


Vad är könsskillnad? 

Om motstridiga användningar av begreppet kön och 
svårigheten att formulera socialisationsteorier 

Marika Andra 

Varför finns det pojk- och flickböcker? Är pojkar och flickor så olika att de 
behöver var sin typ av berättelse? Vare sig könsskillnaden ses som biologiskt 
förankrad, som socialt konstruerad eller som ett uttryck för maktrelationer i 
samhället, kan vi enas om att idén om en uppdelad flick- och pojkvärld 
existerar i vårt samhälle, en idé som har stark bärkraft på den kommersiella 
marknaden. B. Wahlströms röda och gröna flick- och pojkböcker har till 
exempel överlevt på bokmarknaden genom hela 1900-talet. Får uppdelningen 
konsekvenser också för berättelsernas utseende? Utifrån min forskning om 
de här böckerna svarar jag ja: de ger sinsemellan skilda bilder av hur en 
pojke respektive en flicka beter sig. Berättelserna handlar också om 
utvecklingsvägar som skiljer mellan hur flickan blir kvinna och pojken blir 
man. 

För att finna lämpliga termer för dessa utvecklingsvägar, kom jag inled
ningsvis att vända mig till socialisationsforskningen, det område som tradi
tionellt har arbetat med att förklara hur barnet blir en flicka eller pojke i 
social, mental och kulturell betydelse.1 Det är bakgrunden till varför jag, en 
litteraturvetare, beträder marker som egentligen ligger utanför mitt ämnes
område. 

I den här artikeln skall jag diskutera de problem som uppstod i mina för
sök att förstå och sammanlänka teorier kring socialisationsprocesser och kön. 
Jag kommer, med hjälp av konkreta exempel, att ringa in några problem, 
som utgår från motstridiga definitioner av begreppet kön. Jag kommer också 

1 Termen socialisation syftar på den process människor genomgår för att formas och forma sig 
till samhällsindivider. 
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att vidröra frågan om generalisering kring könsskillnad. 
Det första hindret jag stötte på var att den feministiskt baserade könsteori 

jag mött tidigare inte passade ihop med de psykologiska förklaringsmodeller
na. Det hade att göra med skilda sätt att definiera och tillämpa begrepp, 
visade det sig, men också med olika vetenskapssyn. 

Ovanstående problem försvårar mötet mellan vetenskaper. Samtidigt står 
det klart för mig att ett tvärvetenskapligt synsätt är nödvändigt när vi när
mar oss könsteoretiska frågor. Om vi till exempel skall kunna använda den 
empiriska kunskapen från psykologin i förändrande syfte, krävs att den in
förlivas med sociologins problematiserande av förhållandet mellan individ 
och system, samt med den humanistiska vetenskapens ifrågasättande av uni-
versalitet, genom medvetenheten om historiska sammanhang och olika 
faktorers medskapande roll i kunskapsproduktionen. För att ett sådant möte 
skall komma till stånd måste vissa hinder överbryggas. Ett första steg är att 
få syn på olikheter vad gäller referensramar och definitioner.2 

Könsskillnad i psykologiska teorier 

Inget är så komplext inom könsteoretiska resonemang som begreppet skill
nad - denna skillnad som både skall belysas och suddas ut, och helst på 
samma gång. Att den socialt skapade skillnaden finns, är uppenbart. Vad 
som ligger till grund för den är desto svårare att fastställa. Vi skiljer köns-
mässigt på anatomi (genitalier) och biologi (kromosomer, hormoner), men 
hur är det med upplevelsen av att tillhöra ett visst kön? Den som känner sig 
som kvinna i en manskropp lever med denna skillnad. Går det att urskilja en 
gräns mellan det biologiska och det sociala och när uppstår den i så fall? 

Ämnet utvecklingspsykologi handlar om hur människan utvecklas genom 
livscykeln. För att förklara vad som sker när barnet växer i psykisk bemär
kelse, presenterar handböckerna olika teorier parallellt, även om det finns 

21 det här sammanhanget kommer jag däremot inte att fördjupa mig i de vetenskapsteoretiska 
diskussioner, som skulle bli nästa steg inför ett sådant möte. 
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en medvetenhet om att teorierna inte alltid är förenliga.3 Det finns också de 
psykologer som förespråkar en riktning framför andra. Till exempel är många 
utvecklingspsykologiska handböcker psykoanalytiskt influerade.4 När det gäl
ler könsfrågor är objektrelationsteorierna vanliga.5 Sociologin och social
psykologin behandlar också socialisationen, ofta koncentrerad kring 
kognitionsteori och sociologiska aspekter (social inlärning och rollteori), men 
ibland även kombinerad med psykoanalytiska perspektiv.6 

Psykologin har ett kluvet förhållande till könsskillnader. I den mån man 
uppmärksammar dem i handböcker, är man ofta noga med att påpeka att 
flickor och pojkar trots allt är mer lika än olika, som grupper betraktat. Kan
ske kommer sig detta förhållande av att det är individen och dennes egenart 
som står i centrum inom psykologin, något som i sig blir paradoxalt när 
teorierna ofta har universella anspråk. Frågan om vi över huvud taget kan 
uppställa generella teorier om människan får vi anledning att återvända till. 

