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1. INLEDNING 

 

1.1 Bakgrund 

 

Könet är en ordningsstruktur i samhället. Vad som är manligt respektive kvinnligt lär vi oss från 

födelsen genom påverkan av värderingar och de föreställningar som florerar i vår omgivning. 

Vi uppfostras till ett tankemönster, vilket gör det svårt att se på saker utifrån ett annat per-

spektiv. Sedan 1970-talet har synen på manligt respektive kvinnligt diskuterats utifrån genus, 

vilket innebär att könen ses som socialt och kulturellt skapade föreställningar. 

I skönlitteraturen förmedlas ett mönster som vi omedvetet tar till oss. Språket består av 

tecken som inte är ting, vilket gör att de har en förmåga att skapa en värld, men å andra sidan är 

inte språket någon värld. Språket handlar om världen och det gör även det poetiska språket. 

Genom reflektion över tecken går det att lyfta fram en relation till det verkliga, det som tecknen 

hänvisar till. Det litterära språket kan uppfattas som att det besitter en inre förmåga att skapa en 

egen värld. Litteraturen handlar om livet och i grunden om det mänskliga handlandet, d.v.s. den 

har potential att föra fram etiska förhållningssätt. Det har funnits perioder då litteraturen har 

betraktats som något självtillräckligt utan beröring med livet, i vår tid utgör delar av moder-

nismen och delar av den moderna litteraturvetenskapen exempel på detta. Begrepp som inter-

textualitet eller metoder som prioriterar textens relation till andra texter har betonats. Men 

frågan är om inte de flesta som läser skönlitteratur ändå läser i ett vidare syfte, på ett sätt som 

gör att man deltar i texten och därigenom tillägnar sig livserfarenhet. 

 

1.2 Syfte 

 

Syftet med den här uppsatsen är att ge en bild av hur religion med avseende på socialisation, 

moral och riter i en ömsesidig påverkan, speglar och inverkar på konstruktionen av genus i 

Marianne Fredrikssons bok, Anna, Hanna och Johanna. Utifrån romanen analyseras hur ro-

mangestalterna förhåller sig i sina tankar och sitt praktiska liv till religiositet. Studien begränsas 

till socialiseringens inverkan, förhållandet till riter och romangestalternas etiska resonemang. 

 

1.3 Material 

 

Jag har valt att analysera Marianne Fredrikssons bok, Anna, Hanna och Johanna. Valet moti-

veras av att jag anser att boken är en bra utgångspunkt för att teckna en bild av hur genus och 
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religion förhåller sig till varandra. Fredrikssons författarskap har många gånger diskuterats och 

mottagits negativt av kritiker. Trots detta har hennes böcker sålts i upplagor som får andra 

författare att blekna. Det finns något i hennes böcker som väcker intresse vilket gör de gångbara 

hos många människor. Hennes böcker säger någonting om hur livet är, det är böcker som folk 

läser in sig själva i, därför anser jag att böckerna kan ses som en spegling av vår tid. 

Valet att använda ett fiktivt material kan kritiseras eftersom frågan om dess värde kan 

diskuteras. Jag anser att litteratur inte enbart kan tolkas som språk utan även kan ses ur ett 

perspektiv som fokuserar på vad den kan lära oss om livet och vårt förhållande till andra 

människor. Alla berättelser innehåller en etik eftersom etik handlar om handling. Wayne Booth 

vänder på det poststrukturalistiska sättet att se människor som texter för att istället se texter som 

människor. Booth anser att litterärt värde måste förstås som en potential, eftersom ett verk 

innefattar ett värde som påverkar och utgör ett värde för många människor. Våra värderingar 

förutsätter jämförelse med andra bedömares värderingar och vi bör enligt honom vara beredd 

att förändra våra värderingar. Litterär etik bygger på ömsesidighet, d.v.s. författaren och läsaren 

har var sitt ansvar. Vidare hävdar Booth att man bör förhålla sig till litteratur man läser som till 

människor man träffas och umgås med. Booth betonar att all litteratur lär ut någonting genom 

den normvärld vi presenteras för.1 I likhet med Booth anser Paul Ricœur att berättelsen inte kan 

förändra den verkliga världen av handling utan att man först tillägnar sig den. Effekten mellan 

läsaren och texten är alltid etisk i det avseendet att den kräver ett minimum av samförstånd 

mellan människor, d.v.s. mellan den författare som texten implicerar och den läsare som till-

lämpar texten på sitt eget liv och lär sig något av det. Enligt Ricœur är text all diskurs som 

fixerats genom skriften. Med diskurs menar han uttalanden som kan framställas muntligt eller 

skriftligt. Skrivandet är alltså inte något talat som uttrycks i skrift utan något parallellt med 

talandet. Texten är frigjort ifrån det muntligt. Ricœur betonar starkt att texten har en distans i 

förhållande till den eller de som skrivit den. Att tolka en text är i hans mening att tillägna sig 

den, vilket i sin tur betyder att den som läser texten ökar sin självförståelse och att texten förstås 

genom den ökade självförståelsen. Därigenom kommer texten att ingå i läsarens diskurs. Det 

fiktiva och det faktiska hänger samman intimt enligt Ricœur. I berättelsen är det sammanflätat 

så att man inte kan dela på dem utan att berättelsen själv faller sönder. Berättelsen menar 

Ricœur har förmågan att skapa ett samband mellan upplevelsevärlden och de stora teoretiska 

systemen. Ricœur anser att litteraturen är ett exempel på hur språket skapar en egen värld. 

Litteraturen handlar om livet och i grunden om det mänskliga handlandet. Berättelser till-

                                                 
1 Palmer, Frank. Literature and moral understanding. s. 188f. 
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kommer utifrån erfarenheten av en reda förverkligad etik. Att tolka text är för Ricœur att förstå 

verkligheten, att förstå verkligheten är att se den sådan som texten ser den.2 Det vill säga ro-

manen är en återspegling av verkligheten vilket även Martha Nussbaum anser. Hon menar att 

romanen är ett viktigt instrument för människans sökande efter och val av det goda livet. Ge-

nom att läsa om en situation kan man lära sig hur man ska handla. Fördelen med litterärt be-

skrivna situationer är enligt Nussbaum att de går att överblicka, vilket gör att man får situa-

tionen klart för sig på ett annat sätt. Nussbaum är en så kallad epi-reader, hon läser en text och 

uppfattar den som tal. Det vill säga hon menar att litteraturen talar till oss och behandlar män-

niskors liv. Litteraturen menar hon framställer verkliga situationen. Läsakten utgör en moralisk 

handling, genom att ta till sig texten blir man delaktig i den situation som framställs. Motsatsen 

till epi-reader är graphi-reader som anser att litteraturen representerar det som är frånvarande, 

det saknas verkliga människor. Litteraturen kan inte förmedla verklighet eftersom den gestaltar 

det som inte existerar. Jacques Derrida är exempel på en graphi-reader, han inriktar sig inte på 

vad texten har för budskap utan på hur språket är strukturerat.3 

I en studie av interaktionen mellan religion och genus kan givetvis en rad olika typer av 

källmaterial användas. I denna studie är tanken att använda en roman, andra typer av material 

hade säkert också kunnat vara givande som till exempel intervjuer. I princip är det bara fantasin 

som sätter gränsen för valet av källa. Ett annat val av källmaterial kunde eventuellt bidra till en 

annan bild av hur religion och genus förhåller sig till varandra. Men jag anser att ett för brett 

källmaterial inte ryms inom ramen för denna uppsats. 

Det bör påpekas att det är min subjektiva bedömning av texten i romanen som lyfts fram. 

De värderingar och normer som åskådliggörs behöver inte vara medvetna av författaren. Jag 

anser att det är omöjligt att ge en helt objektiv bild av romanens innehåll, på grund av att vi som 

enskilda individer bär med oss en ryggsäck av erfarenheter som påverkar uppfattningen. Ny-

anser och intryck skulle kunna uppfattas annorlunda av en annan läsare. 

 

1.3.1 En inblick i Marianne Fredrikssons författarskap 

 

På andra plats efter Jan Guillou är Fredriksson 1980-talets mest lästa svenska författare.4 Det är 

en författare vars böcker utsatts för stark kritik av vissa, medan andra ansett att hennes böcker är 

                                                 
2 Andersson, Helen. Det etiska och estetiska projektet, s. 42 ff. 
3 Resonemanget bygger på en avhandling som är skriven av Andersson, Helen. Det etiska projektet och det este-

tiska. 
4 Engman, Kerstin. ”Populärlitteraturens tålmodiga läsare” i Fönstret nr. 2/1992. s. 32. Fredrikssons böcker har 

även sålts i enorma upplagor på 90-talet. 
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geniala. Fredriksson växte upp i en arbetarfamilj i Göteborg, utbildade sig till journalist och 

flyttade till Stockholm. Hon har arbetat som chefredaktör för tidningen, Allt i hemmet och 

fortsatte sedan sin karriär på Svenska Dagbladet där hon startade Idag-sidan. Under den period 

då hon arbetade på Svenska Dagbladet började hon skriva böcker. 1980 debuterade hon som 

romanförfattare med Evas bok.5 

Ett genomgående tema i romanerna är att hon skriver om kvinnors och mäns mognad och 

deras längtan efter att få den komplicerade tillvaron att gå ihop. Detta innebär att hon tar upp 

frågor om liv och död, kärlek och hat, skuld och försoning. Inspirerad av psykologen Carl 

Gustav Jungs teorier om det kollektivt omedvetna och arketyper bearbetar hon människans sätt 

att förhålla sig till verkligheten. Fokus ligger på livsfrågor och de problem som den enskilda 

individen kan tvingas konfrontera med försöken att får svar. Hennes böcker fascinerar många 

eftersom hon ger läsaren möjlighet att känna igen sitt inre landskap.6 

 

1.4 Metod 

 

Analysen i uppsatsen bygger på två olika forskningstraditioner, den religionsbeteende veten-

skapliga och den feministiska. Inom religionsbeteendevetenskapen studeras religionen som 

upplevelse och beteende med hjälp av metoder och teorier inom psykologi och sociologi. Den 

feministiska forskningen är en tvärvetenskaplig disciplin som strävar efter att upptäcka, kon-

struera och förklara antagna könsstrukturer. Med hjälp av McGuires syn på riter, Ber-

ger-Luckmanns syn på socialisering och Gilligans syn på moralutveckling i kombination med 

Hirdmans genussystemsteori analyserar jag materialet. Hirdmans genusteori blir mitt redskap 

för att bena upp materialet, rent konkret kan man säga att teorin fungerar som ett analytiskt 

redskap. Inom den feministiska forskningen skiljer man inte mellan teori, metod och empiri 

utan ser de tre delarna som sammanflätande de kan inte separeras utan hör samman. All metod 

bygger enligt ett feministiskt perspektiv på ett bakomliggande tänkande d.v.s. en teori, detta 

synsätt gör att ett renodlat metodtänkande inte blir genomförbart. 

Utifrån de tre givna kategorierna socialisering, riter och moral har jag analyserat roman-

gestalterna Anna, Hanna och Johanna i romanen Anna, Hanna och Johanna. Vid genomläs-

ningen av romanen har jag sökt efter material som berör de tre kategorierna, sedan har jag gjort 

en analys av det insamlade stoffet utifrån ett genusperspektiv. Jag är medveten om att kritik kan 

framföras för att jag valt att endast analyserar romanens huvudkaraktärer. En analys av samtliga 

                                                 
5 Gisby, Catarina. ”Ett fascinerande författarskap” i Sökaren nr. 8/1989. s. 24f. 
6 Knutsson, Ulrika. ”Varför läser ni mig?” i Månadsjournalen nr. 10/1991. s. 33-37. 
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romangestalter skulle inte berika uppsatsen snarare skulle analysen riskera att bli ett virrvarr av 

personer vars upplevelser skulle visa sig vara väldigt snarlika. Det finns därför ingen anledning 

att inbegripa samtliga romangestalter i analysen. 

 

1.5 Tidigare forskning 

 

I mitt sökande efter material har jag inte funnit litteratur som direkt behandlar mitt syfte. Det 

finns en uppsjö av böcker som beskriver socialiseringens roll, riternas betydelse och moral men 

inte med syfte att föra samman dessa tre faktorer. Socialiseringen, utformningen av riter och 

den egna moralen är intressant att studera i ett helhetsperspektiv eftersom det i kombination 

med ett genusperspektiv kan belysa hur samspelet mellan religion och genus reflekterar och 

påverkar könsstrukturen.7 

Jag ser det som en omöjlighet att inom tidsramen för denna uppsats ge en fullständig bild 

över tidigare forskning. I teoriavsnittet kommer jag att redogöra för de teorier inom respektive 

område som jag valt att använda mig av i denna undersökning. Jag har med utgångspunkt från 

mitt syfte att studera interaktionen mellan genus och religion valt att utgå från Peter Berger och 

Thomas Luckmanns teori om socialisering, Meredith McGuire teori om riter och Carol Gilli-

gans teori som behandlar moralutveckling. Dessa teorier är valda på grund av att de är gångbara 

inom religionsbeteendevetenskapen. Det är teorier som flitigt använts av andra forskare. 

 

                                                 
7 Behovet av att i studiet av religion inbegripa ett genusperspektiv diskuteras i t ex King, Ursula (red) Religion and 

gender. 
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2. TEORETISK BAKGRUND 

 

2.1 Från kvinnoforskning till genusforskning 

 

Kvinnoforskningen kan indelas i fyra faser, dessa är efter konstruktioner och ska inte ses som 

perioder skilda från varandra. Faserna löper parallellt, tidsangivelserna anger snarare vad som 

var uppe eller/och dominerade under en period. 

 

- socialfilosofisk fas 1850-1930 

- positivistisk-empirisk fas 1930-1960 

- kritisk feministisk fas 1960-1980 

- postmodernistisk diskurs 1980- 

 

Den socialfilosofiska fasen utmanade inte det vetenskapliga tänkesättet. Under den här fasen 

ställs frågor som rör kvinnors position i samhället. Det som skrevs gav uttryck för medel- och 

överklasskvinnornas behov av formell juridisk och politisk ställning. De som skrev ville bidra 

till förändringar i kvinnornas situation. Skribenterna var ofta aktiva inom kvinnorörelsen. 

Signifikativt för den socialfilosofiska fasen är kravet på att kvinnan i likhet med mannen ska 

betraktas som människa.8 Ellen Key (1849-1926) var aktiv under denna fas, hon ansåg att 

uppdelningen på skilda kvinnliga och manliga verksamhetsområden i princip var riktig. 

Kvinnan avviker från normen i samhället, det vill säga mannen. Hon såg moderskapet som den 

största uppgiften för kvinnan och menade att den olikhet som existerar mellan könen skulle 

odlas av kvinnan.9 

Till skillnad från den socialfilosofiska fasen kännetecknas den positivistisk-empiriska 

fasen av att man söker säker kunskap. Kunskapen skulle vara objektiv. Kvinnoforskningen 

präglades av framväxten av den empiriska och positivistiskt orienterade samhällsvetenska-

perna. Under den här fasen utvecklas begreppet könsroller, vilket innebar att man framhävde att 

det existerade ett socialt tryck på kvinnor och män som leder till bestämda roller i samhället.10 

Könsrollsteorierna har senare blivit kritiserade från både vetenskapligt och feministiskt håll. 

Kritiken som fördes fram var att teorierna tenderade till att se roller som löst påhängda identi-

                                                 
8 Holter, H. ”Kvinnoforskning: historisk utveckling och aktuell motsättning.” i Kvinnovetenskaplig tidskrift 

1:1980. s. 9. 
9 Eskilsson, L. - Bergenheim, Å. Förnuft, fruktbarhet, förälskelse. Om kvinnor och kvinnors idéer. s. 263-264. 
10 Holter, H. ”Kvinnoforskning: historisk utveckling och aktuell motsättning” i Kvinnovetenskaplig tidskrift 

1:1980. s. 9-11. 
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teter och de ansågs ofta vara baserade på biologisk grund. Könsrollsteorierna undvek att in-

kludera någon maktaspekt i resonemanget.11 Kvinnor ses under denna period som människor, 

men definierade av män. Simone de Beauvoir (1908-1986) konstaterade att kvinnor och män 

görs till vad de är, snarare än föds till det.12 ”Man föds inte till kvinna, man blir det.” Denna 

tanke är numera väl förankras och utvecklad i feministisk teori. Beauvoir menade att tran-

scendens är en genuint mänsklig egenskap, men det är män som lever i frihet att handla och 

överskrida det givna. Det är männen som är värde-, samhälls- och historieskapande. Kvinnors 

situation däremot karaktäriseras av immanens, ett liv av förvägrad produktivitet och frihet. Med 

andra ord, uppdelningen i manligt och kvinnligt har skapats av männen som därmed stängt in 

kvinnorna i immanens värld.13 Alva Myrdal (1902-1986) och Viola Klein (1908-1973) an-

vänder sig av könsrollsbegreppet i resonemanget i Kvinnans två roller. De menade att kvinnan 

skulle klara av att vara både yrkeskvinna och maka mellan utbildning och karriär. I essän 

”Kvinnans villkorliga frigivning” polemiserar Eva Moberg (f 1932) mot dubbelkravet på 

kvinnan. Moberg menar att det allmänmänskliga hos såväl kvinnor som män är det primära, 

medan det könsbundna kommer i andra hand. Detta faktum innebär att könen inte ska ha olika 

roller, och kvinnan ska inte tilldelas två roller. Både mannen och kvinnan har som plikt att ta 

hand om barnen, samhället ska därför organiseras så att alla kvinnor är ekonomiskt oberoende 

och männen ska sköta hälften av hemarbetet.14 

Kvinnoforskning är den vanligaste benämningen på den kritiska feministiska forskning 

som utvecklats vid universiteten. Denna forskning har satt könet, kvinnors liv, livsvillkor och 

maktförhållanden mellan kvinnor och män i fokus. Mottot är att kvinnliga erfarenheter är vik-

tiga. Kvinnoforskningen har tre kännetecken, den är samhällskritisk, vetenskapskritisk och 

tvärvetenskapligt orienterad. Den nära anknytningen till kvinnorörelsen och en politisk strävan 

att omvandla de samhälleliga könshierarkierna är även utmärkande för kvinnoforskningen. 

Grundläggande har varit dess strävan efter förändring och frigörelse. En viktig utgångspunkt 

för kvinnoforskningen har varit att vetenskapen inte är könsneutral. Kritik har riktats mot två 

håll, för det första hävdar den att forskningen har varit manscentrerad, vilket innebär att kvinnor 

är osynliggjorda och att mannen är norm för det mänskliga. Den traditionella vetenskapen 

representerar en manlig syn på världen och speglar manliga erfarenheter. För det andra hävdar 

denna vetenskapskritik att forskningen har framställt kvinnor på ett förtryckande sätt eller som 

avvikare till en manlig norm. Den teoretiska utvecklingen inom den moderna kvinnoforsk-

                                                 
11 Hirdman, Y. ”Genussystemet” i Demokrati och makt i Sverige, SOU 1990:44. s. 74. 
12 De Beauvoir, S. Det andra könet. s. 162. 
13 De Beauvoir, S. Det andra könet. 
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ningen tog framförallt sin utgångspunkt i två övergripande begrepp som berör strukturella 

förhållanden, patriarkat och kapitalism.15 

Om man gör en grov indelning kan tre olika teoretiska strömningar urskiljas som utveck-

lats under 1970-talet, radikalfeminism, marxistisk feminism, socialistisk feminism och mate-

rialistisk feminism. Radikalfeministerna utgår ifrån att det är kön och inte klass som är den mest 

grundläggande orsaken till förtrycket i samhället och historien. Men detta innebär inte att de 

behöver bortse från klassförtrycket. Förhållandet mellan könen är könspolitiskt. De anser att 

det är patriarkatet, det vill säga mäns makt över kvinnor som är det mest centrala förtryckssy-

stemet i analysen. Begreppet medvetandehöjning står i fokus för radiakalfeministerna, vilket 

innebär att kvinnor tillsammans med andra kvinnor ska uppmärksamma de egna konkreta 

erfarenheterna av förtryck.16 Marxistiska feminister utvecklar och utvidgar de marxistiska 

termerna för att använda de på kvinnor. Grunden för kvinnoförtryck anser de finns i det kapi-

talistiska produktionssättet, med andra ord kvinnoförtrycket är i kapitalets tjänst. Detta innebär 

att kvinnans ställning i samhället inte kan förändras utan att de grundläggande egendomsför-

hållandena i samhället förändras.17 De socialistiska feministerna kombinerar de två riktning-

arna, det vill säga de ger könsrelationerna utrymme samtidigt som de använder sig av den 

marxistiska metoden för att komma fram till en lösning. Arbetsdelningen menar de ger upphov 

till köns- och klassförtryck, patriarkat och kapitalism. Grunden för kvinnors underordning finns 

enligt de socialistiska feministerna i det könstypiska arbetet, oavsett om det utförs i hemmet 

eller i arbetslivet. Både patriarkatet och kapitalismen drar nytta av kvinnors underordning.18 

Den materialistiska feminismen menar att kvinnor är en klass som står i konfrontation med 

männen. Kvinnorna bildar en ”könsklass, en klass som inte baseras på biologiskt kön utan på 

socialt kön, där kön fungerar som ‘tecken’ på en grupptillhörighet.”19 Samhället har struktu-

rerats kring idén att det finns två motsatta kön, kvinnligt och manligt. Kvinnorna är enligt de 

materialistiska feministerna som social klass exploaterade och underordnade männen.20 

Under 1990-talet har postmodernismen kommit att influera utvecklingen av teorier inom 

kvinnoforskningen. Det som genomsyrar postmodernistisk teori är heterogenitet, mångfald och 

mariginalitet. Generella och universella teorier förkastas istället betonas det lokala och speci-

fika. Postmodernistisk forskning handlar om att konstruera en diskurs utifrån kvinnans stånd-

                                                 
14 Moberg, E. ”Kvinnans villkorliga frigivning” 
15 Holter, H. ”Kvinnoforskning: historisk utveckling och aktuella motsättningar” i Kvinnovetenskaplig tidskrift 

1:1980. s. 12-19. 
16 Abbott, P. - Wallace, C. Introduktion till sociologi. Feministiska perspektiv, s. 47-50. 
17 Abbott, P. - Wallace, C. Introduktion till sociologi. Feministiska perspektiv, s. 50-52. 
18 Abbott, P. - Wallace, C. Introduktion till sociologi. Feministiska perspektiv, s. 56-59. 
19 Abbott, P. - Wallace, C. Introduktion till sociologi. Feministiska perspektiv, s. 56. 
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punkt.21 Postmodernismen är mycket mer omfattande än vad jag här gör sken av, men jag anser 

att en utveckling vidare inte får plats inom ramen för den här studien. 

