstedt, s. 14- 28.

44Se Toril Mois belysning av hur tvåkönsmodellen och biologin ersätter uppfattningen av 
Guds plan med människan. Tokkönsmodellen som hon kallar den, använder biologi och 
vetenskap för att legitimera samhällsideologi. "Det genomsyrande könet” reducera kvinnan till 
ägg och äggstockar. Moi, Toril (1998): Hva er en kvinne? Kjonn og kropp i fem inistisk teori. 
Oslo: Gyldendal, s 27-40.
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biologi, fanns ju inget direkt rationellt skäl att plädera för en likhetslinje mellan 
könen som krävde samma rättigheter för kvinnan och mannen i arbetslivet. 
Kvinnor blir kvinnor genom moderskapet och det värsta scenario som kunde 
tänkas var maninnoma,50 en kvinnlig avart som resultat av att kvinnor gick in i 
manliga verksamhetsfält.

Den ideologi som förankrade kvinnan i biologin, fördunklade också det 
motstånd som män aktiverade mot kvinnans emancipation.51 Att utbilda 
kvinnor för att kunna lösa de stora samhällsfrågorna framstår som irrationellt 
om kvinnans naturliga huvuduppgift är att betjäna samhällets biologiska 
reproduktion. Detta synsätt förhindrade också kvinnors konkurrens om arbete 
och lön.52

Det specifikt kvinnliga i särartsideologin underblåste också köns- 
arbetsdelningen eftersom kvinnliga sysslor - kvinnoarbetena -  materialiserade 
de kompetenser som särartsideologin gjorde till kvinnlighetens essens.

Att min mor och en del av hennes anmödrar såg en djup mening i rollen som 
mor och tillskrev moderskapet den viktigaste kvinnliga uppgiften är helt 
naturligt. Det vore faktiskt mer onaturligt om de haft en annan uppfattning i 
dessa frågor.

Även beslutet av en ogift mor att ”ge bort” sitt barn för 15 kronor är inte helt 
obegripligt. Den ogifta kvinnans lott i början på 1900-talet var inte avundsvärd. 
Gunhild Kyle tecknar en bild av arbeterskomas elände så här:

De hade lägre löner än männen i en tid då löneläget generellt var lågt, det ansträngande 
arbetet försvagade dem och de blev sjuka av bristande hygien i fabrikerna. De utsattes 
för sexuella trakasserier av förmän och arbetskamrater. Hade de - gifta eller ogifta - bam 
så fanns det små möjligheter att få tillsyn för dem. (Kyle 1987:101)

Att ”ge bort” barnet för 15 kronor var en meningsfull handling om man 
betänker vilka alternativ som fanns till hands. Abort var olagligt och att ensam 
och ogift föda och fostra ett bam kanske inte var ett lika rationellt val som det 
min ”riktiga” mormor gjorde, speciellt om man betänker hur arbetsmarknaden 
såg ut för en arbetarklassflicka. Att låta flickebarnet få komma till ett något så

50 Maninna är en benämning som användes som en markering av att kvinnorna skulle bli 
”förmanligade” då de trädde in i manliga verksamhetsområden.

51 Det aktiva motståndet från fackföreningarna mot kvinnors skiftarbete kan tolkas utifrån den 
biologiska könets diskurs. Lagen om arbetarskydd kunde t ex försvåra för kvinnor att komma 
åt välavlönade arbeten. Se Levin (1989): Välbetalt och kvalificerat arbete är farligt för kvinnor.
/ / 1: Testiklarnas Herravälde. Stockholm: Natur och kultur, samt Lena Sommestad (1994): 
Lovsång till mejerskan. / / 1: Det evigt kvinnliga: Red. Ulla Wikander och Gunhild Kyle (1987): 
Handbok i kvinnohistoria. Stockholm: Carlsson

52 Se ex Hartman Heidi (1991): Kapitalismen, patriarkatet och könssegregationen i arbetet. / / 1: 
Genus i historisk forskning. Red. Christina Eriksson. Lund: Studentlitteratur
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när välbeställt hem där gudsfruktan rådde ansågs förmodligen vara en god 
handling. Att mammas fosterföräldrar inte kostade på mamma någon utbildning 
är även det ett klokt beslut. Varför skall flickor läsa när de ändå skall gifta sig? 
Den kunskap som en flicka behövde för att sköta hem och barn kunde ju lika 
enkelt förvärvas genom pigjobb.53

Kontraktet

Det kontrakt som min mamma och pappa upprättade mellan sig om vilken 
arbetsdelning som var bäst inom äktenskapet, ligger i linje med 
folkhemstanken. Kontraktet innebar att pappa stod för familjens försörjning och 
mamma för omsorg och vård. Detta kontrakts grundläggande rationalitet vill 
jag belysa lite djupare utifrån folkhemmets ideologiskt politiska bas.

Yvonne Hirdman har i sin bok Att lägga livet till rätta närgranskat det 
offentliga utredningsmaterial som berör reformer av svenskt vardagsliv. Hon 
granskar den svenska välfärdspolitiken och beskriver denna som ett 
tillrättaläggande ”av ett samhälles lilla liv: familjernas, mammornas, bamens 
liv”. Hirdman menar att de sociala reformprogrammen med sina inbyggda och 
ibland synliga normer var styrda av en utopisk intention. Det fanns en rent 
utopisk föreställning om möjligheten (och plikten) att rationellt planera 
samhället så att mesta möjliga lycka och minsta möjliga olycka skapas.

Vidare påpekar hon att socialpolitiken i första hand tidigare varit knuten till 
arbetsmarknaden medan den nya socialpolitiken satte hemmet i centrum. De 
”sociala ingenjörerna” finns, säger hon, redan förankrad som idé i Alva Myrdals 
bok Folk som familj. Alva Myrdal beskriver där den nya politiken. Dess 
politiker skulle utifrån en vetenskapsteoretisk bas ta steget, som det heter, ”från 
det teoretiska planet av registrering av fakta och analys av kausalsamband till att 
upprätta rationella planer för ändamålsenliga förändringar”.54

Hirdman markerar att då de nya tankarna om ”den goda familjen” lanserades 
av socialdemokratin under 20-talet, stötte dessa emot en redan utvecklad idé 
från föregående sekel om i borgerliga drömmarna om det varma hemmet. 
Socialdemokratiska utopiska tankar om den rationellt fungerande staten och det 
borgerliga ideologiserandet av hemmet som en ”paradisisk plats” förenade, visar

53 Den utbildningspolitiska diskussion som Florin belyser i Kampen om katedern och den 
belysning Gunhild Kyle (op.cit.) gör i artikeln Kvinnor och kunskap över flickskolornas 
specifikt tillrättalagda undervisning avtäcker väl de maktdiskussioner som utspann sig inom 
utbildningsfältet. Strategin att genom utbildning höja värdet av hushållsarbetet var en politik 
som mina morföräldrar stod främmande inför. Se Florin, Christina; Johansson, Ulla (1993): 
"Där de härliga lagrarna gro... " Kultur, klass och kön i det svenska läroverket 1850 -1914. 
Stockholm: Tiden.
54 Se Hirdman (1990): Att lägga livet tillrätta, Stockholm: Carlssons s. 12
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Hirdman konservativa tänkare, socialister och utopister ”i längtan efter en högre 
mänsklighet” i slutet av 1800-talet med tankar som fanns då grunden lades för 
välfärdssamhället.

Hirdman menar att Ellen Key gav de socialdemokratiska kvinnorna den 
ideologiska ram, uppbyggd kring barnens rätt och behov, som kunde utnyttjas i 
konstruktionen av folkhemmet. Hemmet blev en icke betydelselös plats där 
kvinnornas kraft, estetiska talanger och omvårdande kapaciteter kunde ingå i ett 
samhällsbygge för en bättre och godare värld.

Hemmet blev också den plats där kvinnorna kunde ”förränta framtidens 
kapital: barnen”. Ellen Keys dikotoma syn på samhället vilande på den 
biologiska evolutionsteorin passade in i metaforen folkhemmet. Folkhemmet 
står, säger Hirdman, som en metafor för hela det socialdemokratiska bygget. 
Kvinnorna kunde aktivt mobiliseras i den politiska processen som medskapare 
av ett rättvist, solidariskt och förnuftigt samhälle, men utan att påtagligt störa 
den stora världen där de viktiga och stora samhällsfrågorna sökte sin lösning.55

Tolkar man mammas uppfattning om hur en maka och mor bör bete sig 
utifrån ovanstående tankeram är det föga förvånande att mamma tillskrev 
moderligheten och hemmets arbetsuppgifter stor betydelse i sitt liv. Utan att 
finna en mening i dessa verksamheter skulle depression eller kanske cynism och 
aggressivitet blivit utmärkande beteendemönster hos henne. ”Valet” att gå upp i 
moderskapet och vara hemmets beskyddare rättfärdigades i diskurser och 
upprätthölls i samhällets politiskajuridiska och religiösa institutioner.

Mammas syn på kvinnans roll som samhällsmedborgare och hennes mer 
subjektiva uppfattning om sig själv som maka och mor är formad inom ett 
nätverk som bildar en social ordning. Inom detta nätverk formade hon sig själv 
till en god mor och inordnad hustru.

Avrundning

Mammas berättelse skulle kunna tolkas på ännu fler plan men jag väljer att 
stanna här eftersom syftet med att utgå från min mors berättelse är uppnått. 
Genom den ”lilla berättelsen” har jag velat initiera en reflektion över den 
komplicerade kontext inom vilket konstruktionen och tillägnandet av 
kvinnlighet och manlighet äger rum. Berättelsen har tangerat konstruktionen av 
kön på ett socialt, ideologiskt och historiskt plan. Den lilla berättelsen har också 
visat hur den situerade människan kan agera inom strukturerna, samt hur

55 Se Hirdman (1990): op.cit. kapitlen; Översättarna. Tillvaroutopiska idéer i den tidiga 
svenska arbetarrörelsen samt De sociala ingenjörerna. Den rationalistiska utopin och 30-talsets 
nya hus.
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individen formar mening och innebörder med sin könstillhörighet utifrån de 
vardagsdiskurser som bildar kittet i sociala praktiker.

Konstruktionen av kön då mamma växte upp och skaffade familj skedde i ett 
samhälle då folkhemmet och välfärdsstaten grundades och där stat, kyrka och 
patriarkat hade en relativt gemensam syn på vad kvinnans och mannens 
verksamhetsområden skulle vara.56 Relationen mellan könen var fastlagd av 
institutioner vilande på en patriarkalisk ordning, d v s  den manliga normen. 
Den sociala konstruktionen av kön hämtade sin näring både från den biologiska 
och sociala reproduktionsarenan där särartsideologin hade starkt fotfäste. Denna 
särartsideologi, med det essentiellt kvinnliga i fokus, formades - hur underligt 
det än låter - från ett okroppsligt perspektiv. Den kvinnliga identiteten, det 
sanna kvinnliga väsendet, konstruerades nämligen kring ett moraliskt koncept 
där pliktmoralen var förebild. Kroppen måste styras och behärskas av förnuftet 
för att Människan (mannen) skulle tilldelas moralisk dignitet. Men manlig 
moral stod över kvinnlig moral genom att han, och endast han, kunde frigöra 
sig från sin kropp.57

Könssystemet, i början på seklet, konstituerades således genom att fysiska 
genusmärkta kroppar delades upp både ideologiskt och materiellt i en 
reproduktionssfär och en produktionssfär. Denna uppdelning knöt ideologiskt 
kvinnan till natur och mannen till kultur. I praktiken var dock dessa sfärer

56 Se t ex Hirdman, Yvonne ( 1992): Den socialistiska hemmafrun och andra kvinnohistorier. 
Stockholm: Carlsson.
57 Benhabib utmanar den universalistiska moralfilosofin eftersom den moraliska domänen inom 
detta perspektiv utesluter en omsorgsetik. ”Det autonoma jaget är inte okroppsligt; en 
universalistisk moralteori måste erkänna de djupgående erfarenheter under formandet av en 
människa som motsvaras av omsorg och rättvisa” (s.209) Se vidare Seyla Benhabib Autonomi 
och Gemenskap Kommunikativ etik. feminism  och postmodernism, Göteborg, Daidalos, 
kapitel 6; Åter till debatten om kvinnor och moralteori. Benhabib formulerar sitt projekt 
sålunda; ”Om feministisk teori har påmint universalistiska moralteorier i den kantianska 
traditionen om behovet att kompensera ’för sårbarheten hos levande varelser som genom 
socialisation har individuerats på ett sådant sätt att de aldrig kan hävda sin identitet enbart för 
sig själva’. . ..så håller ett betydelsefullt paradigmskifte på att ske inom sådana teorier -  ett 
paradigmskifte som jag i introduktionen till denna bok beskrev som en rörelse bort från 
’lagstiftande och substitutionalistisk och mot en interaktiv universalism”, (s.210) Den 
Universalism som Benhabib vill utvidga beskriver hon så här; ’universalism’ innebär i moral 
först och främst en underskrift på alla människors lika värde och värdighet i kraft av hennes 
eller hans mänsklighet, för det andra att den andres värdighet i egenskap av moralisk individ 
erkänns genom den respekt vi visar för hennes behov, intressen och synpunkter i våra 
konkreta moraliska överväganden./.../ För det tredje innebär universalism att man åtar sig att 
godkänna intersubjektiva normer och handlingsregler som giltiga om de genereras av praktiska 
diskurser som äger rum på de villkor som anges ovan” (s.204) (principen om universell 
moralisk respekt och principen om egalitär ömsesidighet, mitt tillägg)
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aldrig fristående från varandra utan forutsatte varandras existens.58 Även om 
dessa manliga och kvinnliga kroppar var könssegregerade inom en rad områden 
var dessa kroppar paradoxalt nog fast förankrade relationelit. Genuslogiken 
följer normen att ju mer könsegregering desto starkare måste de symboliska och 
ideologiska uppfattningar om könens olikheter bli förankrade som naturliga 
fenomen för att kunna legitimera uppdelningen i en privat och offentlig sfar.

Hade min mor varit född i en annan tid, tillhört en annan socialgrupp och 
levt under andra livsvillkor, är det sannolikt att hon utvecklat en kvinnlighet 
som mer kritiskt granskat den ordning som gjorde kvinnan ekonomiskt och 
socialt beroende av mannen och som tilldelade kvinnan allena omsorgens nöjen 
och förpliktelser.

En ny epok inleddes på könsrelationemas arena under 1970-talet59då 
kvinnorna mer kollektivt lösgjordes från husmorsrollen och tog arbets
marknaden i besittning. Denna strukturella förändring avspeglar sig på 
konstruktionen av kön genom att kvinnans samhällsroll mer och mer 
distanserades från den som maka och mor. Dagens könsdebatt har dessutom 
kryddats med en öppen maktdiskussion. En del kvinnor går idag ut i 
förvärvslivet och kräver ett inflytande inom offentligheten som kan rubba den 
manliga normen. Andra kvinnor inordnar sig i denna norm. Konstruktionen av 
kön pågår idag inom andra kraftfält och mer subtila och svåröverskådliga 
processer verkar på könsrelationemas arena i dagens formellt jämställda värld.

Min intention hittills har varit att med hjälp av en berättelse belysa hur 
formningen av sig själv till kvinna och man sker inom en kontext där individen 
söker den meningsbärande dimensionen. Personen skapar mening genom att 
fånga upp de meningserbjudanden om kvinnlig och manligt som livet erbjuder. 
Men hur skall då kön behandlas som vetenskapligt begrepp? Hur kan kön som 
vetenskapligt begrepp förklara kvinnors och mäns olika livsvärldar? Detta är 
den centrala frågan i nästa kapitel.

58 Även denna konstruktion kritiserar Benhabib. Se Benhabibi op. cit., kapitel 3: Det offentliga 
rummet.

59 Se t ex R olf Ohlsson Generations -och könsaspekten på det svenska välfärdssamhällets 
framväxt. / / 1: Välfärdens genusansikte. Red. Inga Persson & Eskil Wadensjö. SOU 1998:3
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Kapitel 3: Kön och vetenskap

Feminism som metateori

Att vara feminist och forskare innebär for mig att gå in i okänt land, en kontinent av 
oklarheter. Här finns inte en utstakad väg att gå. Här finns ingen normalvetenskaplig 
paradigm, här finns inga trygga metoder att bara följa träget. Tvärtom: ju  mer kunskap vi 
får, ju  mer vacklar det gamla kunskapssystemet. (Hirdman 1990:7)

Orden utgör ett preludium till boken Kontrakt i kris. Om kvinnors plats i 
välfärdsstaten,60 Det är inte en slump att dessa citat får stå som en introduktion 
till mitt metateoretiska perspektiv. Feministiskt tänkande intar en skeptisk 
hållning till den etablerade vetenskapsteoretiska paradigmen då man söker en 
djupare förståelse för könsrelationemas problemområde. Att jag anammat 
feminism som metateori beror på att det är inom denna vetenskapstradition som 
man försökt förstå relationen mellan kvinnor och män på ett samhälleligt och 
kulturellt plan utifrån andra förklaringsgrunder än från arbetets och 
klasskampens ekonomi. Förklaringsgrunden är knuten till könsrelationemas 
ekonomi.

Feministisk forskning har införlivat genus som kritiskt begrepp i den 
vetenskapliga diskursen. Men då begreppet införlivades inom den feministiska 
teoribildningen, innebar detta också att begrepp som könssystem och patriarkat 
måste relateras till det nya begreppet genus.

Yvonne Hirdman har utvecklat en teoriram där begreppet genus och 
genussystem kan utgöra verktyg för att skapa förståelse för hur kvinnans sociala 
underordning formas och hur denna reproduceras. Hon hoppas att denna teori 
skall kunna förklara, som hon säger, hur det funktionella och intentionella i 
relationerna mellan kvinnor och män förvandlas och stelnar i det strukturella.

Därmed problematiserar vi det som oftast inte problematiseras. Därmed beväpnar vi det 
självklara, omvandlar det, ifrågasätter det. 61

Hirdman pekar på att den vetenskapliga frågan för att förstå kvinnans sociala 
position aldrig problematiserat själva relationen mellan könen. Genus kan bli

60 Kontrakt i kris Om kvinnors plats i välfärdsstaten. 1990: Red. Gertrud Åström & Yvonne 
Hirdman Stockholm: Carlssons, s 7.

61 Yvonne Hirdman, Genussystemet - reflexioner kring kvinnors social underordning. / / 1: Red. 
Christina Ericsson. Genus i historisk forskning, s. 156.
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det vetenskapliga verktyget då en problematisering av denna relation är 
huvudfrågan.

Utvecklingen av det genusteoretiska perspektivet, och positionsförflyttningar 
inom det feministiska tänkandet, tydliggör en mängd problem och 
problemområden som feminismen haft att hantera då kvinnans sociala 
underordning utgjorde studieobjekt. Men rörelsen och dynamiken i det 
feministiska tänkandet speglar inte endast en vetenskapskritisk attityd, utan visar 
också hur feminism som kunskapsteori tvingats in i en självkritisk diskussion. 
Genus som teoretiskt begrepp och verktyg har fått inta nya positioner då detta 
begrepp sattes under lupp.

Jag gör närmast en mycket kort reflektion över den kritik feminismen 
framfört mot etablerade förklaringsmodeller om könets betydelse i den sociala 
ordningen, för att därefter övergå till att belysa den teoretiska debatt som 
uppstod inom den svenska kvinnoforskningen då krav på precisering av 
teoretiska begrepp fördes upp på agendan.

Anne-Marie Morhed har studerat hur feminismen som kunskapsteori vuxit 
fram ur ”kvinnorörelsens revolutionära tänkande om könsförhållandet’’. 62 Hon 
kallar denna nya vetenskap för kvinnovetenskap. Kvinnodiskursen, som hon 
utrycker det, behandlar problemet om könsförhållandets samhälleliga 
konfliktmönster. I denna diskurs utskiljer hon två dominerande och inbördes 
stridande diskurser. En diskurs utgår från att könsrelationerna har sin sociala 
grund i klassförhållandet. Den andra diskursen framhåller att könsrelationerna 
har en egen självständig materiell bas. Syftet med hennes studie är att söka 
fånga och förstå kvinnodiskursens uppbyggnad, samt hur den frigör sig från 
kvinnorörelsen och blir till vetenskap. Det är värt att notera att hon inte 
behandlar den postmoderna diskursen.63

62 Morhed, Anne-Marie (1993): Mellan kvinnofråga och kvinnovetenskap: om 
kvinnodiskursens utveckling och disciplinering. Uppsala : Sociologiska institutionen, Univ. 
Diss

63 Morhed (1993 op. cit.) menar att den könssociala teoribildningen kulminerade först kring 
sekelskiftet och sedan under 1970- talet. Hon begränsar sin studie till dessa perioder och har 
inte tagit med den teoribildning som skett under senare delen av 80- talet och framåt. Denna 
gränsdragning motiveras av tidsskäl men har också en teoretisk grund. Hennes studie begränsas 
till det hon kallar kvinnovetenskapens rekonstruktiva faser, före den postmoderna 
diskussionen. Då hon använder begreppet kvinnodiskurs syftar det till diskussioner om 
kvinnoförtryck. Då kvinnoförtryckets orsaker diskuteras använder hon begreppet kvinnoteori. 
Kvinnoteori är ”således min benämning på feministiskt kunskapssökande med syftet att förstå 
könsförhållandets/kvinnoförtryckets sociala sammanhang”. Begreppen kvinnoforskning och 
kvinnovetenskap syftar på den forskningsverksamhet som bedrivs inom de akademiska 
ämnesinstitutionema.
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Begreppen kvinnoforskning och kvinnoteori är knutna till den period då 
intresse och engagemang var riktade mot teoribildningar som kunde erbjuda 
förklaringsmodeller för orsaken till kvinnoförtryck. Under 1980-talet får 
emellertid den vetenskapsteoretiska frågan allt större utrymme inom det som 
Morhed kallar kvinnoteori. De vetenskapsteoretiska frågorna flyttar 
positionerna från ett perspektiv där kvinnans beskrivs som ett offer för 
förtryckande strukturer till ett perspektiv där kvinnan ses som ett aktivt 
handlande rationellt subjekt.

Kvinnoforskning och kvinnoteori utgör inte längre självklara benämningar 
för den forskning som berör könsrelationemas problem efter det att de 
kunskapsteoretiska frågorna trädde in på kvinnoforskningens arena. Feminism 
och feministisk tänkande har under nittiotalet kompletterat benämningarna 
kvinnoforskning och kvinnoteori. Synonymt med feministisk teori används 
även ibland könsteori och genusteori. I Sverige har kvinnoforskning, 
kvinnovetenskap, könsteoretisk forskning och genusforskning varit de 
benämningar som internationellt går under beteckningen feminism. 64

Flistorikem Christina Carlsson skriver i sin avhandling Kvinnosyn och 
kvinnopolitik att ”det finns i dagens kvinnoforskning många intressanta tankar 
och teoriansatser, men knappast några mer utvecklade försök till övergripande 
teoribildningar”. 65 Det fanns således i mitten av 80-talet en strävan inom det 
kvinnovetenskapliga området att skapa en övergripande teori om hur 
kategorierna kvinna och man formats och hur dessa formationer givit upphov 
till och genererat stabila könsrelationer och sociala könsskillnader - ett 
könssystem.

En mycket central fråga inom feminismen var till en början att utveckla en 
begreppsapparat där könsmönster kunde problematiseras utifrån en annan 
begreppsapparat än den marxismen kunde erbjuda. Under denna fas utvecklas 
patriarkatbegreppet som ett feministiskt verktyg för en analys av könsrelationer. 
Det centrala i den feministiska teoribildningen som tog fart under 1970-talet,

64 I Kvinnovetenskaplig tidskrift nummer 3-4, 1989 som är ett forskningspolitiskt nummer 
med undertiteln ’90-talets kvinnoforskning -  utmaningar och problem’, gör Aino Saarinen en 
översikt över kvinnoforskningens upprinnelse, utveckling och nuvarande läge. Hon menar att 
den kvinnocentrerade forskningen som präglades av konfrontation nu går över till dialog.
Genom denna vändning ges möjlighet till intervention och en påverkan av inriktning. ”1 motsats 
till konfrontation kan en intervention motverka att det växer fram två åtskilda vetenskaper, en 
’kvinnornas’ och en ’männens’. Öppenhet, beredskap till dialog, förmåga att uthärda konflikter 
och ofullgångenhet hör till de krav som ställs på de feministiska teorierna idag.” Se Saarinen 
Aino (1989): Kvinnoforskningens interventionsprojekt -  problem och utmaningar. 
Kvinnovetenskaplig tidskrift 1989:3-4.

65 Christina Carlsson, (1986): Kvinnosyn och kvinnopolitik. En studie av svensk 
socialdemokrati 1880 - 1910, Lund Arkiv avhandlingsserie 25, s. 14—20.



48

kallad för den andra vågens feminism, var således att man dels urskiljde ett 
specifikt könssystem, dels att man sökte få legitimitet inom vetenskapen för 
detta begrepp.

Feministisk kunskapsteori har sålunda granskat formeringen av sociala 
kategorierna kvinnligt och manligt och analyserat effekterna av denna sociala 
och kulturella konstruktion av kön, men också synat själva grunden för det 
vetenskapliga paradigmet. En envis och bitvis inflammerad kamp har förts av 
feministiska forskare for att få sin kunskapsteori erkänd av den etablerade 
vetenskapen. Feminismen är, som Maud Eduards påpekar, både ett teoretiskt 
och ett ideologiskt-politiskt projekt.66 Men kopplingen mellan teori och praktik 
är, menar Eduards, minst sagt kontroversiell. Kritiken mot detta projekt, enligt 
Eduards, är att det politiska projektet reducerar feminismen till ideologi och 
undergräver det vetenskapliga projektet, och att föreställningen om kvinnor som 
grupp är ”en ödesdiger politisk strategi som riskerar att slå tillbaka mot 
kvinnors frigörelse”.67

Att projektet skulle möta motstånd inom den akademiska världen är mer 
självklart än förvånande, och kanske är det som Donald Broady påpekar att 
kvinnornas kamp för att få tillträde till det akademiska fältet och utvecklingen 
av en egen kunskapsteori inte enbart går att analysera utifrån Bourdieus 
fältteoretiska begrepp.68

Jag menar att feminismen, som under 80-talet definitivt tog steget in i den 
akademiska kunskapsvärlden, befinner sig i ett spänningsfält mellan teorier som 
tar utgångspunkt i modernitetens kunskapstradition och teorier som kan

66 Maud Eduards, Den förbjudna handlingen. / / 1: Tidskrift fö r  politisk filosofi, 1997:3.

67 Inom feminismen påpekas ofta den betydelse feminismen haft som politisk samhällsrörelse. 
Claudia Lindén och Ulrika Milles är trots detta tveksamma till att feminismen kommer att stå 
sida vid sida i läroböckerna med marxismen och humanismen som 1900-talets stora politiska 
rörelser. ”Ändå kommer det i förlängningen att visa sig att feminismen antagligen är den 
politiska rörelse som har påverkat flest människor, och haft störst genomgripande betydelse 
för utvecklingen människor emellan i västerlandet under detta århundrade” Se Feministisk 
bruksanvisning (1995): Red, Claudia Lindén och Ulrika Milles. Stockholm: Norstedt.
68 Se Donald Broady, Enligt konstens alla regler.//I: Kvinnovetenskaplig tidskrift, nr 1. 1994, s. 
36. Broady menar att kvinnoforskningen tydliggjort ett problem med Bourdieus antropologi. 
“Jag tänker särskilt på de historiska studierna av intellektuella kvinnors nätverk. I 
beskrivningen av sådana miljöer tar det ibland emot att använda den krigiska metaforik -  
vapenskramlet, de fientliga härama som står mot varandra, bastionerna som belägras och 
erövras, och i stridens mitt ständigt dessa pretendenter vilkas enda trängtan är att besegra 
fursten och ta hans plats -  som faller sig så naturligt i Bourdieus analyser av de kulturella 
fälten.”
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hänföras till den postmodema/poststrukturella traditionen.69Det senare 
tänkandet söker utveckla perspektiv på hur kön och kropp kan teoretiseras 
utifrån en annan axel än från dualismen kvinnligt/manligt. Den feministiska 
kunskapsteorin har fått kämpa för att få tillträde till det vetenskapliga fältet men 
också för att få välsignelse för att arbeta utifrån ett politiskt perspektiv med en 
utvidgad vetenskapssyn. Genusteorier kan positionera sig inom den feministiska 
ramen men kan också vara förankrade i skolbildningar där kvinnlig 
underordning inte är utgångspunkt i den teoretiska ansatsen.

Arvet från klassisk feminism

Den feministiska kunskapsteorin i slutet av 1970-talet var helt inriktad på att 
analysera och ge förslag på hur man kan upphäva de mekanismer/kraf
ter/strukturer som underordnade kvinnan. Den kvinnliga underordningens 
mekanismer är alltså det som den klassiska feminismen har som sitt studie
objekt.

På 1980-talet riktades emellertid kritik mot att den generella och universella 
synen på kvinnan blivit förhärskande inom teoribildningen. Kritiken kom 
främst utifrån poststrukturella och postmoderna idéer. Det är framför allt svarta 
feminister som öppnat debatten om betydelsen av att även erkänna olikheter i 
kvinnors upplevelser och liv. Denna kritik resulterade i att feministisk teori 
slutade söka efter ett generellt förtryck av kvinnor. Det går inte att finna ett 
generellt system som kan förklara kvinnors underordning, utan kvinnors och 
mäns sociala relationer till varandra måste förstås i sitt speciella och historiska 
sammanhang. Det emancipatoriskt gemensamma för en vit heterosexuell gift 
kristen medelklasskvinna och för en svart muslimsk kvinna i tredje världen är 
svårt att hitta. Därmed krackelerade grunden för det gemensamma Kvinnliga 
Systerskapet och idén om ett universellt Könssystem i form av Patriarkatet. 
Denna kritik öppnar, menar jag, för den genusteoretiska forskningen. 
Genusforskningen släppte kvinnan som studieobjekt och inriktade sig istället på 
själva relationerna mellan könen.

69 Så är t ex Sandra Harding, Sheyla Benhabib, Nansy Fraser, Susan Bordo, Nancy Hartsock 
och Susan Hekman inte helt beredda att acceptera postmodernismens kritik, varken av 
moderniteten i sig, eller den icke privilegierade positionen för sanningssökande. Alla är dock 
kritiska mot modernitetens kunskapssubjekt. Se vidare Feminism/Postmodernism (1990): Ed. 
Linda J. Nicholson, New York and London: Routledge samt Feminist Contentions. A 
Philosophical Exchange (1995): Seyla Benhabib, Judith Butler, Drucilla Cornell Nancy Fraser. 
New York and London: Routledge samt Harding, Sandra (1991): Whose science? Whose 
knowledge? Thinking from  women's lives. Milton Keynes: Open Univ. Press. Kapitel 5; What 
Is Feminist Epistemology? samt kapitel 6; ”Strong Obejektivity” and Socially Situated 
Knowledge.
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Den så kallade klassiska feminismen har fått utstå en hel del kritik för sitt 
determinerande perspektiv men det går det inte att förneka att dessa teorier trots 
allt genererat en hel del kunskap om mekanismer som medverkar i formningen 
av könssystem där kvinnor underordnas. Harriet Bradley70 lyfter fram tre 
nyckelbegrepp från den klassiska feminismen: patriarkat, arbetsdelning efter 
kön och tvingande heterosexualitet. Detta är, menar hon, faktorer som bör ingå 
i ett sociologiskt perspektiv på genus. Hon menar att även om man kan ställa sig 
skeptisk till patriarkatet på systemnivå, så är det adekvat att belysa 
’patriarkaliska relationer’ då man refererar till genus.

Bradley menar vidare att den kunskap som klassisk feminism utvecklat om 
arbetsdelning utifrån kön har inneburit en medvetenhet om en horisontell (olika 
manliga och kvinnliga arbeten) och en vertikal (ansamlingen av män i toppen 
inom olika yrke) könssegregering. Ett flertal faktorer anses medverka till att 
formera och upprätthålla dessa segregerade strukturer. Bradley pekar på en rad 
faktorer som medverkar i denna process: arbetsgivares attityder, patriarkalisk 
och patemalistisk kontroll som medfört att arbetsgivare behandlar män annor
lunda än kvinnor, utestängande strategier från fackföreningar och professionella 
organisationer, maskulina och feminina ideologier och diskurser, arbetsmiljöer 
som bejakar enkönade arbetsplatser samt sexuella trakasserier.

Det tredje kunskapsområdet som Bradley pekar på är familjen. Radikal - 
feministema71 pekar på att äktenskapet som sådant är en samlevnadsform där 
män snarare än kvinnor fått fördelar av det äktenskapliga kontraktet.

Den klassiska feminismen har således lagt en grund för problematisering av 
de sociala relationerna mellan könen både på en systemteoretisk nivå i form av 
patriarkatet, och inom en strukturell nivå i form av arbetsdelning, och även på 
en individuell nivå och då inom en heterosexuell matris. Feminism som 
kunskapsteori, säger Bradley, har emellertid under 1990-talet mer och mer 
glidit från problemet med den sociala konstruktionen av kön med fokus riktat 
mot orättvisor och underordning till en kulturell och lingvistisk belysning av 
hur kön skapas. Den s.k. 1990-talets feminism är influerad av postmodernism 
och poststrukturalism. Inom dessa teorikonstruktioner är frågan om jämlikhet 
och orättvisor av marginell natur, påstår hon.72

Men den ”akademiska formen” av feminism, menar Bradley, den som är 
upptagen av sexualitet, subjektivitet och textualitet, avlägsnar feminismen från

70 Se Hariette Bradley (1996): Fractured Identities, Changing Patterns o f  Inequality, 
Cambridge UK: Polity Press, Kapitel 4, Gender: Rethinking Patriarchy, s 80-112

71 Se t ex Firestone Shulamith (1970): The Dialectics o f  Sex, O ’Brien, Mary (1981): The 
politics o f  reproduction. Boston, Mass.: Routledge & Kegan Paul, och Rich, Adrienne (1976): 
O f woman born. Motherhood as experience and institution. New York: W. W. Norton.
72 Se Bradley op. cit. s i l l .



51

den ursprungliga materiella grunden och belyser inte livsbetingelserna för den 
grupp kvinnor som kommer från lägre sociala skikt eller minoritetsgrupper 
vilket hon menar borde vara en självklar utgångspunkt för en feministisk teori 
värd namnet.

Teori i rörelse och begreppslig konfrontation

Utvecklingen av feminismen inom den poststrukturalistiska diskursen har, 
kan man säga, inneburit att teorierna mer och mer betraktas som verktyg i 
forskningsprocessen istället för att vara statiska modeller för sanningssökande. 
Ett behov av analysredskap där förändring och inte konstruktion kom att stå i 
fokus. Problemen med relationen kön/genus i denna diskussion belyser jag 
nedan mycket kortfattat.

Inom klassisk feminism, som jag ser det, är begreppet könssystem således ett 
begrepp som beskriver den sociala organisationen av kön i ett samhälle 
karakteriserat av en uppdelning av kvinnligt och manligt utifrån en rationalitet 
där kvinnor tillskrivs specifika kapaciteter inom den arena där människor 
reproduceras. Beteckningen könssystem har sitt ursprungliga fäste i den 
materiella verkligheten och belyser relationen mellan fysiska konkreta 
människor inom den arena där reproduktionen av släktet pågår. Begreppet 
patriarkat ser jag som det dominanssystem som möjliggör denna köns- 
ordningens logik.

Begreppet genus och genussystem och könssystem och patriarkat utvecklades 
således parallellt. Utvecklingen av patriarkatteoriema skedde emellertid under 
en tid där det rimliga i att formulera generella teorier om kvinnors liv och 
ställning i en värld som utmärks av snabba förändringar ifrågasattes. Därmed 
påbörjas en livlig diskussion om basteorier som alltför ensidig förklaring av 
komplexa relationer och processer. Kritiken mot patriarkatteorier och annat 
systemtänkande är att individen inom dessa teorier inte tillräknas något direkt 
inflytande i en förändringsprocess.

När kvinnoforskare också märkte att begreppen könssystem, genussystem och 
patriarkat användes synonymt eller då genus to m  användes som synonymer till 
begreppen kvinna och man uppstår naturligtvis krav på precision av begreppen. 
Debatten resulterade i att begrepp som genussystem, könssystem och patriarkat 
skärskådades. En konsekvens av denna diskussion blev att dikotomin mellan 
kön och genus ifrågasattes. Vidare påpekas att detta att ständigt upprätthålla sig 
vid konstruktionen av kön kan ge mer kunskap åt dem som vill bevara 
könskonstruktionen än ge näring åt förändringstankar. Genus började också att 
tydligare definieras som ett begrepp som binder tanke och teori till en
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könsskillnadsaxel vilket i sin tur innebär en begränsning av ramarna för 
förändring.73

Till konstruktionsdiskursen växte alltså fram en ny diskurs där 
förändringsproblematik, skillnader och subjektivitet utgör nya axlar. Det blir 
emellertid svårare att reda ut hur genus skall betraktas och praktiskt hanteras i 
forskningsprocessen om förändring och skillnader är studieobjektet.

Carlsson Wetterberg utgår från detta problem74 och pekar på motsättningen 
som finns mellan antaganden om en generell kvinnlig underordning 
(konstruktionens bas) och de skilda kvinnoverkligheter och ibland motsatta 
kvinnointressen som forskningen alltmer börjat synliggöra. Hon pläderar för ett 
alternativt synsätt och söker ett perspektiv där man ser och kan analysera 
kvinnor och män som handlande subjekt i komplexa, historiska sammanhang. 
Hon menar vidare att det, inom en systemteoretisk ansats, är svårt att analysera 
sociala processer och att denna ansats döljer den mängd motsättningar och 
konflikter som finns i relationerna inom könen och hon önskar att 
kvinnoforskningen även skulle diskutera ett vetenskapsteoretiskt ställ
ningstagande beträffande förhållandet struktur/aktör. Denna variation av 
erfarenheter på en personlig nivå som finns mellan kvinnor innebär att

73 Diskussionen om betydelsen i genusbegreppet drogs upp av Maud Landby Eduards och 
Ulla Manns i Kvinnovetenskaplig tidskrift. Frågan som ställs är: står vi inför nya begrepp och 
tolkningsmönster, eller handlar det om terminologiskifte och mer adekvata begrepp för kända
fenomen? Det man söker förstå är dels själva innebörden i begreppet genus och dels relationen 
mellan genus och genussystem. Att Eduards och Manns vill skärskåda begreppet antyder en 
rädsla för att begreppet genus i stället för att belysa kvinnors liv och erfarenheter skall dölja 
kvinnan som den centrala kategorin i feministisk teori. Vidare frågar man om det är rimligt att 
låta genus och genussystem vara samma sak. De föreslår att genus borde begränsas till att 
betyda socialt och kulturellt konstruerat kön. Genussystemet borde, menar de, inbegripa de 
relationella och strukturella aspekterna av denna tudelning. Eduards och Manns oroas över att 
genussystemet är, till skillnad från patriarkatbegreppet, ett mer neutralt begrepp. 
Patriarkatbegreppet innebär visserligen att man sett maktrelationerna mellan kvinnor och män 
som givna och därmed mycket svårrörliga, ja  nästan oföränderliga, men som Eduards och 
Manns påpekar, så lever vi inte i ett neutralt genussystem utan i ett mansdominerat samhälle - 
och vad är detta om inte ett patriarkat. De avslutar sin debatt med att ställa en rad frågor. Elur 
förhåller sig genussystemet till patriarkat? Hur förhåller sig genussystemet till könssystem? 
Föreligger det någon skillnad mellan ett manligt dominerat genussystem och ett patriarkat? I 
vilken utsträckning kan vi skilja mellan kön och genus? Med dessa frågor menar de att vi 
kommit ned till kvinnoforskningens ontologiska botten. Maud Landby Eduards och Ulla 
Manns, Debatt i Kvinnovetenskaplig tidskriftnummer 4, 1987 En sammanställning av debatten 
om begreppet genus i Kvinnovetenskaplig tidskrift har gjorts av Cecilia Åberg. Se Åberg, 
Cecilia (1998): Debatten om begreppen ”genus" i Kvinnovetenskaplig tidskrift 1980-1998. 
Kvinnovetenskaplig tidskrift 1998:2.
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skillnaderna inom könen bör vara lika betydelsefulla att markera som 
genusrelationema.

Karin Widerberg tar upp den relationella aspekten av begreppen kön och 
genus till diskussion.75 Widerberg inbjuder till en diskussion över engelska 
uttrycken för ”kön”. Hon menar att engelskans gender motsvarar vårt begrepp 
socialt kön, till skillnad från sex som förknippas med det ‘naturliga’ könet”. 
Om vi övertar begreppet gender och ger det innebörden av socialt kön upprättas 
samtidigt en skillnad mellan sex och gender. Vad sex och gender uttrycker, är 
en relation mellan något vars innehåll är socialt konstruerat (och därmed något 
som varierar till sitt innehåll) och som blir till just i denna relation, säger hon. 
Innehållet i relationen skapas just genom att ställa begreppen mot varandra.

Vidare markerar hon att om sex och gender definierar varandra i 
motsatsparet, blir inte endast gender en social konstruktion utan även sex. Men 
som Widerberg påpekar, så är sex ett lika problematiskt begrepp som gender. 
Efter som sex används i sammanhang som biologiskt kön (hormoner och 
kromosomer) och som könsidentitet (kvinna och man) och benämning på 
genitalier (hennes och hans kön) och sexualitet väcker detta också frågor om 
sambandet mellan sex och gender. Widerberg menar att kanske är begreppet 
sexualitet det begrepp som kan bryta upp dikotomin Sex -  Gender.76

Widerberg föreslår att förståelsen av kön som Sexual Difference eller som 
Gender är implicit två olika forskningspolitiska projekt. Som Sexual Difference 
feminist, säger hon, vill man belysa och framhäva olika sätt att vara kvinna på 
och även bidra med att öka utrymmet för kvinnlig subjektivitet. Som ”Gender- 
feminisf ’ syftar man till att förstå här och nu och ge förklaringar till rådande 
förhållanden.

Avrundning

Att införa förståelse av kön som Sexual Difference, innebär, vad jag kan 
förstå, att vägra att se kvinnor som ”den andra” i relation till män - vilket 
öppnar för nya sätt att se på kvinnlig subjektivitet. Kvinnlig subjektivitet, 
utifrån detta perspektiv, behöver inte undersökas i relation till män utan kan

75 Se Karin Widerberg (1992): Vi behöver en diskussion om könsbegreppet. 
Kvinnovetenskaplig tidskrift, 1992:2.

76 Franska feminister, som aldrig tagit till sig begreppet Gender, tar sexualitet som 
utgångspunkt i bestämningen av kön, påpekar Widerberg. Franskans kön - Sexual - Difference - 
är ett begrepp som bättre än Gender ger förståelse för kön i bemärkelsen sexualitet, kropp och 
kvinnlighet. Vi bör, säger hon, sträva efter att lösa upp förståelsen av kön som skillnad. 
Eftersom skillnader utifrån kön osynliggör andra skillnader - verkliga skillnader mellan kvinnor 
-  och skapar en fiktiv skillnad mellan kvinnligt och manligt som en dualistisk realitet, menar 
hon. Se Karin Widerberg op. cit.
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sökas efter egna premisser. Med andra ord kan man teoretisera kvinnlig 
subjektivitet ifrån ett perspektiv där skillnaden mellan könen inte är 
utgångspunkt. Detta ställningstagande kallar Hekman för den tredje strategin 
inom feminismen. Denna vändning från att studera Skillnaden mellan könen till 
att studera Skillnader mellan kvinnor förflyttar det feministiska perspektivet 
från kön som bipolär kategori till en position där kvinnligt och manligt kan 
överskridas som varandras motsatser.77

Kontentan av detta blir, menar jag, att Sexual Difference-diskursen ser 
kvinnor och män inte som varandras motpol utan varje person kan ses som ett 
potentiellt subjekt utan att direkt relatera till just en manlig kropp eller manligt 
kön. Dessa av Widerberg skissade motstridiga forskningspolitiska projekt 
behöver inte vara två helt från varandra skilda projekt utan bör, menar jag, 
diskuteras inom en ram som kan belysa hur fält (tolkningsprivilegiet), struktur 
(sammanhållande ramar) och agent (individens upplevda handlingsutrymme) 
samverkar. Det är inte då, som jag ser det, särskilt fruktbart att försöka 
framhäva kvinnlig eller manlig subjektivitet utan att samtidigt sätta in denna 
subjektiveringsdiskurs i ett analyserande genusperspektiv. Utan att förstå hur 
genus verkar är det svårt att på allvar postulera kvinnlig subjektivitet utan att 
hemfalla till utopiska drömmar. Subjektivitet konstrueras av personen inom 
kulturen, och genuskonstruktionen utgör obönhörligt en normalitetsram inom 
vilken subjektet och subjektivitet har att hitta sin frihet.

Men överskridande av genusdiskurser och nedmontering av könssegregerande 
krafter är nödvändigt för att kunna ge utrymme för formandet av nya kvinnliga 
eller manliga subjektiviteter. Genom att diskutera de möjlighetsgränser som 
genusdiskursen/ema fastställer, blir det också möjligt att diskutera vilka 
konstruktioner av kön som skulle kunna tillåtas om dessa gränser ifrågasätts. 
(Vad kan kön bli?) Men det är också nödvändigt att inse att makt, och då menar

77 Hekman 1999 (op.cit.) s 27-51 Hekman påvisar de strategier som feministisk teori 
utvecklat. Den strategi där relationen One (mannen) och Other (kvinnan) placerar kvinnan i en 
position där hon måste, för att undkomma Annanheten, sträva efter den position som mannen
erövrat. Problemet som Hekman påvisar är att den manliga positionen konstrueras just i 
relation till den Andre. Som den Andre är kvinnan inte ett helt och fullt subjekt av egen kraft. 
Enligt de Beauvoir är lösningen att könen erkänner varandra som jämlikar. Hekman menar att 
detta har visat sig vara en väg som lett in i en återvändsgränd. Det går inte att bli jämlik inom 
en asymmetrisk relationsstruktur som har som förutsättning att relationen 
dominans-underordning upprätthålls. Den första strategin inom feminismen ledde till ett 
framhävande av skillnaden mellan könen, den andra strategin utnyttjade denna skillnad och 
uppvärderade det feminina och den tredje strategin fokuserar på skillnader mellan kvinnor. 
Denna tredje feministiska vändningen rör sig, menar hon, från skillnad mellan könen till 
skillnader mellan kvinnor. Denna vändning är ingen slutlig lösning på feminismens 
kunskapsteoretiska problem utan har lett till nya frågeställningar.
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jag den makt som verkar normaliserande, förvisar subjektet till ett estetikens 
subversiva projekt som visserligen utmanar ideologier och diskurser men som 
har svårt att rubba institutionernas kontrollerande funktion. Som eman- 
cipatoriskt projekt kan det naturligtvis kännas spännande att på en abstrakt nivå 
laborera med konstruktionens gränser, men frågan är hur långt projektet går att 
driva på en konkretare nivå innan samhälle och kultur träder in med reglerande 
praxis och sätter gränser.78 Genom att kritiskt granska dessa gränser och 
problematisera konstruktionen av genus, kan man också uppmärksamma hur 
förändring kan komma till stånd.

En slutsats som kan dras utifrån ovanstående resonemang är, att så länge 
kön/genusdiskursen rör sig inom en förståelseram uppbyggd kring köns
skillnadernas axel, kommer också kön att definieras som skillnad mellan 
kvinna/kvinnligt och man/manligt, men dölja skillnader inom gruppen kvinnor 
och gruppen män, vilket i sin tur kommer att omöjliggöra ett antal dimensioner 
av subjektivitet.79

Då dessa frågeställningar förs upp på agendan, d v s att genus egentligen är 
en grindvakt som bevakar att kroppen inte bryter sig loss från en sociokulturellt 
skapad könsskillnadsdiskurs, smyger sig kroppen in på genusarenan på ett nytt 
sätt. Ett genusteoretiskt perspektiv måste hantera frågor om den materiella 
kroppens betydelse i relation till genus. En konstruktivistisk ansats måste peka 
ut på vilket sätt genus utgör begränsningar för utveckling av subjektivitet men 
också vilken roll den materiella kroppen har på denna scen. Denna problematik 
har varit utgångspunkt för mitt eget perspektivval.

Det harmoniska och problematiska könet

När vi i dagligt tal använder ordet kön kan vi, som sagts, lägga en rad 
betydelser i detta ord. I vardagligt tal används ordet kön ofta som en benämning 
på ett kroppsorgan. I vissa sammanhang står ordet kön för kvinna och man och 
ibland är ordet direkt kopplat till sex och sexualitet. Ibland refererar kön endast 
till hormoner och kromosomer. Ordet får alltså sin betydelse i det sammanhang 
det används.

Men begreppet kön är inte ens inom det köns/genusteoretiska forsknings
området något enhetligt begrepp. Gemensamt för den könsteoretiska

79 Queer theory har just som forändringsstrategi att påvisa instabiliteten i kön. Det som tas för 
givet och ses som naturligt kan genom en vändning plötsligt belysa vilka premisser som föregår 
det ”normala”. Istället för att fråga hur man blir homosexuell ställer man frågan hur man blir 
heterosexuell.För en sammanfattning av Queer Theory se Borgström, Eva (1998) Queerstudier 
i USA -  och i Sverige. Kvinnovetenskaplig tidskrift 1998:1.
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forskningen är dock att se kön som något icke givet. Köns/genusforskaren 
studerar således hur vi ”gör” kön.

Men det är inte en enkel forskningsfråga att problematisera kön. Som 
forskare kan man inta ett mer eller mindre harmoniserande eller proble- 
matiserande förhållningssätt till mitt studieobjekt. Väljer man att diskutera och 
förklara kvinnligt och manligt utifrån den harmoniserande positionen innebär 
detta att kön antingen naturaliseras (biologi får förklara skillnader mellan 
könen) eller att kön neutraliseras (metafysik, ekonomi, intresse, fria val, 
kompetens m m får utgöra förklaringsgrund).

Inom ett mer problematiserande synsätt betraktas kön som något icke givet 
eller självklart (något metafysiskt). Utifrån detta perspektiv måste man granska 
vilka rationaliteter (förnuftsbaserade resonemang) som bildar stomme i 
begreppet kön och hur dessa har uppstått. Nedan granskar jag först några av de 
rationaliteter som neutraliserar eller naturaliserar kön. Därefter belyses den mer 
radikala problematiserande inställningen till kön.

Det neutrala synsättet

En förenklad sammanfattning av den rationalitet som är bärande i det 
neutrala synsättet på kön skulle kunna lyda: för att förstå världen måste vi utgå 
från att tanke och förnuft kan ta herrevälde över känslan samt att det rationella 
tänkandet är och skall vara styrande i tillvaron. Idealet är en okroppslig figur 
som kan styra och kontrollera drifter och känslor. I den förnuftiga världen styr 
således tanken. Både kvinna och man ses som fömuftsvarelser och fria subjekt 
som kan handla och agera självständigt och rationellt. Denna människa strävar 
efter autonomi och intar gärna en position friställd från den komplexitet som 
måste hanteras om hänsyn också skall tas till känslor och relationer på det 
mellanmänskliga interaktiva planet.80

Men denna rationella Människa är, historiskt sett, bärare av en manlig kropp 
och det autonoma subjektet har sin boning i en manlig kropp. Detta 
transcendentala subjekt, som kan frigöra sig från kroppsligheten i tanke och 
handling, gränsöverskridande och genomskinligt, har fått sin position i relation

80 Benhabib menar, bl. a utifrån Gilligans forskning inom den kognitiva moralutvecklingens 
psykologi, att ” kvinnors moraliska omdöme är kontextuellt, narrativt och specifikt är inte ett 
tecken på svaghet eller bristfällighet, utan ett uttryck för en vision av moralisk mognad där 
jaget ses inflätat i ett nät av förhållanden till andra. I denna version bärs moralisk växt och 
utveckling upp av respekt för andras behov och ömsesidighet i ansträngningen att tillfredställa 
dem”. Benhabib op. cit.s. 167 Se även Carol Gilligan (1993): M ed kvinnors röst Stockholm: 
Bokförlaget Prisma.
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till ett immanent subjekt, fastlåst i natur och materia. Där har kvinnligheten sin 
boning.81

Det intressanta i denna utgångspunkt är att detta autonoma subjekt skulle vara 
bäst utrustad for att bygga moralsystem och upprätta samhällskontrakt. Denna 
tankefiguration uppstod samtidigt med att det naturvetenskapliga paradigmet 
utvecklades.82 Den vetenskapliga positivistiska synen förutsätter ett autonomt 
subjekt som kan objektivt distansera sig från kropp och känslor och kliva ur sig 
själv. Ett annat för givet tagande är att detta också skulle kunna vara möjligt.

Det neutrala synsättet på kön framskymtar i den svenska jämställdhets- 
politiska diskursen. En normativ politisk ståndpunkt är att kön inte skall ha 
någon betydelse för individens möjligheter och villkor i samhället. Jämställd- 
hetspolitiken utgår således från att vårt samhälle borde vara könsneutralt.83 
Normen för ett jämställt samhälle är således att kön skall sakna betydelse för 
social position.84

Det könsneutrala förhållningssättet har sin upprinnelse i liberalismen. Tanken 
är att den rationella fria Människan skall vara utgångspunkt för hur samhälls
kontraktet skall formuleras.85 Att västvärlden historiskt satt likhetstecken

81 Simone de Beauvoir tar utgångspunkt i den problematik som humanismens transcendentala 
subjektet gav upphov till då hon diskuterar kvinnan som den Andre.

82 Carolyn Merchant tar upp frågeställningen hur den naturvetenskapliga traditionen 
sanktionerar exploateringen av naturen, kommersiell expansion och underordningen av kvinnan. 
Den mekaniska världsbilden och matematisk formalism lade grunden till den modema 
naturvetenskapssynen. Vetenskap reduceras till att utgöra modeller tagna ur sitt sammanhang 
som sedan testas och verifieras och återförs till sitt sammanhang, men nu som sanningar. Se 
Carolyn Merchant (1983): The Death o f  Nature. Women, Ecology and The Scientific 
Revolution. San Francisco: Harper San Francisco, s.192-252. Se också Evelyn Fox Keller 
Reflections on Gender and Science. New Haven and London: Yale University Press. Kapitel 4; 
Gender and Science.

83 Även om man rent teoretiskt kan tycka att kön inte borde ha någon betydelse för individens 
möjligheter i samhället, måste man emellertid uppmärksamma att detta synsätt förutsätter dels 
att kroppen kan ”avkönas”, men också att man kan träda ur denna kropp och betrakta världen 
utifrån en objektiv position. Åtskiljandet mellan subjekt och objekt var en nödvändig 
förutsättning för att ett autonomt subjekt ska kunna hävda sin position. Inom en politisk 
ideologi vilande på en manlig norm kommer kön att få sin status utifrån ett maskulint subjekt. 
Det feminina subjektet blir inom denna diskurs osynligt eller avvikande.

84 Carin Holmberg problematiserar att jämställdhetsbegreppet är ett könsneutralt begrepp. Se 
Holmberg Carin (1993): Det kallas kärlek Lund: Universitetsbolaget. s 20 -27.

85 Anna G Jönasdötter gör en analys av Hobbes' och Lockes kvinnosyn för samhällsordningen 
i artikeln: Hon fö r  honom -  han fö r  staten. Både Hobbes och Locke anslöt sig till principerna 
för en ny sekulariserad samhällsordning som kallades det civila eller politiska samhället. 
Statsmakten grundas här på samhällsmedlemmarnas fria samtycke och familjen sågs som skild
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mellan människa och man gör emellertid att ett neutralt synsätt på kön får 
problematiska konsekvenser för kvinnor. Eftersom normen för det sant 
mänskliga varit en man, inom såväl i den praktiska som teoretiska filosofin, blir 
en kvinnlig kropp och det kvinnliga könet per definition avvikande och 
annorlunda. Normen för det mänskliga är framvuxen i en värld där kvinnor, 
gamla och barn befunnit sig i periferin. I denna värld formulerades dagord
ningen av Patriarken. ”Omyndiga” kvinnor och barn hade inget med samhällets 
utformning att göra. Men det neutrala synsättet på kön är allt annat än neutralt, 
eftersom det har denna Man som norm. Om mänskligheten har Mannen och 
manligt som norm kommer Kvinnan och kvinnligt per definition att vara något 
icke-normalt.86

Kön som variabel

En mängd forskning om kvinnor och män har producerats utifrån det 
neutrala synsättet. Då kön använts i forskningssammanhang som variabel, har 
en könssegregerad arbetsmarknad och icke jämställd värld kartlagts. Med hjälp 
av kön som variabel kan man kartlägga relationen mellan kvinnor och män 
inom olika områden. Man kan t ex skaffa sig en bild över vad kvinnor och män 
gör, hur mycket kvinnor och män tjänar, vilka idrotter kvinnor och män ägnar

från detta samhälle. Istället för att legitimera samhällsordningen med guds plan blev naturen 
bestämningsgrund. Då den tekniska nyttosynen på kunskap slog igenom, kunde kunskap om 
människans natur ligga som grund för statskonsten. Kvinnokroppen kunde göras nyttig ur ett 
samhällsperspektiv. Den liberala individualismen som Hobbes och Locke grundade, lade 
statsmakten i männens händer och gjorde mannen till privatägare och kvinnan till mannens 
egendom. ”Både Hobbes och Locke föreskrev att kvinnor skulle vara underordnade männen”
/...  /Lockes utläggningar om det äktenskapliga ståndets karaktär och familjens avskildhet från 
politik och stat påverkade lagstiftningen och kvinnors ställning. Hans distinktion kom att 
användas för att bevisa deras oduglighet som politiska varelser (Hemes, 1982 :16). De kunde 
också mycket väl ge stöd för legaliseringen av kvinnors ’civila' död vid inträde i äktenskapet.” 
(s.82). Se Anna G. Jönasdötter (1983): Hon för honom -  han för staten. Om Hobbes och 
Lockes kvinnosyn i Kön, Makt, Medborgarskap. Kvinnan i politiskt tänkande frå n  Platon till 
Engels. Red. Maud Eduards. Malmö: Gleerups. Carole Pateman närgranskar Hobbes, Locke 
och Rousseau relaterat till det sexuella kontraktet inom kontraktsteoriema. Pateman menar att 
kontraktteoriema berättar endast halva historien genom att förbigå det sexuella kontraktet som 
upprättades genom äktenskapet. Se Carole Pateman (1988): The Sexual Contract. Stanford, 
California: Stanford University Press.

86 Att tro att vi skall få ett jämställt samhälle genom jämställdhetsplaner och förbud av 
könsdiskriminering är samma utopiska vision som att tro att krig upphör genom lagstiftning.
Så länge normen för det mänskliga är uppbyggd kring det manliga, blir denna norm också 
rättesnöre för hur verkligheten borde vara. Denna norm upphävs inte av lagar. Däremot är 
lagstiftning naturligtvis en viktigt del i opinionsbildningen.
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sig åt, vad kvinnor och män prioriterar, o s v .  Men dessa könsmönster visar inte 
upp någon ”sann” bild av något ursprungligt kvinnligt och manligt, utan dessa 
mönster avspeglar endast hur könen kunnat positionera sig i relation till 
varandra inom olika sektorer i samhället. Då man utnyttjar kön som variabel 
kommer man att kunna påvisa en rad skillnader mellan könen. Men utan att 
problematisera vilka krafter som skapat dessa mönster, har man som forskare 
intagit ett neutralt förhållningssätt till kön.

Kartläggningar, statistiska ”fakta” och sammanställningar om hur män och 
kvinnor är, och vad män och kvinnor gör, är således exempel på en könsneutral 
ansats. Den kunskap som produceras genom denna ansats rör sig på gruppnivå 
och visar på skillnader mellan gruppen kvinnor och gruppen män. Dessa data 
om kvinnor och män som grupp säger emellertid lite om den enskilda kvinnan 
eller mannen. När denna kunskap, framtagen på aggregerad nivå, appliceras på 
individnivå glöms lätt bort att denna generaliserade Kvinna och Man inte 
existerar som individ och framförallt inte som person. Om ett mer analyserande 
perspektiv inte kopplas till dessa generaliseringar, är det högst troligt att många 
kommer att betrakta de skillnader som framkommit på gruppnivå som sanna 
och verkliga även för den enskilde individen. Risken är, att vanliga levande 
människor börjar jämföras med generaliserade mallar som egentligen inte finns 
på något annat plan än det teoretiska.87

Den könsneutrala forskningen producerar kunskap om den könssegregerade 
världen, men denna forskningsansats producerar också kunskap åt dem som av 
en eller annan anledning vill framhäva olikheter mellan just kvinnor och män. 
Forskningen kan således vara medproducent av könsstereotypier genom att ge 
näring åt dessa. Statistik om könens olikheter, framtagna på gruppnivå, kan om 
man inte är vaksam också användas i legitimerande syfte och befästa en 
könsstereotyp världsbild. Det neutrala är inte alltid så neutralt som vi tror.

Det naturaliserande synsättet

Om det neutrala synsättet på kön är vanligt inom forskningen är det 
naturaliserande synsättet vanligt på sunda förnuftets nivå. Rationaliteten som 
bär upp det naturaliserande synsättet på kön ser kön som en entitet (enhet) där 
universum, gud eller naturen fastlagt ramarna för könens frihetsgrader. Kön är 
inom denna rationalitet såväl definitionsmässigt som funktionellt förbundet med

87 Mats Alvesson diskuterar och vam ar för att fokuseringen på att räkna kroppar och att se 
fördelningen män/kvinnor inom olika områden som avgörande för förståelsen av könsrelationer 
i samhället. Se Kroppsräkning, konstruktion av kön och offentliga organisationer. / / 1: Om 
makt och kön i spåren av offentliga organisationers omvandling. Red Elisabeth Sundin. 
Stockholm: Fritze. (SOU 1997:83)
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något essentiellt. Kön betecknar således en form av essens inom det 
naturaliserande synsättet. Rationaliteten som styr detta synsätt kan sammanfattas 
i följande: eftersom det finns något ’riktigt och naturligt’ kvinnligt och manligt 
och ett ’riktigt och naturligt’ sätt for könen att förhålla sig till varandra behöver 
vi inte heller fundera så mycket över varför relationen mellan könen ser ut som 
den gör. Ett naturaliserande synsätt innebär att man, utan diskussion, förment 
antyder att relationen mellan könen egentligen är så naturlig att den inte ens 
behöver problematiseras.

Rationaliteten i ett naturaliserande perspektiv hämtar näring främst från 
anatomiska, fysiska och biologiska skillnader mellan könen. Dessa skillnader, 
ofta framtagna på gruppnivå, får förklara ”sakernas tillstånd” såväl på 
samhällelig nivå som på individnivå. Att påstå att det finns ett kausalsamband 
mellan natur och kultur är en förutsättning för resonemanget och en 
utgångspunkt för ett naturaliserande perspektiv. Biologiska skillnader blir en 
demarkationslinje, inte endast mellan kvinna och man som biologisk varelse, 
utan också mellan kvinna och man som kulturvarelse. Biologin intar primat för 
såväl samhällskropp som människokropp.

Med fokus på skillnader

Med en fokusering på biologiska skillnader kan en forklaringskedja startas 
varför världen ser ut som den gör för kvinnor och män. Resonemanget bygger 
på att heterosexualitet är den biologiskt givna sexualiteten och att 
heterosexualitet således är en naturlig konsekvens av biologiskt kön. Likaså 
bygger argumentationen på att mänsklig biologi i sig är något essentiellt och 
stabilt. Kön utifrån ovanstående modell tar således biologiskt kön a priori. 
Biologi görs, lite skämtsamt uttryckt, till oberoende variabel och kultur till 
beroende. 88

Uppfattningen att en ”naturlig” sexualitet med nödvändighet skulle innebära 
lust till det motsatta könet utgör grunden i den heterosexuella normalitetsmallen 
(heteronormaliteten). Det är endast inom en sådan mall som man kan sätta 
heterosexualitet och homosexualitet mot varandra och där homosexualitet kan 
ses som något avvikande. Utan denna mall skulle vi inte kunna diskutera den 
ena eller andra varianten av sexualitet som normal eller onormal. Nedan belyses

88 Synen på biologin och dess förklaringsvärde för människan som kulturvarelse har tagit ny 
fart. Se tex Birke, Lynda (1999):Feminism and the biological body. Edingburgh: Edingburgh 
University Press samt Barash, David (1997) M aking sense o f  sex: how genes and gender 
influence our relationships Washington, DC.: Island Press. Tidigare bidrag inom detta område 
har t ex givits av : Fausto-Sterling, Anne (1992): Myths o f  gender. Biological theories about 
women and men. New York: Basic Books och Hubbard, Ruth (1990): The politics o f  w om en’s 
biology’. New Brunswick: Rutgers Univ. press.
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principer och logiker som upprätthåller sociala skillnader mellan könen och som 
utgör konstruktionsmaterial för kön.