31 den utvecklingspsykologiska handboken Human development. From conception through 
adolescence (1984) av Kurt W. Fischer och Arlyne Lazerson presenteras fyra teoretiska utgångs
punkter i synen på barnets utveckling: biologisk, socialt inlärningsinriktad, kognitiv och psy
koanalytisk. Istället för att ställa teorierna mot varandra poängteras att den nyare utvecklings
psykologin alltmer söker integrera de skilda perspektiven och att teorierna får förklara olika 
problem. Ett svenskt exempel är Utvecklingspsykologi. Från foster till vuxen (1996) av Philip 
Hwang och Björn Nilsson. 
4 Huvudsakligen psykoanalytiskt inriktade, men kompletterade med andra perspektiv, är Ut
vecklingspsykologi (1995) av Leif Havnesköld och Pia Risholm Mothander och Utvecklingspsy
kologi (1994) av Ole Schultz Larsen. Mer renodlad är o -20 år i psykoanalytiskt perspektiv (1995, 
reviderad från originalet 1974) av Karin Mängs och Barbro Martell. Jag försöker främst att ge 
svenska exempel (eller översättningar) men kommer också att ta upp engelska och amerikan
ska titlar. 
5 Ofta hänvisar man till Nancy Chodorow. Se till exempel Harriet Bjerrum Nielsen och Mo
nica Rudberg, Historien om flickor och pojkar. Könssocialisation i ett utvecklingspsykologiskt per
spektiv (1991). Det könsinriktade perspektivet är vanligtvis inte övergripande som i nämnda 
titel, utan presenteras ofta i speciella avsnitt. Andra studier har i princip inget könsperspektiv, 
se till exempel R. Murray Thomas, Comparing Theories of Child Development. (1992). Det in
tressanta med denna titel är emellertid att den jämför olika teorier och deras potential (mest 
som behandlingsalternativ). Ett genomgående könsperspektiv har däremot Carole R. Beals 
Boys and Girls. The Development of Gender Roles (1994). Beal jämför också olika teorier men 
studerar framför allt hur de lyckas förklara uppkomsten av könsskillnader. Liksom Thomas 
avfärdar hon mer eller mindre psykoanalysen (enligt Freud), medan social inlärning och kogni
tiv teori framhålls. 
6 Som exempel på det första se Kay Deaux m.fl., SocialPsychology in the 'pos (1993) och Shawn 
Meghan Burn, The Social Psychology of Gender (1996). Exempel på det senare är till exempel 
Anthony Giddens, Sociology (1989). 
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Problemet med könsskillnaden faller tillbaka på psykologins eviga fråga 
om vad som påverkar människan mest: arv eller miljö. I synen på barnet blir 
frågan om det finns någon annan könsskillnad än den anatomiska hos det 
lilla barnet och om den i så fall är socialt skapad eller biologisk? Frågan 
känns igen från samhällsdebatter genom tiderna: är män och kvinnor i grun
den lika eller olika? Ar det arv eller miljö som formar människan? 

Psykoanalytikern Robert Stoller införde på 1960-talet begreppen sex och 
gender för att skilja det biologiska könet från det psykologiska och kultu
rella.7 Distinktionen fångades upp av feminismen som använt den för att 
frigöra sig från biologisk determinism (tanken att kvinnor och män är födda 
olika och därför "skall" bete sig på skilda sätt). Genom att skilja det sociala 
(som det ofta sammanfattas) från det biologiska såg man möjligheten till 
förändring. 

Begreppen sex och gender har sedan vandrat en lång väg inom feminis
men.8 På svenska översattes sex och gender 1988 till kön och genus av histo
rikern Yvonne Hirdman, något som givit upphov till omfattande debatt, 
både om begreppens användbarhet och deras definitioner.9 Ett problem med 

begreppen idag hänför sig just till att de existerar parallellt, med skilda defi
nitioner. Det kan i och för sig ses som en fördel att begreppen är flexibla. A 
andra sidan ökar risken för att begreppen relativiseras, liksom svårigheten 
att kommunicera mellan olika områden.10 Inom humanistiska ämnen är ter
men gender (eller genus) ett maktbegrepp, medan gender inom psykologin 
används på individnivå för att beteckna det som inte är biologiskt baserat. 

Inom den svenska psykologin har man inte anammat termen genus. För 
egen del anser jag det inte vara någon förlust att man inte använder kön/ 
genus-distinktionen i det sammanhanget. Tudelningen är besvärlig när bar
nets utveckling skall beskrivas. Begreppen förutsätter en kunskap om vad 
som är socialt och vad som är biologiskt, en kunskap som utvecklingspsyko-

7 Moi 1997, s. 82f. 
8 Synsättet att det biologiska är oföränderligt medan det sociala har en förändringspotential 
har kritiserats. Uppdelningen har också ifrågasatts eftersom det finns en determinism i kopp
lingen mellan begreppen - av ett visst kön följer ett visst genus och vad har man då vunnit med 
uppdelningen? Ytterligare ett problem är hur man skiljer dem åt. Se Eva Lundgrens prob-
lematisering i Detfår da vare grenserfor kjenn. Voldelig empiri ogfeministisk teori (1993) till ex
empel s. 79-91 och 147-156. Denna undersökning har på flera sätt gett skjuts åt de tankegångar 
som jag diskuterar i den här artikeln. 
9 Hirdman 1988. För en översikt av debatten, se Åsberg 1998. Se även Widerberg 1992. 
10 En risk för både förvirring och relativisering uppstår till exempel när kön och genus används 
som synonyma begrepp. 