 

2.1.1 Feminism kontra kvinnoforskning 

 

Allt sedan 1700-talet har feminismen som en intellektuell och politisk rörelse för kvinnans 

sociala och politiska frigörelse existerat.22 Feminism är en rörelse som gör motstånd mot 

kvinnors underordnade ställning i samhället. Till grund ligger ett jämlikhets- och frigörelse-

krav. Ur feministiskt perspektiv handlar vetenskap inte bara om att förstå och förklara världen, 

utan också om att förändra den. Den feministiska samhällskritiken riktar sig mot politisk, 

ekonomisk och ideologisk ojämlikhet och förtryck. Varför och hur ojämlikhet och förtryck 

uppstått och reproduceras är centrala frågor inom feministisk teori. Den övergripande gemen-

samma referensramen för den feministiska forskningen är ett den ser könet och maktförhål-

landet mellan kvinnor och män som en avgörande samhällelig organisationsprincip. För att 

kunna förstå och förklara den sociala verkligheten är det, enligt den feministiska teorin, av 

central betydelse att se vad kön och social ojämlikhet som grundas på kön innebär för såväl 

övergripande samhällsstrukturer som den enskilda individens handlande.23 Det går inte att sätta 

likhetstecken mellan feminism och kvinnoforskning eftersom forskarens egna värderingar 

påverkar definitionen. Det existerar en påverkan av idéer och teorier mellan feministisk 

forskning och kvinnoforskning, skillnaderna är diffusa. Men förenklat skulle man kunna hävda 

att kvinnoforskningens mål är att upptäcka/konstruera och förklara antagna könsstrukturer. 

Medan man inom den feministiska forskningen försöker förklara/bekämpa det som man vet är 

fel i vetenskapen/historien, man har tagit ställning för den feministiska ideologin, underförstått 

används forskningen för kvinnokampens fördel.24 

 

2.1.2 Genussystemet 

 

Kvinnor och män är inte självklara och oproblematiska kategorier. Det har förts en diskussion 

kring begreppet kön, kvinnoforskningen har skilt på biologiskt och socialt kön, d.v.s. kön och 

genus. Begreppet genus beskriver det kulturellt och socialt skapade könet. Det används för att 

                                                 
20 Abbott, P. - Wallace, C. Introduktion till sociologi. Feministiska perspektiv, s. 54-56. 
21 Abbott, P. - Wallace, C. Introduktion till sociologi. Feministiska perspektiv, s. 63f. 
22 Bråkenhielm, C. m.fl. Aktuella livsåskådningar del 2. s. 11. 
23 Linden, C. - Milles, U. Feministisk bruksanvisning, s. 9 ff. 
24 Hallberg, M. ”Feminism, genus och vetenskapsstudier” i Tidskrift för vetenskapsstudier, s. 13ff. 
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klargöra att det inte är det biologiska könet som bestämmer den sociala positionen. Begreppet 

genus kan ses som ett redskap som används för att studera ord som manlighet och kvinnlighet.25 

Joan Scott har analyserat begreppet genus, vilket hon ser som en självständig analytisk kategori 

där det primära är att studera maktrelationer. Istället för att söka efter enskilda orsaker och 

ursprung till ojämlikhet så poängterar Scott processer som förklarar hur genus skapas och 

förändras. Det är enligt Scott av betydelse att genus ses som ett socialt och kulturellt förän-

derligt maktförhållande. Scott ser gender dels som sociala relationer vilka baseras på förvär-

vade könsskillnader och dels som ett sätt att uttrycka maktrelationer. Hennes synsätt är baserad 

på idén att båda könen har ojämlik tillgång till materiella och symboliska resurser. Språket och 

diskursen har i Scotts resonemang central betydelse. Skillnader mellan könen synliggörs enligt 

henne i språket vilket i sig skapar makthierarkier.26 

Yvonne Hirdman är en forskare som har tolkat och vidareutvecklat begreppet gender i 

Sverige. Enligt Hirdman ska inte genussystemet bara ses som en teori utan som en benämning 

på ett historiskt faktum, eftersom könsskillnaderna i själva verket är socialt och kulturellt 

konstruerade. Hirdman använder begreppet genus för att lyfta fram kvinnligt och manligt som 

kulturella instruktioner. Genussystemet byggs upp av två grundläggande principer, dels en som 

slår fast att kvinnligt och manligt bör särskiljas och dels den existerande hierarkin som värderar 

det kvinnliga och manliga och gör det manliga till norm. Enligt Hirdman existerar systemet på 

samtliga nivåer i samhället, på övergripande kulturell nivå, på institutionsnivå och på individ-

nivå. Systemet skapas och reproduceras på samtliga nivåer genom övergripande tankemönster 

på övergripande nivå. Begrepp som genuskontrakt och genuskonflikt använder hon för att 

klargöra det faktum att samhällen organiseras i termer av kvinnligt och manligt, vilket hon 

anser har påverkat politiken och samhällsutvecklingen. Hon menar att historien i ett tydligt 

mönster har visat hur segregering mellan könen har fått enorma följder, till följd av att sam-

hället varit uppbyggt utifrån manligt respektive kvinnligt. När den demokratiska tanken och 

den kapitalistiska organisationen fick behov av att dra in kvinnor i samhället blev konsekvensen 

att den gamla genusordningen, som bygger på segregering hotades. Resultatet blev en konflikt 

mellan integrering och segregering vilken Hirdman kallar för genuskonflikt. Hon anser att det 

sker förhandlingar mellan mäns och kvinnors platser i samhället, vilket hon kallar för att upp-

rätta ett genuskontrakt.27 Genussystemet kan enligt Hirdman studeras praktiskt genom ge-

                                                 
25 Hirdman, Y. ”Vad är kvinnohistoria” i Hirdman, Y. m.fl. Kvinnohistoria. s. l8f. 
26 Scott, J. Gender and the politics of history. I kapitel 2 presenterar Scott sitt förhållningssätt till begreppet genus, 

orskning. s. l48ff. 

s. 28-50. 
27 Hirdman, Y. ”Genussystemet - reflektioner kring kvinnors sociala underordning” i Eriksson, C. (red) Genus i 

historisk f
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nuskontrakten, i dessa kontrakt regleras vad som är signifikativt för manligt respektive kvinn-

ligt. 

 

”Vi kan säga att det ser ut som om varje samhälle och varje tid har något slags ‘kontrakt’ mellan 

könen, ett begrepp som är användbart trots att det inte får förstås som ett köpslående mellan två 

jämnstarka kumpaner, tvärtom, oftast är det ett kontrakt uppdraget av den part som definierar den 

andra.”28 

 

På samtliga nivåer upprättas dessa kontrakt, som ofta är abstrakta och synliga men kan även 

vara konkreta som t ex arbetsdelningen mellan könen. Genom samspelet mellan män och 

kvinnor skapas kontraktet, Hirdman menar att kontraktet ses son något naturligt och givet för 

båda parter. 

 

2.1.3 Kritik mot teorierna om genussystemet 

 

Hirdmans synsätt på genussystemet är inte obestridligt. Det existerar givetvis olika teorier och 

perspektiv inom genusforskningen. Andra forskare t ex Gudrun Andersson menar att Hirdmans 

sätt fokuserar alltför mycket på individen, medan det i andra samhällen kan vara andra kate-

goriseringar som är viktigare att framhäva t ex familjen, släkten etc.29 

Genussystemets universella uppbyggnad och strukturalistiska perspektiv har fått kritik av 

Lena Sommestad. Hon anser att det inte ges tillräckligt med utrymme för aktörerna och det 

mänskliga handlandet, systemet är för abstrakt och generaliserbart vilket medför att variationer 

mellan till exempel regioner och klasser kan förbises. Sommestad poängterar det historiskt 

föränderliga och tar hänsyn till andra kategoriseringar, såsom t ex klass.30 

Christina Carlsson Wetterberg ifrågasätter Hirdmans genussystemteori på två punkter, 

systemets sätt att förklara förändring och kopplingen till empirin. Carlsson menar att dessa 

problem uppstår till följd av att Hirdman inte förklarar underordningens ursprung och därmed 

inte redogör för utgångspunkterna för den historiska analysen. Hirdmans genussystemteori tar 

inte enligt Carlsson tillräcklig hänsyn till de existerande faktiska livsvillkoren och hand-

lingsmönstren. Carlsson förespråkar teorier som är mer historiskt förankrade och på ett mer 

ingående sätt integrerar den samhälleliga kontexten, ”vare sig det är i termer av patriarkala 

                                                 

30 Sommestad, L. ”Mejerskor, industrialisering och politik - argument för en komparativ genusforskning” i Rap-
port III från det 22 nordiska historikermötet, Fra kvinnehistorie till kjönnshistorie? s. 116ff. 

28 Hirdman, Y. ”Genussystemet - reflektioner kring kvinnors sociala underordning” i Eriksson, C. (red) Genus i 
historisk forskning, s. 152. 

29 Andersson, G. Tingets kvinnor och män. Genus som norm och strategi under 1600- och 1700-tal. s. 15. 
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strukturer och manliga egen intresse eller i termer av genussystem och dess logiker - ser 

kvinnor (och män) som handlande subjekt i komplexa sammanhang.”31 

Judith Butler gör i sin forskning en analys av den språkliga och filosofiska logik, som 

uppr

ch hur det konstrueras varierar mellan forskarna. Men 

det s

het att lyfta fram det som uppfattas 

som

ogörelse för debatten kring genus och mitt egna förhåll-

ning

inom denna uppsats ramar att redogöra ytterligare för debatten. I analysen kommer jag utifrån 

   

ätthåller biologiskt kön som det socialas ursprung. Enligt henne undangöms här den 

omständighet, att det sociala tjänar produktionen av det biologiska som dess naturliga existens- 

och identitets villkor. Hon analyserar förhållandet mellan det biologiska och det sociala för att 

visa, att det som allmänt uppfattas vara det primära villkoret - det biologiska - egentligen är en 

uppfattning av det sociala könet. På detta viset avskaffar Butler begreppet kön, enligt henne är 

det genussystemet som skapar kön. Det vill säga Butler menar att det är diskursen som skapar 

positionerna mellan män och kvinnor.32 

Synen på hur genus ska definieras o

om enar är att en forskare som nyttjar sig av ett genusperspektiv försöker finna de infor-

mella hindren och lyfta fram de maktstrukturer i samhället som påverkar ordningen mellan 

könen. Att diskutera i termer av genus innebär att en djupare dimension av mänskliga relationer 

och samhälleliga relationer kan åskådliggöras. Genusperspektivet förutsätter att individens 

identitet är formad av kulturen. Detta innebär att människans identitet inte är statisk och en-

hetlig utan varierar över tid. Det vill säga definitionen av kvinnligt och manligt påverkas av den 

sociala miljön och präglas indirekt av samhällets normer. 

Att utgå från genus och inte kön anser jag ger möjlig

 manligt och kvinnligt, d.v.s. att se hur människor konstruerar och tolkar ge-

nus/genusrelationer. Om man förklarar skillnaderna som kulturella konstruktioner, lämnas 

vägen öppen för eventuella förändringar av genusordningen i vårt samhälle. Det blir inte ett 

slutet, statiskt system utan det finns möjligheter till förändring. Jag utgår alltså ifrån att köns-

skillnader är kulturellt konstruerade. 

Jag har i detta kapitel gett en red

ssätt. Denna bakgrund är nödvändig eftersom genusperspektivet kommer att genomsyra 

analysen av romanen, Anna, Hanna och Johanna. Parallellt med detta har mina intentioner varit 

att förmedla genusbegreppets komplexitet. Det finns ingen klar linje att följa utan synen på 

genus varierar mellan forskare. De forskare som jag hänvisat till är delaktiga i en debatt på olika 

nivåer hur genus och genussystem ska uppfattas och användas. Tyvärr finns det inte utrymme 

                                              
31 Carlsson Wetterberg, C. ”Från patriarkat till genussystem - och vad kommer sedan?” i Kvinnovetenskaplig 

tidskrift nr 3, 1992. s. 34ff. 
32 Res Publica nr. 1-2/97 s. 13-23. 
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synen på kön som kulturellt skapat försöka lyfta fram hur religionen påverkar konstruktionen 

av genus. Detta kan ses som ett steg att visa hur kulturen, som indirekt starkt präglats av den 

kristna traditionen under en lång tidsperiod, inverkat på genusordningen i samhället. 

 

2.1.4 Reflektioner över påverkan av resultat på grund av feministisk utgångspunkt 

 och 

rskningen etablerad. Dock finns det fortfarande diskussioner kring huruvida den feministiska 

ch vad som ses som Ideologi” är därför till inte så liten del en 

kons

unkt utan klart redogör för 

mitt

                                                

 

Inom områden som humaniora och samhällsvetenskap är idag den feministiska teorin

fo

utgångspunkten påverkar resultatet. Är det så att den feministiska forskaren väljer att lyfta fram 

de svar som passar in i teorin? 

Kunskap skapas genom förhandlingar inom vetenskapssamhället. ”Vad som kommer att 

betraktas som ‘teori/kunskap’ o

ekvens av relationer bland forskare och andra signifikanta aktörer.”33 Detta innebär att 

forskare är oavsett utgångspunkt påverkade av ideologi i forskningen. Enligt Eva Magnusson 

utgör psykologin ett exempel på hur området som vetenskap och praktik påverkat av ideologi 

och förändrats i takt med det samhälleliga ideologiska klimatet. Det intressanta med psykologin 

jämfört med den feministiska forskningen är att det ideologiska aldrig påtalats utan har dolts 

genom anspråk på objektivitet och neutralitet. Detta har fått konsekvensen att inom den psy-

kologiska forskningen har man inte ställt ideologi och teori mot varandra vilket är fallet inom 

den feministiska forskningen.34 Forskare använder enligt Magnusson ”sina kunskaper till att 

‘dammsuga’ sitt material på allt det kan ge när det gäller frågeställningarna.”35 Det vill säga den 

kunskap som man bär med sig i livet påverkar forskningen. Vad som är att betrakta som ide-

ologi respektive teori är en gränsdragning som är subtil. Bland feministiska forskare är med-

vetenheten stor om att feminism är både ideologi och vetenskap.36 

Genom att utgå från ett feministiskt perspektiv gör jag ett ställningstagande som jag tydligt 

redogör för. Detta innebär att jag inte försöker dölja min utgångsp

 sätt att närma mig materialet. Jag kommer att studera vad kön betyder i kvinnors vardag-

liga liv utifrån ett feministiskt perspektiv. Vid analysen av romanen söker jag därmed igenom 

texten efter händelser som kan föras till någon av de kategorier som jag strukturerat materialet 

efter. Utgångspunkten gör att jag med stor sannolikhet kommer att se fler exempel på inne-

börder i kön än vad en annan forskare med en annan utgångspunkt hade sett. 

 
33 Magnusson, Eva. Vardagens könsinnebörder under förhandling - om arbete, familj och produktion, s. 273. 
34 Magnusson, Eva. Vardagens könsinnebörder under förhandling - om arbete, familj och produktion, s. 273f. 
35 Magnusson, Eva. Vardagens könsinnebörder under förhandling - om arbete, familj och produktion, s. 274. 
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2.2 Teorier om socialisering, riter och moralutveckling 

 

2.2.1 Berger och Luckmann - Socialisering 

 

Utgångspunkten i Berger och Luckmanns framställning är att människan befinner sig i ett 

ialektiskt förhållande till sin omgivning - människan påverkar sin omgivning men påverkas 

                                                

d

själv av omgivningen.37 Människan är en social varelse vilket är en förutsättning för samhällets 

framväxt. Vi är till skillnad från djuren endast till en viss del styrda av drifter, drifterna tar inte 

överhand utan människa har förmåga att skapa sin egen ordning. Ordningen utgör ett skydd från 

kaoset. Samhällsutvecklingen är en dialektisk process mellan de enskilda individerna och det 

omgivande samhället. Det mänskliga är socio-kulturellt föränderligt. Face to face strukturen är 

den minsta sociala strukturen, ur den uppstår relationer och institutioner. Genom att observe-

ra/iaktta hur andra gör och sedan efterlikna beteendet i liknande situationer, lär vi oss hur vi ska 

handla. Vi objektiverar handlingen vilket innebär att vi upplever den som att det ligger utanför 

oss hur man gör, det blir en grund som vi kan återvända till. Det vill säga objektifiering in-

kluderar det som skapas i det yttre, det tas för givet och vetenskapen om att det skapas i män-

niskan glöms bort. Språket är en objektifiering, det upprätthåller verkligheten. Språket gör det 

möjligt för inre upplevelser att existera utanför individen, genom språket blir de verkliga. Typer 

vägleder och skapar ordning, typifiering innebär att vi stoppar in varandra i fack som förenklar 

tillvaron. Vi säger till oss själva det där är en människa, det där är en kvinna, det där är en 

intellektuell osv. Typifieringar förenklar men distanserar också. Typifieringar gör att vi inte 

behöver analysera varje situation och handling, vi bär med oss kunskap av våra erfarenheter 

som vi upplevt i samspel med andra. Benägenhet till vanemässighet är embryot till ett samhälle. 

Vanan är upphovet till institutionalisering. Alla tar del av samma kunskap i ett litet samhälle, 

men ju större och mer komplicerat ett samhälle är minskar möjligheten att alla ska kunna allt. 

Samhället blir segmenterat, olika sektorer med experter skapas.38 Behovet av legitimering ökar 

ju längre från upphovet till institutionerna vi är. Legitimeringarna försvara och värderar men 

hjälper oss även att förstå varför det är som det är. Legitimering har sin funktion nu och är både 

kognitiv och normativ. För att bevara den sociala ordningen och gemenskapen har legitime-

ringen en horisontell sida. Legitimeringen har även en vertikal sida som anger min plats i 

samhället. Det finns fyra nivåer av legitimering. Den första är den lingvistiska nivån som ge-

 
36 Magnusson, Eva. Vardagens könsinnebörder under förhandling - om arbete, familj och produktion, s. 274. 
37 Berger, Peter - Luckmann, Thomas. Kunskapssociologi, s. 153. 
38 Berger, Peter - Luckmann, Thomas. Kunskapssociologi, s. 49-60. 
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nom ordförrådet är kopplat till institutionen, den kan ses som en för teoretisk nivå. Institutionen 

legitimeras av språket till exempel man och hustru legitimerar äktenskapet. Nivån känne-

tecknas av budskapet ”så här är det”. Den andra nivån är början till en teoretisk legitimering, i 

boken kallas den för den rudimentära nivån. Denna nivå är ofta knuten till handlingar och kan 

bestå av ordspråk, myter, sagor och sägner. Explicit nivå är den tredje, på den här nivån kopplas 

teorier till olika experter och specialiserad personal till exempel läkare, lärare och ingenjörer. 

Den explicita nivån är en institutionell legitimering, hela institutioner ska legitimeras. På den 

här nivån utkristalliseras också hur roller ska förhålla sig till varandra. Den sista nivån är 

symboliskt universum som utgör en samlad teoretisk tradition som omfattar universum i sin 

helhet. Den talar om institutioners funktion i förhållande till andra institutioner, det vill säga 

den ger en bild av helheten. Nivån skapar mening socialt och historiskt. Det symboliska uni-

versat hotas ständigt av det som är kaotiskt och av hot från andra symboliska universa. Hela 

tiden krävs det att det symboliska universa finner metoder för att hantera hoten, metoderna kan 

till exempel vara definitioner, avgränsningar, terapi eller maktdemonstrationer. Det symboliska 

universat utvecklas och förändras av kampen mot hoten.39 Berger och Luckmann tar upp två 

metoder för att definiera hot mot verkligheten: 

 

• Terapi - möter hotet genom att integrera det och använda det i sin verklighet. 

 Tillintetgörelse - utesluter och bagatelliserar, man vill inte se hotet utan det förträngs.40  

s, 

år en mening och införlivas av individen. Internaliseringen är början på en läroprocess där det 

enom 

socialisationen blir vi medlemmar i samhället, detta sker i två steg: primär socialisation och 

                                                

•
 

Internalisering är hur jag gör verkligheten till min egen. Det vill säga hur verkligheten upplev

f

yttre inlemmas i och görs begripligt för individen. Barnet blir genom internaliseringen en social 

varelse. Individen tar in intryck och låter sig påverkas av dem, det vill säga individen interna-

liserar det hon ser. Men genom hennes handlingar och sätt att förhålla sig externaliseras hennes 

inre och läggs ut. Hennes inre tar yttre gestalt. Socialisationsprocessen löper genom hela livet, 

det är en process där vi ska införlivas i samhället samtidigt som samhällets normer, värderingar 

och språk ska införlivas i oss. Genom socialisationen blir vi medlemmar i samhället.41 

Socialiseringsprocessen löper genom hela livet, det är en process där vi ska införlivas i 

samhället, samtidigt som samhällets normer, värderingar och språk ska införlivas i oss. G

 
39 Berger, Peter - Luckmann, Thomas. Kunskapssociologi, s. 113-118. 
40 Berger, Peter - Luckmann, Thomas. Kunskapssociologi, s. 172-189. 
41 Berger, Peter - Luckmann, Thomas. Kunskapssociologi, s. 77f. 
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seku

heten och den yttre hotas eller inte stämmer överens. Det blir en total omvändelse, 

sam

ndär socialisation.42 Den primära socialisationen äger rum i barndomen, då individen är 

som mest formbar.43 Personer som har en emotionell betydelse för barnet definieras som sig-

nifikanta andra. Samspelet mellan barnet och de signifikanta andra formar barnet. Barnet blir 

det den kallas, till exempel om ett barn ständigt får höra att han är stygg ser han sig själv som 

stygg. För att den primära socialisationen ska bli framgångsrik krävs en symmetri mellan det 

inre och det yttre. Men ofta existerar det en asymmetri. När de signifikanta andra övergår till att 

ses som generaliserade andra når man en viss slutpunkt. Den primära socialisationen hotas när 

de signifikanta andra försvinner, t ex vid katastrof och kaos. Den hotas också i situationer som 

väcker upp det djupaste, det vill säga vid existentiella funderingar. Den sekundära socialisa-

tionen byggs ovanpå den primära som är svår att rubba. Den sekundära hotas inte av existen-

tiella frågor.44 Genom den sekundära socialisationen tar vi in nya roller och nya sektorer av 

verkligheten, exempelvis när vi byter arbete. De signifikanta andra byts ut mot generaliserande 

andra d.v.s. lärare som hjälper oss att utvidga våra strukturer och vår verklighet. Det som gäller 

är riktigt oberoende av vem som förmedlar det. Vi uppfattar det inte som viktigt bara för att 

fröken säger det utan för att det är det som gäller. Till dessa generaliserade andra är våra band 

inte så starka som till de signifikanta andra. Detta innebär att vi kan lära oss saker utan att 

relatera oss känslomässigt till dem som lär oss. Vi har möjlighet att välja mellan olika verk-

lighetsuppfattningar och kan byta sektorer.45 De sociala strukturer och den bas vi har för att 

vidmakthålla vår verklighet kallas för plausibilitetsstruktur. Det krävs ett levande samtal mellan 

människor som delar samma struktur för att plausibilitetsstrukturerna ska kunna vidmakthål-

las.46 

För att förändra den primära socialisationen krävs en resocialisation, där den primära so-

cialisationen byts ut. Växlingen kan bero på en misslyckad primär socialisation eller att den inre 

verklig

ma villkor som i primär socialisationen krävs. Resocialisationen innebär att man genomgår 

en total förändring där det som varit tolkas i ljuset av det nya man upplevt. Den sekundära 

socialisationen innebär att det nya tolkas i ljuset av det gamla, det vill säga den primära socia-

lisationen ligger kvar i grunden och förändras inte, utan utgör en grund stomme.47 

                                                 
42 Berger, Peter - Luckmann, Thomas. Kunskapssociologi. s. l53ff. 
43 Berger, Peter - Luckmann, Thomas. Kunskapssociologi. s. l55ff. 
44 Berger, Peter - Luckmann, Thomas. Kunskapssociologi, s. 162-171. 
45 Berger, Peter - Luckmann, Thomas. Kunskapssociologi, s. 162ff. 