Fokuseringen på vad som skiljer könen åt är bärande princip i det 
naturaliserande synsättet. Skillnader i anatomi, biologi, egenskaper och 
beteenden samt den könssegregerade sociala världen förser det naturaliserande 
synsättet med näring. Särskilj andets logik letar skillnader mellan könen men 
negligerar skillnader inom könen.

Med hjälp av biologi och anatomi går det att legitimera själva 
könskategoriseringen. Men att påstå att biologi och anatomi också skulle kunna 
förklara skillnader mellan könen på ett psykologiskt eller socialt plan är svårare 
att belägga. Men i naturaliseringsprocessen får biologiska skillnader som ger 
olika funktioner för kvinnan och mannen i den reproduktiva processen också 
bilda grund för resonemang om skillnaden mellan kvinnor och män i andra 
sammanhang än det reproduktiva.

Personlighetsdrag såsom rationell, aktiv, självsäker, aggressiv, tuff och 
irrationell, passiv, osäker, mjuk, vårdande har fått konstituera kategorierna 
maskulint och feminint. Kvinnan anses vara vårdande, känslostyrd och intuitiv 
medan mannen beskrivs som aggressiv, aktiv och rationell.89 Hormoner och 
könsskillnader i hjämstrukturer ges ofta större förklaringsvärde för 
psykologiska skillnader mellan könen än påverkan från den sociokulturella 
miljön. Stommen i det psykologiska särskiljandet är naturaliseringen av 
mentalitet, egenskaper och beteenden.

Särskiljandet laborerar också i det sociala och fysiska rummet. Uppdelningen 
av rummet efter kön skapar sociala skillnader och medför att verksamheter, 
sysslor och aktiviteter naturaliseras. Kön kommer därmed att i sin förlängning 
utgöra en struktur även för en social och fysisk rumslig uppdelning. Kön blir 
utgångspunkt för att dela upp rummet efter kategorierna kvinnligt och manligt. 
Kvinnor för sig och män för sig. Kvinnor har vissa sociala behov, män har 
andra. Kvinnor och män kommer att betraktas som varandras motsatser och 
också uppleva sig som varandras motsatser. Kvinnligt och manligt blir varandra 
uteslutande. Det blir ”naturligt” att kvinnor och män ser på sig själva som

89 Toril Moi (1998) op. cit. visar hur problematisk uppdelningen mellan biologiskt och socialt 
kön kan bli då socialt kön tar utgångspunkt i könsstereotypier. Bern Sex Role Inventory 
(BSRI) är en lista på en mängd adjektiv som psykologer regelmässigt räknar som maskulint och 
feminint kodade. Moi diskuterar problemet med dessa manlighets- och kvinnlighetsskalor.
Man bör vara observant på att socialt kön (genus) både kan referera till sociala stereotypier 
och dominerande könsnormer och till individens egenskaper. Om dessa egenskaper baseras på 
socialt kodade könsstereotypier är det biologiska könet redan kodat utifrån genus. Toril Moi 
op. cit. , s 144 -160.
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särarter. Stommen i det sociala särskiljandet är naturaliseringen av den manliga 
normen och könsarbetsdelning.90

Utifrån ett naturaliserande synsätt har således olika betydelser av kön byggts 
upp och vävts in i de sociala kategorierna kvinna och man. Begreppen kvinna 
och man hämtar näring från såväl fysiologi, biologi, psykologi som samhälle 
och kultur. Men eftersom biologiskt kön aldrig existerat i någon ”ren” naturlig 
form i kulturen är det således meningslöst att tala om att biologin skulle vara 
determinerande för (direkt orsaka) hur den sociala tillvaron kommer att gestalta 
sig för en ensamstående mamma, en ung man som vill bli barnmorska, en flicka 
som vill göra en militär karriär, en person med homosexuell läggning eller en 
ung kvinna eller man som kämpar för att nå idrottsliga framgångar. Den sociala 
verkligheten kräver andra förståelsegrunder än biologiskt kön. Kön i 
bemärkelse materia, hormoner, kromosomer, kroppsdelar, behåring, 
kroppsform o s v .  har egentligen väldigt lite att göra med hur det sociala livet 
skulle kunna formas. Vad som kvinnor och män skulle kunna tillåtas vara 
begränsas inte av biologi utan av relationer där makt utgör en faktor av 
betydelse.

Det problematiserande synsättet

Detta faktum, att biologi inte kan sägas determinera sociala normer, har mer 
eller mindre framtvingat begrepp och verktyg där kön kan diskuteras på en 
kulturell och social nivå, friställd från biologisk determinism. Eller som Gro 
Hagemann uttrycker det: ”att kvinnor och män utgör två biologiska kön med 
klart skilda funktioner för människans fortplantning/.../är det ingalunda 
biologiskt bestämt vilka sociala konsekvenser detta medför”.91

Det centrala i genusforskningen är att analysera hur föreställningar 
(representationer) om olikheter mellan kvinnligt och manligt formas och 
reproduceras och vad som konstituerar kvinnligt och manligt. Att analysera och 
problematisera formeringen av kvinnligt och manligt (hur praktiker verkar för 
att hålla kvinnligt och manligt åtskilda) och vad som konstituerar det vi kallar 
kvinnligt och manligt (innebörder, egenskaper, symboler, attribut som knyts till 
den kvinnliga och manliga kroppen) och i vilka sammanhang och inom vilka 
ramar kvinnligt och manligt iscensätts, är kärnan i ett problematiserande 
synsätt.

90 Denna uppdelning beskrivs av Yvonne Hirdman. Se Hirdman (1990): Genussystemet i 
Demokrati och M akt i Sverige. Maktutredningens huvudrapport. SOU 1990:44

91 Gro Hagermann (1993): Kvinnohistoria -  disciplinär återvändsgränd eller fruktbart 
ämnesområde? / / 1: Genus i historisk forskning, op.cit.
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Ordnandet av könskroppar

Studier inom antropologi visar att ett fundament i den sociala konstruktionen 
av kön i ett samhälle är hur man organiserar biologiskt kön och reproduktionen 
av släktet. En utgångspunkt i min förståelseram av genus är alltså att biologiskt 
kön, d v s  kvinnliga och manliga kroppar, i alla samhällen, på olika sätt har 
kontrollerats, disciplinerats och organiserats inom en av människor konstruerad 
social ordning. Släktskapssystem och familjesystem är konkreta resultat av dessa 
sociala ordningar. Hur denna organisation går till är väldokumenterad i den 
antropologiska forskningen. 92 Organisationen av kön i ett samhälle där 
släktskapsrelationer utgör individens sociala bas, och organisationen i ett 
kapitalistiskt industrisamhälle, eller i vår tids senmodema samhälle ser 
naturligtvis olika ut och formas runt olika principer och logiker.

Men oavsett epok, politik, religion och vetenskapssyn så organiseras ett 
samhälle mer eller mindre tydligt utifrån människan som könsvarelse och 
kvinnor och män placeras/situeras/positioneras i någon form av köns/genus- 
ordning/ar/regimer. Inom dessa ordningar och regimer ”lär sig” kvinnor och 
män att spela upp könsspecifika beteenden och bära upp könsbestämda markörer 
och också att samverka med varandra i könsbestämda mönster. Struktur bildar 
mönster, kultur bildar mening - och iscensättningen av mönster och mening 
reproducerar och genererar såväl struktur som diskurs, subjektivitet och 
mening. Man kan säga att kön ”görs” ständigt inom dessa ordningar och 
regimer och varje individ kommer att på ett mer eller mindre reflekterat sätt 
förkroppsliga genus.93 Detta genusgörande - organisationen av kön, symbol
produktionen av kön, normeringen av kön och iscensättningen av organisation, 
normer och symboler - producerar och reproducerar sociokulturella köns
skillnader.

När individen vid födelsen inordnas i genusmatrisema kan det livslånga 
spelet om hur vi skall vara som Kvinna och Man ta sin början. Om man inte tar 
över den roll och det genus man blivit tilldelad i egenskap av flicka och pojke, 
utan själv har idéer om hur pjäsen skall regisseras accepteras detta till en viss 
gräns. De reella effekterna visar sig först när man bryter mot de tabun som

92 Se t ex Toward an Antropology o f  Women (1975): Red. Rayna R Reiter. New York and 
London: Monthly Review Press, Sherry B. Ortner op. cit., samt Sexual meanings. The 
cultural construction o f  gender and sexuality’ (1981). Ed. by Sherry B. Ortner, Harriet 
Whitehead. Cambridge, Cambridge Univ. press samt Från kön till genus kvinnligt och manligt i 
ett kulturellt perspektiv. (1987): Red. Don Kulick. Stockholm: Carlssons.
93 För en närmare belysning av den personliga identiteten och genusidentitet från ett annat 
perspektiv än Butler se Mikael Carleheden (1997): Människan utan egenskaper. Om de 
normativa grundvalarna fö r  den postmoderna konstruktivismens genusteori. Res Publica 
Kön. nr 35/36.
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upprätthåller själva gränsen mellan Kvinnligt och Manligt. När man bryter mot 
det som konstituerar skillnad mellan manligt och kvinnligt utmanar man den 
åtskillnadsdiskurs som genus är satt att upprätthålla och detta kan, om brottet är 
alltför radikalt, leda till stigmatisering.94 Människan möter då de gränser som 
möjliggör handlingar. Handlingar som endast accepteras inom den ena eller 
andra könskategorin kan sägas vara sexistiska, handlingar som endast värdesätts 
om den inordnas inom den ena eller andra könskategorin är diskriminerande. 
Handlingar som är förbjudna för båda könen blir normerande för det 
mänskliga. Ordningen mellan kvinnligt och manligt går dock att ändra genom 
en förändring av normer, strukturer och symboler som förknippas med 
kvinnligt och manligt.

Genus och genusregimer

En sätt att närma sig begreppet genus på ett mer konkret plan är att förstå 
genus som en verkställande kraft (performativt) som upprätthåller skillnader 
mellan kvinnligt och manligt i det sociala livet. Detta åtskiljande är inte givet 
en gång för alla utan kräver att beteenden och mentaliteter som är vanemässigt 
formade också hålls vid liv. Dessa handlingar utför vi så att säga med 
ryggmärgen. Vi funderar inte på varför vi gör dem eller vem som bestämt att vi 
skall göra som vi gör. Vi pryder oss t ex med könsmärkta symboler och 
inordnar oss i könssegregerade verksamheter utan att fundera så mycket över 
det. Vi gör saker och ting av vana helt enkelt. Mor syr och far snickrar. På så 
sätt är vi alla med och formar det vi kallar typiskt kvinnligt och typiskt manligt. 
Dessa handlingar iscensätts på en rad arenor och i en rad situationer. I dessa 
praktiker förvaltas också uppfattningar om vad som kan vara kvinnligt och 
manligt. Genus verkar således som en regim (en förvaltare) som bevakar att 
kvinnligt och manligt iscensätts på rätt sätt genom att stoppa eller försvåra 
iscensättningen av icke accepterade kvinnliga och manliga handlingar. 
Genusregimema ser till att det som kan och bör vara normalt kvinnligt och 
manligt beteende inom olika domäner också anammas av individerna. Vi måste 
framförallt lära oss vad som inte kan räknas till det normala eller acceptabla. En 
”maskulin” kvinna och en ”feminin” man måste noga uppmärksamma vilka 
arenor de beträder och vara beredd på att Genus kan orsaka dem obehag. När vi 
en gång lärt oss vad som är det riktiga kvinnliga och manliga inom olika arenor 
upplever vi också att sociokulturellt skapade skillnader är något helt naturligt.

94 Denna stigmatisering har ofta riktats mot homosexuella. Queer theory har emellertid radikalt 
ifrågasatt heterosexualitetens grundvalar. Inom Queer theory anses istället heterosexualitet vara 
en föregiven identitet och en socialt frammanad skapelse. Queer theory skapar därmed ett helt 
nytt studieobjekt; heterosexualitet. Se lamba nordica nr 3-4 1996, Don Kulick Queer Theory: 
Vad är det och vad är det bra för?
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Diskursiva konstruktioner av kön

Nedan lyfter jag fram några genusdiskurser som visar hur kunskap om 
kvinnligt och manligt konstruerats diskursivt. Dessa diskurser har, menar jag 
varit speciellt betydelsefulla for hur synen på kvinnligt och manligt utvecklats 
och kan ge en förståelse av konstruktionen av kön än i dag. En granskning av 
den kosmiska genusdiskursen visar hur begreppen kvinnligt och manligt 
konstituerats utifrån idéer om mänsklig reproduktion (alstringsmodellema). 
Denna granskning avslöjar hur kvinnligt och manligt är uppbyggt kring myter 
och metaforer om kvinnans och mannens roll i alstringsprocessen. Kvinnligt 
och manligt har blivit metafor för kosmiska och gudomliga krafter.95 Kvinnan 
representerade jorden och mannen himlen. Mannen i den kosmiska modellen 
kopplas ihop med livskraft medan kvinnan fick representera den behållare där 
livskraften inplanterades. Motsatsparen kvinnligt och manligt har sedan i sin tur 
kopplats ihop med andra motsatspar, vari det kvinnliga regelmässigt ansetts 
såsom det sämre eller avvikande. Motsatsparen manligt och kvinnligt intar en 
central roll inom de flesta religiösa tankeramar.

En granskning av den kunskapsteoretiska genusdiskursen visar hur 
kategorierna feminint och maskulint konstitueras utifrån filosofiska och 
moraliska tankesystem. Här framkommer hur det maskulina subjektet erövrar 
sin hegemoni relativt det kvinnliga subjektet. Det manliga subjektet cirkulerar 
kring dygderna: förnuft, mod och behärskning.96 Detta rationella autonoma 
subjekt förvisade kvinnligheten till immanens, irrationalitet och som metafor 
för det orena. När man granskar och analyserar Kvinnan och Mannen som

95Asta Ekenvall behandlar i Manligt och kvinnligt, Idéhistoriska studier motsatsparen manligt- 
kvinnligt hos kulturfolken som polaritetssystem. Ett motsatspar som kanske spelat den 
väsentligaste rollen för uppfattningen om manligt och kvinnligt har uppstått genom kosmiska 
analogier. Makrokosmos har uppdelats i himmel och jord, som funnit sina mikrokosmiska 
motsvarigheter i de båda könen. Mannen har identifierats med himlen och kvinnan med jorden. 
Mannen som himmel och kvinnan som jord förekommer i de grekiska alstringsteoriema. 
Föreställningen om att mannen ensam alstrade och att kvinnan erbjöd växtplats och näring för 
embryot företräddes av Anaxagoras. Doktrinen om mannen som ensam alstrare har fått ett 
enormt inflytande, menar Ekvall, och påpekar att en manlig, aktiv spermaproducerande princip 
och en kvinnlig, passiv koncipierande och närande princip finns från en rad folkstammar. Se 
även Mary Douglas (1970): Natural Symbols. Explorations in cosmology. London and New 
York: Routledge

96 Aristoteles (1967): Den nichomanska etiken. Göteborg: Daidalos samt Aristoteles (1993): 
Politiken. Jonsered: Paul Åströms förlag
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artefakter visar det sig att t o m de så kallade objektiva vetenskaperna vilar på 
myter och metaforer om kvinnan och mannen.97

Den medicinska genusdiskursens bidrag till konstruktionen av kvinnligt och 
manligt grundas på i huvudsak två modeller, enkönsmodellen och två- 
könsmodellen. Inom enkönsmodellen har den kvinnliga kroppen reducerats till 
en defekt manlig kropp och de kvinnliga könsorganen betraktades som ut-och- 
invända manliga könsorgan. Enkönsmodellen, med det manliga könet som 
norm för människan, degraderar således kvinnligt kön till en defekt variant av 
det manliga. Denna enkönsmodell ger manligheten primat över kvinnligheten. 
Kvinnokroppen ses som en defekt eller inverterad manlig kropp. Tvåköns- 
modellen å andra sidan konstruerade kvinnligt och manligt kön som varandras 
motsatser. Det kvinnliga könet fick även nu en underordnad position genom den 
särartsposition som kvinnligheten tillskrevs. En kropp konstrueras som art (den 
manliga) och den andra konstrueras som särart (den kvinnliga). Den medicinska 
diskursens manliga blick hade svårt att lämna Aristoteles' lära om relationen 
mellan könen även då läkarna uppenbarligen med egna ögon såg att 
kvinnokroppen hade egna organ som män saknar. Läkarögonen såg det man 
måste se för att rädda den vetenskapliga diskursen.98

En närmare belysning av den politiska genusdiskursen ger inblick i hur 
föreställningen om vad det biologiska könet bör tilldelas för roller i samhället 
och har påverkat uppkomsten av ett könssegregerat samhälle. 99 Denna diskurs 
visar hur genus medverkat till formningen av patriarkatet, grundat i 
könsarbetsdelning och en hierarkisk könsmaktsordning, och till en uppdelning 
av världen i en privat och offentlig sfär. Den manliga normen och principen om 
att skilja kvinnligt och manligt från varandra verkar inom ett genussystem som 
gör det möjligt att upprätthålla föreställningar om kvinnligt och manligt som 
varandras motsatser. Den patriarkaliska samhällsordningen kan upprätthållas så 
länge kvinnans och kvinnlighetens positioner i samhället inordnas i omsorgens

97 Fox Keller, E. (1985): Reflections on gender and Science. Yale University Press: New Haven 
and London

98 Se t ex Thomas Laquer (1994): Om könens uppkomst. Stockholm/Stehag: Brutus Östlings 
Bokförlag Symposion, Karin Johannisson (1997): Kroppens tunna skal. Sex essäer om kropp, 
historia och kultur. Stockholm: Norstedt samt Karin Johannisson (1994): Den mörka 
kontinenten. Kvinnan, medicinen och fin-de-siécle. Stockholm: Norstedt.

99 Yvonne Hirdman och Gayle Rubin är två teoretiker som utgår från en systemteoretisk nivå i 
belysningen av och förklaringen till de sociala könsrelationemas beständighet. Se Yvonne 
Hirdman (1990): Genussystemet i Demokrati och M akt i Sverige. Maktutredningens 
huvudrapport. SOU 1990:44, Gayle Rubin (1975): The traffic in Women: Notes on the 
”Political Economy” o f sex. / / 1: Toward an Anthropolgy o f  Women. Ed. Rayna R: Reiter. New 
York and London: Monthly Review Press.
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och familjens ansvarsområden. Den politiska genusdiskursen vilar på en 
patriarkalisk ideologi där kvinnor förväntas ”naturligt” gå in i omvårdnad och 
omhändertagande av barn, lösa problemet med arbete och familj genom 
deltidsarbete, kräva mindre lön och göra lite anspråk på makt.

Den klassiska psykoanalytiska genusdiskursen förutsätter att utvecklingen till 
kvinna och man följer en logik där kvinnligt och manligt konstrueras 
asymmetriskt, antingen utifrån en mall där manligt kön är det normala eller i en 
symbolisk ordning där kvinnan är en negation. Dessutom förespeglas att en 
normal psykosexuell utveckling har sin grund i modem som primärvårdare.100

En granskning av den symboliska genusdiskursen visar hur det feminina fått 
inträda i det maskulinas tjänst och positionerat sig som negation.101 En 
närgranskning av denna diskurs avslöjar hur den språkliga konstmktionen av 
kvinnligt och manligt är uppbyggd som en asymmetrisk relation. Det kvinnliga 
är det som ”icke är”. Det ”kvinnliga” finns endast som brist eller frånvaro i 
språkets uppbyggnad. Det är inom språket som kvinnligt kan laddas med 
negativa förtecken och manligt med positiva. Det är med språkets hjälp vi 
upprätthåller åtskiljandet mellan begreppen kvinnligt och manligt och makt
relationen mellan kvinnligt och manligt. Den feministiska vetenskapskritiska 
dimensionen har dekonstruerat denna diskurs och den falliska kulturens faste 
har analyserats ingående.102

En närmare analys av praktikernas genusdiskursen visar hur kvinnligt och 
manligt reproduceras genom upprepning och iscensättning. Den skära färgen t 
ex iscensätter femininitet och den blå färgen iscensätter maskulinitet då dessa 
färger får representera kvinnligt och manligt kön. Det snaggade håret iscensätter

100 Kritik mot Freuds syn på kvinnlig identitetsutveckling har riktats av bl.a Karen Horney, 
(Kvinnans psykologi, 1995, Stockholm Natur och Kultur), Nancy Chodorow, (Femininum 
Maskulinum, Modersfunktion och könssociologi, Stockholm: Natur och Kultur, 1995) Julia 
Kristeva (Stabat Mater i Feminist Social Thought: A Reader,(1997) New York and London: 
Routledge) och Jean Baker Miller (Toward a new Psychology o f  Women, Penguin, 1986 
Books.) På ett mer övergripande plan har t ex Jane Flax gjort en kritisk granskning av 
psykoanalysen från ett feministiskt och postmodernt perspektiv (Thinking Fragments 
Psychoanalysis, Feminism,& Postmodernism in the Contemporary West, 1990 California: 
University o f  California Press,) och Edith Kurzweil från ett feministiskt sociologiskt. 
(Freudians and Feminists, New Perspecitives in Sociology, 1995, Boulder San Francisco 
Oxford: Westview Press.) Rosalind Minsky har i en sammanställning av psykoanalysens 
förgrundsgestalter också infogat feministiska tolkningar. Se Psychoalalysis and gender. An 
introductory reader. (1996): Ed. Rosalind Minsky. London and New York: Routledge.

101 Se t ex Lacan, Kristeva, Irigaray, Witting, m fl.

102 Irigaray's omläsning av Freud och Platon kastar ljus över den maskulina ideologi som 
placerat kvinnan utanför diskursen. Se Luce Irigaray (1985): Speculum o f  the Other Woman. 
Itaca, New York: Cornell University Press.
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maskulinitet då håret symboliserar manlighet och det långa håret iscensätter 
femininitet då håret symboliserar kvinnlighet. Talet t ex om den snälla flickan 
och den bråkige pojken iscensätter kön normativt liksom talet om den 
aggressiva mannen och den vårdande kvinnan. En analys av sociala praktiker 
visar hur iscensättningen kvinnligt och manligt ingår i vardagen som vane- 
handlingar.

Motdiskursen till ovanstående genusdiskurser är skillnadernas diskurs. Det är 
inom denna diskurs som frågor om vad den språkliga distinktionen mellan kön 
och genus kan få för följder. Denna diskurs ställer således själva distinktionen 
mellan kön och genus på sin spets. Så länge vi diskuterar skillnaden mellan 
könen, kommer vi också att upprätthålla intresset för könens olikheter och 
binda diskussionen vid att kvinnligt och manligt endast kan ses i motsats till 
varandra. Denna diskurs vill således dra bort uppmärksamheten från genus 
förankrad i könsskillnadernas axel. Vi borde vända åter till kropp och kropps
lighetens betydelse för subjektivitet och belysa att kvinnor och män kan forma 
sig som subjekt utan att polariseras mot varandra. Kön diskuteras här utifrån en 
sexualitetsaxel där både manlig och kvinnlig sexualitet och subjektivitet inte 
nödvändigtvis måste vara varandras motsatser. Skillnader inom gruppen 
kvinnor och skillnader inom gruppen män måste erkännas och vara ut
gångspunkt för hur kvinnligt och manligt skapas. Det lokala och partikulära 
kräver samma sanningsposition som det universella och generella.103

Genus som begrepp

Det är uppenbart att det inte råder konsensus om innebörden i begreppet 
genus och att det är stor diskrepans mellan den innebörd som läggs i begreppet 
då antropologer beskriver genus i det pre-kapitalistiska samhället och den 
innebörd begreppet får inom en modern feministisk tankeram, inom den femi- 
nistiska postmoderna diskursen, eller utifrån ett icke feministiskt perspektiv.

103 Se t ex Elisabeth Grosz (1994): Volatile Bodies. Toward a corporeal Feminism 
Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, Moira Gatens (1996): Imaginary 
Bodies. Etics, Power and Corporeality, samt Irigaray, Luce (1994): Könsskillnadens etik och 
andra texter. Stockholm: Brutus Östlings bokförl. Symposion. Danius, Sara (1995): Själen är 
kroppens fängelse. Om den vanskliga distinktionen mellan kön och genus. //I: Feministisk 
bruksanvisning. Red.: Claudia Lindén och Ulrika Milles. Stockholm: Norstedt.
Den manliga kroppen står i tur att ”bekönas” och den manliga kroppen med sin osäkerhet och 
ängslan träder nu in i diskursen. Se t ex Susan Bordo (1999): The Male Body. A New Look at 
Men in Public and in Private. New York: Farrar, Straus and Giroux, Calvin Thomas (1996): 
Male matters. Masculinity. Anxiety, and the Male Body on line. Urbana and Chicago: University 
o f Illinois Press, The Male Body. Features. Destinies, Exposures (1994): Ed. Laurence 
Goldstein, Michigan: The University o f Michigan Press.
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Genus ur ett modernt sociologiskt och antropologiskt perspektiv, markerar att 
genus ”görs” i all social interaktion utan att för den skull postulera en hierarki 
mellan manligt och kvinnligt i denna konstruktion:

Gender as a social status is fundamental, institutionalized, and enduring, yet because 
members o f social groups must constantly (whether they realise it or not) ‘do gender’ to 
maintain their proper status, the seeds o f change are ever present.104

Det specifika perspektivet är här att man helt enkelt utgår från att genus alltid 
produceras i ett samhälle men att det inte nödvändigtvis måste medföra en 
underordning av kvinnor. Inom denna tankeram är genus inte predestinerat att 
innehålla ett förtryck eller underordning utan skulle kunna vara en praktik där 
skillnader mellan könen både produceras och reproduceras utan att nödvändigt
vis resultera i asymmetriska maktrelationer.105

Men om de tankefigurationer som styr den process där rollformeringen äger 
rum tas som oproblematiska, då neutraliseras kön. Det är först då man kan 
utläsa eller förstå den kulturella meningen i könsrelationema som man också 
kan förstå varför vissa ”könsroller” är så svåra att förändra. Meningen med de 
olika könsrollerna är att skapa normalitetsdiskurser som inte ifrågasätts utan 
upplevs som naturliga. Inom denna normalitetsdiskurs är vissa beteenden, 
handlingar och attribut fortfarande kopplade till det manliga könet och värderat 
positivt så länge dessa förkroppsligas av ett manligt kön. Om samma beteenden, 
handlingar och attribut förkroppsligas av ett kvinnligt kön upphör den positiva 
värderingen. Denna maktrelation mellan könen kan inte rubbas enbart utifrån 
rollteori. De meningsskapande genuspraktikema, där vanehandlingar iscensätts, 
upplevs som rätta och naturliga så länge som den maktskapande processen inte 
framträder och så länge maktrelationen mellan könen ses som fria val och 
attityder.

Alla begrepp har sina begränsningar och så även genus. Genus som verktyg i 
forskningen är ett användbart analytiskt redskap för att belysa hur kvinnligt och 
manligt konstrueras. Men det är uppenbart att genusbegreppet måste hanteras 
med analytisk medvetenhet om syftet är att förändra de sociala kategorierna 
kvinnligt och manligt som motsatspar.

Det bör uppmärksammas att genus är ett begrepp som används på en mängd 
olika sätt. Jag gör därför en sammanställning över de betydelser jag kon
fronterats med då jag försökt förstå innebörden i begreppet genus. Denna 
sammanställning visar på att det vi kallar genus kan anta en rad betydelser. Det

104 Se The social construction o f  gender (1991). Ed. Judith Lorber, Susan A.
Farrell. Newbury Park, Calif. : SAGE, s 9.
105 En utgångspunkt som vanligtvis antropologer antar. Se t ex Kulick (1982) Från kön till 
genus. op. cit. , s 25.



70

är således viktigt att uppmärksamma att betydelser av genus är beroende av det
sammanhang där begreppet används:

• Genus som term och begrepp: Utgångspunkten är att biologiskt kön inte kan 
determinera sociala normer eller vara något essentiellt. Sambandet mellan 
biologiskt kön och vad kvinnan och mannen socialt kan bli, är inte kausalt. 
Genus betecknar socialt och kulturellt konstruerade skillnader mellan könen. 
Det finns idag en tendens till att termen gender kan komma att ersätta både 
begreppet genus och kön. Syftet är förmodligen att undkomma den 
problematiska distinktionen som gjorts mellan kön och genus. Problemet är 
bara att begreppet gender är lika svårfångat som begreppet kön och 
begreppet genus.

• Genus som diskurs: Meningen i genus formas genom de kunskaper/före- 
ställningar/idéer som produceras med utgångspunkt tagen i språklig polaritet 
mellan femininum och maskulinum.

• Genus som system: Meningen i genus formas genom strukturer, processer 
och krafter som samverkar i produktionen av skillnader mellan könen inom 
den heterosexuella matrisen samt utifrån de normer som samverkar för att 
upprätthålla och legitimera dessa konstruerade skillnader. Genussystemet 
upprätthåller en ordning mellan könen på ett diskursivt och institutionellt 
plan. Denna ordning kallas ibland könsordning, ibland genusordning 
beroende på teoretisk förankring. Jag ser könsordningen som en struktur som 
inordnar levande kvinnor och män i könssegregerande verksamhetsfält 
utifrån de relationer som reproduktionsarenan upprätthåller. Genusordningen 
är de föreställningar, symboler och normer (ideologier och diskurser) som 
upprätthåller och legitimerar denna könssegregering.

• Genus som regim: Meningen i genus skapas i könsrelationer på andra nivåer 
än på den övergripande samhällsnivån, t ex inom institutioner och lokala 
arenor.

• Genus som symbol: Meningen med genus konstitueras i språket där 
betydelser av kvinnligt och manligt produceras som två från varandra 
uteslutande kategorier.

• Genus som kategori: Meningen i genus blir det som konstituerar 
kvinnligt/feminint och manligt/maskulint.

• Genus som identitet: Det meningsbärande i kvinnligt och manligt på ett 
personligt plan.

• Genus som iscensättning (performativt genus): Meningen i kvinnligt och 
manligt skapas genom iscensättning av könsspecifika handlingar.

• Genus som praktik: Meningen med genus formas i praktisk handling.

I denna studie används genus som analytiskt verktyg.
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Kapitel 4: Kropp sperspektivet

Den levande kroppen

Min teoretiska genomgång har övertygat mig om att det finns en rad teorier 
teori som kan ge mer eller mindre förståelse för problemen inom 
könsrelationemas rum. Men kroppen, som kroppslighet, har haft svårt att få 
direkt fotfäste inom teoriramama. Vidare kan jag konstatera att teorier om kön 
ofta rör sig inom polerna essens och konstruktion, d v s att människan antingen 
reduceras till biologi eller till konstruktion. Människan blir inom en sådan 
teorikonstruktion determinerad av biologi (natur), diskurs (språk) eller struktur 
(social organisation), och det levande livet och den levande kroppen går inte att 
fånga in.

Så om ett teoretiskt perspektiv innebär att biologi och kultur ställs mot 
varandra får detta betydande konsekvens för synen på en levande kropp. Om en 
levande kropp som lever sitt liv i vardagen och får sin erfarenhet och identitet i 
denna vardag inte ryms inom teoriramama för konstmktionen av kön, då måste 
perspektivet vidgas.106

Jag behöver alltså en vidare tankeram än vad ett strikt konstruktivistiskt 
perspektiv på kön kan erbjuda för att kunna tolka och analysera min empiri 
eftersom kroppen är en väsentlig del i denna. Jag söker därför teoretiska 
redskap där kroppen kan ses som aktiv medskapare av sin livsvärld genom att 
forma meningsfullheten i sin könstillhörighet, men utan att behöva hemfalla åt 
total subjektivitet. Mötesplatsen mellan agent och struktur behöver inte 
förläggas till ett kroppsligt plan om genus definieras som system eller diskurs. 
Men om genus sätts i relation till identitet och subjektivitet går det inte att 
bortse från den ”rent” materiella kroppen - den levande kroppen i det levda 
livet. Jag kommer därför att lyfta fram teoretiska perspektiv som gör det 
möjligt att sätta kroppen i centmm för erfarenhet och upplevelse. Dessa 
perspektiv reducerar inte kroppen till medium för samhälle och kultur utan

106 Min genusteoretiska genomgång har också visat, menar jag, att teori måste hanteras som 
just teori. Teori kan ge vissa utgångspunkter och påvisa tankefigurationer för belysning och 
förklaring till fenomen, men den kan aldrig slå fast någon slutlig ”sanning”. Sanningen som 
produceras sker alltid utifrån ett visst perspektiv och måste relateras till sitt sammanhang. 
Därmed förhindras att teorin i sig görs till en mytisk källa som kan avtäcka den djupt liggande 
Sanningen. Teori måste ses som ett redskap som är mer eller mindre användbart för olika 
problem. Det perspektiv jag intar har en stor betydelse för vad jag ser, hur jag ser och varför 
jag ser just det jag ser.
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poängterar interaktionen mellan en upplevande kropp i världen. Dessa 
perspektiv menar jag är av betydelse för att förstå barnens utsagor.

Kroppen som situation

Den könskategoriserade och genusmärkta kroppen är alltid situerad.107 Med 
hjälp av begreppet situering placeras individen in i den historiska, politiska, 
sociala och kulturella kontext där utrymmet för handling bestäms. Men 
begreppet gör också varje individ till en handlande person som kan agera i 
konkreta situationer.

Genom att införa begreppet situering vill jag markera att jag inte ser genus 
ahistoriskt eller universellt. Jag förringar inte de ramar som varje samhälle och 
kultur påtvingar individen i form av lagar, normer och värderingar eller att 
resurser är ojämlikt fördelade inom och mellan könen. Men jag ser också 
subjektets möjlighet att handla och agera. Den handlande människan är alltid 
situerad och det är därför meningslöst att diskutera konstruktionen av kön från 
ett perspektiv där individen är frisatt denna situering. Människan ses i detta 
perspektiv som en konkret levande individ som skapar sig själv i interaktion 
med världen och som ständigt måste lära sig hantera koder, regler och normer 
för att kunna agera.

Betraktas kroppen, inte endast som situerad utan också som en situation, 
öppnas kroppens betydelse i den meningsskapande processen. Detta, hur jag ser 
på kroppen som existensens bas och hur kön görs meningsfullt av individen, 
utvecklar jag nedan.

Jag tar Toril Moi som hjälp för att förtydliga bilden av kroppen som 
situation.108 Moi menar att kroppen utgör grunden för min erfarenhet av mig 
själv och världen.109 Kroppen ingår alltså i en mängd projekt (situationer) 
genom att befinna sig i världen. Moi understryker också att om man påstår att 
kroppen är en situation, är det detsamma som att erkänna att kroppen är

107 Donna Haraway markerar att kunskapen också är situerad. Hon proklamerar frankt att 
feministisk objektivitet helt enkelt betyder situerad kunskap. Hon är skeptisk till den kunskap 
som den objektiva blicken anses kunna skapa från en omärkt position från ingenstans. Se 
vidare Haraway Donna J. (1991): Simians, cyborgs and women. The reinvention o f  nature. 
New York: Routledge.s.183 -201.

108 Moi, Toril (1998): Hva er en kvinne? Kjonn og kropp i fem inistisk teori.
Oslo: Gyldenda. Moi utgår från den fenomenologiska filosofin där Merleau Ponty och Simone 
de Beauvoir presenterar kroppen, inte som ett ting, utan som vårt grepp om världen.
109 Moi (1998, op.cit.) påpekar att Sartre, Merleau-Ponty och Beauvoir använder situations- 
begreppet för att undgå att splittra upp den levda erfarenheten i den traditionella
subj ekt/obj ektindelningen.
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förbundet med hur man brukar sin frihet. Friheten är här bundet till handling 
och handlingen kan medföra ett överskridande av det givna. Att genom 
handling förändra det givna och förutbestämda innebär då: att handla är att vara 
fri. Friheten betraktad i förhållande till genus skulle då innebära ett 
överskridande av de gränser som upprätthåller vad som är kvinnligt och manligt 
såväl på ett materiellt som på ett språkligt plan.

Men våra projekt, säger Moi, som vi är upptagna av i världen, är även de 
situerade och vår frihet är inte absolut eftersom varje människas erfarenhet av 
sin kropp är förenad med de projekt vari vi ingår. Min tolkning av detta blir att 
då vi ingår i projekt där friheten att handla är starkt beskuren av t ex 
könssegregerande strukturer och genusdiskurser, kommer naturligtvis dessa 
ramar att begränsa frihetsutrymmet. Översatt till en kvinnokropp innebär det att 
kvinnans biologiska kropp har en faktisk betydelse i många situationer där 
denna kropp kan hindra henne att delta, men också att den kvinnliga kroppen 
har frihet att ingå i en mängd projekt.110

Kroppen bör inte heller uppfattas endast som ett fysiskt objekt utan som en 
del av en levd erfarenhet. Kroppen blir då, säger Moi, en stil, en intention, och 
ett speciellt sätt att vara närvarande i världen på, utan att för den skull upphöra 
att vara objekt med egna specifika fysiska egenskaper.

Betraktet som en situasjon, omfatter kroppen både objektive og subjektive aspekter av 
erfaringen. For Merleau-Ponty og Beauvoir er kroppen vårt perspektiv på verden, og 
samtidigt er den engasjert i en dialektisk interaktsjon med omgivelsen, det vil si med alle 
de andre situasjone som kroppen befinner seg innenfor. Denne interaksjonen former den 
måten vi erfarer -  lever -  våre kropper på. Kroppen är en historisk sedimentering av vår 
måte å leve i verden på, og av verdens måte att leve med oss på. (Moi 1998:102)

Gail Weiss ger mig ytterligare infallsvinklar på hur kroppen interagerar med 
omvärlden i Body images, embodiment as inter corporeality. Weiss betonar att 
subjektet inte endast formas i en intersubjektiv process utan också i en inter- 
kroppslig process. 111 Kontentan av resonemanget, som Weiss följer utifrån 
Schilder och Merleau-Ponty, är att våra kroppar måste, for att över huvud taget 
kunna orientera sig i världen, kontinuerligt anpassa inre scheman till den 
situation kroppen befinner sig i. Dessa scheman medverkar i styrningen av den 
posturala kontrollen och gör det möjligt för kroppen att orientera sig i tid och

110 Moi är medveten om att många skulle kritisera denna tolkning av Beauvoir.

111 Weiss tar Merleau-Ponty och Schilder som hjälp i sin teoretiska diskussion om kroppen. 
Dessa båda, säger hon, har varnat för att se kroppen som en entitet. Kroppen är alltid redan i 
världen och också engagerad i världen. Både Merleau-Ponty, med hemvist inom 
fenomenologin, och Schilder, med hemvist i psykoanalysen, har ägnat sig åt hur individen i sitt 
engagemang med världen orienterar sig i denna med hjälp av kroppsbilder (body images).
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rum. Därmed måste vi utgå från att det är föränderlighet, flöde och interaktion 
mellan kropp och värld som är bas för engagemanget i världen.112

Weiss utgångspunkt, liksom Merleau-Ponty, är att kroppsbilden utgör en 
”Gestalt” (form)113 som formas i en utvecklingsprocess. I denna process 
konstituerar kroppen och världen varandra. Kroppen griper sig an världen 
genom perceptionen och genom sin förmåga att röra sig, samtidigt som världen 
strukturerar kroppen. Att vi upplever kroppen som en gestalt (form) och ser 
världen i gestalter (former) gör världen ”möjlig” för oss och medför också att 
kroppen upplever sig själv som en enhet i en sammanhållen värld.

Men upplevelsen av kroppen är till en början fragmentarisk, men blir mer 
och mer sammanhållen genom att kroppen i sin kontakt med världen ständigt 
tvingas att rekonstruera kroppsschema och kroppsbilden. Denna rekonstruktion 
gör att kroppsbilden mognar efterhand för att så småningom ta formen av en 
gestalt.

Spegelstadiet

Utvecklingen av kroppsbilden till gestalt sker i spegelstadiet.114 Bamet 
”tvingas” under detta skede, menar Weiss, att lösa paradoxen att det inte endast 
är inre kroppssensationer som är mitt ”jag” utan att ”spegelbilden” av denna 
kropp också är mitt ”jag”. Då den visuella bilden av kroppen smälts samman 
med den inre fragmenterade kroppsliga upplevelsen konsolideras kroppsbilden. 
Detta kan ske just genom att den visuella bilden som bamet ser av sig själv i 
”spegeln” är till skillnad från den fragmenterade kroppsliga upplevelsen en 
sammanhållen kroppslig gestalt. Denna enhetlighet har de inre 
kroppssensationema varit oförmögna att förmedla. Bilden av sig själv i 
”spegeln” är inte den som bamet självt upplever genom egna inre upplevelser av 
sin kropp. Men den visuella bilden av kroppen som sammanhållen, som 
”spegelbilden” projicerar på bamet, är precis det som behövs för att underlätta 
den nödvändiga rekonstruktionen av den fragmenterade inre kroppen.

Effekten och konsekvenserna av dessa två upplevelser, den inre 
förnimmelsen av sig själv och den yttre bilden av sig själv, ”tvingar” bamet att

112 Weiss budskap är att först då vi inser den betydelsefulla roll som kroppsbilder har i att 
reflektera och också upprätthålla sociala och politiska icke-jämlika förhållanden kan vi förstå 
trögheten att uppnå både jämlikhet och jämställdhet. Hennes idé är att vi måste ta kroppen 
seriöst och uppmärksamma hur kroppsbilden formas och att kroppsbilder också kan utgöra 
motstånd mot förändring. (Likheten med Bourdieus habitusbegrepp är slående, menar jag)

113 Gestalt kan här tydas som en kroppslig morfologi - hur kroppen formas.

114 Weiss hämtar denna term från Lacan. En läsning av Weiss är att se spegelstadiet som en 
metafor för barnets spegling i den andre. Bamet skapar sitt jag utifrån i relation till ett Du.
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lösa detta dubbla problem för att han/hon skall kunna forma sitt jag. Weiss 
påpekar att lösningen på detta problem har ett pris. Upplevelsen av sig själv 
som fragmenterad och åsynen av den yttre sammanhållna bilden av en annans 
kropp hjälper barnet att forma en egen sammanhållen kroppsbild, men 
kostnaden för detta blir en form av alienering.115 Weiss reflektion över denna 
alienering tolkar jag nedan.

I den process där den speglande bilden av sig själv medverkar i formningen 
av en sammanhållen kroppsbild, måste barnet hantera två rätt så disparata 
upplevelser. Dels ser barnet sin kropp utifrån, samtidigt som han/hon är 
introspektivt medveten om sin kropp ”inifrån och ut”. Barnet måste ”lösa” två 
spatiala problem för att komma undan denna paradox; barnet måste dels 
”förstå” att den visuella bilden av kroppen som finns i ”spegeln” inte är han/hon 
själv och för det andra att han/hon inte är lokaliserad där i ”spegeln” utan att 
han/hon är där han/hon känner sig introspektivt vara.

Han/hon måste också bli medveten om att en utomstående inte ser 
honom/henne på den plats där han/hon introspektivt upplever sig vara, men att 
den visuella framtoning som en utomstående har av honom/henne, är densamma 
som han/hon sett i ”spegeln”. Kort sagt så måste bamet förskjuta spegelbilden 
och föra den från den synbara eller konstgjorda plats som den upptar djupt inne 
i ”spegeln”, tillbaka till honom/henne själv och till sin inre upplevande kropp. 
Bamet måste således lösa problemet med att spegelbilden är en bild av 
honom/henne själv men ändå inte detsamma som denne. Bamet har tvingats till 
att förkroppsliga en alienering av sin egen kropp.

Det första upplevelsen, det vill säga att man inte är den som man upplever 
sig vara rent introspektivt, leder till en viss form av alienering; den andra, det 
vill säga att man förstår hur andra ser en själv, utgör en stark grund för 
identifikation med andra, enligt Weiss. Denna identifikation med ”spegelbilden” 
fullgör också transformeringen av den fragmenterade bilden av sig själv till en 
bild av sig själv som social gestalt. Detta tvingar subjektet att delvis lämna 
upplevelsen av sitt levda jag och istället referera sig till ett ideal, till det 
imaginära, fiktiva.

Idealjag och idealbild

Teoretiserandet om spegelstadiet lägger inte endast gmnd för hur alienering 
kan förstås utan tjänar inom psykoanalysen som bas för förståelsen av

1,5 Weiss menar också att både Lacan och M erleau-Ponty uppmärksammar att det finns ett 
drag av självalienering som ackompanjerar rekonstruktionen av sig själv som fragmenterad till 
att uppleva sig själv som en gestalt. Weiss menar också att både Lacans psykoanalytiska 
perspektiv och Merleau-Pontys fenomenologiska perspektiv visar på ett utrymme där 
subjektet kan undgå att determineras” utifrån och in”.
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narcissism och idealjag. 116 För att upprätta ett ”jag” måste barnet emellertid 
lösgöra sig ur den primära narcissismen (självälskandet) och enligt 
psykoanalysen sker denna frigörelse genom utvecklandet av ett ideal jag. Weiss 
markerar att spegelstadiet också är betydande för utvecklingen av ett idealjag. 
Barnet ser i ”spegeln” bilden av sig själv som sammanhållen och hel. Denna 
idealbild, den sammanhållna kroppen, blir, enligt psykoanalysen, ett substitut 
för den förlorade narcissismen då barnet var sitt eget ideal. Men denna bild är 
också en illusion. Vårt egoideal är således inte okroppsligt och inte heller en ren 
skenbild, utan idealjaget har en egen materialitet som är knuten både till våra 
kroppsliga upplevelser och till den andres bild av oss själva. Interaktionen 
mellan ego-idealet117 och den ideala kroppsbilden beskriver Weiss sålunda:

116 Weiss pekar på att Freud i essän On narcissism: An introduktion, understryker den 
väsentliga roll modem har i att ladda kroppsdelar med libido (erotisk lust) vid omvårdnaden av 
bam et och då barnet suger på bröstet. Bamet blir erotiskt involverad med moderskroppen 
genom stimulansen i kontakten med moderskroppen och sugandet på bröstvårtan. Men 
Schilder understryker att bam et inte endast laddar kroppen med lust och välbefinnande, utan 
menar att objektet för den narcissistiska libidon också blir bilden av den kropp som framträder 
i kontakten med och genom kroppsliga sensationer. Den primära narcissismen utvecklas via en 
annan kropp innan bamet utvecklat någon direkt gräns mellan sig själv och den värld som 
moderskroppen och andra kroppar utgör. Det är genom denna primära narcissism som bamet 
börjar konstituera en kroppsbild. The child takes parts o f  the bodies o f  others into its own body 
-image. It also adopts its own personality the attitude taken by others towards parts o f  their 
own bodies. Postural models o f  the body are closely connected with each other... Body-images 
o f  humans beings communicate with each others either in parts o f  or as wholes. Schilder 1950: 
13 7 -138  citerad av Weiss 1999, s. 14.

117 Weiss uppmärksammar att då Freud beskriver ego-idealet som maskulint och att individen 
först och främst identifierar sig med fadem i den Oidipala fasen, kan detta också tolkas på ett 
annat sätt än vad Freud gör. Weiss menar att identifikationen med ett maskulint ideal-jag är 
problematiskt för båda könen men på olika sätt. Pojken har ju  i sin identifikation med fadem 
intemaliserat både budskapet att bli som sin far men att samtidigt inte bli som sin far (att gifta 
sig med sin egen mor) medan flickans identifikation med fadem innebär att hon ” inser” att 
hennes kropp inte kan bli lik fadem. Men pojken har då intemaliserat både en perfekt bild av 
fadem och samtidigt intemaliserat en icke perfekt bild av fadem ( att inte bli lik sin far). Weiss 
menar också att flickan inom Freuds teoriram kan lösa konflikten på ett annat sätt än den 
Freud anvisar. En ”förnuftig” flicka kan istället för att klamra sig fast vid det maskulina idealet 
helt enkelt motstå detta ideal och istället utveckla ett ideal som inte är lika mycket maskulint. 
Vidare menar Weiss att det maskulina ideal som Freud erbjuder också alltid utgår från den vite 
mannen. Psykoanalysen har mycket svårt att erbjuda en teoriram som tar hänsyn till ras och 
till de båda könen. Flickan och den icke vite mannen/kvinnan måste intemalisera ett icke 
förkroppsligat jagideal eftersom en kvinnas kropp och en färgad kropp är per definition redan 
utmanövrerad som den Andre i den psykoanalytiska teoriramen. Men för att förstå hur en
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Indeed, it is possible to argue that one o f  the primary material effects o f the ego-ideal is 
the construction o f what I will call the body image ideal. As a corporeal enactment o f  the 
ego-ideal, all o f the normative force o f the ego-ideal is directed upon the individual’s own 
body image through its body image ideal.”(Weiss 1999:23)

Men det interkroppsliga perspektivet som Merleau-Ponty erbjuder är i behov 
av ett analytiskt genusperspektiv. Att se kroppen både som en regim där 
förkroppsligandet av kvinnligt och manligt äger rum, och som medium för 
andra genusregimer, förutsätter att kroppen betraktas som aktiv i formningen av 
sig själv. Kroppen är både subjekt (skapar sig själv genom förkroppsligandet av 
världen) och objekt (medium för kultur).

Min intention är att kunna analysera min empiri, d v s  barnens utsagor om 
kvinnligt och manligt också från detta aktiva kroppsliga perspektiv. Ett 
tolkande skikt i min studie tar således utgångspunkt i kroppen som situation. 
Denna tolkningsnivå ger ett perspektiv på utsagorna som framförallt utvecklar 
en förståelse för den kroppsliga dimensionen. Kroppen blir i denna analys inte 
ett objekt utan, som Heinämaa uttrycker det, sammanflätad med sina objekt. 
För att inta denna position måste man uppge den traditionella definitionen av 
intentionalitet som något mentalt. Kroppen och inte medvetandet ses som ett 
säte för intentionalitet, betydelser och värden. Kroppen ”förstås ytterst som ett 
system - eller än bättre som ett sediment - av värden och betydelser skapade av 
handlingar, hållningar och rörelser”.118 Kroppen blir inom detta perspektiv 
något utöver diskursen. Kroppen kan både ses som en slav för kulturen men 
också som herre i världen.119

betydelse av kön, klass, ålder och kulturella normer och förväntningar intemaliseras måste man 
ta än mer hänsyn till det bidrag som andra människor har i skapandet av kroppsbilden.

118 Heinämaa Sara (1998): Kvinna - natur, produkt, stil, Kvinnovetenskaplig Tidskrift, 
nummer 1, 1998.

119 Denna utvidgning av synen på diskursen gör även Butler då hon markerar att diskursen med 
nödvändighet drar upp en gräns, en linje inte endast för de som kan rymmas inom diskursen, 
utan även för det som måste placeras utom denna. Det icke diskursiva (det som inte ryms 
inom diskursen) möjliggör det diskursiva och tvärt om. Den av diskursen förkastade 
kroppsligheten är måste förvisas från normalitetsmallen och förkroppsligas som fantasmer. Se 
Butler, Judith (1993): Bodies that matter. On the discursive limits o f  “se x”. New York: 
Routledge.
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Analysmodeller

Den första modellen jag använder som analysverktyg benämner jag 
strukturmodellen. Utifrån denna modell analyserar jag hur barnen genusifierar 
världen. Den andra modellen kallar jag performativitetsmodellen. Denna 
analysmodell möjliggör en granskning av hur kön iscensätts i deras utsagor. 
Den tredje modellen kallar jag kroppsmodellen. Denna analysmodell ger 
underlag för att diskutera vilka bilder av kvinnligt och manligt som barnen kan 
tänkas förkroppsliga som tillåtna eller förbjudna.

Den första analysen har, som sagts, som avsikt att jag granskar hur barnen 
delar upp sin världsbild i kvinnligt och manligt. Då barnen inordnar sysslor och 
aktiviteter i kategorierna kvinnligt och manligt blir genus materialiserat genom 
en knytning till något konkret. Denna konkretisering innebär också att genus 
binds dubbelt till det vi kallar verkligheten. Dels bekönas sysslor och aktiviteter 
genom kopplingen till de sociala kategorierna kvinnligt och manligt, det är den 
första bindningen och den första materialiseringen, dels kopplas också dessa 
sysslor och aktiviteter indirekt till kvinnokroppen och manskroppen, och det är 
en andra bindning och det andra ledet i materialiseringen. Hela denna process 
kallar jag att barnen genusifierar sin värld.

Den andra analysen jag gör innebär att jag granskar iscensättningen av genus. 
Genus verkställer att kvinnligt och manligt hålls inom vissa ramar genom 
iscensättning av könsstereotypa handlingar. Genom att granska hur barnen 
knyter specifika sysslor till den kvinnliga och manliga kroppen kan jag föra en 
diskussion om hur genus iscensätts repetitivt. Genusifierade vanehandlingar som 
iscensätts i praktiker förkroppsligas i en livslång process. Vad det är som 
förkroppsligas och vilka logiker reproduceras i denna process?

Den tredje analysen har som syfte att undersöka själva gränsen för det som 
accepteras som kvinnligt och manligt. Denna gränssättning som barnen 
markerar direkt och indirekt formar den möjlighetsgräns och det spelrum inom 
vilken kvinnligt och manligt kan cirkulera. Genom att välja bort och utestänga 
skapas just gränsen för kvinnligt och manligt. Genus blir därmed en grindvakt 
som förvaltar sociokulturellt skapade könsskillnader.

Då dessa gränser dras upp kommer också vissa handlingar i form av tankar, 
verksamheter och uttalanden att uppfattas som socialt förbjudna. Vissa saker 
kommer flickor och pojkar så småningom lära sig att man inte gör som flicka 
eller pojke. Barnen kommer därmed att i sina kroppsbilder införliva det 
”godkända”, vilket blir det normala och utestänga det förbjudna, vilket görs till 
onormalt, avvikande, äckligt, eller absurt. Detta bortträngande, det som blir 
förbjudet, finns dock latent ”under ytan” som ett slags kulturellt avfall och detta 
avfall kan komma att bli grunden i begäret och i längtan i sökandet efter 
autenticitet och sanningar om sig själv.
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Jag kommer att lyfta fram var barnen sätter dessa gränser för kvinnligt och 
manligt inom de olika arenorna. Vad ser barnen som det förbjudna, det som 
naturligt måste förläggas utanför pojk- respektive flickkategorin? Vad kommer 
därmed att uppfattas som normalt flickigt och pojkigt, kvinnligt och manligt?

Med hjälp av analysmodellen kan jag erhålla kunskap om hur bamen 
genusifierar världen, hur bamen normaliserar kvinnligt och manligt och också 
diskutera vad som förkroppsligas.

Mina tre analysmodeller har det gemensamt att de alla betonar den roll 
kroppen har i genusformeringen. Synen på kroppen inom teorierna utgår dock 
från olika perspektiv. Connells och Thuréns modeller har sin grund i sociala 
teorier, sociologiskt och antropologiskt inriktade, Butler en feministfilosofisk 
och Weiss har en feministisk kulturpsykologisk inriktning. Prefixet feminist 
visar att de två sistnämnda också har ett politiskt budskap att framföra om 
relationen mellan kvinnor och män.

Strukturmodellen

Connell poängterar att den fysiska upplevelsen av styrka för män är en 
betydelsefull faktor för hur relationen mellan könen formas. Känslan av storlek, 
kraft och hållningssätt och upplevelsen av speciella kompetenser och insikten 
om bristen av andra, samt bilden av den egna kroppen och hur andra uppfattar 
den, inverkar på relationen mellan könen och konstruktionen av kön. 120

Vidare markerar han att styrka och kapaciteter är budskap som förkroppsligas 
genom medverkan i sociala praktiker. Dessa praktiker förtätar viktiga meningar 
och innebörder om kön. Så den sociala definitionen av män som bärare av makt 
finns inte endast inskrivet i mentala mönster och fantasier, utan också i 
muskelspänningar, kroppshållning och känsloupplevelser. Detta är, säger 
Connell, ett av det mest betydelsefulla sätt på vilket mäns makt ”naturaliseras” 
eller ses som en del av den naturliga ordningen. Connell menar således att en 
social teori om genus måste innehålla en modell om hur förkroppsligandet och 
sociala praktiker samverkar med genus. Han understryker också att modellen 
måste kunna fånga upp det historiska i genusdynamiken.

Connell påpekar att mönster och strukturer är för honom två skilda saker. 
Mönster är det motsträviga i den sociala världen medan strukturer är de som 
sätter ramar i en social organisation.121

120 Connell R. W. (1993): Gender and pow er  Cambridge UK: Polity Press, s 83-87.

121 Connell (1993) op. cit. menar att både Bourdieu och Giddens har knutit ihop struktur och 
praktik i sina teorier och Connell påpekar i positiva termer att Bourdieu uppmärksammat 
människors vardagliga liv. Men han riktar kritik mot Bourdieu för hans starka bindning till
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Connells genusteori formas kring tre strukturer som verkar på 
könsrelationemas fält: könsarbetsdelning, makt och känslorelationer mellan 
könen (katexis). Dessa strukturer, menar han, är och har varit betydelsefulla i 
genusstudier och könspolitik. Med en sådan tankeram kan vi också belysa 
innevarande historia, säger han. 122 De tre strukturerna: könsarbetsdelning, 
makt och kathexis är, säger Connell, de huvudsakliga elementen i 
genusordningen och genusregimer.123

Könsarbetsdelningens struktur är uppenbar och påtaglig men maktstrukturer 
är emellertid svåra att upptäcka, menar Connell. Men det är inte en slump t ex 
att vapen är i mäns händer eller att kunskapen om vapen tillhör män. Att 
maktrelationer fungerar som en social struktur och som en begränsning på 
sociala praktiker är helt uppenbart, säger han. Auktoritet t ex, är en sorts 
legitimerad makt och en strukturerande genusaxel som förknippas med 
maskulinitet. Connell markerar också att maskulinitet och teknologiskt våld är 
kopplade till varandra.

Även om den symboliska maskulinitet som produceras i kulturen som 
dominerande och tuff inte stämmer in på de flesta män, utgör denna en grund i 
den hegemoniska maskuliniteten. John Wayne t ex, säger Connell, kan endast 
upprätthålla sin roll som hjälte, just för att så få kan leva upp till denna roll.

reproduktionen av detta liv och att den historiska dynamiken beskrivs snarare som något som 
inträffar istället for något som produceras. Giddens kritiseras för att han alltför hårt 
sammankopplar struktur och praktik som en logisk relation utifrån en språklig struktur. Mot 
feminismen generellt riktas kritik mot den ensidiga utgångspunkten att kvinnor är 
underordnande och män överordnade och för att denna relation får flyta fritt utan några reella 
rötter. En generell kritik, som Connell riktar mot strukturalism är dess oförmåga att förena den 
underliggande strukturen och vardaglig praktik. Connell försöker lösa detta dilemma genom att 
lyfta fram handlingen och handlingen som svar på en situation. Och handlingen är, säger han, 
transformeringen av en situationen i en speciell riktning. Att analysera strukturen är att 
specificera vad det är i den situationen som begränsar handlingens spelmöjligheter.

122 Connell (op. c i t . ) vill undvika att sammankopplas med den klassiska strukturalismen 
(Lévi-Strauss, Piaget, Chomsky) som trots att dessa lyckats frikoppla sina teorier från 
funktionalism och empirism ändå, enligt Connell, för ensidigt problematiserat strukturer. 
Connell kritiserar också deras bristande hänsyn till historia.

123 Connell (op. c i t . ) hävdar att könsarbetsuppdelningen måste förstås som ett 
genusstrukturerande system av produktion, konsumtion och distribution. Fem områden 
utmärker det kapitalistiska systemet och påverkar genusordningen: demarkationen mellan 
kvinnors och mäns arbete, kapitalismens fokusering av frågor till vinst och arbetskontroll, det 
sätt på vilket kvinnor utestängs från det som räknas som kapital eller från karriärvägar som 
leder till kontroll över betydelsefullt kapital, den betydelse som handlingar som gynnar 
solidaritet mellan män genom att bevara skiljelinjen mellan könen, den konsekvens som 
könsarbetsdelning och skillnader i inkomst som allokerar kvinnor till barnomsorg.
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Effekten av detta blir att för att upprätthålla denna legitimering av manlig makt 
behövs en skapelse av en genusbaserad hierarki mellan män vilken stigmatiserar 
andra män, t ex homosexuella. Makthierarkin mellan män skapas genom tre 
element: hegemonisk maskulinitet, delaktig maskulinitet, och underordnad 
maskulinitet. 124

Den tredje strukturen, kathexis, utgår från könens emotionella relationer till 
varandra. Connell menar att det finns en emotionell, ja  t o m en erotisk 
dimension i de flesta sociala relationer. Den struktur som Connell talar om är 
det han benämner ’sexual social relationships’, den relation som är organiserad 
runt en persons emotionella bindning till en annan människa. Denna struktur 
benämner han ’structure of cathexis’. Kathexis brukar stå för den energi som 
knyts till ett mentalt objekt som en idé eller förställning/bild/image;

Sociala relationer uppbyggda kring mönster av begär består till stor del av en 
uppsättning förbud. Och den mänskliga uppgiften går till stor del ut på att 
förkroppsliga t ex förbud mot incest, våldtäkt, homosexualitet, samt att sexuella 
relationer endast skall utvecklas till vissa människor (ålder och status). Dessa 
förbud måste anammas parallellt med önskningar att utveckla kärlek med ”rätt” 
sorts människor, for att vara verkningsfulla. Detta begärsmönster förutsätter 
sexuella skillnader. Detta betyder på en psykologisk nivå undertryckande, och 
på en social nivå förbud.125

Connell menar att dessa tre strukturer samverkar, dock utan att utgöra ett 
system, som en enhet under ständig historisk konstruktion. Vilken struktur som 
kommer att få mest inflytande kan variera och beror på hur den specifika 
genusordningen och de specifika genusregimema ser ut.

Min första analysmodell bygger på Britt-Marie Thuréns dynamiska 
genusmodell som i sin tur är en bearbetning av Connells teori. Thuréns modell

124 ”Hegemonisk maskulinitet kan definieras som den konfiguration av genuspraktik som 
innehåller det för tillfället accepterade svaret på frågan om patriarkates legitimitet” De män 
som är utestängda från denna legitimitetscirkel som t ex homosexuella, utsätts för smädelser 
symboliskt förankrade i femininitet. En annan relation i det hegemoniska projektet är 
delaktighet. ”Maskuliniteter som är så konstruerade att de erhåller den patriarkaliska 
utdelningen utan de spänningar och risker det innebär att befinna sig i patriarkatets frontlinje, 
är i denna mening delaktig. Connell: Maskuliniteter Göteborg: Daidalos. s.101-103.

125 Oidipuskomplexet är, som Connell markerar, tvåfaldigt. Under den välkända triangeln av 
kärlek och hat döljer sig en annan uppsättning av emotionella relationer där bindningen löper i 
motsatt riktning. En pojke har inte endast en attityd till sin far som ett kärleksfullt objekt utan 
samtidigt som han visar upp en ömsint attityd till sin far uppvisar han avundsjuka och 
fientlighet mot hans mor. Den ena sidan av denna tvåfaldiga möjlighet måste officiellt döljas. 
Hur denna struktur organiseras i det sociala livet är svårare att uttala sig om. Kathexis kan även 
den bli sitt eget objekt, säger Connell, t ex kan högklackade skor, målade naglar, långt hår 
lösgöras från sin kontext och i sig bli föremål för åtrå.
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utgår från Connell som menar att varje genusordning kan beskrivas utifrån de 
tre ovan nämnda strukturerna, arbete, makt och kathexis. En beskrivning 
grundad på samma strukturer kan också göras på endast delar av samhället. En 
sådan inventering av genus beskriver könsrelationer på ett mer lokalt plan -  så 
kallade genusregimer.