34 



loger inte är beredda att hävda med tvärsäkerhet. Trots detta används sex/ 
gender flitigt inom den engelskspråkiga psykologin. Ämnet psykologi är till 
stora delar anglosaxiskt influerat. Konkret innebär det att den nyaste littera
turen ofta föreligger på engelska. Och eftersom forskningen går snabbt framåt 
är det ganska sällsynt att litteraturen översätts - alltså blir den engelska ter
minologin viktig. 

Vad jag i det följande hoppas kunna visa är de problem som uppstår när 
man begreppsmässigt försöker skilja mellan det sociala och det biologiska i 
socialisationsteorierna. Framför allt vill jag visa hur betydelseglidningar upp
står när den engelska terminologin översätts till svenska, något som åter
speglar vagheten både i begreppen och i teorierna. 

Vad står kön för i psykologin? 

Vad syftar man egentligen på i de svenska psykologiska texterna när man 
använder ordet kön? I ett fall, som jag strax skall presentera närmare, där jag 
har kunnat jämföra en engelsk förlaga med en svensk översättning, har sex/ 
gender översatts med kön/könsroll. Allmänt skiljer man inom psykologin 
också på begreppen könsroll och könsidentitet, där könsrollen står för sam
hällets förväntningar och identiteten för individens egen medvetenhet om 
sitt kön.11 

Medan könsrollsbegreppet står för påverkan utifrån, förs i identitets
begreppet det psykologiska samman med biologisk medvetenhet: "Köns
identiteten handlar om medvetenheten om att vara pojke eller flicka, man 
eller kvinna. Det är något som är biologiskt bestämt och det är ett ofrånkom
ligt faktum." Men det sociala påverkar också identiteten: "Om barnens köns
organ är manliga eller kvinnliga påverkar föräldrarnas attityder och bete
ende mot dem, vilket i sin tur bidrar till att forma könsidentiteten." Till slut 
uppgår termerna i varandra: "Efter hand löper roll och identitet samman, 
eftersom det beteende som stämmer överens med respektive könsroll be
kräftar könsidentiteten."12 

11 Emellanåt brukas termerna som synonymer och syntetiseras till och med i begreppet könsrolls
identitet (Mängs och Martell 1995, s. 173). 
12 Hwang och Nilsson 1996, citat s. 182,70,182. 

35 



Denna deterministiska hållning blir inte mindre problematisk i mer 
psykoanalytiskt inriktade förklaringar. Trots försöken att dela upp biologi 
och psykologi faller de samman: 

Pojke respektiNZflicka anger biologiskt kön. [—] Manlighet, maskulinitet och kvinnlighet, 
feminitet syftar på det upplevda och kanske på det förväntade, men har ingen biologisk 
innebörd - men väl ett biologiskt ursprung. /1 och med att barnets kön registrerats när 
det fötts och det fatt ett pojk- eller flicknamn blir barnet därefter, såväl medvetet som 
omedvetet, bemött på ett visst sätt [—]. / Barnet tar emot ett bemötande utan konflikt 
eller trauma. Eftersom bl a genitalia ännu inte betyder något är dessa inte föremål för 
problem. Barns tidigaste erfarenhet är alltså helt enkelt att vara den man är [sic!] — 
pojke respektive flicka - och att bemötas som sådan. En flicka kan t ex ha en fundamen
tal, tydlig kvinnlig framtoning som hon automatiskt [sic!] anammat utan att vara med
veten om någon könsidentitet. [—] Den tidigaste grundidentiteten byggs sedan på, inte 
minst i den kommande oidipal-fasen, och ger fördjupad upplevelse av innebörden av att 
ha olika kön och av att vara manlig respektive kvinnlig.1 

Man spårar lätt psykologins tradition av klinisk inriktning mot sjukdoms
fall bakom det deskriptiva och ibland normativa sättet att presentera köns
skillnader. I följande exempel skiljer man på en "normal" och en sjuk ut
veckling: 

I den oidipala perioden har - i en gynnsam utveckling - polariteten maskulin-feminin 
fått en avgörande form. [—] Med könsidentitet menar man en självklar maskulin eller 
feminin könstillhörighet [—]. Med sexuell identitet betecknas val av partner - hetero
sexualitet eller homosexualitet. En förvirrande dragning till båda könen kan finnas i 
adolescensen och ändå falla inom en normal ram.14 

Det självklara målet tycks vara en stabil identitet, för såväl könstillhörighet 
som läggning: 

Man kan betrakta primär könsidentitet, sexuell könsidentitet [vilket här betyder med
vetenhet om anatomiska skillnader] och utvecklandet av ett könsschema som etapper 
på vägen mot en stabil sexuell vuxenidentitet. Ytterligare ett led i denna utveckling 
handlar om att förvärva en genuin förståelse för könets obevekliga varaktighet och kul
turens könsrollsförväntningar.15 

Men låt oss återvända till begreppsanvändningen. Havnesköld och Risholm 
brukar i ovanstående citat termen könsschema. I engelskt språkbruk talar 

13 Mängs och Martell 1995, s. 82. 
14Ibid., s. 248. 
15 Havnesköld och Risholm 1994, s. 251. 

36 



man om "gender schema". Innebär det att den engelska och svenska kun
skapen om kön skiljer sig åt eller att det bara är fråga om en översättnings
miss på det svenska området? Problemet är mer komplicerat än så. Som vi 
kommer att se är termerna sex och gender inte lätta att översätta. Ordet kön 
är besvärligt i översättning genom de olika konnotationer som föreligger, 
där engelskans sex kopplas till sexualitet och svenskans kön kopplas till köns
organ. Men det riktigt besvärliga ordet är gender och vi skall nu följa ett 
konkret exempel på hur man försöker översätta det. 