9. Vid genomläsningen av Berger och 
r medveten om könsskillnader. Deras 

 tillvaron. Exemplen som tas upp i boken 
 samhället. Det ges inget utrymme för den 

46 Berger, Peter - Luckmann, Thomas. Kunskapssociologi, s. 180ff. 
47 Berger, Peter - Luckmann, Thomas. Kunskapssociologi, s. 182-18

Luckmanns bok, Kunskapssociolgi, upplevde jag att författarna inte ä
synsätt präglas av en patriarkalisk, hierarkisk och sexistisk bild av
handlar i majoritet om män, eller mannen ses som den givna normen i
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2.2.2 McGuire - riter 

 

McGuire utgår från ritens funktion, vilket innebär att hon beskriver riten i relation till religio-

en. Hon har ett psykologiskt/sociologiskt perspektiv, vilket medför att hon fokuserar på ritens 

et och Kohlberg utvecklat en modell för den moraliska utvecklingen. 

iaget och Kohlbergs teorier har rönt stor uppmärksamhet och båda gör anspråk på stor gil-

                                                

n

funktion för den enskilda individen, institutionen eller gruppen. Ritualer består enligt McGuire 

av symboliska handlingar som har en religiös mening. Ritualer kan ses som ett verktyg för 

förvandling av tid och rum. Ritualer hjälper en att översätta bilder till en fysisk eller mental 

emotionell verklighet, till exempel metaforen vila i Guds hand kan översättas av individen till 

att Gud ger trygghet. Det är den symboliska innebörden/meningen som gör en handling till 

rituell, inte innehållet i handlingen. För att den rituella handlingen ska vara levande krävs en 

relation mellan symbolik och gruppens gemensamma tolkning. Ritualer återger inte moment 

från tidigare händelser, de är själva händelsen. Ritualer är pågående processer som uppkommer 

och dör ut. Ritualer är en stor kraftkälla men de är inte kopplad till tron, de skapar även erfa-

renhet och ger en gemensam tolkningsram. Ritualer är symboliska handlingar som bygger upp 

en gemenskap och ger ett förhållningssätt till tron.48 

 

2.2.3 Gilligan - Moral 

 

Gilligan har utifrån Piag

P

tighet av sina teorier. Målet med Piagets teorier är att ge en helhetsbeskrivning och en allmän 

förståelse för det mänskliga förståndet och dess utveckling även Kohlberg gör anspråk på att 

hans moralutvecklingsteori har universell giltighet. Båda två utgår ifrån att människans ut-

veckling går genom stadier.49 

 
emotionella aspekten, betoningen ligger istället på den kognitiva sidan av tillvaron, socialisation och legitime-
ring av verkligheten. Deras teori upplever jag som statisk och sluten, alla händelser är enligt dem orsaksbe-
tingade och lagbundna. Om vi har alla kraven som behövs för resocialisation uppstår resocialisation, men är det 
så enkelt. Berger och Luckmanns teori innebär att människan inte har något val, utan styrs av de givna förut-
sättningarna. Jag anser att min studie visar att det inte är så utan att det är mer komplicerat. 

 mitt 

49

kandet är intuitivt 

r logiska tankeoperationer. På det konkret operationella stadiet (7-11 år) 

48 McGuire, Meredith. Religion. The social context. s. 17-20. Exemplet med metaforen är inte McGuires utan
försök att åskådliggöra hennes teori. 

 Piaget menar att människan genomgår fyra stadier i sin kognitiva utveckling. Hon börjar i ett intuitivt och 
konkret tänkande där jaget är i centrum, där det bara kan se tillvaron ur sina egna synvinklar. Allt tänkande har 
ett praktiskt syfte. Barnet har inte förmågan att arbeta med symboler vare sig i språk eller i tänkande. Det som 
inte syns finns inte. Detta stadium kallas för det sensomotoriska stadiet (födelsen - 2 år). Enligt Piagets teori 
utvecklas sedan människan till att successivt skilja på sig själv till skillnad från sin omgivning och till ett mer 
abstrakt tänkande. Nästa stadium är det preoperationella stadiet (2-7 år), barnet uppfattar saker och händelser 
åskådligt och direkt. Barnet utvecklar ett kommunikativt språk och symboliskt tänkande. Tän
och utgår från det konkreta. Barnet förstår sin värld utifrån vad det direkt uppfattar. Men barnet börjar nu re-
flektera över sina handlingar och utfö
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Gilligan anser att den moraliska utvecklingen såsom Piaget och Kohlberg beskriver, inte 

tar hänsyn till olikheter hos könen. De grundar sin syn på människans utveckling enbart på 

pojk

 kring Piagets preo-

utveckling. Den första handlar om omsorgen om sig själv, i denna fas anses man självisk. Det 

h

ko  

ja  

av

   

ars och mäns utveckling. De utgår enligt Gilligan från ett tänkande som leder till separation 

och självständighet. Vilket innebär en separation från modern och deras moralutveckling är 

inriktad på rättvisa. Gilligan anser att Kvinnors tänkande är mer intuitivt. 

Kvinnor menar hon som tänker så abstrakt och logiskt som män förväntas göra uppfattas som 

okvinnliga. Kvinnor ska enligt traditionen ha ett tänkande som håller sig

perationella och konkret operationella stadium. Detta snäva synsätt innebär att kvinnor ska 

tänka intuitivt och utgångspunkt i den kontext hon befinner sig i. Kvinnors moraliska omdömen 

skiljer sig från männens menar Gilligan. Moraliska problem ser kvinnor som en fråga om 

omsorg och ansvar i relationer och inte som männen en fråga om rättigheter och regler. Mora-

liska problem orsakas hos kvinnor av motstridiga plikter och inte av rivaliserande rättigheter. 

Gilligan anser att kärnan i ett moraliskt beslut är valet och viljan att ta ansvar för detta val. Men 

om man anser att man inte har någon valmöjlighet fråntas man ansvaret som beslutet medför. 

Gilligan menar att det existerar tre moraliska perspektiv dessa framträder i omsorgsetikens 

andlar om att klara sig själv, överlevnadsprincipen är den starkaste. Övergången till nästa fas 

mmer när man börjar bli medveten om att andra visar omsorg om mig. Det utvecklas till att

g själv också kan visa omsorg om andra, vilket är grunden i nästa fas. Den andra fasen präglas

 moderlig moral, moral som ser till omsorgen om de beroende och eftersatta. I denna fas är 

                                              
utvecklar barnet förmåga att konkret reflektera. Det finns hos barnet en förmåga att genomföra ett inre logiskt 
tänkande, även om det fortfarande tar sin utgångspunkt i det konkreta. Barnet kan tänka fram och tillbaka i 
orsak-verkankedja, det kan dra logiska slutsatser. Barnet kan alltmer lämna sin subjektiva synvinkel. Barnet 
internaliserar normer och värderingar eftersom det kan tänka operationellt och förstår normernas oberoende av 
den konkreta situationen. Barnets lek präglas av regellekar och barnet kan fungera självständigt. I det formellt 
operationella stadiet utvecklas ett abstrakt tänkande. Vilket innebär att man kan hantera logiska relationer utan 
att se dem åskådligt framför sig. När det gäller moralutvecklingen menade Piaget att barnet i det föroperationella 
stadiet saknar förmåga att hantera mänskliga relationer och se sin egen roll i en samarbetslek. Eftersom ego-
centrismen gör att barnet ser allting ur egen synpunkt. När barnet kommer upp i förskoleåldern är barnet fixerat 
vid själva regeln och den auktoritet som driver idén. Barnet försöker göra rätt genom att lyda de normer och 
värderingar som finns i deras omgivning. Nästa steg i barnet moralutveckling är att lära sig se att vissa hand-
lingar stämmer med vissa regler och att det gäller att bedöma om en handling är riktig för att den överens-
stämmer med en viss regel eller därför att den överensstämmer med en moralis princip. Kohlberg utgår i sin 
moralutvecklingsteori från hur man resonerar sig fram till sina etiska överväganden. Resultatet kan bli olika 
utifrån olika sätt att resonera. Kohlberg delar in moralutvecklingen i sex stadier som kan sammanfattas i tre 
nivåer. Den första är den prekonventionella nivån och den har utgångspunkt, det som ger mig njutning är rätt. 
Rätt eller fel är beroende på om jag får beröm eller klander. Den andra nivån är den konventionella nivån som 
har en sociocentrisk utgångspunkt. Andras bestämningar avgör vad som är moral. Det vill säga omvärldens 
förväntningar, regler och konventioner styr det moraliska handlandet. Den tredje nivån är den postkonventio-
nella nivån som är en principiell nivå. På denna nivå har man uppnått en personlig utvecklad moral princip. Man 
inser att verkligheten inte är enkel utan att existerar alternativa lösningar som man själv måste ta ställning till. 
Både mina principer och samhällets bestämmer moralen. (Textavsnittet om Piaget och Kohlberg är baserat på 
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det goda det samma som omsorg om andra, det är endast de andra som legitimerar kvinnans 

omsorg. Detta får konsekvensen att hon själv blir utesluten, det uppstår en obalans. Upptäckten 

eller medvetenheten om att jag själv kan visa omsorg om andra, är grunden för den tredje fasen. 

Man ska vara god och snäll och inte göra andra besvikna. Till sist uppstår en konflikt mellan 

motstridiga plikter, vilka andra ska jag bry mig om när flera pockar på uppmärksamhet? Vilken 

godhet är viktigast, vilken ska jag sätta högst? Brottningen med sådana frågor leder vidare mot 

den tredje fasen. I den sista fasen lyfts omsorgen om sig själv och andra fram, tillsammans med 

en medvetenhet om att det ibland inte finns en lösning som kan tillfredsställa alla. Denna etik 

med sin ökade kunskap om mänskliga relationer, utvecklas från insikten att en själv och andra 

är beroende av varandra. Men paradoxalt finns det ingen lösning som kan tillfredsställa alla.50 

Medan Kohlbergs teori bygger på en rättviseetik med rättigheter, bygger Gilligans teori på 

en omsorgsetik, där ansvar och omsorg sätts i fokus. För Kohlberg handlar det om en be-

gränsning av handlandet till att gälla principer som man väljer eller förkastar. Gör Gilligan 

däremot handlar det om att utvidga handlingarna från att gälla bara sig själv, eller andra, till att 

väga in flera aspekter och omsorgsfaktorer i sina bedömningar. 

Gilligan har inte skapat en modell som tar hänsyn till båda könen, eftersom hon bygger sin 

antagande på intervjuer med kvinnor som tvingats ta ställning till abort. Om man ska lyckas 

skap

r, det som dock tilltalar mig i 

Gilli

                                                

a en modell där både män och kvinnor är representerade anser jag att man måste utgå ifrån 

en frågeställning som både män och kvinnor kan införliva sig i, till exempel aktiv dödshjälp. 

Gilligans modell bör istället ses som ett komplement till Kohlbergs och Piagets modeller. I 

denna studie använder jag mig dock uteslutande av Gilligans modell, för att undvika att studien 

blir för omfattande. Det finns för och nackdelar med alla teorie

gans modell är att hon uppmärksammar dilemmat med teorier som är konstruerade utifrån 

att det endast existerar ett kön. 

 
följande två böcker: Batson, D - Schoenrade, P - Ventis, L. Religion and the individual A social-psychological 
perspective. Wulff, D. Religionspsykologi del 1 och 2) 

50 Gilligan, Carol. Med kvinnors röst. s. 77f. 
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3 SAMSPELET MELLAN RELIGION OCH GENUS 

 

Marianne Fredriksson skulle kunna karaktäriseras som en författare som har förmågan att 

kombinera en andlig dimension med det vardagliga livet. Hon lyckas i sina romaner tydliggöra 

det faktum att religionen ständigt finns i periferin i människors liv och därmed indirekt på-

verkar människors synsätt på tillvaron. 

 

3.1 Sammandrag av romanen Anna, Hanna och Johanna 

 

I romanen får läsaren ta del av tre generationers kvinnor. Romanen börjar på 1870-talet i 

Dalsland. Hanna som är äldst bland fem syskon tvingas vid tolv års ålder ta en tjänst som piga. 

Husbondens son våldtar henne, hon blir gravid och föder en son vid tretton års ålder. Under fyra 

års tid tvingas hon utstå skammen tills hon gifter sig med en mjölnare. När hon blir änka flyttar 

hon till Göteborg. I romanen får vi även följa Hannas dotter Johannas vuxna liv i Göteborg från 

1920-talet och framåt. Johannas dotter Anna återfinns i nutid. Romanen behandlar de eviga 

frågorna om liv och död, kärlek och hat, skuld och försoning och människans behov att finna 

sitt sanna jag. Ingen av romanens tre kvinnor går fri för kärleken. Romanen handlar även om 

moderskapets glädje men även dess vånda.51 Det är en bok om kvinnors villkor, men också en 

bok om morsarv, det som vi bär med oss från våra egna mödrar och mormödrar vilket inte alltid 

sker medvetet. Men Fredriksson menar att vi på ett omedvetet plan förvaltar och för själva 

vidare gamla mönster, vilket enligt hennes sker på både gott och ont.52 

 

3.2 Påverka - Påverkas 

 

Villkoren för kvinnor och män förändras i takt med samhället. Vi deltar alla som enskilda 

individer i förhandlingar om hur könsrollerna ska definieras d.v.s. vad det innebär att vara man 

eller kvinna. I romanen ges tydliga exempel på hur vi som enskilda individer socialiseras in i 

den aktuella kontexten. 

I romanen ges flera exempel på hur romangestalterna formats av den primära socialise-

ringen. Vid ett tillfälle då Anna besöker sin far ges en bild av hur hon utifrån den roll hon 

socialiserats in i lever upp till de krav som ställs. Hon fick tidigt lära sig att en god dotter skulle 

                                                 
51 Fredriksson, Marianne. Anna, Hanna och Johanna. Texten är baserad på romanen och har för avsikt att ge en 

kortfattad bild över dess innehåll. 
52 Fredriksson, Marianne. Anna, Hanna och Johanna, s. 5. 
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visa omsorg och uppfylla omgivningens önskemål. De signifikanta andra som för henne var 

föräldrarna gav ständigt under hennes uppväxt och även under hennes vuxna liv signaler som 

innebar att hennes roll som flicka och sedan som kvinna var att finnas till för andra. 

 

”Hela den långa lördagen lyckades Anna vara en god dotter. Hon lagade sin fars älsklingsrätter, 

lyssnade utan synbar otålighet till hans ändlösa historier och körde honom till bryggan där båten låg, 

satt där och småfrös medan han kontrollerade fendertar och suffletter, provkörde motorn och matade 

ejder med brödsmulor.”53 

 

Den sekundära socialisationen hotar inte den primära utan handlar om till exempel nya roller, 

nya sektorer. I den sekundära socialisationen är inlärningen mindre stark, den kan ifrågasättas 

och bytas ut. I den sekundära socialisationen byts dem signifikanta andra ut mot generaliserade 

andra. Banden till dem generaliserade andra är inte lika starka som till de signifikanta andra, det 

finns inget behov av att relatera känslomässigt till dem som lär oss. Den generaliserade andre är 

en opersonlig motpart, och representeras inte av lärare etc. i den sekundära socialisationen, utan 

snarare av det generaliserade man i så gör man. Vi har möjlighet att välja mellan olika verk-

lighetsuppfattningar och kan byta sektorer.54 

Samtliga tre kvinnors sekundära socialisationer finns med i romanen. Nya livsvillkor 

kräver förändrade förhållningssätt till tillvaron, med nya signifikanta andra. Med grunden från 

den primära socialisationen finns hela tiden kvar i bakgrunden. Anna genomgår en sekundär 

socialisation, hon tvingas tolka om sitt liv för att få det hanterbart. I den kris hon upplever av att 

inte finna meningsfullheten i tillvaron drivs hon in i ett ekorrhjul som hon tar sig ut ur genom att 

förändra och omtolka sitt liv. Hon nyttjar sina journalistiska kunskaper för att få klarhet i sin 

egen historia. Genom kunskaper om hennes mors och mormors liv når hon till slut det hon 

söker. Men denna process kräver att hon bryter ner den primära socialisationen och strukturerar 

sitt liv utifrån en ny plattform.55 I den sekundära socialisationen får hennes lärare på universitet, 

kurskamrater och hennes man rollen som generaliserade andre. Hon tar till sig nya erfarenheter 

och ser saker ifrån andra perspektiv än hon gjort innan hon bröt upp från den primära sociali-

sationen. Men hon genomgår aldrig någon resocialisation, eftersom hennes primära socialisa-

tion var lyckad i den meningen att det gav henne en trygghet och en bas att utgå ifrån i livet. 

Hanna och Johanna genomgår inte heller någon resocialisation, men i de kriser som de får 

                                                 
53 Fredriksson, Marianne. Anna, Hanna och Johanna, s. 19. För ytterligare exempel på detta se till exempel s. 24f. 
54 Berger, Peter - Luckmann, Thomas. Kunskapssociologi, s. 162-171. 
55 Fredriksson, Marianne. Anna, Hanna och Johanna. Min tolkning är baserad på flera textavsnitt där Annas liv 

beskrivs. 
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erfara finns det potential för en resocialisation. Men i likhet med Anna ligger deras primära 

socialisation fast. För att förändra den primära socialisationen krävs en resocialisation, där den 

primära socialisationen byts ut. Växlingen kan bero på en misslyckad primär socialisation eller 

att den inre verkligheten och den yttre hotas eller inte stämmer överens. Det blir en total om-

vändelse, samma villkor som i primär socialisationen krävs. Personen måste plocka isär världen 

och bli kvitt den gamla socialisationen, det krävs nya signifikanta andre, ny plausibilitets-

struktur, intensiv gemenskap och fysisk segregering. Sekt, missbrukshabilitering, religiös 

omvändelse, kulturbyten, politisk indoktrinering, könsbyte och psykoterapi är exempel på 

situation då det kan komma att krävas en resocialisation. Resocialisationen innebär att man 

genomgår en total förändring där det som varit tolkas i ljuset av det nya man upplevt. Medan 

den sekundära socialisationen innebär att det nya tolkas i ljuset av det gamla. Det vill säga den 

primära socialisationen ligger kvar i grunden och förändras inte, utan utgör en grund stomme.56 

Anna, Hanna och Johanna upplever kriser men byter aldrig ut den primära socialisationen, de 

tolkar nya erfarenheter i det som har varit. 

Hanna, Johanna och Anna fick genom den primära socialisationen lära sig att inte prata om 

sig själv. En kvinnas egna funderingar och problem var inte av intresse för omgivningen. 

 

”Skvaller. Inte elakt och inte snällt heller. Först nu tänker Anna att det ändlösa pratet var en orgie i 

känslor. De vältrade sig i andras olyckor, vojade sig och levde ut sin personliga nöd utan att nå-

gonsin bli personliga. Att tala om sig själv var omöjligt. Skamligt.”57 

 

Kyrkans roll som den generaliserade andra finns med hos de tre kvinnorna. Starkast inflytande 

har kyrkan på Hanna, för henne var det viktigt att tillgodose kyrkans värderingar. Under 

1800-talet och början av 1900-talet under den tid Hanna levde var kyrkans roll som auktoritet 

given. Inom hushållet såg kyrkan mannen - husbonden som självklar ledare. I och med att 

kyrkans roll var stark ifrågasatte inte Hanna till exempel dess syn på mannen och kvinnan. För 

henne var det istället viktigt att leva upp till kyrkans krav och förväntningar. Hennes dotter 

Johanna har däremot inte samma förhållande till kyrkan. Den intar aldrig rollen som genera-

liserade andra i hennes fall. Kyrkans värderingar finns med i bakgrunden men det är inget som 

hon medvetet förhåller sig till. Anna har precis som sin mor ett distanserat förhållande till 

kyrkan, dess värderingar finns och påverkar hennes liv men inte på ett sådant sätt att hon aktivt 

tar ställning.58 

                                                 
56 Berger, Peter - Luckmann, Thomas. Kunskapssociologi, s. 182-189. 
57 Fredriksson, Marianne. Anna, Hanna och Johanna, s. 29. 
58 Fredriksson, Marianne. Anna, Hanna och Johanna, se till exempel s. 35ff. 
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De sociala strukturer och den bas vi har för att vidmakthålla vår verklighet kallas plausi-

bilitetsstruktur. Det krävs ett levande samtal mellan människor som delar samma struktur för att 

plausibilitetsstrukturerna ska kunna vidmakthållas.59 Den ökade mängden kulturella intryck 

som den moderna människan konfronterar i sitt vardagliga liv bidrar till att identiteter och roller 

blir mer osäkra och flytande. Allt är inte givet och självklart, det finns utrymme för alternativ. 

Anna och Johanna ges valmöjligheter, men deras alternativ begränsas av den sociala kontexten. 

Att gå utanför ramarna kräver en förändring av individens plausibilitetsstruktur. 

Genomgående i romanen går idén att kvinnan ska uppoffra sig själv för sin omgivning. 

Kvinnan ska se till att mannen har möjlighet att försörja familjen och underlätta hans vardag. 

Intressant att notera är att även Anna som kan ses som en självständig individ i periferin stän-

digt har dåligt samvete för att hon inte ägnar mer tid åt sin man. När problemuppstår i deras 

förhållande tar hon på sig hela ansvaret. Detta går igen hos Hanna och Johanna som hela livet 

tar på sig alla problem som uppstår runt omkring. Anna lyckas delvis bryta detta mönster i 

praktiken men inte mentalt. Inom henne finns ständigt en känsla av otillräcklighet och dåligt 

samvete för att hon inte alltid uppoffrar sig för andras behov. 

 

3.3 Socialiseringens betydelse för den egna religiositeten 

 

Som en röd tråd genom romanen går tanken att uppväxten har haft inverkan på utformningen av 

den egna religiositeten. Fredriksson ser i likhet med Luckmann religiositet i någon form som ett 

universellt mänskligt fenomen. Det faktum menar Luckmann att människan försöker skapa 

mening i tillvaron och se sig själv utifrån och i ett sammanhang så har men en individuell form 

av religiositet. De transcendenta erfarenheterna är en universell del av det mänskliga livet. 

Valet av religion påverkas av den sociala kontexten.60 De tre kvinnorna har samtliga en andlig 

dimension i sina liv, de söker efter meningen i livet. Den kristna tron hjälper Hanna att finna sig 

till rätta och acceptera det liv hon lever. Även om livet många gånger är tungt finns det en 

mening genom tron. Hanna finner alltså tröst i religionen som bidrar till förtrycket.61 

 

                                                 
De övergripande teorierna om könens relation har inom filosofins historia vilat på religiös och filosofisk grund. 
(Eduards, Maud, Kön, makt och medborgarskap, s. 141ff.) I religiösa urkunder och kyrkliga texter har förhål-
landet mellan könen preciserats. Hustavlan är ett exempel på en sådan text som reglerar förhållandet mellan 
könen. 