Genom att beskriva olika genusregimer istället för att utgå från en
övergripande genusordning ges en mer dynamisk bild av könsrelationema inom 
ett samhälle. Genusrelationema inom och mellan de tre ovan angivna
strukturerna varierar till sin natur i ett samhälle, men även på det mer lokala 
planet, eftersom strukturerna kan vara mer eller mindre genusneutrala -  mer 
eller mindre påverkade av genus -  mer eller mindre genusifierade. Så
genusifieringen kan vara mer eller mindre stark, mer eller mindre utbredd, och 
mer eller mindre hierarkisk.

Thuréns modell i sammanfattning:
Styrka: hur viktigt är det med genus? I stort. Och i varje situation, för vaije individ. 
Många starka väl definierade sanktioner om man bryter mot väl definierat genusbeteende 
= stor styrka. Få, svaga luddiga sanktioner om man bryter mot genusbeteende, som 
kanske inte är klart utformat = svag styrka

Räckvidd: Många ting (sysslor, symboler, platser, kroppsdynamik, röstläge,
intresseområden, livsstilar, typer av resurser) är genusifierade = bred räckvidd. Få av 
dem är genusifierade, d v s de flesta är genusneutrala = smal räckvidd.

Flierarki: En genuskategori har på något sätt mer makt och/eller tillskrivs större värde än 
andra = hög hierarki. Ingendera genuskategori har mer makt eller tillskrivs större värde, 
eller det är så men på ett mer otydligt sätt, eller de tar ut vartannat på olika områden = 
låg hierarki.126

Så arbetsdelningen i en genusregim kan t ex beskrivas som stor till styrka, ha 
bred räckvidd och hög hierarki, eller svag till styrka, bred räckvidd och låg 
hierarki o s v. En liknande beskrivning kan göras på de två andra strukturerna. 
Tillsammans skapar dessa beskrivningar en bild av genusrelationema inom en 
genusregim.

Jag tänker ”låna” begreppet genusifiering och applicera det på bamens 
utsagor. Deras utsagor när det gäller t ex sysslor, ting och aktiviteter kan vara 
mer eller mindre genusifierade. De kan vara av stor styrka = många av bamen 
genusifierar sysslan eller aktiviteten, bred räckvidd = många sysslor, ting och 
aktiviteter är genusifierade och kan också ha hög eller låg hierarki. Min analys 
begränsas till att diskutera styrkan i genus. Analysen av genusifieringen gör det 
möjligt att belysa inom vilka områden kön saknar betydelse och vilka sysslor

126 Thurén Britt-Marie (1996): Om styrka, räckvidd och hierarki, samt andra genusteoretiska 
begrepp. Kvinnovetenskaplig Tidskrift, nummer 3-4 1996, s 80 -82
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och aktiviteter där flickorna och pojkarna inte är överens om genusifieringen. I 
de fall då pojkar och flickor har olika åsikt om vad som kan vara kvinnligt och 
manligt finns instabiliteter i genus. Dessa instabilt genusifierade sysslor är 
intressanta eftersom förändringspotentialen finns där en uppluckring av genus 
håller på att ske. Med detta menar jag att det är av betydelse att både 
problematisera de områden där genus har stor styrka men också uppmärksamma 
när kön inte har någon större betydelse.

Den andra analysmodellen ger mig möjlighet att granska hur genus iscensätts 
i deras utsagor. Modellen är en bearbetning av Butlers teoriramar där hon 
diskuterar iscensättningens repetitiva form (perfomativitet) relaterat till den 
materialiseringprocess där genus förkroppsligas.

Performativitetsmodellen

Judith Butler har varit en av de teoretiker som på ett radikalt sätt ifrågasatt 
och penetrerat genus som begrepp127 Divergerande åsikter om genus - vad 
genus är - vad som producerar genus - gör att Butlers närgranskar 
identitetsbegreppet. Butler ifrågasätter det humanistiska subjektet och 
humanismens syn på identitet och hon vänder på frågeställningen hur ett subjekt 
kan utveckla en identitet till att fråga om inte regulativa genuspraktiker 
konstituerar identitet.128

127 Det är dock inte genusbegreppet som är det primära i hennes analys utan huvudattacken är 
riktad mot feminismens subjekt, d v s  kvinna. Feminismens subjekt i form av kvinnan är ju  den 
enhet som är käman i feminismen. Eftersom enheten kvinna inom feminismen är grunden för 
att kunna tala om kvinnlig underordning och manlig dominans är detta naturligtvis en 
omskakande kritik. Det specifika i hennes kritik är dock att hon genom att påpeka att den 
distinktion som feministisk teori gjort mellan kön och genus har feminismen också själv flikat 
in en kil i det feministiska subjektet Kvinna. Då relationen mellan kön och genus bröts kunde 
genus rent logiskt frikopplas från det kroppsliga könet. Då genus frigörs från kön kan också en 
man teoretiskt sätt vara kvinnlig och en kvinna vara manlig. Genus har därmed gjort det svårt 
att hävda någon essens i det kvinnliga eller manliga som skulle kunna knytas till ett kvinnligt 
eller manligt subjekt. Genus kan tänkas som en ”roll” eller attribut som man fritt väljer eller 
väljer bort. Men det uppstår ytterligare en komplikation då splittringen mellan kön och genus 
granskas kritiskt. Om genus är den kulturella tolkningen av kön så måste i logiskens namn 
också könen bli en produkt av genus. Genus blir då den diskurs varigenom ”det naturliga 
könet” produceras och görs till ”det naturliga”. Judith Butler (1990): Gender Trouble. 
Feminism and the subversion o f  identity. New York and London: Routledge, kapitel 1.

1281 korthet är hennes argumentation följande: det humanistiska subjektet har som analytisk 
utgångspunkt att ”personen” är, oberoende av kontext, i besittning av ett medvetande och har 
förmåga till språk och moraliska överväganden. Detta ”jag” utgör en kärna i det som kallas 
identitet. Identiteten blir definierad som en inre upplevelse - något som kommer från det inre.
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To what extent is ’identity’ a normative ideal rather than a descriptive feature of 
experience? (Butler 1990:16)

Butler frågar vidare om de regulativa praktiker som kontrollerar genus också 
kontrollerar hur vi kulturellt kan göra ett begrepp som identitet begripligt och 
hanterbart. Det betyder att det vi kallar sammanhållande och kontinuerligt i en 
personlighet egentligen är något som ständigt verkställs. Detta ”görande” är det 
som vi upplever som identiteten - det som blir en inre känsla av sammanhang 
och kontinuitet. Genus är då, som Butler kallar det, performativt. Genus 
upprepas i handling och genom dessa upprepade handlingar formas också det vi 
kallar identitet. Genus konstituerar identitet men inte genom något intentionellt 
subjekt utan i avsaknad av subjekt.

There is no gender identity behind the expressions o f gender; that identity is 
perfomatively constituted by the very ‘expressions’ that are said to be its 
results.(Butler 1990:25)

Som jag tolkat Butler är genus då en upprepad formning av kroppen - en 
slags upprepade handlingar - som utförs inom en strikt reglerande ram och som 
stelnar över tid och ger intrycket av att vara en substans och som ett naturligt 
sätt att vara.129

Att förstå identitet som en praktik, och som en betydelseskapande praktik är, 
som jag tolkar Butler, att förstå subjektet som ett resultat av regelstyrda 
diskurser inom den vardagliga språkliga verksamheten. Subjektet, det som 
formas i en reglerande repetitionsprocess, är dock inte determinerat av 
diskursen utan kan, som jag tolkar Butler, finna handlingsutrymme genom att 
”bryta” mot diskursen och på så sätt vara medskapare av andra diskurser.

För Butler betyder att handla att befinna sig i den position där man kan 
variera denna repetitiva akt. Om regelstyrningen inte bara reglerar utan också 
ger en möjlighet att få tillgång till andra kulturella tolkningar, d v s  nya möjliga 
tolkningar av genus som utmanar rigida koder, så är det inom denna repetitiva 
benämningspraktik som ett undergrävande blir möjligt.

Butlers intresse for diskussionen om det humanistiska subjektets vara eller 
icke vara får i min analysmodell en underordnad roll eftersom jag inte har som 
syfte att direkt problematisera subjektiveringsprocessen filosofiskt. Min empiri

Detta humanistiska subjekt intar en position som aktör med kapacitet att styra över sig själv. 
Subjektet, rationellt och autonomt, utnämns till ”görare” till någon som konstruerar och är 
orsak till identiteten. Butler (1990) op. cit.

129 Butler (1990) op. cit. påstår att existentiella teorier bibehåller en pre-diskursiv syn på 
självet och dess handlingar. Det liberala subjektet cirkulerar inom en diskurs där åtskillnaden 
mellan subjekt och objekt är en förutsättning för handling. Men vilka handlingar, frågar Butler, 
är omöjliga just för att detta kunskapsteoretiska subjekt vilar på regler och praktiker 
utestängda från kritisk analys.
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ger mig dock möjlighet att belysa vad barnen iscensätter i sina utsagor. Hur 
detta iscensättande skall brytas är naturligtvis ytterst intressant ur ett 
förändringsperspektiv. Ett förändringsperspektiv i Butlers tappning, som jag ser 
det, riktas mot iscensättningen i sig. Genom nya iscensättningar -  handlingar - 
skapas nya diskurser vilket i sin tur leder till förändring i upplevelsen av 
identitet.

Min analys utifrån denna modell koncentreras således på hur kvinnligt och 
manligt iscensätts i deras utsagor. Genom att granska hur barnen genusifierar 
sysslor, ting, kropp, yrken och aktiviteter går det att visa hur utsagorna 
medverkar i en diskursiv repetitiv akt. Jag kan belysa hur denna repetitiva akt 
verkar inom respektive regim.

Den tredje analysmodellen behandlar kroppen på ett mer ”kroppsligt aktivt 
plan” än vad Butlers teori erbjuder. Butler menar visserligen att iscensättandet 
av genus ger effekt även på det kroppsliga materiella planet. Hon diskuterar hur 
diskursen konstrueras genom att något måste föras bortom det diskursiva. Weiss 
modell ger en fördjupad förståelse av denna process.

Med hjälp av de två första modellerna kan jag reflektera över hur bamen 
formar idealtypema av kvinnligt och manligt och hur genus iscensätts i deras 
värd. I den sista modellen släpper jag den idealtypiska nivån och arbetar från ett 
fenomenalt perspektiv. Jag söker nu beskriva hur bamen ser på världen från sin 
egen horisont. Bamens föreställningar om genus i sin egen värld får framträda.

Kr opp sm o dellen

Min tredje analysmodell kan således tyckas vara omöjlig att förena med de 
två ovanstående då en modell av detta slag så intimt förknippas med upplevelse, 
liv och existens och inte med konstmktion på ett sociokulturellt plan. Weiss 
markerar som tidigare belysts kroppens roll som subjekt och objekt i världen 
utifrån det interkroppsliga perspektivet (det gemensamma kroppar emellan). 
Med hjälp av Weiss' modell kommer jag att kunna se bamen som berättare och 
suveräner i sin egen värld. Modellen ger underlag för att diskutera 
konstmktionen av kvinnligt och manligt utifrån ett konkret upplevande 
kroppsligt perspektiv. Den ideala situationen hade naturligtvis varit att också 
träda in i bamens värld hemma, på lekplatsen, i skolan och i föreningen. Detta 
var omöjligt att genomföra i den situation jag befann mig, utan bamen har fått 
vara subjekt i ett samtal om kvinnligt och manligt.

Men Weiss kritiserar att Merleau-Ponty förbigått att kroppen som Gestalt inte 
är någon generell kropp, utan denna kropp alltid är hennes eller hans kropp. 
Weiss tillför därför ett analyserande genusperspektiv i sin interkroppsliga
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diskussioin. Weiss diskuterar också kritiskt synen på kroppen som immanent.130 
Merleau-Ponty löser visserligen upp den splittrade synen på kroppen: kroppen 
är för honom transcendent. Det blir då inte kroppen i sig som gör 
kvinnokroppen immanent utan istället den situation i vilken denna kropp agerar.

Men då flickor/kvinnor socialt och historiskt sett betraktats som mer 
immanenta än transcendenta kommer flickan att inta ett dubbelt förhållningssätt 
till kroppen. Flickans inre upplevelse av sin kropp, en kropp som kan, d v s är 
stark och kompetent, och flickans yttre upplevelse av hur denna kropp socialt 
skall bete sig, gör att flickan måste förhålla sig till ett splittrat subjekt. Flickan 
pendlar mellan att ”Jag kan” och ”Kanske kan jag ändå inte”. Eftersom flickor 
också är starkt socialiserade att behandla sina kroppar som objekt, går de 
omkring med förlamande intentionalitet, vilket hindrat flickor från att utveckla 
sin fulla kroppsliga potential. 131 Problemet, enligt Weiss, är vad den sociala 
världen refererar till en kvinnlig kropp. 132 Man kan tolka Weiss så att flickor 
egentligen skulle kunna få uppleva sin kropp som stark och kompentent, utan 
att för den skull komma i en position där den starka kroppen knyts till 
maskulinitet.133 En förändringspotential ligger i att ändra hur vi talar om 
kvinnligt och manligt och att lösa upp den eller de diskurser som tvingar in 
levande kvinnliga och manliga kroppar i motsatsparen kvinnligt/feminint och 
manligt/maskulint.

130 Merleau-Ponty, säger Weiss, erbjuder visserligen den första systematiska belysningen av 
kroppen som grundval för all perception och han gör därmed kroppen till grund för all 
mänsklig upplevelse. Men trots detta ingår i Merleau-Pontys teorikonstruktion ändå inte hur 
kön, genus, klass och ras påverkar denna upplevelse. Detta har gjort att feminismen i sig varit 
ytterst misstänksam mot både fenomenologin och psykoanalysen. Weiss menar att både Sartre 
och Beauvoir identifierar transcendens som ett medvetet ”vara för sig”, med existensen och 
immanens med ”vara i sig” eller som ”vara för andra”. Dessutom ser Sartre transcendens som 
en frihet och Beauvoir ser den som en något som är förskrivet män men inte kvinnor, påpekar 
Weiss. Utgår man då från ett Beauvoirskt perspektiv på transcendens finns risk att den 
maskulina kroppen ses som öppen för existens, en kropp ”för sig” och att den feminina 
kroppen, den immanenta kroppen, blir en kropp ”för andra” eller en kropp oförmögen till 
existens. Genom att den biologiska kvinnokroppen knutits till natur (immanens) och den 
manliga kroppen till kultur (transcendens) kan detta få mycket negativa följder då kroppen 
associeras med begreppen feminint och maskulint, menar hon.

131 Weiss referens till Young

132 Feministiska teoretiker har utmanat både fenomenologins och psykoanalysens porträttering 
av kroppen som genusneutral.

133 En liknande diskussion skulle också kunna föras beträffande flickors rädsla för matematik, 
tävling och teknik. Flickor ”vet” att de kan men bemöts som om de vore minde kunniga och i 
behov av hjälp. Likaså skulle pojkar kunna fa uppleva sig som vårdande och känslosamma utan 
att för den skull sammankopplas med femininitet.
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Såväl Connells, Butlers som Weiss' teorier ser jag som handlingsteorier 
utgående från olika perspektiv. Handlingen for Connell begränsas av framförallt 
av tre grundläggande strukturer, handlingen för Butler begränsas i 
upprepningens akter och handlingen för Weiss begränsas i kroppsliga strukturer 
orsakade av utestängningar av det förbjudna. Dessa teorier är således inte 
varandra uteslutande utan kan ses som komplementära.

Jag avrundar detta kaptitel genom att beskriva hur jag ser på den process där 
bamen formar sitt flicksjälv och pojksjälv.

De små konstruktörerna

Barn i sju-åtta års åldern söker meningen med att tillhöra ett specifikt kön. 
Denna kropp är en levande aktivt handlande kropp. Den kroppsliga materian, 
fett, muskler, ben, senor, blod vatten, urin, fekalier, betecknar kroppen i 
bemärkelsen att den bildar någon sorts gräns eller ram för vad som kan kallas 
en kropp, men denna kroppsliga materia utgör också kroppens existens - en 
levande och upplevande kropp. Upplevelser som lagrats i den levande kroppen 
som känslor och begär, uttrycker kroppen i hållningar, miner och gester. 
Flickor och pojkar lever sina liv som mellanmänskliga kroppsliga varelser och 
upplever sig själva och världen genom sina kroppar. Erfarenheter är alltid 
förkroppsligade.

Den omedelbara, för handen givna, upplevelsen av omgivningen möjliggörs 
av vårt perceptionssystem med säte i olika kroppsorgan. Modem 
kognitionsforskning diskuterar dock sällan kroppen som en situation, och ett 
kognitivt psykologiskt perspektiv kan också leda till att kroppen uppfattas 
enbart som objekt underställt ett rationellt förnuft. Vidare kan den mentala 
processen uppfattas som en linjär process där sinnesintryck först fångas upp, 
sedan registreras av hjäman, därefter medvetandegörs för att så småningom leda 
till handling. Ett sådant betraktelsesätt på perception och upplevelse skiljer 
kropp och själ från varandra och kroppen blir passiv och underordnad det 
kognitiva. Så till denna bild har jag fört en annan bild av kroppen där kroppen 
är fenomenal.134

Denna kropp betraktas som en situation som befinner sig i situationer färgade 
av diskurser och praktiker. Genom denna kropp flödar genus och lagras som 
kroppsschema och kroppsbilder och den situerade kroppen förkroppsligar en 
genusfargad värld och andra genusfärgade kroppar. Genusförkroppsligandet

134 Med fenomenal menar jag att kroppen omedelbart framträder för oss i olika situationer och 
att kroppen är intentionell. Världen är redan där innan reflektionen startar. Reflektionen i sig 
återvänder inte till något som var utan kreerar det som blir. Merleau-Ponty Phenomenology o f  
perception, speciellt kapitel 4, The phenomenal field.



bestäms av vad denna kropp ingår i för situationer och vilka erfarenheter denna 
kropp lagrar. 135 Så innebörder, meningar och kulturella normer förkroppsligas 
genom egen-kroppen situerad i en könskategoriserad och genusinpyrd värld. 
Kroppen är, som Moi markerar, engagerad i en dialektisk process med sin 
omgivning. Denna interaktion formar hur vi erfar vår kropp. Så det sätt genom 
vilket vi erfar våra kroppar, kroppen som situation, innebär att erfarenheten har 
såväl en subjektiv som en objektiv dimension.

Bamen som ingår i studien har under sin levnad mer eller mindre 
kontinuerligt förkroppsligat både föreställningar och upplevelser av de två 
genusifierade Kropparna och de har uppmärksammat mer eller mindre medvetet 
olika sociala meningar med kön. Krafter från en medveten könssocialisation i 
olika institutioner ger upplevelsen och erfarenheten av hur det är att vara en 
könskategoriserad kropp i en genusfårgad värld. Men kroppen är inte passiv 
utan kan handla och därigenom undgå eller uppsöka olika situationer. Den 
”fria” kroppen, den som inte är utgiven för tvingande våld, kan säga nej kan 
vägra att utsätta sig för obehag. Denna kropp kan, åtminstone delvis, välja vilka 
situationer den vill uppsöka och också vilka situationer den vill undvika. 
Barnens sätt att markera detta är att dra sig undan eller att säga att det är tråkigt. 
Kroppen söker bli kompetent genom lustfylld utmaning. Jag-kan-kroppen vet 
själv hur den skall utveckla denna kompetens.

Det menings skapande

Den meningsbärande dimensionen för en sjuåring är, kan man anta, 
upplevelsen av lust och njutningen av att klara av att göra olika saker och att få 
ingå i en gemenskap och bli sedd och bli bekräftad. Att bli ”erkänd” som flicka 
och pojke. Jag-kan-kroppen strävar efter att få kulturell acceptans. Man kan då 
förvänta sig att flickor och pojkar i denna ålder är speciellt receptiva för synliga 
sociokulturella tecken för kön. Det som upplevs som lustfyllt och roligt med att 
vara flicka och pojke i den aktuella situationen och som bekräftas positivt blir 
det meningsbärande för ett subjekt i sju- åtta årsålder.

Barnet upplever också hur ”den andre” interagerar med henne/honom. Den 
vuxnes lek genom kittlingar, blåsningar, nafs och smånyp liksom leenden, 
miner, röstläge, tonfall, gester och kroppshållning ger barnet en kroppslig 
erfarenhet om sig själv i förhållande till en annan kropp. Beröringar som är 
smeksamma och mjuka eller hårda och fasta, bestämda eller försiktiga 
förmedlar också till barnet något om den egna kroppen i sig, men så också så 
småningom något om sig självt som flicka eller pojke i den genusfårgade

135 Barnet kommer således inte till världen med en biologisk kropp som sedan ikläds ett hölje 
av genus utan den könsmärkta biologiska kroppen är redan där i den genusfårgade världen.
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världen. Lika betydelsefullt är frånvaron av lek och kel liksom vem av 
mamman och pappan som är mest aktiv i kontakten med barnet, eftersom barnet 
formar sin kroppsbild och genusbild genom att spegla sig i den andre och den 
andres kropp. Dessa känslomässiga kroppsminnen ger barnet en erfarenhet om 
sig själv både som person och som en person som tillhör ett visst bestämt kön. 
Denna känsloerfarenhet har sitt ursprung i en levande förnimmande kropp 
utvecklad i samvaro med andra levande och förnimmande och genusifierade 
kroppar. Genuskroppen, skulle Merleau-Ponty säga, bebor genusvärlden.

Barnen gör också världen meningsfull genom språket. Då barnet möter 
språkets värld, det symboliska, formas de perceptuella/kroppsliga bilderna och 
kroppsliga upplevelserna utifrån en betydelsestruktur. Detta ger barnet kapacitet 
att könsmärka världen som t ex kläder, smycken, prydnader, dofter, färger och 
situationer med ord. Genus kommer att bebo orden. Det är då barnet i mötet 
med genusvärden märker att vissa ting, handlingar och aktiviteter är belagda 
med könsspecifika ”förbud”, som genus får en kulturell och social normerande 
funktion. Det är också då barnet märker att vissa aktiviteter är förbjudna eller 
skambelagda som bortträngning och utestängningens mekanismer träder i kraft. 
Det är, kan man säga, de könsspecifika och kroppsspecifika förbuden som utgör 
stommen i genus.

Barnet formar en kulturell innebörd i könsmarkörer och den kulturella 
meningen med att vara kvinna och man - hur det är att vara kvinna och man på 
”rätt” sätt. En flick- eller pojkkropp, som situation och situerad, får olika 
erfarenheter genom sin egen kropp och om sig själva som flicka och pojke 
beroende på vilka könsspecifika rollförväntningar och könsspecifika aktiviteter 
som anammats där denna kropp lever.

Flickorna och pojkarna som ingår i undersökningen ser jag alltså som små 
människor som befinner sig i en värld där kittet för att hålla ihop världen är 
både språklig och kroppslig. Flicksjälven och pojksjälven förkroppsligar 
världen i kroppsscheman. Barnen befinner sig i visserligen alltid i världen men 
de kan också reflektera över denna värld. Detta reflekterande själv kan skapa sig 
en bild av hur han/hon vill vara och hur han/hon vill bli betraktad. Jag ser alltså 
barnen som personer som håller på att skapa sig ett själv utifrån en position där 
frågor av moralisk och social art tränger sig på, men också utifrån en position 
där just den sociala positionen är av betydelse för skapandet av flick- och 
pojksjäl vet.

Men, som sagts, flickor och pojkar märker att vissa handlingar, vissa 
beteenden, vissa egenskap, vissa aktiviteter har sin välsignelse enbart inom en 
specifik könskategori. Denna upptäckt behöver inte vara av reflekterad art. De 
förbjudna handlingarna tas som självskrivna. ”Gör som jag säger” - 
uppmaningen skall ju  förkroppsligas utan närmare eftertanke liksom vardagliga 
rutiner. Individen kan leva sin ”genusidentitet” genom att antingen acceptera
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alla eller delar av de krav som könssocialisationen påbjuder och utveckla ett 
traditionellt könsstereotypt beteende eller överträda genusgränser.

Men den upplevande, situerade, fenomenala kroppen är inte historielös. Jag 
kommer att i följande kapitel lyfta fram, i en exkurs, några vetenskapliga 
diskurser som format bilder och föreställningar om den kvinnliga och manliga 
kroppen i relation till kropp, idrott, familj och arbete. Dessa föreställningar har 
förvaltats inom ovanstående regimer och reproduceras i myter och metaforer. 
Inom varje genusregim förvaltas någon speciell relation mellan kvinnligt och 
manligt. Det är de specifika relationerna mellan kvinnligt och manligt som gör 
dessa fyra regimer intressanta. Genusdiskursema som mytiska berättelser formar 
det meningsfulla i kvinnligt och manligt, och utgör en ”Bakgrund” mot vilken 
individen gör sina kroppsbilder meningsfulla.
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Kapitel 5: Kropp kön genus

Genusregimen normaliserar

När jag nu går över till den del av avhandlingen där teori och empiri skall få 
sin mötesplats, kommer kroppen att vara den första genusregimen som relateras 
till hur bamen förhåller sig till kön. Jag avslutar varje kapitel med en exkurs 
där jag lyfter fram några vetenskapliga diskurser som kan ge förståelse för hur 
genus skapas inom den aktuella regimen. Dessa vetenskapliga diskurser får bilda 
en sorts bakgrund och förståelseram till barnens utsagor.

Genusregimen drar upp specifika normalitetsmallar inom vilka 
konstruktionen av kvinnligt och manligt måste hålla sig för att passera som 
normala. En första och central frågeställning blir då om kroppen kan sägas 
utgöra en genusregim. Går det att säga att kroppen är en genusregim, och vad 
utmärker en genusregim?

Connell och Thurén hävdar att en inventering av könsrelationema på det 
lokala planet, på genusregimemas nivå, ger förståelse om genusdynamiken i ett 
samhälle. Genusregimema bevakar sålunda att iscensättningen av kvinnligt och 
manligt sker inom den normalitetsmall som är sociokulturellt accepterad. Inom 
institutionerna idrott, familj och arbete är det uppenbart att man kan göra denna 
inventering av hur relationen mellan könen ser ut. Men hur skall man se på 
relationen mellan könen utifrån ett kroppsligt perspektiv? Kan man säga att 
kroppen skapar, förvaltar eller konstruerar relationer mellan könen? Jag menar 
att detta går. Om man skall kunna hävda att kroppen är en genusregim måste 
man kunna teoretiskt påvisa hur denna regim medverkar i förvaltningen av kön.

Inom den mekaniska världsbilden fick inte kroppen någon aktiv roll i denna 
process, utan kroppen betraktades som passiv och som medium för yttre 
påverkan. Så även om vi alla bebor en kropp, är det inte denna kropp som fått 
stå som aktör i de vetenskapliga diskurserna. 136 Om inte kroppen teoretiskt kan 
ges en aktiv roll i konstruktionen av kön kan vi ju lämna den hän och endast 
betrakta den som medium.

136 Då social teori började intressera sig för kroppen som agent skedde detta genom att 
markera den handlande kroppens betydelse. Så har t ex Marx, Bourdieu, Elias, Turner och 
Frank tillfört kunskap om kroppen som en kropp som handlar och manipulerar naturen och 
som aktör/agent i det sociala rummet. Förkroppsligandet, inkorporeringen av strukturerande 
strukturer eller att se kroppen som öppen och interaktiv är såleds inget nytt, men 
kroppsligheten i sig har ändå haft svårt att få fäste, menar jag.
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Det unika med kroppen som genusregim är att det är endast kroppen som kan 
hantera den process där förkroppsligandet äger rum. I denna process är kroppen 
subjekt. I mötet mellan kroppens intentionalitet och kulturell kollektivitet 
agerar den pre-reflexiva kroppen. 137 Det interkroppsliga blir den mötesplats 
där det sociala kan förkroppsligas. Jag ser det interkroppsliga och det 
intersubjektiva som bundsförvanter i skapandet av världen.

Det är också i mötet med andra kroppar som ett omedelbart igenkännande av 
den andre blir möjligt och där den andres likhet och olikhet också direkt 
upplevs. Det är i detta möte kroppen kan verka som genusregim. Jag menar 
vidare att kroppen verkar som genusregim speciellt i den process där kroppen 
förkroppsligas som en heterosexuell kropp (disciplineringen av begärs- 
strukturen), men också i de processer där kulturella förbud av andra slag 
förkroppsligas. Kroppen ses inte då som ett medium utan en mötesplats för 
intention och socialisation. Kroppen är samtidigt subjekt och objekt.

Genusregimen kropp har kanske som huvuduppgift att bevaka att 
sexualiseringen av kroppen passar in i mallen för ”normalt” kön. 
Sexualiseringen av kroppen, begärsstrukturens disciplinering, är ju en 
förutsättning för att andra genusregimer över huvud taget skall kunna få något 
att förvalta. Heteronormaliteten är därmed storproducent av skillnader mellan 
könen. När kroppen sexualiseras utifrån en heteronormalitetsmall medför detta 
att icke accepterade uttrycksformer av sexualitet också måste undertryckas och 
förkroppsligas som avvikande och förbjudna. Kroppen som genusregim, som 
Connell påpekar, förlägger lusten inom heterosexualitetens norm och den 
homosexuella lusten utanför normalitetsgränsen. Genusregimen kropp reglerar 
att det emotionella flödet, (katexis), knyts till rätt sorts kropp.

Vidare normaliserar kroppen den rent köttsliga, kroppsliga dimensionen. Hur 
vi skall förhålla oss till kroppsvätskor, lukter, begär och känslor o s v  måste 
sorteras efter normer som civilisationen påbjuder. 138 Genusregimen kropp

137 Merleau-Pontys pre-reflexiva kropp och Bourdieus habitusbegrepp har en hel del 
gemensamt. Broady beskriver habitus som ”system av dispositioner som tillåter människan att 
handla, tänka och orientera sig i den sociala världen. Dessa system av dispositioner är 
resultatet av sociala erfarenheter, kollektiva minnen, sätt att röra sig och tänka som ristats in i 
människors kroppar och sinnen.” Donald Broady (1990): Sociologi och Epistemologi. Om 
Pierre Bourdieus författarskap och den historiska epistemologin. HLS förlag, s. 228 Jag menar 
att Merleau-Ponty ser kroppen som en mötesplats snarare än som en yta där något inristas.

138 Elias studie av civilisationsprocessens påverkan på manér resulterade i en historisk exposé 
över förändringar i beteenden och uppförande. Elias studerar bordskick, rutiner i 
sängkammaren, hur man snyter sig, affektkontroll och relationer mellan könen. Förändrade 
beteenden ses som resultat av förändrade relationer mellan grupper i samhället med rötter ända 
från medeltiden. Förändrade strukturer i samhället och förändrade psykiska strukturer står i
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förkroppsligar dessa normer in i kroppen, in under skinnet, in i självet. 
Genusregimen kropp arbetar kontinuerligt med att i förkroppsligandeprocessen 
sortera så att det som måste förkastas också förkroppsligas som äckligt och 
avskyvärt. Kvinnliga och manliga kroppar har, inte minst filosofiskt och 
mytiskt, fått representera olika värden och symboler.

Om biologiska könsskillnader varit den enda sorteringsgrunden för kvinnligt 
och manligt skulle kroppen inte kunna utgöra en genusregim eftersom 
sorteringen redan är verkställd av biologi och natur. Men naturen tycks behöva 
en hel del hjälp med detta arbete. Biologi tycks kunna forma manligt och 
kvinnligt inom lösare gränser än vad de sociala kategorierna accepterar. 
Genusregimen kropp har tagit som uppgift att dels normalisera och dels 
förkroppsliga sociokulturella könsskillnader.

Eftersom kvinnliga och manliga kroppar är instabila, flexibla och 
föränderliga måste ett ansenligt upprepningsarbete utföras på den formbara 
kroppen för att hålla den inom de sociala idealtypema kvinnligt och manligt. 
Kroppen, och då främst våra sinnen, är ytterst aktiva i denna process. 
Genusregimen kropp måste aktivt sortera så att rätt kvinnligt och rätt manligt 
förkroppsligas som normalt, och fel kvinnligt och fel manligt inkorporeras som 
avvikande. (Denna process är aktiv utan att för den skull behöva betraktas som 
en reflexiv process.) Så utan sociala skillnader mellan könen skulle kategorierna 
kvinnligt och manligt vara överflödiga och utan kategorierna kvinnligt och 
manligt - inga genusregimer. Utan genus endast människor.

Men genusregimerna befinner sig under ständigt förändringstryck. 
Kategorierna kvinnligt och manligt måste därför ständigt omsättas i handlingar 
för att kunna bevaras intakta. Kvinnligt och manligt måste åter och åter 
iscensättas som en riktig kvinnlig och manlig kropp både fysiskt, socialt och 
mentalt.139

relation till varandra. Nobert Elias (1994): The c iv ilting  Process The history o f  Manners and 
State Formation and Civilization. Oxford UK & Cambridge USA: Blackwell.

Elias civilisationskritik kritiseras av Hans Peter Duerr. Han motsätter sig Elias tal om en 
allmän evolution av seder och bruk i riktning mot en starkare driftkontroll. Duerr menar att 
denna affektkontroll som tillskrivs den moderna människan också utmärker antiken, medeltida 
samhällen och s k naturfolk. Hans studie handlar om skam och genans. Han menar att detta 
inte är något kulturspecifikt utan något karakteristiskt för den mänskliga livsformen. Se Hans 
Peter Duerr, Hans Peter (1996): Intimitet. Myten om civilisationsprocessen. Stockholm: Brutus 
Östlings bokförl. Symposion.

Butler menar att den genusifierade (gendered) kroppen inte har någon ontologisk status 
förutom de olika handlingar som konstituerar dess realitet. Dessa handlingar skapar ett slags 
inre önskningar, en inre essens. Den inre kärnan av genus är ett ”hopkok”. Genus kan aldrig 
vara sant eller falskt utan är en produkt av identitetsdiskursen.
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Kön som metafor för det normala

En fråga som sökte sitt svar var hur barnen konstruerade den idealtypiska 
bilden av Kvinnan och Mannen. Detta försökte jag utröna på två sätt. Barnen 
fick se sex olika ritade bilder på män och kvinnor. Vi låtsades att vi åkte till 
mars för att visa marsianema hur en kvinna och man från jorden såg ut. 
Eftersom vi hade rymdkläder på oss, var det svårt for marsianema att se oss. 
Därför skulle vi ta med en bild på en kvinna och en bild på en man och visa för 
marsianema hur en kvinna och man såg ut. Jag bad dem därför att plocka ut en 
bild som de tyckte bäst representerade en kvinna och en man. Därefter fick de 
plocka ut den sämsta bilden. Efter denna uppgift bad jag dem att med egna ord, 
försöka beskriva för mig, som låtsades vara blind, hur en kvinna och flicka 
respektive en man och pojke ser ut. Jag följde upp denna beskrivning med att 
fråga vad kvinnor och män, flickor och pojkar gör, och hur de tycker att de 
skall vara. Jag hoppades att barnen genom dessa beskrivningar skulle kunna visa 
mig hur genus verkar symboliskt och normativt i deras världsbild.

Jag skapar således en mötesplats där det interkroppsliga kunde sättas i spel. 
Bilderna, kollektiva föreställningar om kvinnligt och manligt, får möta barnens 
kroppsbilder av kvinnligt och manligt. I detta möte ”aktiveras” det pre- 
reflexiva. Kvinnligt och manligt framträder i bilderna och barnen svarar med en 
kroppslig handling genom att plocka ut en bild som igenkänns i deras egen 
kropp. Svaret på den situation de försattes i blev fysisk. Armen sträcker sig 
efter den bild som överensstämmer med den inre bilden av kvinnligt och 
manligt. ”Pre-cogitas” agerar.

Jag presenterade alltså sex ritade bilder på män och sex ritade bilder på 
kvinnor. Bilderna var utformade så att de skulle representera olika sociala 
grupper i samhället. Bilderna karakteriserade Den Sportige (1) Svensson (2) 
Föräldern (3), Den Unge (4), Den Utmanande (5), och Den Korrekte (6). Den 
sportige var klädd i sportkläder, shorts och t-shirt. Svensson hade kläder som 
man kan förvänta sig se på en ordentlig och skötsam yngre medelålders kvinna 
och man av medelklass. Förälder-figuren bar ”myskläder” och såg allmänt snäll 
ut. Den Unge hade ledig klädsel. Den Kvinnliga Utmanande utmärktes av 
platåskor, smink, kort-kort kjol, slapp hållning; den manlige av stubbat 
uppstående hår, muskulös, rak bredbent kroppshållning och solglasögon. Den 
Korrekte slutligen hade, förutom en strikt klädsel och välkammat hår, 
attachéväska respektive handväska.
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1 2  1 2

3 4 3 4

5 6 5 6
Barnen blev presenterade för dessa bilder och jag bad dem att plocka ut den bild 

på en man och på en kvinna som de tyckte bäst representerade en Kvinna och en 
Man. Jag arbetade alltså här med genusanalysen utifrån ett interkroppsligt perspek
tiv för att fånga in den kollektiva genusbilden av kvinnligt och manligt i barnens 
föreställningsvärld.
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Den Riktiga Kvinnan och Den Riktiga Mannen

Flickorna fördelade sina positiva val för Kvinnan mellan Den Korrekta 
(35 procent), Svensson (31 procent), och Föräldern (28 procent). Den Sportiga 
fick inget val och Den Unga och Den Utmanande fick ett val vardera, (3 
procent).

Fördelningen av pojkarnas val visar att de tyckte att Kvinnan bäst 
representerades av Den Korrekta (43 procent), Svensson (20 procent) och 
Föräldern (23 procent) Ingen pojke valde ut Den Unga som en god representant 
för en kvinna. Den Utmanande och Den Sportiga erhöll två val, (14 procent)

Flickorna fördelade sina positiva val för Mannen mellan bilderna Den 
Korrekte (35 procent) Svensson (31 procent), Föräldern (17 procent). Den 
Sportige erhöll inget val och Den Unge fick 10 procent och Den Utmanande 
fick 7 procent.

Pojkarnas positiva val för Mannen följer i stort samma mönster som 
flickornas. Svensson får 40 procent av valen, Den Korrekte 33 procent och 
Föräldern 17 procent. Den Unge får inget val och Den Utmanande får 10 
procent.

Barnen plockade också ut anti-idealet för Kvinnan och Mannen. Anti-idealet 
för kvinnan koncentrerades av flickorna till Den utmanande (76). Anti-idealet 
för mannen blir Den utmanande (62), Föräldern (14), Den Korrekte (10).

Pojkarna ger flest negativa val för mannen till Den utmanande (37) följt av 
Den Sportige (33) Den Korrekte (13) och Föräldern (10). Anti-valen för 
kvinnan koncentrerades till Den utmanande och Den Sportiga och Den Unga.

Tabell 1 Andel positiva och negativa val av bild på kvinna och man.

Flickor (n=29) Pojkar (n=30)
Positiv Positiv Negativ Negativ Positiv Positiv Negativ Negativ

Bild kvinna man kvinna man kvinna man Kvinna man
Den spor t ige 0 0 7 7 7 0 13 3 3
S v e n s s o n 31 31 7 0 20 4 0 0 0
Förä lder 2 8 17 0 14 2 3 17 7 10
Den u n g e 3 10 7 3 0 0 13 7
Den u tm a n a n d e 3 7 7 6 6 2 7 10 6 3 3 7

Den korrekte 3 5 3 5 0 11 4 3 3 3 0 13
Inget  val 3 3 0 3
Totalt 100 100 100 100 100 100 100 100
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Flickor och pojkar är nästan överens i valet av en ”Den Riktiga Kvinnan” 
och ”Den Riktige Mannen”.140 De är också överens om vad som är dessa 
idealtypers motsats. Ett mönster är att flickorna är tydligare i sitt negativa val 
för mannen. Pojkarna tycks inte på samma sätt associera den tuffe killen med 
något negativt mansideal. Likaså skiljer sig flickor och pojkar åt i synen på Den 
Sportige som antiideal för mannen. Pojkarna tycker inte alls i samma 
utsträckning att Den Sportige skulle kunna representera en Riktig Man.

Men vad är det då bamen uppmärksammar? Jag bad bamen berätta för mig 
varför de valt de bilder de gjort. Bamen måste nu släppa det pre-reflexiva och 
förlita sig till sin reflexiva förmåga. En sammanställning av deras motiv visar 
att både flickor och pojkar sammankopplar kvinnoidealet och mansidealet med 
att figurerna på bilderna ser riktiga eller vanliga ut, de ser fina ut. Figurerna på 
bilden som de väljer måste också kunna representera en vanlig vuxen. Den 
skötsamme medborgaren blir en god representant för kvinnligt och manligt. Ett 
skäl till att plocka ut respektive bild var att figurerna på bilden kunde stå som 
en metafor för deras mamma eller deras pappa. Bamen associerade också bam 
till idealkvinnan. Nedan följer exempel på det som anförts ovan:

En flicka markerar det vanliga så här:
Ja, hon är vanlig. Ganska vanlig...med lite kort kjol och lite klackar och så. Vanligt hår 
(Svensson-bilden)

Jo, det är vanligt att man går till jobbet med portfölj, och lite så där och så har han kavaj 
och slips också. (Den korrekte)

Det ordentliga beskrevs av en pojke på följand sätt:
Jag tycker hon ser klok ut. (Den korrekta)

Likheten med föräldern markeras av en flicka så här:
Nej, men jag tycker hon ser ut som en mamma...hon är ganska lik min mamma tycker
jag-

Jo, han liknar min pappa. (Förälder-bilden)

Likaså framkommer att valet av bild styrs av den känslomässiga relationen 
mellan könen. Bamen ”parar” helt enkelt ihop de bilder som passar med

140 För att fa en vägledning om den erhållna differensen kan vara ett uttryck för en 
slumpvariation gjordes en statistisk prövning av skillnader i procenttal som om grupperna 
varit slumpmässigt valda. Först vid en differens på 26 procentenheter erhålls då en säkerställd 
differens på 5%-nivån. Jag har därför bedömt differenser av denna storleksordning eller större 
som faktiska skillnader i mitt material. Henrysson, Elementär statistik. Stockholm: Almqvist 
&Wiksell, 1965.
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varandra; ”de hör ihop” är den enda kommentaren. De fångar upp 
heteronormalitetsmallen då de sorterar in kvinnligt och manligt i idealtypema 
Kvinna och Man. Kvinnobilden skall passa till mansbilden.

Ett fåtal barn associerar barn till idealbilden av kvinnan. Ingen pojke eller 
flicka associerade barn med män i detta sammanhang.

Jag tycker hon ser u t...som  om hon har barn och det. Han ser finast u t./.../H an har fin 
skjorta och väska och det. (Flicka)

Idealet för en kvinna och en man konstrueras således inom en 
normalitetsmall. Detta normala konstrueras med hjälp av fin, ordentlig, vanlig, 
och attributen för den normale går att avläsa i klädedräkten, hållning och hår. 
Klackskor, slips, kjol och kostym utgör genusrelaterade könsmarkörer som 
kopplas till det normala och som också står som garant för den ordentlige. 
Håret är i ordning och kroppshållningen är inte slapp. Idealbilden för kvinnan 
och mannen har inget extremt spektakulärt eller provocerande över sig. Deras 
bild är hämtad från en idealvärld som är prydlig och ordentlig och där ordning 
och reda råder. Konstruktionen av idealkvinnan och idealmannen med 
normaliteten som mall framkommer än tydligare i deras förklaringar till varför 
de väljer bort vissa bilder. Nedan sammanställer jag några exempel på dessa 
utsagor för deras anti-val:

Hon har shorts och så är hon lite rufsig och så... inte blanka skor som hon (visar på 
idealbilden) och sen hänger strumporna nere. (Flicka, Den Sportiga)

Jag tycker han ser ut som en stöddig typ som vill slåss och sånt. (Pojke, Den 
Utmanande)

Nej, för att hon var så fu l.. .och det skulle inte vara bra att visa henne för då skulle dom 
kanske tro att alla människor ser ut så där. Hon är så ful ..har så ful m un...hon har så 
stora tuttar också., hon har så kort kjol och inget mer. / / Nä, för han är så .. .ser så tu ff 
ut och så har hon solglasögon och tuffa skor. (Flicka, Den Utmanande)

För att de ser ut som ungdomar och det passar inte. Nej, det ser mer ut som hon var en 
tonåring. De ser tuffa ut. Den ser ut som en, ja, när man ska göra idrott eller nåt. (Flicka, 
kommentar till Den Sportige och Den Unge)

Hon står så där. Hon står väldigt konstigt. Hon lutar sig. Hon står inte rakt. (Flicka, Den 
Utmanande)

En mer ovanlig motivering var att hänvisa till ett genusrelaterat argument för 
sitt anti-val.

Hon har inga klackskor. Hon har ingen klänning. /.../ Han har inte skägg. (Pojke, Den 
Sportige)
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I bamens konstruktion av kön utifrån en normativ idé förvisas det unga, det 
tuffa, det fula och det sportiga bortom gränsen för idealet. Inom denna 
normalitetsram konstrueras Idealtypen för Kvinnan och Mannen som figurer 
perfekta för leken Mamma-Pappa-Bam. Det slarviga och tuffa får skapa den 
relief som idealet kan spegla sig i. Genus bevakar att ”rätta” könsmarkörer vad 
gäller klädsel och hållning fäster på idealtypen. Då könsmarkörema alltför 
mycket ställer sig i begärets tjänst backar barnen. Stora tuttar, kort kjol och 
tuffhet är än så länge skrämmande. Dessa könsmarkörer har inte en hemvist i 
någon tuff maskulin eller feminin idolvärld från musikvideos eller filmer, utan 
förebilderna tycks vara den egna föräldern eller ansvarsfulla vuxna 
samhällsmedborgare. Konstruktionen av kön söker efter normalitetsmallen både 
symboliskt och normativt. Idealet söks i ”den lyckliga familjen”.

Mannen natur - kvinnan kultur

Då barnen själva skulle beskriva för mig hur de tyckte att en kvinna och en 
man såg ut, vad de gör och hur de borde vara, var detta en svår uppgift för 
dem. När barnen visuellt kände igen den bild av Kvinnan och Mannen som 
stämde överens med den egna kroppsbilden av Kvinnan och Mannen kunde de 
relativt snabbt plocka ut en bild. De agerade utan att tveka. De agerade 
pre -reflexivt. Men då jag skiftade metod och istället lät barnen agera med hjälp 
av språket blev en del barn mer tveksamma i sitt agerande. Genus ”bebor” inte 
orden hos alla barn. En del barn beskrev således kvinnan och mannen från en 
genusneutral utgångspunkt genom att beskriva kvinnan och flickan, mannen och 
pojken med hjälp av kroppsdelar. De räknade helt enkelt upp en rad 
kroppsdelar, huvud, ansikte, ben, armar o s v .  Genus framträder således inte alls 
då dessa barn gör sina beskrivningar. Kroppsdelarna laddas inte med kön och de 
könsspecifika kroppsdelarna som anatomiskt skiljer kvinnor från män nämns 
inte alls. De flesta barnen letade dock efter något könsspecifikt. Kort och långt 
hår blev då de två starkaste genusifierade attributen för kvinna och man. Barnen 
är dock medvetna om att alla män inte har kort hår, eller att alla kvinnor inte 
har långt hår, men ”jag säger det ändå”, blev deras svar.

Jag hade dock förväntat mig att den könsspecifika kroppen skulle vara lättast 
för barnen att utgå från i deras beskrivning av en kvinna och en man. Den 
kvinnliga och manliga kroppen ser ju onekligen olika ut. Den något paradoxala 
upptäckten jag gjorde var att manligheten beskrevs utifrån det könsspecifika 
(dock inte utifrån könsorganen), medan det könsspecifikt kvinnliga som t ex 
bröst antingen är så självklart att det inte behöver nämnas, eller också är bröst 
sexuellt laddat och något man inte talar om i denna ålder. Andra könsmärkta 
attribut detroniserar således den kroppsliga kvinnligheten som den självklara 
könsmarkören.
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Attribut för manligt utgjordes av sekundära könskarakteristika. Behåring, 
muskler, mustasch, skäggstubb och skägg blev manliga könsmarkörer, medan 
ljus röst blev den enda kvinnliga markören för kvinnliga sekundära 
könkarakteristika. Endast en pojke och en flicka markerade att kvinnor kan föda 
barn och att detta skulle kunna utgöra ett tecken för det kvinnliga. Det 
könsspecifikt kvinnliga är tyst. Genus tar inte kvinnlig biologi i anspråk. Något 
barn nämnde att män var längre och att de var mörkare än kvinnor. Muskler 
lyfts ibland fram i beskrivningen av mannen.

Denna utsaga får belysa formningen av manlighet utifrån den fysiskt manliga 
hårbeprydda kroppen:

Ska jag beskriva min pappa? (Du får beskriva vem du vill.. .bara så att jag förstår hur en 
man ser ut.) Då beskriver jag min pappa. Han har krulligt hår...och så kan dom ha 
m ustasch... och så har dom väldigt mycket hår på armarna och huvudet.. ./(Flicka)

Denna flicka markerar också håret som en fysisk manlighetssymbol
/ . . . /  De har hår lite överallt. På tånaglarna. På tånaglarna har min pappa hår. Man ska ha 
håret här uppe egentligen, (pekar)

Genusrelaterade könsmarkörer är dock den vanligaste utgångspunkten i 
beskrivningen av kvinnligt och manligt. Barnen hamnar här i traditionella 
könsstereotypier. Färg är en sådan stereotyp könsmarkör och genus verkar i sin 
traditionella form. Blått associeras till det maskulina och skärt och rött till det 
feminina. En annan genusrelaterad traditionell könsmarkör är naturligtvis 
kläder. Bamen använder sig av de traditionellt genusifierade klädesplaggen för 
att markera skillnad mellan kvinnligt och manligt. Slips, kavaj och byxor blev 
genusattribut kopplade till manligt. Kjol, blus och klänning kopplades till 
kvinnligt. Vad annat kunde man förvänta?

Smink verkar som en genusifierad estetiserande markör enbart för 
kvinnligheten. Bamen hade inte samma behov av att estetisera manligheten. 
Likaså genusifieras smycken kvinnligt genom att bamen attribuerar örhängen, 
halsband till kvinnor. Inget barn framhöll manligheten genom smycken. Bamen 
vet säkert att även pojkar använder smycken men dessa utgör ingen markör för 
manligt kön i denna ålder.141

Konstruktionen av manlighet och kvinnlighet utifrån det fysiskt kroppsliga 
perspektivet följer således olika mönster. ”Den kvinnliga idealtypen” 
konstrueras inte utifrån kvinnans anatomi, biologi eller fysik utan från 
genusattribut medan det manliga däremot ofta konstruerades med utgångspunkt 
i sekundära könskaraktäristika. Det fysiska är bortkopplat från det kvinnliga. Då

141 Pojkar börjar bryta mot genusdiskurser som fråntar män ”rätten” att sminka sig, men inget 
barn nämnde att detta skulle kunna vara ett tecken för manligt.
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en flicka nämner bröst som något kvinnligt gör hon det negativt i beskrivningen 
av anti-idealet. Inget barn lyfter heller fram könsorganen som ett tecken för det 
kvinnliga och det manliga. Könsskillnader på det anatomiska planet är således 
inget som bamen använder för att konstruera kön. Primära könskarakteristika är 
inte grunden för konstruktionen av kön överhuvud taget. Sekundära 
könskarakteristika är könsmarkör för manligt. Biologin lyser med sin frånvaro i 
bamens utsagor om kvinnan.

Då normalitetsmallen för kvinnligt och manligt formas med hjälp av den 
fysiska kroppen, träder den manliga fysiska kroppen fram som symbol för 
manligt medan den kvinnliga fysiska kroppen lever i skymundan. Anatomi och 
biologi är inte en grundsten i konstitutionen av kvinnligt.142 Konstruktionen av 
manlighet har mindre behov av att få hjälp av genusifierade attribut. 
Manligheten står på egna ben och är förkroppsligad som fysisk materia. Den 
manliga fysiska kroppen bebor bamens genusvärld som kropp, medan den 
kvinnliga fysiska kroppen måste ta hjälp av kulturella symboler för att bli 
kvinnlig.

Idealkroppen

Konstmktionen av kvinnligt och manligt undersöktes också genom att bamen 
fick ta ställning till ”den avklädda kroppen”. Bamen fick välja vilken kvinnlig 
och manlig kropp de vill efterlikna som vuxen. Även här laborerade jag med 
bilder. Mötet mellan bilden och den egna kroppens intentionalitet fick åter 
möjlighet att aktivera det pre-reflexiva. Barnen fick plocka ut den bild som de 
själva skulle vilja likna när de blev stora och den bild som de ville att deras 
eventuella partner skulle likna. Bamen fick se fem foton på kvinnokroppar och 
fem foton på manskroppar. Kropparna hade minimalt med kläder på sig, 
manskropparna shorts och kvinnokropparna BH och shorts. Kropparna 
representerade Den Hårda (framträdande muskler), Den Vältränade (muskulös 
utan överdrift), Den Vanliga (en kropp utan direkta spår av medveten träning), 
Den Smala (smal utan direkt markering av muskler) och Den mulliga (kraftig 
och med hull).

142 Björk, Nina (1996): Under det rosa täcket. Stockholm: Wahlström & Widstrand se speciellt 
kapitlet: Välkommen till maskeraden! Kvinnokroppen är en bild, ett objekt, en konstprodukt 
som vi åtrår -  en bild som det krävs kroppsligt och estetiskt arbete för att uppfylla om man 
råkar vara lödd med det kön som har till uppgift att förverkliga denna bild, s 22, samt Redelius. 
Karin (1998): ”Stay in place” : om kropp, idrott och genus. / / 1: Talet om kroppen: Stockholm: 
HLS förlag.
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De fem kroppstyperna
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Tabell 2 Eget kroppsideal och anti-ideal 
Procent

Ideal Ideal Anti-idea Anti-idea
Flickor Pojkar Flickor Pojkar

Kroppsbild (n=29) (n=30) (n=29; (n=30;
D en  h å rd e 2 4 4 0 62 33
D en v ä l t r ä n a d e 38 2 3 C 3
D en vanlige 10 10 7 1C
Den s m a la 2 8 2 7 C 7
Den mullige 0 0 31 47
Totalt 100 100 10C 10C

Flickorna vill efterlikna den kropp där kvinnan är smal eller vältränad eller 
muskulös. Pojkarna skulle kunna tänka sig en liknande kropp. Skillnaden i 
deras syn på kroppen framträder tydligare då de uttalar sig om anti-idealet. Den 
hårda muskulösa kvinnokroppen är ett mer markerat anti-ideal än den mulliga 
kroppen då flickorna väljer den bild de vill efterlikna. Flickorna pendlar mellan 
att ta avstånd från muskler eller att ta avstånd från fett. Den mulliga manliga 
kroppen väljs i större utsträckning som ett anti-ideal av pojkarna än den 
muskulösa. Den markantaste skillnaden mellan flickornas och pojkarnas anti- 
ideal är den muskulösa kroppen.

Tabell 3 Kroppsideal och antiideal för motsatta könet 
Procent

Ideal Ideal Anti-idea Anti-idea
Flickor Pojkar Flickor Pojkar

Kroppsbild (n=29) (n=30) (n=29; (n=30;
D en  h å rd e 24 17 4£ 5C
D en v ä l t r än ad e 2 4 3 3 3 C
D en vanlige 2 8 13 C c
Den s m a la 14 3 0 1C c
Den mullige 10 3 3E 5C
Inget val 3
I Tota It 100 100 10C 1 oc

När jag frågade barnen hur de tycker att deras eventuella partner skall se ut, 
avslöjar jag hur fast rotad jag är inom den heterosexuella normen. Jag utgår
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från att partnern i framtiden kommer att vara någon av det motsatta könet. Jag 
är här indirekt medskapare av kön genom att formulera frågan som jag gör.

Flickornas anti-ideal for den manliga kroppen blev den hårda, tätt följd av 
den mulliga. Även den smala kroppen fick några val. Pojkarna fördelar sina 
kvinnliga anti-val jämt mellan den hårde och den mullige. En jämförelse mellan 
hur flickor och pojkar konstruerar kvinnoidealet och mansidealet visar att 
barnen är relativt eniga i sin idealbild. Barnen är tydligare även här i sina anti- 
ideal än i sina ideal. För pojkarna är hullet det som är mest avskräckande. 
Flickorna markerar dock tydligare att de tar avstånd från en muskulös kropp än 
vad pojkarna gör. Fler flickor tycker att den muskulösa kroppen är lite mer 
avskräckande än den mulliga. 143 Pojkarna tar lika mycket avstånd från den 
mulliga och muskulösa kvinnokroppen.

Normalitetsmallen för den avklädda kroppen utestänger hullet i både 
flickornas och pojkarnas kroppsbild. En stor del av flickorna stänger också ute 
muskler som ideal såväl i kvinnligheten som i manligheten, medan dessa 
bejakas till större del av pojkarna. Anti-fettkulturen verkar redan vara för
kroppsligad hos bamen.

Så ska dom vä

Då jag bad bamen att beskriva en kvinna och en man, kom de flesta snart in 
på hur en kvinna och man skall vara. Då bamen inte själva tog upp detta tema 
ställde jag en konkret fråga om hur de tycker att en kvinna och en man skall 
vara. I konstruktionen av det normativt manliga framhålls ofta hur män inte 
skall vara, medan i konstruktionen av det normativt kvinnliga framhålls vad 
som uppfattas som det positiva i kvinnligheten. Så här skall män inte vara och 
så här är kvinnor. Den manliga normen konstitueras således ofta genom 
negationer.

Några teman framträdde snart då bamen konstruerade normen för hur 
kvinnor och män bör vara.

Hur kvinnor och män skall vara mot varandra bildade en typ av utsagor. 
Normen för den goda kvinnligheten och den goda manligheten tycks bamen 
hämta i Den goda relationen. Jämställdhetsidealet ingick i denna norm för hur 
en man skall vara, främst i flickornas utsagor. Utsagan nedan får stå som 
exempel på den konstmktion av manlighet där en traditionell jämställdhets- 
relation verkar vara utgångspunkt.

Flickan nedan formar ett könsrelationstänkande anpassat efter deltidsarbete 
där familjeliv kan inrymmas. Flickan drömmer om en ”snäll” men traditionellt

143 Se vidare: Heywood, Leslie (1998): Bodymakers. A cultural anatomy o f  women's body 
building. New Brunswick, New Jersey and London: Rutgers University Press
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jämställd man. Hon konstruerar en manlighet från ett jämställdhetsideal med en 
arbetsdelning vid omhändertagandet av barn. Hon låter dock inte denna 
jämställda man konkurrera ut kvinnan som huvudaktör på hemmafronten. Hon 
famlar efter könsskiljande attribut, speciellt vid beskrivningen av en flicka och 
en pojke. Denna utsaga är också ett exempel på hur barnen söker efter det som 
kan skilja kvinnligt och manligt åt. Kvinnliga attribut används som en negation 
till det manliga då hon beskriver hur ”manliga” skor ser ut.

Han är snäll. Han kan gå ut med sina bam. Och så går han till jobbet. Han hämtar sina 
barn (Hur ser han ut då?) Byxor, skjorta... skor ... som inte är likadana skor som 
tjejerna har. De har kort hår.. .sen har de ögon.

Kvinnan kan vara hemma och så kan hon ... nästan likadant som pappan, men hon 
kanske hämtar mest sina bam, mer än pappan./.../ De har klackskor, så har de kjol eller 
klänning. Så har de... eh .... tröja.

Pojkar h a r ... pojkar kan vara ... vad heter det... Kanske shorts, kortärmad tröja.

Flickan har kanske långt hår. Sen har hon ... vad ska jag säga... jag vet inte vad jag ska 
säga. Hon kanske har... Sen har hon en liten... De kanske har långa naglar.

Kvinnor kan göra nästan likadant som pappan, men lite mer. När hon inte 
hittar direkt lämpliga könsskiljande tecken, söker hon febrilt efter en bild som 
kan hjälpa henne. Bekönade attribut kommer då väl till pass. Långa naglar blir 
ett sådant bekönat attribut.

Ett annat exempel på att ”den jämställde mannen” och ”den yrkesarbetande 
kvinnan” och ”kvinnan som omvårdare” finns med i deras genusbild liksom 
kopplingen kvinna, hem och bam:

Han jobbar på kontor och på sjukhus... lämnar bam på dagis.

Hon jobbar på som sjuksköterska, hon kan också jobba som tandläkare. De bmkar laga 
mat och byta blöjor på bebisar också. De bmkar stryka. De lagar mat har jag sagt, va? De 
bäddar sängar och tvättar.

Nästa utsaga får representera hur en pojke kan beskriva normen för 
manligheten. Denna manlighet formas kring den fysiska kroppen med en 
poängtering av maskulina egenskaper samtidigt som han inte tvekar om 
mannens kapaciteter inom matlagningskonsten. Bilden av kvinnligheten är 
mycket traditionell. Den traditionella könsstereotypa kvinnligheten och 
manligheten framträder oförblommerad då han hamnar i beskrivningen av 
flickan och pojken. Den typiska kvinnliga egenskapen blir ”det snälla”:

De (män) brukar ofta ha skägg, hår - lite lagom -  Sen tycker jag ...kavaj skall de ha., 
ungefär slips.. De bmkar de alltid ha i England. De bmkar ofta tävla på någonting... och 
sen så bmkar de alltid laga mat och baka. De flesta har skägg .. .och så är de långa.
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De (kvinnor) har ofta långt hår... Äh de brukar ha läppstift och smink och så... De 
brukar alltid ha kjol. De städar väldigt mycket. Tittar väldigt mycket på TV.

(Beskrivning av pojke) Liten. Ganska lite hår, ungefär som jag. (Vad gör de?) Ofta leker.

(Med vad?) De brukar ofta... de brukar ha hobby. Samlar på något. Busig

(Beskrivning av flicka) Liten ... och så brukar de ha långt hår... Snäll... Brukar hjälpa 
till... De brukar alltid vara snälla och hjälpa. (Vad gör de?) De brukar ofta dansa och 
sånt.

Snällheten är ett tema som växer fram och är då kopplat till hur flickor är. 
Både pojkar och flickor kopplar snällheten till kvinnor.

/ . .. /  (Hur tycker du att pojkar skall vara då?) Hur pojkar skall vara... som de är på 
riktigt? (Ja) Bråkar med tjejer.

Flickornas snällhet och pojkarnas bråkighet blir normerande for hur pojkar 
och flickor är. Snällhetsmallen är flickigt genusifierad av båda könen medan 
pojkarnas bråkighet påpekas mest av flickorna:

De (pojkarna) kanske springer runt på skolgården ... och så håller de på med tjejerna och 
jagar../../ de kanske är dumma vid dom.

(Hur ska de vara då?) De skall spela fotboll och kanske leka mer med tjejerna.

Hennes beskrivning av hur flickor skall vara hamnar inom snällhetsmallen.
De skall vara snälla och inte bråka precis

Ett tredje tema som medverkar i normen för manlighet är ”den skötsamme 
mannen”. Det ordentliga som en norm för manligheten beskrivs av denna pojke 
som en negation.

Han skall vara ordentlig. Han skall inte vara stöddig, grym och dricka sprit.

En normativ bild av den skötsamme arbetaren växer också fram då denne 
pojke beskriver mannen:

Dom (män) brukar gå till jobbet. (Vad gör dom där då?) Jobbar för att få pengar. (Vad gör 
dom för jobb?) Dom kan ju . .. ja  dom kan jobba på fritids eller dyker eller så kan dom 
vara doktor. (Hur skall en man vara då?) Ja, han skall gå till jobbet och arbeta hårt och så.

Kvinnors arbete associerar han inte till anskaffning av pengar snarare 
tvärtom:

Ja, dom brukar gå och handla och så. Brukar gå på tjejkalas också.... äh dom brukar vara 
hemma. (Hur tycker du att dom skall vara?) Snälla. (Hur är man när man är snäll som 
kvinna då?) Ä h .. .ja .. .snälla mot barn och också... hjälpsamma och så. (Vad hjälper dom 
till med?) Lagar maten och städar deras rum också.



107

En annan pojke konstruerar normativ manlighet utifrån brister i manligheten 
som han har egen erfarenhet av. Pojken kan inte direkt formulera hur en man 
skall vara men han vet i alla fall hur en man inte skall vara.