Vad är egentligen "gender"? 

När Anthony Giddens Sociologi (1998)16 översätts till svenska väljer översät
taren att låta termerna kön och könsroll motsvara engelskans sex och gen
der: 

Ordet "kön" som det används i vanligt språkbruk är mångtydigt. Det hänför sig dels till 
en kategori vi kan placera en person i, dels olika beteendemönster som utmärker män

niskor (det engelska ordet för kön är "sex" som betyder både biologiskt kön och sexuali
tet). Vi bör dock skilja mellan kön, i betydelsen biologiska och anatomiska skillnader 

mellan män och kvinnor (eng. "sex"), och könsroll (eller socialt kön, eng. "gender"), som 
står för psykologiska, sociala och kulturella skillnader. Åtskillnaden mellan kön och 

könsroll är viktig, eftersom många könsskillnader inte är biologiska till sitt ursprung, 
(s. 119) 

Detta sätt att lösa problemet får emellertid inte en konsekvent tillämpning i 
texten. Istället används begreppet kön som översättning både till sex och 
gender. I kapitlet "Kön och sexualitet" ("Gender and Sexuality") har skillna
den mellan sex/gender och kön/könsroll övergetts redan i titeln. I originalet 

16 Det är inte lätt att få tag i översatt psykologilitteratur. Kanske hade det varit intressantare att 
studera en mer könsteoretiskt inriktad handbok men någon sådan har jag inte funnit översatt. 
Jag finner ändå Giddens vara ett bra exempel, eftersom han är en framträdande forskare inom 
ämnet sociologi och framför allt för att denna översättning används som kurslitteratur (på grund
kursen i socialpsykologi vid Sociologiska institutionen i Uppsala). Översättaren är Björn Nils
son och originalet är Sociology (1989), samt senare upplagor. Den andra upplagan från 1993 har 
tillägget "Fully revised and updated", men det kapitel som jag studerar här revideras först i 

tredje upplagan från 1997. Det handlar om nya formuleringar men framför allt om strykningar. 
Här finns inte längre avsnitten om Carol Gilligans teori, medan Freud och Chodorow kvarstår. 
Strukna är avsnitten om patriarkatet, feminismen, sexualiserat våld och AIDS (man frågar sig 
varför). 
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diskuteras skillnader utifrån kromosomer och frågan om arv eller miljö un
der rubrikerna "The origins of sex differences" och "Are behaviour differences 
biologically based". Denna diskussion finns förkortad i den tredje upplagan 
av Sociology (kromosomdiskussionen är borta) och det är den man använder 
i översättningen. Den svagare betoningen på det biologiska understryks i 
den nya rubriken "Gender differences: nature versus nurture". På svenska är 
rubriken däremot "Könsskillnader - arv eller miljö?" På samma sätt över
sätts gender differences, gender identity och gender socialization med köns
skillnader, könsidentitet och könssocialisation. Men senare förs begreppet 
könsroll in som översättning till gender i termen könsrollssocialisation. Denna 
term fungerar dock bara som en synonym till den parallellt använda termen 
könssocialisation. 

Ett liknande exempel är gender learning som översätts med könsrolls
inlärning. Några rader längre ner återfinns i originalet följande mening: "This 
study does not refiite the possibility that there are biological influences upon 
observed behaviour differences of men and women." (s. 161) Denna mening 
översätts: "Den här undersökningen förkastar inte möjligheten att biologin 
påverkar de beteendeskillnader vi kan iaktta hos människor av olika kön." (s. 
121) Här har originalet klarat sig undan termproblemet, men lek med tanken 
att vi skulle översätta den svenska meningens kön till engelska - vad skulle 
vi då välja: sex, för att det handlar om biologi, eller gender, för att det hand
lar om beteenden? 

Översättaren använder så gott som helt tredje upplagans version för kapit
let "Kön och sexualitet" men emellanåt används första upplagan och ibland 
gör översättaren egna tillägg. Dessa val får betydelse för bilden av vad kön 
är. I första upplagan återfinns följande mening: "A range of pre-verbal clues 
are involved in the initial development of gender awareness." (s. 162) Den 
har i tredje upplagan förändrats: "Before children can accurately label 
themselves as either a boy or a girl, they receive a range of preverbal cues." (s. 
93). I den senare undviks det besvärliga ordet gender awareness. Men av 
någon anledning används den äldre upplagans mening som mall i översätt
ningen: "Det finns många icke-verbala ledtrådar inblandade vid den tidiga 
medvetenheten om vilken könsidentitet man har eller är på väg att få." (s. 
123) Implikationen i satsen "medvetenhet om könsidentitet" är betydligt vi
dare än i satsen "label themselves as either a boy or girl". Dessutom sker en 
förskjutning i aktörsperspektiv mellan originalet och översättningen. Att 
"utveckla en identitet" är något annat än att "ha den" eller "få den". 
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I den svenska översättningen används ordet kön i flera fall där översätt
ningen inte använder vare sig sex eller gender, liksom i ovanstående exem
pel. Det för med sig en förskjutning i vad begreppet kön står för i översätt
ningen. Följande mening finns i originalet: "Male and female adults usually 
handle infants differently" (s. 162). Den har i översättning fått följande utse
ende: "Vuxna personer av båda könen behandlar spädbarn olika, beroende 