59 Berger, Peter - Luckmann, Thomas. Kunskapssociologi, s. 180. 
60 Luckmann, Thomas. The invisible religion, s. 69-78. 
61 Fredriksson, Marianne. Anna, Hanna och Johanna, se till exempel s. 35-39. 
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Han var tung som en tjur när han vältrade sig över henne och när han trängde in i henne och hon gick 

sönder kunde hon mitt i den ohyggliga smärtan be Gud att Han skulle ta emot’na.62 

 

Citatet visar hur Hanna har en tillit till religionen i en svår situation. Med hjälp av Gud som 

under hennes liv utgjort rollen som generaliserade andre avskärmar hon sig från våldtäkt situ-

ationen. Hon går in i en egen värld skild från verkligheten. Vid ett tillfälle frågar hennes man 

om hon tror på Gud och hon sa ”Han är ju.”63 Hon har från barndomen lärt sig att Gud existerar, 

hon har aldrig ifrågasatt Hans existens. Johanna socialiserades även hon in i den kristna tron 

och kom under hela sitt liv att vara religiös. Intressant att notera i Johannas fall är att hon har 

den kristna tro i grunden, samtidigt som hon vid några tillfällen i livet var gudsförnekare. Det 

finns alltså en dubbelhet i hennes religiositet, tron ger henne plattformen som hon har från den 

primära socialisationen. Genom den sekundära socialisationen kommer hon i kontakt med 

andra värderingar men de rubbar aldrig stommen.64 

De tre kvinnorna i romanen har alla socialiserats in i den kristna traditionen men de har 

olika förhållningssätt till den. Romanen visar hur religionen och de skrifter denna bygger på 

påverkar kvinnans ställning. Män och kvinnor har tilldelats olika roller i hem och arbete och där 

kvinnan i regel haft en underordnad ställning. Religionen har utgjort en viktig inspirationskälla 

för formandet av de traditionella könsmönstren. Anna som är uppväxt i det postindustriella 

informationssamhället blir omedvetet delaktig i uppbrytandet av kristendomens långa tradition. 

Hon tar till sig delar av kristendomen men omtolkar samtidigt innehållet så att hon kan förhålla 

sig till det.65 Christina Grenholm menar att Bibeln aldrig får förbli bara ord utan de som ska 

bearbetas och tillämpas. En del av texterna går inte att tillämpa och då får man lov att brottas 

med de och kanske rent av lägga de åt sidan. Bibeln måste alltid tolkas, möjligheten att plocka 

ut de delar ur bibeln som ger en mening gör att Bibeln kan fungera befriande för många 

kvinnor. Det är varje tids ansvar att tolka Bibeln så att den stämmer överens med kontexten. 

Grenholm anser att Bibeln inte kan ses som grunden för kvinnoförtrycket eftersom det existe-

rade redan innan i samhället.66 

 

                                                 
62 Fredriksson, Marianne. Anna, Hanna och Johanna, s. 38. 
63 Fredriksson, Marianne. Anna, Hanna och Johanna, s. 72. 
64 Fredriksson, Marianne. Anna, Hanna och Johanna, se till exempel s. 133. 
65 Enligt Barbro Ulfvarson i Kvinnovetenskaplig tidskrift nr. 2/1989 kräver dagens situation att kvinnor som 

kollektiv eller var för sig tar ställning till religionen och dess skrifter till följd av att den från början ingår i en 
helt mansdominerad tolkningstradition. ”Antingen måste kvinnan ta avstånd från religionen och dess fundament 
eller också undersöka om det är möjligt att förhålla sig på ett nytt sätt till dessa och på så sätt grunda en ny, mer 
allsidig tradition” (citatet är från s. 40. i ovannämda tidskrift) 

 27



3.4 Sökandet efter en identitet 

 

Religionen var tidigare ett gemensamt värdesystem och symbolsystem för hela samhället. 

Institutioner relaterades på olika sätt till religionen och kyrkan. Det vill säga värderingar som 

kyrkan förmedlade gällde även på andra institutioner och i samhället. Under andra hälften av 

1900-talet har utvecklingen lett till att kyrkan allt mer fått rollen som en av många andra in-

stitutioner i samhället. Kyrkan har förlorat den tidigare självklara auktoriteten, romanen visar 

att detta inte innebär att religionens inverkan på människan har minskat. Men religionens syn på 

samhället påverkar dock könsstrukturen i samhället. Det existerar ett subtilt förhållande mellan 

religionens värderingar och den samhälleliga kontexten. I romanen ges flera exempel på hur 

religionen som en skugga ständigt finns med i bakgrunden vid olika ställningstaganden. Men 

vilken religion/mening i livet man väljer är inte självklar för de tre kvinnorna. När kyrkans 

auktoritet minskat ställs individen med sitt sökande efter en identitet och efter svar på existen-

tiella frågor inför att själv ta ställning. 

Samtliga tre kvinnor i romanen söker efter en egen identitet och en känsla av äkthet och 

meningsfullhet. Enligt McGuire byggs den personliga identiteten upp av ”a sense of order, an 

interpretation of reality, a system of meaning, and the integration of oneself into a larger 

community.”67 I ett samhälle som präglas av differentiering, pluralism och rationalism kan 

friheten att välja skapa ångest. Valfrihet är inte okomplicerat, när det inte finns något att förlita 

sig till blir skapandet av identitet komplicerat. Det vill säga när mening och tillhörighet inte är 

relevant för samhällets institutioner tvingas den enskilda individen att själv ta ställning till 

livets mening.68 

Hanna som är äldst lever på ett sätt ett lättare liv än de andra två kvinnorna. Livet på 

1800-talet var oerhört hårt och tungt men det var trots allt enklare enligt den beskrivning som 

ges i romanen. Det fanns en mening i tillvaron vilken helt enkelt var att överleva. Det fanns inte 

utrymme för att komma på tanken att finna någon annan mening, den var klar och den ifråga-

sattes inte utan sågs som självklar.69 Johanna men framförallt Anna får uppleva hur det själv-

klara byts ut mot ett tomrum som på något sätt måste fyllas. Idén om att meningen ligger i att 

överleva har suddats ut, eftersom de lever i en annan tid än Hanna. Övergången från Fattigs-

verige till Välfärdssamhället innebar för dem att livet förenklades på ett plan. De behövde inte 

                                                 
66 Grenholm, Cristina. ”Vågar en kvinna läsa bibeln!” i Stenström, Hanna (red) Kan vi tro på Gud Fader? s. 

351-361. 
67 McGuire, Meredith. Religion. The social context. s. 265 
68 McGuire, Meredith. Religion. The social context. s. 265. 
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kämpa för att överleva, de var inte fattiga som Hanna. Behovet av att finna meningen i livet 

lyfts därmed fram. Det finns inget som är givet för Anna, hon tvingas själv att skapa sig en egen 

meningsfullhet - en egen identitet. 

Sociologiska studier visar att organiserade livsåskådningar avtar medan däremot de pri-

vatiserade ökar. Owe Wikström menar att det är en naturlig process i ett pluralistiskt samhälle, 

eftersom utbudet ger människan ett smörgåsbord av trosalternativ. Mångfalden styr människan 

in i ett ställningstagande där hon ”tvingas inåt, bort från vad alla andra säger och börjar fundera 

över frågor som: ‘Vad upplever just jag?’”70 I likhet med Wikström anser Peter Berger att det 

moderna samhället med mångfalden av kulturella intryck och världsåskådningar ställer män-

niskan inför ett ifrågasättande av den egna identiteten och tron. Det moderna samhället kän-

netecknas enligt Berger av osäkra och flytande identiteter och ständigt skiftande roller. Men 

detta innebär inte menar Berger att människan befinner sig i ett tillstånd av ständig förvirring, 

utan de flesta anpassar sig och vänjer sig vid ett visst samhälle/kontext. De normer och värde-

ringar som existerar tas för givna, det vill säga människan identifierar sig rutinmässigt med var 

hon är inprickad på den sociala kartan.71 

Meredith McGuire anser i likhet med Wikström och Berger att mångfalden ställer indi-

viden inför ett ifrågasättande av den egna identiteten och religiositeten. Mångfalden under-

minerar individens förförståelse av verkligheten, vilket innebär att saker som tas för givet 

ifrågasätts. En konsekvens av mångfalden är att individens ”own meaning system receives less 

social support and becomes precarious, voluntary and private.”72 Till följd av att individens 

meningssystem ligger till grund för mål, värderingar och normer, får undermineringen kon-

sekvenser för legitimeringen av den egna identiteten. Det blir svårare för den enskilda individen 

att känna sig trygg i den egna identiteten, eftersom det saknas ett självklart yttre system för 

legitimering.73 

 

3.5 Ritens funktion 

 

Ritualer kan enligt McGuire ses som ett verktyg för att förvandla tid och rum. Ritualer stärker 

och bekräftar gruppens identitet och gemenskap, genom ritualer får individen hjälp att relatera 

                                                 
69 Fredriksson, Marianne. Anna, Hanna och Johanna. Se till exempel s. 37 där det ges en bild över hur livet går ut 

på att överleva. Detta tema finns med på flera ställen i romanen där Hannas liv beskrivs. 
70 Wikström, Owe. Den outgrundliga människan. Livsfrågor, psykoterapi och själavård, s. 336. 
71 Berger, Peter. Invitation till sociologi. Ett humanistiskt perspektiv, s. 49ff. 
72 McGuire, Meredith. Religion. The social context. s. 260. 
73 McGuire, Meredith. Religion. The social context. s. 264f. 
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sig till gruppen.74 På flera ställen i romanen ges det exempel på hur riterna bekräftar och ger 

romangestalterna trygghet i tillvaron. Med hjälp av riter bygger de upp en gemenskap med 

andra men riterna blir också ett sätt att hantera vardagen.75 I romanen har även riten en funktion 

av att bevara vanor av olika slag som känns betydelsefulla och ger en trygghet i livets kaos.76 

När Hanna blir våldtagen och är i behov av stöd i tillvaron kan hon inte vända sig till kyrkan 

som såg hennes tillstånd som avskyvärt. Hon ger sig därför iväg till en gammal kvinna som 

anses ha en andlig kraft. Där får hon hjälp att förhålla sig till situationen, hon får en stav som 

enligt kvinnan ger hennes skydd. Hanna tar till sig staven som får en rituell betydelse.77 

Den variant av dop som förekommer i boken kan betecknas som den sakramentala. Enligt 

detta synsätt är barnet skilt från gemenskapen med Gud och måste därför döpas för att bli 

kristen. Genom dopet förmedlas Guds nåd. Detta synsätt innebar att det för Hanna och Johanna 

som levde i en tid där religionen hade stort inflytande, att dopet skulle ske så tidigt som möjligt 

och i kyrkan. Under andra hälften av 1900-talet har detta förhållningssätt luckrats upp och 

dopen sker istället när barnen är i åldern tre till fyra månader. Dopet är för de tre kvinnorna en 

rit som är återkommande, kulturellt överförd, formaliserad handling som involverar en grupp 

människor. De klamrar sig fast vid riten inte enbart av religiös mening utan även på grund av att 

det existerar en bakomliggande mening. I dopet som rit fäster de tre kvinnorna i romanen 

psykologisk, social och kulturell vikt vid objekt, platser och aktiviteter. 

 

3.6 Hantering av moraliska dilemman 

 

För att lösa moraliska dilemman menar Gilligan att det ”krävs ett tänkande som är kontext-

bundet och berättande, inte formellt och abstrakt.”78 Kvinnor använder ett moraliskt språk som 

följer deras syn på ansvar och relationer. Det vill säga ”Kvinnor lägger upp det moraliska 

problemet som en fråga om omsorg och ansvar i relationer, inte som en fråga om rättigheter och 

regler, vilket gör att utvecklingen av deras moraliska tänkande hänger ihop med förändringar i 

deras uppfattning av ansvar och relationer, liksom uppfattningen av moral som rättvisa binder 

utvecklingen till jämlikhetens och ömsesidighetens logik.”79 Om man skadar andra anses man 

                                                 
74 McGuire, Meredith B. Religion. The social context. s. 17-20. 
75 Fredriksson, Marianne. Anna, Hanna och Johanna. Se till exempel s. 48, 50 
76 Fredriksson, Marianne. Anna, Hanna och Johanna, se till exempel s. 26. 
77 Fredriksson, Marianne. Anna, Hanna och Johanna, se till exempel s. 42, 48, 63. 
78 Gilligan, Carol. Med kvinnors röst. s. 23. 
79 Gilligan, Carol. Med kvinnors röst. s. 77. 
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självisk och omoralisk, om man istället visar omsorg om andra så uppfylls det moraliska an-

svaret.80 

Gilligans teori om den moraliska utvecklingen stämmer väl inpå de tre kvinnorna Anna, 

Hanna och Johanna. Genomgående i romanen hanterar de moraliska problem som en fråga om 

omsorg och ansvar, men de har kommit olika långt i sin moraliska utveckling. Hanna har so-

cialiserats in i rollen att visa omsorg och sätta andras behov före de egna. I början av berättelsen 

om Hanna som tonåring visar hon omsorg utåt eftersom hon är lärd till det. Men innerst inne har 

hon själviska tankar, de val hon gör är ur själviskt syfte. När hon blir bortgift och hennes man 

visar omsorg för henne lär hon sig successivt att även själv visa omsorg utifrån en ärlig syn-

vinkel.81 I slutet av romanen kommer Anna till insikt om att det inte alltid går att leva upp till 

alla förväntningar. De val hon har gjort livet har skett utifrån omsorgen om andra och de egna 

behoven. Hon har vägt olika lösningar fram och tillbaka för att finna den bästa lösningen, väl 

medveten om att det aldrig går att finna den optimala. Trots denna medvetenhet finns det en 

besvikenhet hos henne, av att aldrig ha räckt till. Känslan av otillräcklighet är stark. 

 

”Med cigaretten i handen försökte hon tänka på moderns svåra sidor, självutplåningen och skuld-

beläggandet. En hemmafru med ett barn och hur mycket tid som helst att avguda det. 

Det var fånigt, det hjälpte henne inte. Ingenting gör så ont som kärlek, tänkte hon. 

Felet med mig är att jag fått för mycket, det är därför jag inte kan styra mig, varken när det gäller 

mamma eller Rickard. Och aldrig någonsin när det gäller barnen. 

Tanken på de två döttrarna gjorde också ont. Utan anledning, hon hade inga skäl att vara orolig 

för dem. De hade haft en otillräcklig mamma de också. Och inget kunde göras ogjort.”82 

 

Hos Anna finns en medvetenhet om att hon ibland sållat bort kunskaper som inte passat hennes 

synsätt. Hanna och Johanna har gjort detta omedvetet. De har tagit till sig den kunskap som 

passat dem utan att reflektera över det.83 

 

                                                 
80 Gilligan, Carol. Med kvinnors röst. s. 77. 
81 Fredriksson, Marianne. Anna, Hanna och Johanna, se till exempel s. 51f, 54. 
82 Fredriksson, Marianne. Anna, Hanna och Johanna, s. 20. 
83 Fredriksson, Marianne. Anna, Hanna och Johanna, se till exempel s. 165f. 
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4. GENUSKONTRAKTET 

 

Synen på kvinnligt och manligt förknippas framför allt med områden som har med hemmet och 

barnen att göra. Här beskrivs vad som är kvinnliga respektive manliga sysslor. Synen på hur 

kvinnan är/ska vara knyts till det som sker i hemmets sfär, medan beskrivningar av mannen sker 

i förhållande till arbetslivet utanför hemmet. Det innebär att arbetslivet och därmed även det 

offentliga är något som är förbehållet mannen i romanen.84 Men det framkommer även i ro-

manen att det finns en skillnad mellan kvinnorna i de tre generationerna. För Anna som är yngst 

är det mer naturlig att se kvinnans roll utanför hemmet, men hon förknippas dock ändå starkare 

med hemmet än mannen. Kvinnan ska både sköta hem och barn samtidigt som hon ska bidra till 

försörjningen av familjen. Det är naturligt för Annas man Richard att hjälpa till med barnen 

men det är arbetet som går i första hand. När Richard sköter barnen ses det som naturligt från 

omgivningen, det är inget konstigt som bör döljas. I de två föregående generationerna sågs det 

som pinsamt, det var kvinnogöra att sköta barnen. Trots samhällets syn ägnade både Johannas 

far och Annas far döttrarna stor uppmärksamhet.85 

Romanen visar att det samhälleliga genusidealet fram till 1960-talet var att kvinnans roll 

var inom hemmets sfär. När Hanna tvingades flytta in till stan och försörja sig själv när hennes 

man dött, tog hon anställning som bagerska. Det var ett yrke som passade en kvinna eftersom 

det ansågs vara en kvinnlig syssla. 86  Johanna kom att ifrågasätter detta genusideal och 

överskrider det men inte fullt ut. Däremot Anna överskrider genusgränsen och även klass-

gränsen. Men för varken Johanna eller Anna är överskridningarna enkla utan är ständigt fö-

remål för ifrågasättande, framförallt av den äldre generationen (deras egna föräldrar och 

far/mor föräldrar). 

Den övergripande kulturella nivån utgörs av de värderingar och roller som förmedlas 

genom olika kulturella uttryckssätt. I till exempel sagor, myter och symboler möter vi ideal-

bilden av mannen och kvinnan samt föreställningar om hur relationen mellan man och kvinna 

bör vara. Dessa föreställningar finns i boken, men många gånger är de svåra att utläsa dem 

eftersom uppdelningen av manligt och kvinnligt framställs som naturlig. Framförallt kvinnorna 

i materialet har samtliga tendenser av att uppleva värderingar för vad som är manligt respektive 

kvinnligt som besvärande. Kyrkans värderingar finns ständigt i bakgrunden genom olika riter 

                                                 
84 Fredriksson, Marianne. Anna, Hanna och Johanna, se till exempel s. 19 
85 Fredriksson, Marianne. Anna, Hanna och Johanna, se till exempel s. 120, 129. 
86 Fredriksson, Marianne. Anna, Hanna och Johanna, s. 145. 
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och symboler tydliggörs budskapet i samhället. Kristendomens värderingar smälts samman 

med den kulturella kontexten. 

På institutionsnivån tas den sociala integreringen upp, till exempel hur arbetsdelningen 

mellan könen ser ut inom hemmet, på institutioner och inom organisationer. Denna nivå är den 

som framkommer tydligast i boken. Kvinnan beskrivs som en varelse som ständigt är i arbete 

och som har en stark ställning innanför hemmet. Eftersom boken inkluderar personer födda 

under olika tidsperioder beskrivs genuskontraktet på institutionsnivå med olika perspektiv. 

Hanna, Johanna och Anna har upplevt hur genuskontraktet har förändrats under 1900-talet, i 

olika grad. Hanna som är född på 1870-talet i Dalsland var väl förtrogen med idén att kvinnan 

skulle vara stark, uthållig och kompetent inom sina områden, viktigast av dessa var skötseln av 

boskap och hantering av mjölk. Kvinnan skulle ständigt vara i arbete, vila ansågs inte passande 

detta var ett budskap som kyrkan aktivt poängterade. Hanna var rädd om sin heder, lösaktighet 

var betraktat som ett slags tabu. Kyrkan understödde tabut och om någon överskred det som 

kyrkan ansåg som passande fördömdes kvinnan. Utanför det egna hushållet hade Hanna ingen 

direkt status eller ställning men däremot innanför hushållets ram hade hon en respekterad 

ställning. När Anna föddes i mitten av 1900-talet hade det redan skett förändringar. Från att 

kvinnans status avgjorts av arbetet i hushållet har fokus allt mer inriktats på kvinnans roll som 

moder och den med huvudansvaret över barnen och familjen. Hos Anna finns en vilja att vär-

dera kvinnans roll utifrån det hon gör som människa och inte som kvinna. Anna bryter 

mönstret, hon utbildar sig till journalist ett yrke som tidigare sågs som manligt. Hennes bryt-

ning sker inte utan konflikter från den äldre generationen. Hennes mormor Hanna såg det som 

oanständigt och ansåg att utbildning för en flicka var onödigt.87 

 

”Begåvad? Det var ett ovanligt ord. Fröken hade talat om läroverket. Mormor rodnad och fnös, fann 

talet oanständigt. Hon kastade en lång blick på flickan och sa: 

– Va skulle dä tjäne te? Dä e ju bare e tös. Högfärdig blir ho å ente slepper ho unna, ho häller.”88 

 

Annas far ansåg även han innerst inne att flickor inte behövde någon utbildning, men Anna fick 

ändå stöd av sin far. Stödet berodde på att fadern hade svårt att acceptera att hans enda barn 

endast sågs av omgivningen som bara en flicka. Anna var så mycket mer för han, hon var inte 

endast en flicka utan hans allt.89 Anna utgör i romanen exempel på hur den historiska utveck-

lingen har lett till att efterkrigstidens kvinnor har fått tillträde till offentliga arenor som tidigare 

                                                 
87 Fredriksson, Marianne. Anna, Hanna och Johanna, se till exempel s. 30. 
88 Fredriksson, Marianne. Anna, Hanna och Johanna, s. 30. 
89 Fredriksson, Marianne. Anna, Hanna och Johanna, s. 30. 
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dominerades av män. Idag ser vi det som naturligt att kvinnor utbildar sig och blir verksamma 

inom yrkeslivet. 

Hos de tre kvinnorna finns en förtvivlan över att ständigt vara i underläge, en besvikelse 

över att behöva kämpa sig till sina rättigheter, att inte bli värderad för det man gör. Hanna var 

enligt Anna den som varit lyckligt lottad bland de tre eftersom hon hade levt i ett samhälle med 

givna ramar. Hon kunde leva utan att ifrågasätta. Romanen visar att när man vaknar upp tvingas 

man se även saker man inte vill se. Hanna levde i en tid då undervärderingen sågs som naturlig 

och det fanns en given mening i livet.90 

På individnivå är det socialiseringen som står i fokus, det vill säga direkt inlärningen, roller 

vi tar till oss och uppfostras in i från tidig ålder. ”Det ska börjas i tid det som krokigt ska bli; inte 

ska du gråta som är pojke; etc.”91 Förändringar det vill säga gränsöverskridande ges möjlig-

heter på individnivån, även om vi tar över rollen på ett tidigt stadium kan vi här ifrågasätta och 

förändra rollen. Det är på den här nivån som förhandlingar sker kring hur den enskilda indi-

viden/familjen fördelar arbete och makt mellan varandra. Johanna men framför allt Anna visar 

på hur det skett förhandlingar kring hur arbetet ska fördelas. Förhandlingarna har inte varit 

enkla och har hos både Johanna och Anna lett till konflikter i deras äktenskap. De tre kvinnorna 

gestaltar olika sätt att hantera och förklara skillnaderna mellan vad som betraktas som manliga 

respektive kvinnliga könsroller. Ett sätt är att se skillnaderna som något kulturellt betingat 

vilket jag upplever att Anna gör. Men det är lite tvetydigt för att samtidigt som hon ser det som 

kulturellt finns det även inslag av att se skillnaderna som biologiskt betingade. Både Hanna och 

Johanna ser skillnaderna mellan kvinnors och mäns livsvillkor som biologiskt betingade. Anna 

konstaterar att hennes mormor hade fått rätt i att kvinnan är underordnad mannen. 