Han skall i alla fall inte åka omkring och resa som min (pappa) gör. Vet du ... förra året 
så var han hemma en halv dag... sen åkte han ... sen var han borta en hel vecka, kom hem 
en halv dag och så åkte han igen.

I normen för kvinnligt och manligt framträder hur den goda relationen 
mellan kvinnan och mannen bör se ut. Jämställdhetsdimension visar sig i 
flickornas framtidsdrömmar om en partner som delar på arbetet med barnen. 
Kvinnligheten är grundad i snällhet och manligheten i flit och skötsamhet. Att 
manligheten konstitueras som en negation bör noteras eftersom det är brukligt 
att tillskriva kvinnligheten denna position i motsatsparet kvinnligt och manligt.

Det inre möter det yttre

Man kan ju fundera vad som händer om den yttre idealkroppens attribut får 
möta normen för kvinnligt och manligt. Hur viktig är idealkroppen utifrån en 
mer generell norm för hur människor skall vara mot varandra? Hur 
betydelsefulla är kropp och utseende för barnen jämfört med andra mänskliga 
kapaciteter? Det kan ju  tänkas att barnen prioriterar andra egenskaper än yttre 
attribut. Jag var framför allt intresserad av hur de såg på relationen mellan yttre 
attribut och sociala kompetenser. Barnen fick således ta ställning till frågor där 
yttre attribut och sociala kompetenser blandades i frågeställningen.

Tabell 4 Betydelsen av yttre attribut och sociala kompetenser 
Antal

A ttr ib u t Mycket viktigt Ganska viktigt Viktigt Inte s å  viktigt Oviktigt Inget val Totalt

Antal F P F P F P F P F p F P F P

Utseende 4 2 7 6 9 10 0 2 0 0 20 20

Kläder 3 2 7 4 10 11 0 3 0 0 20 20

Vara stark 2 3 1 5 14 9 2 3 0 0 1 20 20

Muskler 1 5 3 5 11 9 3 1 0 0 2 20 20

Duktig idrott 4 6 9 7 7 4 0 3 0 0 20 20

Vara juste 14 15 3 5 2 0 1 0 0 0 20 20

Duktig i skolan 13 13 5 2 1 4 1 1 0 0 20 20



108

När man ställer barnens uppfattning om kropp och utseende mot andra 
egenskaper visar det sig att de viktigaste egenskaperna inte är av fysiskt slag. 
Barnen anser att egenskapen att vara juste kompis är mycket viktig, nära följt av 
att vara duktig i skolan. Barnen menar också att det är viktigt med idrott och 
utseende och kläder. Att ha mycket muskler och att vara stark är av mindre 
betydelse. Barnen tog ställning till ett påstående i taget och behövde således inte 
rangordna egenskaperna sinsemellan.

För att få en uppfattning om vilken av egenskaperna som de ansåg vara 
absolut viktigast bad jag dem prioritera vilken egenskap som de satte allra 
främst. Alla barn klarade inte av att göra detta. Tolv pojkar och elva flickor 
kunde dock göra en prioritering.

Pojkarna sätter att vara en juste kompis på första plats (5), följt av att vara 
duktig i skolan (4). Utseende, kläder och att vara stark får också högsta prioritet 
av en pojke vardera. Ingen pojke prioriterade idrott högst. Flickorna prioriterar 
skolan först (6), följt av att vara juste kompis (3). Utseende och att vara duktig 
i idrott får högsta prioritet av en flicka vardera. Ingen flicka prioriterar kläder, 
att ha mycket muskler eller att vara stark.

Att vara duktig i idrott tappar alltså sin relativt starka position då barnen gör 
en prioritering mellan alla alternativ. Social kompetens och kunskaper går före 
yta i barnens värld. Någon fixering på yttre attribut som utseende, kläder och 
kropp tycks barnen inte göra. När den fysiska kroppens yttre attribut ställs mot 
andra sociala kompetenser är således inte kroppen som yta något som får en 
framträdande plats. Återigen tycks normen vara det ordentliga, justa och 
gedigna för både pojkar och flickor, och dessa kompetenser är inte könsmärkta. 
Genus har ingen större betydelse då barnen tar ställning till det som är viktigast 
för dem.

Män arbetar -  kvinnor sysslar

När barnen mer direkt uppmanades att beskriva vad kvinnor och flickor, män 
och pojkar gör, d v s  konstruktionen av kvinnligt och manligt utifrån handling 
och aktivitet, hämtade de ofta sina exempel från en genusinpyrd värld. En 
traditionell könsstereotyp värld växer fram. I denna uppgift kunde barnen lätt 
konkretisera genus utifrån sina egna erfarenheter. I görandet har genus återigen 
en stabil hemvist i orden. Orden är bärare av mening om kön och genus har ett 
tryggt fäste. Görandet vet vad genus vill. Men det finns intressanta instabiliteter 
i genus i deras utsagor. Pojkar och flickor är inte alltid överens om vad som 
skall styras av genus. Att tro att konstitutionen av kvinnligt och manligt 
utmärks av konsensus är att missta sig.

Ett gemensamt genusmönster som framtonar är att barnen associerar 
begreppet ”lönearbete” mer generellt till män, medan kvinnor knyts både till



109

lönearbete och till arbete i hemmet. Den traditionella arbetsdelningen efter kön 
tycks vara en gemensam bild de utgår från då de beskriver kvinnors och mäns 
verksamheter. Men det finns också utsagor som bryter mot det traditionella.

Många arbetsuppgifter ordnas således in i traditionellt genusmärkta 
verksamheter. Laga mat, städa och tvätta är kvinnligt genusifierade sysslor i 
bamens värld och kroppsarbete är manligt genusifierat.144 Manliga aktiviteter 
kunde beskrivas i positiva termer som viktiga, medan denna beskrivning helt 
utelämnas för kvinnliga aktiviteter. Det manligt genusifierade arbetet erhåller 
en hierarkisk position gentemot det kvinnligt genusifierade, vilket visar sig i att 
manligt genusifierad aktivitet framställs som viktigare än kvinnlig genusifierad 
aktivitet.

Den första utsagan får visa hur problematiskt det kan vara att beskriva både 
vad kvinnor och män gör och hur de ser ut. En könsstereotyp naiv bild av 
kvinnligt och manligt får representeras av denna pojke. Trevande och ordknapp 
söker han efter tecken för kvinnligt och manligt och hamnar slutligen i en 
diskurs byggd på könsstereotypt tänkande om vad kvinnor och män gör.

Han har kläder och skor. Han har strumpor och jacka. (Vad gör de?) Han brukar jobba.
Kanske i en affar... handlar.

De (kvinnor) har skor och så... ögon och hår. Strumpor. (Vad gör de?) Lagar mat.
Handlar.

Pojkar har en näsa och en hatt och händer och fotter. (Vad gör pojkar?) Skriver och tittar
i tidningen. Tittar på TV. Sover.

Att de har en kind. Hon har händer. (Vad gör flickor?) Vattnar blommor. De syr.

Denne pojke hade som synes en hel del problem med sin beskrivning av 
kvinnligt och manligt samtidigt som han, då han väl kommer in på en 
beskrivning, hamnar inom en genusinpyrd diskurs då jag frågar vad kvinnor 
och män gör.

Ett annat exempel där kvinnors och mäns arbeten beskrivs utifrån en 
traditionell könsarbetsdelning:

144 Göran Ahme & Christine Roman har i rapporten Hemmet, barnen och makten. 
Förhandlingar om arbete och pengar i familjen, bl a undersökt hushållsarbetets fördelning. De 
konstaterar att en betydande förändring av organiseringen av arbetet i hushållet har skett under 
de senaste trettio åren. Denna förändring undersöks närmare. Man konstaterar att 
arbetsfördelningen i hemmet varierar kraftigt beroende på vilken typ av sysslor det är frågan 
om. Diska och handla mat är två sysslor som delas ungefär lika paren emellan, medan laga mat, 
tvätta och städa är sysslor som kvinnor har huvudansvaret för. s 27.
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De (kvinnor) håller på och kanske planterar blommor och sånt. Planterar blommor i 
rabatten. Håller på och lagar mat

De (män) håller på med sina papper och sånt. Kanske skriver på maskin och läser 
tidningen också. (Flicka)

Kvinnligheten kan också symbolisera en distansering från det läskiga och 
farliga. Kvinnligheten söker inte det spännande och äckliga utan stannar inom 
gosigheten.

/ . . . / I  fall de skall köpa djur så köper de inte ormar eller spindlar eller något sånt. De 
köper hund eller kanin eller katt. (Vad gör kvinnor då?) Stryker och tvättar kläder.

Men beskrivningarna bär också på det asymmetriska mellan kvinnligt och 
manligt ”görande”. Det män gör har större värde än det kvinnor gör.

En idealisering av det manliga arbetet framskymtar i denna flickas utsaga. 
Hon har just beskrivit hur män ser ut och vi kommer in på vad män gör.

Ja dom (män) arbetar mest. Dom kan arbeta med att såga ner träd och bygga grejer och 
dom skulle kanske jobba på kontor. Dom skulle kanske bygga mopeder och bygga bilar. 
Dom gör massor med saker som är nyttigt.

I flickans utsaga ovan får männens arbete symbolisera styrka och nyttighet 
medan beskrivningen av vad kvinnor gör först hamnar inom en likhetsmall, 
men snart framtonar särskiljandet i form av omhändertagandet. Omvårdnaden 
markeras inte med nyttighet, snarare är det ett faktum som noteras.

Dom (kvinnor) kan vara på arbete som mannen men då kanske dom arbetar med ridning 
eller säljer ridsaker eller kläder eller nånting sånt. Dom kanske arbetar på kontor 
också...och mest så är ju  kvinnorna hemma och ger bamen mat och skjutsar dom till 
skolan och håller på så där ... ja, det gör dom.

Då hon skall beskriva pojkarnas och flickornas aktiviteter markerar hon att 
flickorna inte gör så mycket. Inget bam gjorde en sådan markering för 
pojkarnas del.

De (pojkarna) spelar bandy på skolgården. Dom går oftast i skolan och så där.

(Vad gör flickorna då?) Ofta är dom snälla. Och på rasterna hoppar dom hopprep, och så 
gungar dom, hänger i stången. Ja, dom gör inte så mycket. Räknar matte i skolan och sånt 
där.

Att räkna matte i skolan kan utmärka vad flickor gör men denna associering 
framhålls inte som något direkt positivt. Det snälla i kvinnligheten har dock 
uppmärksammats.

Men det finns utsagor där kvinnors och mäns arbete inte enbart ordnas 
utifrån en traditionell mall. Denna flicka tycks pendla mellan det traditionella
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och det mer radikala i sin bild av kvinnors arbete. Bilden av vad män gör är 
dock traditionell.

En man brukar oftast ha jobb som är...de jobbar med tidningar, sjukhus, veterinär.(Vad 
gör de på sjukhuset?) Ja, de botar människor och kanske gör olika mediciner så att 
människor blir friska.

Då hon skall beskriva vad kvinnor gör hamnar hon först inom en traditionell 
genusordning men byter sedan inriktning för att åter landa i det traditionella.

Och så böljar de på balett och ridning. Och så börjar de väl på...botar människor. 
Sjukhuskirurg kanske de blir. Eller så håller de mest på... Min mamma ... så fort det är 
vackert väder ska hon jäm t hålla på och sola.

Kvinnors verksamheter riktas först, av denna flicka, inte direkt mot 
lönearbetet utan andra och då genusfårgade aktiviteter blandas in för kvinnors 
verksamhet. Hon är dock ganska radikal i uppfattningen om vad kvinnor kan ha 
för yrken.

Ingen pojke beskrev kvinnors arbete bortom en traditionell könsarbetsdelning 
medan flickorna poängterade att män skulle delta i omsorgen av barnen. 
Maktasymmetrin i genus framtonar i utsagorna ovan. Både flickor och pojkar 
hittar ord för mäns aktiviteter i positiva termer. En del flickor söker utvidga 
kvinnlighetens sfar, men beskrivningarna är inte laddade med positiva 
förtecken. Det verkar som om genus ”stör” flickornas världsbild mer än 
pojkarnas.

Genus och jag-kan-kroppen

Kroppen är säte för upplevelse och barnet erövrar världen med kroppen. 
Denna kropp som Merleau-Ponty kallar egenkroppen är betydelsefull för ett 
bam i sjuårsåldem. Egenkroppen är en kropp som interagerar med världen 
genom att vara i världen. Denna kropp upplever världen via sinnena och 
hanterar världen genom att ingå i den. För att fånga denna dimension av 
kroppen frågade jag barnen vad de var bra på.

Efter ett antal intervjuer tyckte jag ändå att det var märkligt att barnen så 
ofta markerade att de var bra på något fysiskt. Jag hade nog förväntat mig att en 
sjuåring, som snart avverkat sitt första år i skolan, skulle ta upp mer 
traditionella skolämnen som läsning, skrivning, matematik, o s v .  Jag 
misstänkte därför, att eftersom denna fråga kom i slutet av intervjun, kanske 
denna placering också påverkat barnen att lyfta fram fysiska aktiviteter. 
Intervjun hade ju till stora delar handlat både om idrott och om kropp. Jag 
placerade därför denna fråga först i intervjun efter ett antal intervjuer. Jag 
startade alltså med att fråga vad de tyckte att de var duktiga på. Men även nu 
poängterade flertalet bam sina fysiska kapaciteter. Poängteringen av fysiska
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förmågor blir än märkligare eftersom de också markerat vikten av att vara 
duktig i skolan. Det är viktigt att vara duktig i skolan, säger de, men de flesta 
barn framhäver inte sina skolkompetenser som något de är bra på. Först då jag 
påpekar att de kan gå utanför aktiviteter som kräver kroppslig kompetens lyfter 
en del fram boklig och social sådan.145 Antingen har många barn redan efter ett 
år i skolan fått klart för sig att de inte är så duktiga i skolan, eller också 
associerar de inte till skolvärlden då jag bad dem att berätta vad de var bra på. I 
lekvärlden är egenkroppen mästare och ger både flickor och pojkar en positiv 
självbild. Där är de små mästare.146

Det kan också tänkas att barnen börjat anamma skoldiskursen. Man skall vara 
duktig i skolan och detta är då man arbetar med ”hjärnan”, inte med ”kroppen”. 
Det är också värt att notera att de flesta barn tyckte att de var bra på något. Av 
de fyrtio intervjuer jag närgranskat, innehåller alla så när som på tre positiva 
kommentarer om den egna färdigheten. Det är tre pojkar, två från 
högstatusområdet och en från lågstatusområdet, som inte kan komma på något 
som de tycker att de är duktiga på. Alla flickor kommer på något spontant.

Några få barn nämner dock skolkompetenser direkt när jag ber dem nämna 
något de är bra på. En flicka svarar matte och religion direkt på frågan och en 
flicka matte och oä och en läsa, skriva, matte. En flicka svarar lite blygsamt att 
jag är lite duktig på matte, spela spel och räkna och en flicka nämner skriva... 
jag  skriver slarvigt men jag  kan stava ... och så är jag  bra på matte. En pojke 
svarade rita och en flicka spela piano och fiol. Det är alltså flickorna som lyfter 
fram spontant att de är duktiga i något skolämne. Ingen pojke nämner något 
traditionellt skolämne direkt.

Jag frågade också specifikt vilket skolämne de tyckte att de var bäst och 
sämst i. Tolv flickor och sju pojkar väljer ut matte som sitt bästa ämne, medan 
sju flickor och en pojke tycker att de är dåliga i matte. Matematik är på denna 
nivå något som intresserar flickorna i lika hög grad som pojkar och som många 
flickor tycker att de är duktiga i.147

Sociala kompetenser lyfts fram av två pojkar. En påpekar att han är duktig 
på att leka och att hjälpa pappa och en att han är duktig på att dra upp 
maskrosor. Flickorna nämner sociala kompetenser oftare än vad pojkarna gör, 
och flickorna har ett större utbud av skapande och sociala aktiviteter. Städa, 
passa småsyskon, hitta på saker, ”massaga”, ta hand om husdjur, skoja med

146 Torben Hangård Rasmussen och Matti Bergström påpekar, från olika positioner, den vilda 
lekens betydelse i barnets värld. Se Hangård Rasmussen, Torben (1993) Den vilda leken. Lund
Studentlitteratur och Bergström Matti (1997) Svarta och vita lekar: kaos och ordning i 
hjärnan -  om det lekande barnet. Stockholm: Wahlström & Widstrand.
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katten, sy gosedjur, vika pappersfigurer, hitta på sagor och bära sten, var 
aktiviteter som flickorna nämnde. En flicka påpekar också att hon är bra på att 
bråka med sin lillebror. Både flickor och pojkar nämner att de är bra på att 
spela spel. Två pojkar tar upp dataspel som något de är duktiga på. Ingen flicka 
markerar detta.

Men, som sagts, flertalet barn nämner direkt en aktivitet som är knuten till 
någon fysisk kompetens. Både flickor och pojkar nämner spontant att de är 
duktiga i att springa och simma, cykla och kasta boll. Hoppa, hjula, snurra runt 
på stång, gå ner i spagat framhölls av flickor liksom att dansa, hoppa säck, 
hoppa hage och gunga. Pojkarnas specifika aktivitet blev spela kula. En rätt så 
traditionell bild av vad flickor och pojkar förväntas leka med kan således utläsas 
i deras utsagor. En pojke säger att han är duktig i att boxas.

Men barnen, både flickor och pojkar, nämner också ”riktiga idrotter” som 
något de är bra på. Elva av fyrtio barn anger en sport som direkt svar på vad de 
är bra på. Fyra av dessa är flickor. Idrottsaktiviteter som nämns endast av 
pojkar är pingis, handboll, längdhopp. Tennis, ishockey, bandy och fotboll 
nämns av både flickor och pojkar.

Lite förvånad blev jag över flickorna nedan när jag frågade vad de var bra 
på.

Jag är duktig på fotboll, på bandy...vad var d e t... ishockey

Jag försöker också få henne att säga något som ligger utanför idrotten ...
(Om du skall säga något som inte har med idrott att göra, vad skulle du då säga att du är 
bra på?)...D et är det här som man kastar upp en boll, kastar upp en sån där på. (I en 
korg?)

Elon fortsätter med att lyfta fram andra fysiska kapaciteter.
... Ja .. .jag är bra på att stå på händer och att gå ner i spagat lite.

En annan flicka med en oomkullrunkelig självbild får belysa hur idrotten 
också bidrar med att skapa en självbild full av tillit.

Jag är bra på att vara målvakt på ishockey när vi spelar på asfalt. Det tycker jag att jag är 
bra på, fast inte så jättebra precis, men lite. (Är det något annat du kommer på att du är 
duktig på? Det behöver inte vara idrott eller sport eller lek... det kan vara vad som 
helst.) Jag tycker jag är bra på att skriva för då hittar jag på en massa saker som jag ska 
skriva... sen så tycker jag att jag är bra på att crawla när jag simmar, simma under 
vattnet och simma ryggsim. Jag tycker att jag är lite bra på att rita.

Då jag frågar henne vad om hon kan säga vad hon är dålig på hämtas 
exemplet åter från idrottsvärlden.

(Kan du säga något som du inte är så bra på?) Ja, det kan jag verkligen. Jag är jättedålig 
på att vara målvakt i fotboll. Fast jag är aldrig d e t... jag brukar vara det ibland. Fast för 
det mesta är det en som heter Oscar som är målvakt.
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På frågan vad hon vill kunna lämnar hon dock idrottsvärlden.
Hårfrisörska och doktor. / . . . /  göra såna här jättemånga saker med papper, for det tycker 
jag är jätteroligt. Och så vill jag också bli lite konstnär.

Det goda självförtroendet på pojksidan får denne pojke representera.
Inte för att skryta, men fotboll. Tennis. Jag brukar vinna oftast. (Om du skall nämna 
något som du är bra på som inte har med idrott att göra -  vad är du duktig på då?) 
Ganska duktig på piano.

De höga kraven på honom själv framkommer då jag ber honom säga något 
som han inte är så bra på.

Golf. Hoppa längd. Även om jag hoppar längst i klassen så är jag inte så bra.

Ingen flicka framställde sig som ”vinnare”.

Barnen nämnde också ofta fysiska kapaciteter när de påpekade vad de inte 
var bra på och vad de ville kunna. Denna pojke, som är med i en simklubb, 
lyfter inte fram simning som det han är bra på utan markerar i stället att det är 
just i simning som han har sina brister. En jämförelse med flickan ovan som 
också hade simning som en fritidsaktivitet visar på hur olika upplevelsen av att 
duga kan vara. Han får börja med att tala om vad han är bra på.

Jag vet in te ... är det av allt möjligt ( Precis vad du vill!)... Det kanske ... Något som jag 
är bra på...D et är att springa. Särskilt på att dra upp maskrosor. En gång fick jag en sån 
här lång rot. Kolla.

(Oj!! Kan du säga något som du inte är så bra på?) Det är att klättra upp på taket. Inte 
simma fjärilsim. Jag fattar inte, ska man göra så här eller? (Visar med kroppen)

När jag fortsätter att fråga vad han skulle vilja kunna, säger han så här:
Att klättra upp på ett berg. ...Åh, vad roligt det skulle vara kunna simma fjärilsim! 
(Tränar du på det?) Jag försöker men jag sjunker hela tiden ner till botten när jag gör 
fjärilsim.

Genus tycks vara mer aktivt inom det sociala kompetensområdet än inom det 
fysiska. Flickornas större arsenal av ”pysselaktiviteter” och aktiviteter av 
omvårdande karaktär framträder tydligt. Pojkarna lyfter inte fram dessa i lika 
hög grad som flickorna. Huruvida flickorna verkligen ägnar sig mer åt detta 
pysslande är inte säkert, men det som är intressant är att flickorna menar att 
detta är något som man kan lyfta fram som en kapacitet -  det man är duktig på. 
Pojkarna höll sig till det fysiska eller idrottsliga istället. Både flickor och pojkar 
tycks uppleva det glädjerika i att vara fysiskt aktiva. Genus har inte häftat vid 
rörelsen i sig, dock aktiviteterna. Flickorna tycks vilja flytta på genusgränsema 
inom det idrottsliga området, medan pojkarna tycks vara nöjda med sin värld
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som den är. Pojkarna markerade också att idrotter i sig är en värld där de gärna 
vill förvärva mer kunnande.

Iscensättning av genus

Innebörder av kvinnligt och manligt i vår samtid formas 148 i en värld där 
globalisering och pluralism och konsumtionskulturen utmanar och bryter ner 
institutionernas sammanhållande krafter och där vetenskap och teknik mer och 
mer suddar ut gränsen mellan människa, djur och maskin.149 I det senmodema 
konsumtionssamhället beskrivs människan som oroligt reflekterande, lätt 
manipulerbar och en som letar efter bekräftelse av sig själv, och människan 
tillåts idag leker med sin identitet genom att utmana rigida föreställningar om 
den sanna Kvinnan eller Mannen. Kroppen görs till en scen där identitetspjäsen 
kan redigeras och uppföras. Kroppen har därmed kunnat inta en ny position. 
Kroppen blir inte endast en förmedlare av yttre krafter utan också en värld för 
identitet, stil och smak.150

Men den aktiva kroppen ses som aktiv i det senmodema samhället ofta 
utifrån ett reflexivt perspektiv. Denna kropp överlämnar sig till en position där 
kalkylering och medvetenhet härskar över direkt upplevelse. Jag-kan-kroppen 
ryms inte innanför denna diskurs. Men det är denna kropp som är bamens 
kropp. Barnen har ännu en bit kvar innan disciplineringen av känslor och 
upplevelse nått vuxenvärldens krav. Det rationella förnuftet är ännu inte 
förkroppsligat. Min utgångspunkt är att bamen lever i en fenomenal kropp -  i 
”egenkroppen” -  och i ”jag-kan-kroppen”. Den fenomenala kroppen är bamens 
kropp. Jag-kan-kroppen är dock situerad i en värld som omger denna egenkropp 
med en rad förbud och påbud. Bamens jag-kan-kropp är subjekt samtidigt som 
denna jag-kan-kropp är objekt och medium för kulturens alla måsten.

Flickorna och pojkarna i studien håller på att förkroppsliga den kollektiva 
genuskroppen, den kropp som är godkänd inom kulturen och som kan passera

148 Giddens påpekar att i ett samhälle där man förväntas gifta sig av kärlek och där intimitet 
och känslomässiga band skall hålla ihop en livslång relation kommer relationerna mellan man 
och kvinna att förändras. Plastisk sexualitet, en sexualitet som är befriad från reproduktion, 
förändrar både kvinnors och mäns förväntningar på ” den äkta kärleken”. Giddens (1992): The 
transformation o f  Intimacy. Sexuality, Love & Eroticism in modem Societies. Cambridge UK: 
Polity Press

149 Se t ex Donna Haraway (1991 op. cit.)

150 Lars-Magnus Engström och Per Nilsson har visat hur idrotten medverkar i produktionen av 
smaker i livsstilarnas rum. Lars-Magnus Engström (1999) Idrott som social markör. 
Stockholm, HLS Förlag. Nilsson, Per (1998): Fritid i skilda världar Stockholm : Statens 
kulturråd, Ungdomsstyr.
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som en normal, erkänd och bejakad kropp. Modellen for idealet visar sig i 
barnens konstruktion av Den Riktiga Kvinnan och Den Riktiga Mannen. Denna 
idealtyp speglas i deras val av kroppsideal och i deras syn på vilka egenskaper 
som bör kopplas till en kvinnlig och manlig kropp, samt i deras syn på vad 
kvinnor och män kan göra. Både flickorna och pojkarna är tydliga i sina val av 
bilder. En medel-Svensson, slank och vältränad, tycks vara deras vuxenideal. 
Genus tillhandahåller en mängd könsmärkta symboler för vad som kan vara 
kvinnligt och manligt.

Manligt genusifierat arbete förkroppsligas som positivt av båda könen och 
idealiseras av flickor, medan det kvinnligt genusifierade arbetet är 
förkroppsligat som något man bara gör. Förkroppsligandet av kvinnors snällhet 
verkar vara ett faktum hos båda könen. Idealkroppen delas in i kvinnligt och 
manligt utifrån muskler som särskiljande gräns. Därmed förkroppsligas styrka 
som manligt och slankhet som kvinnligt. Hull och fett är inte genusifierat. 
Fysisk aktivitet, rörelse verkar inte heller vara genusifierad i sig. Både flickor 
och pojkar är aktiva och tycks njuta av att behärska sin kropp. Jag-kan-kroppen 
har ännu inte börjat fundera på allvar över hur den skall vara som flick- och 
pojkkropp men den vet vad den tycker om. Jag-kan-kroppen är således ännu 
svagt genusifierad medan genus har könsmärkt en del aktiviteter. Men flickorna 
tycks ha större problem med att få ordning på genus än vad pojkarna verkar ha.

Exkurs: Kvinnligt och manligt i kroppsdiskurser

Hur det historiska, sociala och kulturella könet har konstruerats har varit en 
uppmärksammad fråga inom feministisk kunskapsteori. Speciell 
uppmärksamhet och kritik har riktats mot idén om det humanistiska subjektet, 
herre över sin egen kropp, som antogs kunna erövra en identitet utifrån en 
autonom position. 151 Tanken var herre och kroppen var slav. Om kritiken av 
hur det rationella förnuftet behandlar kroppsligheten skall kunna tas på allvar 
inom feministisk epistemologi, måste det humanistiska subjektets roll som 
identitetsskapare emellertid problematiseras. Kön måste teoretiseras från en 
annan position om man vill uppnå en förändring i synen på relationen mellan 
könen, eftersom det humanistiska subjektet gör det maskulina subjektet 
okroppsligt och transcendent och det feminina ”subjektet” immanent genom 
bindningen till kropp och natur. 152 Genusifieringen av förnuftet som manligt

151 Aristoteles och Descartes lyfts oftast fram som konstruktörer av denna diskurs.

152 Den feministiska fdosofiska motdiskursen analyserar det humanistiska subjektet ingående 
eftersom de menar att denna subjektskonstruktion med nödvändighet placerar kvinnan utanför 
diskursen.
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och kroppsligheten som kvinnlig, upprättade en hierarkisk ordning mellan 
könen.

Det är inte min avsikt att göra någon mer ingående belysning av hur kroppen 
teoretiserats inom social teori. Sammanställningar över denna kunskap finns 
redan.153 En sådan ligger inte heller i linje med avhandlingens syfte. Men det är 
meningsfullt att belysa den kroppsdiskurs som gör kvinnligt underordnat 
manligt. Jag närmar mig detta problem genom att reflektera över den diskurs 
som gjort kroppen passiv. Mot denna diskurs ställs en diskurs där kroppen görs 
aktiv.

Dialogen som förs inom kroppsdiskursen visar också hur de kvinnliga 
kropps- och könsteoretikema söker efter svaga länkar i männens 
kunskapsproduktion. Kvinnliga teoretiker strävar efter att ge den kvinnliga 
kroppen position, röst, kontroll och legitimitet inom en diskurs där den manliga 
kroppen positionerat sig som norm och förvisat den kvinnliga kroppen till 
kunskapsobjekt och objekt för den manliga blicken.154 Men den manliga 
kroppen har, för att kunna erövra denna suveränitet, varit tvungen att kliva ur 
sin kroppslighet och skapa sig som autonomt subjekt. Inom det autonoma 
subjektets diskurs gjordes kvinnlig kropp passiv och manlig själ aktiv. Kroppen, 
konkret och materiell, fick vistas i det autonoma subjektets skugga.

Den splittrade kroppen

Connell är en av de manliga könsteoretikema som ger kroppen en position 
som just kropp genom att peka på den dimension som kroppslig erfarenhet 
utgör.

Kroppen måste också betraktas för vad den är, som kropp. Kroppar åldras, blir sjuka, 
njuter, får genusprägel och ger liv. Det existerar en absolut, oreducerbar kroppslig 
dimension när det gäller erfarenheter och praktik -  svetten kan inte utelämnas. 155

Men denna svett, kroppslig och fysisk, har trots sin självklara dimension haft 
svårt att hitta en teorisk position i manlighetens kanon.156Att kroppen är grund 
för all mänsklig verksamhet är svårt att förneka men hur skall vi förstå den? Vi

153 Se t ex Bryan S. Turner (1996): The Body and Society Explorations in Social Theory. 
London, Thousand Oaks New. Dehli: Sage Publications och Shilling, Chris (1993): The Body 
and Social Theory. London, SAGE Publications.

154 Se Carole M. Armstrong (1986): Edgar Degas and the representation o f the female body i 
The fem ale Body in Western Culture Contemporary Perspectives. Ed. Susan Rubin Suleiman, 
Cambridge Massachusetts and London: Harvard University Press.

155 Connell, R W. (1999): Maskuliniteter. Göteborg'. Daidalos, s. 77.

156 Maskulinitetsforskningen söker nu andra vägar att teoretisera kroppen.
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är en kropp, vi har en kropp och vi blir till i denna kropp, så var och en skulle 
kunna hävda ett slags suveränitet genom sin kropp. Men kroppen har svårt att 
hitta en sådan position i teorierna eftersom den har tystats av ett rationellt 
subjekt. Det autonoma rationella subjektets kanon konstruerade det maskulina 
subjektet hegemoniskt genom att tillskriva manlighet förnuft, dygd, mod och 
behärskning.157 Det rationella förnuftet fick fäste i en manlig kropp medan 
kvinnans kropp knöts till materia, natur, irrationalitet och immanens. En analys 
av Kvinnan och Mannen som artefakter visar att den objektiva vetenskapen 
också vilar på myter och metaforer om kvinnokroppen. Kvinnokroppen intar 
samma position som naturen intar i den vetenskapliga diskursen, den blir 
kunskapsobjekt.158 Kvinnokroppen blir också metafor för hur relationen skall 
vara mellan könen: Kvinnan åker Mannen brukare, (sexualiteten)159 kvinnan 
materia, mannen konstruktör, (alstringen) kvinnan natur, mannen kultur 
(vetenskapen).160

Dualismen kropp och själ splittrade således upp kroppen. Denna splittring 
gjordes redan av Platon. Kroppen underordnades själen redan i den antika 
kulturen. Men då kroppen blev styrd av det humanistiska subjektet, gjordes 
kroppen och själen till två helt åtskilda substanser. Descartes indelning av 
kroppen i res cogitans och res extensa lade grund för förnuftets primat. 
Kroppen blev nu fast knuten till natur.161 Denna diskurs röjer så väg för en 
generell, universell icke kroppslig världsbild. Generella principer, generella 
normer och universella teorier kan utvecklas från detta perspektiv. Den 
konkrete andre, vår närmaste like, är inte den som får stå som förebild för 
moraliska ställningstaganden.162

Den kvinnliga kroppen och det kvinnliga förnuftet har således fått inta en 
underordnad position i den kosmiska ordningen, inom den religiösa ordningen, 
163 inom den medicinska ordningen164 och inom den sociala ordningen.165

157 För en kritisk problematisering av skillnad och likhet mellan könen se Moira Gatens 
(1991): Feminism and Philosophy Perspectives on Difference and equality. Bloomington and 
Indianapolis: Indiana University Press.

158 Se Fox -  Keller och Carolyn Merchant op. cit.

159 Se Page du Bois (1988) Sowing the Body. Psyhoanalysis and Ancient Representations o f  
Women Chicago and London: The University o f Chicago Press

160 Merchant Carolyn, (1980) op. cit.

161 Se Grosz, Elizabeth (1994): Volatile bodies. Toward a corporeal feminism. Bloomington: 
Indiana Univ. Press, s. 8

162 Se vidare kritik från Benhabib, op. c i t . , kapitel 5, Den generaliserade och den konkreta 
andre: Kohlberg -Gilligan -  kontroversen och moralteori

163 Ekenvall (1992) op. cit.
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Descartes' tes band slutligen kvinnokroppen till natur och därmed till 
immanens. Kroppen blev till natur (immanent), som kontrolleras av förnuftet 
(transcendent). Kvinnokroppen bands till natur och immanens genom sin 
biologiska funktion, medan den manliga kroppen hotades med kastration för att 
kunna passera in i den symboliska ordningen.166 Mannen som inte underordnar 
sig faderns lag, hotas med den kastrerades position. Den manliga kroppen måste 
slitas från moderskroppen.

Den feministiska motdiskursen blev att kritisera hur moderskroppen 
hanterades inom denna diskurs. Den manliga diskursen häftar med skuld till 
moderskroppen. Ett kvinnligt rationell tänkande, d v s  det tänkande som utgår 
från moderserfarenheten, borde jämställas med det maskulina rationella 
tänkandet.167

En annan kritik är att det rationella autonoma subjektet, det humanistiska 
subjektet, är själva förutsättningen för utvecklingen av en hegemonisk 
maskulinitet, och det är också endast ett autonomt rationellt subjekt som kan 
definiera det feminina som brist eller negation. Det kvinnliga blir en negation 
till det hegemoniskt manliga och inom begreppsparet manligt -  kvinnligt kan 
kvinnligt endast vara brist och negation.168 Först då upplysningens humanistiska 
subjekt lämnar sin position som självskriven utgångspunkt för kunskapandet, 
kommer kroppen att kunna inta en ny position där förnuft och sanning skapas 
intersubjektivt och interkroppsligt. Kritiken av det autonoma rationella 
subjektet har drivits av feministiska röster i syfte att frigöra kroppen från en 
diskurs där den kvinnliga kroppen fått härbärgera det som en rationell kropp 
måste renas från.169

164 Teknik och synen på födandet har förändrats efter det att läkarvetenskapen övertagit 
kontrollen av kvinnors födande, amning och barnavård. Martin, Emely (1989): The woman in 
the body, A cultural analysis o f  reproduction. Boston: Bacon Press

165 Jag tänker närmast på Locke, Hume och Rousseau.

166 Jacques Lacan, (1958): The Meaning o f  the Phallus. / / 1: Psychoanalysis and gender, 
op.cit.

167 Se tex Ruddick Sara (1989): Maternal thinking. Toward a politics o f  peace. New York: 
Ballantine Books. Gallop, Jane (1988): Thinking through the body, New York: Columbia 
University Press, samt Kristeva, Julia (1986): Stabat mater. / /I : The Female Body. Western 
Culture. Contemporary perspectives. Ed. Susan Rubin Suleiman, Cambridge, Massachusetts, 
London: Harvard University Press.

168 Se t ex kritik från Harding, Scott och Irigaray.

169 Se Gatens Moira, (1991) op.cit, Grimshaw, Jean (1986): Philosophy and fem inist thinking, 
Lloyd Genevieve, (1993): The man o f  reason, ’’M ale" & ” Fem ale” in Western Philosophy. 
Minneapolis: University o f Minnesota Press samt Jean Grimshaw(1986): Feminist 
Philosophers, Womens Perspectives on Philosophical Traditions. London: Harvester
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Den aktiva kroppen

Inom den diskurs där människan anses skapa sitt själv intersubjektivt, överges 
emellertid det autonoma subjektet. Inom denna diskurs lösgörs subjektet. Ett 
intersubjektivt subjekt är i tillblivelse i relation till andra. Kvinnan, biologiskt 
knuten till sin kropp på ett annat sätt än mannen, fick inom det rationella 
autonoma subjektets diskurs en immanent position. Denna position försvinner 
inom det intersubjektiva perspektivet. Kroppen ses som transcendent och 
motsatsparen subjekt -  objekt upplöses. Ett intersubjektivt perspektiv möjliggör 
sålunda en jämlik &roppsrelation mellan könen, men är ingen garanti för att en 
asymmetrisk maktrelation mellan könen automatiskt skulle upphöra. Som 
tidigare påpekats så har det autonoma subjektet tillskrivit den manliga kroppen 
en normerande position. Det intersubjektiva perspektivet löser visserligen upp 
splittringen mellan transcendens och immanens, men denna position kan ge 
samma förvrängda kunskap om kvinnligt och manligt som det perspektiv där 
subjektet cirkulerar inom det rationella autonoma subjektets diskurs - eftersom 
denna kropp ses, som tidigare påpekats, som en generell kropp, inte som hans 
eller hennes kropp. Frågan som måste ställas är hur vi skall förstå kroppen som 
materialitet utan att den kvinnliga kroppen a priori får en underordnad position 
gentemot den manliga.

Att se kroppen både som subjekt och som medium för andra genusregimer 
ger kroppen en interaktiv roll i formningen av sig själv. Kroppen kan både vara 
subjekt (skapar sig själv) och objekt (medium för kultur). Men det 
interkroppsliga perspektivet som Merleau-Ponty erbjuder är i behov av en 
djupare kulturell analys där den kvinnliga kroppens villkor sätts i relation till 
den manliga kroppens. Denna granskande uppgift har utgjort en betydelsefull 
del av feministisk epistemologi. Genuskroppskonceptet kan belysa hur synen på 
den kvinnliga och den manliga kroppen medverkat till att skriva berättelsen där 
den manliga kroppen fick sin suveränitet. Vändningen inom det feministiska 
tänkandet från en belysning endast av relationen mellan kvinnligt och manligt 
till att skriva berättelser där kvinnligt står på egna ben är en ny spännande 
diskurs, och det återstår att se huruvida Den manliga dominansen söker nya 
vägar om de kvinnliga berättelserna blir alltför radikala.

Barnens utsagor om kvinnligt och manligt kan naturligtvis inte direkt 
relateras till dessa diskurser. Men man kan se att kroppsdiskursema gjort det 
möjligt för vissa berättelser att sedimenteras som sanningen om kvinnligt och

W heatsheaf samt Irigaray, Luce (1994): Könsskillnadens etik och andra texter. Stockholm: 
Brutus Östlings bokförl. Symposion
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manligt som bipolära och asymmetriska motsatspar. Denna berättelse tycks 
barnen vara bekanta med, och den bildar en bakgrund for representationen av 
den sociala världen. I barnens utsagor framkommer den asymmetriska 
relationen mellan kvinnligt och manligt. Den manliga kroppen, fysisk, hårig, 
stark och kompetent verkar ha skaffat sig en grund for att behålla sin 
symboliska överordnade position. Det kvinnliga, estetiserat och kultiverat, 
utmanar inte direkt denna symboliska position. Den fysiska ”naturliga” 
kvinnokroppen som onaturlig, och där det specifikt kvinnliga är tyst, får 
dessutom en utsatt objektiverad position i konsumtionssamhället. Det tuffa 
manliga tycktes inte heller vara något negativt för pojkarna, medan flickorna 
var mer avståndstagande. Snällheten knuten till kvinnligheten garanterar den 
goda relationen mellan kvinnligt och manligt, samtidigt som denna berättelse 
möjliggör att det kraftfulla och fysiskt starka blir en önskvärd och nödvändig 
manlig kompetens som det svaga fysiskt kvinnliga kan förlita sig till. 
Genusordningen är fast förankrad i den fysiska kroppen.
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Kapitel 6: Idrott och genus

Barn och idrott

Idrotten tar kroppen i anspråk på ett aktivt sätt och en idrottande kropp är 
påtagligt fysiskt verksam. Men den idrottande kroppen måste inordna sig såväl i 
en genusregim som i en kroppsregim. Både kropp och den kroppsliga 
prestationen disciplineras.170 Idrotten är således en betydelsefull institution som 
aktivt verkar för att fysisk aktivitet skall utövas på ett på förhand bestämt sätt. 
Detta ombesörj es av föreningar under ledares uppsikt och inom ett förutbestämt 
regelsystem. Idrottsföreningar söker aktivt involvera barn i föreningsidrotten 
vid tidig ålder och bamidrotten utgör ett vitalt verksamhetsområde för många 
föreningar. Ekonomiskt stöd, i form av lokala aktivitetsstöd och ideellt 
arbetande ledare, håller många gånger verksamheten uppe.171 En omfattade 
utbildning av bam-och ungdomsledare äger rum på såväl lokalt som centralt 
plan. I riktlinjer utarbetade av Riksidrottsförbundet poängteras att bamidrotten 
skall organiseras och utformas efter barns villkor.172 Men bamidrotten har, de 
goda intentionerna till trots, kritiskt uppmärksammats i media och varit under 
debatt just för att den ofta är en spegelbild av vuxnas elitidrott.

Idrott är således betydelsefull som socialisationsagent i vår kultur173 - en 
betydelsefull uppfostringsmiljö -  och den utgör också en social mötesplats där 
bamen, genom att ingå i grupp, lär sig mer eller mindre väl att hantera sociala 
koder och relationer. Dessutom får de pröva sina psykiska och fysiska 
kapaciteter. Idrottsföreningen kan också ses som en speciell arena där inlärning 
av motoriska färdigheter och specifika idrotter äger mm. Idrotten ger bamen 
också rika tillfallen att lära sig sätta upp mål, tävla, konkurrera, kämpa och

170 För en sammanställning av kroppens sociologi se Bryan. S. Tumer (1991): Recent 
developments in the theory o f the body och Arthur W. Frank (1991): For a sociology o f the 
body: An analytical review / / 1: The Body Social Process and Cultural Theoiy. Ed. Mike 
Featherstone, Mike Hepworth, Bryan S. Turner. London Newbury Park New Delhi: Sage 
Publications

171 Se Idrott och Motion fö r  livet. Statens stöd till idrottsrörelsen och friluftslivets organisation. 
Stockholm: Fritze. (SOU 1998:76) Idrottsrörelsen som värdeskapare.

172 Se Idrotten vill. Verksamhetsidé och riktlinjer fö r  idrottsrörelsen in i 2000-talet, s. 15; Idrott 
för bam.

173 En rad idrottsforskare belyser idrotten ur detta socialisationsperspektiv som t ex 
Patriksson, Engström, Nilsson, Larsson, Carlsson, Redelius
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fokusera på egna framgångar. Denna del av verksamheten brukar i ideologiska 
sammanhang dock nedtonas. Att bamidrotten erbjuder dessa möjligheter 
innebär dock inte att bamidrotten också utformar sin verksamhet i linje med 
intentionerna. Gapet mellan ideologi och verklighet är nog lika stort här som i 
samhället i övrigt.

Idrottsföreningen är också en plats där flickor och pojkar lär sig att förhålla 
sig till kvinnligt och manligt. Genom idrott kan flickor och pojkar på ett 
konkret sätt få uppleva sin kropp och kroppslig kompetens inom en 
könsordning där gränser för kvinnlighet och manlighet både upprätthålls och 
utmanas. Flickorna lär sig hur kvinnlig idrott iscensätts, och pojkarna lär sig 
hur manlig idrott iscensätts, dock ofta inom instrumented kroppsdiskurs. 
Senmodemitetens idrott förändrar visserligen gränsen mellan kvinnligt och 
manligt på aktivitetsplanet. Men i könssegregerade tävlingspraktiker där 
tävlingsspiralen och rekordjakten174 bildar logiken i idrottsdiskursen, 
cementeras föreställningen att kvinnlig och manlig idrott är två från varandra 
skilda verksamheter som inte bör blandas.

Mötesplatsen för bamens förkroppsligade föreställningar av idrotten 
utgjordes även här av en bildserie. Inom denna del av intervjun gav jag bamen 
dels möjlighet att reflektera över bilder av idrott, dels fick de tala idrott fritt. I 
en exkurs lyfter jag fram en del av den kunskapsproduktion om den idrottande 
kvinnan och mannen som producerats inom humaniora och samhällsvetenskap. 
Dessa diskurser belyser hur föreställningar om den idrottande kvinnliga och 
manliga kroppen skapats.

Barnens idrottande

I undersökningsgruppen uppgav 25 av 59 av bamen att de tillhörde någon 
förening, d v s 42 procent: tretton pojkar och tolv flickor. Samtliga pojkar och 
nio av flickorna tillhörde en idrottsförening medan tre flickor hade sin 
föreningstillhörighet i annan typ av förening.175 Utöver detta var bamen 
delaktiga i en rad aktiviteter som inte var organiserade inom en förening. Detta 
kunde t ex vara simskola, pianolektioner och språkträning.

Ingen pojke tränade mer än två gånger i veckan medan fyra flickor uppgav 
att de hade aktiviteter av olika slag, i eller utanför förening, upp till fyra gånger 
i veckan.

174 Heinilää, K (1982):The Totalization Process in International sport. / / 1: Sportwissenschaft 
3. Schondorf: Verlag Karl Hofmann. Guttman, Alien (1978): From ritual to record. The nature 
o f  modern sports. New York: Columbia Univ. Press, Kapitel II.

175 Eftersom det inte är självklart för bam  i denna ålder vad en förening är för något, har jag 
klassat in föreningstillhörigheten utifrån den beskrivning av aktiviteten som bamen gjorde.



124

Sex av pojkarna skjutsades till träningen av pappan och två av mamman. Två 
pojkar fick skjuts av någon annans förälder eller av mor/farförälder och tre tog 
sig till träningen på egen hand. Fyra flickor fick skjuts av mamman, fyra av 
pappan, tre både av mamman och pappan och en cyklade tillsammans med 
pappan. Papporna var alltså i något högre utsträckning än mammorna 
involverade i att hjälpa barnen att ta sig till träningen.

Även om en stor del av barnen således inte var direkt involverade i 
idrottskulturen lever de i en värld där idrott och idrottsrelaterade aktiviteter inte 
är främmande för dem. Lilla sportspegeln var ett TV-program som nådde fram 
till en stor del av barnen och flertalet barn hade någon kompis, något syskon 
eller förälder som de refererade till då de talade om idrott.

Genus och idrottsaktiviteter

Vet då barn i sju-åtta års ålder något om idrott? Kan de särskilja olika 
aktiviteter från varandra och vet de hur man utför olika idrotter? Vet barn med 
andra ord vad vi talar om då vi använder ordet idrott. För att testa detta lät jag 
barnen själva tala om för mig vad tjugo olika idrotter tecknade på en bild hette. 
Bilden visade endast upp den utrustning som används i idrotten i fråga, och jag 
bad barnen säga vad idrotten hette. Om de inte klarade av det, fick de i stället 
beskriva hur den utfördes.

De tjugo idrotterna valde jag ut genom att bedöma hur genusmärkta 
idrotterna är.176 Följande idrotter fick barnen ta ställning till:

Individuella genusneutrala idrotter: simning, badminton, tennis, bordtennis, 
golf, löpning, skidor, orientering

Individuella genusstereotypa idrotter: dans/balett, konståkning, ridning, 
gymnastik, tyngdlyftning, boxning, fäktning, rally, backhoppning, skytte

Mer eller mindre genusifierade lagidrotter: ishockey, fotboll

176 Koivula har i sin avhandling, Gender in sport, undersökt hur kvinnor och män inordnar 
fyrtioen sporter i kategorierna neutrala, maskulina och feminina, utifrån en bedömning om 
idrotten ifråga var lämpad för kvinnor respektive män. Den subjektiva bedömning som jag 
gjorde överensstämmer så när som på fäktning (neutral enligt Koivula). Koivula, Nathalie 
(1999): Gender in sport. Stockholm: Univ., Department o f psychology, s 550 -551.
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Exempel på några
av idrottsbilderna

Barnens svar kunde delas in i tre grupper;
(1) kan namnge mellan 18-16 av idrotterna,
(2) kan namnge mellan 15-11,
(3) kan mellan 10-6 av idrotterna
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Tabell 5 Andel pojkar och flickor som kan namnge idrotter med
hjälp av utrustning.

Kön Mer än 18 18-16 15-11 10-6 Totalt
Pojkar 17 4 0 3 3 10 100
Flickor 7 7 6 6 2 0 100

En jämförelse mellan flickors och pojkars förmåga att identifiera 
idrottsaktiviteter med hjälp av utrustning visar att pojkarna i större utsträckning 
än flickorna klarade av detta. Men oavsett denna skillnad mellan könen kan man 
påstå att barn i denna ålder har en reell uppfattning om olika idrottsaktiviteter. 
Jag utgår från att barnen och jag var någorlunda överens då jag använde ordet 
idrott/idrotter. Idrotten är, menar jag, då också ett fenomen som barn kan uttala 
sig om och ta ställning till.

För att lite djupare utröna vad barnen lägger i begreppet idrott fick barnen 
dels fritt formulera vad de menar med idrott, dels välja ut en bild som de ansåg 
bäst representerade vad idrott är. Barnen fick, innan jag bad dem plocka ut en 
bild på idrott, en fri fråga om vad idrott är: Om jag  frågar dig vad idrott är vad 
säger du då? Barnens svar kunde inordnas i fem olika grupper.

Aktiviteter/grenar: Barnen definierar idrott genom att ordet idrott
associerades till vanliga idrottsgrenar. Barnen definierar idrott helt enkelt 
genom att namnge aktiviteter:

Ä hh... det är slalom och kanske tennis.. (Flicka)

Sport: Barnen svarade med att idrott är sport. Idrott och sport görs till 
synonyma begrepp. De specifika idrottsgrenarna är också här avgörande för 
definitionen.

Det är väl ishockey och sånt där tennis -  fotboll och golf. Det finns en massa såna där 
grejer. Sport kan man också säga (Flicka)

Det är sporter (Vad är det då? Vad är sporter för något?). Det är idrott. (Vad menar du 
med det?) Fotboll, tennis, skridsko, skidor, kapplöpning, stavhopp, boxning och 
brottning, karate ibland. (Pojke)

Man springer mer i idrott. Sport då kör man bilar eller spelar fotboll eller tennis. I sport 
kan m an... måste man bara stå still.

Färdighet/göra: Den fysiska aktiviteten i sig blir det som får avgöra vad 
idrott är.

Det är väl när man kan springa, ... och spela brännboll och sånt där. (Flicka)
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Ibland kan man leka lekar. (Pojke)

Prestation/inläming/träning. Idrott definieras utifrån det man lär sig.
Ja, det är när vi skall göra gympa; nu måste vi till idrotten. (Flicka)

Ja det är ... man lär sig lite och så ...(Vad är det man lär sig, då?) ...m an kan lära sig
väldigt mycket det är så olika. (Vad kan det vara då som man lär sig?) Man kan lära sig 
tennis, man kan lära sig basket. (Flicka)

Man håller på och kanske tränar... ja  göra kullerbyttor. (Flicka)

Upplevelsen: idrott definieras här genom den upplevelse som man får genom 
utförandet.

(Vad går idrott ut på?) Jag vet in te .. .for att det är kul. (Pojke)

Begreppet idrott är för barnen inte något enhetligt. Barnen glider mellan att 
definiera idrott som en specifik aktivitet/gren/fardighet till att i sin definition 
utgå från effekten av idrott, d v s att man lär sig något eller att det är kul. Ofta
är deras definition riktad mot handlingen ”vad man gör” och inte
upplevelsesidan.

De pojkar som var mer insatta i den organiserade tävlingsidrotten, associerar 
idrott mer direkt med specifika idrottsgrenar och aktiviteter medan flickorna 
oftare räknar in fysisk aktivitet i allmänhet i begreppet idrott. Det var endast 
flickor som definierade idrott genom att knyta idrott till något man lär sig.

Idrotten kan i barnen värld således bestå av det mesta av fysisk aktivitet eller 
endast utgöra den del av fysisk aktivitet som ingår i den modema idrottens 
tävlingskultur. Bamen uppvisar här samma skillnader i sin definition av idrott 
som förekommer bland idrottsforskare.

Bamens olika erfarenhet av vad idrott kan vara påverkar naturligtvis deras 
syn på idrott. Pojkarna kunde i större utsträckning avkoda olika idrotter med 
hjälp av en utmstning och var mer hemmastadda i den officiella idrottsvärlden. 
Ju mer hemmastadd man är inom en kultur, desto mer kommer man troligen 
också att utveckla en habitus där denna kulturs värdesystem, normer och 
attityder erkänns som något positivt och värdefullt. Pojkarna verkar vara mer på 
väg in i denna kultur än flickorna.
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Mötet mellan bild och barn
Det andra sättet jag utnyttjade för att skaffa mig en bild hur barnen uppfattade 
idrott, innebar att barnen fick plocka den bild på idrott som de ansåg bäst visade 
vad idrott är. Barnen fick i tur och ordning att välja mellan fem olika tecknade 
bilder av vardera fotboll, simning och ishockey. Frågan som ställdes till barnen 
löd: Om Du fick  plocka ut en av de här bilderna som du tycker bäst visar vad idrott 
är, vilken bild skulle Du då ta?.

På två av bilderna inom varje idrottsgren visades en tävlingssituation där aktivi
teten utfördes av antingen flickor eller pojkar. På två av bilderna stod inte täv
lingen i fokus, utan flickorna och pojkarna hade en avspänd kroppshållning eller 
lekfull attityd. Flickor och pojkar var även åtskilda på dessa bilder. På en av bil
derna var det lekfulla momentet accentuerat. På denna bild var pojkar och flickor 
blandade.

Exempel på bilder 
av idrottsgrenar
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Bamen fick således i uppgift att plocka ut de tre bilder som de ansåg bäst 
kunde beskriva (visa) vad idrott är, en bild for fotboll, en bild på ishockey och 
en bild på simning. Därefter fick de plocka ut den bild som de tyckte var sämst.

I fotboll ansåg bamen att de två bilderna som symboliserades av en 
matchsituation var de bästa bilderna för att visa vad idrott är. Bilderna fick 
tillsammans 88 procent av svaren. 90 procent av pojkarna och 86 procent av 
flickorna väljer matchbildema som den bild som är bäst för att representera vad 
idrott är. 63 procent av pojkarna valde den bild där pojkar representerade laget, 
medan den bild som representerades av flickor, valdes av 27 procent. För 
flickornas del blev siffrorna: flickbilden 48 procent och pojkbilden 38 procent. 
Jag påpekade eller uppmärksammade dem inte på att det var flickor respektive 
pojkar som uppträdde på bilderna.

I simning blev det de bilder som uppvisade en tävlingssituation de som 
utplockades av bamen (81). 87 procent av pojkarna och 76 procent av flickorna 
valde de två tävlingsbildema som bästa representanter för idrott. Tendensen att 
pojkar är mer benägna att välja pojkbilden (60) än flickors benägenhet att välja 
flickbilden (28) höll i sig även här. Ej heller här uppmärksammades bamen på 
att flickor och pojkar var åtskilda.

I ishockey fick bilderna med matchsituationer 87 procent av svaren, 90 
procent av pojkarna och 86 procent av flickorna väljer dessa bilder. Både 
pojkarna (80) och flickorna (72) väljer ut pojklaget i ishockey. Att ishockey är 
något för killar är en uppfattning som delas av båda könen.

Den bild som bamen tyckte var sämsta symbolen för idrott blev i simning 
”lekbilden” (84) medan sämsta bilden för att symbolisera ishockey och fotboll 
fördelades över de tre bilder där tävlings/matchsituationen var nedtonad.

Både flickor och pojkar är helt överens om att då de ställs inför valet att 
definiera idrott utifrån en tävlingssituation respektive matchsituation, eller 
utifrån en mer allmän fysisk verksamhet, så blir tävlingsmomentet det som får 
avgöra vad idrott är. Genus verkar dock inte påverka deras definition av idrott 
då bamen ställs inför denna valsituation. Ur det perspektivet är idrotten 
genusneutral. Både flickor och pojkar är överens om vad idrott är, och vad lek 
är. Att idrotten är en regelstyrd verksamhet som karakteriseras av speciell 
utmstning, disciplinerat uppträdande och regelrätt utförande är en självklarhet i 
deras ögon. Flickor och pojkar ”vet” också att lek är något annat än idrott. 
Även flickorna tycks ha anammat den definition av tävlingsidrott som de 
manliga idrottsideologema formade.177

177 Se t ex Henrik Sandblad (1985): Olympia och Valhalla. Idéhistoriska aspekter av den 
moderna idrottsrörelsens framväxt. Stockholm: Almqvist & Wiksell Intematonal. Speciellt del 
III, Patriotism och darwinism och IV, Nyhumanismens sista utflöde.
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Den reflekterade utsagan

I mötet mellan idrottsbildema och den förkroppsligade bilden av idrott 
aktiveras den pre-reflexiva kroppen. Oftast kunde barnen relativt snabbt hitta 
denna bild.

Men när barnen plockade ut en pojk- respektive flickbild framgick inte vad 
som fick dem att ta just den bilden som symbol för idrott. Jag gav därför 
barnen möjlighet att motivera varför de plockade ut de bilder de gjorde. Jag 
frågade alltså varför de tyckte att bilden var en bra bild för att visa vad idrott 
är. Deras motiv till val av bild kan inordnas i följande grupper:

Utrustning/kläder. Barnen uppmärksammade attribut som kopplas ihop med 
tävlingsidrott såsom riktiga målburar och storleken på dessa, riktig boll (läder 
och svartvit) domare, tekningscirklar, puck, linor, startpallar, simglasögon, 
badmössor, riktiga dobbar på skoma, siffror på tröjorna o s v .

Jo, ... de har inte mål och sånt på de andra bilderna, det är bara de här två som har det. 
(Är det något mer?) och så har de riktiga bollar också. (Vad är en riktig boll?) Det är en 
läderboll. (Är det något mer?) Och skoma. (Är det också på riktigt?) Ja, de här är det 
dobbar på, men de här är det vanliga skor. (Är det något mer?) De här har 
nummersiffroma på sig också...(sitter på framsidan?) Nej, man har det på baksidan. 
Förresten -  det är ett litet fel till. De har inte ordentliga färger på tröjorna. (Pojke)

Sociala: Man valde bilden för att man själv eller kompisen håller på med 
idrotten. Valet styrs ofta av könstillhörigheten. Man markerar att man väljer en 
av samma kön.

För att Anna spelar fotboll. (Varför tar du just den bilden? Varför är den bättre än den?) 
Jag vill spela fotboll. (Flicka)

Aktivitetsnivån/kroppshållning/utförandet: Barnen uppmärksammade om 
flickorna och pojkarna på bilden var aktiva, beredda, ”på hugget”. Om bilden 
stämde överens med den uppfattning de hade om hur aktiviteten skulle utföras 
var detta skäl till varför de valde den bild de gjorde.

(Vad är det som gör att bilden är bra?) På fotboll är man mer utspridda, man är med och 
passar och så kan man dribbla fram bollen. (Pojke)

Normativt: Ett fåtal barn valde ut andra bilder än tävlingsbilden utifrån vad 
de ansåg att idrott borde vara.
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Motiveringar till den bild som de tyckte vara en sämsta bilden att visa upp 
var att bilderna antingen saknade ”rätt” utrustning eller att bilderna i fråga 
symboliserade lek istället för idrott.

Genus framträder framförallt i två av ovanstående kategorier; den normativa 
och den sociala. Det är endast flickor som har en motivering som kan inordnas 
inom dessa två kategorier. Det meningsfulla i idrotten blir här samvaro och lek.

Motiveringen till varför de valde den lekbild som de gjorde kan inordnas i 
fyra grupper:

Negationen till tävling: Barnen sätter leken i motsatsförhållande till idrott 
och tävling.

Här jämför en flicka lekbilden med ”idrottsbilden”.
De badar, ser man, de idrottar inte. De här de leker i vattnet. (Idrottar man inte då?) De
ska tävla, se vem som kommer forst. De här är med i något, de håller på att träna det.
Här leker de bara. (Flicka)

Det kravlösa. Leken representerar något där man får uppträda avspänt.
De springer inte, de bara larvar sig. De leker (Pojke)

De här bara leker och låtsas spela, (byter bild) .. .de spelar på riktigt. (Pojke)

Det roliga.
De skrattar. De får man inte göra. (Får man inte skratta när man idrottar?) Nej det skall
man inte få göra. (Flicka)

(Vad är det som är bra med den?) De ser glada ut.( Pojke)

Det könsintegrerade/samvaron: Ett kännetecken för lek var också att flickor 
och pojkar var tillsammans då de utförde aktiviteten.

Därför att de är ihop. (Flicka)

Jo, för det är både killar och tjejer som spelar fotboll. (Pojke)

Man jagar varann.. .man är tillsammans. (Flicka)

Barnen har samma syn på lek oavsett om man är pojke eller flicka. Leken är 
könsneutral som idé och inte genusifierad. Leken är för både flickor och pojkar 
något fritt. Det finns inga i förväg uppgjorda regler. Leken står också för något
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uppsluppet och glädjefullt. Det är roligt att leka.178 Då barnen valde ut en bild 
for lek var samvaron mellan könen ett av motiven till varför de valde bilden. I 
idrott disciplinerar man sig och fokuserar på aktiviteten; i leken är fokus riktad 
mot samvaro, frihet och gemenskap.

Eftersom jag ”tvingade” barnen att göra en uppdelning mellan lek och idrott 
kan man ifrågasätta om barnens distinktion egentligen var mellan idrott och lek. 
Bamens distinktion är snarare mellan tävling och lek. Tävlingen är regelstyrd, 
leken är ”fri”. Tävlingen är könssegregerad, leken är könsintegrerad. I tävling 
kan inte flickor och pojkar vara tillsammans, där måste man skilja dem åt. 
Tävling har således en stark relation till genus. Tävlingssituationen är 
genusifierad. När idrott är ”på riktigt” skall också pojkar och flickor vara 
åtskilda. När verksamheten inte är så allvarlig kan också flickor och pojkar vara 
tillsammans och ha trevligt. Men eftersom barnen också associerar idrott till 
tävling, blir naturligtvis idrotten som sådan en verksamhet som barnen tycker 
skall vara könssegregerad.

Idrott, genus och prestige

En fråga man kan ställa är hur medvetna barnen egentligen var om att de 
valde just en pojk- eller flickbild. Man skulle kunna anta att en del pojkar och 
flickor som valde ut bilden på motsatta könet inte var direkt medvetna om att 
de gjorde ”ett könsval”. Kanske har de istället gått på utrustning eller andra 
detaljer i bilden. Jag ställde därför en uppföljningsfråga där jag kunde 
kontrollera hur de just såg på om såväl en flicka som en pojke kunde 
representera idrott.

En pojke, en av få som noggrant studerade bild ett (pojkbilden) och bild två 
(flickbilden) i simning innan han slutligen valde en tävlingsbild med ett pojklag 
som bästa representant för idrott, motiverar sig så här:

(Varför tar du ettan då? Jag såg att du valde mellan ettan och tvåan länge.) Ja. (Och så tog 
du ettan). Det var bara. (Får jag höra) Det var bara för att killama är bättre. (Det är de?) 
Ja, det är de! (Hur vet du det?) För att jag vet det. (Hur vet man det då?) ... G issa!! (Det 
kan jag inte, jag frågar ju.) Ja, det är bara för att jag har ett bra tänksinne här uppe, så att 
det inte trillar ner i föttema. (Men hur kan du ... Du måste tala om hur du tänker om du 
säger att killama är bättre. Du kan ju  inte bara säga det. Vad är det som gör att de blir 
bättre? Och är de bättre?) Ja! ( /.. ./  Om jag säger att det tror jag inte på, vad säger du då?) 
Det kan väl inte jag förklara!!