på vilket kön barnen har." (s. 123) Både bisatsens och huvudsatsens kön i 

översättningen syftar här antagligen på det anatomiska könet. Nästa me

ning lägger också till begreppet kön men här handlar det om yttre attribut, 

som dock kopplas till de biologiska könen: "De parfymer kvinnor använder 

luktar inte på samma sätt som männens och barnen kan mycket väl lära sig 

koppla ihop lukterna med olika kön." (s. 123) Originalet är inte riktigt lika 
kategoriskt: "The cosmetics women use contain different scents to those the 
baby might learn to associate with males." (s. 162) Nästa mening tar ytterli
gare ett steg mot den sociala betydelsen: "Systematiska skillnader i till exem
pel klädsel, frisyr och röstklang innebär tydliga signaler för barnen i deras 
inlärning av vad det betyder att vara av olika kön." (s. 123) Originalet stoppar 
tidigare: "Systematic differences in dress, hair-style, etc., provide visual clues 

for the infant in the learning process." (s. 162) Den tillagda satsen "vad det 

betyder att vara av olika kön" signalerar här en fullständig överensstämmelse 

mellan socialt och biologiskt. 
Men problemen finns även i den engelska texten. Försök att skilja på kön 

och könsroll när följande stycke skall översättas: 

By age two, children have a partial understanding of what gender is. They know whether 
they are 'boys' or 'girls', and can usually categorize others accurately. Not until five or six, 
however, does a child know that a persons gender does not change, that everyone has 
gender, or that differences between girls and boys are anatomically based. (s. iÖ2f.) 

Om vi för en stund bortser från fenomenet könskonstans (en psykologisk 
beteckning som innebär att barnet inser att "könet" är oföränderligt, vilket 
ses som en förutsättning för en "stabil könsidentitet", vilket i sig ses som en 
förutsättning för ett helt psyke) ser vi att gender här lika gärna skulle kunna 
vara sex. En liten korrigering sker i tredje upplagan där ordet "sex" läggs till 
framför "differences", vilket förtydligar den sista frasen men inte helheten. I 
översättningen görs inte detta tillägg: 

Redan vid två års ålder har barnen normalt en partiell uppfattning om könsrollerna. De 
känner till om de är pojkar eller flickor och kan vanligtvis kategorisera andra personer 
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på ett korrekt sätt när det gäller deras kön. Det är dock först vid fyra eller fem års ålder 
som barnen förstår att en människas kön är konstant, att alla är av ena eller andra könet 
samt att skillnaderna mellan pojkar och flickor är anatomiska till sin natur. (s. 123)17 

Genom att välja ordet kön som översättning här och inte översätta tillägget 
"sex" till "differences" framträder i den svenska texten en starkare koppling 
till biologin. Men genom att emellanåt skilja på kön och könsroll skapas en 
viss förvirring. I avsnittet "Doing gender" översätts gender flera gånger med 
frasen "kön och könsroller", ett halvt försök att upprätthålla skillnaden. 
Konsekvensen blir märklig i följande mening: "Vi reproducerar (formar och 
omformar) kön och könsroll genom tusen och en vardagliga handlingar." (s. 
i26f.) Detta svär mot det tidigare påståendet att "kön är konstant". Proble
met härstammar från den engelska texten där gender används i båda fallen, 
det vill säga först ses som konstant (första upplagan s. 162; tredje upplagan s. 
93) och sen som föränderligt (tredje upplagan s. 96). 

Ihopblandningen sker också genom att olika begrepp används för samma 
sak: "On average, the Italian children chose sex-differentiated toys to play 
with more often than the Dutch children - a finding which conformed to 
expectations, since Italian culture tends to have a more 'traditional' view of 
gender divisions than Dutch society." (s. 163, min kursivering; oförändrat i 
tredje upplagan, s. 94)18 Min poäng är inte enbart att det handlar om ett 
olyckligt hanterande av begreppen. Jag menar också att det pekar på det 
problematiska i att särskilja det sociala och det biologiska. Både i sin engel
ska tappning och i den svenska.19 Begreppen blir otydliga eller för fyrkan
tiga. Men hur skall vi då beskriva hur könsskillnad uppstår? I det följande 
avsnittet kommer några nya angreppssätt att presenteras, där man hämtar 
argument från andra vetenskapliga områden än de traditionellt psykolo
giska. 

17 Korrigeringen av åldern, "fyra eller fem års ålder", kommenteras inte. I den engelska texten 
uppges "five or six" genom de tre upplagorna. 
18 Likaså används både gender roles och sex roles (till exempel s. 163 och s. 165). 
19 För begreppsblandning i en könsteoretiskt inriktad studie se till exempel Beal, s. 93ff., där 
fraserna "of their own gender" och "of their own sex" jämställs i resonemanget om gender identity. 
Likaså förekommer frasen "sex-typical clothing" parallellt med meningen "clothing cues to 
determine the other child's gender". 
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Att se och upplösa skillnad 
Feminismen har lagt ner mycket energi på att än lyfta fram och än de-
konstruera kön/genus-dikotomin. Har denna diskussion påverkat psykolo
gin? Ja, delvis och jag har i ett annat sammanhang diskuterat argumenten i 
det socialkonstruktivistiska teoriresonemang som presenteras i antologin 
Toward a New Psychology of Gender.20 Sociologen Barrie Thorne pekar där 
på problemet att diskussionen inte har nått fram till barnpsykologin. Hon 
kritiserar den dualistiska syn som präglar forskningen och som leder till att 
pojkar och flickor studeras var för sig. Detta, menar hon, ger upphov till 
oflexibla könskategorier och hennes motrecept är att man i högre grad be
tonar sociala relationer och social kontext.21 