 
”Du hade andra fördomar än jag, det är sant. Men du hade rätt ibland och särskilt när du sa att jag 

inte skulle slippa undan jag heller. Även på mig väntade kvinnolivet.”92 

 
Genom att applicera Hirdmans teori på boken klarläggs isärhållande makter som existerar i vårt 

samhälle. Att klarlägga skillnaden mellan vilka som är hierarkiska eller endast särskiljande är 

svårt, eftersom det beror på vad som tolkas i ljuset av vad. Jag menar att särskiljande företeelser 

blir hierarkiska utifrån värderingar men även utifrån vem som utför den. Hirdman menar att 

graden av skillnad mellan mannen och kvinnan avgör hierarkin. Men min analys av boken 

stämmer inte med hennes teori, eftersom att det trots en minskad särskillnad inte resulterat i en 

                                                 
90 Fredriksson, Marianne. Anna, Hanna och Johanna, se till exempel s. 298, 313. 
91 Hirdman, Yvonne. ”Genussystemet -reflektioner kring kvinnors sociala underordning” i Erikson, Christina. 

Genus i historisk forskning, s. 152. 
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utjämning av hierarkin. Genom hela boken upplever roman gestalterna oavsett generation 

synen av att det är mannen som är normen och att det existerar könsskillnader. Genuskontraktet 

har inneburit begränsningar men för Anna och i viss grad Johanna har det setts som en utma-

ning att överskrida genusgränserna, att ägna sig åt det område man vill oavsett kön. 

Vid genomgången av romanen slogs jag av hur stor betydelse religionen, uppfostran och 

arbetsdelningen har för vad som anses som manligt respektive kvinnligt. Marianne Fredriksson 

skriver i förordet till romanen ”Vi ärver mönster, beteenden och reaktionssätt i mycket högre 

grad än vi har velat erkänna.”93 Jag anser att hon i romanen lyckas visa att detta påstående är 

rimligt. Genom socialiseringen lär vi oss hur vi ska förhålla oss till vår omgivning, om socia-

liseringen genomsyras av förutbestämda åsikter om vad som är manligt respektive kvinnligt 

blir kontentan att vi ser uppdelningen som naturlig. Ordningen ses som legitim och rimlig. Så 

länge vi inte ser kommer vi inte heller att kunna förändra, vilket leder till frågan om vi vill 

förändra. Det pratas om jämställdhet och att könen ska behandlas lika, men målet ligger långt 

fram. Vi måste först väckas, och bli medvetna om hur vi ständigt i vardagen värderar saker 

utifrån manligt och kvinnligt. Hanna, Johanna och Anna visar samtliga på svårigheten att se 

bakom det som vi lärt oss är manligt respektive kvinnligt. 

 

                                                 
92 Fredriksson, Marianne. Anna, Hanna och Johanna, s. 31. 
93 Fredriksson, Marianne. Anna, Hanna och Johanna, s. 5. 
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5. SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

 

Vad som ses som manligt respektive kvinnligt är omdiskuterat och värdeladdat. Syftet med den 

här uppsatsen har varit att analysera och diskutera utifrån romanen, Anna, Hanna och Johanna, 

hur interaktionen mellan religion och samhälle påverkar konstruktionen av genus. Hirdmans 

genussystem är den teori som jag använt som övergripande teori vid bearbetningen av romanen. 

Min undersökning kom att bekräfta Hirdmans teori att könsskillnaderna är socialt och kulturellt 

konstruerade. Det vill säga innebörden av begreppen manligt och kvinnligt är beroende av den 

enskilda individens kontext och livserfarenheter. Uppsatsen skiljer sig från Hirdmans teori på 

en punkt. Hirdman anser att graden av skillnad mellan mannen och kvinnan avgör hierarkin 

mellan könen. Men utifrån romanen kan jag dra den slutsatsen att trots en minskad särskillnad 

har det inte skett en utjämning av hierarkin. Det som löper som en röd tråd genom romanen är 

att mannen betraktas som norm. Romanen återspeglar även en bild av hur svårt det är att se och 

uppfatta fördelningen mellan vad som är att betrakta som manligt respektive kvinnligt. Ge-

nusordningen ses som legitim och rimlig, och blir därmed att betrakta som naturlig. Mönstret är 

svårt att bryta, uppsatsen visar att genusordningen redan från ett tidigt stadium lärs in. Köns-

rollerna understöds av samhälleliga och kulturella maktstrukturer. Värdering av genus sker 

utifrån från vår kontext och vårt kulturella arv. 

Romanen visar hur viktigt det är för människan att ha ett meningssystem. Att söka mening 

är enligt romanens budskap en mänsklig process. McGuire är exempel på en forskare som 

instämmer i Fredrikssons budskap. Enligt McGuire ger mening möjlighet att tolka olika situa-

tioner, meningen sätter in händelser i sammanhang. Meningen skapar förståelse genom att 

fungera som ett bollplank, det vill säga son en referensram i vilken man tolkar enskilda hän-

delser/situationer. I likhet med Fredriksson menar McGuire att människan är i behov av ett 

meningssystem av normer och värderingar som hjälp för att förstå tillvaron. Meningssystemet 

är en del av identitetsutvecklingen enligt McGuire, vilket även romanen ger en bild av. Genom 

socialisationen internaliseras meningssystemet in i individen, meningssystemet kan vara både 

normativt och förklarande. Anslutning till en religion är en naturlig del av människors delade 

erfarenheter inom ett meningssystem. Den individuella religionen är en personlig meningsfull 

kombination av tro, värderingar och utövande som oftast är knutet till den världsbild som den 

större gruppen har i vilken personen socialiserats in i.94 I romanen söker de tre kvinnorna i olika 

grad efter mening, för Hanna som är äldst är sökandet inte lika komplicerat som för Anna. 

                                                 
94 McGuire, Meredith B. Religion. The social context. s. 27-32. 
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Fredriksson ställer det enhetliga samhället mot det pluralistiska. När alternativ finns som i ett 

pluralistiskt samhälle skapas en bas för ifrågasättande, men den egna kontexten och de egna 

erfarenheterna sätter ramarna. Detta medför att vi trots valfrihet reproducerar gamla invanda 

strukturer, vilket även får konsekvenser för könsrollen. Detta resonemang om den begränsade 

fria viljan finns hos till exempel Batson/Schoenrade/Ventis. Enligt dem är det fria valet be-

gränsat av vår sociala kontext, det vill säga vi är påverkade av vår sociala bakgrund då vi gör 

våra val. Vi tror att vi väljer fritt, men det går inte undvika påverkan, eftersom vi bär med oss en 

ryggsäck av erfarenheter, normer och värderingar. Men detta innebär inte att det fria valet går 

förlorat, utan istället bör man se det som att påverkan från den sociala kontexten ger oss 

byggstenar i vårt sökande. Detta innebär att när man studerar religiös erfarenhet bör man un-

dersöka både den sociala miljön och dem individuella valen. En persons livsformande erfa-

renheter som byggts upp genom brottning med existentiella erfarenheter har betydelse för valet 

och uppfattningen av religion. Det är inte enbart kontexten som anger ramarna utan även våra 

erfarenheter.95 Jag anser att romanen på ett klart sätt visar hur vi som enskilda individer på-

verkas av vår primära socialisation och de erfarenheter som vi ständigt gör i livet. De könsroller 

som existerar reproducerar vi omedvetet, att förändra dessa är svårt så länge vi inte är medvetna 

om vår egen blindhet. Idén om kvinnan som underordnad mannen hjälpte kyrkan/religionen till 

att förmedla, idag har kyrkans auktoritet minskat men tanken finns kvar. Romanen återspeglar 

en bild av hur svårt det är att se och uppfatta fördelningen mellan manliga och kvinnliga 

könsroller. Ordningen ses som legitim och rimlig, och blir därmed att betrakta som naturlig. 

Mönstret är svårt att bryta, uppsatsen visar att könsrollerna redan från ett tidigt stadium lärs in. 

Könsrollerna understöds av samhälleliga och kulturella maktstrukturer. Värdering av köns-

rollen sker för de tre kvinnorna utifrån deras kontext och deras kulturella arv. 

Att finna sig själv i tillvaron är komplicerat vilket framträder i boken, Anna, Hanna och 

Johanna. I sökandet efter en egen lösning på frågan vem man är och i vilket sammanhang man 

befinner sig i medför enligt romanen att man tvingas stå emot kaos från två håll; dels den 

personliga - individuella och dels den existentiella-mänskliga. Identiteten utsätts ständigt för 

förändring, identiteten är inte statisk utan dynamisk, eftersom det är situationen i kombination 

med de erfarenheter vi har som skapar identiteten. Hur manligt och kvinnligt ska förhålla sig till 

varandra påverkas av den aktuella kontexten. Socialisationen ger en grund men även egna 

erfarenheter och upplevelser påverkar den enskilda individens sätt att värdera manligt respek-

tive kvinnligt. Riter, traditioner och moral påverkas av och påverkar formandet av genusord-

                                                 
95 Batson, Daniel - Schoenrade, Patricia - Ventis, Larry. Religion and the individual. s. 193-229. 
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ningen. Min förhoppning var att uppsatsen skulle på ett klart sätt klargöra interaktionen mellan 

religion och genus. Dock visade det sig under arbetets gång att detta inte gick att påvisa fullt ut. 

Det finns ett samband vilket jag kunnat visa i uppsatsen, men jag har inte utifrån det material 

jag använt mig av kunnat åskådliggöra hur detta konkret påverkar genusstrukturerna. För att 

lyckas med detta tror jag att djupintervjuer krävs, eftersom man med hjälp av intervjuer kan få 

mer ingående kunskaper om de villkor och erfarenheter som människor upplever i vardagen. 

Uppsatsen har visat att vad som bedöms som manligt respektive kvinnligt varierar, men det som 

inte förändras är att kvinnan och mannen inte står på samma nivå. Det existerar en underför-

stådd syn att mannen är att betrakta som norm. 

I boken Det evigt kvinnliga anser jag det ges en tydlig bild av att kvinnlighet inte sitter i 

generna utan är i stor del en social konstruktion som ser olika ut i olika tider. Budskapet som 

förs fram i boken är att man inte ska döma en person efter kön, utan i stället driva den framtida 

utvecklingen till att varje individ ska ha rätt till att nyttja alla sina egenskaper oavsett om det 

enligt tradition anses kvinnligt. Det vill säga man bör forma samhället som att kvinnors villkor 

tillgodoses och kvinnliga företeelser inte nedvärderas enligt medvetna eller omedvetna nor-

mer.96 Jag anser att det ligger en poäng i detta, eftersom det skulle ge oss möjlighet att bejaka 

vår kropp samtidigt som man accepteras för den man är, utan att ses som en avvikare från 

samhällets värderingar av vad könet innebär. 

 

                                                 
96 Wikander, Ulla. Det evigt kvinnliga. En historia om förändring. 
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1. INLEDNING


1.1 Bakgrund


Könet är en ordningsstruktur i samhället. Vad som är manligt respektive kvinnligt lär vi oss från födelsen genom påverkan av värderingar och de föreställningar som florerar i vår omgivning. Vi uppfostras till ett tankemönster, vilket gör det svårt att se på saker utifrån ett annat perspektiv. Sedan 1970-talet har synen på manligt respektive kvinnligt diskuterats utifrån genus, vilket innebär att könen ses som socialt och kulturellt skapade föreställningar.


I skönlitteraturen förmedlas ett mönster som vi omedvetet tar till oss. Språket består av tecken som inte är ting, vilket gör att de har en förmåga att skapa en värld, men å andra sidan är inte språket någon värld. Språket handlar om världen och det gör även det poetiska språket. Genom reflektion över tecken går det att lyfta fram en relation till det verkliga, det som tecknen hänvisar till. Det litterära språket kan uppfattas som att det besitter en inre förmåga att skapa en egen värld. Litteraturen handlar om livet och i grunden om det mänskliga handlandet, d.v.s. den har potential att föra fram etiska förhållningssätt. Det har funnits perioder då litteraturen har betraktats som något självtillräckligt utan beröring med livet, i vår tid utgör delar av modernismen och delar av den moderna litteraturvetenskapen exempel på detta. Begrepp som intertextualitet eller metoder som prioriterar textens relation till andra texter har betonats. Men frågan är om inte de flesta som läser skönlitteratur ändå läser i ett vidare syfte, på ett sätt som gör att man deltar i texten och därigenom tillägnar sig livserfarenhet.


1.2 Syfte


Syftet med den här uppsatsen är att ge en bild av hur religion med avseende på socialisation, moral och riter i en ömsesidig påverkan, speglar och inverkar på konstruktionen av genus i Marianne Fredrikssons bok, Anna, Hanna och Johanna. Utifrån romanen analyseras hur romangestalterna förhåller sig i sina tankar och sitt praktiska liv till religiositet. Studien begränsas till socialiseringens inverkan, förhållandet till riter och romangestalternas etiska resonemang.


1.3 Material


Jag har valt att analysera Marianne Fredrikssons bok, Anna, Hanna och Johanna. Valet motiveras av att jag anser att boken är en bra utgångspunkt för att teckna en bild av hur genus och religion förhåller sig till varandra. Fredrikssons författarskap har många gånger diskuterats och mottagits negativt av kritiker. Trots detta har hennes böcker sålts i upplagor som får andra författare att blekna. Det finns något i hennes böcker som väcker intresse vilket gör de gångbara hos många människor. Hennes böcker säger någonting om hur livet är, det är böcker som folk läser in sig själva i, därför anser jag att böckerna kan ses som en spegling av vår tid.


Valet att använda ett fiktivt material kan kritiseras eftersom frågan om dess värde kan diskuteras. Jag anser att litteratur inte enbart kan tolkas som språk utan även kan ses ur ett perspektiv som fokuserar på vad den kan lära oss om livet och vårt förhållande till andra människor. Alla berättelser innehåller en etik eftersom etik handlar om handling. Wayne Booth vänder på det poststrukturalistiska sättet att se människor som texter för att istället se texter som människor. Booth anser att litterärt värde måste förstås som en potential, eftersom ett verk innefattar ett värde som påverkar och utgör ett värde för många människor. Våra värderingar förutsätter jämförelse med andra bedömares värderingar och vi bör enligt honom vara beredd att förändra våra värderingar. Litterär etik bygger på ömsesidighet, d.v.s. författaren och läsaren har var sitt ansvar. Vidare hävdar Booth att man bör förhålla sig till litteratur man läser som till människor man träffas och umgås med. Booth betonar att all litteratur lär ut någonting genom den normvärld vi presenteras för.
 I likhet med Booth anser Paul Ricœur att berättelsen inte kan förändra den verkliga världen av handling utan att man först tillägnar sig den. Effekten mellan läsaren och texten är alltid etisk i det avseendet att den kräver ett minimum av samförstånd mellan människor, d.v.s. mellan den författare som texten implicerar och den läsare som tillämpar texten på sitt eget liv och lär sig något av det. Enligt Ricœur är text all diskurs som fixerats genom skriften. Med diskurs menar han uttalanden som kan framställas muntligt eller skriftligt. Skrivandet är alltså inte något talat som uttrycks i skrift utan något parallellt med talandet. Texten är frigjort ifrån det muntligt. Ricœur betonar starkt att texten har en distans i förhållande till den eller de som skrivit den. Att tolka en text är i hans mening att tillägna sig den, vilket i sin tur betyder att den som läser texten ökar sin självförståelse och att texten förstås genom den ökade självförståelsen. Därigenom kommer texten att ingå i läsarens diskurs. Det fiktiva och det faktiska hänger samman intimt enligt Ricœur. I berättelsen är det sammanflätat så att man inte kan dela på dem utan att berättelsen själv faller sönder. Berättelsen menar Ricœur har förmågan att skapa ett samband mellan upplevelsevärlden och de stora teoretiska systemen. Ricœur anser att litteraturen är ett exempel på hur språket skapar en egen värld. Litteraturen handlar om livet och i grunden om det mänskliga handlandet. Berättelser tillkommer utifrån erfarenheten av en reda förverkligad etik. Att tolka text är för Ricœur att förstå verkligheten, att förstå verkligheten är att se den sådan som texten ser den.
 Det vill säga romanen är en återspegling av verkligheten vilket även Martha Nussbaum anser. Hon menar att romanen är ett viktigt instrument för människans sökande efter och val av det goda livet. Genom att läsa om en situation kan man lära sig hur man ska handla. Fördelen med litterärt beskrivna situationer är enligt Nussbaum att de går att överblicka, vilket gör att man får situationen klart för sig på ett annat sätt. Nussbaum är en så kallad epi-reader, hon läser en text och uppfattar den som tal. Det vill säga hon menar att litteraturen talar till oss och behandlar människors liv. Litteraturen menar hon framställer verkliga situationen. Läsakten utgör en moralisk handling, genom att ta till sig texten blir man delaktig i den situation som framställs. Motsatsen till epi-reader är graphi-reader som anser att litteraturen representerar det som är frånvarande, det saknas verkliga människor. Litteraturen kan inte förmedla verklighet eftersom den gestaltar det som inte existerar. Jacques Derrida är exempel på en graphi-reader, han inriktar sig inte på vad texten har för budskap utan på hur språket är strukturerat.


I en studie av interaktionen mellan religion och genus kan givetvis en rad olika typer av källmaterial användas. I denna studie är tanken att använda en roman, andra typer av material hade säkert också kunnat vara givande som till exempel intervjuer. I princip är det bara fantasin som sätter gränsen för valet av källa. Ett annat val av källmaterial kunde eventuellt bidra till en annan bild av hur religion och genus förhåller sig till varandra. Men jag anser att ett för brett källmaterial inte ryms inom ramen för denna uppsats.


Det bör påpekas att det är min subjektiva bedömning av texten i romanen som lyfts fram. De värderingar och normer som åskådliggörs behöver inte vara medvetna av författaren. Jag anser att det är omöjligt att ge en helt objektiv bild av romanens innehåll, på grund av att vi som enskilda individer bär med oss en ryggsäck av erfarenheter som påverkar uppfattningen. Nyanser och intryck skulle kunna uppfattas annorlunda av en annan läsare.


1.3.1 En inblick i Marianne Fredrikssons författarskap


På andra plats efter Jan Guillou är Fredriksson 1980-talets mest lästa svenska författare.
 Det är en författare vars böcker utsatts för stark kritik av vissa, medan andra ansett att hennes böcker är geniala. Fredriksson växte upp i en arbetarfamilj i Göteborg, utbildade sig till journalist och flyttade till Stockholm. Hon har arbetat som chefredaktör för tidningen, Allt i hemmet och fortsatte sedan sin karriär på Svenska Dagbladet där hon startade Idag-sidan. Under den period då hon arbetade på Svenska Dagbladet började hon skriva böcker. 1980 debuterade hon som romanförfattare med Evas bok.


Ett genomgående tema i romanerna är att hon skriver om kvinnors och mäns mognad och deras längtan efter att få den komplicerade tillvaron att gå ihop. Detta innebär att hon tar upp frågor om liv och död, kärlek och hat, skuld och försoning. Inspirerad av psykologen Carl Gustav Jungs teorier om det kollektivt omedvetna och arketyper bearbetar hon människans sätt att förhålla sig till verkligheten. Fokus ligger på livsfrågor och de problem som den enskilda individen kan tvingas konfrontera med försöken att får svar. Hennes böcker fascinerar många eftersom hon ger läsaren möjlighet att känna igen sitt inre landskap.


1.4 Metod


Analysen i uppsatsen bygger på två olika forskningstraditioner, den religionsbeteende vetenskapliga och den feministiska. Inom religionsbeteendevetenskapen studeras religionen som upplevelse och beteende med hjälp av metoder och teorier inom psykologi och sociologi. Den feministiska forskningen är en tvärvetenskaplig disciplin som strävar efter att upptäcka, konstruera och förklara antagna könsstrukturer. Med hjälp av McGuires syn på riter, Berger-Luckmanns syn på socialisering och Gilligans syn på moralutveckling i kombination med Hirdmans genussystemsteori analyserar jag materialet. Hirdmans genusteori blir mitt redskap för att bena upp materialet, rent konkret kan man säga att teorin fungerar som ett analytiskt redskap. Inom den feministiska forskningen skiljer man inte mellan teori, metod och empiri utan ser de tre delarna som sammanflätande de kan inte separeras utan hör samman. All metod bygger enligt ett feministiskt perspektiv på ett bakomliggande tänkande d.v.s. en teori, detta synsätt gör att ett renodlat metodtänkande inte blir genomförbart.


Utifrån de tre givna kategorierna socialisering, riter och moral har jag analyserat romangestalterna Anna, Hanna och Johanna i romanen Anna, Hanna och Johanna. Vid genomläsningen av romanen har jag sökt efter material som berör de tre kategorierna, sedan har jag gjort en analys av det insamlade stoffet utifrån ett genusperspektiv. Jag är medveten om att kritik kan framföras för att jag valt att endast analyserar romanens huvudkaraktärer. En analys av samtliga romangestalter skulle inte berika uppsatsen snarare skulle analysen riskera att bli ett virrvarr av personer vars upplevelser skulle visa sig vara väldigt snarlika. Det finns därför ingen anledning att inbegripa samtliga romangestalter i analysen.


1.5 Tidigare forskning


I mitt sökande efter material har jag inte funnit litteratur som direkt behandlar mitt syfte. Det finns en uppsjö av böcker som beskriver socialiseringens roll, riternas betydelse och moral men inte med syfte att föra samman dessa tre faktorer. Socialiseringen, utformningen av riter och den egna moralen är intressant att studera i ett helhetsperspektiv eftersom det i kombination med ett genusperspektiv kan belysa hur samspelet mellan religion och genus reflekterar och påverkar könsstrukturen.


Jag ser det som en omöjlighet att inom tidsramen för denna uppsats ge en fullständig bild över tidigare forskning. I teoriavsnittet kommer jag att redogöra för de teorier inom respektive område som jag valt att använda mig av i denna undersökning. Jag har med utgångspunkt från mitt syfte att studera interaktionen mellan genus och religion valt att utgå från Peter Berger och Thomas Luckmanns teori om socialisering, Meredith McGuire teori om riter och Carol Gilligans teori som behandlar moralutveckling. Dessa teorier är valda på grund av att de är gångbara inom religionsbeteendevetenskapen. Det är teorier som flitigt använts av andra forskare.


2. TEORETISK BAKGRUND


2.1 Från kvinnoforskning till genusforskning


Kvinnoforskningen kan indelas i fyra faser, dessa är efter konstruktioner och ska inte ses som perioder skilda från varandra. Faserna löper parallellt, tidsangivelserna anger snarare vad som var uppe eller/och dominerade under en period.