17s Redan Huizinga poängterade att ”Leken som sådan går ut över gränsen för enbart biologisk 
eller fysisk verksamhet. Den är en meningsfull funktion. I leken spelar någonting med, som går 
utanför det omedelbara behovets uppehållande och ger livet en mening. ” Huizinga, Johan 
(1945): Den lekande människan. Stockholm: Natur och kultur.
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Denne pojke hade tidigare i intervjun valt, utan att vara medveten om det, en 
flickbild i fotboll som bästa bild. När jag uppmärksammade honom på att det 
var flickor på bilden och frågade honom om han ville byta bild menade han att 
det inte spelade någon roll. Därefter motiverade han pojkbilden i simning med 
ovanstående förklaring.

En annan pojke kunde lite närmare precisera sitt val av bild:
(Varför valde du inte flickorna då?) Nej, pojkarna är bättre än flickorna. (Hur vet du 
det?) Jo, för flickorna får nästan... Flickorna kan nästan aldrig få en boll från pojkarna.

Även flickorna instämmer i att killama generellt sett är bättre i idrott och att 
detta styrt valet av bild. En flicka resonerar så här då jag frågade var det var för 
skillnad mellan bilderna:

Där är det killar och där är det tjejer. Killar är mest bra på sport. (Det är dom. Vet du det 
eller tror du det?) Vet det. (Hur vet du det då?) Min pappa är ganska bra och han tränar 
ju  det och sånt där. Han tittar på sport på TV och så där.

En annan flicka resonerade så här efter det jag uppmärksammat henne på att 
det var flickor respektive pojkar på bilderna. Jag erbjöd henne att byta bild om 
hon ville:

(Du skulle ta killama ändå?) Ja. (Varför det då?) Killama spänstar lite mer ... är lite 
bättre än tjejerna tycker jag nästan.

Pojkarna och flickorna valde också bild för att den stämde överens med deras 
egen könstillhörighet. De kunde inte ge någon annan förklaring.

Jo, för att det är flickor.

Det finns också ett annat egocentriskt inslag i deras bildval:
(Du valde bilden med flickorna på. Varför gjorde du det?) Jo ,jag  tycker om att simma.

En mer modifierad syn på flickors och pojkars kompetens i idrott uppvisar 
denna pojke. Han valde visserligen en pojkbild i fotboll men hävdade bestämt 
att han lika gäma skulle kunna ha valt en flickbild. I ishockey motiverar han sitt 
val av pojkbild så här:

(Vad fick dig att ta den?) Därför att det är killar. ( ... och hur menar du då? / . .. /  Varför 
ville du inte ta tjejerna?) De bmkar inte spela ishockey.

Flickorna kunde också motivera sig på samma sätt:
(Varför väljer du killar?) Jo, för det är mest killar som spelar ishockey.

En förklaring till val av bild är att flickor eller pojkar ”passar” till den ena 
eller andra aktiviteten:
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Jo, för jag tycker det är bättre mycket bättre att... Det passar bättre att killar simmar. 
/ . .. /  (Jag fortsätter till nästa bild. Varför tar du pojkbilden?) För att det är nästan alla 
som tycker att det passar bra till att killar att spela ishockey. Jag tycker också att det 
passar bra att killar spelar ishockey.

En pojke var så övertygad om att det endast är pojkar som spelar ishockey att 
han inte uppmärksammade att det var flickor på en av ishockeybildema. Hans 
val stod därför mellan killar med långt och kort hår.

(Vilken bild skulle du ta här..?) Den. (Vad gör de där?) Spelar. (Vilka är det som spelar?) 
Killama. (Men där är det... Jag försöker göra honom uppmärksam på skillnaden mellan 
bilderna.)... några killar med långt hår,jag tar den här bilden den är bättre. (Varför är den 
bättre) För att killama har kort hår.

Man valde alltså bild för att man ”visste” att flickor inte i lika stor 
omfattning utövade idrotten och därför plockade man ut pojkbilden. Barnens 
logik bygger på den erfarenhet som flickor och pojkar har av flickors och 
pojkars idrottande i ”verkligheten”. Men bakom denna rationella förklaring 
döljer sig också något annat ibland. Flickan nedan valde pojkbilden i simning 
och fotboll, men motiveringen blir lite mer svävande för simning. Hon kan inte 
direkt hävda att det är fler pojkar som simmar än flickor. Hon löser dilemmat 
på följande sätt:

(I simning... där var också flickor... skulle du kunnat ta flickbilden?) N ja... jag vet 
in te ... jag tycker den ... också att den (pojkarna) ser mest verklig u t. ..

När hon inte kan hitta någon bra förklaring tar hon till en mer subjektiv 
bedömningsmall.

Valet av sämsta bilden kunde motiveras med att det var tjejer som ”ställde till 
det”. Här skrivs intentioner in i kön som inte direkt är synligt på bilden. Flickan 
görs passiv och pojken görs aktiv:

(Är det någon som är sämre?) Jag tar fyran (flickor och pojkar blandat). (Varför tar du 
fy ran?)... koner och så är det tjejer som spelar. (Är den sämre bara för att det är tjejer 
som spelar?) Nej inte precis, m en... (Jag uppmärksammar henne på att även pojkarna 
har koner på sin bild)... men hon står ju  bara där (Det gör han med) Hon gör bara en 
spark i luften och han försöker. (Flicka)

Idrottens genusmärkning, d v s att vissa idrotter är märkta för pojkar, andra 
för flickor, är något som barnen redan förkroppsligat som något naturligt. 
Barnen knyter också, vid val av bild, pojkar till lagsporter. Barnen har inga 
större problem med att motivera varför de väljer ut en pojkbild i fotboll och 
ishockey. Verkligheten hjälper dem på traven så att säga. Men i simning är det 
inte lika lätt. Motiveringarna blir lite luddigare. Motiveringen blev helt enkelt 
att pojkarna passar bättre. ”Jag tycker bara det”, är en vanlig kommentar. 
Förkroppsligandet av den sociala verkligheten rör sig inte på ett reflekterat plan
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utan finns, som Bourdieu skulle uttrycka det, inristad i kroppen som 
dispositioner. ”Jag tycker bara det!”

Då flickbilden väljs ut för att representera idrott motiveras detta med ett 
”könsargument” av flickorna, eller också pekar de på att de själva tycker om 
just den aktiviteten. Att kunna identifiera sig med det egna könet blir ett 
överordnat motiv. Trots vetskapen att fotboll och ishockey är manligt 
könsmärkta idrotter och pojkbildema då ur denna aspekt skulle vara bättre 
representanter for idrott, väljer en del flickor ändå en flickbild. Det känns 
positivt för en del flickor att få välja ut en bild där det egna könet är 
representerat. En pojke behöver inte markera könsaspekten då han väljer bild. 
En pojke som väljer en pojkbild gör ett ”normalval” medan en flicka måste 
markera att hon väljer bilden just på grund av kön. Pojkarna får sitt kön 
bekräftat utan att behöva påpeka att man väljer en bild där det egna könet står 
som representant för idrotten. Man väljer bilden för att det är något normalt och 
vanligt att pojkar gör detta. Kön blir en neutral faktor för pojkarna medan kön 
blir en central faktor för flickornas del.

Det visar sig också att pojkar och flickor är något mindre könsbundna i sitt 
val av bild i de fall då idrotten i fråga inte är speciellt genusmärkt i 
idrottsvärlden. I simning och fotboll vet barnen att aktiviteten är till för både 
flickor och pojkar. ”Det har jag sett”, säger barnen. Då blir valet av bild inte så 
könsbundet som i ishockey. Ishockey däremot är fortfarande en aktivitet där 
man kan anta att de flesta barn inte är medvetna om att även flickor kan spela 
och delta. Då väljer barnen också ut den bild där pojkarna representerar 
idrotten.

Det genusifierade valet

Vad vill då flickor och pojkar göra om de får välja bland aktiviteterna? 
Barnen fick i detta fall välja bland de tecknade aktiviteter som vi tidigare 
samtalat kring. Först fick de välja ut tre aktiviteter som de själva ville lära 
sig/pröva på eller bli bättre i. Därefter fick de ta ställning till vad de trodde att 
det egna och det motsatta könet ville göra eller absolut inte ville göra.
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Tabell 6 Aktiviteter pojkar vill göra 
Procent

n=30

Idrott Första val Andra val Tredje val
Fotboll 13 13 13
Ishockey 13 10 0
B o rd tenn is 13 2 3 0
Fäktning 13 0 0
Tyngdlyftning 0 10 13
Skytte 0 0 13

Aktiviteter som ingen pojke valde; balett/dans och konståkning

Tabell 7 Aktiviteter som flickor vill göra 
Procent

n=29

Idrott Första val Andra val Tredje val
Ridning 41 17 0
K o n s tå k n in g 14 21 17
Simning 7 0 21
T en n is 7 0 0
B o rd tenn is 7 0 0
Gym nas tik 0 14 0
Bale tt 0 0 10
Löpning/friidrott 0 0 10

Aktiviteter som ingen flicka valde: ishockey, fäktning, rally och skytte.

Summerar man alla tre valen som flickorna och pojkarna fick göra, framgår 
hur många val varje idrott fick totalt sett. En sådan sammanställning visar att 
flickorna sorterar bort lagidrotterna. Inte ens fotboll, som är en stor idrott för 
kvinnor och flickor, hamnar högt på flickornas önskelista. Totalt går endast två 
val till fotboll. Lagidrotter är något för pojkar. Detta kan jämföras med de 
nitton val som ridning får, femton för konståkning, tio för simning och åtta för 
balett. Bordtennis, fem val, attraherar fler flickor än vad gymnastiken gör, 
vilken får fyra val.

För pojkarnas del visar det sig att lagidrotterna inte heller är så dominerande 
i pojkarnas valmönster som man kanske skulle kunna förvänta: fotboll får tolv 
val och ishockey åtta. Detta kan jämföras med att bordtennis får totalt tretton 
val, tyngdlyftning nio och skytte och golf sju vardera. Gymnastik får fem val 
och boxning två. Pojkarna sprider ut sina val över fler aktiviteter än flickorna.
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Idrottens genusmärkta värld ger tydligt utslag i deras val av idrott. Flickor 
och pojkar väljer traditionella genusmärkta idrotter ur den traditionellt 
kvinnliga och manliga sfären. Flickorna och pojkarna inordnar sig därmed i en 
traditionell idrottslig genusdiskurs. De flesta pojkar undviker att välja 
aktiviteter som förknippas med dans, grace, skönhet och de flesta flickor 
undviker att välja aktiviteter som utmärks av kraft och våghalsighet. Flickorna 
och pojkarna laddar aktiviteterna med kön enligt den princip som delat upp 
idrotten i könsspecifika aktiviteter.

Men finns det någon pojke eller flicka som gör ett gränsöverskridande val? 
En flicka väljer tyngdlyftning som första val, en flicka boxning som andra val, 
och två flickor väljer backhoppning (andra och tredje val). Fem pojkar väljer 
gymnastik (tre första val och två tredje val). Två pojkar väljer ridning (ett 
andra val och ett tredje val). Det verkar som om det är flickorna som är de som 
är beredda att göra mer vågade genusgränsöverskridande val och därmed 
utmana genusgränsema.

Genusifieringen av Den Andre

Vad tror då flickor och pojkar att det motsatta könet helst av allt vill göra 
och vad trodde de att de absolut inte ville göra? Barnen fick endast ange en 
aktivitet.

Tabell 8 Idrotter som pojkar tror att flickor vill/inte vill göra 
Procent

n=30

Idrott
Pojkar tror att flickor 

Vill ägna sig åt
Pojkar tror att flickor 
inte vill ägna sig åt

Balett 4 3
K o n s tå kn ing 2 3
Ridning 2 0
Boxning 37
Rally 20
Fäktning 17

Idrotter som pojkar också trodde att flickor ville ägna sig åt var fotboll och 
simning (enstaka val). Idrotter som pojkar tror att flickor inte vill ägna sig åt 
var också fotboll, badminton, bordtennis, tyngdlyftning, backhoppning (enstaka 
val)
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Tabell 9 Idrotter som pojkar tror att pojkar vill/inte vill göra 
Procent

n=30

Idrott
Pojkar tror att pojkar 

Vill ägna sig åt
Pojkar tror att pojkar 
inte vill ägna sig åt

Fotboll 2 7
Ishockey 2 7
Tyngdlyftning 13
Bale tt 6 0
K o n s tå k n in g 17
Ridning 13

Andra aktiviteter som pojkarna trodde att pojkar vill göra var; tennis, 
bordtennis, fäktning, boxning, skytte (enstaka val). Aktiviteter som pojkar tror 
att pojkar inte vill göra var också badminton, boxning, skytte (enstaka val)

För flickornas del ser valbilden ut som nedan.

Tabell 10 Idrotter som flickor tror att flickor vill/inte vill ägna sig åt 
Procent

n=29

Idrott
Flickor tror att flickor 

Vill ägna sig åt
Flickor tror att flickor 
Inte vill ägna sig åt

Ridning 3 7
B ale tt 3 0
K o n s tå kn ing 2 0
Fäktn ing 2 3
Rally 2 0
Boxning 17

Idrotter som flickorna också tror att flickor vill ägna sig åt var simning, 
tennis och gymnastik (enstaka val)

Tabell 11 Idrotter som flickor tror att pojkar vill/inte vill ägna sig åt 
Procent

N=29

Idrott
Flickor tror att pojkar 

Vill ägna sig åt
Flickor tror att pojkar 

inte vill ägna sig åt
Fotboll 41
Ishockey 17
Tyngdlyftning 10
Bale tt 5 3
Ridning 2 3

Andra aktiviteter som flickorna trodde att pojkarna ville göra var: tennis, 
bordtennis, fäktning, boxning och skytte (enstaka val). Andra aktiviteter som
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flickorna trodde att pojkarna inte ville göra var: konståkning, tyngdlyftning, 
skytte, backhoppning, skidor och orientering (enstaka val)

Det råder ganska stor överensstämmelse mellan flickors och pojkars syn på 
varandras preferenser i idrott både inom könen och mellan könen. Men det 
finns intressanta skillnader som framkommer.

Låt och först titta på favoritaktiviteter för flickor. Hur samstämmiga är 
flickornas egna val med vad pojkar tror att flickor vill? Båda könen nämner 
ridning och konståkning som flickfavoriter. Pojkarna tror att flickorna också 
ville ägna sig åt balett medan flickorna, då de väljer aktivitet som de själva vill 
ägna sig åt, nämner balett först som tredje val. Den gracila ballerinan får vika 
för den mer robusta, eller kanske omvårdande ryttarinnan, då flickorna väljer 
något som de vill göra själva.

Hur är samstämmigheten mellan vad flickorna säger att de själva vill göra 
och vad de tror att andra av samma kön vill göra? Ridning var i särklass de 
mest populära aktiviteterna för flickorna följt av konståkning då de väljer ut 
aktivitet. En tredjedel av flickorna tror dock att balett är en aktivitet som andra 
flickor helst av allt skulle vilja ägna sig åt. Både flickor och pojkar tror alltså 
att balett är en mer attraktiv aktivitet än vad den egentligen är då de uttalar sig 
om ”de andra”. Här dyker den gracila ballerinan också upp i flickhjämoma. 
Andra flickor vill nog dansa balett! Genus träder fram mer markant på det 
abstrakta planet än på det konkreta.

Vad tror då flickor och pojkar är pojkfavoriter? Flickor och pojkar är helt 
överens om att pojkar helst av allt skulle vilja ägna sig åt fotboll, ishockey och 
tyngdlyftning i nämnd ordning. Men då pojkarna väljer ut aktiviteter för sin 
egen del är bordtennis och fäktning aktiviteter som kommer på tredje plats i 
första valet. Pojkarna är således endast delvis överens sinsemellan om vad de 
själva skulle vilja göra och vad de tror att andra pojkar vill göra. Fotboll och 
ishockey ingår i pojkarnas första och andra val, medan tyngdlyftning inte finns 
med som första val. Tyngdlyftning återfinns först som andra och tredje val. 
Både pojkarna och flickorna missar alltså att bordtennis och fäktning är 
aktiviteter som många pojkar säger att de skulle vilja prova eller förkovra sig i. 
Intar tyngdlyftningen samma symboliska genusvärde for pojkarna som balett 
för flickorna?

Då flickorna och pojkarna uttalar sig i negativa termer är överensstämmelsen 
mellan könen god. Barnens syn på vad pojkar inte vill göra uppvisar inga större 
olikheter. 53 procent av flickorna tror att pojkarna inte vill ägna sig åt balett 
och 23 procent av flickorna tror att ridning är en aktivitet som pojkar inte vill 
ägna sig åt. Pojkarna fördelade sina negativa val mellan balett (60) konståkning 
(17) och ridning (13).
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Vad tror barnen att flickor absolut inte vill göra? Pojkarna tror att flickorna 
inte vill ägna sig åt boxning (37), rally (20) och fäktning (17) medan flickorna 
nämner fäktning (23) och rally (20) och boxning (17).

Balett och tyngdlyftning är aktiviteter som tycks vara genusifierade på ett 
abstrakt plan. Dessa aktiviteter har således en starkare förankring i mytens värld 
som representanter för kvinnlig och manlig idrott än på det individuella 
konkreta planet. På ett konkret plan verkar flickornas och pojkarnas val utgå 
från vad de själva tycker skulle vara roligt att lära sig och är inte centrerat till 
vad som i föreställningarnas värld räknas som kvinnliga eller manliga 
aktiviteter. Flickorna och pojkarna är alltså mer överens om genus då de uttalar 
sig om Den Andre. Där bör flickor tycka om balett och pojkarna tyngdlyftning, 
tycks båda könen mena. Barnen tror att Den Andre är mer genusifierad än de 
själva är. Myten om Den Andre kan växa i föreställningarnas värld medan den 
konkreta världen utmanar genus.

Flickor är... pojkar är

Barnen fick även motivera varför de valde som de gjorde. Genus framträder 
nu i sin prydno. Konstruktionen av kön inom idrottsdiskursen följer logiken att 
pojkar är nog bättre än flickor och att det flickor gör inte är något 
eftersträvansvärt. Jag följer därför deras resonemang lite mer ingående varför 
de tror vad andra barn helst av allt skulle vilja göra i idrott. I deras 
motiveringar märks att barn i denna ålder håller på att bygga en idealbild av sitt 
eget kön och det motsatta könet och att barnen aktivt söker efter kännetecken på 
kön som de kan införliva i sin genusbild. Barnen är, kan man säga, mottagliga 
för olika tecken för det könsspecifika. De letar efter skillnader som de kan 
utnyttja i sin argumentation varför de gör det ena eller andra valet. Idrotten är 
då en könssegregerad kultur som ger barnen tydliga referenspunkter i deras jakt 
på det som skiljer könen åt. De har inga svårigheter att definiera vad som är 
”tjejgrejer” och vad som är ”pojkgrejer” inom idrotten. Det framgår i deras 
motiveringar till varför de tror att flickor skulle vilja ägna sig åt den ena eller 
andra aktiviteten att idrotten är en arena som de med lätthet kan utnyttja i sitt 
arbete med att konstruera kön. Men det är svårare för barnen att motivera 
varför en idrott lämpar sig mer som flick- eller pojkidrott. Många barn 
markerar endast att de tycker si eller så. Genus är förkroppsligat som det 
självklara och naturliga. De hamnar också lätt i cirkelresonemang. Eftersom de 
sett att flickor och pojkar gör olika saker, menar de att flickor och pojkar skulle 
vara ”av naturen” mer lämpade för just ”killgrejer” eller ”tjejgrejer”.

Barnens motiveringar för valet av idrotter hämtas från den egna upplevda 
idrottsvärlden. Denna idrottsvärld består av en rad olika idrottserfarenheter: vad 
de sett på TV, vad deras syskon eller kompisar gör, vad mamma och pappa gör
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eller vill att de skall göra, samt egna erfarenheter i den eller de verksamheter 
som de själva prövat på. När de motiverar sitt val av aktivitet refererar de i stor 
utsträckning sålunda till att de sett att flickor eller pojkar ägnar sig åt aktiviteten 
i fråga. De ”vet” vad en pojke och flicka gör.

Barnen har förkroppsligat bilden av idrott som en naturligt könssegregerad 
verksamhet. Och eftersom flickor och pojkar gör vissa saker så ”passar” också 
dessa saker till flickor och pojkar. Det blir självklart att det finns 
idrottsaktiviteter som flickor skall göra och andra aktiviteter som pojkar skall 
göra. Barnen naturaliserar därmed valet av aktivitet. Deras val visar på en 
förkroppsligad könssegregerad tävlingsidrott.

Så här långt skulle man kunna tillämpa vanlig rollteori eller 
socialisationsteori för att förstå deras val av idrott för respektive kön. Men dessa 
teorier kan inte förklara varför vi fortsätter att socialisera in barn i dessa 
könsstereotypa mönster också inom bamidrotten. Om bamidrotten skall 
organiseras efter barns behov (vad detta nu kan vara?) så är det inte helt 
rationellt att utgå från en mall som vilar på en vuxenidrott där tävlingsspiralen 
och rekordjakten är förebild.

Det går också att urskilja en dimension i deras utsagor som är intressant ur ett 
mer renodlat maktperspektiv. Eftersom barnen inte endast knyter aktiviteter till 
kategorierna kvinnligt och manligt (genusifierar idrotterna), utan också kopplar 
vissa egenskaper till aktiviteterna i fråga, laddas kategorierna kvinnligt och 
manligt med olika värderingar. Flickor och pojkar kommer då också indirekt få 
vissa egenskaper kopplade till sig som grupp genom det symboliska värde som 
kopplas till aktiviteten. Detta symboliska värde formar barnen genom språkliga 
motsatspar med vars hjälp barnen beskriver typiska ”tjejgrejer” och ”killgrejer”. 
Dessa motsatspar är aktiv-lugn, modig-rädd, svårt-”fjompigt”, stark-svag. 
Manligt associeras med det första ledet i motsatsparet. En idrottande pojke 
tillskrivs därmed de egenskaper som fordras för att bli en framgångsrik 
idrottare. Kvinnligt associeras till det andra ledet och flickkroppen tillskrivs 
därmed egenskaper som inte står särskilt högt i rang om man skall nå 
framgångar i idrott. Denna konstruktion är lika uttalad bland flickorna som 
pojkarna. Flickorna ”förringar” sitt eget köns idrottskapacitet i lika stor 
utsträckning som pojkarna.179

179 Kathrine Käller har i sin studie Fostran till andra rang studerat dominansprocessen i 
skolan. Hennes syfte var att explorativt undersöka och beskriva den dominansprocess som 
leder till andra rang för flickor/kvinnor. Hon menar att utbildningssystemet strukturerar könen
i enlighet med samhälleliga och traditionella könsroller. Dominansprocessen visar sig t ex som 
en institutionell dominansprocess där en fördelningspolitisk grundregel gäller som ger ”olika åt 
lika”. Denna process slår igenom t ex i utdelningen av betyg. Andra dominansprocesser 
innehåller förlöjligande mellan könen. Dominansprocessens konsekvenser syns i form av 
minskat självförtroende. Dominansprocessen reproducerar systemets bärare och systemets
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Jag exemplifierar denna process med några utdrag ur intervjuerna.
En pojke har skidor som positivt val för flickor och tyngdlyftning som 

negativt. För pojkarnas del blir tyngdlyftning det positiva valet och balett det 
negativa. Hans motiv till dessa val är;

(Varför väljer du skidåkning?) De (flickorna) brukar göra det. (Hur vet du det?) Jag har 
sett det. Tjejer är mest bra på skidåkning.

Han har ett mer uttömmande svar till varför han inte tycker att flickor skall 
ägna sig åt tyngdlyftning.

Jo, de (flickor) kan ... men de är inte så bra på tyngdlyftning... det är mest pojkar som är 
b ra ... och pojkar är inte bra på skidåkning. (Men om tjejerna började med tyngdlyftning, 
skulle inte de bli bra på det då?) Jo, men det är inte så lätt från början... men det är lätt 
för killarna från bötjan.

Hans motivering till varför killar skall ägna sig åt tyngdlyftning är kort och 
gott för att man skall ha någon nytta av det, kanske i en situation då man 
behöver försvara sig rent fysiskt:

Så man kan rädda sig själv.

Han kommenterar vidare varför han inte tycker att balett är något för pojkar.
Balett... det ser lite knäppt ut. (Vad är det som är lite knäppt?) Att de går på tå som 
tjejer ska.

Denne pojke bygger först upp en argumentation med vad han ”vet” om 
flickor och pojkar -  flickor är bra på skidor, pojkar är inte bra på det. Därefter 
tillskriver han pojkarna större kapacitet att lära sig tyngdlyftning. Man kan 
tänka sig att han tycker att killar från början är starkare än flickor och att de 
därför skulle ha lättare att lära sig. Han menar att killar inte skulle välja balett 
därför att det ser lite knäppt ut. Det knäppa, verkar inte vara aktiviteten i sig, 
utan det knäppa är att killar skulle gå på tå som endast ”flickor skall göra”.

En annan pojke har ungefär samma mönster i sin argumentation. Hans 
positiva val för flickor är balett, det negativa är tyngdlyftning. För pojkarna

brukare. Dominansprocessen i form av minskat själförtroende skulle kunna utgöra en 
tolkningsram för bamens utsagor i min studie. Men jag menar, att flickorna egentligen inte hade 
något dåligt självförtroende i sig, utan deras utsagor skall snarare ses som ett förkroppsligad 
stil som de själva ”valt” och är stolta över. Pojkarnas uttalanden kan också tolkas som en 
förkroppsligad stil av överlägsenhet. Det var ytterst få barn som medvetet förlöjligade det 
andra könet direkt. Det är aktiviteten som förlöjligas. Se Käller Kathrine (1990) Fostran till 
andrarang. En studie av dominansprocessen vid skolstart och via vägar genom 
utbildningssystemet ur ett kvinnovetenskapligtperspektiv. Stockholm: Almqvist & Wiksell. 
sl06.
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väljer han ut ishockey som positivt och balett som negativt. Hans kommentarer 
i sammanfattning;

De (flickorna) är bra på sånt (balett). (Vet du det?) En del i alla fall.

De flesta pojkarna gillar det. ( Ishockey)

För tungt kanske. (Tyngdlyfitning)

Det är barnsligt, fjompigt. Sånt där skall killar inte hålla på med.

Först rör sig argumentationen kring vad han tror sig veta. Därefter, då han 
skall motivera sina negativa val, glider motiveringarna över i värderingar. 
Denna värdering är intressant på så sätt att flickorna som grupp görs till svaga 
och tyngdlyftning görs till en kompetenskrävande idrott. Balett däremot 
nedvärderas som en löjlig aktivitet som pojkar inte skall hålla på med. Att 
pojkar inte skulle vilja ägna sig åt balett beror alltså inte på att det t ex skulle 
vara för svårt för pojkar.

En flickas motiveringar uppvisar ännu hur hon medverkar i att nedvärdera 
flickor som grupp och konstruera pojkar som en grupp karakteriserad av 
oräddhet. Balett utgjorde det positiva flickvalet och rally det negativa. För 
pojkarnas del blev boxning det positiva valet och balett det negativa. Jag 
sammanfattar hennes kommentarer för de positiva och negativa valen.

För dom är (flickorna) liksom lite småaktiga... så dom liksom... ja, jag tror det... (vad 
menar du med småaktiga ... hur är man när man är småaktig?) Om man skrämmer dom 
... skriker till... så blir dom hi hi (blir dom skraja?) Ja! (Motivering till varför flickor 
väljer balett.)

Jo, för dom ä r ... dom (pojkar) brukar vara tuffa och så där. (Motivering till varför pojkar 
skulle vilja boxas.)

För att dom (flickor) brukar vara väldigt lugna... och stanna hemma och laga mat och 
sånt där. (Motivering till varför flickor inte skulle välja att köra rally)

För att dom (pojkarna) vill inte vara så fjantiga ... som flickor... (Motivering till varför 
pojkar inte skulle välja balett.)

En annan flicka lovprisar killarna genom att göra pojkar till de som vågar 
pröva sina krafter, medan flickor förs in i en försiktigare värld:

Det är en svår fråga. Det är inget här som jag inte skulle vilja göra. Jo, det är en sak och 
det är rally. Det skulle inte jag vilja göra. (Tror du inte andra flickor vill göra det heller?) 
... Det är så ... Tjejer är inte så våldsamma och så och det kan hända så mycket olyckor 
också. Killar vill pröva allt som är svårt.
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Vidare markerar hon avståndstagande från att bli stark då hon motiverar 
varför pojkar skulle välja tyngdlyftning:

De (pojkarna) vill vara starka i det. (Vill inte tjejer det?) Jag vill inte. Jag gillar inte att 
vara stark.

Denna typ av resonemang som både flickor och pojkar uppvisar måste 
speglas mot den hegemoniska idrottsdiskurs konstituerad av tävling och 
prestation. Man kan påstå att de flesta barnen har förkroppsligat en bild av 
idrott från denna idrottsdiskurs. Även om bamidrotten definieras annorlunda av 
Riksidrottsförbundet är det inte denna diskurs som utgör mallen för barnen. I 
idrottsrörelsens verksamhetsidé menar man att idrott för barn är avsedd för barn 
upp till tolv års ålder. ”1 bamidrotten leker vi och låter bamen lära sig olika 
idrotter och därigenom utveckla fysiska grundfärdigheter.”180 Det är inte 
utifrån denna bild ”mina” bam inordnar idrotten i kategorierna kvinnligt och 
manligt. Den könssegregerade och genusinpyrda tävlingsidrotten färgar bamens 
syn på sin egen idrott, fastän de borde utgå från en helt annan diskurs. Men en 
bamidrottsdiskurs finns inte som alternativ i deras föreställningsvärld. Ett fåtal 
flickor markerar emellertid hur de tycker att bamidrotten borde vara. Dessa 
normativa utsagor faller utanför den hegemoniska idrottsdiskursen.

Tävlande kroppar

”Det är roligt att tävla för då får man pris!” Detta citat kan sammanfatta 
bamens syn på tävling. De flesta bamen tyckte också att det var roligt att tävla 
oavsett om de tävlat eller inte. Motiveringen till varför de tyckte det var roligt 
var att man får pris då man tävlar. Om man förlorar i en tävling uppger hälften 
av bamen att de blir besvikna och att det känns tråkigt men det är inget som 
bekymrar dem direkt. ”Jag gratulerar motståndaren”, som en liten kille så 
sportmannamässigt förklarade. En pojke erkände dock att han sparkade till 
motståndaren när ingen såg det, och en annan pojke avslöjade att han la sig på 
marken och skrek. Sex flickor och fem pojkar tycker inte att det spelar någon 
roll om man förlorar.

Fler pojkar (19) än flickor (8) uppger att de deltagit i tävlingar i form av 
matcher eller mindre bam och ungdomstävlingar och skoltävlingar på 
”jympan”. Nio bam påstår att de aldrig tävlat, sex av dessa var flickor. (Fyra 
bam avstod från att svara). Pojkarna tycks således vara mer vana vid 
tävlingssituationer än flickorna.

180 Idrotten vill op. cit. s 15
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Genus och kraftmätning

Jag frågade barnen om de helst ville tävla mot en flicka eller pojke om de 
fick välja. Både flickorna (15) och pojkarna (12) valde att tävla mot sitt eget 
kön i första hand. (Två barn avstod från att svara) Fem flickor och sex pojkar 
valde att tävla mot det motsatta könet. Motiveringarna till sina val skiljer sig åt 
både inom och mellan könen. De barn som tar vinsten som utgångspunkt för sitt 
resonemang värderar i vilka situationer de har största chansen att vinna. En del 
flickor väljer att tävla mot flickor för då är det lättare att vinna och en del 
pojkarna väljer då också en flicka eftersom även de tror att det är lättare att 
vinna över en flicka.

Jo, för jag vill det. (Varför vill du det då?) Nej, jag vet inte jag vill bara det. (Du vill bara 
det? Varför inte en kille då?) Det känns säkrare. (Det känns säkrare - på vilket sätt då?) 
Pojkarna brukar vara väldigt snabba. (Och vad är det då som är säkrare?) Det är säkrare 
att jag inte förlorar.

Denna flicka har i princip samma utgångspunkt för sitt resonemang:
Jo, för att jag går på gympa och jag har ganska stora muskler om jag gör så här (visar). Då 
har jag stora muskler och det är inte så många tjejer som har så stora muskler. (Om du 
skulle tävla mot en pojke då) Då skulle han vinna.

En pojke uttrycker sig mycket kortfattat så här:
En tjej. (Varför d e t? ) ... tystnad... De är inte så bra. (och vad händer då om tjejen inte är 
så bra?) Då vinner jag.

En annan pojke, som uppger att han inte tävlat själv, tänker i samma banor.
En flicka. (Varför vill du tävla mot en flicka?) Några killar kan springa snabbare. (Tror du 
inte att flickorna kan springa snabbare, då?) Jo. (Men varför väljer du då inte en pojke?) 
Då kan han vinna. (Och varför vill du tävla mot en flicka?) Då brukar man vinna.

Men det finns andra principer som är styrande för deras val. Både flickor och 
pojkar framför att det är roligare att tävla mot en av samma kön även om det 
också kan ligga andra skäl bakom valet.

Jo ,... för de (flickorna) är inte så jättestarka. Då är det lite lättare. (Vad är det som är lite 
lättare?) Ja, killar... Det är kul att spela mot en tjej nån gång. (Varför är det så roligt att 
spela mot en tjej?) Det blir roligare.. .det är kul bara. (Flicka)

Då kanske man blir mycket mera sams än med en pojke. Han kanske fuskar mer och så. 
(Pojkar fuskar mer?) Ja, och för att de m est... sen kanske d e ... så att de kanske kommer 
fortare fram. (Flicka)

Hon har lite svårt att förklara hur pojkarna fuskar men hon gör sitt val av 
motståndare för att det blir mindre ”bråk” om man väljer en flicka.
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En pojke har också ett liknande resonemang då han väljer motståndare av sitt 
eget kön. Han har inget emot att tävla mot en tjej men har ändå synpunkter på 
sitt val:

/ . . . /  de (flickorna) gör inte precis samma saker och tycker olika / . . . /  Pojkar brukar göra 
mera sporter som pojkar gör. De brukar hålla sig till samma sport ungefär.

Ett annat exempel på ungefar samma resonemang:
Därfor att jag är en pojke och då tycker jag  att det är mycket mer spännande at tävla mot 
en pojke.

Det finns också både flickor och pojkar som väljer motståndare utifrån 
principen att de vill testa hur bra de är. De väljer motståndare utifrån största 
utmaning. Det finns alltså flickor och pojkar som inte utgår från en traditionell 
genusrelation då de motiverar varför de väljer en flicka eller pojke till 
motståndare. En flicka väljer en pojke till motståndare for att hon helt enkelt är 
nyfiken på om en flicka kan slå en pojke. Hon känner sig själv stark och vill 
kontrollera om hon skulle kunna vinna över en pojke fastän hon tror att pojkar i 
allmänhet är snabbare än flickor. Så här lyder hennes motiv till varför hon 
valde att tävla mot en pojke:

Jo, därför jag vill se vem som är snabbast av en flicka och en pojke. (Vem tror du är 
snabbast?) Jag tror faktiskt pojkar då. (Och ändå vill du tävla mot en pojke?) Ja! (Varför 
vill du inte tävla mot en flicka då?) Jag vill... men flickor är kanske inte lika starka som 
mej, men jag tror att pojken är snabbare än mig.

En annan flicka som väljer en pojke som motståndare har samma inställning. 
Hon glider också elegant undan risken att behöva nedvärdera flickor genom sitt 
val av pojke:

Pojke. (Varför vill du tävla mot en pojke då?) Jo, för jag tycker det är roligt och så är de 
bra./.../ (Är inte flickor så bra då?) Jo det är de. (Men du väljer en pojke? ) Är de bättre, 
pojkarna?) Nej, men man måste väl inte välja flickor hela tiden??

Det finns pojkar som tror att flickor är snabbare och som väljer en flicka just 
för att få pröva sin kapacitet. Han har dock lite svårt att välja och verkar lite 
villrådig.

Då väljer jag nog... ja, jag vet inte... (Om du måste välja? Vi säger att du skall springa 
ikapp med någon. Vill du tävla mot en pojke eller flicka då?) Paus. Jag kan ta flickan 
(Flickan, och varför väljer du det?) Men jo, för dom är så bra på att springa. (Ja)... och 
jag vill tävla mot lite ... som är lite bättre.
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Flicka mot pojke

Ett annat område som intresserade mig var hur barnen förhöll sig till en rad 
tänkta tävlingssituationer (tyngdlyftning, armbrytning, löpning, simning, gym
nastik, höjdhopp, tennis, bågskytte och schack) där en pojke och en flicka 
tävlade mot varandra.181 Barnen hade tre svarsalternativ att välja på då de skulle 
bedöma utgången i tävlingen: pojken vinner, flickan vinner, det blir oavgjort.

Barnen fick se tre bilder som föreställde de tävlande. På en av bilderna var 
pojken och flickan ritade lika stora. På en bild var pojken bra mycket större än 
flickan och på en bild var flickan bra mycket större än pojken. Barnen hade 
alltså totalt 27 tävlingstillfällen som de skulle ta ställning till.

Om vi först granskar hur barnen fördelade vinsten till flickan eller pojken 
som var lika stora, visar det sig att den genomsnittliga vinstprocenten för 
pojkarnas del blev 47 och för flickornas del 28. Tjugosju procent av den 
genomsnittliga vinstprocenten gick till kategorin oavgjort. Resultaten tycks tyda 
på att barnens inställning till vinsten i sig inte är helt genusinpyrd. Man skulle 
kanske t o m kunna dra slutsatsen att det inte är så märkvärdigt att en flicka 
vinner över en pojke. Det verkar således inte vara något speciellt med själva 
tävlandet sett ur ett genusperspektiv. Genuslogiken i deras tänkande tycktes 
istället vara relaterad till aktiviteten. Håller denna tolkning vid en närmare 
granskning?

En närgranskning av svaren visar dock på en genusstereotyp uppfattning av 
flickors och pojkars kapaciteter. De mest ”pojkigt” genusifierade aktiviteterna 
blev tyngdlyftning, armbrytning, höjdhopp och bågskytte, medan flickigt 
genusifierade aktiviteter blev löpning och gymnastik. Genusneutrala blev

181 När jag valde ut aktiviteterna som barnen hade att ta ställning till var tanken att löpning, 
simning, höjdhopp tennis och schack skulle utgöra genusneutrala aktiviteter, gymnastik 
kvinnlig aktivitet och tyngdlyftning, armbrytning och bågskytte manliga.
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simning, tennis och schack. Bamen anser, kan man påstå, att pojkar är starkare 
än flickor och att flickor är snabbare och vigare än pojkar.

Denna närgranskning visar således en könsstereotyp uppfattning av flickors 
och pojkars kapaciteter; men det föreligger, som det verkar, inte någon motvilja 
att erkänna det motsatta könets kompetenser, så länge dessa håller sig inom 
genuslogikens ramar. Tävlandet i sig verkar inte vara den utslagsgivande 
faktorn, utan det är vad tävlingen gäller som är avgörande för om pojken eller 
flickan skall få vinna. Lite mer drastiskt uttryck och genusfärgat, kan man säga 
att det inte är något problem för bamen att låta en flicka slå en pojke - flickor 
kan - bara det inte gäller fysisk styrka. Manligheten sitter i musklerna.182 En 
genusifirad idrott verkar vara förkroppsligad av både flickor och pojkar.

Men hur påverkas deras utsagor av förändringen i kroppsstorlek? Hur 
resonerar de då? Om både flickor och pojkar menar att kroppsstorleken är av 
större betydelse för utfallet i tävlingssituationen än aktivitet och kön, borde 
förändring i kroppsstorlek ge pojken favör då han var större och flickan favör 
då hon var större. Storleken är i så fall av större betydelse i deras tänkande än 
genus. Antingen bibehåller bamen uppfattningen att aktiviteten är avgörande 
för vinst för att flickan eller pojken skall vinna, eller också byter de logik och 
låter storleken få vara avgörande.

Vid de tävlingssituationer där antingen pojken eller flickan var större, tycktes 
logiken i bamens tänkande vara: störst vinner. Då pojken var större än fickan 
blev fördelningen 61 procent till pojkkategorin, 26 procent till flickkategorin 
och 13 procent till kategorin oavgjort. Då flickan var större blev fördelningen 
36 procent till pojkkategorin, 49 procent till flickkategorin och 16 procent till 
kategorin oavgjort.

Men hur blir utfallet om man analyserar bamens svar uppdelat på kön? Ett 
hypotetiskt och inte allt för djärvt antagande vid en könsuppdelad granskning av 
svaren, är att flickor skulle vara mer benägna att hålla på flickan och att pojkar 
vara mer benägna att hålla på pojken. Detta antagande utgår från att flickor och 
pojkar för att kunna utveckla en positiv självbild måste de tro på det egna 
könets kapacitet.183

Så hur väljer bamen när pojken var större och hur väljer de då flickan är 
större? Vilka förändringar i den genomsnittiga vinstprocenten finns? Då pojken 
var större på bilden än flickan, blev den genomsnittliga procenten när pojkarna

182 Se vidare Connell, R:W (1987): Gender and power: society, the person and sexual politics. 
Stanford, Calif.: Stanford University Presss. s 85

1831 den könsspecifika utvecklingsteoretiska litteraturen är detta ett påstående som är 
okontroversiellt. Se t ex Bjerrum Nilsen, H. (1991): Historien om pojkar och flickor: 
könssocialisation i ett utvecklingspsykologiskt perspektiv. Lund: Studentlitteratur.
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valde: 65 procent till pojkkategorin, 22 procent till flickkategorin och 13 
procent till kategorin oavgjort. När flickorna valde blev fördelningen: 
pojkkategorin 56 procent, flickkategorin 31 procent och kategorin oavgjort 13 
procent. I stort så följer barnen logiken att storleken är av betydelse för vinst.

När flickan på bilden var större blev utfallet då pojkarna valde: 
pojkkategorin får 44 procent av den genomsnittliga vinstprocenten, flick
kategorin 39 procent och 18 procent går till kategorin oavgjort. Flickorna håller 
i större grad på logiken att störst vinner då flickan är större. Fördelningen blev: 
pojkkategorin får 28 procent av valen, flickkategorin 59 procent och den 
oavgjorda 14 procent. Det måste således vara en annan logik som får övertag 
för en del pojkars vidkommande. En del pojkar verkar komma in i ett 
genusdilemma som flickorna inte tycks uppleva.184 För flickorna verkar det inte 
så prestigefullt att förlora mot en pojke, framförallt inte om det finns sakliga 
skäl att anföra, som t ex storlek.

Tävlingsformen har varit av det slag som man gör i skolan d v s  små stafetter 
och liknande under idrottslektionerna. Barnen resonerar mer ”realistiskt” i de 
fall där de har egen erfarenhet om hur ett tävlingsutfall kan bli mellan en 
kvinnlig och manlig kombattant än då de endast gissar utifrån en abstrakt 
föreställningsnivå. 185

Iscensättning av kön

Kön iscensätts inom idrottsdiskursen på flera sätt. Både pojkar och flickor 
iscensätter idrotten könsspecifikt då de väljer ut aktiviteter åt sig själva och åt 
”den andre”. Idrottsaktiviteter indelas i flickaktiviteter och pojkaktiviteter enligt 
traditionell genusideologi. Idrotten som en könssegregerad tävlingsarena ger 
bränsle och näring åt denna idé. Flickor är lämpade för vissa idrotter och pojkar 
för andra. Flickor och pojkar väljer sitt eget kön för att det är roligt att vara 
tillsammans med en av samma kön. Flickor och pojkar väljer att tävla mot sitt 
eget kön för att få ägna sig åt det som flickor och pojkar vanligen gör. Bamen 
”vet” vad som är flickaktiviteter och pojkaktiviteter eftersom de har sett detta i

184 Samma notering gör Rose-Marie Ahlgren(1991) i sin studie Skolelevers självvärdering. 
Stockholm: Almqvist & Wiksell International. Pojkarna hade en tendens att utveckla en 
orealistisk självbild i förhållande till sina reella kompetenser medan flickorna hade en mer 
realistisk bild av sig själva.

185 Lite parentetiskt kan jag här infoga att Bamse, världens starkaste björn, var den seriefigur 
som såväl flickor som pojkar uppgav att de ”läste”. Björnen Bamse och alla hans vänner, Skutt 
till Skalman, har manlig identitet. Man måste konstatera att även denna bamvänliga serie 
faktiskt är starkt genusifierad i all sin oskyldighet. Farmor är den trygga och självklara fasta 
punkten i tillvaron.
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medier, i det dagliga livet och även fått näring åt denna logik genom den rad av 
diskursiva praktiker där idrott beskrivs som något för män.

En annan iscensättning av kön inom idrottsdiskursen är att tillskriva pojkarna 
större kompetenser i idrott. Pojkar är bättre på idrott eftersom de ägnar sig åt 
idrott. Denna kunskap hämtar barnen inte direkt från en egen erfarenhet om vad 
flickor och pojkar kan i idrott i deras egen ålder, utan denna kunskap hämtas 
från en abstrakt bild av kvinnors och mäns kapaciteter inom idrott.

En tredje iscensättning av kön görs och flickaktiviteter nedvärderas som 
löjliga eller fjompiga. Här framträder makthierarkin i genus i sin prydno. Den 
kvinnliga idrotten tillskrivs låg status och vid den kvinnliga idrottaren häftas 
egenskaper som gör henne olämplig för djärva, svåra och farliga aktiviteter. 
Pojkarna iscensätter oftare sitt kön som överlägset det kvinnliga vid en direkt 
konfrontation med motsatta könet. En del flickor å sin sida inordnar sig ofta
snällt i den manliga omnipotenta diskursen. Könen bekräftar villigt
genusideologiema inom idrottsdiskursen. Kön iscensätts på en annan nivå. 
Pojkar kan få epiteten bråkiga och fuskare och flickor får könsmärkningen lugn 
och försiktig. Då barnen fick välja vinnare vid de olika tävlingssituationema 
behöll flickorna i större utsträckning logiken att storleken är avgörande för
vinst, medan pojkarna skiftade logik då flickan var större vid
tävlingssituationen.

Men kön iscensätts också maktneutralt. Flickor och pojkar väljer också 
motståndare av motsatta könet för att mäta sin egen kapacitet och styrka. De vill 
få bekräftelse i deras föreställning om motsatta könets kompetens. Hos dessa 
barn är genus under uppluckring och styr inte deras föreställningar om flickors 
och pojkars kapaciteter.

Det som skapar skillnad

Idrotten som genusregim förstärker bilden av den manliga kroppen som stark 
(muskler), modig (vågar pröva det farliga och utmana det svåra) och duktig. 
Dessa bilder läggs ned som det normala för den idrottsaktiva flickkroppen och 
pojkkroppen. Flickkroppen förkroppsligas hos barnen som försiktigare, lugnare, 
gracilare och sämre än en pojkkropp i idrott. Idrotten som genusregim 
medverkar till att upprätthålla en könssegregering av aktiviteter där den manliga 
kroppens överlägsenhet inom en instrumented diskurs befästs även i den ålder 
då det inte finns någon större fysisk skillnad mellan barnen. Både flickor och 
pojkar målar upp relationen mellan flickor och pojkar inom idrotten efter en 
könsstereotyp mall. Mannen stark, kvinnan svag, mannen djärv, kvinnan 
försiktig. En del flickor signalerar att de är beredda att pröva aktiviteter som är 
vigda åt pojkar. Ingen pojke uttryckte någon direkt önskan att få vidga gränsen 
för sitt köns erfarenheter genom att prova de med kvinnligt kön märkta 
aktiviteterna. Så länge genusideologin säger: ve den pojke som ”nedlåter” sig att
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vilja pröva flickaktiviteter, håller sig pojkarnas önskningar om vad de vill göra 
inom genuslogikens ramar.

Exkurs: Kvinnor på en manlig arena

Den modema organiserade tävlingsidrotten, och det är den som bamen 
främst förhåller sig till i intervjun, utgör alltså en speciell genusregim i så måtto 
att den till stor del redan från början utformades efter manliga idéer och ideal. 
Någon längre diskussion om idrott och därmed vidhäftande problemområden 
ger jag mig inte in på här, eftersom detta skulle kräva en omfattande 
utläggning. En orientering inom idrottsforskningens fält ger dock en inblick i 
kunskapsproduktionen om idrott i stort - vilka frågor som intresserat forskarna - 
samt en uppfattning om den position som manliga och kvinnliga forskare intar 
på faltet. Detta sammantaget ger en inblick i hur den vetenskapliga 
idrottsdiskursen samverkar i att göra idrotten till en genusregim.

De forskningsproblem och forskningsfrågor som behandlas av manliga 
idrottsforskare berör ofta intressen som är kopplade till en manlig idrottsvärld 
medan kvinnliga idrottsforskares uppgift här, liksom inom andra discipliner, 
blivit att kritisera och på olika sätt skapa motbilder till en androcentrisk 
världsbild och en kunskapsproduktion som är mansdominerad.

Nedan tar jag upp exempel på denna vetenskapliga diskussion om kvinnlig 
och manlig idrott som utspelas mellan kvinnliga och manliga forskare på det 
humanistiska och samhällsvetenskapliga idrottsliga forskningsfältet. Min 
intention är att skapa en bakgrund till barnens utsagor om idrott. Bamen har 
fångat upp den hegemoniska idrottsdiskursen och deras uttalande om idrott 
måste ses i detta perspektiv.

Idrottsforskningen är en betydelsefull genusregim om forskningen medverkar 
till att producera diskurser om kvinnlig idrott och manlig idrott som en 
”naturlig” effekt av biologiska och fysiska könsskillnader. Om forskningen inte 
granskar de ideologier och logiker som tävlingsidrotten vilar på, kommer den 
könssegregerade tävlingsidrotten att medverka till att befästa en asymmetrisk 
relation mellan könen. Likaså menar jag att bristen på forskning om den 
idrottande kvinnan och avsaknad av en problematisering över denna frånvaro, 
förstärker bilden av att idrotten är en genusregim av betydelse.

Nedan belyser jag en del av idrottsforskningen som inte alls berör eller 
problematiserar genus. Utifrån denna forskning, karaktäriserad av en 
neutralisering och naturalisering av könsskillnadernas ideologi, har kvinnliga 
idrottsforskare skapat feministiska motdiskurser, ”herstory” och ”det kvinnliga 
perspektivet”. Jag belyser också något av den forskning som sätter in idrotten i 
en kontext där idrotten relateras till sociala praktiker, ideologier, makttekniker 
och till identitet. Inom dessa forskningsdiskurser har kvinnliga och manliga
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idrottsforskare åtminstone en gemensam grund för att kunna problematisera 
genusrelationer.

En värld utan kvinnor

Idrottens natur, hur idrott skall definieras, dess framväxt och organisation var 
tidigt föremål för manliga idrottsforskamas intresse 186 såväl nationellt som 
internationellt, och i dessa sammanhang har den modema idrottens relation till 
lek, religion och kult ingående granskats och belysts. 187 Den antika idrotten 
och dess koppling till den modema idrottens utveckling har naturligtvis varit ett 
centralt tema i detta sammanhang. En slutsats som kan dras från denna 
forskning är att kvinnor till ringa del varit involverade i formningen av 
kroppsövningskulturen och den modema idrotten. Kvinnorna har haft 
svårigheter att få tillträde till den organiserade idrotten och de har ej heller haft 
möjlighet att forma den efter egna intressen. Den historiska forskningen om 
kvinnors idrottande har levt ett undanskymt liv inom den av män beforskade 
idrottsvärlden även om Guttmans bok Women's Sports. A History, 
kompletterar denna bild något. 188

Feministiska historiska idrottsforskare som tog på sig uppgiften att skriva 
idrottens herstory189 har inom den historiska disciplinen markerat att den 
kvinnliga idrottshistorien måste analysera den idrottande kvinnan från andra

186 Se t ex Guttman, Alien (1978): From ritual to record. The nature o f  modern spots.
New York: Columbia Univ. Pr., Lindroth, Jan (1975): När idrotten blev folkrörelse.
Stockholm: Rabén & Sjögren, Yttergren, Leif (1996): Täflan är lifvet. Idrottens organisering 
och sportifiering i Stockholm 1860-1898. Stockholm: Stockholmia, Sandblad, Henrik (1985): 
Olympia och Valhall. Idéhistoriska aspekter av den moderna idrottsrörelsens framväxt. 
Stockholm: Almqvist & Wiksell.

187 Se t ex Korsgaard, Ove (1982): Kampen om kroppen. Dansk idrcetts historie gennem 200 
aar. Kobenhavn: Gyldendal, Guttman, Alien, op.cit., Eichberg, Henning (1998): Body Culture 
As paradigm, The Danish sociology o f sport. // I Body cultures. Essays on sport, space and 
identity. Ed. John Bale and Chris Philo. London: Routledge, kap.7, samt Bonde, Hans (1993): 
Sport. En moderne kult. Kobenhavn: Hovedland
188 Halldén Olle (1996) Vandringsboken och Annerstedt Claes (1983) Kvinnoidrottens 
utveckling i Sverige. Malmö: Liber.

189 Kvinnlig idrottsforskning av tvärvetenskapligt slag speglar ofta den idrottande kvinnans 
historia tematiskt. Se t ex Women and Sport, herstory. A leacy o f Honor / / 1: Women, sport 
and culture (1994). Ed. Susan Birell & Cheryl L. Cole, Champaign 111.: Human Kinetics; samt 
Historical and Cultural Foundations o f W om en's Sport, //1 Women And Sport 
Interdisciplinary perspectives Ed. D. Margaret Costa, Sharon R. Guthrie Champaign 111.: 
Human Kinetics.



153

infallsvinklar än de som manliga företrädare utnyttjat.190 Parratt t ex, 
rekommenderar att en kvinnocentrerad idrottshistorieforskning skall förflytta 
sig från ett kompensatorisk och adderande forskningsperspektiv till ett 
perspektiv där kvinnors synsätt och värderingar står i centrum. Vidare markerar 
hon att kvinnlig idrottshistoria inte bör följa traditionella modeller för 
periodisering. Hon föreslår också en omdefiniering av sportkonceptet samt 
rekommenderar att genus används som en central analytisk kategori och ett 
erkännande av feministisk teori.191 Det konkreta resultatet av denna 
kvinnocentrerade forskning blev utvecklingen av en kunskap om hur kvinnor 
utestängts från den organiserade idrotten samt de strategier som kvinnor använt 
för att få tillträde till fältet. I ”herstoryn” lyfts de starka kvinnorna fram som 
lyckats öppna det idrottsliga fältet för kvinnor och i deras kamp avtäcks hur 
idrotten verkar som genusregim genom att låsa in kvinnligheten i repro
duktionens och hälsans diskurs.

Socialis atio nen

En stor del av den svenska idrottsforskningen har ägnats åt studiet av 
idrottsvanor 192 och de normer och attityder som individen måste anamma för 
att känna en positiv tillhörighet till idrottslig verksamhet. Denna forsk
ningsansats har inte direkt granskat idrotten som genusregim. Skillnader mellan 
kvinnliga och manliga idrottares val av aktiviteter och skilda attityder till idrott 
förklaras inom denna forskning med hjälp av klass och socioekonomisk 
tillhörighet. Jämställdhetskraven i dessa sammanhang har gått ut på att hänsyn 
skall tas till kön och röster höjs om en idrott på lika villkor för kvinnliga 
idrottare som för manliga.193

Ett annat omfattande idrottsligt forskningsområde i Sverige, också utan en 
analys av idrotten som genusregim, utgör området bam-ungdom-idrott. Pro

190 Se t ex den argumentation som Jennifer Hargreaves anför i sitt inledande kapitel i Sporting 
females. Hargreaves, Jennifer (1994): Sporting females. Critical issues in the
history and sociology o f  women's sports. London: Routledge.

191 Se Parratt, Catriona M. (1994): From the history o f women in sport to women's 
sport history: A research agenda. Ill: Women and sport. Interdisciplinary 
perspectives, op.cit.

192 Engström, Lars Magnus (1989): Idrottsvanor i förändring. Stockholm: HLS,
Institutionen för pedagogik. Schelin, Bo (1985) Den ojämlika idrotten: om idrottsstratefiering, 
idrottspreferens och val av idrott. Lund: Sociologiska inst., Univ. Diss.

193 Se Idrottens jämställdhetsplan inför 90-talet antagen vid riksidrottsmötet 1989. Farsta: 
Riksidrottsförb.
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blem och frågeställningar rör sig också inom det pedagogiska forskningsfältet. 
Problemområdet har utgjort socialisationen till och genom idrott, och proble
matiken kring avbrott och utslagning som följt i ungdomsidrottens spår har 
också stått i förgrunden.194 Som områdesbeskrivningen anger läggs tyngd
punkten på bam och ungdom, men en djupare diskussion om olika villkor och 
förutsättningar för flickors och pojkars idrottande saknas.

Kartläggning av interaktionsmönstret mellan idrott, tränare och idrottaren vid 
idrottslig framgång har också varit ett forskningsområde, liksom ledare och 
tränares betydelse i socialisationsprocessen.195 Den idrottande flickans och 
kvinnans idrottsliga upplevelser och problem sätts emellertid inte in i en 
förklaringsram där kön problematiseras historiskt eller sociokulturellt.196

Kvinnliga idrottsforskare, som t ex Susan Greendorfer, markerar också att 
trots det faktum att flickors och kvinnors engagemang i idrott ökar, finns liten 
kunskap om och hur socialisationsprocessen till idrotten ser ut för flickor. 
Framför allt tycks socialisationsprocessen vara mer komplicerad för flickor än 
för pojkar. Hon kritiserar traditionella sociala inlämingsteorier och den 
beskrivande forskningen, och hon menar att en analys av den dynamiska process 
som genererar genusideologier och könsstereotypier måste utgöra en central 
utgångspunkt i forskningen. Vidare rekommenderas att man i större 
utsträckning analyserar föräldrarnas betydelse för flickors involvering i 
idrott.197

Kritik av den psykologiska forskningens genuskoncept vilket ger sig ut för 
att kunna mäta feminint och maskulint och androgynt beteende med hjälp av 
olika skalor, görs av bland andra Diana L. Gill och Nathalie Koivula. 
Begränsningarna i dessa mätmetoder är att de reducerar komplexa beteenden till 
två stereotypa dikotomier. Dessa forskare rekommenderar att den psykologiska

194 Se t ex Patriksson, Göran (1987): Idrottens barn: idrottsvanor, stress, "utslagning" 
Stockholm: Friskvårdscentrum

195 Som exempel på denna inriktning kan nämnas Carlson, Rolf (1995): Från simlek till fin a l  
En uppföljningsstudie om simmare och hoppare. Delrapport 1. Stockholm: Idrottshögsk., 
Institutionen for idrotts- och hälsovetenskap och Carlson, Rolf (1993): Tävlingsidrott fö r  de 
yngsta. Stockholm: Idrottshögsk., Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap. (Rapport i 
pedagogik - Idrottshögskolan 1993:1) Carlson, Rolf (1991): Vägen till landslaget. En 
retrospektiv studie av framgångsrika ungdomar i sju idrotter. Stockholm: Univ. Diss.

196 Ett undantag till detta är t ex Larsson, Håkan (1998): Att bli bra, eller bara snacka med 
kompisar. Stockholm: Lärarhögsk. Diss., samt Fagrell, Birgitta (1993): Orienteringsfamiljen ur 
ett könsperspektiv. / / 1: Vem är orienteraren? En kartläggning av orienteringsrörelsens 
medlemmar. Red Torgny Ottosson Farsta: Soft - Förlaget

197 Se Greendorfer Susan L. Gender Role Stereotypes and Early Childhood Socialisation / / 1 
Women In Sport Issues and Controversies, op.cit.
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forskningen kring kvinnligt och manligt inte fokuseras på individuella 
egenskaper, utan genus bör ses som en historisk och social kategori.198

Ideologi

Ett sätt att förstå idrotten som genusregim skulle kunna vara att utgå från 
idrottens ideologier. Den anglosaxiska idrottshistoriska forskningen, där 
idrottens betydelse som medel för fostran av unga pojkar i sann imperialistisk 
anda studerats, utgår från det ideologiska perspektivet, dock utan att direkt 
problematisera idrotten som genusregim. Denna forskningsansats visar hur 
pojkar fostrades till att utveckla karaktärsdrag värdefulla för ledaren i en 
imperialistisk kultur. Flickornas fostran har studerats främst i relation till den 
viktorianska eran, och denna fostran hade en emancipatorisk inriktning mot ett 
friare liv än den deras anmödrar hade. Friheten för flickorna nådde dock inte så 
långt utanför ramen för moderskapets ideologi och det hälsosamma livet, utan 
begränsades till acceptans av en klädedräkt anpassad för fysisk aktivitet med 
hälsobefrämjande förtecken. 199 Betty Spears menar att det finns lite forskning 
gjord om kvinnor under den koloniala perioden och att bilden av kvinnorna i 
kolonierna kanske skulle se annorlunda ut om forskningen inom området 
ökade.200

Svensk idrottsforskning har också ägnat sig åt att belysa konstruktionen av 
manlighet. Men även här är inte idrotten som genusregim i centrum. 
Finggymnastikens idealistiska, ideologiska och fostrande aspekt berörs i

198 Se Gill Diane L, Psychology perspektives on Women in Sport and Exercise / / I :  Women 
A nd Sport Interdisciplinary perspectives, op.cit. och Koivula Nathalie, op.cit. s. 61-67.

199 Se t ex Tozer, Malcom, A sacried Trinity -  Cricket, School, Empire: E.W. Homung and his 
Young Guard och Brownfoot, Janice, N. Emancipation, Exercise and Imperialism: Girls and 
the Games Etic in Colonial Malay //I :  The Culture Bond: Sport Empire, Society, (1992): Ed 
Mangan J. A. Se även Mangan, James A. (1986): Games ethic and imperialism. Aspects o f  the 
diffusion o f  an ideal. Harmondsworth: Viking, samt Scott A. G. M. Crawford, Pioneering 
Women: Recreational and Sporting Opportunities in a Remote Colonial Setting / / 1: From  
'Fair Sex ’ to Feminism. Sport and the Socialization o f  Women in the Industrial and Post -  

Industrial Eras. (1987): Ed J.A. Mangan and Roberta J. Park. London: Frank Cass.
Kvinnors fysiska fostran utgör ett kunskapsområde som ett flertal kvinnliga idrottsforskare 
belyst. Se t ex Else Trangbaek (1987): Mellem leg og disciplin. Gymnasikken i Danmark i 
1800-tallet. Jane Nilsson Gagnebien (1998): Kvinnogymnastik på manlig arena. / / 1: Talet om 
kroppen (1998): Red. Birgitta Fagrell och Per Nilsson: Stockholm: HLS.

200 Se Women and Sport, from  myth to reality:. (1978) Ed Carole A: Oglesby Philadelpia: Lea & 
Febiger.
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avhandlingen Kroppens Bildning, 201 vilken sätts i relation till konstruktionen 
av manlighet. Jens Ljunggrens könsperspektiv är en ovanlig ansats inom svensk 
historisk idrottsforskning och ett exempel på kroppsövningskulturens centrala 
roll i skapandet av kön. Linggymnastikens manlighetsprojekt undersöks utifrån 
spänningar och motsättningar i manlighetsidealet. Manligheten måste, enligt 
Ljunggren, förstås som en komplex formation som har att möta de många 
paradoxala och motstridiga kraven i samtiden. Ljunggren, inspirerad av modem 
manlighetsforskning202, menar att Linggymnastikens ideologiska betydelse och 
funktion var att skapa en manlighet där motsatsförhållandena natur-civilisation, 
kropp-själ, offentligt-privat, andligt-rationellt, krig-fred, traditionellt-modemt 
kunde hanteras. Linggymnastikens manlighetsbild sammanfattas sålunda av 
Ljunggren :

Där fanns den kroppsliga styrkan, modet, handlingskraften och den enkla livsföringen 
utan flärd och lyx. Där fanns disciplinen, sedligheten, lydnaden och kroppsbehärsk- 
ningen. Där fanns inslag av idealistiskt bildningstänkande med uttryck i kroppens 
estetiska formfulländning och självuppoffrande etik; hos Ling också i egenskaper med 
religiös klang som syftade till fred och gemenskap. (Ljunggren 1999:47)

Ljunggren visar också hur kvinnorna genom att bli definierade utifrån en 
enkönsmodell, (kvinnligt kön sågs som en invertering av det manliga, min 
anmärkning) inordnades i detta gymnastiksystem vars mål var att fostra till 
manlighet.203 Först efter undersökningsperiodens slut, d v s 1914, bryter sig 
kvinnorna loss och skapar sig en gymnastik utifrån, som Ljunggren säger, egna 
värderingar och förutsättningar.