Socialpsykologen Margaret Wetherell menar att manligt/kvinnligt fixeras 
när man talar om "gender schema".22 Det är i och för sig en risk, men hur 
skall vi komma åt att skillnaderna uppstår? I kritiken mot tidigare forskning 
framträder en önskan om att dekonstruera kategorierna manligt/kvinnligt. 
Men kan vi på samma gång komma åt föreliggande skillnader inom 
socialisationen och lösa upp dem? Att den tidigare forskningen har iakttagit 
könsskillnader och hur dessa lever vidare innebär inte i sig att dessa skillna
der legitimeras. Finns könsskillnader? Om vi svarar ja måste vi tillåta oss att 
generalisera, om vi vill kunna uppställa teorier kring hur skillnader uppstår 
(för att kunna förändra). Om vi svarar nej kan vi avfärda hela problemet och 
ge de "könsneutrala" psykologiska handböckerna rätt - pojkar och flickor är 
mer lika än olika (och därför behöver vi inte lägga så stor vikt vid köns
skillnader). 

Men måste vi verkligen hamna i detta antingen-eller-läge? Vinsten med 
det dekonstruktiva synsättet är insikten att sambandet mellan orsak och ver
kan uppmjukas, i den meningen att det ena inte alltid leder till det andra 
eller att många orsaker kan ligga bakom en viss verkan. Det innebär inte att 
vi behöver ge upp ambitionen att försöka fmna några av de variabler som är 
med och påverkar socialisationen. Däremot får vi leva med att vi inte en 
gång för alla fångar in vad som gör oss till kvinnor respektive män. 

Hur kopplar vi ovanstående resonemang till våra biologiska kroppar? Psyko-

20 Andras 1998, s. 23-26. 
21 Thorne 1997. 
22 Wetherell 1997. 
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loger talar om könskonstans (och menar både biologiskt, psykologiskt och 
socialt kön), det vill säga att en viss biologi leder till en viss könsidentitet 
som bekräftas av en viss könsroll. Men vad gör vi om vi vill undkomma 
denna både biologiska och sociala determinism? En väg som flera har be
trätt är att fundera kring vad som egentligen är konstant och vad som är 
föränderligt. Nedan följer några exempel som är hämtade från andra områ
den än psykologin. 

Judith Butler kritiserar beroendeförhållandet mellan kön och genus (sex 
och gender) i betydelsen att ett naturligt kön ses som grund för ett kulturellt 
genus. Hon driver den utopiska frågan att genus skall ses som frikopplat 
från kön. Först då kan man och kvinna och manlig och kvinnlig komma att 
beskriva kroppar oberoende av till exempel genitalier. Detta frikopplande 
gör emellertid genus oanvändbart som begrepp, om vi vill ringa in varför de 
flesta barn med viss anatomi "blir" pojkar eller flickor, det vill säga för att 
beskriva hur könssocialisationen går till. Butler beskriver genus också som 
en performativ akt, en handlingspraktik som i sig skapar mening genom 
ständig upprepning och som inte föregås av ett subjekt. Men vad händer 
med könet? Butlers svar är att även könet är konstruerat, ett perspektiv vi 
snart skall återkomma till.23 

Toril Moi har kritiserat både kön/genus-distinktionen och dekonstruk-
tionen av den (till exempel i Judith Butlers tappning). Hennes förslag är att 
vi som verktyg istället skall använda de begrepp som Simone de Beauvoir 
lanserade i Det andra könet "kroppen som en situation" och "levd erfaren
het". Moi poängterar att det inte handlar om att kroppen får sin mening 
först när den befinner sig i en situation (kulturell och historisk). Istället 
tänker sig Beauvoir att kroppen är en situation. Kroppen är vårt perspektiv 
på världen och samtidigt ingår den i en dialektisk interaktion med sin om
givning. Andras situationer påverkar oss, vilket i sin tur formar våra erfaren
heter av våra kroppar. Olika kroppar ger också olika erfarenheter av världen. 
Kropp och omvärld är således förbundna.24 

Betraktandet av kroppen som en situation innebär inte att den bryts ned 
till en objektiv (vetenskaplig) och en subjektiv (av kulturell erfarenhet for
mad) komponent, menar Moi och betonar subjektets frihet: 

23 Butler 1990. 

24 Moi 1997. 
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Om vi vill förstå vad en kvinna är så finns det ingen anledning att göra generaliseringar 
om könsskillnad, oavsett om dessa förstås i termer av kön eller genus eller bådadera. 
Istället bjuder oss Beauvoir att studera variationerna i kvinnors levda erfarenhet.25 

En annan revidering av begreppen kön och genus står antropologen Shelly 
Errington för. Liksom Butler ifrågasätter hon bilden av kroppen som en 
biologisk bas med kulturen som pålagd yta. Istället formar kropp och kultur 
varandra och tolkningen av kroppen varierar i olika kulturer. Enligt Errington 
är det ingen mening med att studera kroppen utanför ett kulturellt sam
manhang. Frågan vi bör ställa är: "What meanings are human bodies asked 
to bear in particular cultures and historical periods?"26 

Hon anlägger ett antropologiskt perspektiv på vår egen kultur (den väs
terländska) med den provocerande men uppfriskande blicken på kön, som 
något vi tror på, i motsats till har objektiv kunskap om. Kopplingen mellan 
hormoner, genitalier, komplementär sexualitet och reproduktion blir ett tros
systern kring Kön (Sex), med stort K. I det ingår att det bara finns två köns
kategorier, helt separerade från varandra, även om det finns människor med 
annan anatomi. Till exempel klassificeras OS-deltagare som säger sig vara 
kvinnor, men som inte har en perfekt XX-kromosomuppsättning, som män. 