· socialfilosofisk fas 1850-1930


· positivistisk-empirisk fas 1930-1960


· kritisk feministisk fas 1960-1980


· postmodernistisk diskurs 1980-


Den socialfilosofiska fasen utmanade inte det vetenskapliga tänkesättet. Under den här fasen ställs frågor som rör kvinnors position i samhället. Det som skrevs gav uttryck för medel- och överklasskvinnornas behov av formell juridisk och politisk ställning. De som skrev ville bidra till förändringar i kvinnornas situation. Skribenterna var ofta aktiva inom kvinnorörelsen. Signifikativt för den socialfilosofiska fasen är kravet på att kvinnan i likhet med mannen ska betraktas som människa.
 Ellen Key (1849-1926) var aktiv under denna fas, hon ansåg att uppdelningen på skilda kvinnliga och manliga verksamhetsområden i princip var riktig. Kvinnan avviker från normen i samhället, det vill säga mannen. Hon såg moderskapet som den största uppgiften för kvinnan och menade att den olikhet som existerar mellan könen skulle odlas av kvinnan.


Till skillnad från den socialfilosofiska fasen kännetecknas den positivistisk-empiriska fasen av att man söker säker kunskap. Kunskapen skulle vara objektiv. Kvinnoforskningen präglades av framväxten av den empiriska och positivistiskt orienterade samhällsvetenskaperna. Under den här fasen utvecklas begreppet könsroller, vilket innebar att man framhävde att det existerade ett socialt tryck på kvinnor och män som leder till bestämda roller i samhället.
 Könsrollsteorierna har senare blivit kritiserade från både vetenskapligt och feministiskt håll. Kritiken som fördes fram var att teorierna tenderade till att se roller som löst påhängda identiteter och de ansågs ofta vara baserade på biologisk grund. Könsrollsteorierna undvek att inkludera någon maktaspekt i resonemanget.
 Kvinnor ses under denna period som människor, men definierade av män. Simone de Beauvoir (1908-1986) konstaterade att kvinnor och män görs till vad de är, snarare än föds till det.
 ”Man föds inte till kvinna, man blir det.” Denna tanke är numera väl förankras och utvecklad i feministisk teori. Beauvoir menade att transcendens är en genuint mänsklig egenskap, men det är män som lever i frihet att handla och överskrida det givna. Det är männen som är värde-, samhälls- och historieskapande. Kvinnors situation däremot karaktäriseras av immanens, ett liv av förvägrad produktivitet och frihet. Med andra ord, uppdelningen i manligt och kvinnligt har skapats av männen som därmed stängt in kvinnorna i immanens värld.
 Alva Myrdal (1902-1986) och Viola Klein (1908-1973) använder sig av könsrollsbegreppet i resonemanget i Kvinnans två roller. De menade att kvinnan skulle klara av att vara både yrkeskvinna och maka mellan utbildning och karriär. I essän ”Kvinnans villkorliga frigivning” polemiserar Eva Moberg (f 1932) mot dubbelkravet på kvinnan. Moberg menar att det allmänmänskliga hos såväl kvinnor som män är det primära, medan det könsbundna kommer i andra hand. Detta faktum innebär att könen inte ska ha olika roller, och kvinnan ska inte tilldelas två roller. Både mannen och kvinnan har som plikt att ta hand om barnen, samhället ska därför organiseras så att alla kvinnor är ekonomiskt oberoende och männen ska sköta hälften av hemarbetet.


Kvinnoforskning är den vanligaste benämningen på den kritiska feministiska forskning som utvecklats vid universiteten. Denna forskning har satt könet, kvinnors liv, livsvillkor och maktförhållanden mellan kvinnor och män i fokus. Mottot är att kvinnliga erfarenheter är viktiga. Kvinnoforskningen har tre kännetecken, den är samhällskritisk, vetenskapskritisk och tvärvetenskapligt orienterad. Den nära anknytningen till kvinnorörelsen och en politisk strävan att omvandla de samhälleliga könshierarkierna är även utmärkande för kvinnoforskningen. Grundläggande har varit dess strävan efter förändring och frigörelse. En viktig utgångspunkt för kvinnoforskningen har varit att vetenskapen inte är könsneutral. Kritik har riktats mot två håll, för det första hävdar den att forskningen har varit manscentrerad, vilket innebär att kvinnor är osynliggjorda och att mannen är norm för det mänskliga. Den traditionella vetenskapen representerar en manlig syn på världen och speglar manliga erfarenheter. För det andra hävdar denna vetenskapskritik att forskningen har framställt kvinnor på ett förtryckande sätt eller som avvikare till en manlig norm. Den teoretiska utvecklingen inom den moderna kvinnoforskningen tog framförallt sin utgångspunkt i två övergripande begrepp som berör strukturella förhållanden, patriarkat och kapitalism.


Om man gör en grov indelning kan tre olika teoretiska strömningar urskiljas som utvecklats under 1970-talet, radikalfeminism, marxistisk feminism, socialistisk feminism och materialistisk feminism. Radikalfeministerna utgår ifrån att det är kön och inte klass som är den mest grundläggande orsaken till förtrycket i samhället och historien. Men detta innebär inte att de behöver bortse från klassförtrycket. Förhållandet mellan könen är könspolitiskt. De anser att det är patriarkatet, det vill säga mäns makt över kvinnor som är det mest centrala förtryckssystemet i analysen. Begreppet medvetandehöjning står i fokus för radiakalfeministerna, vilket innebär att kvinnor tillsammans med andra kvinnor ska uppmärksamma de egna konkreta erfarenheterna av förtryck.
 Marxistiska feminister utvecklar och utvidgar de marxistiska termerna för att använda de på kvinnor. Grunden för kvinnoförtryck anser de finns i det kapitalistiska produktionssättet, med andra ord kvinnoförtrycket är i kapitalets tjänst. Detta innebär att kvinnans ställning i samhället inte kan förändras utan att de grundläggande egendomsförhållandena i samhället förändras.
 De socialistiska feministerna kombinerar de två riktningarna, det vill säga de ger könsrelationerna utrymme samtidigt som de använder sig av den marxistiska metoden för att komma fram till en lösning. Arbetsdelningen menar de ger upphov till köns- och klassförtryck, patriarkat och kapitalism. Grunden för kvinnors underordning finns enligt de socialistiska feministerna i det könstypiska arbetet, oavsett om det utförs i hemmet eller i arbetslivet. Både patriarkatet och kapitalismen drar nytta av kvinnors underordning.
 Den materialistiska feminismen menar att kvinnor är en klass som står i konfrontation med männen. Kvinnorna bildar en ”könsklass, en klass som inte baseras på biologiskt kön utan på socialt kön, där kön fungerar som ‘tecken’ på en grupptillhörighet.”
 Samhället har strukturerats kring idén att det finns två motsatta kön, kvinnligt och manligt. Kvinnorna är enligt de materialistiska feministerna som social klass exploaterade och underordnade männen.


Under 1990-talet har postmodernismen kommit att influera utvecklingen av teorier inom kvinnoforskningen. Det som genomsyrar postmodernistisk teori är heterogenitet, mångfald och mariginalitet. Generella och universella teorier förkastas istället betonas det lokala och specifika. Postmodernistisk forskning handlar om att konstruera en diskurs utifrån kvinnans ståndpunkt.
 Postmodernismen är mycket mer omfattande än vad jag här gör sken av, men jag anser att en utveckling vidare inte får plats inom ramen för den här studien.


2.1.1 Feminism kontra kvinnoforskning


Allt sedan 1700-talet har feminismen som en intellektuell och politisk rörelse för kvinnans sociala och politiska frigörelse existerat.
 Feminism är en rörelse som gör motstånd mot kvinnors underordnade ställning i samhället. Till grund ligger ett jämlikhets- och frigörelsekrav. Ur feministiskt perspektiv handlar vetenskap inte bara om att förstå och förklara världen, utan också om att förändra den. Den feministiska samhällskritiken riktar sig mot politisk, ekonomisk och ideologisk ojämlikhet och förtryck. Varför och hur ojämlikhet och förtryck uppstått och reproduceras är centrala frågor inom feministisk teori. Den övergripande gemensamma referensramen för den feministiska forskningen är ett den ser könet och maktförhållandet mellan kvinnor och män som en avgörande samhällelig organisationsprincip. För att kunna förstå och förklara den sociala verkligheten är det, enligt den feministiska teorin, av central betydelse att se vad kön och social ojämlikhet som grundas på kön innebär för såväl övergripande samhällsstrukturer som den enskilda individens handlande.
 Det går inte att sätta likhetstecken mellan feminism och kvinnoforskning eftersom forskarens egna värderingar påverkar definitionen. Det existerar en påverkan av idéer och teorier mellan feministisk forskning och kvinnoforskning, skillnaderna är diffusa. Men förenklat skulle man kunna hävda att kvinnoforskningens mål är att upptäcka/konstruera och förklara antagna könsstrukturer. Medan man inom den feministiska forskningen försöker förklara/bekämpa det som man vet är fel i vetenskapen/historien, man har tagit ställning för den feministiska ideologin, underförstått används forskningen för kvinnokampens fördel.


2.1.2 Genussystemet


Kvinnor och män är inte självklara och oproblematiska kategorier. Det har förts en diskussion kring begreppet kön, kvinnoforskningen har skilt på biologiskt och socialt kön, d.v.s. kön och genus. Begreppet genus beskriver det kulturellt och socialt skapade könet. Det används för att klargöra att det inte är det biologiska könet som bestämmer den sociala positionen. Begreppet genus kan ses som ett redskap som används för att studera ord som manlighet och kvinnlighet.
 Joan Scott har analyserat begreppet genus, vilket hon ser som en självständig analytisk kategori där det primära är att studera maktrelationer. Istället för att söka efter enskilda orsaker och ursprung till ojämlikhet så poängterar Scott processer som förklarar hur genus skapas och förändras. Det är enligt Scott av betydelse att genus ses som ett socialt och kulturellt föränderligt maktförhållande. Scott ser gender dels som sociala relationer vilka baseras på förvärvade könsskillnader och dels som ett sätt att uttrycka maktrelationer. Hennes synsätt är baserad på idén att båda könen har ojämlik tillgång till materiella och symboliska resurser. Språket och diskursen har i Scotts resonemang central betydelse. Skillnader mellan könen synliggörs enligt henne i språket vilket i sig skapar makthierarkier.


Yvonne Hirdman är en forskare som har tolkat och vidareutvecklat begreppet gender i Sverige. Enligt Hirdman ska inte genussystemet bara ses som en teori utan som en benämning på ett historiskt faktum, eftersom könsskillnaderna i själva verket är socialt och kulturellt konstruerade. Hirdman använder begreppet genus för att lyfta fram kvinnligt och manligt som kulturella instruktioner. Genussystemet byggs upp av två grundläggande principer, dels en som slår fast att kvinnligt och manligt bör särskiljas och dels den existerande hierarkin som värderar det kvinnliga och manliga och gör det manliga till norm. Enligt Hirdman existerar systemet på samtliga nivåer i samhället, på övergripande kulturell nivå, på institutionsnivå och på individnivå. Systemet skapas och reproduceras på samtliga nivåer genom övergripande tankemönster på övergripande nivå. Begrepp som genuskontrakt och genuskonflikt använder hon för att klargöra det faktum att samhällen organiseras i termer av kvinnligt och manligt, vilket hon anser har påverkat politiken och samhällsutvecklingen. Hon menar att historien i ett tydligt mönster har visat hur segregering mellan könen har fått enorma följder, till följd av att samhället varit uppbyggt utifrån manligt respektive kvinnligt. När den demokratiska tanken och den kapitalistiska organisationen fick behov av att dra in kvinnor i samhället blev konsekvensen att den gamla genusordningen, som bygger på segregering hotades. Resultatet blev en konflikt mellan integrering och segregering vilken Hirdman kallar för genuskonflikt. Hon anser att det sker förhandlingar mellan mäns och kvinnors platser i samhället, vilket hon kallar för att upprätta ett genuskontrakt.
 Genussystemet kan enligt Hirdman studeras praktiskt genom genuskontrakten, i dessa kontrakt regleras vad som är signifikativt för manligt respektive kvinnligt.


”Vi kan säga att det ser ut som om varje samhälle och varje tid har något slags ‘kontrakt’ mellan könen, ett begrepp som är användbart trots att det inte får förstås som ett köpslående mellan två jämnstarka kumpaner, tvärtom, oftast är det ett kontrakt uppdraget av den part som definierar den andra.”


På samtliga nivåer upprättas dessa kontrakt, som ofta är abstrakta och synliga men kan även vara konkreta som t ex arbetsdelningen mellan könen. Genom samspelet mellan män och kvinnor skapas kontraktet, Hirdman menar att kontraktet ses son något naturligt och givet för båda parter.


2.1.3 Kritik mot teorierna om genussystemet


Hirdmans synsätt på genussystemet är inte obestridligt. Det existerar givetvis olika teorier och perspektiv inom genusforskningen. Andra forskare t ex Gudrun Andersson menar att Hirdmans sätt fokuserar alltför mycket på individen, medan det i andra samhällen kan vara andra kategoriseringar som är viktigare att framhäva t ex familjen, släkten etc.


Genussystemets universella uppbyggnad och strukturalistiska perspektiv har fått kritik av Lena Sommestad. Hon anser att det inte ges tillräckligt med utrymme för aktörerna och det mänskliga handlandet, systemet är för abstrakt och generaliserbart vilket medför att variationer mellan till exempel regioner och klasser kan förbises. Sommestad poängterar det historiskt föränderliga och tar hänsyn till andra kategoriseringar, såsom t ex klass.


Christina Carlsson Wetterberg ifrågasätter Hirdmans genussystemteori på två punkter, systemets sätt att förklara förändring och kopplingen till empirin. Carlsson menar att dessa problem uppstår till följd av att Hirdman inte förklarar underordningens ursprung och därmed inte redogör för utgångspunkterna för den historiska analysen. Hirdmans genussystemteori tar inte enligt Carlsson tillräcklig hänsyn till de existerande faktiska livsvillkoren och handlingsmönstren. Carlsson förespråkar teorier som är mer historiskt förankrade och på ett mer ingående sätt integrerar den samhälleliga kontexten, ”vare sig det är i termer av patriarkala strukturer och manliga egen intresse eller i termer av genussystem och dess logiker - ser kvinnor (och män) som handlande subjekt i komplexa sammanhang.”


Judith Butler gör i sin forskning en analys av den språkliga och filosofiska logik, som upprätthåller biologiskt kön som det socialas ursprung. Enligt henne undangöms här den omständighet, att det sociala tjänar produktionen av det biologiska som dess naturliga existens- och identitets villkor. Hon analyserar förhållandet mellan det biologiska och det sociala för att visa, att det som allmänt uppfattas vara det primära villkoret - det biologiska - egentligen är en uppfattning av det sociala könet. På detta viset avskaffar Butler begreppet kön, enligt henne är det genussystemet som skapar kön. Det vill säga Butler menar att det är diskursen som skapar positionerna mellan män och kvinnor.


Synen på hur genus ska definieras och hur det konstrueras varierar mellan forskarna. Men det som enar är att en forskare som nyttjar sig av ett genusperspektiv försöker finna de informella hindren och lyfta fram de maktstrukturer i samhället som påverkar ordningen mellan könen. Att diskutera i termer av genus innebär att en djupare dimension av mänskliga relationer och samhälleliga relationer kan åskådliggöras. Genusperspektivet förutsätter att individens identitet är formad av kulturen. Detta innebär att människans identitet inte är statisk och enhetlig utan varierar över tid. Det vill säga definitionen av kvinnligt och manligt påverkas av den sociala miljön och präglas indirekt av samhällets normer.


Att utgå från genus och inte kön anser jag ger möjlighet att lyfta fram det som uppfattas som manligt och kvinnligt, d.v.s. att se hur människor konstruerar och tolkar genus/genusrelationer. Om man förklarar skillnaderna som kulturella konstruktioner, lämnas vägen öppen för eventuella förändringar av genusordningen i vårt samhälle. Det blir inte ett slutet, statiskt system utan det finns möjligheter till förändring. Jag utgår alltså ifrån att könsskillnader är kulturellt konstruerade.

Jag har i detta kapitel gett en redogörelse för debatten kring genus och mitt egna förhållningssätt. Denna bakgrund är nödvändig eftersom genusperspektivet kommer att genomsyra analysen av romanen, Anna, Hanna och Johanna. Parallellt med detta har mina intentioner varit att förmedla genusbegreppets komplexitet. Det finns ingen klar linje att följa utan synen på genus varierar mellan forskare. De forskare som jag hänvisat till är delaktiga i en debatt på olika nivåer hur genus och genussystem ska uppfattas och användas. Tyvärr finns det inte utrymme inom denna uppsats ramar att redogöra ytterligare för debatten. I analysen kommer jag utifrån synen på kön som kulturellt skapat försöka lyfta fram hur religionen påverkar konstruktionen av genus. Detta kan ses som ett steg att visa hur kulturen, som indirekt starkt präglats av den kristna traditionen under en lång tidsperiod, inverkat på genusordningen i samhället.


2.1.4 Reflektioner över påverkan av resultat på grund av feministisk utgångspunkt


Inom områden som humaniora och samhällsvetenskap är idag den feministiska teorin och forskningen etablerad. Dock finns det fortfarande diskussioner kring huruvida den feministiska utgångspunkten påverkar resultatet. Är det så att den feministiska forskaren väljer att lyfta fram de svar som passar in i teorin?


Kunskap skapas genom förhandlingar inom vetenskapssamhället. ”Vad som kommer att betraktas som ‘teori/kunskap’ och vad som ses som Ideologi” är därför till inte så liten del en konsekvens av relationer bland forskare och andra signifikanta aktörer.”
 Detta innebär att forskare är oavsett utgångspunkt påverkade av ideologi i forskningen. Enligt Eva Magnusson utgör psykologin ett exempel på hur området som vetenskap och praktik påverkat av ideologi och förändrats i takt med det samhälleliga ideologiska klimatet. Det intressanta med psykologin jämfört med den feministiska forskningen är att det ideologiska aldrig påtalats utan har dolts genom anspråk på objektivitet och neutralitet. Detta har fått konsekvensen att inom den psykologiska forskningen har man inte ställt ideologi och teori mot varandra vilket är fallet inom den feministiska forskningen.
 Forskare använder enligt Magnusson ”sina kunskaper till att ‘dammsuga’ sitt material på allt det kan ge när det gäller frågeställningarna.”
 Det vill säga den kunskap som man bär med sig i livet påverkar forskningen. Vad som är att betrakta som ideologi respektive teori är en gränsdragning som är subtil. Bland feministiska forskare är medvetenheten stor om att feminism är både ideologi och vetenskap.


Genom att utgå från ett feministiskt perspektiv gör jag ett ställningstagande som jag tydligt redogör för. Detta innebär att jag inte försöker dölja min utgångspunkt utan klart redogör för mitt sätt att närma mig materialet. Jag kommer att studera vad kön betyder i kvinnors vardagliga liv utifrån ett feministiskt perspektiv. Vid analysen av romanen söker jag därmed igenom texten efter händelser som kan föras till någon av de kategorier som jag strukturerat materialet efter. Utgångspunkten gör att jag med stor sannolikhet kommer att se fler exempel på innebörder i kön än vad en annan forskare med en annan utgångspunkt hade sett.

2.2 Teorier om socialisering, riter och moralutveckling

2.2.1 Berger och Luckmann - Socialisering


Utgångspunkten i Berger och Luckmanns framställning är att människan befinner sig i ett dialektiskt förhållande till sin omgivning - människan påverkar sin omgivning men påverkas själv av omgivningen.
 Människan är en social varelse vilket är en förutsättning för samhällets framväxt. Vi är till skillnad från djuren endast till en viss del styrda av drifter, drifterna tar inte överhand utan människa har förmåga att skapa sin egen ordning. Ordningen utgör ett skydd från kaoset. Samhällsutvecklingen är en dialektisk process mellan de enskilda individerna och det omgivande samhället. Det mänskliga är socio-kulturellt föränderligt. Face to face strukturen är den minsta sociala strukturen, ur den uppstår relationer och institutioner. Genom att observera/iaktta hur andra gör och sedan efterlikna beteendet i liknande situationer, lär vi oss hur vi ska handla. Vi objektiverar handlingen vilket innebär att vi upplever den som att det ligger utanför oss hur man gör, det blir en grund som vi kan återvända till. Det vill säga objektifiering inkluderar det som skapas i det yttre, det tas för givet och vetenskapen om att det skapas i människan glöms bort. Språket är en objektifiering, det upprätthåller verkligheten. Språket gör det möjligt för inre upplevelser att existera utanför individen, genom språket blir de verkliga. Typer vägleder och skapar ordning, typifiering innebär att vi stoppar in varandra i fack som förenklar tillvaron. Vi säger till oss själva det där är en människa, det där är en kvinna, det där är en intellektuell osv. Typifieringar förenklar men distanserar också. Typifieringar gör att vi inte behöver analysera varje situation och handling, vi bär med oss kunskap av våra erfarenheter som vi upplevt i samspel med andra. Benägenhet till vanemässighet är embryot till ett samhälle. Vanan är upphovet till institutionalisering. Alla tar del av samma kunskap i ett litet samhälle, men ju större och mer komplicerat ett samhälle är minskar möjligheten att alla ska kunna allt. Samhället blir segmenterat, olika sektorer med experter skapas.
 Behovet av legitimering ökar ju längre från upphovet till institutionerna vi är. Legitimeringarna försvara och värderar men hjälper oss även att förstå varför det är som det är. Legitimering har sin funktion nu och är både kognitiv och normativ. För att bevara den sociala ordningen och gemenskapen har legitimeringen en horisontell sida. Legitimeringen har även en vertikal sida som anger min plats i samhället. Det finns fyra nivåer av legitimering. Den första är den lingvistiska nivån som genom ordförrådet är kopplat till institutionen, den kan ses som en för teoretisk nivå. Institutionen legitimeras av språket till exempel man och hustru legitimerar äktenskapet. Nivån kännetecknas av budskapet ”så här är det”. Den andra nivån är början till en teoretisk legitimering, i boken kallas den för den rudimentära nivån. Denna nivå är ofta knuten till handlingar och kan bestå av ordspråk, myter, sagor och sägner. Explicit nivå är den tredje, på den här nivån kopplas teorier till olika experter och specialiserad personal till exempel läkare, lärare och ingenjörer. Den explicita nivån är en institutionell legitimering, hela institutioner ska legitimeras. På den här nivån utkristalliseras också hur roller ska förhålla sig till varandra. Den sista nivån är symboliskt universum som utgör en samlad teoretisk tradition som omfattar universum i sin helhet. Den talar om institutioners funktion i förhållande till andra institutioner, det vill säga den ger en bild av helheten. Nivån skapar mening socialt och historiskt. Det symboliska universat hotas ständigt av det som är kaotiskt och av hot från andra symboliska universa. Hela tiden krävs det att det symboliska universa finner metoder för att hantera hoten, metoderna kan till exempel vara definitioner, avgränsningar, terapi eller maktdemonstrationer. Det symboliska universat utvecklas och förändras av kampen mot hoten.
 Berger och Luckmann tar upp två metoder för att definiera hot mot verkligheten:

· Terapi - möter hotet genom att integrera det och använda det i sin verklighet.


· Tillintetgörelse - utesluter och bagatelliserar, man vill inte se hotet utan det förträngs.
 