Men den ”frihet” som kvinnorna kunde utnyttja för att skapa ”sin egen” 
gymnastik skedde dock, det bör påpekas menar jag, inom ramen för ett 
gymnastiksystem där manligheten redan lagt beslag på den mänskliga 
värdigheten. Kvinnornas strategi blev att bryta mot enkönsmodellen och lyfta 
fram den särartsideologi där kvinnors olikhet som kön markerades, och där hon

201 Ljunggren menar att hans forskning kompletterar tidigare idrottsforskning. Han påpekar att 
hans forskning inte har ett strukturell ansats utan att han inspirerats av internationell 
manlighetsforskning där motsatspar och dualismer utgör ingångar för analys och diskussion. 
Ljunggren, Jens (1999): Kroppens bildning. Linggymnastikens
manlighetsprojekt 1790-1914. Stockholm: Brutus Östlings bokförl. Symposion. 
(Kulturhistoriskt bibliotek), s.240

202 Manlighetsforskningen inom idrottsfaltet representeras än så länge av några få manliga 
idrottsforskare inom den anglosaxiska traditionen, Se t ex Sport, men and the gender order. 
Critical fem inist perspectives. (1990): Ed. Michael A. Messner, Donald F. Sabo. Champaign, 
111.: Human Kintetics.

203 Ljunggren op. cit. s. 211
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kunde uppnå mänsklig värdighet genom en kvinnlighet förankrad i den 
kvinnliga kroppen som särart och moderskap. Ljunggren menar själv att han 
inte har använt sig av genusteorins maktperspektiv, samtidigt som han dock 
påpekar att gymnastiksystemets struktur, kvinnors underordnade ställning vid 
Gymnastiska Centralinstitutet, samt kopplingen mellan maskulinitet och 
nationalism också verkade på ett faktiskt konkret plan som gav män makt över 
kvinnor och där manligheten kom att utgöra en positivt värdeladdad norm. 
Hade Ljunggren mer utnyttjat detta genusperspektiv, hade kanske en belysning 
av genusrelationer kunnat ge ytterligare förståelse för manlighetsidealets 
avsaknad av känslor och beroende.

Den process då kvinnoidrotten skapades är beskriven av Eva Olofsson i Har 
kvinnorna en sports lig chans?. Den svenska idrottsrörelsen och kvinnorna under 
1900-talet. Olofsson visar i denna studie hur idrotten verkar som genusregim, 
även om hon inte explicit haft detta som syfte. Olofsson gör en historisk 
beskrivning av villkoren för kvinnornas deltagande i idrott. Hon granskar bland 
annat vilken kvinnosyn som präglat idrottsrörelsens diskussioner och beslut om 
kvinnors deltagande. Olofsson analyserar också på vilket sätt tidigare forskning 
producerat kunskap om svensk idrott generellt, och hon studerar speciellt 
kunskapsläget beträffande kvinnor och idrott. Studiet av idrottsrörelsens 
idrottsuppfattning och kvinnosyn genomfördes på specialförbundsnivå där 
Svenska Gymnastikförbundet och Svenska Fotbollförbundet utvaldes på grund 
av deras centrala, och olika, betydelse för kvinnors involvering i idrott.

Hennes slutsatser är att det inte finns någon kvinnlig idrott. Det finns, som 
hon säger, endast kvinnliga utövare i manlig idrott. Vidare visar hon att 
kvinnorna tog till olika strategier vid sitt intåg i idrottsrörelsen. Kvinnorna 
pendlade mellan att utnyttja likhetsideologier eller särartsideologier beroende på 
situation. Hon sammanfattar med att konstatera att då tävlingsidrottens ideologi 
segrade över gymnastiken vid Riksidrottsförbundets bildande, hamnade 
kvinnors idrottande i en ond spiral:

Tävlingsidrotten förutsätter kvinnans likhet med mannen -  kvinnan är fysiskt 
underlägsen mannen - kvinnan presterar sämre än mannen -  kvinnors idrottsprestationer 
far lägre värde -  det lägre värdet legitimeras av marknaden -  kvinnors villkor inom 
idrotten blir sämre än mannens.204

Frågan kvarstår dock om kvinnors situation inom idrotten skulle vara så 
mycket annorlunda även om gymnastikens ideologi hade segrat vid bildandet av 
idrottsrörelsen. Med tanke på den koppling till nationalism och den positiva 
laddningen av maskulinitet som gymnastiksystemet, enligt Ljunggren, 
medverkade till att forma, är utgången inte klar.

204 Olofsson (1989)., s. 194
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Lena Laine menar också att det var just gymnastiken som de finska 
kvinnorna kunde anamma eftersom den ansågs vara lämplig för kvinnor då den 
inte präglades av tävling. Att välja gymnastiken som kroppsövning ledde inte 
till någon rollkonflikt. Kvinnorna kunde alltså utan större motstånd ingärda ett 
eget område för kroppsrörelse. De kvinnor som inte nöjde sig med 
gymnastikens kollektiva ideal och betoning på det vackra och estetiska, utan 
ville pröva på tävlingsidrott, mötte däremot ett uttalat motstånd. Laine menar 
att då kvinnorna kom att inordnas i de olympiska spelens program var detta en 
utlösande faktor för manliga protester. ”För männens del var den viktigaste 
frågan att reservera den ’heliga, nationella idrotten’ för män och att skilja det 
’manliga’ och ’kvinnliga’ åt”.205 Att befasta könsgränserna blev en fråga av 
ideologisk vikt även bland kvinnorna, och kvinnogymnastikförbunden 
attackerade det nybildade kvinnliga Akademiska idrottsförbundet som idkade 
olika tävlingsidrotter. Maktgränsema hotades nu såväl mellan som inom könen, 
och både kvinnor och män stod enade i att ideologin som betonade kvinnornas 
särart skulle råda på det idrottspolitiska fältet. Radikala idrottskvinnor fick föga 
stöd från kvinnogymnastikförbundets medlemmar.

Andra frågekonstellationer som också indirekt tangerar idrotten som 
genusregim har rört sig på idrottens kunskapssociologiska fält206 där frågan om 
idrottandets mening undersökts, t ex Kjell Gustavsson: Vad är idrottandets 
mening? En kunskapssociologisk granskning av idrottens utveckling och 
läromedel samt en organisationsdidaktisk kompetensanalys. Gustavsson menar 
att ideologin utgör en nyckel till förståelsen av idrottens mening. Han har 
därför granskat idrottens självförståelse utifrån de tankefigurer som ingår i 
idrottsrörelsens texter. Idrottens meningsbärande dimension är sprungen ur två 
rationaliteter, enligt Gustavsson: en värderationalitet, och en instrumented 
rationalitet. En värderationalitet formas, menar han, kring specifika etiska och 
moraliska ståndpunkter och utmärks i ett patriarkalt samhälle av ett 
nationalromantiskt synsätt. Människors fysiska kraft bör enligt detta synsätt 
användas till att försvara landet, och ledarskapet ses som statiskt och av gud 
givet. En motvikt till det värderationella synsättet är det instrumentella. Detta 
synsätt ersätter en ordning baserad på moraliska värden med en ordning 
utgående från mätbara enheter. ”En instrumented rationalitet bygger bl.a. på

205 Laine Leena, (1991): Kropp, idrott och kvinnohistoria. Kvinnovetenskaplig tidskrift 
nummer 4, 1991. s. 54

206 Kunskapssociologin används av Gustavsson for att analysera idrottens ideologier. ”Detta 
innebär bl. a. att kunskap uppstår i en social kontext och omvandlas till kollektiva 
föreställningar, d v s  föreställningar som ledare och medlemmar inom idrotten ofta tar för 
givna”. Gustavsson Kjell (1994): Vad är idrottandets mening? En kunskapssociologisk 
granskning av idrottens utveckling och läromedel samt en organisationsdidaktiks 
kompetensanalys. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, s 27
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föreställningar om att man via vetenskapliga s.k. fakta kan utveckla funktionella 
organisationer.”207 Ledaren erhåller inte sin status i en excellensordning utan i 
en ordning där ”objektiva fakta” legitimerar ledarens position och status.

Texterna som undersöks i avhandlingen ses som bärare av ”sedimenterade 
värden, d v s  ideologier som har utvecklats från en historisk grund”. Historiskt 
vilar det kroppskulturella området, enligt Gustavsson, på en ”värderationalitet 
baserad på normer och idealism samt instrumented rationalitet, som inkluderar 
ett objektivistiskt kunskapsideal, d v s  mätbarhet och framstegsoptimism”. Den 
kamp som vidhäftar idrottsrörelsens framväxt och organisationsform inrymmer 
”en ideologisk kamp mellan en värderationellt inriktad gymnastik och en 
instrumentelit inriktad idrott (sport)”. 208

Observeras bör, menar jag, att de två rationaliter som ingår i den ideologiska 
kampen under idrottsrörelsens framväxt står i skarp kontrast till den ideologi 
som karaktäriserar konstmktionen av kvinnligheten under den modema 
idrottens uppbyggnadsfas, men korresponderar väl med det manlighetsideal som 
Linggymnastiken och borgerligheten omfattade.209

Hegemonisk maskulinitet

Idrotten som genusregim framträder mer tydligt i Tore Brännbergs 
socialpsykologiska studie Bakom kulisserna. Utifrån en kvalitativ forsknings
ansats söker Brännberg belysa det sociala livet i en idrottsförening. Denna 
ansats tillhör än så länge ovanlighetema inom den svenska idrottsforsk- 
ningen.210 Aktörerna i studien består av ett manligt handbollslag, och forskaren

207 Gustavsson (1994) op. cit, s.40.

208 Gustavsson (1994) op. cit. s 211.

209 En kommunikativ rationalitet, som Gustavsson (op.cit.) diskuterar som en tredje ingående 
dimension i rationalitetsbegreppet, tar utgångspunkt i det rationella samtalet och innebär att 
man ser språket som skapare av verkligheten och det som styr våra handlingar. Gustavsson 
undersöker om denna rationalitet är underutvecklad inom idrotten. En kommunikativ 
rationalitet, säger Gustavsson, utgår från att människor löser problem genom samtal och skulle 
kunna innebära, enligt författaren, att idrotten skulle utveckla en ny meningsbärande dimension 
med tonvikt på det gemensamma. En fråga som då måste ställas är, menar jag, om detta 
rationella kommunikativa samtal går att utveckla inom social praktik som historiskt är så 
stabilt förankrad i maskulina rationaliteter.

210 Denna ansats postulerar att ”samhället eller organisationer inte kan betraktas som en 
struktur som existerar ovanför de handlande individerna. Social organisation och samordning 
måste istället förstås som ett ständigt pågående samspel mellan olika aktörer som möts inom 
ramen för specifika situationer”, (s.21) Syftet är också att försöka förstå hur det sociala livet 
gestaltar sig genom deltagarnas eget perspektiv. Brännberg Tore (1998): Bakom kulisserna -
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har under fem års tid varit aktiv medlem i laget. Forskaren beskriver det sociala 
livet genom att lyfta fram en rad situationer och händelser. Dessa ter sig lite 
underliga för en utomstående. Skabrösa kvinnohistorier, män som urinerar på 
varandra, ”1] ärt ande” lagkamrater och män som på den offentliga arenan dansar 
med ”snoppama ” hängande utanför byxoma bryter, kan man säga, mot 
föreställningar om vanligt hyfs. ”Inkilning” av nykomlingar genom att servera 
en välkomstdrink, som skall se så oaptitlig ut som möjligt från en papperskorg, 
kan vara både svårsmält och svårtolkat för den oinvigde.

Han har ytterligare en överraskning och intar därför scenen. Med hjälp av sked söker han 
i den gråbruna vätskan tills han ur bålen lyfter upp ett par damtrosor. Han vrider ut dem 
över papperskorgen, vecklar sedan ut dem, och håller upp dem inför allas åsyn. Vad 
Janne pekar på är den klibbiga smörja som befinner sig i trosornas gren. (Brännberg 
1998:71)

Dessa händelser måste förstås, menar Brännberg, från en logik som kan 
förklara hur männen skapar ett lag och blir en social enhet. ”Inkilningen” t ex 
förklaras med att kollektivet måste reproduceras och detta kan göras bl a genom 
ceremonier som ovan. Kollektivets betydelse för männen tolkar Brännberg mot 
en bakgrund av människans strävan att uppnå en djup gemenskap, och denna 
gemenskap uppnås genom ett lekfullt överskridande av gränser. Men denna 
överskridande lek äger rum, som Brännberg påpekar, i en utpräglad maskulin 
miljö. Brännberg menar att männen i denna maskulina miljö måste förhålla sig 
till den hegemoniska maskulinitet som utgör den idealtypiska bilden av mannen 
som sprids genom den samhälleliga diskursen via media, reklam och tidningar. 
Brännberg säger att i mötet med männen i föreningen såg han ett flertal 
exempel på hur männen var tvungna att förhålla sig till en hegemonisk bild av 
mannen. Det var denna hegemoniska maskulinitet som man inom kollektivet 
förhandlade om på olika sätt i sina handlingar, upptåg och berättelser. 
Maskuliniteten både reproducerades och skapades på så sätt i denna miljö.

Brännberg påpekar också av att många forskare menar att idrotten är en av få 
arenor där könen hålls åtskilda. Det tycks inte heller finnas någon större vilja att 
ändra på detta faktum.

”En förklaring till männens vilja att utestänga det motsatta könet skulle kunna vara att 
idrotten och dess värld utgör en samhällelig institution där en viss form av maskulinitet 
skapas.” (Brännberg 1998:163)

Den studerade föreningen betecknas som en kamratförening och beskrivs som 
en frizon för männen från det vardagliga livet. Flär tillåts man att överskrida 
handlingar som i andra mellanmänskliga relationer är förbjudna eller betraktas

en socialpsykologisk studie av en förening. Floda: Zenon förlag. Se också Johansson, Thomas 
(1997): Den skulpterade kroppen. Gymkultur, friskvård och estetik. Stockholm: Carlsson. 
Johansson studerar hur kön konstrueras inom gymkulturen.
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som överträdelser av de sociala konventionerna. Men, varför leken - ”det 
lekfulla” - tar sig dessa uttryck undviker Brännberg att problematisera. En 
genusanalys skulle kunna öka förståelsen för männens behov av lek i en praktik 
där känslokontroll och nödvändig underordning av spelregler, spelsystem och 
tränare, interagerar med en diskursiv praktik främmande för bortförklaringar, 
och där glädje över motståndarens vinst, samt framåtanda och nya krafttag är 
självklarheter som måste bejakas.

Det är ju högst troligt att en studie likt den Brännberg genomfört skulle ge en 
helt annan bild av hur kollektivet och den sociala enheten skapas inom ett 
kvinnligt lag. Det kvinnliga subjektet, positionerat inom idrottsvärldens 
tävlingskultur, måste nog anamma en hel del av det maskulina subjektets 
prestationsideologi, men tvingar kvinnor att hantera idrottens heterosexuella 
diskurs annorlunda än männen. Kvinnornas förhandlingar sinsemellan och i 
relation till män inom den diskurs där den hegemoniska maskuliniteten är 
signum, är ännu ett outforskat område.

Kvinnliga idrottsforskare har efterlyst och också prövat alternativa metoder 
inom idrottsforskningen både för att belysa och förändra traditionella 
genusregimer inom idrotten. Mary A. Boutilier och Lucunda San Giovanni 
skissar en alternativ ansats på idrottsforskningen i The Sporting Woman. 211 De 
pläderar här för ett humanistiskt sociologiskt perspektiv. Utifrån detta 
perspektiv är det möjligt, menar de, att förstå den sociala existensen genom att 
använda alternativa forskningsmetoder såsom deltagande observation, 
informationssökande utan påtvingande mätmetoder eller svarskategorier, och att 
närma sig forskningsområdet och individer med en empatisk förståelse. Det 
teoretiska perspektivet föreslås utgöra en kombination av kritisk teori och 
symbolisk interaktionism.

Idrott, kultur, sociala praktiker

Ett stort och, som det verkar, växande kunskapsområde inom svensk 
idrottsforskning utgör området idrott och fritidskultur. Ansatsen är ofta inriktad 
mot att förstå den roll kroppen och idrotten spelar för unga människors 
identitetsskapande.212 Denna forskning sammanlänkar idrottsforskningen med

211 Boutilier, Mary M. and San Giovanni, Lucinda, (1983): The Sporting Woman Champaign 
111 Human Kinetics Publishers, s. 9

212 Se t ex Jarvie, Grant; Maguire, Joseph (1994): Sport and leisure in social thought.
London: Routledge. .v 161 -182  och Featherstone, Mike (1994): Kultur, kropp och 
konsumtion. Kultursociologiska texter. I  urval och översättning av Fredrik M iegel och Tomas 
Johansson. Stockholm: Brutus Östlings bokforl. Symposion.
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andra teorier än de som tidigare varit förhärskande inom kropps- och 
kroppsövningskulturfältet, detta genom att analysera moderniseringsprocessens, 
globaliseringsprocessens och konsumtionskulturens relation till kön, kropp och 
identitet. Den svenska empiriska forskningen inom detta område inbegriper ett 
könsperspektiv som ger en belysning av flickor och pojkars olika idrottsvanor, 
men genusperspektivet är inte helt utnyttjat.213

Kvinnliga ffitidsforskare har i detta sammanhang markerat att kvinnors fritid 
måste studeras utifrån en kontext som tar hänsyn till att arbete och fritid i 
kvinnors liv och livssammanhang är sammanvävda på ett annat sätt än vad som 
gäller för männen.214

En inriktning av kulturstudier som idrottsforskare utnyttjat är Bourdieus 
kulturteoretiska perspektiv. Inte heller inom denna teoretiska ansats 
problematiseras direkt idrotten som genusregim. Här analyseras mötet mellan 
den idrottande aktören och idrottens sociala praktiker. För att forstå den 
idrottande individens smak och avsmak för idrott och förändringar i 
idrottsvanor överges här ett idealistiskt (idrotten är sprungen ur lekens 
frivillighet) och determinerande synsätt (kontroll och disciplinering av 
individen inom idrotten sker i kapitalismens och industrialismens intresse) till 
förmån för ett relationellt synsätt. Social position (såväl individens som 
aktivitetens), habitus (införlivade strukturerande strukturer i kroppen) och fält 
och praktiker bildar en tolkningsram för att förstå individens idrottsval.215 I det 
sociala rummet bildas en konfiguration av sociala relationer som avspeglar hur 
idrottens praktik och individens habitus korresponderar med varandra. Genom 
denna ansats ges en möjlighet att förstå individens handlingsstrategier inom den 
institutionaliserade idrottens ramar. Denna forskningsansats kan öka förståelsen

213 Perspektivet är ofta, enligt min mening, mer ett könsperspektiv än ett genusperspektiv om 
man med ett genusperspektiv menar en analys av hur krafter, processer och maktrelationer 
ordnar och strukturerar sociala praktiker.

214 Se Deem, Rosemary (1986): All work and no play. The sociology? o f  women and
leisure. Milton Keynes: Open Univ. Pr. och Green, Eileen; Hebron, Sandra; Woodward, Diana 
(1990): Women's leisure, what leisure? Ed. Jo Campling. Basingstoke: MacMillan. (Women in 
society) Se också Suzanne Söderström (1998) Kvinnokroppen i läkarnas klor: Om kropps-och 
fritidskultur i ett könsperspektiv. / / 1: Talet om kroppen, op. cit.
215 Som exempel på forskning med denna ansats kan nämnas Gruneau Richard (1983): Class, 
sports and social development. Amherst:Univ. o f Massachusetts Press, Engström, Lars- 
Magnus (1999): Idrott som social markör. Stockholm: HLS, Bourdieu, Pierre (1990): op. cit. 
samt Bourdieu, Pierre (1978): Programme fo r  Sociology o f  Sport samt Sport arid social class, 
Social Science Information, Vol. XVII, No. 6, Nilsson, Per (1993): Fotbollen och moralen. En 
studie av fy ra  allsvenska fotbollsföreningar. Stockholm: HLS.
Dunning, Eric & Sheard, Kenneth (1979): Barbarians, Gentlemen and Players: a sociological 

Study o f  the development o f  Rugby Football. Oxford: Martin Robertson.
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för varför kvinnor och flickor ofta utvecklar andra preferenser och strategier i 
förhållandet till idrott och motion än vad män gör. Sociala positioner och 
sociala praktiker och annorlunda idrottslig erfarenhet, samt inkorporerade 
handlingsdispositioner, kan förklara kvinnors och mäns olika handlings- 
strategier inom det idrottsliga fältet.216

Det kulturteoretiska perspektivet har en del kvinnliga idrottsforskare under 
90-talet mer och mer börjat anamma. Cheryl Cole presenterar ett koncept för 
studiet av kulturen, Cultural Studies, från ett feministiskt postmodernistiskt 
perspektiv.217 Istället för att se sport som en självklar kategori, betraktas idrott 
och idrottsforskning som en effekt av begreppsmässiga verktyg som styr och 
begränsar och strukturerar vårt seende både av vad sport är och kan vara. Sport 
ses alltså som ett objekt för kunskap som aktivt konstrueras genom vårt 
teoretiserande om sport och idrott. Denna typ av forskning kommer att avslöja 
svagheter och instabilitet i teorier och kunskapsproduktion. Denna intervention 
av sportkonceptet kan beskrivas som ett interdisciplinärt teoretiskt projekt 
ständigt under förändring. Denna ansats möjliggör en konception av idrott som 
en uppsättning praktiker, kunskaper och discipliner. Coles menar att idrott är en 
diskursiv konstruktion som organiserar multipla praktiker vilka i sin tur 
samverkar och producerar kroppar märkta av ras, sexualitet, klass, genus, ålder, 
inbäddade i normaliserande tekniker i konsumtionskulturen. Detta perspektiv 
innebär också att idrotten inte längre enbart kan ses som en institution isolerad 
från vardagslivet, utan idrotten sprider sig in i vardagen och påverkar den 
normaliserande vardagspraktiken som omformar våra kroppar, identiteter och 
begär.218

216 Feministiska forskare som Toril Moi och Henrietta Moore har, visserligen inte i 
idrottssammanhang, visat att detta kan vara ett fruktbart perspektiv.

217 Cole, Cheryl (1994): L. Resisting the Canon: Feminist Cultural Sudies, Sport,and 
Thechnologies o f the Body. / / 1: Women, sport and culture (1994 ): Ed. Susan Birell & Cheryl 
L. Cole, Champaign 111.: Human Kinetics.

218 Hall hyser stor skepsis mot en postfeministisk utveckling som avlägsnar sig från kvinnors 
konkreta liv och livssituation. Hall menar att istället för att fjärma forskningen från det 
konkreta livet, efterlyser Hall en forskning som sätter fokus på hur kvinnor skall kunna 
förändra sitt liv. Hall vill överbrygga gapet mellan teori och praktik och söker en 
aktionsinriktad feminism, en verksam feministisk praxis - en praxisinriktad forskning. Detta 
skulle kunna leda till en radikal kulturell kamp om makten att få definiera vad sport skulle 
kunna vara bortom den av männen konstruerade sporten. Se Hall, Ann M. (1996): Feminism 
and sporting bodies. Champaign 111.: Human Kinetics; Kapitel 6, From Liberal Activism to 
Radical Cultural Struggle samt How Should we Theorize Gender in the Context o f Sport? //1 
Sport, Men, and the Gender Order, Critical Feminist Perspectives, op.cit.
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Manliga idrottsforskare har här riktat uppmärksamheten på idrott som ett 
sista manligt reservat där maskulinitet lärs in och reproduceras. Vidare 
uppmärksammas också här kopplingen mellan idrott och sexualitet.219

Avrundning

Den vetenskapliga kunskapsproduktionen av manliga och kvinnliga 
idrottsforskare inom humanvetenskapen och samhällsvetenskapen visar dels att 
idrotten är en betydelsefull genusregim, dels att denna regim inte proble- 
matiserats i någon större utsträckning. Kunskapsproduktionen har varit, inte 
minst på grund av forskningsansats och problemval, uppbyggd kring den 
manliga idrotten. Historik, utvecklingslinjer, organisationsformer, förgrunds
gestalter, idéer och idélogier, beskrivna från ett naturaliserat eller neutralt 
synsätt på kön gör emellertid kvinnor osynliga eller till avvikare och minoritet 
inom den hegemoniska diskursen.

Idrottens forskningsfält uppvisar både genusifierade forskningsproblem och 
genusifierade forskare som producerar en genusifierad kunskap. En uppdelning 
i manlig och kvinnlig idrott blir meningsfull endast då den starkaste, snabbaste, 
och skickligaste skall mätas efter ett regelsystem där rangordningen redan i 
förväg är bestämd att verka inom en instrumented, rationell syn på kropp och 
prestation. En könssegregerad tävlingsidrott utgående från en instrumented syn 
på prestation bevakar att kvinnlig och manlig idrott håller sig inom denna 
rationalitet.

En gemensam kritik från feministsikt håll mot den manligt bedrivna 
idrottsforskningen i allmänhet har också varit avsaknaden av problematiseringen 
av kön, d v s ett genusperspektiv. Man måste dock konstatera att varken 
kvinnliga eder manliga idrottsforskare än så länge utnyttjat genus som analytisk 
kategori i någon större utsträckning. Kvinnliga idrottsforskare har länge varit

219 Se t ex Dunning, Eric, Sport as a Male Preserve: Notes on the Social Sources o f Maskuline 
Identity and its Transformations. / / 1 Women, Sport, And Culture op. cit. Se även Kidd Bruce, 
Sports and Masculinity / / 1 Beyond patriarchy. Essays by men on pleasure, power and change 
(1987). Ed. Michael Kaufman. Toronto: Oxford Univ. Pr.
Se också Crosset, Todd (1992): Masculinity, Sexuality, and the Developement o f Early 
M odem Sport / / 1: Sport, Men and the Gender Order, op.cit. samt Pronger, Brian (1992): The 
arena o f  masculinity. Sports, homosexuality and the meaning o f  sex. Toronto: Univ. o f 
Toronto Pr. kap. 6, Sex and Sport, Sport and the Homoerotic Paradox, The Locker Room. 
Helen Lenskyj undersöker relationen mellan idrott, femininitet och sexualitet och manlig 
kontroll över kvinnors sexualitet. Detta görs dels från ett perspektiv där manlig kontroll över 
reproduktionen lyfts fram, dels från ett perspektiv när reproduktion och sexualitet separerades 
och när heterosexualitet istället lade begränsningar på kvinnor i idrott. Se Lenskyj, Helen 
(1986): Out o f  bounds. Women, sport & sexuality. Toronto: Women's Pr.
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upptagna av jämställdhetsproblematiken inom idrotten, men börjar nu också 
erövra verktyg som manliga idrottsforskare nyttjat för andra syften; för att nu 
utveckla kunskap om hur genus verkar. Manliga idrottsforskare börjar acceptera 
feministisk kunskapsteori, om än med vissa invändningar.220

Men idrotten är också speciellt intressant eftersom det i idrottspraktikema 
trots allt ges en rad möjligheter att bryta traditionella könsstereotypa handlingar 
och föreställningar, eftersom kvinnor mer och mer tävlar på elitnivå och 
presterar resultat som allt mer närmar sig männens. Men samtidigt som 
traditionella uppfattningar om kvinnlighet och manlighet kan uppluckras på 
idrottens arena, får män ofta en bekräftelse på att de tillhör ”det starkare könet”. 
Den manliga ideologi som format idrotten utifrån ett ideal där vinst, rekord, 
aggressivitet och fysisk styrka utgör idrottens huvudkoncept, lämnar föga 
utrymme för en idrott med andra förtecken. Denna maskulint hegemoniska 
idealbild av idrottsmannen kan lätt förvaltas i könssegregerade enklaver även på 
andra nivåer än elitidrottens. Aggressivitet, kamplust, kamratskap, disciplin, 
uthållighet, målinriktning kan bli komponenter som endast tillskrivs en 
manlighetskategori. Budskapet blir att kvinnlig idrott bör utföras enligt ett 
annat ideal. Kvinnor som uppträder utifrån den manliga aggressivitetsdiskursen 
blir inte alltid lika positivt bejakade. Vidare kan man också notera att skillnaden 
mellan t ex Linggymnastikens manliga idealbild, och den hegemoniska 
maskulinitet som kamratföreningen förhandlade om i Brännbergs studie, främst 
ligger på ett ideellt, andligt plan. Idrotten i konsumtionskulturen tycks inte 
forma ett manlighetsideal idag där det enkla och flärdfria livet, sedlighet och 
kroppskontroll eller bildning är upphöjt - snarare tvärt om.

Det är denna bild av hur kvinnlighet och manlighet konstrueras i den 
vetenskapliga idrottsdiskursen som kan bilda en bakgrund till hur barnen 
förhåller sig till utsagorna om kvinnligt och manligt. Idrottsdiskursema 
erbjuder en möjlighet att förstå genusifieringen av idrottsaktiviteter och de 
idealbilder om kvinnligt och manligt i idrotten som barnen förkroppsligat. Den 
könssegregerade idrottspraktiken tycks vara förkroppsligad hos både flickor och 
pojkar. Flickorna och pojkarna tycks också ha förkroppsligat idrott som en 
aktivitet där pojkar är bättre. Den ”osynliga” fysiska kvinnokroppen har inget 
större värde på idrottsplanen. Både flickor och pojkar tycks anamma en 
idealtypisk bild av den fysiskt starke modige mannen och den fysiskt svagare 
kvinnliga kroppen. De gamla idrottsideologernas kvinnosyn är inte utplånade 
från idrottsplan.

220 Se t ex inledande kapitlet i Sport, men and the gender order. Critical fem inist perspectives. 
(1990): op.cit.
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Kapitel 7 : 1 hemmets hägn

Barnet i familjen

Familjen är under upplösning, sägs det, samtidigt som röster höjs om att de 
värden som familjen representerar måste bevaras.22'Men det är inte alltid enkelt 
att precisera vare sig familjens uppgifter i dagens samhälle eller vilka värden 
som just familjen står för. Familjens roll som ekonomisk enhet har minskat, ja 
nästan försvunnit, liksom den typ av familj där fadem var försörj are och 
kvinnan hemmafru. Familjens uppgift i samhället idag består förhoppningsvis i 
att ge barn en trygg och harmonisk uppväxt. En uppgift som också åläggs 
familjen är att uppfostra barn till goda samhällsmedborgare och medmänniskor. 
Denna uppgift delas med lärare och personal i skola, förskola och dagis. 
Föräldrarnas roll har stärkts gentemot skolan i den senaste läroplanen samtidigt 
som det markeras i läroplanen att skolan skall förmedla samhällets 
grundläggande värderingar.222 Institutionerna familj och skola skall samverka 
om barnens bästa. Familjen kan sålunda uppfattas som en privat och personlig 
arena där staten bör ha ringa inflytande men också som en institution i 
samhället. Det finns lagar som reglerar familjen och som föräldrar kan känna 
sig mer eller mindre styrda av. Vi får t ex inte aga våra barn, och barnets 
rättigheter bevakas och skyddas av lagar. Familjepolitiska beslut reglerar att 
familjen som institution får ekonomiskt stöd i form av föräldrapeng, de reglerar 
dagistaxor och barnbidrag samt skapar lagar för hur vårdnadstvister skall 
hanteras. Så det privata är det politiska även inom denna arena.

Men familjen kan också ses som en institution som bevarar och understödjer 
den heterosexuella kärleken och som en regim som hanterar reproduktionen av 
människor. Familjen som institution har sin grund i äktenskapet mellan man 
och kvinna och familjen har förvaltat att sexualiteten organiseras inom

221 Synen på familjen har förändras genom välfärdssystemets framväxt och förändrade 
familjerättsliga regler. En arman förändring handlar om hur en strävan mot ökad jämställdhet 
mellan könen också återverkar på familjen som institution. Se Ulla Björnberg & Anna- Karin 
Kollind (1997) Lojalitet, tid och pengar. Hur kvinnor och män argumenterar om jämställdhet i 
familjer i Familj. M akt och jämställdhet. Red. Göran Ahme & Inga Persson

222 Se 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 
(Lpo 94) (1998): svensk facklitteratur.



167

heteronormalitetsmallen.223 Organisationen av sexualiteten i samhället påverkar 
naturligtvis relationen mellan könen och hur vi ser på kvinnligt och manligt. Ur 
den aspekten ingår familjen i ett könssystem där förkroppsligandet av intimitet, 
omsorg och närhet pågår.

Familjeberättelsen

Jag använder i denna del av intervjun en annan metod än bilder för att utröna 
hur barnen ser på kvinnligt och manligt i familjen. Istället för att förhålla sig 
till bilder fick barnen en text presenterad för sig. Med hjälp av en berättelse om 
en familj, försöker jag ta reda på hur barnen ser på vem som skall göra vad 
inom en familj. Jag försöker indirekt fånga upp hur barnen ser på 
arbetsdelningen mellan könen inom familjen. Är barnens föreställningar om 
sysslor och aktiviteter könsmärkta eller inte? I familjeberättelsen, som jag själv 
hittade på och som jag läste upp för dem, antar jag att genus ligger latent 
invävd och jag utnyttjar därför familjeberättelsen som ett medium för att 
indirekt kunna belysa familjen som genusregim.

Barnen fick alltså ta del av en berättelse som handlade om en familj under en 
vanlig dag. Familjen bestod av mamma, pappa, Kalle, Lotta och lilla Mimmi. 
Berättelsen var uppbyggd kring vardagens sysslor och aktiviteter, och en rad 
situationer presenterades i berättelsen där barnen skulle avgöra vilken av 
familjemedlemmarna som de ansåg skulle utföra sysslan.

Barnen försattes således i en situation där de var tvungna att bedöma vem av 
familjemedlemmarna som skulle göra den speciella sysslan. Dessa bedömningar 
fick barnen göra tjugoen gånger. Barnen ”tvingades” välja mellan mamma och 
pappa eller brodern och system som svarsalternativ. Jag läste berättelsen för 
dem och barnen fyllde muntligt i svarsalternativet.224

Familjen Jansson
Klockan halv sju ringer väckarklockan hemma hos familjen Jansson. Frukosten måste 
snabbt på bordet. Jag dukar fram den, säger ... När alla ätit frukost skall bordet dukas 
av. Jag gör det, säger ... Lilla Mimmi kan inte klä på sig själv så hon får hjälp av ... Den 
som sitter kvar vid bordet och läser tidningen är ... Jag måste skynda mig till arbetet idag

223 Diskussionen om huruvida homosexuella par skall få adoptera barn eller inte och den strid 
homosexuella par haft för att officiellt få sin kärleksrelation bekräftad, visar att 
heteronormaliteten är av hegemonisk natur.

224 Bam i denna ålder har ett stort rättvisepatos och det finns en risk att de i sin strävan att 
vara rättvisa skulle tilldela sysslan till den ena eller andra familjemedlemmen utifrån en 
varannan gångs princip. För att förhindra detta fick barnen inte se när jag kryssade i 
frågeformuläret.
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för vi har så inånga viktiga saker att göra säger ...?  Då kommer lilla Mimmi in. Hon är 
alldeles prickig i ansiktet. Titta, ropar Kalle, Mimmi har nog mässlingen.

Vem skall stanna hemma från jobbet och passa Mimmi, frågar Lotta? Det gör jag säger 
... Kalle och Lotta skyndar iväg till skolan. Kommer alla hem i tid till middagen?

Inte jag för jag skall träna idag, säger ... Vad skall jag laga till middag idag frågar ...?
På kvällen samlas hela familjen runt middagsbordet.
Sitt ordentligt vid bordet, Kalle och Lotta, fräser .. .Kalle och Lotta skärper till sig och 

slutar bråka och äter ordentligt. Jag behöver skjuts på söndag för då skall vi tävla, säger 
... Vem kan skjutsa mig? Det gör jag, säger... Vi har prov i morgon i engelska. Kan någon 
förhöra mig? Ok då, säger...

När klockan är åtta skall lilla Mimmi läggas. Läsa saga, läsa saga, piper hon och 
springer fram t i l l ... Först framemot klockan tio blir det lugnt i huset så att mamma och 
pappa kan dricka kaffe och prata en stund. Från Kalles rum hörs några snyftningar. 
Gråter han, tror du, frågar....? Jag går in till honom säger... Efter ett tag kan mamma och 
pappa sätta sig och prata igen.

Vi måste köpa ny tvättmaskin, säger... Förresten måste vi byta till vinterdäck på 
bilen. Det gör jag i morgon, säger... Vi måste försöka spara pengar till semestern. Vart 
skall vi åka i år? Vi skall inte åka någon stans, vi har inte råd, säger... Någonstans måste 
vi väl ändå kunna åka. Kanske det, kan vi inte tälta en vecka i fjällen? Förresten vi måste 
nog börja träna upp vår kondition. Vadå, träna upp! Jag har ju  jättebra kondis och tränar 
minst två gånger i veckan, säger...

Nej, klockan är mycket, det är en dag i morgon också. Vem skall då vara hemma och 
passa Mimmi? Jag kan inte vara borta från jobbet, säger... Inte jag heller! Vad gör vi då?

K rin g  d e s sa  v a rd a g ssy ss lo r , so m  fin n s  m e d  i b e rä tte ls e n , ä r  liv e ts  sm å 
b e k y m m e r  ce n tre ra d e . Ju s t i v a rd a g s liv e t ä r  g e n u s re la t io n e m a  sp e c ie llt p å ta g lig a  
i d e  f le s ta  h em . I d essa  v a rd a g lig a  sy ss lo r  b e fä s ts  o ch  re p ro d u c e ra s  o m so rg e n s  
p ra k tik  i fo rm  a v  u p p re p a d e  v a n e h a n d lin g a r . I v a rd a g ssy s s lo rn a  f in n s  n ä rh e te n , 
o m so rg e n  o c h  d e  sm å  å th ä v o rn a . D ä r  b in d s  m a m m a  o ch  p a p p a  m e r  e l le r  m in d re  
p å ta g lig t in  i o m so rg e n  o c h  a n s v a re t fö r  an d ra . D ä r  so c ia lise ra s  f l ic k o r  o ch  
p o jk a r  in  i g e n u s re la t io n e m a  u ta n  a tt d e t d ire k t m ä rk s  o c h  i o m so rg sp ra k tik e n  
u tv e c k la s  e tt tä n k a n d e  o m  v a d  so m  ä r  k v in n lig a  sy ss lo r  o c h  v a d  so m  ä r  m a n lig a . 
I v a rd a g s liv e t i h e m m e t fö rk ro p p s lig a s  g e n u s re la t io n e m a  i p ra k tisk  h a n d lin g  
o ch  d e  ro ta r  s ig  so m  s tm k tu re r  in o m  d e t su n d a  fö rn u f te ts  d im e n s io n . O ch  ju s t  
fö r  a tt d e t ä r  så  v a rd a g lig t, n a tu r l ig t o c h  s jä lv k la rt u ts ä tts  d e t lil la  l iv e t in te  fö r  
n å g ra  d ju p a re  a n a ly se r. S å  h ä r  ä r  d e t ju ,  d e t v e t  j u  a lla . O c h  e f te rso m  d e t ä r  så 
n a tu r l ig t o c h  n o rm a lt ä r  d e t l ik a  n a tu r l ig t a tt fö rk la ra  d essa  k ö n sm ö n s te r  m e d  
b io lo g i o c h  fu n k tio n . V a rd a g sp ra k tik e n  n a tu ra lis e ra s  o c h  d ä rm e d  b e h ö v e r  det 
in te  h e l le r  fö rk la ra s .

B e ly sn in g e n  o c h  to lk n in g e n  a v  fa m ilje b e rä tte lse n  g ö rs  så ledes fö rs t u tif rå n  
v ilk a  sy ss lo r  so m  b a m e n  a n s e r  v a ra  k v in n lig a  o c h  m a n lig a . D ä re f te r  g ö r  ja g  en  
k ö n ssp e c if ik  g ra n sk n in g . D e n  k ö n ssp e c if ik a  g ra n sk n in g e n  fo k u se ra s  p å  o m  
f lic k o r  o c h  p o jk a r  se r  o lik a  p å  v a d  so m  sk a ll rä k n a s  so m  en  k v in n lig  e lle r
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manlig syssla. Denna granskning ger utrymme för att diskutera hur stabilt genus 
är. Om flickorna och pojkarna har olika syn på kvinnligt och manligt finns 
utrymme för förändring. Det är denna instabilitet i genus som är intressant ur 
ett förändringsperspektiv.

Det är av lika stort intresse att belysa vilka sysslor som undgår denna 
genusifiering. Om en syssla undgår genusifiering betyder det att barnen inte ser 
något speciellt med denna syssla. Båda könen kan så att säga tänka sig utföra 
sysslan utan att det skulle vara något speciellt med det. Eftersom genus 
markerar vad som kan vara kvinnligt och vad som kan vara manligt - så ligger 
själva meningen med genus i den gräns som skiljer det kvinnliga från det 
manliga. Hur dessa gränser skall överträdas, vem som kan ändra dem och hur 
långt de bör suddas ut eller går att sudda ut, är en problematik som ingår i 
jämställdhetspolitiken. Betydelsen av dessa gränser kan avläsas genom att 
analysera hur viktigt det är att skillnader mellan kvinnligt och manligt 
upprätthålls.

Eftersom inga sysslor idag i Sverige är belagda med könsförbud finns det 
inte några sysslor eller yrken som formellt skulle kunna sägas tillhöra det ena 
eller andra könet. Då bamen genusifierade sysslorna i hemmet har jag räknat en 
syssla till den kvinnliga eller manliga kategorin kategorin om sysslan erhållit 65 
procent eller mer av barnens svar. Sysslan har förts till gruppen icke 
genusifierad om den erhållit mellan 35 och 65 procent av svaren.225 Denna 
gräns gör att man ger ett intervall där sysslorna kan diskuteras som 
genusneutrala. Sysslan har då, kan man säga, inte laddats med värderingar 
knutna till kön. Ju fler sysslor som inte genusifieras desto mindre räckvidd har 
genus symboliskt i kulturen.226

Genusifieringen av hemmets sysslor

En sammanställning av bamens syn på vem av mamman eller pappan, system 
eller brodem som bamen ansåg vara den som erbjöd sig att utföra en syssla eller

225 För att fa en vägledning om erhållna procenttal är uttryck for en genusifiering av en syssla, 
ett yrke etc. som manligt respektive kvinnligt bildades ett 95% konfidensintervall runt de 
erhållna procentandelarna. Om stickprovet på 59 barn varit slumpmässigt och procentandelen 
uppgått 65% hade populationens procenttal med 95% säkerhet legat mellan 53och 77 %. Vid 
70% hade motsvarande intervall varit 58 till 82. Den förra procentandelen bedöms därför som 
indikator på svag genusifiering och den senare som ganska stark. Vid 80% blir intervallet 70 till 
90. Här har jag gjort bedömningen att genusifieringen är mycket stark. Henrysson, Elementär 
statistik, Almqvist &Wiksell, 1965.

226 En kultur där genus har stor räckvidd är förmodligen könssegregerad. Kvinnor och män 
lever då i skilda världar och utför skilda sysslor.
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aktivitet i familjeberättelsen, eller som de trodde utförde sysslan, framgår i 
tabellerna nedan.

Tabell 12 Genusifiering av sysslor i familjeberättelsen. Alla barn. 
Procent

n=59

Kvinnligt genusifierade sysslor Ja Nej Ej svar Totalt
L aga m id d a g sm a t 8 3 17 0 100
D uka fram  frukost 81 19 0 100
P a s s a  sjukt barn 7 8 2 2 0 100
L ä sa  g o d n a t ts a g a 7 3 2 7 0 100
F örhöra  läxor 6 6 34 0 100
T rö sta  g rå ta n d e  sy sk o n 6 6 3 4 0 100

De sysslor som barnen för till den kvinnliga kategorin då de besvarar frågor 
och påståenden i familjeberättelsen benämner jag kvinnligt genusifierade. Dessa 
sysslor har både pojkar och flickor knutit till den kvinnliga kategorin. Den 
starkaste kvinnliga genusifieringen görs av sysslorna: laga mat, duka fram  och 
passa sjukt barn. Omkring 80 procent av alla barnen tyckte att det var mamman 
som skulle göra detta. Svagt genusifierade sysslor blev läsa godnattsaga 

förhöra läxor, trösta gråtande syskon.

Tabell 13 Genusifiering av sysslor i familjeberättelsen. Alla barn.
Procent

n=59

Manligt genusifierade sysslor Ja Nej Ej svar Totalt
L ä sa  tidn ingen 9 0 10 0 100
Byta d ä c k  p å  bilen 8 6 11 3 100
T rän a  till tävling 7 3 2 7 0 100
S k ju tsn ing  till trän in g en 6 8 3 2 0 100

Starkt manligt genusifierade sysslor blev: läsa tidningen och byta däck. Över 
80 procent av barnen svarade att det var pappan i familjeberättelsen som ägnade 
sig åt dessa sysslor. Relativt svagt genusifierade sysslor blev då träna till tävling 
och skjutsa till träning.
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Tabell 14 Icke genusifierade sysslor Alla barn
Procent

n=59

Icke genusifierade sysslor Kvinnligt Manligt Ej svar Totalt
G å till a rb e te t 6 3 3 7 0 100
Prioritera  a rb e te  fö re  b a rn p a ssn in g 6 3 3 4 3 100
K öpa tv ä ttm ask in 61 3 6 3 100
T ävla 61 3 9 0 100
Klä på  lillasyster 5 8 4 2 0 100
D uka av 51 4 8 2 100
Ta ek o nom isk t a n sv a r 4 6 4 9 5 100
K öpa sk o r 4 4 5 3 3 100
T rösta  mig 4 3 5 3 3 100
T rän a  upp  sin kondition 4 2 5 4 3 100
M arkera  o h y fsa t b e te e n d e 41 5 9 0 100

Sysslorna som hamnade i denna kategori har jag bedömt som genusneutrala. 
Kön är således av liten betydelse för att avgöra vem som skall utföra sysslan.

Köns specifik genusifiering

Nedan följer en sammanfattande tabell över genusifieringen i familjeberättel
sen uppdelad på kön. Sysslan eller aktiviteten räknas som en genusspecifik 
syssla om den får mer än 65 procent av svaren.
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Tabell 15 Genusifiering av sysslor uppdelat på kön.
Procent

n=59 Kvinnligt genusifierat Manligt genusifierat Icke genusifierat

Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar

Syssla Ja Nej Ej sv Ja Nej Ej sv Ja Nej Ej sv Ja Nej Ej sv Kv Man Ej sv Kv Man Ej sv

Duka fram 83 17 80 20
Klä på 66 34 50 50
Duka av 54 46 47 50 c
Läsa tidningen 100 0 80 20
Skynda arbetet 80 20 55 45
Passa sjukt bam 76 24 80 20

Träna* 87 13 41 59

Laga mat 90 10 77 23

Huta åt 41 59 40 60

Tävla* 77 23 55 45

Skjuts till träningen 77 23 41 51

Förhöra läxa 66 34 67 33

Läsa saga 72 28 73 27

Trösta syskon 72 24 3 60 33 7
Trösta mig 61 39 47 47 7
Köpa tvättmaskin 66 34 57 37 7
Köpa skor 52 48 37 57 7
Träna kondition 41 59 43 50 7
Ta ekonomiskt ansvar
Byta däck 83 17 90 3 7 59 41 33 57 1C
Prio. bampassn. f. arb*. 67 27 7 41 59

Jag inleder reflektionen av den könsspecifika genusifieringen med att 
diskutera de sysslor och aktiviteter som barnen har en enig uppfattning om. 
Denna enighet tyder på att sysslan är stabilt genusifierad om både flickor och 
pojkar för den till den kvinnliga eller manliga kategorin. Då sysslan hamnar 
inom den icke genusifierade kategorin tolkar jag det som att sysslan inte är 
”bekönad” av barnen och då barnen är oeniga i genusifieringen av sysslan är 
detta ett tecken på att genus är instabilt. Det föreligger inte någon skillnad i 
genusifieringen som flickorna och pojkarna gör beträffande följande sysslor; 
duka fram  (kvinnligt), passa sjukt barn (kvinnligt), laga mat (kvinnligt) 
förhöra läxor (kvinnligt) läsa saga (kvinnligt), duka av (icke), markera ohyfsat 
beteende (icke), köpa skor (icke), träna egen kondition, (icke), ta ansvar för  
ekonomi (icke), trösta syskon{icke) trösta mzg(icke), läsa tidningen (manligt) 
och byta däck (manligt)

Skillnader mellan flickorna och pojkarna i hur de ser på vilka sysslor som 
skall tillhöra den kvinnliga eller manliga kategorin skulle kunna påvisa en 
instabilitet i genus. Man skulle kunna tolka denna instabilitet som ett tecken på 
att det föreligger en ”förhandlingsarena” om hur verkligheten skall vara. Genus 
har inte klibbat fast lika starkt vid dessa sysslor. Ur ett jämställdhetsperspektiv
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kan det då vara av intresse att studera vilka områden flickor och pojkar inte är 
överens i sitt genusänkande. Det är, menar jag på de arenor där genus inte är 
stabilt som förändringspotentialen ligger. Om kvinnor och män gör 
könsöverskridande handlingar inom områden där genusifieringen redan är 
uppluckrad kommer dessa personer inte att betraktas som avvikare eller 
”knäppa” utan snarare som personer med egen vilja.

Denna instabilitet är således inressant att belysa. Sysslor som man skulle 
kunna påstå att flickor och pojkar har olika uppfattningar om är: skynda till 
arbetet, träna, skjutsa till träning, prioritera arbete före barnpassning. Alla 
dessa aktiviteter för en stor del av pojkarna till den manliga kategorin. 
Flickorna är inte lika villiga att föra dessa aktiviteter till den manliga kategorin.

Man kan således konstatera att barnen är överens om genusifieringen i tretton 
av de tjugoen sysslorna. Det är också tydligt att flickorna och pojkarna är mer 
överens om vad som är kvinnliga verksamhetsområden än vad som skall räknas 
till de manliga. Barnen skiljer sig beträffande genusifieringen framförallt vad 
som skall vara manligt genusifierat.

Intressanta i den könsspecifika genusifieringen är de aktiviteter som man i 
detta sammanhang skulle kunna kalla prioritering av sig själv och som i 
berättelsen utgörs av tidningsläsning, prioritera det egna jobbet och aktiviteter 
kopplat till idrott. Alla dessa aktiviteter/verksamheter förläggs av en stor del av 
pojkarna till den manliga kategorin. De flesta flickorna är överens med 
pojkarna om att tidningsläsningen skall föras till den manliga kategorin men i 
övrigt är de inte lika överens med pojkarna.

Vissa sysslor och aktiviteter laddar således inte barnen med kön. Dessa 
aktiviteter hör, lite drastiskt uttryckt, mänskligheten till i barnens tankevärld 
och kvinnligt och manligt mister både mening och innebörd i dessa 
sammanhang. Kvinnor och män och sysslor och aktiviteter blir avkönade genom 
att de inte att inordnas utifrån någon genuslogik. Om fler verksamheter som 
kvinnor och män gör avkönas kan vi också tydligare föra en etisk diskussion om 
vad vi som människor bör och inte bör göra. Det blir svårare för individen att 
krypa bakom någon diffus biologi för att förklara beteenden och handlingar. 
Människan får istället ta ansvar för att hon just är människa med förmåga till 
förnuftigt tänkande, känslomässig inlevelse och att kunna bedöma effekten av 
beteenden och handlingar.

Genus och auktoritet

I familjeberättelsen ingick inte någon direkt fråga om vem av mamman eller 
pappan som barnen tycker skall vara den som bestämmer över saker och ting i 
hemmet, den av föräldrarna som hade högsta auktoriteten. Jag fick därmed 
inget underlag för att diskutera hur barnen såg på auktoritet mellan föräldrarna.
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Jag ställde därför en direkt fråga till barnen om vem de tyckte bestämde hemma 
hos dem själva. 48 procent av barnen menade att både mamma och pappa 
bestämde hemma hos dem, 34 procent att pappa var den som bestämde och 15 
procent att det var mamma. Även om en stor del av barnen tillskriver båda 
könen lika stor auktoritet så är det ganska få som tillskriver mamman det största 
bestämmandet. Auktoriteten i hemmet är i många av dessa barns föreställ
ningsvärld icke genusifierad. Men i de fall auktoritet knyts till ett av könen görs 
detta till den manliga kategorin i högre utsträckning än till den kvinnliga.

Jag frågade också vem de trodde tjänande mest pengar av mamman och 
pappan. Av de 19 barn som jag ställde frågan till, 10 flickor och 9 pojkar, 
trodde sju av flickorna att det var mamma som tjänade mest pengar. Av 
pojkarna var det endast tre som trodde att mamma var den som hade den högsta 
inkomsten. En försiktig tolkning av dessa utsagor skulle kunna vara att barnen 
inte ännu har knäckt den kod som styr värderingen av arbete på marknaden. En 
kognitiv utgångspunkt för att förklara barnens uppfattningar skulle vara att 
barnens tänkande är egocentriskt. Barnen tror att det som de själva värderar 
högt, också är högt värderat av andra. Pojkarna liksom flickorna värderar säkert 
kvinnlig omsorg lika mycket. Men då det kommer till en bedömning av 
inkomster av lönearbete utgår de kanske från ett annat resonemang. Flickorna 
tycker att mamman är den som skall tjäna mest, medan pojkarna tycker att det 
är män som skall tjäna mest. En annan tolkning skulle vara att pojkarna också 
indirekt knäckt den asymmetriska koden mellan kvinnligt och manligt. Pojkarna 
har förstått att manligt har högre status.

Ställningstagandet

Sist i familjeberättelsen ombads barnen att själva besluta vem som skulle 
passa lilla Mimmi eftersom både mamma och pappa påstod att de var tvungna 
att gå till jobbet. Dilemmat var format så att både mamma och pappa i familjen 
ansåg att de var tvungna att gå till sitt arbete eftersom de hade mycket viktiga 
saker som de måste ombesörja där. Denna svarskategori var öppen och barnen 
fick fritt lösa problemet.

14 procent av barnen ansåg att mamma måste stanna hemma, 11 procent att 
pappa måste avstå från jobbet och stanna hemma, 26 procent att system skulle 
ta på sig ansvaret för lillasyster och 23 procent att brodem skulle ta hand om 
lillasyster.

Andra lösningar som presenterades var att både mamma och pappa skulle 
stanna hemma (5), att både Kalle och Lotta skulle ta hand om lillasyster (5) 
eller att mormor och morfar skulle rycka in (4) och att man skulle skaffa 
barnvakt, (4). Nio procent av bamen kunde inte ta ett beslut i frågan.
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Uppdraget att passa lillasyster förs till den kvinnliga kategorin (mamma, 
syster och barnflicka) av 44 procent av barnen, till den manliga (pappa och 
bror) av 34 procent, medan den könsintegrerade kategorin (mor/farföräldrar 
eller både broder och system skall utföra uppdraget tillsammans) erhöll 14 
procent av svaren. De bam som ansåg att någon annan än en familjemedlem 
skulle ta hand om lillasyster gav detta uppdrag till en barnflicka.

Bamen tycker att såväl mamma som pappa kan stanna hemma från arbetet 
för vård av sjukt bam. Därmed skulle man kunna, visserligen indirekt, påstå att 
bamen inte ser yrkesarbete som en könsspecifik aktivitet.

Lite mer svårtolkade då blir bamens utsagor då man jämför den prioritering 
mellan mamman och pappan, brodem och system som bamen gör i 
bampassningsuppdraget med frågan vem som skulle stanna hemma och passa 
sjuka lillasyster tidigare i berättelsen. Genusifieringen då bamen måste 
prioritera vem i familjen som till slut måste vika sig och stanna hemma, är inte 
så stor (44 procent kvinnligt genusifierat och 34 procent manligt genusifierat) 
som man kunde vänta, med tanke på hur bamen ställde sig till utsagan om vem 
som skulle stanna hemma då den dök upp i berättelsen första gången. 78 
procent av bamen förde passning av sjukt bam till den kvinnliga kategorin, då 
den frågan dök upp första gången i berättelsen. En tolkning som kan göras av 
detta är att då bamen själva var tvungna ta ställning till en frågeställning, som 
innebär ett klart dilemma för dem, måste de reflektera på ett djupare plan. De 
andra påståendena som bamen tog ställning till i familjeberättelsen var av mer 
direkt karaktär där de omedelbart fick ta ställning till frågan, medan de i slutet 
av berättelsen var tvungna att stanna upp och tänka efter och välja. Köns- 
stereotypier iscensätts tydligen lättare i deras tanke då de endast behöver fånga 
upp en enda diskurs, än då flera diskurser ställs mot varandra.

Grunden fö r  ställningstagandet

Jag har också analyserat vilka motiv de anfört till varför de gjorde det ena 
eller andra valet. Denna analys visar att barnens föreställningar har sin grund i 
fyra olika gmpper av motiv.

Den första gruppen motiv legitimeras av en rättviseprincip: jämställdhets- 
diskursen. Eftersom det var mamma som stannade hemma igår så får pappa 
stanna hemma den här gången. En pojke föreslog till och med att mamman och 
pappan skulle stanna hemma halva dagen var. Dessa motiveringar har inte sin 
grund i något könsstereotypt tänkande, utan snarare i ett könsneutralt.

En annan typ av motiveringar kan tillskrivas en diskurs där kvinnor anses 
besitta den specifika kunskap som det innebär att kunna ta hand om bam: den 
kvinnliga kompetensdiskursen. En flicka motiverar att mamman är den som 
skall stanna hemma från jobbet med ”hon kan m est”. Jag följer upp detta
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påstående med att fråga om pappan kan tänkas lära sig lika mycket vilket 
flickan håller med om att det skulle kunna gå. En flicka menar att mamman är 
snällast och därför skall hon stanna hemma, och en pojke påstod att pappor har 
så bråttom medan mammor inte har lika bråttom.

En tredje motivgrupp handlar om att pappan inte vill passa barn och därför 
måste mamman stanna hemma: den manliga autonomidiskursen. Här är det den 
manliga rätten till att få prioritera sig själv som får legitimera valet.

En ljärde utsagogrupp handlar om en slags inverterad kompetens där pojkar 
beskrivs som busiga och ansvarslösa: den pojkaktige skälmens diskurs. En pojke 
svarar på min fråga varför han valde att Lotta skulle vara hemma och passa 
lillasyster med: Killar är lite busigare. (Så de kan inte passa småsyskon?) Nej, 
de skall bara gå till kompisar och så. En annan pojke besvarade min fråga 
varför han valde Lotta till att passa lillasyster med: Jo, fö r  att Kalle kommer 
bara att ställa till med bråk.

Den sista typen av motiv kan inordnas i en naturaliserande diskurs. En flicka 
motiverar sitt val att storasyster skall passa lillasyster med: fö r  att hon är flicka. 
Min uppföljningsfråga blir då om det bara är flickor som kan passa småsyskon. 
Jag tycker det. (Skulle Kalle klara det?) Nej, det tror jag  inte. (Kan inte killar 
sånt?) Jo, det kan de, men inte så ofta.

Dessa utsagor är på intet sätt unika för dessa bam. I vardagstalet om kvinnor 
och män, flickor och pojkar känns dessa igen. Bamens utsagor ovan är alla 
hämtade från genusdiskurser som iscensätts av barnen. Pojkar ursäktas med att 
de är barnsliga, lekfulla o s v  medan flickor ses som de ansvarsfulla och 
ordentliga.

I en flickas uttalande framgick att då hon skulle ta ställning till en för
handling mellan mamma och pappa om vem som skall vara hemma så är det 
mamma som ger sig. Varför det var just mamman som gav sig kunde hon dock 
inte motivera. Flertalet av barnen kunde inte heller direkt motivera sitt val då 
de skall lösa dilemmat med barnvakt åt lillasyster utan sa: jag bara tycker det 
eller jag vet inte. Kvinnlig omsorgsrationalitet är naturaliserad och förkropps
ligad.

Iscensättning av genus

Man kan konstatera att flickor och pojkar iscensätter genus olika då de 
konfronteras med familjeberättelsen. Många barns tankar om kvinnligt och 
manligt hämtas från existerande könsstereotypa föreställningar, befintliga 
könsmönster och könsstereotypa handlingar; och dessa stereotypier, redan 
existerande och vedertagna, upprepas/reproduceras då de ger svar på frågorna i 
familjeberättelsen. Men berättelsen avslöjar också att genus är instabilt. Inom de 
områden där genus är instabilt kan man vänta sig en konfrontation om vad som
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skall gälla mellan kvinnligt och manligt. Då gränser mellan kvinnligt och 
manligt luckras upp, sätts också våra invanda föreställningar på prov. Den bild 
av kvinnligt och manligt som finns i våra kroppar måste byta skepnad och ge 
plats för andra bilder. Detta är för individen en process som man inte endast 
kan hänföra till en attitydfråga. Att förändra sin föreställningsvärld handlar om 
en mycket djupare process än att bejaka retoriska jämställdhetsideologier. 
Förändringen av föreställningsvärlden kräver konkret handling genom en 
förändring av det system av relationer som upprätthålls mellan könen.

Men det utmärkande i iscensättningen av genus i familjeberättelsen är att till 
det kvinnliga knyts sysslor som har nära relation till nästan (ta hand om 
lillasyster när hon är sjuk, laga mat, trösta, förhöra, läsa saga). Några av dessa 
aktiviteter är, menar jag, relaterade på ett nära fysiskt sätt till person, och 
sysslan kan räknas in under omsorgens rationalitet. Till den kvinnliga kroppen 
och därmed till det kvinnliga knyts således rationaliteten grundad på omsorg 
och även direkt relation till någon annan person. Genom att båda könen räknar 
dessa sysslor till den kvinnliga kategorin är de också stabilt genusifierade.

Till omsorg skulle man också kunna räkna aktiviteter som byta däck. Men 
detta är emellertid omsorg av en annan art, menar jag. Att byta däck är inte 
relaterat direkt till ”den konkret andre”. (Man kan t o m se denna aktivitet som 
mer relaterad till bilen än till den levande människan). Det är alltför vågat att 
dra slutsatsen från mitt material att en manlig omsorgsrationalitet skulle 
innebära en mer indirekt omsorg, eftersom jag inte har tillräckligt många frågor 
av denna typ i min berättelse. Men det ligger dock nära till hands att ur ett 
historiskt perspektiv att tolka lönearbete och aktiviteter som husbygge, målning, 
reparationer som aktiviteter uppbyggda kring en indirekt manlig omsorgs
rationalitet. Myten om Den Gode Patriarken och Den Gode Maken har inte 
uppstått ur den direkta omsorgspraktiken utan snarare genom en indirekt sådan, 
medan myten om Den Goda Modem har sitt fäste i den direkta relationen till 
den Andre.227

Både pojkar och flickor iscensätter omsorg som en kvinnlig norm i sin 
föreställningsvärld. Omsorg blir i deras tankevärld normativt kvinnlig, och 
omsorg görs till något normalt och naturligt kvinnligt. Det är naturligt att 
kvinnor vårdar. Det är då inte heller långt borta att naturalisera den kvinnliga 
omsorgen som något biologiskt naturgivet. Vård blir en del av kvinnlighetens 
essens i bamens värld.