Annars är genitalierna ett tecken på Kön - en central aspekt av personlig 
identitet i vår kultur. Men eftersom dessa döljs är det istället kläder och 
uppträdande ("kultur") som ger en signal om den inre kroppen ("natur"). 
För att hantera problemet med att kriterierna för Kön inte stämmer in på 
alla individer uppfinner man termen genus (gender). Men även om Kön ses 
som naturligt och biologiskt och genus som socialt konstruerat, ses genus 
som en utveckling av "Sexuell skillnad", det vill säga att det finns två genus 
som reflekterar två Kön. 

Errington framför förslaget att vi bör skilja på Kön, kön och genus, där 
Kön betyder ett särskilt konstruerande av mänskliga kroppar, så som det ser 
ut i den västerländska kulturen. Ordet kön vill hon inte definiera närmare 
än att det rör sig om mänskliga kroppar, eftersom hon då genast skulle börja 
beskriva Kön. Genus eller genussystem handlar om vad olika kulturer gör av 
kön. I analysen av västvärlden kommer hon fram till att Kön är vårt genus
system, eftersom Kön är den mest framträdande och genomträngande bety
delsen av kön i vår kultur. 

25 Ibid., s. 121. 
26 Errington 1990, citat s. 15. 
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Att välja utgångspunkt 

I ovanstående synsätt finner vi olika sätt att hantera "könstillblivelsen". 
Errington lägger frågan på en kulturell nivå, där vår kulturs syn på uppdel
ningen mellan de två könen som något grundläggande blir en trosfråga. 
Moi förkastar alla generaliseringar för att istället vända sig till individuella 
studieprojekt och omöjliggör därmed socialisationsteoriernas relevans. Med 
Butlers subjektsupplösta perspektiv skulle vi få en utvecklingspsykologi som 
utgår från handlingar snarare än individer. Ar något sådant tänkbart? De 
poststrukturalistiska psykologerna kritiserar essentiellt tänkande inom psy
kologin och menar att begreppet socialisation är deterministiskt.27 Innebär 
det att vi över huvud taget inte kan beskriva hur individer utvecklas enligt 
vissa mönster? 

Den konflikt som råder mellan olika synsätt tycks grunda sig på att man 
har delvis olika syften. A ena sidan det empiriska projektet att beskriva vad 
som försiggår och å det andra det politiska projektet att förändra förhållan
den. Psykologin har också varit inriktad på sjukdomar, vilket för med sig att 
avvikelser (till exempel från könsidentiteter) ses som störningar. I feminism
ens inriktning mot att upptäcka reproducerande hegemonier kan avvikel
serna istället ses som utvägar. Psykologins beskrivande men ibland även nor
merande attityd krockar med feminismens korrigerande. I grunden handlar 
det bland annat om en krock mellan det humanistiska synsättet att vi skapar 
världen genom kunskap och det naturvetenskapliga synsättet att vi genom 
att betrakta världen skaffar oss kunskap. 

Socialisationsteoriernas utseende eller över huvud taget existensberätti
gande blir till slut en fråga om ett val mellan utgångspunkter. Tror vi att de 
två könskategorierna är diskursivt skapade eller tror vi att de existerar som 
en för människan ofrånkomlig biologisk och kulturell skillnad? Tror vi att vi 

27 Vad man egentligen vänder sig mot är synen på utveckling som något man påläggs och inte 
deltar i själv. Det är en syn som har förändrats och det medskapande draget lyfts fram alltmer. 
Kanske är det det som gör att den kognitiva psykologin tycks uppleva en uppblomstring, för att 
man där trycker på barnets eget behov av att förstå världen. Relationen till psykoanalysen är 
däremot komplex. Sociologen och psykologen Thomas Johansson konstaterar att intresset för 
psykoanalysen avtar inom samhällsvetenskapliga ämnen i Psykoanalys och kulturteori (1999), s. 
10. Psykoanalysen kritiseras också för sin brist på mätbarhet av utvecklingspsykologer, se till 
exempel Thomas eller Beal (not 5). Samtidigt är psykoanalysen, inte som metod men som 
teori, ett av fundamenten i den poststrukturalism som bland annat influerat psykologer och 
sociologer i antologin Tozuard a New Psychology of Gender (1997). 
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kan dra en tydlig skiljelinje mellan föränderligt och oföränderligt, mellan 
biologiskt och socialt, mellan framträdare och framträdande? 

Eva Lundgren har på ett konstruktivt sätt ifrågasatt och vidareutvecklat 
ovanstående frågor och infört termen könskonstituering. Det är ett begrepp 
som verkar både på individ- och systemnivå och som tar hänsyn både till det 
specifika och det generella. Dessutom menar Lundgren att vi trots vetska
pen om att en kvinna också alltid är något annat, till exempel svart och 
medelklass, ändå kan analysera könskonstitueringen som något fundamen
talt.28 

Genom könskonstitueringen skapar individer referensramar i förhållande 
till kulturella förväntningar och normer för kön: 

Kjonnskonstituering er en integrert, livslang prosess i en interaksjon der vi som aktörer 
forutsetter, skaper, vidareutvikler, utdyper og forandrer kjonnsnormer, og der kjonn konsti
tueras i henhold til en rekke normsett [—]. Generelt kan vi regne med at menneskers 
atferd styres både av flere ulike normsett med dels ulike gyldighetsområder som påvirker 
individer på samme tid (synkront perspektiv), og normsett hvis påvirkning horer hjemme 
i ulike faser i individets personlige historie (diakront perspektiv).29 

Hon poängterar vikten av att använda växlande och mångfasetterade analys
begrepp när vi studerar könskonstitueringen och att vi studerar både aktiv 
handling och passiv anpassning, explicita normer och implicita djupstruk
turer. Kanske denna hållning kan vara något eftersträvansvärt även för ut
vecklingspsykologer? 