Internalisering är hur jag gör verkligheten till min egen. Det vill säga hur verkligheten upplevs, får en mening och införlivas av individen. Internaliseringen är början på en läroprocess där det yttre inlemmas i och görs begripligt för individen. Barnet blir genom internaliseringen en social varelse. Individen tar in intryck och låter sig påverkas av dem, det vill säga individen internaliserar det hon ser. Men genom hennes handlingar och sätt att förhålla sig externaliseras hennes inre och läggs ut. Hennes inre tar yttre gestalt. Socialisationsprocessen löper genom hela livet, det är en process där vi ska införlivas i samhället samtidigt som samhällets normer, värderingar och språk ska införlivas i oss. Genom socialisationen blir vi medlemmar i samhället.


Socialiseringsprocessen löper genom hela livet, det är en process där vi ska införlivas i samhället, samtidigt som samhällets normer, värderingar och språk ska införlivas i oss. Genom socialisationen blir vi medlemmar i samhället, detta sker i två steg: primär socialisation och sekundär socialisation.
 Den primära socialisationen äger rum i barndomen, då individen är som mest formbar.
 Personer som har en emotionell betydelse för barnet definieras som signifikanta andra. Samspelet mellan barnet och de signifikanta andra formar barnet. Barnet blir det den kallas, till exempel om ett barn ständigt får höra att han är stygg ser han sig själv som stygg. För att den primära socialisationen ska bli framgångsrik krävs en symmetri mellan det inre och det yttre. Men ofta existerar det en asymmetri. När de signifikanta andra övergår till att ses som generaliserade andra når man en viss slutpunkt. Den primära socialisationen hotas när de signifikanta andra försvinner, t ex vid katastrof och kaos. Den hotas också i situationer som väcker upp det djupaste, det vill säga vid existentiella funderingar. Den sekundära socialisationen byggs ovanpå den primära som är svår att rubba. Den sekundära hotas inte av existentiella frågor.
 Genom den sekundära socialisationen tar vi in nya roller och nya sektorer av verkligheten, exempelvis när vi byter arbete. De signifikanta andra byts ut mot generaliserande andra d.v.s. lärare som hjälper oss att utvidga våra strukturer och vår verklighet. Det som gäller är riktigt oberoende av vem som förmedlar det. Vi uppfattar det inte som viktigt bara för att fröken säger det utan för att det är det som gäller. Till dessa generaliserade andra är våra band inte så starka som till de signifikanta andra. Detta innebär att vi kan lära oss saker utan att relatera oss känslomässigt till dem som lär oss. Vi har möjlighet att välja mellan olika verklighetsuppfattningar och kan byta sektorer.
 De sociala strukturer och den bas vi har för att vidmakthålla vår verklighet kallas för plausibilitetsstruktur. Det krävs ett levande samtal mellan människor som delar samma struktur för att plausibilitetsstrukturerna ska kunna vidmakthållas.


För att förändra den primära socialisationen krävs en resocialisation, där den primära socialisationen byts ut. Växlingen kan bero på en misslyckad primär socialisation eller att den inre verkligheten och den yttre hotas eller inte stämmer överens. Det blir en total omvändelse, samma villkor som i primär socialisationen krävs. Resocialisationen innebär att man genomgår en total förändring där det som varit tolkas i ljuset av det nya man upplevt. Den sekundära socialisationen innebär att det nya tolkas i ljuset av det gamla, det vill säga den primära socialisationen ligger kvar i grunden och förändras inte, utan utgör en grund stomme.


2.2.2 McGuire - riter


McGuire utgår från ritens funktion, vilket innebär att hon beskriver riten i relation till religionen. Hon har ett psykologiskt/sociologiskt perspektiv, vilket medför att hon fokuserar på ritens funktion för den enskilda individen, institutionen eller gruppen. Ritualer består enligt McGuire av symboliska handlingar som har en religiös mening. Ritualer kan ses som ett verktyg för förvandling av tid och rum. Ritualer hjälper en att översätta bilder till en fysisk eller mental emotionell verklighet, till exempel metaforen vila i Guds hand kan översättas av individen till att Gud ger trygghet. Det är den symboliska innebörden/meningen som gör en handling till rituell, inte innehållet i handlingen. För att den rituella handlingen ska vara levande krävs en relation mellan symbolik och gruppens gemensamma tolkning. Ritualer återger inte moment från tidigare händelser, de är själva händelsen. Ritualer är pågående processer som uppkommer och dör ut. Ritualer är en stor kraftkälla men de är inte kopplad till tron, de skapar även erfarenhet och ger en gemensam tolkningsram. Ritualer är symboliska handlingar som bygger upp en gemenskap och ger ett förhållningssätt till tron.


2.2.3 Gilligan - Moral


Gilligan har utifrån Piaget och Kohlberg utvecklat en modell för den moraliska utvecklingen. Piaget och Kohlbergs teorier har rönt stor uppmärksamhet och båda gör anspråk på stor giltighet av sina teorier. Målet med Piagets teorier är att ge en helhetsbeskrivning och en allmän förståelse för det mänskliga förståndet och dess utveckling även Kohlberg gör anspråk på att hans moralutvecklingsteori har universell giltighet. Båda två utgår ifrån att människans utveckling går genom stadier.


Gilligan anser att den moraliska utvecklingen såsom Piaget och Kohlberg beskriver, inte tar hänsyn till olikheter hos könen. De grundar sin syn på människans utveckling enbart på pojkars och mäns utveckling. De utgår enligt Gilligan från ett tänkande som leder till separation och självständighet. Vilket innebär en separation från modern och deras moralutveckling är inriktad på rättvisa. Gilligan anser att Kvinnors tänkande är mer intuitivt.


Kvinnor menar hon som tänker så abstrakt och logiskt som män förväntas göra uppfattas som okvinnliga. Kvinnor ska enligt traditionen ha ett tänkande som håller sig kring Piagets preoperationella och konkret operationella stadium. Detta snäva synsätt innebär att kvinnor ska tänka intuitivt och utgångspunkt i den kontext hon befinner sig i. Kvinnors moraliska omdömen skiljer sig från männens menar Gilligan. Moraliska problem ser kvinnor som en fråga om omsorg och ansvar i relationer och inte som männen en fråga om rättigheter och regler. Moraliska problem orsakas hos kvinnor av motstridiga plikter och inte av rivaliserande rättigheter. Gilligan anser att kärnan i ett moraliskt beslut är valet och viljan att ta ansvar för detta val. Men om man anser att man inte har någon valmöjlighet fråntas man ansvaret som beslutet medför. Gilligan menar att det existerar tre moraliska perspektiv dessa framträder i omsorgsetikens utveckling. Den första handlar om omsorgen om sig själv, i denna fas anses man självisk. Det handlar om att klara sig själv, överlevnadsprincipen är den starkaste. Övergången till nästa fas kommer när man börjar bli medveten om att andra visar omsorg om mig. Det utvecklas till att jag själv också kan visa omsorg om andra, vilket är grunden i nästa fas. Den andra fasen präglas av moderlig moral, moral som ser till omsorgen om de beroende och eftersatta. I denna fas är det goda det samma som omsorg om andra, det är endast de andra som legitimerar kvinnans omsorg. Detta får konsekvensen att hon själv blir utesluten, det uppstår en obalans. Upptäckten eller medvetenheten om att jag själv kan visa omsorg om andra, är grunden för den tredje fasen. Man ska vara god och snäll och inte göra andra besvikna. Till sist uppstår en konflikt mellan motstridiga plikter, vilka andra ska jag bry mig om när flera pockar på uppmärksamhet? Vilken godhet är viktigast, vilken ska jag sätta högst? Brottningen med sådana frågor leder vidare mot den tredje fasen. I den sista fasen lyfts omsorgen om sig själv och andra fram, tillsammans med en medvetenhet om att det ibland inte finns en lösning som kan tillfredsställa alla. Denna etik med sin ökade kunskap om mänskliga relationer, utvecklas från insikten att en själv och andra är beroende av varandra. Men paradoxalt finns det ingen lösning som kan tillfredsställa alla.


Medan Kohlbergs teori bygger på en rättviseetik med rättigheter, bygger Gilligans teori på en omsorgsetik, där ansvar och omsorg sätts i fokus. För Kohlberg handlar det om en begränsning av handlandet till att gälla principer som man väljer eller förkastar. Gör Gilligan däremot handlar det om att utvidga handlingarna från att gälla bara sig själv, eller andra, till att väga in flera aspekter och omsorgsfaktorer i sina bedömningar.


Gilligan har inte skapat en modell som tar hänsyn till båda könen, eftersom hon bygger sin antagande på intervjuer med kvinnor som tvingats ta ställning till abort. Om man ska lyckas skapa en modell där både män och kvinnor är representerade anser jag att man måste utgå ifrån en frågeställning som både män och kvinnor kan införliva sig i, till exempel aktiv dödshjälp. Gilligans modell bör istället ses som ett komplement till Kohlbergs och Piagets modeller. I denna studie använder jag mig dock uteslutande av Gilligans modell, för att undvika att studien blir för omfattande. Det finns för och nackdelar med alla teorier, det som dock tilltalar mig i Gilligans modell är att hon uppmärksammar dilemmat med teorier som är konstruerade utifrån att det endast existerar ett kön.

3 SAMSPELET MELLAN RELIGION OCH GENUS


Marianne Fredriksson skulle kunna karaktäriseras som en författare som har förmågan att kombinera en andlig dimension med det vardagliga livet. Hon lyckas i sina romaner tydliggöra det faktum att religionen ständigt finns i periferin i människors liv och därmed indirekt påverkar människors synsätt på tillvaron.


3.1 Sammandrag av romanen Anna, Hanna och Johanna


I romanen får läsaren ta del av tre generationers kvinnor. Romanen börjar på 1870-talet i Dalsland. Hanna som är äldst bland fem syskon tvingas vid tolv års ålder ta en tjänst som piga. Husbondens son våldtar henne, hon blir gravid och föder en son vid tretton års ålder. Under fyra års tid tvingas hon utstå skammen tills hon gifter sig med en mjölnare. När hon blir änka flyttar hon till Göteborg. I romanen får vi även följa Hannas dotter Johannas vuxna liv i Göteborg från 1920-talet och framåt. Johannas dotter Anna återfinns i nutid. Romanen behandlar de eviga frågorna om liv och död, kärlek och hat, skuld och försoning och människans behov att finna sitt sanna jag. Ingen av romanens tre kvinnor går fri för kärleken. Romanen handlar även om moderskapets glädje men även dess vånda.
 Det är en bok om kvinnors villkor, men också en bok om morsarv, det som vi bär med oss från våra egna mödrar och mormödrar vilket inte alltid sker medvetet. Men Fredriksson menar att vi på ett omedvetet plan förvaltar och för själva vidare gamla mönster, vilket enligt hennes sker på både gott och ont.


3.2 Påverka - Påverkas


Villkoren för kvinnor och män förändras i takt med samhället. Vi deltar alla som enskilda individer i förhandlingar om hur könsrollerna ska definieras d.v.s. vad det innebär att vara man eller kvinna. I romanen ges tydliga exempel på hur vi som enskilda individer socialiseras in i den aktuella kontexten.


I romanen ges flera exempel på hur romangestalterna formats av den primära socialiseringen. Vid ett tillfälle då Anna besöker sin far ges en bild av hur hon utifrån den roll hon socialiserats in i lever upp till de krav som ställs. Hon fick tidigt lära sig att en god dotter skulle visa omsorg och uppfylla omgivningens önskemål. De signifikanta andra som för henne var föräldrarna gav ständigt under hennes uppväxt och även under hennes vuxna liv signaler som innebar att hennes roll som flicka och sedan som kvinna var att finnas till för andra.


”Hela den långa lördagen lyckades Anna vara en god dotter. Hon lagade sin fars älsklingsrätter, lyssnade utan synbar otålighet till hans ändlösa historier och körde honom till bryggan där båten låg, satt där och småfrös medan han kontrollerade fendertar och suffletter, provkörde motorn och matade ejder med brödsmulor.”


Den sekundära socialisationen hotar inte den primära utan handlar om till exempel nya roller, nya sektorer. I den sekundära socialisationen är inlärningen mindre stark, den kan ifrågasättas och bytas ut. I den sekundära socialisationen byts dem signifikanta andra ut mot generaliserade andra. Banden till dem generaliserade andra är inte lika starka som till de signifikanta andra, det finns inget behov av att relatera känslomässigt till dem som lär oss. Den generaliserade andre är en opersonlig motpart, och representeras inte av lärare etc. i den sekundära socialisationen, utan snarare av det generaliserade man i så gör man. Vi har möjlighet att välja mellan olika verklighetsuppfattningar och kan byta sektorer.


Samtliga tre kvinnors sekundära socialisationer finns med i romanen. Nya livsvillkor kräver förändrade förhållningssätt till tillvaron, med nya signifikanta andra. Med grunden från den primära socialisationen finns hela tiden kvar i bakgrunden. Anna genomgår en sekundär socialisation, hon tvingas tolka om sitt liv för att få det hanterbart. I den kris hon upplever av att inte finna meningsfullheten i tillvaron drivs hon in i ett ekorrhjul som hon tar sig ut ur genom att förändra och omtolka sitt liv. Hon nyttjar sina journalistiska kunskaper för att få klarhet i sin egen historia. Genom kunskaper om hennes mors och mormors liv når hon till slut det hon söker. Men denna process kräver att hon bryter ner den primära socialisationen och strukturerar sitt liv utifrån en ny plattform.
 I den sekundära socialisationen får hennes lärare på universitet, kurskamrater och hennes man rollen som generaliserade andre. Hon tar till sig nya erfarenheter och ser saker ifrån andra perspektiv än hon gjort innan hon bröt upp från den primära socialisationen. Men hon genomgår aldrig någon resocialisation, eftersom hennes primära socialisation var lyckad i den meningen att det gav henne en trygghet och en bas att utgå ifrån i livet. Hanna och Johanna genomgår inte heller någon resocialisation, men i de kriser som de får erfara finns det potential för en resocialisation. Men i likhet med Anna ligger deras primära socialisation fast. För att förändra den primära socialisationen krävs en resocialisation, där den primära socialisationen byts ut. Växlingen kan bero på en misslyckad primär socialisation eller att den inre verkligheten och den yttre hotas eller inte stämmer överens. Det blir en total omvändelse, samma villkor som i primär socialisationen krävs. Personen måste plocka isär världen och bli kvitt den gamla socialisationen, det krävs nya signifikanta andre, ny plausibilitetsstruktur, intensiv gemenskap och fysisk segregering. Sekt, missbrukshabilitering, religiös omvändelse, kulturbyten, politisk indoktrinering, könsbyte och psykoterapi är exempel på situation då det kan komma att krävas en resocialisation. Resocialisationen innebär att man genomgår en total förändring där det som varit tolkas i ljuset av det nya man upplevt. Medan den sekundära socialisationen innebär att det nya tolkas i ljuset av det gamla. Det vill säga den primära socialisationen ligger kvar i grunden och förändras inte, utan utgör en grund stomme.
 Anna, Hanna och Johanna upplever kriser men byter aldrig ut den primära socialisationen, de tolkar nya erfarenheter i det som har varit.


Hanna, Johanna och Anna fick genom den primära socialisationen lära sig att inte prata om sig själv. En kvinnas egna funderingar och problem var inte av intresse för omgivningen.


”Skvaller. Inte elakt och inte snällt heller. Först nu tänker Anna att det ändlösa pratet var en orgie i känslor. De vältrade sig i andras olyckor, vojade sig och levde ut sin personliga nöd utan att någonsin bli personliga. Att tala om sig själv var omöjligt. Skamligt.”


Kyrkans roll som den generaliserade andra finns med hos de tre kvinnorna. Starkast inflytande har kyrkan på Hanna, för henne var det viktigt att tillgodose kyrkans värderingar. Under 1800-talet och början av 1900-talet under den tid Hanna levde var kyrkans roll som auktoritet given. Inom hushållet såg kyrkan mannen - husbonden som självklar ledare. I och med att kyrkans roll var stark ifrågasatte inte Hanna till exempel dess syn på mannen och kvinnan. För henne var det istället viktigt att leva upp till kyrkans krav och förväntningar. Hennes dotter Johanna har däremot inte samma förhållande till kyrkan. Den intar aldrig rollen som generaliserade andra i hennes fall. Kyrkans värderingar finns med i bakgrunden men det är inget som hon medvetet förhåller sig till. Anna har precis som sin mor ett distanserat förhållande till kyrkan, dess värderingar finns och påverkar hennes liv men inte på ett sådant sätt att hon aktivt tar ställning.


De sociala strukturer och den bas vi har för att vidmakthålla vår verklighet kallas plausibilitetsstruktur. Det krävs ett levande samtal mellan människor som delar samma struktur för att plausibilitetsstrukturerna ska kunna vidmakthållas.
 Den ökade mängden kulturella intryck som den moderna människan konfronterar i sitt vardagliga liv bidrar till att identiteter och roller blir mer osäkra och flytande. Allt är inte givet och självklart, det finns utrymme för alternativ. Anna och Johanna ges valmöjligheter, men deras alternativ begränsas av den sociala kontexten. Att gå utanför ramarna kräver en förändring av individens plausibilitetsstruktur.


Genomgående i romanen går idén att kvinnan ska uppoffra sig själv för sin omgivning. Kvinnan ska se till att mannen har möjlighet att försörja familjen och underlätta hans vardag. Intressant att notera är att även Anna som kan ses som en självständig individ i periferin ständigt har dåligt samvete för att hon inte ägnar mer tid åt sin man. När problemuppstår i deras förhållande tar hon på sig hela ansvaret. Detta går igen hos Hanna och Johanna som hela livet tar på sig alla problem som uppstår runt omkring. Anna lyckas delvis bryta detta mönster i praktiken men inte mentalt. Inom henne finns ständigt en känsla av otillräcklighet och dåligt samvete för att hon inte alltid uppoffrar sig för andras behov.


3.3 Socialiseringens betydelse för den egna religiositeten


Som en röd tråd genom romanen går tanken att uppväxten har haft inverkan på utformningen av den egna religiositeten. Fredriksson ser i likhet med Luckmann religiositet i någon form som ett universellt mänskligt fenomen. Det faktum menar Luckmann att människan försöker skapa mening i tillvaron och se sig själv utifrån och i ett sammanhang så har men en individuell form av religiositet. De transcendenta erfarenheterna är en universell del av det mänskliga livet. Valet av religion påverkas av den sociala kontexten.
 De tre kvinnorna har samtliga en andlig dimension i sina liv, de söker efter meningen i livet. Den kristna tron hjälper Hanna att finna sig till rätta och acceptera det liv hon lever. Även om livet många gånger är tungt finns det en mening genom tron. Hanna finner alltså tröst i religionen som bidrar till förtrycket.


Han var tung som en tjur när han vältrade sig över henne och när han trängde in i henne och hon gick sönder kunde hon mitt i den ohyggliga smärtan be Gud att Han skulle ta emot’na.


Citatet visar hur Hanna har en tillit till religionen i en svår situation. Med hjälp av Gud som under hennes liv utgjort rollen som generaliserade andre avskärmar hon sig från våldtäkt situationen. Hon går in i en egen värld skild från verkligheten. Vid ett tillfälle frågar hennes man om hon tror på Gud och hon sa ”Han är ju.”
 Hon har från barndomen lärt sig att Gud existerar, hon har aldrig ifrågasatt Hans existens. Johanna socialiserades även hon in i den kristna tron och kom under hela sitt liv att vara religiös. Intressant att notera i Johannas fall är att hon har den kristna tro i grunden, samtidigt som hon vid några tillfällen i livet var gudsförnekare. Det finns alltså en dubbelhet i hennes religiositet, tron ger henne plattformen som hon har från den primära socialisationen. Genom den sekundära socialisationen kommer hon i kontakt med andra värderingar men de rubbar aldrig stommen.


De tre kvinnorna i romanen har alla socialiserats in i den kristna traditionen men de har olika förhållningssätt till den. Romanen visar hur religionen och de skrifter denna bygger på påverkar kvinnans ställning. Män och kvinnor har tilldelats olika roller i hem och arbete och där kvinnan i regel haft en underordnad ställning. Religionen har utgjort en viktig inspirationskälla för formandet av de traditionella könsmönstren. Anna som är uppväxt i det postindustriella informationssamhället blir omedvetet delaktig i uppbrytandet av kristendomens långa tradition. Hon tar till sig delar av kristendomen men omtolkar samtidigt innehållet så att hon kan förhålla sig till det.
 Christina Grenholm menar att Bibeln aldrig får förbli bara ord utan de som ska bearbetas och tillämpas. En del av texterna går inte att tillämpa och då får man lov att brottas med de och kanske rent av lägga de åt sidan. Bibeln måste alltid tolkas, möjligheten att plocka ut de delar ur bibeln som ger en mening gör att Bibeln kan fungera befriande för många kvinnor. Det är varje tids ansvar att tolka Bibeln så att den stämmer överens med kontexten. Grenholm anser att Bibeln inte kan ses som grunden för kvinnoförtrycket eftersom det existerade redan innan i samhället.


3.4 Sökandet efter en identitet


Religionen var tidigare ett gemensamt värdesystem och symbolsystem för hela samhället. Institutioner relaterades på olika sätt till religionen och kyrkan. Det vill säga värderingar som kyrkan förmedlade gällde även på andra institutioner och i samhället. Under andra hälften av 1900-talet har utvecklingen lett till att kyrkan allt mer fått rollen som en av många andra institutioner i samhället. Kyrkan har förlorat den tidigare självklara auktoriteten, romanen visar att detta inte innebär att religionens inverkan på människan har minskat. Men religionens syn på samhället påverkar dock könsstrukturen i samhället. Det existerar ett subtilt förhållande mellan religionens värderingar och den samhälleliga kontexten. I romanen ges flera exempel på hur religionen som en skugga ständigt finns med i bakgrunden vid olika ställningstaganden. Men vilken religion/mening i livet man väljer är inte självklar för de tre kvinnorna. När kyrkans auktoritet minskat ställs individen med sitt sökande efter en identitet och efter svar på existentiella frågor inför att själv ta ställning.


Samtliga tre kvinnor i romanen söker efter en egen identitet och en känsla av äkthet och meningsfullhet. Enligt McGuire byggs den personliga identiteten upp av ”a sense of order, an interpretation of reality, a system of meaning, and the integration of oneself into a larger community.”
 I ett samhälle som präglas av differentiering, pluralism och rationalism kan friheten att välja skapa ångest. Valfrihet är inte okomplicerat, när det inte finns något att förlita sig till blir skapandet av identitet komplicerat. Det vill säga när mening och tillhörighet inte är relevant för samhällets institutioner tvingas den enskilda individen att själv ta ställning till livets mening.


Hanna som är äldst lever på ett sätt ett lättare liv än de andra två kvinnorna. Livet på 1800-talet var oerhört hårt och tungt men det var trots allt enklare enligt den beskrivning som ges i romanen. Det fanns en mening i tillvaron vilken helt enkelt var att överleva. Det fanns inte utrymme för att komma på tanken att finna någon annan mening, den var klar och den ifrågasattes inte utan sågs som självklar.
 Johanna men framförallt Anna får uppleva hur det självklara byts ut mot ett tomrum som på något sätt måste fyllas. Idén om att meningen ligger i att överleva har suddats ut, eftersom de lever i en annan tid än Hanna. Övergången från Fattigsverige till Välfärdssamhället innebar för dem att livet förenklades på ett plan. De behövde inte kämpa för att överleva, de var inte fattiga som Hanna. Behovet av att finna meningen i livet lyfts därmed fram. Det finns inget som är givet för Anna, hon tvingas själv att skapa sig en egen meningsfullhet - en egen identitet.