En annan iscensättning görs då det manliga könet tillskrivs rätten att 
prioritera sig själv. Att ägna sig åt sig själv iscensätts som en manlig norm. En

227 Jämför: Hemmet, barnen och makten. Förhandlingar om arbete och pengar i familjen. 
Rapport till Utredningen om fördelningen av ekonomisk makt och ekonomiska 
resurser mellan kvinnor och män (1997). Red. Göran Ahme & Christine Roman. 
Stockholm: Fritze. (SOU 1997:139)
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fråga jag ställt mig är också om denna fråga om tidningsläsandet också 
symboliserar något annat än just detta att få sitta kvar vid bordet och läsa medan 
någon annan dukar av. Man kan, visserligen lite provocerande, tänka att barnen 
i denna handling också införlivar bilden av mannen som den som koncentrerar 
sig på en aktivitet, den som är upptagen av något viktigt, den som inte får 
störas. Om tidningsläsandet och prioriteringen av arbetet utgör symboler för 
fokusering och målinriktning är svårt att säga, men styrkan i genusifieringen är 
så stor att barnen, som jag ser det, lägger in något mer än själva läsandet i min 
fråga.

Flickorna hamnar naturligtvis i en paradoxal situation då omsorgsrationalitet 
knyts till kvinnlighet och prioritering av sig själv till manlighet. Pojkarna 
hamnar även de i en paradoxal situation vad gäller omsorgstänkandet. Pojkar 
har, utgår jag ifrån, lika stor förmåga till omsorgstänkande som flickor, men 
det blir ”onormalt” att en pojke ägnar sig åt direkt omsorg om sin nästa inom en 
genusdiskurs där kvinnligheten lagt beslag på omsorgen. Den omsorgs
rationalitet som pojken kan utveckla utan att sätta sin könsidentitet på spel blir 
då den indirekta omsorgen. Denna indirekta omsorg kopplas också ofta till 
teknik och muskelkraft. Brandmannen som räddar liv, krigaren som slåss för 
det goda och mannen som beskyddar familjen ger näring åt en manlig indirekt 
omsorgsrationalitet kopplad till styrka och mod.

Att det är Kvinnan som besitter förmåga till omsorg är således en uppfattning 
som är svår att förändra så länge omsorgsrationaliteten genusifieras kvinnligt. 
Särartsideologin i Ellen Keys tappning, där moderligheten uppfattades som en 
speciell kvinnlig förmåga, segrar över liberalfeminism och jämställdhetspolitik i 
en del barns tankevärld.

Men jämställdhetspolitiken har inte passerat helt obemärkt. En del flickor 
tycks ha förkroppsligat normen for den jämställda kvinnan. Denna kvinna är 
både mamma och lönearbetande. Hon är visserligen ”mer” mamma än 
yrkesarbetande kvinna då barnen uttalar sig om familjen i berättelsen. 
Jämställdhetstankar framtonar inte lika starkt i familjeberättelsen då pojkarna 
uttalar sig. En del pojkars genustänkande i familjeberättelsen byggs upp kring 
en rationalitet där Mor prioriterar familj och Far arbetet. De tycks ha svårare att 
se arbetet som en lika viktig verksamhet för mamman i berättelsen som att ta 
hand om barn och hushåll.

Det som skapar skillnad

Men man kan notera att flickorna och pojkarna hade olika gränser för 
kvinnligt och manligt i berättelsen. Flickorna är villigare att träda in i den 
manligt genusifierade världen, medan pojkarna inte är lika ivriga att träda in i 
den kvinnligt genusifierade världen. Det tycks vara så att det är flickorna som 
är de radikala i detta avseende. Detta är ju inte heller något som förvånar. Så
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länge omsorg, vård och relation inte har någon hög officiell status är det på sätt 
och vis självklart att pojkarna inte ser någon större anledning att genusifiera 
omsorg som något manligt. Det är då också självklart att flickorna inte 
markerar avstånd till omsorgssysslor och aktiviteter som är kulturellt 
accepterade och värderade som kvinnliga kompetenser, samtidigt som de också 
kan tänka sig att vidga sin värld genom att räkna in andra icke specifikt 
kvinnliga sysslor.

Det är lätt att förstå att flickorna bejakar verksamheter som just kvinnor 
erhåller sin status från och pojkarna det som ger status åt dem. Om barnen inte 
skulle göra detta skulle de ju  hamna i en sorts ingenmansland.

Exkurs: Vem skall modra?

En vanlig förklaring till kvinnans sociala position och synen på kvinnligt och 
manligt har varit att hänvisa till kvinnans förmåga att föda bam. Men det 
faktum att kvinnor föder barn kan på intet sätt förklara en kvinnlig 
underordning socialt och symboliskt. Man skulle ju tvärtom kunna tänka sig att 
kvinnor på grund av denna specifika kapacitet intog en överordnad position i 
samhället. Kvinnans förmåga att föda barn kan inte heller förklara varför 
omsorgen om barnen (modrandet) knutits till kvinnor. En förklaring till detta 
skulle vara att påstå att moderskapet skulle vara en naturlig kvinnlig egenskap 
eller t o m  instinkt. Men denna förklaring mister sin styrka vid en historisk 
tillbakablick på moderskapet. Kvinnor har varit med och offrat sina barn, 
lämnat bort dem till ammor, dödat icke välkomna bam och också negligerat 
dem. Det goda och kärleksfulla modrandet tycks istället grundläggas i en social 
praktik228 och vara en effekt av moderskapets status i samhället.229

Andra förklaringar till kvinnans knytning till intimsfären och moderskap 
utgår från att det är det privata ägandet som är grunden till den monogama 
familjen och att arvsprincipen utgick från en patrilinjär form. 230 Äktenskapet 
blev en samhällelig förpliktelse där ägandet kunde garanteras legitima arvingar

228 Ulla Holm (1993 op. cit.) hävdar detta i avhandlingen modrandets praxis. Att hon använder 
begreppet modrande är en markering av att hon inte ser denna kompetens som en egenskap 
som endast kvinnor kan utöva.

229 Se Sharil Thurer; The myths o f  motherhood. How culture reinvents the good mother, op, cit. 
Thurer följer hur moderskapet skiftar form och innehåll utifrån de förutsättningar kvinnor får 
inom ett samhälle att utöva ett gott moderskap. Don Kulick (1987 op. cit.) har också visat att 
eventuella inneboende moderskapskänslor inte alltid kan kanaliseras till det som definieras som 
något gott. Moderskapet blir vad det kan vara inom de gränser som kulturen skapar.

230 Engels skissar hur människan utvecklat högre och högre samhällsformer och där den högsta 
formen uppnås i det socialistiska samhället.
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och säkra blodsarvet. Engels påpekar i The Origin o f the Family, Private 
Property, and the State 231 att människan inte endast utvecklat ett system för 
produktionen av varor utan också utvecklat ett system för produktionen av 
människor. Det system som omvandlar den naturliga världen till en värld av 
varor för mänsklig konsumtion, d v s  den ekonomiska organisationen, har också 
ett system för hur fortplantning och sexualitet organiseras. Ett könssystem.232 
Engels menar att detta system förtryckte kvinnorna och hans idé var att detta 
förtryck skulle upphöra vid kvinnornas inträde i produktionssystemet för varor. 
Men det kapitalistiska systemet kunde, som vi vet, varken upphäva eller sägas

231 Engels menar att det monogama äktenskapet med ursprung från Athen inte är en 
konsekvens av individuell kärlek. Det är den första formen av familj som inte bygger på 
naturliga grunder, utan familjen grundas nu i att det privata ägandet segrat över det 
gemensamma ägandet. ”The rule o f man in the family, the procreation o f children who could 
only be his, destined to be the heirs o f his wealth - this alone were frankly avowed by the 
Greeks as exclusive aims o f monogamy. For the rest it was a burden, a duty, to the gods, to 
the state and their ancestors, which just ha to be fulfilled. In Athens the law made not only 
marriage compulsory, but also the fulfilment by the man o f a minimum o f so called conjugal 
duties. ” Se; Engels, Frederick (1972): The origin o f  the family, private property and the state. 
New York: Pathfinder, s. 75
232 Historikern Christina Carlsson skriver i sin avhandling Kvinnosyn och kvinnopolitik att 
kvinnoforskningen sökte teoretisera detta könssystem från en annan position än den som 
marxistisk teori kunde erbjuda. Carlsson diskuterar i sin avhandling den marxistiskt anslutna 
kvinnoforskningen som växte sig stark under 1970-talet, och menar att sättet att angripa 
”betingelserna för den sociala könsolikheten” varit på den abstraktionsnivå som motsvarar den 
nivå inom marxismen där man finner begrepp som arbete, produktionskrafter, produktions
förhållanden, klass, bas och överbyggnad. Så för att kunna föra in kvinnorna som kunskaps
objekt inom teoriramen försökte man antingen komplettera teorin genom att skapa specifika 
begrepp för könsrelationema, eller så försökte man skapa helt nya grundläggande kategorier 
som täckte in såväl klass som könsförhållandena. Som exempel på detta hänvisar Carlsson till 
det s k ”dual-system theory” som beaktar en patriarkalisk social struktur vid sidan om 
klassbegreppet. Bland marxist-feminister utgår man från att arbetsdelningsbegreppet och inte 
klassbegreppet skulle kunna utgöra en teori som omfattar såväl köns- som klassförhållanden. 
Carlsson menar vidare att förståelsen av det specifika i könsrelationema som fokuserar på 
kontroll över kvinnornas sexualitet och innehållet i reproduktionsrelationema utmanar 
etablerad teoribildning, eftersom man vid studiet av könsrelationer måste sätta in biologin i ett 
samhälleligt/historiskt och psykologiskt sammanhang. Carlsson påpekar också att könssyste- 
met inte är en empirisk kategori utan en beteckning för de relationer som har sitt ursprung i den 
biologiska könsskillnaden och fortplantningen. Detta system, menar hon, borde uppmana till 
undersökningar av hur stmkturer som byggts upp kring produktionen av människor och 
produktionen av ting flätats samman. Se också Engels, Frederick (1972): The origin o f  the 
family, private property and the state. op,cit. samt Jönasdöttir, Anna G. (1983): Hon för 
honom - han för staten. Om Hobbes och Lockes kvinnosyn, /fl: Kön, makt, medborgarskap. 
Kvinnan i politiskt tänkande från Platon till Engels. Red.: Maud Eduards. Stockholm: Liber.
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orsaka kvinnoförtryck. Men Engels uppmärksammade att organisationen av 
fortplantning och sexualitet utgjorde ett system där kvinnors sexualitet och 
kvinnors arbete kunde kontrolleras. Detta system granskar Gayle Rubin. Hon 
kallar det, i brist på bättre förslag, sex/gender systemet233

Hennes definition av detta system lyder:
/.../sex/gender system” is the set o f arrangements by which a society transforms 
biological sexuality into products o f human activity, and in which these transformed 
sexual needs are satisfied.(Rubin 1975:159)

Rubin menar att det system som Engels uppmärksammade, men som Marx 
aldrig involverade i sin teori, är en mycket betydelsefull del av det sociala livet. 
Kön/genussystemet är, enligt hennes definition, en neutral term som refererar 
till en organisation av sexualitet och fortplantning utan att för den skull 
nödvändigtvis postulera något förtryck. Systemet ser hon som en produkt av de 
specifika sociala relationer som bär upp det. En analys av sex/gendersystemet 
kan avslöja centrala och grundläggande sociala relationer i ett samhälle.

Budskapet i Rubins artikel handlar om att organisationen av sexualiteten och 
hur individen intemaliserar själva meningen med denna organisation i sitt psyke 
är sammanvävda. Rubin framskriver, med hjälp av Lacan, sambandet mellan 
individens position i samhällssystemet och vilken innebörd detta får för 
individen. Ett flertal genusteoretiker refererar till Rubins artikel som 
betydelsefull i teoretiseringen av genus, varför en genomgång av hennes tankar 
är av värde. Rubriken på hennes artikel The traffic in Women skall tydas på två 
sätt: både som handeln med kvinnor och som handeln genom kvinnor.

Rubin markerar att släktskapssystemets organisation av sexualitet och genus 
samverkar med en symbolisk struktur. Då individen blir medveten om sin 
position i systemet lär sig individen också den symboliska innebörden av att 
vara kvinna och man. Den maskulina och feminina identiteten formas av 
positionen i släktskapssystemet och genom att individen begreppsliggör denna 
position.

För en antropolog, påpekar Rubin, är ett släktskapssystem inte en uppsättning 
biologiska släktingar. I det pre-statliga samhället övertar släktskapssystemet 
statens roll som organisatör av ekonomiska, politiska, ceremoniella och sexuella 
aktiviteter. Handel med varor och tjänster, produktion och distribution, 
fiendskap och vänskap, ritualer och ceremonier, allt detta struktureras och 
organiseras inom släktskapssystemet. Hela denna pre-statliga organisation får 
effekter på två plan: ett institutionellt plan i form av organisation av

233 Gayle Rubin introducerade begreppet ”sex/gender-systemet i en artikel med namnet The 
Traffic in Women. Se Rubin, Gayle (1975): The traffic in women. Notes on the ”political 
economy” o f sex. //I: Toward an anthropolgy o f  women. Ed. by Rayna R. Reiter. New York: 
Monthly Review press
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sexualiteten och ett individuellt plan i form av identitetsformering. Kvinnan 
blir, kan man säga, i dessa båda strukturer det medium genom vilket manlig 
status och makt transformeras. Även om staten i västerlandet till stora delar 
tagit över släktskapssystemets roll är, menar jag, kärnfamiljen än idag den 
institution där sexualitet främst organiseras. Familjen som institution har också 
accepterat incesttabut.

Rubins tankar om släktskapssystemet har knytning till Lévi-Strauss. Han har 
i sitt arbete The Elementary Structure o f Kinship liknat komplexiteten för 
organisationen av släktskapssystemet med ett schackspel.234 Rubin pekar på att 
två pjäser i detta spel är relevanta för kvinnor: gåvan och incesttabut. Gåvo- 
systemen är en mycket viktig social struktur i primitiva samhällen. Betydelsen 
av gåvoutbyte är att det uttrycker, bekräftar och skapar sociala länkar mellan de 
parter som utväxlar gåvor. Lévi-Strauss menar att giftermålet är den mest 
basala formen av gåvoutbyte i vilket kvinnan är den mest dyrbara gåvan. Han 
menar också att incesttabut måste ses i relation till detta gåvoutbyte. Förbudet 
mot incest garanterar att utväxlingen av gåvan i form av kvinnan äger rum 
mellan familjer och grupper. Incesttabut riktar sexualiteten till två grupper - 
förbjudna eller tillåtna sexuella partners. Genom att förbjuda att unioner skapas 
inom den ena gruppen och uppmana till giftermål mellan grupper skapas 
släktskapsband där männen har kontroll.

Då kvinnorna är de som det förhandlas om blir det männen, som givare och 
mottagare av kvinnorna, de som blir sammanbundna. Kvinnan blir en 
relationskanal snarare än en partner i förhandlingen. Kvinnan är gåvan och 
mannen den som ger. Utväxlingen av kvinnor ger män speciella rättigheter till 
sina kvinnliga släktingar medan kvinnorna varken har rätten att bestämma över 
sig själva eller sina manliga släktingar. Om, säger Rubin, Lévi-Strauss har rätt 
då han hävdar att utväxlingen av kvinnor är en fundamental princip i 
släktskapssystemen, kan man se kvinnors underordning som en produkt av de 
relationer genom vilka sexualiteten och genus produceras och organiseras.

Vidare har Lévi-Strauss analyserat vilka förutsättningar som måste gälla för 
att äktenskapssystem skall fungera. Vilka personer behövs i ett släktskaps- 
system? Vilka arbetsuppgifter måste utföras? Alla samhällen gör någon form av 
arbetsdelning utifrån kön men dock inte utifrån en biologisk specialisering. Det 
måste med andra ord finnas en annan grundorsak till denna arbetsdelning. 
Anledningen är, enligt Lévi-Strauss, att säkra en minsta reciproka förening 
mellan kvinnor och män som är ekonomiskt lönsam.235 Rubin markerar utifrån 
detta antagande att:

234 Se Lévi-Strauss, Claud (1969): The elementary structures o f  kinship. Boston:
Beacon. The principles o f  kinship, s 478 - 497.
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The division o f labour by sex can therefore be seen as a ”taboo”: a taboo against the 
sameness o f men and woman, a taboo dividing the sexes into two mutually exclusive 
categories, a taboo which exacerbates the biological differences between the sexes and 
thereby creates gender. The division o f labour can also be seen as a taboo against sexual 
arrangements other than those containing at least one man and one woman thereby 
enjoining heterosexual marriage. (Rubin 1975:178)

Varje person inom detta system måste lära sig att ”bli” sitt sexuella öde. Att 
vissa traditioner och påbud upplevs av individen som hur naturliga som helst 
kan emellertid inte förstås genom en analys av släktskapssystemets organisation. 
Däremot kan psykoanalysen som teori ge förklaring till varför släktskaps- 
systemen reproduceras, menar Rubin.

Psykoanalysen, menar Rubin, beskriver vad som inristas i individer då de 
konfronteras med de regler och begränsningar som pålagts sexualiteten i 
samhället. Psykoanalysen kan då ses som en teori om den psykosexuella 
utvecklingen i relation till samhället. Man kan genom att analysera 
släktskapssystemet få en uppfattning om hur biologi kultiveras på samhällsnivå, 
och psykoanalysen kan beskriva hur denna kultivering verkar på individnivå.

Det är släktskapssystemet som anger den struktur av relationer som kommer 
att både bestämma rollen för individen och objektet inom det Oidipala dramat. 
Under den Oidipala fasen upptäcker barnet skillnaden mellan de två könen både 
anatomiskt, språkligt och symboliskt och organet penis blir objektet som barnet 
laddar med symbolisk mening.236Bamet upptäcker också incesttabut och att viss 
sexualitet är förbjuden, t ex det att mamman är otillgänglig både för pojken och 
för flickan eftersom hon redan tillhör pappan. Barnet upptäcker också att de två 
könen inte har samma möjligheter. Enligt klassisk psykoanalys kan pojken 
genom att bida sin tid senare i livet få tillgång till en kvinna. Som ersättning för 
denna väntan ”försäkrar” pappan honom fallos, d v s  han kastrerar honom inte.

Rubin diskuterar i sin artikel såväl Freuds teori och Lacans utveckling av 
densamma. Freuds centrerar sin teori till anatomiska könskillnader där normen 
för utvecklingen sker i relation till utvecklingen av maskulinitet. Lacan däremot 
lämnar alla referenser till en anatomisk realitet. Hans språkliga teori centreras 
kring begreppet fallos.237 Fallos är det yttersta tecknet för makt. Tecknens

236 Lacan skiljer sig radikalt från Freud genom att markera att det är i språket som barnen gör 
den första distinktionen mellan kvinnligt och manligt inte på grund av anatomiska 
könsskillnader.

237 Rosalind Minsky diskuterar vilka implikationer för kvinnan Lacans teori får. Barnet måste 
för att skaffa sig ett själv skilja sig från moderskroppen. Detta sker genom en imaginär 
identifikation. Barnet skapar sig ett själv genom den återspegling som modem ger bamet. Den 
pre-oidipala fasen har barnet fantasier om att vara omnipotent i sin relation med modem. 
Fardems inträde på scenen, som representant för språk, samhälle och kultur bortom modem 
och moderskroppen omkullkastar bamets fantasier om en exklusiv relation med modem och
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tecken. Kopplingen till organet penis, sker när som barnet upptäcker anatomiska 
skillnader mellan könen. Denna upptäckt sker parallellt med att barnen börjar 
erövra språket. Enda yttre påtagliga anatomiska skillnaden mellan pojkar och 
flickor i den ålder då barnet erövrar språket är organet penis.

Lacan menar att barnet inser att han eller hon kan ha eller inte ha fallos då 
närvaro eller frånvaro av fallos finns inskrivet i de två symboliska positionerna 
”kvinna” och ”man”. Fallos blir då ett distinkt kännetecken som åtskiljer de 
kastrerade (de som inte har makt) och icke kastrerade (de som har makt). För 
att bli subjekt måste barnet lämna stadiet av enhet och likhet -  det som 
moderskroppen och speglingen i det första kärleksobj ektet kunnat förmedla till 
bamet. Men inträdet i den symboliska ordningen sker genom språket (fadems 
lag). Pojken måste för att erhålla fallos lämna den position där upplevelsen av 
omnipotens speglats i en gränslös kärlek och underordna sig fadems lag 
(språket) för att undgå symbolisk kastrering.

Flickan däremot upptäcker liksom pojken incesttabut och uppdelningen 
mellan könen. Samtidigt får hon också en del obehaglig information om sitt 
genus. Kvinnan kan få status genom bamet och då som en gåva från mannen, 
men hon kan aldrig själv ge fallos till någon.238 För att flickan skall få någon 
makt måste hon acceptera kvinnans plats i ett falliskt utbytesnätverk. Inom 
släktskapssystemet passerar fallos genom mediet kvinnan från en man till en 
annan - från far till son o s v .  Fallos blir tecknet som skiljer könen åt och som 
vidarebefordrar manlig dominans. Fallos passerar genom kvinnor och tilldelas 
män.

Kontentan av Rubins argumentation är, menar jag, att den påbjudna 
heterosexualiteten inom familjen begränsar vad som kan vara tillåten sexualitet 
samtidigt som män automatiskt erhåller status och prestige socialt och 
symboliskt. Rubin gör emellertid ingen kritisk granskning av Lacans teori utan 
utnyttjar den för att diskutera hur sex/gendersystemet underordnar kvinnor. 
Lacan är emellertid intresserad av vad som sker då människan gör sig till 
subjekt genom att frigöra sig just från en kvinnlig kropp och gå in i kulturen. 
(Lacan problematiserar inte den patriarkaliska ordningen i sig där kvinnan ses 
som den naturliga primärvårdaren av bamet.)

moderskroppen. Begäret efter modem och nödvändigheten att undantränga denna längtan 
skapar det medvetna och det omedvetna. Se. Rosalind Minsky, Article 5.1 Lacan / / 1:
Knowing Women. Feminism and knowledge. (1992) Ed. Helen Crowley and Susan 
Himmelweit. Cambridge UK: Polity Press.

238 Minsky (1992) op. cit., s 198. Kvinnan kommer att bli det objekt som mannen kan spegla 
sig i och som gör att han känner sig ha makt och att vara ett aktivt subjekt. Uppehåller kvinnan 
denna relation genom att få tillgång till fallos - till det som de saknar - genom män. ” Whithout 
wom en's desire to get access to the phallus - what she lacks - through a kind o f borrowing or 
taking o f one in her relationships with men, male power and patriarhy collapse.”
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Då bamet inträder i språkgemenskapen får detta inträde högst olika 
konsekvenser för pojken och flickan. Pojken stängs in i begärets fängelse som 
faderns lag/det symboliska/språket skapat, men erhåller i gengäld subjektivitet 
genom tecknet för makt. Kvinnan kan fylla den brist (saknaden efter enhet och 
att vara modems kärleksobjekt) som inträdet i den symboliska ordningen 
medför för mannen. Mannen försöker försäkra sig beundran från andra kvinnor 
som en kompensation för förlusten av att vara modems enda kärleksobjekt. 
Kvinnans plats i den symboliska ordningen blir att vara fallos, d v s att bli 
objektet för mannens begär.239 Kvinnan blir till den som beundrar och mannen 
det som beundras. Priset för kvinnan blir ett liv där hon ingår i en maskerad. 
Den narcissistiska kränkningen ger vetskapen om att hon saknar det som 
symboliserar makt. Bristen är dubbel. Dels måste hon liksom pojken lämna 
modem som kärleksobjekt, dels måste hon inse att hon saknar tecknets tecken, 
det som symboliserar makt. Hon inträder i den symboliska ordningen utan att 
vara bärare av tecknets tecken. Kvinnan är en negation utan möjlighet till 
subjektivitet. Kvinnan är tyst.

Freuds och Lacans psykosexuella teorier har angripits av en rad kvinnliga 
teoretiker för vara centrerade till fadern, till organet penis och till kvinnlig 
penisavund. Den största kritiken är att kvinnans position i det symboliska 
systemet tycks döma henne till tystnad. Lacans teori, där språket anses 
konstituera det undermedvetna, tvingar in kvinnligt och manligt i en 
asymmetrisk relation.

Inom den psykoanalytiska diskursen har kvinnliga teoretikers kritik också 
riktats mot fixeringen vid den oidipala problematiken. Chodorow erbjuder 
andra utgångspunkter för att förstå hur relationen mellan kvinnligt och manligt 
formas i relation till modem. Hon placerar in sig i en teoriram där upplevelsen 
av ett stabilt och sammanhållet själv för det första anses vara möjligt, och för 
det andra ses som ett resultat av det goda modrandet. Känslan av ett själv 
utvecklas som ett resultat av kontinuitet och behovstillfredsställelse i relationen 
mellan mor och bam.

Inom den traditionella objektrelationsteorin ses modem som det första 
objektet som bamet relaterar till. Modem kan ge bamet en känsla av enhet och 
stabilitet genom ett gott modrande. Modem blir då också det objekt som bamet 
tar till hjälp för att urskilja sig som person under separations- och 
individuationsfasen. Chodorows menar att denna syn på hur bamet relaterar till 
modem, och hur pojkar och flickor utvecklar olika könsidentiteter i denna 
process, har postulerat modem som primärvårdare. Chodorow hävdar att 
moderskapet reproduceras just för att modem är den som går in i moderskapet. 
Hon menar också att betoningen av att bamet i separations- och 
individuationsfasen frånskiljer ”ett mig” från ”ett icke mig”, det är att över

239 Minsky (1992): op. cit. s. 197.
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betona separationen i processen. I differentieringen ingår upptäckten av 
skillnader men också likheter med. I frånskiljandet ingår både likhet och 
olikhet. I separations- och individuationsprocessen frånskiljer inte ett ”jag” sig 
från ”ett icke jag”, utan separationen innehåller också en relation till. Bamet 
härbärgerar modem i sig själv och kan på detta sätt uppleva kontinuitet av den 
goda modem och sig själv som god, även då mamman inte är närvarande. 
(Modem blir förkroppsligad, min anmärkning.)

Men på grund av den sociala organisationen av moderskapet kommer flickan 
och pojken att förhålla sig olika till den mentala bilden av modem som det 
första kärleksobjektet eftersom modem utgör primärvårdare av bamet. Pojkens 
utveckling innebär en betoning av separationsdelen, medan flickans utveckling 
innehåller en starkare känsla av likhet och relation till. Flickan och pojkens 
psykosexuella utveckling kommer då också att följa olika mönster. Flickan, som 
inte behöver ta avstånd från bilden av modem som första kärleksobjekt, 
kommer att utveckla ett relationellt förhållningssätt till modem. Flickan 
utvecklas inte i relation till något som ”inte är” utan i relation till något som 
”är”. Pojken som mer markerat måste separera sig från den intemaliserade 
bilden av modem som första kärleksobjekt utvecklas i relation till något som 
”inte är”. Pojken kommer därmed att vara mer upptagen av att upprätthålla 
skillnader mellan könen i sin utvecklingsprocess, medan flickan, som inte är 
lika starkt fokuserad på differentiering utan relation, inte har samma behov av 
att fokusera på skillnader.240

Chodorow riktar också en generell kritik mot psykoanalytiska teorier för att 
barnets differentieringsproblematik fokuserats kring oidipala kriser och inte till 
det pre-oidipala stadiet. Hennes kritik mot objektrelationsteorin är att man inte 
granskat effekten av kvinnan som primärvårdare, utan utgått från att uppgiften 
att vårda och ta hand om bam också med nödvändighet innebär något essentiellt 
kvinnligt. Chodorows tes är att detta att moderligheten knyts till kvinnor har sin 
upprinnelse i ett system där kvinnor modrar. Hennes förslag för att bryta denna 
cirkel är att tillse att bamet får två primärvårdare att relatera till. Män bör 
modra sina bam.

Förståelse för utvecklingen av skillnader mellan kvinnligt och manligt, enligt 
Chodorow, går således att söka i de stmkturer som upprätthåller kvinnligt 
modrande. Lacans och Chodorows teorier ger som synes helt olika möjligheter 
för hur en relation mellan kvinnligt och manligt kan förstås. I Lacans teori styrs

240 Min tolkning av Chodorow är hämtad Chodorow, Nancy (1997): Gender, relation and 
difference in psychoanalytical perspective. //I: Feminist social thought. A reader. Ed. Diana 
Tietjen Meyers. New York: Routledge, och Chodorow, Nancy (1992): The psychodynamics 
of the family. //I: Knowing women. Feminism and knowledge. Ed. Helen Crowley and Susan 
Himmelweit. Cambridge: Polity Pr.
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relationen mellan kvinnligt och manligt av begärets struktur, medan Chodorows 
teori pekar på att ”begäret” efter det första kärleksobj ektet inte behöver 
utvecklas i differentiering utan kan utvecklas i relation till två kärleksobjekt.

Även om det finns olika teorier till hur vi skall förstå utvecklingen av en 
”genusidentitet” utvecklar varje flicka och pojke en kunskap om den sociala 
ordningen som organiserar sexualiteten i kulturen. All sexualitet får inte 
förverkligas. Något är förbjudet och annat bejakas. Flickan och pojken lär sig 
betydelser av denna organisering. Likaså går det inte att förneka att vi alla för 
att bli subjekt (oavsett hur vi definierar detta), på något sätt måste förhålla oss 
till moderskroppen som symbol för närhet, omvårdnad och som fysisk kropp 
där livet har sprungit fram.

Men än så länge utgör, menar jag, både kvinnan och familjen symbol för 
mänsklig omvårdnad, intimitet och relation. Även om den traditionella 
kärnfamiljen inte heller är den enda familjetypen i samhället så står den 
fortfarande som en symbol för familjen. Vi har också mer eller mindre upplöst 
det falliska utbytesnätet där kvinnor endast kan få status genom det barn som 
mannen skänker henne. Många kvinnor vägrar också att bli objekt för manlig 
projektion eller att idealisera mannen. Kvinnor kan idag leva sina liv som 
ekonomiskt självständiga individer vilket gör att äktenskapet som ekonomisk 
trygghet för kvinnan mist betydelse. Kvinnor kan också, åtminstone inom vissa 
områden och av vissa män, erhålla auktoritet och status av egen kraft. Men vi 
tycks ändå ha en fäbless för att inordna kvinnligt och manligt i stabila 
kategorier eller essentiella föreställningar.241

Familjen vilar fortfarande mer eller mindre starkt på ett sex/gendersystem 
som producerar skillnader mellan könen både materiellt och symboliskt genom 
att reproducera moderskapet som en praktik för kvinnor och den heterosexuella 
kärleken som norm för sexualitet. Barnens utsagor om familjen sätter jag in i 
denna förståelsekontext och utsagorna måste, menar jag, relateras till att 
modrandet är både en social och en diskursiv praktik där skillnader mellan 
kvinnligt och manligt skapas och upprätthålls.

241 Flickorna och pojkarna visar dock hur genus är under förändring. Harriet Bjerrum Nielsen 
och Monica Rudberg påpekar att man måste räkna med både stabilitet och förändring då man 
teoretiskt diskuterar genusidentitet. De föreslår att man göra en distinktion mellan ”identity as 
gender (gender identity) och gendered identity (subjektivitet)” . Förändringar i det senmodema 
samhället beträffande genus, visar på en förändring av kvinnors traditionella ansvar för hem 
och mannens traditionella ansvar för samhället. Om utvecklingen går mot en självcentrerad 
estetik där både kvinnor och män är upptagna med sina genus specifika livsstilsprojekt eller 
om kvinnor och män kommer att integrera sina svagt utvecklade sidor ( kvinnors 
omhändertagande blir något offentligt och mäns autonomi kan ge andrum i familjerelationen) 
återstå att se. Bjerrum Nielsen, Harriet och Rudberg, Monica (1994): Psychological Gender 
and Modernity. Oslo-Copenhagen- Stockholm: Scandinavian University Press.
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Familjen och jämställdheten

Familjen kan betraktas som en praktik för hantering av relationen mellan 
mamman och pappan. Det är intressant att reflektera över hur dessa 
könsrelationer framträder i familjeberättelsen betraktat ur ett jämställdhets- 
perspektiv.

Det är värt att notera att min familjeberättelse utgår från en traditionell 
familj, mamma, pappa, barn, och från en traditionell syn på vad man gör i en 
sådan familj. Jag har genom min familjeberättelse bidragit till att konstruera 
bilden av familjen som just en kärnfamilj. Jag är därmed medskapare av genus. 
Min berättelse, i den utformning som den har, ger mig dock en möjlighet att 
diskutera bamens utsagor om vissa sysslor och aktiviteter i hemmet med 
rapporter från betänkande från Kvinnomaktutredningen. 242 Min reflektion om 
jämställdhet grundas på en av rapporterna i denna utredning: Familj, makt och 
jämställdhet. 243

I rapporten ingår en diskussion om hur man kan förstå makt och jämställdhet 
inom familjens ram.244 Jämställdhet är i sig är inte ett begrepp med enhetlig 
innebörd utan kan anta en rad skepnader. Jämställdhet i familjen kan ses i 
relation till hur hushållsarbetet fördelas mellan kvinnan och mannen i familjen i 
den så kallade kärnfamiljen.

Ses jämställdhet ur denna aspekt kan den betraktas som en överenskommelse 
om vem som utför vad i hushållsarbetet. En jämställd familj kan då vara den 
där hushållsarbetet delas lika mellan partema. Men jämställdhet kan också 
relateras till avlönat och oavlönat arbete. Jämställdhet innebär då att båda parter 
fördelar sitt arbete lika mellan hemarbete och lönearbete.

Ytterligare en aspekt på jämställdheten inom familjens ram kan vara att utgå 
från ett rent ekonomiskt tänkande. Jämställdhet blir då en fråga om resurser i 
form av pengar och kapital. Slutligen kan jämställdhet relateras till varifrån vi

242 Med denna definition på familj blir jämställdhetsbegreppet, menar jag, endast aktuellt i 
relation till den traditionella kärnfamiljen. Ensamstående föräldrar eller homosexuella 
parrelationer blir svåra att inordna. Se Nyberg, Anita (1997): Kvinnor, män och inkomster. 
Jämställdhet och oberoende. Rapport till Utredningen om fördelningen av ekonomisk makt och 
ekonomiska resurser mellan kvinnor och män. Stockholm: Fritze. (SOU 1997:87). s 2-6
243 Familj, makt och jämställdhet, Red. Göran Ahme & Inga Persson SOU 1997:138

244 Ulla Björnberg & Anna -Karin Kollind belyser jämställdhet i relation till familjen. 
Jämställdheten ingår i individualiseringsprocess som inneburit att kvinnor och barn blivit 
mindre beroende av sina män och fäder. De menar vidare att en kontraktbaserad rättviselogik 
kommer att prägla familjerelationerna i högre utsträckning än det tidigare giltiga moraliska 
samhällskontraktet. Ulla Björnberg & Anna Karin Kollind (1997) Lojalitet, tid och pengar. Hur 
kvinnor och män argumenterar om jämställdhet i familjer / / 1 Familj, makt och jämställdhet, op. 
cit.
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får våra inkomster. Sedd ur detta perspektiv handlar då jämställdhet om 
beroendeförhållanden. Man kan vara mer eller mindre beroende av make/maka, 
marknad, välfärdsstat, försörjningsrelaterade bidrag eller behovsprövade bidrag.

Tänker man sig familjen som en plats där paren på något sätt måste komma 
överens om hur just de skall ordna för sina och sina eventuella barns liv, kan 
man tänka sig att detta ordnande tar sig formen av förhandlingar paret 
emellan.245

Man upprättar ett slags kontrakt där man kommit överens om vem som gör 
vad. Förhandlingarna kan vara både explicita och implicita. Antingen sätter 
man sig ner och pratar igenom hur man vill ha det, eller också kommer 
beteenderutiner och handlingsvanor, att utmejslas på en mer subtil nivå. De 
implicita förhandlingarna är av denna art. Göran Ahme och Christine Roman 
beskriver i Hemmet, barnen och makten att dessa förhandlingar är tämligen 
omedvetna överläggningar makarna eller samborna emellan.246

Makt, kärlek och genus är närvarande vid dessa förhandlingar.247 Om man 
tar hushållet/familjen som utgångspunkt för förhandlingarna så kommer dessa 
att handla om hur olika resurser skall organiseras inom familjen. Paren 
diskuterar då hur de på bästa sätt skall allokera resurser för familjens bästa. Om 
en rent ekonomisk rationalitet är styrande, kan det innebära att den part som 
tjänar mest pengar tar största ansvaret för att dra inkomster till familjen genom

245 Hirdman har använt detta begrepp för att visa på en konkret nivå hur genus reproduceras. 
Se Yvonne Hirdman (1990): Genussystemet i Demokrati och Makt i Sverige. 
Maktutredningens huvudrapport. SOU 1990:44

246 Se Hemmet, barnen och makten. Förhandlingar om arbete och pengar i familjen. Rapport 
till Utredningen om fördelningen av ekonomisk makt och ekonomiska resurser mellan kvinnor 
och män (1997). Red. Göran Ahme & Christine Roman. Stockholm: Fritze. (SOU 1997:139) 
Göran Ahme & Christina Roman (1997) Hemmet, barnen och makten. Förhandlingar om 
arbete och pengar i familjen. SOU 1997:139

247 Författarna till ovannämnda rapport sammanfattar sina teoretiska utgångspunkter på 
följande sätt: Vi antar att det existerar manifesta och latenta ekonomiska ekonomiskt 
relaterade intressemotsättningar i fam iljer och att sådana konflikter hanteras genom såväl 
explicita som implicita förhandlingar mellan makarna (  eller samborna). 
Förhandlingsprocesserna präglas av maktrelationer mellan makarna och kan förstärkas i 
samhällets socio -  ekonomiska och normativa struktur (jm f Giddens, 1984). Såväl 
ekonomiska resurser som kön ( ’g ender ') inverkar alltså enligt vårt synsätt på  
förhandlingarnas resultat. Förutom ekonomiska och normativa resurser vill vi dessutom  
beakta fysiska resurser. Den som kontrollerar fysiska resurser har möjligheten att med  
våldtvinga den andre att underordna sig och manligt våld i familjen visar att denna 
maktresurs inte kan negligeras. De tre typerna av resurser -fysiska , ekonomiska och 
normativa -  kan alla fungera som maktmedel i förhandlingarna mellan makar och sambor. 
Göran Ahme & Christina Roman (1997) op.cit. s 16-17.
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lönearbete, och den som tjänar minst utfor merparten av det obetalda 
hemarbetet. Vid dessa förhandlingar är alltså den ekonomiska makten den 
rationalitet som blir styrande. Om man istället för förhandlingarna utifrån en 
rationalitet där kompetensen får avgöra vem som är bäst lämpad för att ta 
ansvar för det ena eller andra inom familjen, är det troligt att en sådan 
förhandling slutar med att kvinnan tar merparten av ansvaret för bamen 
eftersom hon är mest ”lämpad” för att ta hand om barn och mannen tar ansvar 
för reparationer.

Förhandlingarna kan ju också dessvärre vila på en rationalitet grundad i våld. 
En sådan rationalitet skulle innebära att den som är fysiskt starkast också har 
rätt att bestämma. I en sådan situation är det då inte meningsfullt att tala om 
förhandling längre eftersom det råder en situation där det inte längre är två 
”fria” individer som förhandlar med varandra.

Ovanstående resonemang om förhandlingar tar utgångspunkt i att 
förhandlingarna gäller hushållet och inte individen. Denna utgångspunkt 
skymmer också att arbetslivets strukturella mansdominans är en given 
förutsättning.248 Könsarbetsdelningen på arbetsmarknaden är alltså en struktur 
som indirekt påverkar dessa förhandlingar som sker inom hemmets väggar. 
Vidare menar Ahme och Roman att då paren utgår från en ekonomisk 
rationalitet vid organisationen av hemarbete relaterat till förvärvsarbete, sker 
detta oftast inte i termer av kort- och långsiktig rationalitet.

Det kan då, menar jag, ur en kortsiktig aspekt vara lönsamt för familjen att 
låta den som t ex tjänar mest, vara den som också arbetar mest. Men ur ett 
långsiktigt perspektiv kan detta få stora konsekvenser för den part som tar 
huvudansvar för bam och hem, men också för dem som inte gör det. Den part 
som prioriterar lönearbete kan ju komma i underläge vid en skilsmässa. Även 
om vårdnaden av bamen tilldöms båda föräldrarna, är det naturligtvis lättast för 
den föräldern att upprätthålla kontakt med bamet som tidigare prioriterat detta. 
Om gammal genusideologi råder inom en familj som bestämt sig för att skiljas 
är det troligt att kvinnan förlorar pengar medan mannen förlorar närrelation till 
sina bam. Skilsmässans effekt, sedd ur bamens perspektiv, blir en verklighet 
med en frånvarande pappa.

Bamen har olika erfarenhet om hur dessa ”förhandlingar” genomförts hemma 
hos dem. Oavsett om dessa förhandlingar varit explicita eller legat på en mer 
implicit nivå, utgör familjen en genusregim där bamen förkroppsligar 
föreställningar om kvinnligt och manligt mer eller mindre medvetet. Detta 
förkroppsligande omfattar såväl metaforer (bilder av kvinnligt och manligt), 
diskurser (talet om kvinnligt och manligt) och sociala praktiker (det konkreta 
görandet uppdelat mellan kvinnan och mannen). Om det är både pappa och 
mamma som klär på, lagar mat, läser läxor, stoppar om på kvällen, läser sagor

248 Göran Ahme & Christina Roman op. cit. s 7
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och packar skolväskor, kort sagt finns till hands i vått och torrt, kommer detta, 
menar jag, att påverka utformningen av framtida genuskontrakt och 
genusförhandlingar på ett annat sätt än om det endast är en av föräldrarna som 
tar på sig detta ansvar. Man kan säga att barnen utvecklar olika jämställdhets- 
habitus inom familjen som social praktik beroende på hur genus verkar i den 
egna familjen. Det är troligt att inga förhandlingar äger rum när genus är stabilt 
eller i de familjer där beköningen av vardagen inte är uttalad. Man förhandlar 
inte om något som är naturligt eller om något som inte finns. Om detta behöver 
man inte förhandla.

Dessa förkroppsligade dispositioner, för att använda Bourdieus terminologi, 
aktiverades då barnen fyllde i ”luckorna” i familjeberättelsen med att säga att 
mamman eller pappan och system eller brodem var den som skulle genomföra 
sysslan eller aktiviteten.

Karaktären för de starkt genusifierade kvinnliga sysslorna i familjeberättelsen 
ligger inom omsorgens logik och för de manligt genusifierade sysslorna är 
rätten att prioritera sig själv en meningsbärande logik. Då en syssla laddas starkt 
med kön kan man också säga att denna genusifierade aktivitet kommer att 
utgöra metafor för det kvinnliga och manliga. Sysslorna kommer att 
symbolisera vad som är kvinnlig/feminint och manligt/maskulint och genus blir 
också indirekt kopplat till en kvinnlig och manlig kropp.

Vidare kan man fråga vad en genusifierad världsbild kan få för konsekvenser 
i praktiken? Kommer flickor och pojkar att ladda dessa genusifierade sysslor 
med positiva och negativa förtecken, beroende på den egna könstillhörigheten, 
även i framtiden, eller är deras tänkande endast ett utslag för en specifik 
ålderskategori? Om detta är den enda effekten av en genusifierad tankevärld så 
är det kanske inte så mycket att orda om. Men om barnen förkroppsligar en 
stark genusifierad världsbild kommer också kvinnor och män som avviker från 
denna bild att betraktas som annorlunda och i värsta fall som avvikare.

Det är ur detta perspektiv genusifieringsprocessen av sysslorna blir 
intressanta. Det blir förmodligen ytterst svårt att övertyga flickor och pojkar om 
att de bör ägna sig åt det ena eller andra yrket utifrån en ekonomisk rationalitet, 
om deras kroppsbilder inte samtidigt bejakat och införlivat dessa sysslor som 
”genuslämpliga”. Ur ett mer personligt perspektiv kan genusifieringen av 
världen innebära en begränsning och reducering av upplevelser och erfarenheter 
för båda könen. Eller ännu värre så kommer den som gör genusöverskridande 
val att få uppleva hur kulturen bestraffar individen för denna handling.
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Kapitel 8: Arbete och genus

Barn och arbete

Den sista genusregimen som barnen fick förhålla sig till var arbetet. Med 
arbete menar jag här yrkesarbete eller lönearbete. Jag var intresserad av om och 
i så fall hur barnen kopplade ihop kvinnligt och manligt med olika yrken. 
Exkursen inom denna regim utgör några vetenskapliga teorier om den 
horisontella och vertikala könsarbetsdelningen.

Om man skall studera arbetet som genusregim är könsarbetsdelningen av 
speciellt intresse. Det är uppenbart att det finns så kallade kvinnoyrken och 
mansyrken. Förklaringen till uppkomsten av dessa könsspecifika yrken skiljer 
sig också åt. Uppdelningen mellan kvinnor och mäns arbetsområde och 
arbetsinnehåll förklaras ibland i funktionella termer. Det är rationellt och 
ekonomiskt att arbeten och sysslor knyts till kön eftersom kvinnor och män är 
olika fysiskt och biologiskt. Männens större fysiska kapacitet och kvinnors 
barnafödande får ofta förklara olikheten mellan kvinnliga och manliga 
arbetsinriktningar. Myten om grottmannen som släpar hem sin grottkvinna i 
håret är en bild som, under humoristiska ursäkter, ändå används som en slags 
rationell förklaring till uppdelningen av arbetet efter kön. Den fysiskt starke 
mannen har i kraft av styrka rätt att dominera kvinnor och erövra den han vill 
ha.

En annan förklaringsmodell formas kring teser om det privata ägandet. 
Borgerligheten, med behov av att visa klassens överlägsenhet inom en 
instrumentell rationalitet, förvisade dekadens och lustar bortom denna klassens 
ideal. Den borgerlige mannen, rationell och plikttrogen, och den borgerliga 
kvinnan, mild och öm, konstruerades som varandras motsatser och fick stå som 
modell för hur kvinnliga och manliga verksamhetsområden kunde knytas till en 
intimsfär och en offentlig sfär. 249

Den förklaringsmodell som verkar vara mest gångbar i dag för att förklara 
den könssegregerade arbetsmarknaden utgår från att intresse och fria val är det 
som styr. Könsarbetsdelningen hänförs till att kvinnor och män har olika 
intressen, eller att kvinnor och män har olika kompetenser. Hur dessa intressen

249 Se t ex Ekenstam, Claes (1993): Kroppens idéhistoria. Disciplinering och karaktärsdaning i 
Sverige 1700-1950. Hedemora: Gidlund och Habermas, Jiirgen (1984): Borgerlig offentlighet. 
Kategorierna ”p riva t” och ”offentligt" i det moderna samhället. Lund: Arkiv. (Arkiv modema 
klassiker)
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har formats eller varför kvinnor och män besitter olika kompetenser ingår inte i 
denna förklaringsmodell.

Den sega struktur som könsarbetsdelningen uppvisar gör att arbetet är en 
genusregim som är speciellt intressant att belysa och problematisera. Men det 
finns inga enkla förklaringar till varför arbetet delats upp efter kön. Patriarkala 
strukturer, 250 familjepolitik, socialisationsmönster, utbildningssystem, löne
politik, ekonomiska strukturer och genusrelationer kan tillsammans öka 
förståelsen för könsarbetsdelningen, men de blir otillräckliga som enskilda 
förklaringsgrunder.

Sverige har inte på något sätt utmärkt sig för att ha en könsintegrerad 
arbetsmarknad, snarare tvärtom.251 Den könsuppdelade svenska arbetsmark
naden är stabil, och med tanke på att Sverige vill se sig som föregångsland 
inom jämställdhet, är arbetsmarknaden en arena som utsatts för en aktiv jäm- 
ställdhetspolitik med mål att upplösa den starka könssegregationen.

Könsarbetsdelningen borde egentligen vara svag med tanke på den aktiva 
jämställdhetspolitik som syftar till att alla, oavsett kön, skall kunna ägna sig åt 
det man vill.252 Inget yrke är belagt med förbud för något kön. Den officiella 
jämställdhetspolitiken uppmanar och uppmuntrar också alla försök och ansatser 
som kan reducera könsuppdelningen inom arbetslivet. Regeringens jäm- 
ställdhetsproposition Jämställdhetspolitiken inför 90-talet visar att staten har 
långtgående ambitioner för utbildning och arbetsmarknad när det gäller att häva 
denna könsuppdelning.

Skola och arbetsmarknad är två institutioner som fortfarande vilar på 
könssegregeringens logik. Från Högskoleverkets rapport Kvinnor och män i 
högskolan från gymnasium till forskarutbildning 1986/87 -  1995/96 påpekas... 
att arbetsmarknaden är starkt könsuppdelad både när det gäller fördelningen på 
olika branscher, befattningsnivåer och yrkesområden. De arbeten som kvinnor

250 Wahlby definierar begreppet patriarkat som ett system av sociala strukturer och praktiker 
där män dominerar, förtrycker och exploaterar kvinnor. Hon menar att patriarkatet består av 
sex strukturer : det patriarkala produktionssättet, patriarkala relationer i lönearbetet, 
patriarkala relationer i staten, mäns våldsutövande, patriarkala relationer på det sexuella 
området samt patriarkala relationer i kulturella institutioner. I relation till vatje struktur går det 
att identifiera konkreta praktiker som förkroppsligas. Se Walby, Sylvia (1994): Patriarkatet 
som system och olika strukturer. //I: Teorier om patriarkatet. Betydelser och utvecklingslinjer. 
Red. Anna G.Jönasdöttir och Gunnela Björk. Örebro: Högsk., Kvinnovetenskapligt forum. 
(Kvinnovetenskapligt forums skriftserie 2)
251 Se t ex Nermo. Magnus (1997): Yrkessegregering efter kön- ett internationell perspektiv. / /  
I: Glastak och glasväggar? Den könssegregerade arbetsmarknaden Rapport till Utredningen 
om fördelningen av ekonomisk makt och ekonomiska resurser mellan kvinnor och män. Red 
Inga Persson & Eskil Wadensjö. Stockholm: Fritze. SOU 1997: 137.

252 Se Jämställdhetslagen (1999): Stockholm: Jämställdhetsombudsmannen.
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utför är ofta lågt värderade. Vidare konstateras att... ungdomars könsuppdelade 
utbildningsval innebär risk fö r  att uppdelningen av arbetsmarknaden består. 253

Genusiferingen av yrken

Även under denna del av intervjun arbetade jag med bilder. Tolv tecknade 
bilder, sex män och sex kvinnor, i olika åldrar och avtecknade med mer eller 
mindre strikt klädsel, utgjorde underlag för samtalet. Det var samma bilder som 
barnen hade då de skulle plocka ut den bild som bäst representerade en kvinna 
och man. Bilderna användes på två sätt. Barnen fick först tala om vilket yrke de 
tyckte att varje figur på bilden skulle ha. Därefter fick de ta ställning till färdiga 
förslag på yrken som jag lade fram för dem. De yrken som jag presenterade för 
barnen skulle paras ihop med en bild. Frågan jag ställde löd: Vem tycker du 
skall vara... (förslag på yrke)? Som information fick barnen veta att de fick 
välja vilken bild som helst och också använda en och samma bild flera gånger. 
Jag har således inte bett barnen att svara med orden man eller kvinna utan de 
har haft bilder på män och kvinnor som de pekade på då jag ställde frågan. 
Denna mer indirekta frågeteknik medförde att bamen inte öppet leddes in i ett 
tänkande om manligt och kvinnligt. Genusdiskursen vaskade jag sålunda fram 
mer indirekt.

De yrken som bamen fick ta ställning till var: Polis, läkare, statsminister, 
lärare, advokat, arbeta på dagis, stå i affär, köra taxi, militär, ingenjör, köra 
tunnelbanetåg, frisör, arbeta på posten, barnmorska.

Yrkeskategorierna valde jag medvetet så att de ska utgöra mer eller mindre 
genusifierade yrken, d v s  yrken som allmänt anses vara kvinnliga, manliga 
eller neutrala. Man skulle kunna tänka att bamen valde bild efter principen 
kvinnliga och manliga yrken. Ett tänkbart mönster skulle då kunna vara av det 
könsstereotypa slaget. Bamen har i så fall redan vid sju års ålder förstått hur 
genus verkar på arbetsmarknaden utan att direkt ha någon erfarenhet av denna 
institution. Ett annat antagande är att bamen är ”befriade” från ett köns- 
stereotypt tänkande. Deras utsagor skulle inte kunna inordnas i några stabilare 
könsmönster där andra faktorer än kön avgör deras val.

Jag redovisar först hur bamen genusifierar de yrken jag presenterade för 
dem. Jag använder samma intervall nu som tidigare för att avgöra till vilken 
kategori ett yrke skall föras.

253 Kvinnor och män i högskolan. Från gymnasium till forskarutbildning  
1986/87-1995/96 (1997). Uppdaterad och utvidg. Version. Stockholm: Högskoleverket. 
(Högskoleverkets rapportserie 1997:44 R)
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Tabell 16 Genusifiering av yrken, Alla barn
Procent

n=59

Kvinnligt genusifierade yrken Ja Nej Totalt
B a rn m o rsk a 8 9 11 100
A rbeta  p å  dag is 74 2 6 100
S tå  i affär 6 8 3 2 100

Starkast kvinnligt genusifierade yrkena blev barnmorska och arbeta på dagis.

Tabell 17 Genusifiering av yrken. Alla barn
Procent

n=59

Manligt genusifierade yrken Ja Nej Totalt
Polis 9 5 5 100
S ta tsm in is te r 8 8 12 100
Militär 8 8 12 100
Ingenjör 8 5 15 100
Taxichaufför 8 0 2 0 100
T u n n e lb a n e fö r a r e 7 0 3 0 100
A dvokat 6 8 3 2 100

Polis, statsminister, militär och ingenjör och taxichaufför är starkast manligt 
genusifierade av barnen.

Tabell 18 Genusifiering av yrken. Alla barn
Procent

n=59

Icke genusifierade yrken Kvinnligt Manligt Totalt
L äk are 6 4 36 100
Frisör 6 3 37 100
L ärare 5 9 41 100
P o s t e n 5 2 4 8 100

Fyra yrken hamnar inom detta intervall.
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Könsspecifik genusifiering

Jag gör den könsspecifika granskningen utifrån samma utgångspunkter som 
tidigare. Det betyder att jag först belyser vilka yrken som barnen är överens om 
i sin genusifiering. Därefter granskar jag på vilket sätt de skiljer sig i sin 
genusifiering.

Tabell 19 Könsspecifik genusifiering av yrken.
Procent

Kvinnligt genusifierat Manligt genusifierat Icke genusifierat

Flickor (n=29) Pojkar (n=30) Flickor (n=29) Pojkar (n=30) Flickor (n=29) Pojkar (n=30)

Yrke Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Kv Man Kv Man

Polis 90 10 100 0
Statsminister 80 20 97 3
Lärare 67 33 50 50
Läkare 77 23 50 50
Advokat 37 63 53 47
Dagispersonal 70 30 77 23
Affärsbiträde 77 23 60 40
Taxichaufför 80 20 80 20
Militär 87 13 90 10
Ingenjör 80 20 90 10
Frisör 70 30 57 43
Tunnelbaneförare 70 30 70 30
Barnmorska 80 20 100 0
Postkassör 50 50 53 47

Den könsspecifika granskningen visar att flickor och pojkar är överens om hur 
yrkena skall genusifieras i nio av de fjorton yrkena. Både flickor och pojkar 
genusifierar således polis, statsminister, taxichaufför, militär, ingenjör, 
tunnelbaneförare manligt, medan barnmorska, arbeta på dagis genusifieras 
kvinnligt. Icke genusifierade yrken blev advokat och postkassör. Även här är 
barnen överens.

En könsspecifik granskning visar också att pojkarna och flickorna har olika 
syn då det gäller två yrken: läkare och frisör. Flickorna är tydliga i hur de ser 
på dessa yrken.

De starkast genusifierade yrkena av både flickor och pojkar är barnmorska, 
arbeta på dagis samt polis och statsminister. Dessa yrken tycks ha en mycket 
stark symbolisk knytning till kvinnligt och manligt i barnens genusvärld. Man 
kan tänka att samma logik verkar inom institutionen arbete som inom 
institutionen familj. Kvinnor är bäst lämpade for vård, män skall bestämma 
vara starka och modiga.
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Man kan också notera att genusmönstret för pojkar och flickor ser 
annorlunda ut inom arbetets område än inom familjen. Genus är stabilare och 
mer homogent inom arbetet än inom familjen. Flickorna och pojkarna är mer 
överens om vilka yrken som skall vara manliga än de var då de tog ställning till 
olika sysslor i familjeberättelsen. I familjeberättelsen var flickorna inte lika 
överens med pojkarna om vad som skulle räknas in i just den manliga 
kategorin.

Det verkar som om ett könsstereotypt tänkande lättare aktiveras då bamen 
inte har en egen erfarenhet att utgå från då de besvarar frågor. Då bamen talade 
om familjen hade de alla åtminstone någon konkret erfarenhet från denna arena, 
medan de endast har en indirekt kontakt med arbetets sfär.

Genus och kompetens

För att få bamen att ta en mer konkret och personlig ställning till hur de såg 
på pojkars och flickors kompetenser frågade jag bamen om de trodde att det 
fanns något yrke eller syssla som en flicka eller pojke inte kunde ägna sig åt 
eller klara av att göra. Denna fråga växte fram under intervjuarbetet. En pojke 
sa helt spontant då han tittade på en av bilderna att han inte trodde att en kvinna 
kunde vara polis. Efter det påpekandet frågade jag dem om de trodde att en 
flicka eller pojke inte skulle kunna ägna sig åt ett yrke. Bamens syn på flickor 
och pojkars kompetenser kunde inordnas i fyra grupper.

Tabell 20 Typ av yrke/syssla som bamen tror att flickor ej kan
utföra/göra/klara av 
Antal

Yrke Flickor (n=29) Pojkar (n=30) Totalt (n=59)
M ansyrke 7 7 14
L ed a  a n d ra 1 3 4
Kan allt 9 10 19
Vet  ej 2 1 3

I de fall då bamen tror att en flicka inte skulle kunna klara av en syssla eller 
aktivitet rör det sig om kompetenser som tillhör manliga arbetsdomäner. Det är 
framförallt traditionella mansyrken som bamen tror skulle vara svåra för en 
flicka att klara av. Både flickor och pojkar är således överens om flickornas 
bristande kapacitet just när det gäller det manligt dominerade arbetsområdet.

Det skall dock understrykas att det är fler bam som påstår att det inte finns 
något som en flicka inte skulle kunna göra eller lära sig. Dessa bam har då inte
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någon genusmall som utgångspunkt i sin syn på flickigt och pojkigt. De fyra 
barn som menar att det flickor inte kan klara av är att leda andra kom spontant 
upp med frågeställningen utan att jag ledde in barnens tankar på detta område.

Tabell 21 Typ av yrken som barnen tror att pojkar kan ej
utföra/göra/klara av 
Antal

Yrke Flickor (n=29) Pojkar (n=30) Totalt (n=59)
M ansyrke 7 6 13
L eda  a n d ra 1 0 1
Kan allt 11 13 2 4
Vet ej 1 1 2

Även här har barnen en likartad genusmall som utgångspunkt då de bedömer 
vad en pojke inte skulle kunna klara av. Man bör även här notera att det är fler 
barn som menar att det inte finns något som en pojke inte skulle kunna klara av 
att göra eller utföra än tvärtom. Den största gruppen flickor och pojkar, som 
frågan ställdes till, tänker alltså inte könsstereotypt då de konfronteras med 
denna fråga. Barnen strukturerar således sin världsbild både från en 
genusstereotyp och genusneutral mall.

När barnen anger att de inte tror att en flicka eller pojke skulle kunna klara 
av (vara lämpad för) ett yrke eller syssla hamnar deras bedömningar inom 
yrken som traditionellt är könssegregerade på arbetsmarknaden. Genom att 
ställa frågan i negerande form var barnen tvungna att ta ställning inom 
gränslandet för kvinnligt och manligt. Det är yrken som domineras av kvinnor 
respektive män som en del barn ställer sig tveksamma till om det motsatta könet 
skulle kunna klara av.

Då barnen gav sina svar refererade de inte till namnet på yrket utan oftast 
gjorde de en beskrivning av den eller de sysslor som de trodde var omöjliga för 
det motsatta könet att klara av eller göra. En flicka t. ex var helt övertygad om 
att pojkar inte skulle kunna klara av att göra korv och potatismos. Han skulle 
inte heller kunna plantera blommor. Detta sätt att tala om en syssla eller yrke är 
gulligt och näpet sett med den vuxnes blick, och vi vuxna lägger oftast inte så 
stor vikt vid en sådan kommentar. Men om man tar barn på allvar kan man 
fundera över hur man skall förstå denna utsaga. Man kan tänka sig att dessa 
sysslor är just sysslor som flickan införlivat som kvinnliga utifrån den 
erfarenhet hon förvärvat i sin livsvärld. Ser man sällan en man göra korv och 
potatismos eller en man plantera blommor, är det ju inte heller konstigt att tro 
att män generellt skulle sakna förmåga till att göra detta. Man kan också tänka
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sig att bamen hört vuxna i lätt urskuldande drag poängtera att ”inte kan jag göra 
sånt” eller ”fråga mamma/pappa, hon/han är bättre på det”. Den sociala 
verkligheten formar deras världsbild och förkroppsligas genom sociala 
praktiker.

En annan utsaga från en flicka handlade om att flickor inte kunde göra tunga 
saker eller köra lastbil. Flickan knyter manligheten till den fysiskt starkare 
kroppen och gränsen för det kvinnliga förläggs av denna flicka till den fysiskt 
starka kroppen. Pojkars kroppar är starka och flickors kroppar är svaga. Om 
denna flicka i skolans idrottsundervisning tillåts välja aktiviteter där hon aldrig 
får utmana sin styrka eller testa sin kapacitet kommer hon förmodligen att 
betrakta sig själv som ” liten och svag” och pojkar som ”stora och starka”.

Lika viktigt är det att notera att merparten av bamen inte tänker i 
genusspecifika termer då de konfronterades med frågan. Det finns dock en svag 
tendens till att både flickor och pojkar har en större tilltro till att pojkar skulle 
klara av vilket yrke som helst. Visserligen var en liten pojke tveksam till om en 
pojke kunde bygga 300 höghus. Men tvekan bestod i antalet hus och inte i det 
faktum att en pojke inte skulle kunna bygga hus över huvudtaget.

Symboliskt genus

Förutom att bamen fick ta ställning till färdiga förslag på yrken som jag 
presenterade för dem, fick bamen också själva föreslå vilket yrke som de tyckte 
att personerna på bilderna skulle ha.254 En redovisning av hur bamen 
kombinerade bild och verksamhet/yrke görs i nedanstående tabell. De 
verksamheter/yrken som bamen föreslagit för respektive bild har jag delat in i 
fyra gmpper där tre av kategorierna konstitueras av den utbildning yrket kräver 
(högskola, yrkesutbildning eller inget krav på formell utbildning). Till den 
ijärde gmppen fördes förslag på yrken som jag bedömt vara ett 
gränsöverskridande val. Till den gränsöverskridande gmppen har jag fört yrken 
som traditionellt anses vara kvinnliga eller manliga men som bamen tilldelar 
motsatt könskategori. Till den femte gmppen fördes de som föreslogs vara 
pappa- eller mammalediga.

254 Bamen gjorde detta innan de fick ta ställning till de yrken som jag presenterade för dem.
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Tabell 22 Yrken kopplat till bild av mansperson uppdelat på kön
Antal

Högutbildad Yrkesutbilda
d

Lågutbildad Gränsöversk
r.

Pappaiedig Total

Pojke Flicka Pojke Flicka Pojke Flicka Pojke Flicka Pojke Flicka
Bild (n=30) ( i= 2 9 ) (n=30) (n=29) (n=30) (n=29) (n=30) (n=29) (n=30) (n=29)
S p o r t ig e 0 4 8 6 12 10 1 0 6 7 54
S v e n s s o n 6 10 10 5 4 5 4 6 1 0 51
Förä lder 2 5 10 10 8 10 2 4 0 0 51
U n g e 0 5 14 10 7 9 1 1 2 2 51
U tm a n a n d
e

0 2 10 11 10 11 0 1 4 0 49

Korrekte 7 4 11 12 3 4 8 5 0 0 54
Total 15 30 63 54 44 49 16 17 13 9 310

Om samtliga barn hade kopplat ett yrke till en bild skulle varje bild få 59 
yrkesval. Nu ”vägrade” eller kom en del bam inte på något yrke som de tyckte 
passade till en del bilder. Därför är antalet val olika för de bilderna.