I sin engelska version av ovanstående studie kommenterar Lundgren att 
termerna sex och gender båda inbegrips i begreppet kön (eller kjonn) på de 
skandinaviska språken.30 Som jag har visat i den här artikeln finns det fler 
varianter. De olika betydelserna inom och mellan skilda vetenskaper gör 
begreppen besvärliga. Min egen lärdom är att uppdelningen mellan begrep
pen kön och genus ger fler problem än de löser. Det är ingen ny ståndpunkt 
inom feministisk teoridebatt, men i det här fallet har jag velat väga begrep-

28 Lundgren 1993, s. 172. 
29 Ibid., i92f. 
30 Lundgren 1995, s. 14. Lundgren som är kritisk till sex/gender-distinktionen i betydelsen 
biologiskt oföränderligt kontra socialt föränderligt måste arbeta med flera begrepp i den över
satta texten. För att skilja sin egen linje från en "traditionell" sex/gender-uppdelning, använder 
hon begreppen biological gender och sociological gender. Kjonnskonstituering blir constitution 
of gender. Grundordet kjonn översätts alltså här med gender. 
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pen i en specifik kontext, nämligen i förhållande till ämnet psykologi och 
särskilt till socialisationsteorierna. Hindren uppstår när man försöker skilja 
mellan det konstanta och det konstruerade eller mellan socialt och biolo
giskt. Men jag ser inte heller meningen med att upprätthålla två termer om 
man väljer att se både kön och genus som konstruktioner, vare sig vi talar 
om enskilda individer eller om den upprepade skillnad som delar in män
niskor i män och kvinnor. 

Som forskare kan vi på skilda sätt undersöka vad kön (eller Kön) är - vad 
det innebär och vad vi kan förändra. Rent praktiskt måste vi avgränsa oss i 
vårt eget arbete, vilket inte är detsamma som att göra anspråk på att ta upp 
det enda väsentliga. För om vi till exempel vill ändra på orättvisa förhållan
den bör alla tänkbara pusselbitar tas med, inte bara de som bekräftar våra 
tidigare teser. Om vi tillåter oss att ta intryck av varandra öppnar sig nya 
möjligheter, vare sig vi själva följer naturvetenskapliga eller kulturvetenskap
liga spår.31 På så sätt kan vi ifrågasätta samband som vi tidigare tagit för 
självklara. 

Hur påverkar det här min egen forskning? Min syn på pojk- och flickböckerna 
är att de kan ses som en yttring och en reproduktion av könskonstitueringen 
i vårt samhälle.32 Marknadsföringen mot läsare av bestämda kön ger i kom
bination med de könsbundna skillnader som framträder i berättelserna en 
bild av förväntningar kring könen. 

I analysen av de skönlitterära texterna väljer jag att tala om köns
konstruktioner, för att tydliggöra att jag arbetar med fiktioner. Texterna är i 
sig konstruktioner, skapade i förhållande till genreförväntningar och litte
rära traditioner. Även uppdelningen mellan pojk- och flickböcker är en kon
struktion grundad på kön. Likaså är det viktigt att poängtera att berättelser-

311 den här artikeln har könssocialisationen behandlats utifrån kulturellt baserade argument. 
Psykologen Anna Servins avhandling Sex differences in childrerisplay behavior. A biologkal con-
struction ofgender? (1999) är ett exempel på ett biologiskt perspektiv. 
32 Eva Lundgren skiljer mellan det konstitutionella och det regulativa i könskonstitueringen, 
för att uttrycka sammanhangen mellan det varierande å ena sidan och det stabila eller svår
föränderliga å den andra i könsdynamiken. Det konstitutionella är det vi handlar utifrån, men 
inte talar om, det är en del av oss själva och så självklart att det inte blir explicit synligt. Dess 
stadiga regler står i motsats till det regulativa som är i ständig förändring, Lundgren 1993, s. 171. 
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nas karaktärer inte ses som individer utan som konstruktioner. Som sådana 
är de en del av den könsuppfattning som texten i sin helhet förmedlar. 

Även om det inte är helt givet att skilja mellan populär- och kvalitetslit
teratur, vill jag dra en skiljelinje mellan dem, i det här sammanhanget. Vid 
studiet av kvalitetslitteraturen fokuserar man ofta på enskilda texters este
tiska värde. Min undersökning handlar istället om populärkulturens rela
tion till konstans och förändring i samhället. Jag söker i texterna efter kon
struktioner som förevisar idéerna om könskonstitueringen.33 Det kan i och 
för sig innebära en reduktion av enskilda texter, men poängen är inte att 
lyfta fram unika verk, utan att se mönster i samspelet mellan stabilitet och 
förändring.34 

33 Ibid. 
34 Det innebär däremot inte att det avvikande eller motsägelsefulla inte tas upp. Tvärtom kan 
det som reproduceras tydliggöras än mer genom sina motbilder och inkonsekvenser. 
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