Sociologiska studier visar att organiserade livsåskådningar avtar medan däremot de privatiserade ökar. Owe Wikström menar att det är en naturlig process i ett pluralistiskt samhälle, eftersom utbudet ger människan ett smörgåsbord av trosalternativ. Mångfalden styr människan in i ett ställningstagande där hon ”tvingas inåt, bort från vad alla andra säger och börjar fundera över frågor som: ‘Vad upplever just jag?’”
 I likhet med Wikström anser Peter Berger att det moderna samhället med mångfalden av kulturella intryck och världsåskådningar ställer människan inför ett ifrågasättande av den egna identiteten och tron. Det moderna samhället kännetecknas enligt Berger av osäkra och flytande identiteter och ständigt skiftande roller. Men detta innebär inte menar Berger att människan befinner sig i ett tillstånd av ständig förvirring, utan de flesta anpassar sig och vänjer sig vid ett visst samhälle/kontext. De normer och värderingar som existerar tas för givna, det vill säga människan identifierar sig rutinmässigt med var hon är inprickad på den sociala kartan.


Meredith McGuire anser i likhet med Wikström och Berger att mångfalden ställer individen inför ett ifrågasättande av den egna identiteten och religiositeten. Mångfalden underminerar individens förförståelse av verkligheten, vilket innebär att saker som tas för givet ifrågasätts. En konsekvens av mångfalden är att individens ”own meaning system receives less social support and becomes precarious, voluntary and private.”
 Till följd av att individens meningssystem ligger till grund för mål, värderingar och normer, får undermineringen konsekvenser för legitimeringen av den egna identiteten. Det blir svårare för den enskilda individen att känna sig trygg i den egna identiteten, eftersom det saknas ett självklart yttre system för legitimering.


3.5 Ritens funktion


Ritualer kan enligt McGuire ses som ett verktyg för att förvandla tid och rum. Ritualer stärker och bekräftar gruppens identitet och gemenskap, genom ritualer får individen hjälp att relatera sig till gruppen.
 På flera ställen i romanen ges det exempel på hur riterna bekräftar och ger romangestalterna trygghet i tillvaron. Med hjälp av riter bygger de upp en gemenskap med andra men riterna blir också ett sätt att hantera vardagen.
 I romanen har även riten en funktion av att bevara vanor av olika slag som känns betydelsefulla och ger en trygghet i livets kaos.
 När Hanna blir våldtagen och är i behov av stöd i tillvaron kan hon inte vända sig till kyrkan som såg hennes tillstånd som avskyvärt. Hon ger sig därför iväg till en gammal kvinna som anses ha en andlig kraft. Där får hon hjälp att förhålla sig till situationen, hon får en stav som enligt kvinnan ger hennes skydd. Hanna tar till sig staven som får en rituell betydelse.


Den variant av dop som förekommer i boken kan betecknas som den sakramentala. Enligt detta synsätt är barnet skilt från gemenskapen med Gud och måste därför döpas för att bli kristen. Genom dopet förmedlas Guds nåd. Detta synsätt innebar att det för Hanna och Johanna som levde i en tid där religionen hade stort inflytande, att dopet skulle ske så tidigt som möjligt och i kyrkan. Under andra hälften av 1900-talet har detta förhållningssätt luckrats upp och dopen sker istället när barnen är i åldern tre till fyra månader. Dopet är för de tre kvinnorna en rit som är återkommande, kulturellt överförd, formaliserad handling som involverar en grupp människor. De klamrar sig fast vid riten inte enbart av religiös mening utan även på grund av att det existerar en bakomliggande mening. I dopet som rit fäster de tre kvinnorna i romanen psykologisk, social och kulturell vikt vid objekt, platser och aktiviteter.


3.6 Hantering av moraliska dilemman


För att lösa moraliska dilemman menar Gilligan att det ”krävs ett tänkande som är kontextbundet och berättande, inte formellt och abstrakt.”
 Kvinnor använder ett moraliskt språk som följer deras syn på ansvar och relationer. Det vill säga ”Kvinnor lägger upp det moraliska problemet som en fråga om omsorg och ansvar i relationer, inte som en fråga om rättigheter och regler, vilket gör att utvecklingen av deras moraliska tänkande hänger ihop med förändringar i deras uppfattning av ansvar och relationer, liksom uppfattningen av moral som rättvisa binder utvecklingen till jämlikhetens och ömsesidighetens logik.”
 Om man skadar andra anses man självisk och omoralisk, om man istället visar omsorg om andra så uppfylls det moraliska ansvaret.


Gilligans teori om den moraliska utvecklingen stämmer väl inpå de tre kvinnorna Anna, Hanna och Johanna. Genomgående i romanen hanterar de moraliska problem som en fråga om omsorg och ansvar, men de har kommit olika långt i sin moraliska utveckling. Hanna har socialiserats in i rollen att visa omsorg och sätta andras behov före de egna. I början av berättelsen om Hanna som tonåring visar hon omsorg utåt eftersom hon är lärd till det. Men innerst inne har hon själviska tankar, de val hon gör är ur själviskt syfte. När hon blir bortgift och hennes man visar omsorg för henne lär hon sig successivt att även själv visa omsorg utifrån en ärlig synvinkel.
 I slutet av romanen kommer Anna till insikt om att det inte alltid går att leva upp till alla förväntningar. De val hon har gjort livet har skett utifrån omsorgen om andra och de egna behoven. Hon har vägt olika lösningar fram och tillbaka för att finna den bästa lösningen, väl medveten om att det aldrig går att finna den optimala. Trots denna medvetenhet finns det en besvikenhet hos henne, av att aldrig ha räckt till. Känslan av otillräcklighet är stark.


”Med cigaretten i handen försökte hon tänka på moderns svåra sidor, självutplåningen och skuldbeläggandet. En hemmafru med ett barn och hur mycket tid som helst att avguda det.


Det var fånigt, det hjälpte henne inte. Ingenting gör så ont som kärlek, tänkte hon.


Felet med mig är att jag fått för mycket, det är därför jag inte kan styra mig, varken när det gäller mamma eller Rickard. Och aldrig någonsin när det gäller barnen.


Tanken på de två döttrarna gjorde också ont. Utan anledning, hon hade inga skäl att vara orolig för dem. De hade haft en otillräcklig mamma de också. Och inget kunde göras ogjort.”


Hos Anna finns en medvetenhet om att hon ibland sållat bort kunskaper som inte passat hennes synsätt. Hanna och Johanna har gjort detta omedvetet. De har tagit till sig den kunskap som passat dem utan att reflektera över det.


4. GENUSKONTRAKTET


Synen på kvinnligt och manligt förknippas framför allt med områden som har med hemmet och barnen att göra. Här beskrivs vad som är kvinnliga respektive manliga sysslor. Synen på hur kvinnan är/ska vara knyts till det som sker i hemmets sfär, medan beskrivningar av mannen sker i förhållande till arbetslivet utanför hemmet. Det innebär att arbetslivet och därmed även det offentliga är något som är förbehållet mannen i romanen.
 Men det framkommer även i romanen att det finns en skillnad mellan kvinnorna i de tre generationerna. För Anna som är yngst är det mer naturlig att se kvinnans roll utanför hemmet, men hon förknippas dock ändå starkare med hemmet än mannen. Kvinnan ska både sköta hem och barn samtidigt som hon ska bidra till försörjningen av familjen. Det är naturligt för Annas man Richard att hjälpa till med barnen men det är arbetet som går i första hand. När Richard sköter barnen ses det som naturligt från omgivningen, det är inget konstigt som bör döljas. I de två föregående generationerna sågs det som pinsamt, det var kvinnogöra att sköta barnen. Trots samhällets syn ägnade både Johannas far och Annas far döttrarna stor uppmärksamhet.


Romanen visar att det samhälleliga genusidealet fram till 1960-talet var att kvinnans roll var inom hemmets sfär. När Hanna tvingades flytta in till stan och försörja sig själv när hennes man dött, tog hon anställning som bagerska. Det var ett yrke som passade en kvinna eftersom det ansågs vara en kvinnlig syssla.
 Johanna kom att ifrågasätter detta genusideal och överskrider det men inte fullt ut. Däremot Anna överskrider genusgränsen och även klassgränsen. Men för varken Johanna eller Anna är överskridningarna enkla utan är ständigt föremål för ifrågasättande, framförallt av den äldre generationen (deras egna föräldrar och far/mor föräldrar).


Den övergripande kulturella nivån utgörs av de värderingar och roller som förmedlas genom olika kulturella uttryckssätt. I till exempel sagor, myter och symboler möter vi idealbilden av mannen och kvinnan samt föreställningar om hur relationen mellan man och kvinna bör vara. Dessa föreställningar finns i boken, men många gånger är de svåra att utläsa dem eftersom uppdelningen av manligt och kvinnligt framställs som naturlig. Framförallt kvinnorna i materialet har samtliga tendenser av att uppleva värderingar för vad som är manligt respektive kvinnligt som besvärande. Kyrkans värderingar finns ständigt i bakgrunden genom olika riter och symboler tydliggörs budskapet i samhället. Kristendomens värderingar smälts samman med den kulturella kontexten.


På institutionsnivån tas den sociala integreringen upp, till exempel hur arbetsdelningen mellan könen ser ut inom hemmet, på institutioner och inom organisationer. Denna nivå är den som framkommer tydligast i boken. Kvinnan beskrivs som en varelse som ständigt är i arbete och som har en stark ställning innanför hemmet. Eftersom boken inkluderar personer födda under olika tidsperioder beskrivs genuskontraktet på institutionsnivå med olika perspektiv. Hanna, Johanna och Anna har upplevt hur genuskontraktet har förändrats under 1900-talet, i olika grad. Hanna som är född på 1870-talet i Dalsland var väl förtrogen med idén att kvinnan skulle vara stark, uthållig och kompetent inom sina områden, viktigast av dessa var skötseln av boskap och hantering av mjölk. Kvinnan skulle ständigt vara i arbete, vila ansågs inte passande detta var ett budskap som kyrkan aktivt poängterade. Hanna var rädd om sin heder, lösaktighet var betraktat som ett slags tabu. Kyrkan understödde tabut och om någon överskred det som kyrkan ansåg som passande fördömdes kvinnan. Utanför det egna hushållet hade Hanna ingen direkt status eller ställning men däremot innanför hushållets ram hade hon en respekterad ställning. När Anna föddes i mitten av 1900-talet hade det redan skett förändringar. Från att kvinnans status avgjorts av arbetet i hushållet har fokus allt mer inriktats på kvinnans roll som moder och den med huvudansvaret över barnen och familjen. Hos Anna finns en vilja att värdera kvinnans roll utifrån det hon gör som människa och inte som kvinna. Anna bryter mönstret, hon utbildar sig till journalist ett yrke som tidigare sågs som manligt. Hennes brytning sker inte utan konflikter från den äldre generationen. Hennes mormor Hanna såg det som oanständigt och ansåg att utbildning för en flicka var onödigt.


”Begåvad? Det var ett ovanligt ord. Fröken hade talat om läroverket. Mormor rodnad och fnös, fann talet oanständigt. Hon kastade en lång blick på flickan och sa:


– Va skulle dä tjäne te? Dä e ju bare e tös. Högfärdig blir ho å ente slepper ho unna, ho häller.”


Annas far ansåg även han innerst inne att flickor inte behövde någon utbildning, men Anna fick ändå stöd av sin far. Stödet berodde på att fadern hade svårt att acceptera att hans enda barn endast sågs av omgivningen som bara en flicka. Anna var så mycket mer för han, hon var inte endast en flicka utan hans allt.
 Anna utgör i romanen exempel på hur den historiska utvecklingen har lett till att efterkrigstidens kvinnor har fått tillträde till offentliga arenor som tidigare dominerades av män. Idag ser vi det som naturligt att kvinnor utbildar sig och blir verksamma inom yrkeslivet.


Hos de tre kvinnorna finns en förtvivlan över att ständigt vara i underläge, en besvikelse över att behöva kämpa sig till sina rättigheter, att inte bli värderad för det man gör. Hanna var enligt Anna den som varit lyckligt lottad bland de tre eftersom hon hade levt i ett samhälle med givna ramar. Hon kunde leva utan att ifrågasätta. Romanen visar att när man vaknar upp tvingas man se även saker man inte vill se. Hanna levde i en tid då undervärderingen sågs som naturlig och det fanns en given mening i livet.


På individnivå är det socialiseringen som står i fokus, det vill säga direkt inlärningen, roller vi tar till oss och uppfostras in i från tidig ålder. ”Det ska börjas i tid det som krokigt ska bli; inte ska du gråta som är pojke; etc.”
 Förändringar det vill säga gränsöverskridande ges möjligheter på individnivån, även om vi tar över rollen på ett tidigt stadium kan vi här ifrågasätta och förändra rollen. Det är på den här nivån som förhandlingar sker kring hur den enskilda individen/familjen fördelar arbete och makt mellan varandra. Johanna men framför allt Anna visar på hur det skett förhandlingar kring hur arbetet ska fördelas. Förhandlingarna har inte varit enkla och har hos både Johanna och Anna lett till konflikter i deras äktenskap. De tre kvinnorna gestaltar olika sätt att hantera och förklara skillnaderna mellan vad som betraktas som manliga respektive kvinnliga könsroller. Ett sätt är att se skillnaderna som något kulturellt betingat vilket jag upplever att Anna gör. Men det är lite tvetydigt för att samtidigt som hon ser det som kulturellt finns det även inslag av att se skillnaderna som biologiskt betingade. Både Hanna och Johanna ser skillnaderna mellan kvinnors och mäns livsvillkor som biologiskt betingade. Anna konstaterar att hennes mormor hade fått rätt i att kvinnan är underordnad mannen.


”Du hade andra fördomar än jag, det är sant. Men du hade rätt ibland och särskilt när du sa att jag inte skulle slippa undan jag heller. Även på mig väntade kvinnolivet.”


Genom att applicera Hirdmans teori på boken klarläggs isärhållande makter som existerar i vårt samhälle. Att klarlägga skillnaden mellan vilka som är hierarkiska eller endast särskiljande är svårt, eftersom det beror på vad som tolkas i ljuset av vad. Jag menar att särskiljande företeelser blir hierarkiska utifrån värderingar men även utifrån vem som utför den. Hirdman menar att graden av skillnad mellan mannen och kvinnan avgör hierarkin. Men min analys av boken stämmer inte med hennes teori, eftersom att det trots en minskad särskillnad inte resulterat i en utjämning av hierarkin. Genom hela boken upplever roman gestalterna oavsett generation synen av att det är mannen som är normen och att det existerar könsskillnader. Genuskontraktet har inneburit begränsningar men för Anna och i viss grad Johanna har det setts som en utmaning att överskrida genusgränserna, att ägna sig åt det område man vill oavsett kön.


Vid genomgången av romanen slogs jag av hur stor betydelse religionen, uppfostran och arbetsdelningen har för vad som anses som manligt respektive kvinnligt. Marianne Fredriksson skriver i förordet till romanen ”Vi ärver mönster, beteenden och reaktionssätt i mycket högre grad än vi har velat erkänna.”
 Jag anser att hon i romanen lyckas visa att detta påstående är rimligt. Genom socialiseringen lär vi oss hur vi ska förhålla oss till vår omgivning, om socialiseringen genomsyras av förutbestämda åsikter om vad som är manligt respektive kvinnligt blir kontentan att vi ser uppdelningen som naturlig. Ordningen ses som legitim och rimlig. Så länge vi inte ser kommer vi inte heller att kunna förändra, vilket leder till frågan om vi vill förändra. Det pratas om jämställdhet och att könen ska behandlas lika, men målet ligger långt fram. Vi måste först väckas, och bli medvetna om hur vi ständigt i vardagen värderar saker utifrån manligt och kvinnligt. Hanna, Johanna och Anna visar samtliga på svårigheten att se bakom det som vi lärt oss är manligt respektive kvinnligt.


5. SAMMANFATTANDE DISKUSSION


Vad som ses som manligt respektive kvinnligt är omdiskuterat och värdeladdat. Syftet med den här uppsatsen har varit att analysera och diskutera utifrån romanen, Anna, Hanna och Johanna, hur interaktionen mellan religion och samhälle påverkar konstruktionen av genus. Hirdmans genussystem är den teori som jag använt som övergripande teori vid bearbetningen av romanen. Min undersökning kom att bekräfta Hirdmans teori att könsskillnaderna är socialt och kulturellt konstruerade. Det vill säga innebörden av begreppen manligt och kvinnligt är beroende av den enskilda individens kontext och livserfarenheter. Uppsatsen skiljer sig från Hirdmans teori på en punkt. Hirdman anser att graden av skillnad mellan mannen och kvinnan avgör hierarkin mellan könen. Men utifrån romanen kan jag dra den slutsatsen att trots en minskad särskillnad har det inte skett en utjämning av hierarkin. Det som löper som en röd tråd genom romanen är att mannen betraktas som norm. Romanen återspeglar även en bild av hur svårt det är att se och uppfatta fördelningen mellan vad som är att betrakta som manligt respektive kvinnligt. Genusordningen ses som legitim och rimlig, och blir därmed att betrakta som naturlig. Mönstret är svårt att bryta, uppsatsen visar att genusordningen redan från ett tidigt stadium lärs in. Könsrollerna understöds av samhälleliga och kulturella maktstrukturer. Värdering av genus sker utifrån från vår kontext och vårt kulturella arv.


Romanen visar hur viktigt det är för människan att ha ett meningssystem. Att söka mening är enligt romanens budskap en mänsklig process. McGuire är exempel på en forskare som instämmer i Fredrikssons budskap. Enligt McGuire ger mening möjlighet att tolka olika situationer, meningen sätter in händelser i sammanhang. Meningen skapar förståelse genom att fungera som ett bollplank, det vill säga son en referensram i vilken man tolkar enskilda händelser/situationer. I likhet med Fredriksson menar McGuire att människan är i behov av ett meningssystem av normer och värderingar som hjälp för att förstå tillvaron. Meningssystemet är en del av identitetsutvecklingen enligt McGuire, vilket även romanen ger en bild av. Genom socialisationen internaliseras meningssystemet in i individen, meningssystemet kan vara både normativt och förklarande. Anslutning till en religion är en naturlig del av människors delade erfarenheter inom ett meningssystem. Den individuella religionen är en personlig meningsfull kombination av tro, värderingar och utövande som oftast är knutet till den världsbild som den större gruppen har i vilken personen socialiserats in i.
 I romanen söker de tre kvinnorna i olika grad efter mening, för Hanna som är äldst är sökandet inte lika komplicerat som för Anna. Fredriksson ställer det enhetliga samhället mot det pluralistiska. När alternativ finns som i ett pluralistiskt samhälle skapas en bas för ifrågasättande, men den egna kontexten och de egna erfarenheterna sätter ramarna. Detta medför att vi trots valfrihet reproducerar gamla invanda strukturer, vilket även får konsekvenser för könsrollen. Detta resonemang om den begränsade fria viljan finns hos till exempel Batson/Schoenrade/Ventis. Enligt dem är det fria valet begränsat av vår sociala kontext, det vill säga vi är påverkade av vår sociala bakgrund då vi gör våra val. Vi tror att vi väljer fritt, men det går inte undvika påverkan, eftersom vi bär med oss en ryggsäck av erfarenheter, normer och värderingar. Men detta innebär inte att det fria valet går förlorat, utan istället bör man se det som att påverkan från den sociala kontexten ger oss byggstenar i vårt sökande. Detta innebär att när man studerar religiös erfarenhet bör man undersöka både den sociala miljön och dem individuella valen. En persons livsformande erfarenheter som byggts upp genom brottning med existentiella erfarenheter har betydelse för valet och uppfattningen av religion. Det är inte enbart kontexten som anger ramarna utan även våra erfarenheter.
 Jag anser att romanen på ett klart sätt visar hur vi som enskilda individer påverkas av vår primära socialisation och de erfarenheter som vi ständigt gör i livet. De könsroller som existerar reproducerar vi omedvetet, att förändra dessa är svårt så länge vi inte är medvetna om vår egen blindhet. Idén om kvinnan som underordnad mannen hjälpte kyrkan/religionen till att förmedla, idag har kyrkans auktoritet minskat men tanken finns kvar. Romanen återspeglar en bild av hur svårt det är att se och uppfatta fördelningen mellan manliga och kvinnliga könsroller. Ordningen ses som legitim och rimlig, och blir därmed att betrakta som naturlig. Mönstret är svårt att bryta, uppsatsen visar att könsrollerna redan från ett tidigt stadium lärs in. Könsrollerna understöds av samhälleliga och kulturella maktstrukturer. Värdering av könsrollen sker för de tre kvinnorna utifrån deras kontext och deras kulturella arv.


Att finna sig själv i tillvaron är komplicerat vilket framträder i boken, Anna, Hanna och Johanna. I sökandet efter en egen lösning på frågan vem man är och i vilket sammanhang man befinner sig i medför enligt romanen att man tvingas stå emot kaos från två håll; dels den personliga - individuella och dels den existentiella-mänskliga. Identiteten utsätts ständigt för förändring, identiteten är inte statisk utan dynamisk, eftersom det är situationen i kombination med de erfarenheter vi har som skapar identiteten. Hur manligt och kvinnligt ska förhålla sig till varandra påverkas av den aktuella kontexten. Socialisationen ger en grund men även egna erfarenheter och upplevelser påverkar den enskilda individens sätt att värdera manligt respektive kvinnligt. Riter, traditioner och moral påverkas av och påverkar formandet av genusordningen. Min förhoppning var att uppsatsen skulle på ett klart sätt klargöra interaktionen mellan religion och genus. Dock visade det sig under arbetets gång att detta inte gick att påvisa fullt ut. Det finns ett samband vilket jag kunnat visa i uppsatsen, men jag har inte utifrån det material jag använt mig av kunnat åskådliggöra hur detta konkret påverkar genusstrukturerna. För att lyckas med detta tror jag att djupintervjuer krävs, eftersom man med hjälp av intervjuer kan få mer ingående kunskaper om de villkor och erfarenheter som människor upplever i vardagen. Uppsatsen har visat att vad som bedöms som manligt respektive kvinnligt varierar, men det som inte förändras är att kvinnan och mannen inte står på samma nivå. Det existerar en underförstådd syn att mannen är att betrakta som norm.


I boken Det evigt kvinnliga anser jag det ges en tydlig bild av att kvinnlighet inte sitter i generna utan är i stor del en social konstruktion som ser olika ut i olika tider. Budskapet som förs fram i boken är att man inte ska döma en person efter kön, utan i stället driva den framtida utvecklingen till att varje individ ska ha rätt till att nyttja alla sina egenskaper oavsett om det enligt tradition anses kvinnligt. Det vill säga man bör forma samhället som att kvinnors villkor tillgodoses och kvinnliga företeelser inte nedvärderas enligt medvetna eller omedvetna normer.
 Jag anser att det ligger en poäng i detta, eftersom det skulle ge oss möjlighet att bejaka vår kropp samtidigt som man accepteras för den man är, utan att ses som en avvikare från samhällets värderingar av vad könet innebär.
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