Bild Svensson och bild Korrekte får flest val inom kategorin högutbildad av 
pojkarna medan flickorna sprider ut sina val över samtliga bilder, dock med 
prioritet för bild två. Både pojkar och flickor tilldelar Den sportige och Den 
utmanande yrken utan formellt krav på utbildning. Barnen lät Den sportige få 
representera den pappaledige. De gränsöverskridande valen knyts till Den 
korrekte och till Svensson.

Tabell 23 Yrke kopplat till bild på kvinnoperson, uppdelat på kön
Antal

Högutbildad Yrkesutbilda
d

Lågutbildad G ränsöversk
r.

Pappaledig Total

Pojke Flicka Pojke Flicka Pojke Flicka Pojke Flicka Pojke Flicka
Bild (n=30) (n=29) (n=30) (n=29) (n=30) (n=29) (n=30) (n=29) (n=30) (n=29)

S p o r t ig e 4 4 4 7 10 8 1 1 4 5 48
S v e n s s o n 2 7 18 8 4 10 3 4 0 0 56
Förä lder 3 6 13 10 8 6 0 2 0 2 50
U n g e 3 2 6 11 13 9 1 1 1 0 47
U tm a n a n d
e

2 2 6 12 13 9 1 0 1 0 46

Korrekte 1 2 11 12 6 7 3 4 0 0 46
Total 15 23 58 60 54 49 9 12 6 7 293

Kvinnobilderna fick inte heller max antal möjliga val eftersom inte alla bam 
kunnat hitta på ett yrke till varje bild. Inom kategorin yrkesutbildad har
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pojkarnas val framför allt koncentrerats till bild Svensson, bild Föräldern och 
till bild Den korrekta, medan flickornas val är mer jämnt utspridda. Den Unga 
och Den utmanande och Den Sportiga tilldelas yrken utan formellt krav på 
utbildning, medan bilderna inte tycks ha någon större betydelse inom denna 
kategori. Den sportiga får även här representera den mammalediga.

Det är minst sagt vanskligt att försöka sig på en tolkning av dessa mönster. 
Det visar sig emellertid att barnen inte var opåverkade av symboliken i 
bilderna. De olika klädstilarna dolde en symbolik som barnen reagerade på. 
Detta fenomen visade sig framförallt på ytterlighetsbildema, de strikt klädda 
och de tufft klädda. Endast sex barn tilldelade bilden med de tuffa personerna 
ett yrke som kräver hög utbildningsnivå. Bilderna där personerna är välklädda, 
tilldelade 39 barn däremot ett yrke tillhörande kategorin högutbildad. Genus 
knyts till samma normalitetsmall som då de konstruerade idealtypen Kvinnan 
och Mannen. Ordentligheten i det kvinnliga och manliga ger utslag även i 
relation till yrkesval.

Kategorin gränsöverskridande visar också att bamen kopplar ihop yrke med 
klädsel och med hur personen framträder på bilden. På de bilder där 
manspersonerna har en ordnad och representativ klädsel kopplas 23 av de 33 
gränsöverskridande valen. För de kvinnliga personerna blev förhållandet 
liknande. Bilderna där figuren har ordnad klädsel tilldelas 14 av 21 
gränsöverskridande yrkena.

Ålder och klädsel har lika stort symboliskt värde som kön. Genus får här 
sällskap med ålder och klass. Hade jag också haft med bilder på olika etniciteter 
hade säkert denna kategori också inverkat på vilka yrken som tilldelades vem.

Iscensättningen av genus

Bamen iscensätter genus inom institutionen arbete på olika sätt. För det 
första iscensätter bamen genus genom att genusifiera de yrken jag presenterade 
för dem enligt ett traditionellt könsstereotypt mönster. Bamens tänkande om 
kvinnligt och manligt arbete traderar de könsstereotypier som den 
könsuppdelade arbetsmarknaden ger näring åt. Många bam ”tänker arbete” 
utifrån arbetsdelningen på arbetsmarknaden. Traderingen visar sig både på ett 
horisontellt och ett vertikalt plan. Makt och teknik kopplas till den manliga 
kroppen och bildar en grund för en instrumented manlighet. Då dessa yrken 
förläggs till den manliga kategorin, binder genus samman den manliga kroppen 
och symboler för manlighet. Maskulint iscensätts genom manlighetens knytning 
till vapen, uniformer, bilar, tunnelbanetåg och teknisk kapacitet.

Men bamens utsagor blir mer komplicerade att tolka då de själva kopplar 
olika yrken till bilderna. Den vertikala könsarbetsdelningen utifrån kön upphör 
då kön relateras till utbildningskrav. Istället blir ålder och klädsel attribut som
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avgör kopplingen mellan yrke och utbildning. Mitt material är för litet för 
några vittgående slutsatser. Men intressant vore att testa om denna hypotes 
håller. Den horisontella arbetsdelningen verkar dock ha stark förankring även 
då barnen själva hittar på yrken. De gränsöverskridande valen var relativt få i 
jämförelse med det totala antalet kombinationsmöjligheter (9 procent).

Genus iscensätts indirekt genom att högstatusyrken knyts till proper klädsel 
och prydligt utseende samt ålder. Kostym, attachéväska, dräkt och handväska 
blir könsmarkörer för hur en person med ett högstatusyrke skall se ut. Den unga 
pojken eller flickan fick yrket ”studera” och ”mamma/pappaledighet” medan 
högstatusyrkena gick till ”den ordentlige”. I genusifieringen inkorporerar 
barnen metaforen för Kvinnan och Mannen. Det är dessa metaforer för Den 
Riktiga Kvinnan och den Riktiga Mannen som kopplas till status. Pojken, 
flickan, ”bruden” och ”hårdingen” får inga högstatusval. Genus samverkar här 
med klass och ålder.

Exkurs: Horisontell och vertikal könsarbetsdelning

Betänkandet från Kvinnomaktutredningen med direktivet att kartlägga och 
analysera fördelningen av ekonomisk makt och ekonomiska resurser mellan 
kvinnor och män baserat på tretton forskningsrapporter vilka bl a har 
närgranskat den svenska arbetsmarknaden ur könssegregeringsaspekten. 
Betänkandet Ty makten är din... Myten om det rationella arbetslivet och det 
jämställda Sverige,255 naggar föreställningen om att Sverige skulle vara 
speciellt jämställt i kanten. Två av delrapporterna; Kvinnors och mäns löner - 
varför så olika? och Glastak och glasväggar? har som utgångspunkt att belysa, 
analysera och problematisera könsskillnader och könsmönster på den svenska 
arbetsmarknaden.

En analyserande belysning av den könsuppdelade arbetsmarknaden gör Inga 
Persson och Eskil Wadensjö i delrapporten Glastak och glasväggar?256 
Rapportens namn alluderar på att arbetsfördelningen på arbetsmarknaden 
uppträder i två skepnader. Dessa skepnader benämns i rapporten som horisontell 
och vertikal segregering. Den horisontella segregeringen visar sig i kvinno- 
dominerade och mansdominerade yrken, och den vertikala i att fördelningen 
mellan positioner som kvinnor och män intar inom samma sektor är olika.

255 Ty makten är din. Myten om det rationella arbetslivet och det jämställda Sverige. 
Betänkande från Kvinnomaktutredningen Utredningen om fördelningen av ekonomisk makt 
och ekonomiska resurser mellan kvinnor och män. Stockholm : Fritze (SOU 1998:6)

256 Glastak och glasväggar? Den könssegregerade arbetsmarknaden Rapport till Utredningen 
om fördelningen av ekonomisk makt och ekonomiska resurser mellan kvinnor och män. Red 
Inga Persson & Eskil Wadensjö. Stockholm: Fritze. SOU 1997: 137.
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Kvinnorna återfinns på lägre befattningsnivåer och kvinnorna besitter dessutom 
i mindre omfattning chefspositioner.257

Christina Jonung gör i samma rapport 258 en genomgång av ekonomiska 
teorier som används som förklaringsmodeller till segregeringen av yrken på 
arbetsmarknaden. Dessa är, menar hon, av fyra slag.

Vissa ekonomiska teorier om yrkessegregeringen utgår från de faktorer och 
processer som bestämmer individens val av yrke. Andra teorier betonar arbets
givarnas anställningsbeslut. Ytterligare en grupp teorier framhäver att själva 
processen att matcha individer och arbetsuppgifter i sig är resurskrävande och 
kan kräva särskilda metoder för att skatta information eller för att motivera och 
kontrollera arbetskraften. Slutligen finns teorier som ifrågasätter den bild av 
arbetsmarknaden som givits ovan. Istället lyfter man, på olika sätt och i olika 
grad, fram betydelsen av sociala institutioner såsom lagar, traditioner, normer 
och hierarkier för arbetsmarknadens funktionssätt och därmed för löne
bildningen och arbetskraftens fördelning av arbetsuppgifter.259

Inom den första gruppen av teorier förklaras kvinnor och mäns yrkesval 
genom att hänvisa till skillnader i tycke och smak. Dessa teorier saknar dock 
förmåga att förklara varför just de yrken kvinnor söker sig till skulle ha lägre 
lön. Inom denna grupp av teorier återfinns också de som menar att det är 
skillnader i begåvning och förmåga som avgör vilket yrke man väljer. Men 
dessa teorier kan inte förklara varför man i flera yrken kan finna mer än 90 
procent kvinnor och i andra mer än 90 procent män. Detta skulle innebära att 
det finns oerhört stora grundläggande skillnader mellan kvinnor och män. Dessa 
skillnader tycks i så fall, som Jonung påpekar, variera mellan länder och över 
tid. Dessa teorier, menar jag, grundas på antagande att könen är, på grund av 
biologi och psykologiska kapaciteter, mycket olika varandra. Dessa teorier 
naturaliserar således kön.

Ytterligare teorier inom denna grupp pekar på samverkan mellan 
arbetsdelningen inom familjen och val av yrke. Dessa teorier inordnar Jonung i 
humankapitalteorin. Enligt denna teorikonstruktion handlar människor på ett 
sådant sätt att den gemensamma välfärden maximeras. Kvinnor skulle utifrån

257 Persson och Wadensjö menar också att det finns fler systematiska skillnader mellan 
kvinnors och mäns arbetsmarknadspositioner. Arbetslöshet, anställningsformer och utträde 
från arbetsmarknaden är exempel på skillnader mellan kvinnor och män. Se Inga Persson & 
Eskil Wadensjö, Glastak och glasväggar? Op.cit. Den könssegregerade arbetsmarknaden -  en 
introduktion.

258 Jonung, Christina (1997) Yrkessegregeringen mellan kvinnor och män. / / 1: Glastak och 
glasväggar? op.cit.

259 Jonung, op.cit. s 50.
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denna teori välja kortare utbildningar och andra yrken just för att de tar ett 
ansvar för hem och barn. Kvinnor väljer sådana yrken där avbrott i 
förvärvsarbetet, deltidsarbete eller familjeengagemang inte ger lika stora 
förluster i form av försämrade löne- och anställningsförmåner. Av denna 
anledning skulle kvinnorna välja dessa yrken, trots att dessa yrken har en sämre 
löneutveckling generellt sett. Dessa antaganden, menar jag, innebär också att 
man naturaliserar kön. Kvinnor skall på grund av att de är kvinnor ta ansvaret 
för barn.

Men även arbetsgivarens agerande har betydelse för hur kvinnor och män 
fördelas på yrken och befattningar. Humankapitalteorier kan även utgå från ett 
arbetsgivarperspektiv, och då är det företagets vinstackumulering som studeras. 
Enligt humankapitalteorin finns det inget skäl för arbetsgivaren att skilja mellan 
kvinnor och män om inte kvinnornas förväntade produktivitet och beteende på 
arbetsmarknaden skulle skilja sig åt från de förväntningar som finns på männen. 
Om arbetsgivaren förväntar sig att fördelningen av arbetet i hemmet skulle 
innebära att kvinnor har mer frånvaro eller är mindre benägna att avancera till 
högre befattningar kan detta förklara varför kvinnor oftare får lägre lön och 
hamnar i rutinbetonade arbetsuppgifter. Arbetsgivarna utgår då från att kön 
således utgör en viktig faktor att ta hänsyn till för att förstå kvinnors och mäns 
beteendemönster.

Under dessa antaganden vilar dock, menar jag, det genusifierade tänkandet 
att det är kvinnan som skall ansvara för hem och barn. Det är troligt att 
arbetsgivaren även bedömer kvinnor som inte har barn, eller i de fall då 
kvinnan och mannen delar jämställt på hemsysslor, utifrån en genusifierad 
schablon som påstår att kvinnor kommer att prioritera familjen före arbetet.

Diskrimineringsteoriema slutligen granskar just hur kön och genus verkar på 
den könsuppdelade arbetsmarknaden.260 Diskrimineringen kan exempelvis bestå 
i att en kvinna betalas lägre lön för samma arbete än en man. En annan typ av 
diskriminering är då arbetsgivaren försvårar tillträde till vissa yrken. Genom att 
inte rekrytera kvinnor till yrken med avancemangsmöjligheter eller att inte 
intemutbilda kvinnor, diskrimineras kvinnor.

Den annan art av diskriminering är s.k. statistisk diskriminering. Statistisk 
diskriminering innebär att en grupps genomsnittliga egenskaper och inte enbart 
individuella egenskaper ligger till grund vid sortering av personal. 
Arbetsgivaren kan med hjälp av statistisk diskriminering placera kvinnor och 
män i olika karriärer med olika lönestrukturer, förmåner och olika system för 
kontroll av arbetskraften.

260 M ed könsdiskriminering menas att en persons kön, och inte enbart hennes eller hans 
skicklighet (eller möjliga fram tida skicklighet) i en viss verksamhet, är avgörande 
arbetsmarknadssituationen. (Jonung op. cit. s 54)
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Den tredje formen av diskrimineringsteorier klassificeras, enligt Jonung, som 
institutionella. Dessa teorier fokuserar inte så mycket på marknadskrafterna utan 
på de begränsningar i valmöjligheter som institutioner, lagar, sociala normer, 
vanor och traditioner utgör för individens valmöjligheter. Dessa teorier studerar 
den interna arbetsmarknaden och hur denna byggs upp.

De förklaringar till diskrimineringen som Jonung framför, visar hur 
genusifierade tankemönster inverkar på beslut. Smak och tradition kan göra att 
arbetsgivaren föredrar kvinnor eller män i olika arbetsuppgifter. Arbetskamrater 
kan hävda att de i vissa arbetssituationer arbetar sämre tillsammans med det 
motsatta könet, eller så kan kunder föredra att göra affar med en anställd av ett 
visst kön. Jonung belyser även de teorier som menar att det rent av kan vara 
ekonomiskt fördelaktigt för män att diskriminera kvinnor. Män kan medvetet 
och omedvetet försöka begränsa konkurrensen från kvinnor eller också 
förhindra att kvinnor som kan tänka sig arbeta för läge lön kommer in på 
områden eftersom detta kan sänka både lön och status för yrket.261

De fyra förklaringsmodellerna som diskuteras ovan för att förstå 
könsarbetsdelningens mekanismer kan få än större förklaringsvärde då ett 
genusperspektiv tillförs. Detta perspektiv kan varken frikopplas från 
humankapitalteorier eller psykologiska teorier, menar jag. Humankapitalteorier 
och psykologiska teorier tar inte heller hänsyn till att genusinpyrda arketypiska 
föreställningar om Kvinnligt och Manligt skulle kunna påverka de ”rationella” 
kvinnliga och manliga hjärnor som har makten att anställa, befordra och belöna 
kvinnor och män på arbetsmarknaden. Dessa arketypiska föreställningar florerar 
kanske i större utsträckning än vi kunnat tro?

Vad har då detta att göra med bamen i min undersökning? En sju-åttaåring 
känner föga till den svenska jämställdhetspolitiken eller strukturer på 
arbetsmarknaden. Eftersom barnen inte ännu har en direkt erfarenhet av arbetet 
som genusregim, skulle man kunna tänka sig att barn inte heller är socialiserade 
i något könsstereotypt tänkande inom denna arena. Man skulle då också kunna 
förvänta att styrkan på genusifieringen av yrkema i barnens skulle vara låg 
eftersom det inte finns något yrke som är formellt stängt för kvinnor eller män. 
Det finns så att säga ingen direkt grund for att flickorna och pojkarna skulle 
genusifiera yrkena. Däremot finns en reell könssegregerad arbetsmarknad som 
bamen inte är direkt bekant med, men som indirekt kan påverka deras bild av 
kvinnligt och manligt. Barnen skulle, rent hypotetiskt, kunna spränga gränser 
och ta fritt för sig bland de yrkeskategorier som de fick välja bland utan att utgå 
från könsstereotypa tankemönster. Bamen gjorde inte detta. Den bild av den 
yrkesarbetande kvinnan och mannen som bamen har, är inte 
verklighetsförankrad i så motto att baren vet hur det är, utan den måste vara 
uppbyggd från mer subtila nivåer. Jag tänker då på barnböcker, TV,

261 Jonung, op. cit. s. 53-63.
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videofilmer, leksaker och den socialisering som de fått i hem och på dagis och 
den socialisation som sker dagligen i hemmet. När man levt i sju-åtta år har 
man redan förkroppsligat något av vad som gäller för kvinnor och män inom 
arbetets arena. På något vis ”vet” barnen redan vad som gäller, dock utan att 
förstå logiken bakom.

Att barn redan vid sju års ålder kan ”avläsa” den könsuppdelade 
arbetsmarknaden är tydligt. Även om genus inte alltid har en konkret knytning 
till den könsmärkta verkligheten är barnens uppfattning om relationen mellan 
yrkeslivet och kön nog så verklighetsbaserad. Visserligen överensstämmer inte 
styrkan på barnens genusifiering av polisyrket med dagens könsuppdelning 
inom detta yrkesområden. Den manliga genusifieringen av polisyrket visar 
istället hur en könsuppdelad verklighet och symboliska processer samverkar i 
genusifieringsprocessen. De kvinnliga poliserna som utgör en relativt stor del av 
poliserna har än så länge inte haft någon större betydelse för hur barnen ser på 
genus inom detta yrke.

Jämför man barnens genusifiering av yrkena och den könssegregering som 
råder på dagens arbetsmarknaden finner man en god överensstämmelse. 
Samtliga yrken som barnen inordnat i den manliga och kvinnliga kategorin 
överensstämmer med hur den könsuppdelade verkligheten ser ut. Med hjälp av 
Statistiska Centralbyråns statistik över sysselsatta inom olika yrken från 1999 
har jag räknat ut proportionen sysselsatta kvinnor och män inom de olika 
yrkesområdena som barnen hade att ta ställning till. Denna matematiska 
operation är visserligen alltför enkel för att användas till något mer än för att 
just påvisa att kvinnor och män till stor del arbetar inom olika yrken. Tal 
omkring 1 tyder på att ingen uppdelning efter kön föreligger. Ju större differens 
från ett, visar på hur starkt könsuppdelat yrket är. De yrken barnen fick ta 
ställning till och de yrkesområden som finns upptagna i 
arbetskraftsundersökningama har inte en hundraprocentig överensstämmelse, 
men det går dock att göra en grov jämförelse mellan de yrken barnen uttalat sig 
om och de yrkesområden som statistiken berör.

Följande kvoter framkom: militär (113), transportarbete (att jämföra med 
tunnelbaneförare och taxichaufför (17,5), ingenjör (7,5), polis (4,6), jurist 
(1,66), läkare (1,66), barnmorska (0,06), lärare (0,52), dagis (0,09), kassör - 
affär, post bank- (0,18) frisör, (0,13).262 (Siffror mindre än 1 innebär att 
yrkesområdet i fråga domineras av kvinnor.)

Lika svårt som det verkar vara att rubba både genusifierade föreställningar 
och den ”verklighet” som styr in kvinnor till yrken inom vård och utbildning 
och till yrken med låg status, lika segt verkar det vara att bryta upp 
föreställningar om att kvinnor, makt och ledning inte skulle gå att förena.

262 Siffrorna inom parentes är framtagna genom att dividera antalet män inom yrket med antalet 
kvinnor. Ju högre siffra desto mer är yrket könsegregerat.
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(Vertikal segregering) Om man räknar ut proportionen (på samma sätt som jag 
gjorde tidigare) mellan kvinnor och män som arbetar inom områden som politik 
(3.2), ledningsarbete i stora och medelstora företag, myndigheter (2,8), och 
ledningsarbete i mindre företag, myndigheter m.m (2,35) framstår med all 
tydlighet att det förekommer en könsordning som är relaterad till makt i 
bemärkelsen inflytande och ledning av andra och där kvinnorna intar en 
underordnad position.

Ser man på de yrken som barnen genusifierade manligt är polis och militär 
konkret kopplat till en tvingande makt ock statsminister till den politiska. Till 
de två första yrkesgrupperna är dessutom makten och tekniken intimt förenad. 
Vapen, allt från handvapen till stora vapensystem, har en självskriven 
tillhörighet inom dessa verksamhetsområden. Den politiska maktens 
legitimerande funktion ger också dessa yrken en officiell status. De övrigt 
manligt genusifierade yrkena är alla mer eller mindre kopplade till teknik, 
ingenjörsyrket på ett direkt och tunnelbaneförare och taxichaufför mer indirekt. 
Connells teoriram om hur teknik, våld, makt och hegemonisk maskulinitet 
genomsyrar statliga institutioner och Wahlby's markering av hur patriarkatet till 
stor del lämnat familjen som institution och förflyttat sig till den offentliga 
arenans institutioner gör arbetet, inte minst med tanke på hur barnen ser på 
relationen arbete, makt, status och kön, till en genusregim av väsentligt 
omfattning.

Arbetsmarknaden betraktad som genusregim är därför viktig att uppmärk
samma som en institution som förstärker kopplingen mellan könsarbetsdelning, 
makt och maskulinitet. Så länge kopplingen av makt till män och maskulinitet 
approberas utan djupare reflektion kan makt genusifiera manligt. Denna 
genusifiering samspelar sedan med könsmaktsmönster och genusföreställningar i 
samhällets övriga institutioner.

Kathexis ligger förmodligen på ett mer eller mindre undermedvetet plan och 
bromsar tankar om att både kvinnor och män skulle kunna hantera omsorg och 
makt. Då den känslomässiga relationen mellan könen byggs upp kring kvinnors 
moderlighet, omsorg, empati och gränslös kärlek och manlighet till makt och 
kraft, kan man tänka att samma relationsmönster generellt gäller inom de flesta 
institutioner. Kanske är katexis den struktur som är varpen i genusifieringen 
även av yrken? Just denna struktur är lite diskuterad i jämställdhetsdiskussioner. 
Jämställdhetspolitiken är förankrad i en liberalfilosofisk diskurs, där individen 
betraktas som en autonom varelse som gör egna självständiga val, men denna 
diskurs räcker inte till för att förstå stabiliteten i genussystem/regimer och de 
dolda krafter som verkar i regimerna.
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Konklusion

Reflektioner

Det vore fel att påstå att fokus för mitt studieobjekt inte förändrats under den 
tid detta arbete pågått. Studieobjektet, som är hur barn konstruerar kön, har 
under arbetes gång mer och mer vävts samman med den kunskapsteoretiska 
frågan om kön som konstmktion. Den största utmaningen har varit att lösa 
problemet med hur jag bäst skulle hantera min empiri, insamlad hösten-91 och 
våren-92, samtidigt som det varit högst lärorikt att vara tvingad att arbeta med 
ett material insamlat i direktkontakt med barn.

Det vore då också fel att påstå att intervjufrågorna och uppläggningen av 
studien skulle sett likadan ut idag om jag fick chansen att göra om den. Jag har, 
som sagts, lärt mig mycket under resans gång.

Den kanske intressanta utvecklingen som skett för min egen del är hur mitt 
seende förändrats och hur mycket mer tveksam jag blivit inför uppgiften att 
fastlägga några sanningar. Mitt kryssande i litteratur, omläsningar av teorier, 
och upptäckten av nya förgrundsgestalter har fått mig att bli ödmjuk inför 
uppgiften att formulera något slutgiltigt. Inom den tradition som menar sig 
kunna på ett oproblematiskt sätt insamla och tolka data som om sanningen låg 
där och väntade på att bli upptäckt, kan lämna dessa funderingar därhän. Men 
illusionen om att detta skulle kunna gå, har jag befriats från. De 
sammanfattningar jag gjort av konstruktionen av kön som avrundning på varje 
kapitel genererar ju fler frågor än svar. Hur hade resultatet blivit om jag tagit 
hänsyn till exempelvis socialgrupp? Hur mycket har mina egna förkroppsligade 
bilder av kvinnligt och manligt färgat metod och tolkning? Vad betyder det att 
jag jobbat utifrån den idealtypiska kategorin genus samtidigt som jag försökt att 
använda genus som analytiskt redskap? Dessutom är mitt material alldeles för 
litet för att jag skall kunna dra några generella slutsatser om hur barn 
konstruerar kön. Men de mönster som framkommer i mitt material är så pass 
intressanta att jag vill ta dem som utgångspunkt för en mer generell diskussion.

Jag kommer därför att ägna mig åt en mer teorigenererande diskussion i detta 
avslutande kapitel. Jag menar att det finns några intressanta aspekter i de 
mönster som framkommit i barnens syn på kvinnlig och manligt och som trots 
sin lokala karaktär går att föra upp till en mer generell nivå. Denna diskussion 
kan förhoppningsvis föra genussamtalet vidare.

Så min bekännelse innebär inte att jag fråntar mig möjligheten att kunna 
tillföra någon kunskap om ”görandet” av kön. Snarare tvärt om. Men mina
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konklusioner kommer inte att vara av det slag som jag skulle ha gjort för ett par 
år sedan.

Jag kommer alltså att diskutera resultaten ur en teorigenererande aspekt. Jag 
kommer först att belysa spelplanen och spelreglerna för det genusspel barnen 
börjat förkroppsliga.

Det seriösa spelet

Begreppet genusregim som analytiskt verktyg kan användas vid 
beskrivningen av relationen mellan kvinnligt och manligt på lokal nivå i 
samhället. Jag har utnyttjat fyra sådana lokala genusregimer: kropp, idrott, 
familj och arbete. Med hjälp av bilder och en text har jag intervjuat barn och 
försatt dem i situationer där de fått förhålla sig till kvinnligt och manligt inom 
dessa regimer. Barnens utsagor om kvinnligt och manligt har jag sedan tolkat 
gentemot några vetenskapliga genusdiskurser, producerade inom respektive 
regim. Min idé är att barnen redan har förkroppsligat meningsfulla 
representationer av kvinnligt och manligt och att dessa aktiverades pre-reflexivt 
i mötet mellan bild eller text under intervjutillfället. Genusifieringen som 
barnen gör av bilderna och texten ser jag som en objektivering av detta 
förkroppsligade kvinnliga och manliga.

Mitt metodologiska angreppssätt har både svagheter och styrkor. Svagheten 
är att jag endast har fångat in ett relativt avgränsat område av hur bamen 
bekönar världen. Dessutom är det relativt få barn som ingår i studien. Andra 
bilder och andra texter hade givit annan kunskap. Styrkan i min metod är att 
genus kan diskuteras som en dynamisk process. Genusifieringsprocessen 
avslöjar vilken betydelse genus har inom respektive genusregim och vilka 
relationer mellan könen som reproduceras, men också vilka relationer som är på 
väg att lösas upp. Ju mer som inordnas under kvinnligt och manligt inom en 
regim, desto mer könssegregerad kommer regimen förmodligen också att vara. 
Ju instabilare genus desto större förändringspotential för det kvinnliga och det 
manliga. Bamen i min undersökning har hjälpt till att ringa in intressanta 
spänningar i relationer mellan kvinnligt och manligt inom de fyra regimerna.

Genus och den fysiska kroppen

Kroppen som genusregim är lite speciell eftersom naturen redan gjort en 
första indelning i ”hona och hane” av denna kropp. Man kan då förvänta sig att 
den fysiska kroppen skulle genusifieras efter denna grundläggande princip av 
bamen. Men icke. Den materiella fysiska kroppen genusifieras manligt. Den
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manliga genusifieringen av kroppshår och muskler, och kopplingen av 
sekundära könskaraktäristika endast till den manliga kroppen gör att den fysiska 
kroppen blir manligt genusifierad. Den kvinnliga fysiska kroppen var tvungen 
att ta hjälp av estetiserande genusattribut. Kvinnlig biologi, som knutit kvinnan 
filosofiskt till natur, fick inte ens komma in på barnens genusplan.

Estetiseringen av kvinnligheten, som barnen gjorde, är inget nytt men det 
intressanta är att konsumtionskulturen nu ger manligheten tillåtelse att ägna sig 
åt samma projekt. Kroppsdisciplinering för att få en vacker kropp, hårmousse 
och hårgelé, fargning av hår och rakning av kroppen har tidigare förknippats 
med kvinnligheten. Men estetiseringen av den manliga kroppen gör nu också 
denna kropp till objekt för blicken. Estetiseringen i det postmoderna samhället 
gör både kvinnor och män till objekt i konsumtionskulturen och kvinnligheten 
utgör nu en slags norm i denna process.263 Bamen visade sig dock kallsinniga 
till denna invit. Genusifieringen av kroppen som bamen gjorde säger också 
något om vår tids syn på kroppen. Den kroppsfixerade kulturen är egentligen 
rädd för den fysiska kroppen och speciellt för en kvinnligt fysisk kropp. Detta 
tema borde bli föremål för en djupare granskning.

Genusifieringen av fysisk styrka, muskler, prestation, och vinnarambition 
som något manligt möjliggör också att dessa kvalitéer och kompetenser kan 
verka på ett mytiskt plan. Relationen som upprättas i genusifieringsprocessen 
mellan manligt mod och kvinnlig svaghet kan göda asymmetriska mak
trelationer mellan könen.

Denna andra reflektionen kring den fysiska kroppen handlar om att genus 
inte ännu lagt beslag på jag-kan-kroppen. Denna kropp som upplever hisnande 
glädje av att kunna kontrollera världen, tycks leka kurragömma med 
disciplinerande kroppsdiskurser. Bamens kroppar har inte ännu sorterat in 
rörelse och lek i meningsskategoriema manligt och kvinnligt. Genus häftar inte 
vid dessa. Hoppandet snurrandet, gungandet, cyklandet och längtan efter att 
klara av att göra fysiska saker är inte genusifierat i min undersökningsgrupp. 
Men man kan ana att processen är på gång. Ett antal pojkar var på det klara 
med att det är viktigt att den fysiska kroppen också måste vara duktig. 
Vinnarideologin har fått fäste i pojkkropparna. Att mäta sin kapacitet mot den 
andre var däremot inte lika tydligt genusifierat som själva vinnarkonceptet och 
tävlingskonceptet. Äventyrsidrottemas frammarsch och tendensen att ung
domarna inte lika frekvent söker sig till den föreningsanslutna idrotten idag kan 
tolkas som att jag-kan-kroppen, oavsett socialgrupp, söker få utlopp och undgå 
disciplinering och kontroll. Varför jag-kan-kroppen med sin narcissistiska och

263 Johansson, Thomas (1997): Den skulpterade kroppen. Gymkultur, friskvård och estetik. 
Stockholm: Carlsson.
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hedonistiska ådra, söker svängrum allt längre upp i åldrarna, är ett tema som 
borde vara intressant att närmare granska.

Instabilt men trögrörligt

Ett annat tema som bör uppmärksammas i mitt material är instabiliteten i 
genus. Denna instabilitet har jag ringat in genom att granska hur överens 
flickorna och pojkarna var om vad som skulle räknas som kvinnligt och 
manligt. Instabiliteten framträdde genom att flickor och pojkar hade olika 
uppfattningar om genusifieringen av världen. Pojkarnas tendens till 
reproducerande av könsrelationema och flickornas gränsförflyttningar är ett 
mönster som borde granskas djupare. Reproduceringen av genus är genusifierad 
i mitt material! Har Bourdieu rätt då han påstår att maktrelationen mellan könen 
är konstant även om slagfälten skiftar eller kan vi se en uppluckring i den 
asymmetriska relationen mellan könen?264 Vilka strategier använder kvinnor för 
att komma runt genus, och vilka strategier använder män för att bevara 
relationen intakt? Detta tema är kärnan i hela genusifieringsprocessen.

I mitt material visar det sig att gränserna mellan kvinnligt och manligt är 
ibland svaga och också instabila. Regimerna verkar vara olika starkt 
genusifierade. Denna genusifiering måste undersökas mer noggrant innan några 
slutsatser kan dras mer generellt om dessa regimer. Hur samverkar ålder, 
socialgrupp, etnicitet os v med genus. Genus inom regimer där kvinnligt och 
manligt är av liten betydelse kan liknas vid en trött tandlös hund som viftar 
vänligt på svansen. Titta så jämställt det är! Men den snälla genushunden kan 
faktiskt ha en väl så aktiv roll genom att neutralisera kön. Man kan tro att vi 
nått längre än vi egentligen gjort. Först när betydelsefulla maktrelationerna 
rubbas mellan kvinnligt och manligt vaknar genus till. Knähunden är också 
tränad som vakthund.

För att förstå genusifieringen av världen måste analysen av genus alltså ske 
utifrån ett maktperspektiv. Foucaults produktiva maktkoncept kan användas för 
att belysa de subtila dragen i genusreproduktionen. Genusifieringen av snällhet 
som flickigt/kvinnligt och busighet och bråkighet som något charmigt oskyldigt 
i manligheten, kan tyckas vara harmlöst. Men denna process kan vid en djupare 
analys just påvisa hur den produktiva makten upprätthåller en asymmetrisk 
relation mellan kvinnligt och manligt. Bli snäll, var mjuk, vårda och förstå om 
du är kvinna! Lek, busa och hävda din suveränitet som man! Denna 
genusifiering upprätthåller en relation mellan könen som döljer maktaspekten i 
genus. En stor del av flickorna och pojkarna konstruerade också flickorna som 
snälla och behagliga objekt. Denna snällhetsproduktion bör ses ur ett produktivt

264 Se Bourdieu. Pierre (1999): Den manliga dominansen. Göteborg: Daidalos.
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maktperspektiv. När den produktiva makten slår följe med den formella 
jämställdheten, kommer de flesta tillkortakommanden inom jämställdhets- 
politiken att kunna hänskjutas till ”den fria viljan”.

Det är ur denna aspekt misskänningens logik är intressant. I 
subjektiveringsprocessen finns maktrelationen mellan könen redan inbakad. Jag 
gör mig själv så kvinnlig som flicka och så manlig som pojke som genus vill. 
Men jag tror att jag gör det av egen vilja. Jag vill bli sådan. Genus granskad i 
relation till den produktiva makten skulle kunna öka förståelsen för hur ”det 
duktiga kvinnosyndromef ’ utvecklas. Den manliga dominansens partemalistiska 
drag relaterat till skapandet av sig själv som kvinnligt subjekt och manligt 
objekt borde vara ett intressant tema att närmare begrunda.

Trögrörligheten i genus avslöjar när maktrelationen mellan kvinnligt och 
manligt är av vital betydelse. Barnen i undersökningen har redan förkroppsligat 
några av de regler i genusspelet som försvårar förändringar i relationen mellan 
könen. Det är framförallt flickorna som vill ändra på spelplanen. De söker 
utvidga den kvinnliga arenan och är inte alltid överens med pojkarna om genus. 
Spelplanen kan säkert göras större för båda könen men om spelreglerna inte 
revideras förblir relationen mellan könen intakt. Men om pysslandet, 
gosigheten, sysslandet, snällheten och duktigheten normeras kvinnligt och får 
ett positivt kvinnligt värde i barnens genusspel och manligheten normeras som 
skötsam, nyttig, busig och autonom och får ett positivt manligt värde på 
spelplanen är matchen redan avgjord till ena könets fördel.

Det symboliska värdet i genus blir synligt först då genus relateras till det 
symboliska maktspelet. Ett viktigt tema att närmare granska är just hur 
genusifierad kompetensdiskursen är.

Symboliskt genus

Ett mönster som framskymtar i materialet är hur genus verkar symboliskt. 
Flickornas idealisering av manliga kompetenser samtidigt med en nedvärdering 
av egen kapacitet och pojkarnas medvetenhet om sin större kapacitet framträdde 
framförallt inom genusregimen idrott. Den könssegregerade tävlingsidrotten 
blev en diskurs som utgjorde tolkningsraster för hur idrott skall vara, och vilka 
idrotter som en flicka och pojke borde ägna sig åt. Inom denna regim 
legitimeras könssegregerad verksamhet genom hänvisning till fysiska och 
biologiska könsskillnader. Flickornas och pojkarnas osynliggörande av de 
kvinnliga kroppen och nedvärderingen av dess fysiska prestationsförmåga 
skapar föreställningar framförallt om det kvinnliga som befäster att 
könssegregering är rättvist och nödvändigt. Men man kan ju fråga varför 
bamidrotten organiseras efter denna princip. Denna segregering borde synas 
närmare.
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Inom regimen arbete genusifierades teknik och uniformsyrken manligt 
medan kvinnligheten knöts till barn och service. Naturaliseringen av makt och 
vård tycks redan vara förkroppsligad hos barnen. Planen är färdig och spelet 
kan börja! Den könssegregerade tävlingsidrotten och den könsarbetsuppdelade 
arbetsmarknaden ger mycket näring åt genusideologier.

Det är också en annan tendens i materialet som jag vill lyfta fram. Den 
diffusa svårvärderade kvinnligheten ligger som en dimma över mitt material. 
Kvinnligt genusifierade sysslor är inte något barnen direkt lyfter fram som 
betydelsefulla verksamheter. Vardagssysslorna är inget som glorifieras. Dessa 
sysslor ”bara görs” och det är kvinnor som gör dem. Kvinnor städar och 
handlar, bäddar sängar och vattnar blommor. Kvinnliga arbetsområden är 
naturaliserade i min studie.

Abstrakt och konkret

En intressant iakttagelse är hur genus verkar på en abstrakt och en konkret 
nivå. Då barnen uttalar sig från ett idéplan (det abstrakta) eller från ett 
materiellt (det konkreta) får genus olika genomslagskraft. Genus har större 
genomslag på ett abstrakt plan.

I min studie framkommer att då barnen har en egen upplevd erfarenhet av 
det de uttalar sig om, är genus mer vagt än när deras utsagor om genus rör sig 
på en abstrakt nivå. På den abstrakta nivån härskar idealtypema Kvinnligt och 
Manligt. Men barnen är små realister då detta är möjligt. De hänvisar till vad de 
sett eller vet utifrån den egna världen. Den konkreta världen utgör en källa som 
barnen refererar till när de skall motivera sina utsagor. Vad barnen sett med 
egna ögon och vad de själva varit med om och vad de har hört är grunden för 
deras resonemang. En könssegregerad värld ger barnen en bild av verkligheten, 
en könsintegrerad en annan.

Barnens olika sociala bakgrunder påverkar då också genusifieringen. Det är 
när de skall värdera det kvinnliga och manliga som asymmetrin i genus blir 
uppenbar. Kvinnligheten utsätts då för samma symboliska våld som kulturen 
tilldelat den. Det symboliska våldet sattes t ex i spel då en del pojkar kom i ett 
genusdilemma när de skulle bedöma utgången av olika tävlingssituationer 
mellan den större flickan och den mindre pojken. En del pojkar hade problem 
med att tilldela vinsten till den större flickan fastän denna logik varit rättesnöre 
i bedömningen av den större pojkens prestation tidigare. Då flickorna läste in 
större aktivitet och kompetens i pojkfigurema på bilderna än för flickfigurema 
visar detta också hur en symbolisk tolkning av kvinnligt och manligt kan leda 
till en nedvärdering av flickors agerande. Flickorna idealiserar manligheten, och 
pojkarna har svårt att bedöma kompetens genusneutralt. Här framkommer 
könsrelation som radikala pedagoger, medvetna föräldrar och 
jämställdhetsmedvetna borde finna intressanta.
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Men det är när barnen uttalar sig om den Andre som genus sätts i rörelse. 
Både flickor och pojkar trodde att det motsatta könet var mer bundna till 
könsstereotypier än de var. Genus, som betydelsesystem, får således olika styrka 
på det konkreta och abstrakta planet.

Förkroppsligandet av världen

Förkroppsligandet är det perspektiv som mer och mer framtonat som 
genusifieringsprocessens nav. Men det som förkroppsligas är inte former, 
färger, ord, ting eller sinnesförnimmelser utan det är det meningsfulla som blir 
förkroppsligat. Genus blir därmed en kroppslig betydelsestruktur. Denna 
dimension i förkroppsligandet kallar Bourdieu för habitus och Merleau-Ponty 
för kroppsbilder. Merleau-Ponty betonar starkt att det är det meningsfulla som 
förkroppsligas. Merleau-Ponty gör således percipieringen av världen till en 
aktiv process. Kroppen skapar mening (kroppen är intentionell). Just denna 
dimension är viktig att understryka i genusifieringsprocessen. Meningen med 
det kvinnliga och manliga finns i kulturen och verkställs som handlingar både 
symboliskt och praktiskt. När det meningsfulla med kvinnligt och manligt blivit 
förkroppsligat kommer detta meningsfulla att bli nedlagt som kroppsbilder. Och 
meningen med kvinnligt och manligt finns i kroppen som känslor mer än som 
tankar. Man ryser vid åsynen av något eller man känner en pirrande förväntan o 
s v. När barnen mötte vissa bilder framkallades denna pre-reflexiva reaktion. 
Utan större eftertanke kunde barnen plocka ut de bilder som stämde med deras 
förkroppsligade bild av världen. Det var mycket svårare för dem att motivera 
sina val i ord. Genusdiskursema hjälpte visserligen barnen i den processen, men 
det var ändå svårt för barnen att återge dessa diskurser i ord. Diskurserna är 
förkroppsligade, inte som ord, utan som meningsfulla gestalter (helheter).

Relationen mellan det sociala, det diskursiva och förkroppsligandet tänker jag 
mig så här: Världen har historiskt könssegregerats av den manliga dominansen, 
dels genom inplanteringen av den manliga normen i det sociala rummet, dels 
genom ett aktivt uteslutande av det kvinnliga och kvinnor från offentligheten. 
Denna historiska process har resulterat i en relation mellan könen där kvinnligt 
och manligt symboliskt intagit olika positioner. Denna relation är idag satt 
under förändringstryck politiskt, åtminstone på en formell nivå. Ett recept för 
att förändra könssegregering har varit att aktivt arbeta för att bryta upp de 
könssegregerade arenorna genom en rad politiska aktioner. Förändringar av 
sociala relationer har stått i centrum. Senare aktioner har mer handlat om att 
förändra hur vi talar och skriver om kvinnligt och manligt. Genom att skriva 
fram en annan diskurs om det kvinnliga och det manliga kan också relationen 
mellan könen förändras. Skillnadernas diskurs tror sig kunna åstadkomma detta.
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Ingen av dessa diskurser tar emellertid det kroppsliga på riktigt allvar. Jag 
har gjort det i denna studie. Jag menar att världen förkroppsligas i ”görandet”. 
Detta görande kan vara rena fysiska aktiviteter. Kvinnor förkroppsligar andra 
fysiska erfarenheter än männen i den könssegregerade världen. 
Förkroppsligandet av en heterosexuell begärsstruktur genom att sminka sig, 
vingla omkring på höga klackar eller anamma den erotiserade looken ger en 
annan kroppslig erfarenhet än ett förkroppsligande av att aktivt arbeta med 
muskler eller att hantera kraftfulla maskiner eller att vårda och nära små, sjuka 
och gamla.

Förkroppsligandet sker också genom synen. Den mansdominerade officiella 
arenan är emellertid så naturaliserad att seendet inte märker detta förrän en 
kvinna träder fram. En kvinna i boxningsringen, en kvinnlig general eller en 
kvinnlig biskop stör kanske mer den förkroppsligade bilden av maktrelationen 
mellan könen än den formella jämställda diskursen. Av denna anledning är 
förebilderna viktiga i genusifieringsprocessen. Seendet förkroppsligar världen. 
Attityder går att ändra, inte endast genom hörandet, utan genom seendet. Vad 
ögat ser blir också förkroppsligat som något normalt.

Förkroppsligandet av världen sker således med sinnena som medium. Men 
perceptionen, det visuella, det auditiva, det kinestetiska och det taktila söker 
helhet och meningsfullhet. Seendet, hörandet och görandet -  agenterna i 
förkroppsligandet -  möter börandet i normalitetsdiskursen. I detta möte är 
kroppen en aktiv genusregim genom att förkroppsliga det normala. Det normala 
blir det meningsbärande. Men kroppen kan vara lika aktiv genus agent genom 
görandet. Det är i handlingen som tranformeringen av en situation kan äga rum. 
Denna handling kan aldrig direkt förutsägas. Den kan visserligen förbjudas eller 
stigmati seras. Men en aktiv mothandling mot denna våldsutövning, kan 
tydliggöra detta våld och leda till förändring.

Men att aktivt ta avstånd från något genom att vara passiv är också att 
handla. Att aktivt upphöra att göra vissa saker är ur ett förkroppsligande 
perspektiv väl så viktigt som att göra; att sluta att tala negativt om det 
kvinnliga, att sluta att tala om män som förvuxna barn eller aphannar, att sluta 
att träda in i underordningens position, att sluta att se makt som något 
okvinnligt, att sluta att se män som potentiella våldtäktsmän, är att handla.

Görandet ur ett kinestetiskt perspektiv ger den aktiva fysiska handlingen en 
speciell position. Känslan av att vara stark och glädjen av att styra och 
kontrollera den fysiska kroppen kan endast göras meningsbärande genom aktiv 
fysisk handling. Om pysslande och svaghet förkroppsligas kvinnligt och den 
starka, aktiva, produktiva eller dominerande kroppen genusifieras manlig har 
genus skaffat sig en kroppslig bas för paternalism och dominans.

Om skillnaderna mellan människor blir av större betydelse än skillnader 
mellan könen och olikheter mellan människor ses som rikedom och som en
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demokratisk rättighet, mister genus sin kraft som identitetsskapare. Om detta är 
av godo återstår dock att se.

Därmed slutar jag mitt görande for denna gång. Jag hoppas dock att min 
studie, där barn varit aktörer, kan leda till en fortsatt diskussion om 
förkroppsligandet av kvinnligt och manligt relaterat till ”görandet”.
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Summary

Introduction

In this study my interest in female and male is directed towards gender as a 
construction and towards the way an individual makes gender a bearer of 
meaning. My views are that the social relations developed between women and 
men in society and the personal belief of the meaning of gender cannot be 
separated from the way gender is constructed socio-culturally. What we call 
female or male and what an individual construes as the meaning of being a 
woman or a man, and also the way in which society and culture have engaged 
both genders (i.e. what women and men are expected to do as members of 
society) are all phenomena related to one another.

The concept of gender is not a homogeneous notion, however, not even 
within the sex/gender theoretical field of research, although the gender 
theoretical research makes common course in regarding gender as a matter not 
taken for granted. The research worker in the sex/gender field consequently 
studies the way we ”do” gender.

In this study the issue of how concepts of gender are being constructed, 
established, reproduced and transformed has been restricted to illustrating and 
analysing the statements of children concerning female and male in relation to 
body, sports, family and job. The aim of the study is to illustrate and 
problemize ideas and attitudes held by individuals - in this case girls and boys 
of seven to eight - as to socio-cultural gender, i.e. what we generally call 
female and male. The notions of the children of what is female and male are 
closely examined in relation to body, sports, family and job. The all-embracing 
research issue is: How do children construct (do) gender in relation to body, 
sports, family and job and how do they construct their self-understanding in 
relation to those regimes?

The analysis is made from three angles of approach. The first gives an 
opportunity of closely observing how the children charge occupations and 
activities, objects, behaviour, body and parts of the body with gender (the 
gendering). Accordingly the attendant question at issue is how the children fit 
activities from the four regimes mentioned above into the categories of female 
and male.

From the second angle of approach I analyse what the children engineer 
during the process. Various discourses on female and male are carried out as the 
children charge their view of the world with gender. What kind of logic is it
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that keeps together and supports this world of conception of what is female and 
male? What contents of meaning are linked to female and male in this 
engineering process?

Finally, the third angle makes it possible to find out what is being repressed 
and located extraneous to what is normally female and normally male in the 
gender picture of the children. What is it that women can do but not men? How 
must not women look, or men? What sort of characteristics can’t women - or 
men - have? This approach catches the taboos in the children’s way of looking 
at the world.

Methodology

The concepts of gender and gender regime as analytical tools can be used 
when describing the relation between female and male on the local level in our 
society. I have made use of four kinds of local gender regimes: body, sports, 
family and job. By means of pictures and a text I have interviewed the children 
and put them in situations where they have had to take line to female and male 
within those regimes. I have then construed the statements of the children in 
relation to some gender discourses made by researchers within the respective 
regimes. My idea is that the children have already embodied meaningful 
selections of female and male and that those were activated pre-reflexively as 
the children met the pictures or the text during the interview. I look upon the 
gendering of the pictures performed by the children as an objectification of this 
embodiment of female and male.

Gender, however, is also constructed by discipline. By bringing up gender as 
a research problem in Chapter three, setting out from two divergent views, the 
harmonizing approach and the problemizing, I want to illustrate how the 
”truths” of gender is a matter of approach. If you want to understand the import 
of gender to social position it is essential to pay attention to the fact that gender 
value is explained in quite different ways dependent on approach. If you choose 
to explain and discuss female and male from the harmonizing position the 
implications will be either that gender is naturalized (biology is called upon to 
explain the differences between the sexes) or that gender is neutralized 
(metaphysics, economy, interest, liberty of choice, competence etc. are at the 
bottom of the declaration).

Analysing and problemizing the forming of female and male ( the way 
practitians act to keep female and male apart) is the essence of a problemizing 
approach. To this must be added what constitutes that which we call female and 
male (purports, characteristics, symbols, attributes associated with the female 
body and the male) as well as in what context and within what framework 
female and male are staged.
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In Chapter four 1 lay down my own starting-points and then chiefly discuss 
how to understand body in relation to gender. A constructivistical approach has 
been moderated with an approach in which allowance can be made to a living 
body. Body as a situation is the basis of a construing layer in my study. In the 
analysis body is consequently interwoven with its objects, not an object itself. 
In order to take up this attitude you have to give up the traditional definition of 
intentionality as a mental matter. Body, not consciousness, is looked upon as a 
seat of intentionality, meanings and values: ultimately a system of values and 
meanings, created by actions, postures and movements.

The account of the empiricism takes up four chapters. Each chapter gives a 
short summing up of the knowledge of female and male, produced in some 
scholarly and scientific discourses. This excursus is meant to give an 
understanding of the bounds of the field within which female and male have to 
circulate to be classed among what is called normal. The statements of the 
children about female and male are related to this frame of interpretation.

The Serious Game

The results are discussed from an angle which is theory generating. The 
discussion is focused on how the children regard the physical body, on how 
they look at the relation between female and male in various ways, on how the 
symbolic relation between female and male is shaped and how the embodiment 
of female and male makes body a structure of significance and meaning.

Body as a gender regime is somewhat special as nature has already grouped it 
into ”female and male”. You may thus expect the physical body to be gendered 
by the children in accordance with this basic principle. But so is not case. The 
physical body is gendered male. The male gendering of body hair and muscles 
and the linking of secondary characteristics to a male body has forced the 
female physical body to look for help by aestheticizing gender attributes. 
Female biology which has philosophically tied woman to nature was not even 
allowed into the children’s field of gender. The female body is non-physical 
when children make their gender picture.

To aestheticize femininity as the children did is nothing new, but the 
interesting thing is that our consumer culture has permitted masculinity to 
devote itself to the same project. Body building to get a handsome body, hair 
mousse and hair gel, hair dyeing and body shaving has been associated with 
femininity. The project of aestheticizing the male body makes it an object of 
the eye. Women as well as men are made objects in our consumer culture by the 
aestheticizing trend in post modem society. Femininity is now a kind of model 
in this process. The children in my study assumed an unresponsive attitude 
towards this pointer.
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The gendering by the children of physical strength, muscles, performance 
and ambition to win as male phenomena enables those qualities and 
competences to act on a mythical level as well. It also tells us something about 
the view we take of the body in our times. A body-fixated culture is actually 
afraid of the physical body, especially of a female physical body. This theme 
should be the subject of a closer study.

Another reflection that can be made on the physical body is that gender has 
not yet imposed on the ”I-can-body”. This body which feels the glorious joy of 
being able to control the world seems to play hide-and-seek with disciplining 
discourses on body. The children’s bodies have not yet sorted bustle and play 
into the categories of male and female. Gender does not cling to them. 
Jumping, whirling, swinging, cycling and the longing to cope with physical 
actions is not gendered in my research group. But you can get the feeling that 
the process is on the way. A number of boys were clear about the fact that it is 
important for the physical body to be clever, too. The ideology of winning has 
got a footing in the bodies of the boys. To match the capacity against the other 
sex was not as distinctly gendered as the winner- and competition concept.

Unstable but Slow-working Tendencies

A feature which stands out in the study is the instability of gender. I have 
narrowed down this instability by observing the degrees of agreement between 
the girls and the boys as to what should be reckoned female or male. The 
inclination among the boys to reproduce gender relations and the attempts by 
the girls to remove bounds form a pattern which should be examined more 
deeply. Reproducing gender is gendered in my material! Is Bourdieu right in 
his assertion that the power relation between the sexes remains constant even 
though the battlegrounds change, or can we notice a laxity in the asymmetrical 
relation between the sexes? What strategies do women use to get around gender 
and what strategies do men use to keep the relation intact? This theme is the 
heart of the whole gendering process.

My body of information shows that the dividing lines between female and 
male sometimes are both weak and unstable, and that gender does not appear to 
be of great importance in some fields. However, in order to make the gendering 
process understandable the analysis of gender has to be made from an angle of 
power. Foucault’s productive concept of power can be applied to throw light 
upon the subtle features of gender reproduction. The gendering made by the 
children when they sorted kindness as girlish/ feminine and a noisy and rowdy 
behaviour as a charmingly inoffensive masculinity may be looked upon as 
harmless. But in a more complete analysis this process can really prove how 
productive power preserves an asymmetrical relation between female and male .
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Be kind, be gentle, nurse and tend and give sympathy if you are a woman! 
Play, be up to mischief and assert your supremacy if you are a man! This 
gendering upholds a relation between the sexes that disguises the aspect of 
power within gender. Into the bargain goes that a great number of both the girls 
and the boys constructed the girls as kind and delightful objects. This is a 
production of goodness that should be studied from an angle of productive 
power. When productive power joins formal equality between the sexes most 
failures of sex equality politics might be referred to ”free will”.

The slow-working tendency of gender in certain fields reveals when the 
power relation between female and male is of vital importance. The children in 
the study have already embodied some of the rules of the gender game which 
make alterations in the relation between the sexes more difficult. However, it is 
primarily the girls who want to change the plan as well as the playground by 
trying to enlarge the female arena: they do not always agree with the boys in 
the gendering process. There is no doubt the ground can be enlarged, but unless 
the rules of the game are not altered the relation between the sexes will remain 
intact. Yet the pottering, the comfiness, the business, the goodness and kind 
cleverness are regularized as female and given a positive female value in the 
gender game of the children. Masculinity is regularized as being steady, of 
service to people, noisy and autonomous, and represents a positive male value 
in the ground.

The symbolic value of gender, however, is not apparent until gender is 
related to the symbolic power game. An important theme for a closer study is to 
find out just how gendered is the discourse of competence.

Symbolic Gender

The symbolic effect of gender is a pattern which appears here and there in 
the study. The girls’ idealization of male competences and at the same time a 
depreciation of their own capacity, together with the boys’ awareness of their 
greater capacity came out in the gender regime of sports. Sexually segregated 
activities have been legitimized within this regime with reference to physical 
and biological differences. The ways in which the girls and the boys make the 
female body invisible and belittle its physical capacity create special 
conceptions of above all the female within sports. These notions cement the 
view of sexual segregation as something fair and necessary. This segregation 
should be examined more closely.

Technics and jobs in uniform were gendered male within the regime of work 
while femininity was tied down to children and service. The naturalization of 
power and care seems already to be embodied among the children. The ground
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is ready and the game can start! The sexually segregated competitive sports and 
the gender-split labour market lend much support to gender ideologies.

There is still another feature in my study that I would like to bring out: the 
diffuse femininity which is so difficult to give a value lies like a fog over my 
body of information. Duties, gendered as female, are not exactly emphasized as 
important activities by the children. Everyday chores are never glorified; they 
are simply ”done”, and it is the women who ”do” them: women tidy up and do 
the shopping, make beds and water flowers.

Abstract and Concrete Levels

An interesting observation is the effect of gender on an abstract and on a 
concrete level. Gender has a different impact depending on whether the children 
express their opinion from a plane of ideas (what is abstract) or from a more 
tangible plane (what is concrete). Gender has a stronger impact on an abstract 
level.

My study shows that gender will be vaguer when the children base their 
statements on experiences of their own than when they make their declarations 
of gender from an abstract level. The ideal models of Female and Male reign on 
the abstract plane. But children are little realists as soon as they are given the 
chance. They refer to what they have seen or what they know from their own 
world. The concrete world constitutes a source from which they draw their 
references when giving reasons for their statements. The basis of their reasoning 
is what they have seen with their own eyes and what they have heard and 
experienced. A sexually segregated world gives one picture to the children, a 
sexually integrated world gives them another.

The various social backgrounds of the children consequently influence the 
gendering, and the asymmetry of gender becomes obvious when they are going 
to estimate the value of female and male. They then expose femininity to the 
same symbolic violence as history has done and culture still does. In my study 
the symbolic violence was switched on for example when some boys got into a 
gender dilemma while judging the result of various competition occasions 
between the big girl and the small boy. Some of them had problems with 
bestowing the win on the big girl although this logic had been the guiding rule 
earlier when the performance of the big boy was evaluated. The fact that a 
symbolic interpretation of female and male can lead to a depreciation of the 
actions of girls is shown by the girls themselves: they read a greater activity and 
competence in the figures of the boys in the pictures than in those of the girls. 
The girls idealize masculinity and the boys find it difficult to form a gender 
neutral opinion of competence. Here a gender relation can be distinguished
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which radical pedagogues, conscious parents and people aware of the 
importance of equality between women and men should find interesting.

It is, however, when the children speak of the Other that gender will be 
switched on. Both boys and girls were of the opinion that the opposite sex was 
more bound to gender stereotypies than they themselves. Gender as a signifying 
system consequently differs in strength depending on the concrete or the 
abstract plane.

The Embodiment of the World

The perspective that has emerged more and more as the hub of the gendering 
process is embodiment. What is being embodied does not refer to forms, 
colours, words, things or sensations, however, but to what is meaningful. This 
makes gender a bodily structure of significance. Human beings create meaning. 
It is essential to emphasize that very dimension of the gendering process. The 
meaning of female and male exists in culture in the form of actions, 
symbolically as well as practically. When what is meaningful about female and 
male has become embodied it will be invested as body images, and the meaning 
of female and male exists in the body as feelings more than as thoughts and 
ideas. You shudder at the sight of something or you have butterflies in your 
stomach with expectation, and so on. This pre-reflexive reaction was aroused in 
the children when they were looking at certain pictures. They were able to pick 
out rather spontaneously the pictures matching their embodied image of the 
world. It was much more difficult for them to explain their choices in words. 
The gender discourses did help in that process but they still found it hard to 
verbalize the discourses. The discourses have got embodiment, not as words but 
as meaningful figures.

My own notion of the relation between social matters, discursive matters and 
embodiment can be explained is as follows. Historically the world has been 
sexually segregated by the male dominance, on one hand by implanting the 
male standard in the social room and on the other hand by actively excluding 
femininity and women from the public sector. This process has ended in a 
relation between the sexes where female and male have symbolically taken up 
different positions. Today political actions are putting pressure on this relation 
with the intention of changing the situation, at least on a formal level. Active 
work to break open the sexually segregated arenas through a number of political 
actions has become a formula to alter sexual segregation, and the changing of 
social relations has been focused on. Actions have lately above all concentrated 
on methods of changing our way of talking and writing about female and male. 
By writing a different discourse on female and male the relation between the
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sexes can in fact change. The discourse of the differences believes itself capable 
of achieving this.

None of these discourses take the bodily matter seriously, however. I myself 
have done so in this study. It is my opinion that the world is embodied in 
”doing”. This doing can be composed of mere physical activities. In the 
sexually segregated world women embody other physical experiences than men. 
To embody a structure of heterosexual craving by making oneself up, by 
staggering on high heels or adopting the erotic look consequently gives a 
different body experience than to embody active muscular work, the nursing of 
babies and old and sick people or the working of powerful engines.

Embodiment is made through eyesight, too. The public scene, dominated by 
men, is so naturalized, however, that eyesight does not observe the fact until a 
woman appears on it. A woman in the boxing ring, a woman general or a 
woman as a bishop is perhaps more disturbing to the embodied image of the 
power relation between the sexes than the discourse on formal equality. You 
shudder at the mere sight. Consequently the models are important to the 
gendering process. Eyesight embodies the world. It is possible to change 
attitudes by hearing as well as by sight. What the eye can see will be embodied 
as something quite normal.

The embodiment of the world is thus brought about by the medium of the 
senses. But perception, visualization, audition, kinaesthetics and tactile sensation 
always search for a whole and for fullness of meaning. Sight, hearing and doing 
- the agents of embodiment - meet what can be called ”the should” in the 
normative discourse. In this meeting body is an active gender regime by 
embodying what is normal. The normal will be the bearer of meaning. But 
body can be as active a gender agent by the doing. It is in the action that the 
transformation of an occasion can take place. This action can never be directly 
predicted, but it can be banned or stigmatized. An active action, however, 
which is directed against this practice of violence can make plain the violence 
and lead to changes.

Actively to dissociate oneself from something by remaining passive is also 
action and can be regarded as an active part in materialization of gender. 
Actively to cease doing certain things is quite as important from an approach of 
embodiment as in fact doing them is: to stop speaking in a negative way of 
femininity, to stop talking about men as deformed children or he-monkeys, to 
stop entering the position of suborder, to stop regarding power as something 
unwomanly, to stop considering men potential rapists - that is action.

The doing, seen from a kinaesthetic angle, renders the active physical action 
a special standing. The feeling of strength and the joy of commanding and 
controlling the physical body can only be made bearers of meaning through 
active physical action. If weakness and pottering about are given female 
embodiment and the strong, active, productive or dominating body gets the
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male gender - then gender has secured a kinaesthetic basis of paternalism and 
dominance. But gender will lose its strength as creator of identity if the 
differences between individuals are given a greater import than the differences 
between the sexes, and if differences between human beings are looked upon as 
wealth and democratic rights. Whether that will prove a positive development 
remains to be seen.

I hope, however, that my study in which children have been the main figures 
can lead up to a further debate on embodiment of female and male related to 
”doing”.
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H ar barn redan i sju års ålder en uppfattning om kvinnligt och 
manligt? Hur konstruerar barnen kön i relation till kropp, id

rott, familj och arbete, och hur konstruerar barnen sin självförståelse 
i relation till dessa diskurser? D et är den övergripande forsknings
frågan i Birgitta Fagreils doktorsavhandling De små konstruktörerna.

Utifrån barns reaktioner på bilder och en text analyseras deras sätt 
att förhålla sig till kvinnligt och manligt i relation till kropp, idrott, 
familj och arbete. Barns föreställningar om kön hämtar naturligtvis 
näring från kollektiva föreställningar om kvinnligt och manligt. Fram
för allt är en del flickor dock beredda att omvärdera innebörden i 
dessa idealtyper. Idealbilden av kvinnligt och manligt har också större 
inflytande på barnens föreställningar när de hämtas från det abstrakta 
planet än från det konkreta. De könsstereotypa föreställningarna 
kommer också fram då barnen uttalar sig om andra barn av båda 
könen.

Den kvinnliga kroppen osynliggörs medan den manliga kroppen 
ses som stark, modig och kompetent. Om  en sjuåring ser pysslande 
och svaghet som kvinnligt och det starka, aktiva och produktiva som 
manligt, finns redan i denna unga kropp en grogrund för paternalism 
och dominans.

De teoretiska verktygen är hämtade från feministiskt tänkande och 
från kroppsfilosofen Merleau-Ponty. Bourdieu, Hekman och Foucault 
har stått för ett analytiskt maktperspektiv.

Birgitta Fagrell är adjunkt i pedagogik vid Idrottshögskolan i Stock
holm.
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