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Individen, paret och banden mellan gene
rationerna 
RITA LILJESTRÖM 
Sociologiska institutionen, Karl Johansgatan 27 A-B, 414 59 Göteborg 

När Sociologisk Forskning kommer ut med ett temanummer om familjen 
återspeglar detta en faktisk förnyelse av forskningen om familjen. Kom
parativ och historisk forskning (Goody 1984, Macfarlane 1986, Gaunt 
1983) har allt tydligare mejslat fram den nordvästeuropeiska familjens 
specifika drag: 

Parrelationen hustru-make står hos oss i förgrunden, medan det glo
balt sett är vanligt, att föräldraskapet, härstamningsrelationerna, tillmäts 
störst betydelse och äktenskapen är underordnade släktgruppens intres
sen. Så inte i Nordvästeuropa, där befolkningens flertal gift sig av per
sonlig böjelse och det funnits ett ideal om 'vänskap för livet' mellan man 
och hustru. Tillsammans drev de äktenskapet som ett ekonomiskt före
tag. Med rådande uppdelning av arbete på kvinno- och mansgöra var 
hushållet avhängigt av vardera könets initiativ och förmåga. 

Den som ville gifta sig fick spara och lägga på hög. Kravet på att paret 
skulle stå på egna ben ekonomiskt ledde till att äktenskapen ingicks sent. 
De höga äktenskapsåldrarna bidrog i sin tur till att hålla barnantalet 
nere. Det heter vidare att kärnfamiljen avgränsade sig som en tämligen 
självständig enhet gentemot släkten. 

Den borgerliga familj, som sedermera skulle framstå som bärare av 
modernisering (Berger och Berger 1983) och entreprenörskap har sina 
föregångare i det förnuftiga och förtänksamma paret redan i 1200-1300-
talens England (Macfarlane 1986). Långt ifrån att vara en spillra som 
överlevde den industriella omvandlingen, beskrivs kärnfamiljen idag som 
en av förutsättningarna och drivkrafterna till den borgerliga revolutio
nen. 

När Bergers besjunger den borgerliga familjen, syftar de på den sen
tida småborgerlighet som hade sitt ursprung bland handelsmän, hantver
kare, bokhållare och skrivare. Denna nya klass skapade det speciella 
familjeliv som skulle bli normerande också för arbetarklassen. 

Bergers m fl försvarar just denna specifika, oöverträffade Familj mot 
allsköns nya familjeformer. Den skapade en ny barndomsvärld. När hus
hållet och produktionen skilts åt , blev hemmet arenan för den borgerliga 
kvinnans civilisatoriska uppgift. Det föll på henne att verka för självkon
troll och pliktkänsla. Upplysningstidens tro på fostran, förbättring och 
utveckling omsattes i ansträngningar att förädla barns karaktärer. Den 
vikt som familjen lade vid barnens fostran omvandlade familjen inifrån 
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och stärkte dess rationalitet och benägenhet att planera på lång sikt. 
Den borgerliga familjen som institution gjorde det möjligt att sociali

sera individer, som var beredd att ta risker och pröva innovationer i ett 
samhälle under omvandling. Enligt Bergers, vilade denna Familj på en 
delikat balans mellan individualism och socialt ansvar, mellan frigörelse 
och starka lokala band, mellan förvärvssinne och altruism. En institutio
nellt och individuellt bräcklig balans (s 117), medger de , men avstår från 
att observera hur de borgerliga dygderna vilar på komplementäriteten 
mellan könen , så att männen fick individuell självständighet , frigörelse 
och förvärvssinne på sin lott , och kvinnor socialt ansvar, lokala band och 
altruism på sin. 

Kvinnoforskningen har för sin del plockat isär familjen och granskat 
dess olika beståndsdelar; äktenskap , moderskap och faderskap för sig. 
De har vidare skilt på familjens betydelse för sina olika medlemmar; 
kvinnans familj, mannens familj, dotterns och sonens familj. Det blir en 
empirisk fråga att pröva i vad mån de olika medlemmarnas erfarenheter 
har en gemensam kärna eller sönderfaller i fyra versioner. 

Kvinnoforskningen synar sedan delarna mot bakgrunden av samhällets 
genus- och generations-system, ty vad är väl kärnfamiljen annat, än den 
sammanhållande knut med vilken en kvinna och en man länkar samman 
sina barn i generationernas kedja. Men när knuten inte håller, när par
förhållandet brister och nya knutar binder ihop nya släktled aktualiseras 
frågan om vilka som ingår i familjen. 

Den tragiska paradoxen 
Det finns i kvinnoforskningen en spänning mellan å ena sidan individua
lism och jämställdhet och å den andra, omsorg och kollektivism . Det är 
en tragisk paradox, att grogrunden för kärlek, beroende och altruism, 
och det historiska förtrycket av kvinnan har samma urhem ; familjen 
(Thorne och Yalom 1983, Morgan 1985). 

När folklivsforskaren Lissie Åhström (1986) intervjuar kvinnor i tre led 
- mormor, mor och dotter - väljer hon som sitt ledtema motsättningen 
mellan 'att vara och verka som självständig individ , och att vara och 
verka i gemenskap med andra' . Denna spänning visar sig fruktbar i ana
lysen av de dubbla budskap som kvinnor i borgerliga svenska familjer ut
satts för: den egna klassen värderade den uppåtsträvande individen och 
hyllade samtidigt kvinnlig altruism och förnöjsamhet. Traderingen från 
mor och dotter inpräntade den inre lagen om självkontroll; dottern skulle 
lära sig att lägga band på sina egna önskningar och bli lyhörd för andras 
behov. Också flickor kunde utbilda sig, men döttrars och söners kunska
per och skolning hade skilda syften. Kvinnors andliga odling blev upp
muntrad, ty mödrars kulturnivå blev samhällets. Medan flickan en dag 
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kan höja sin familj s bildningsnivå, gör hennes bror karriär. 
När Harriet Bjerrum Nielsen (1985) söker en förklaring till varför skol

flickor är så snälla och tysta i klassrummets offentlighet, medan utma
ningar och samtal pågår mellan pojkar och lärare, hänvisar hon till 
franska analytikers teorier om en motsättning mellan kärlek och auto
nomi, om en konflikt som utspelas mellan modern och tlickebarnet i en 
tidig livsfas. Mycket av det modern förnekar hos sig själv, för hon omed
vetet över på sin dotter. Flickan lär sig att kärlek endast kan fås till priset 
av att hon uppger sig själv, sina behov och sin självständighet. Hennes 
strävan till autonomi bestraffas konsekvent. 

Vad som grundlagts ä r drivkraften för vidare socialisation: den konstanta ångesten för att 
inte bli älskad om hon hävdar sina egna behov. Flickan lär sig att bara om man ger avkall 
på sig själv blir man älskad och just därför att hon varit tvungen att uppge så vitala delar av 

sig själv blir kärleken från en annan en existensbetingelse för henne . Detta leder i sin tur 
till mindervärdeskänslor: hon ä lskas inte för det hon är utan fö r det hon gett avkall på- och 

det leder igen till o mättliga behov av kärlek och erkännande _ . . Försakandet av självstän
dighet, autonomi och aktiv sexualitet ä r förutsättningen för andras kärlek och erkännande . 

(s87) 

Jag avser att granska förändringens logik vad gäller den delikata balan
sen mellan samhörighet och självständighet, gemenskap och individue
ring, i parrelationen kvinna-man, för att i artikelns senare del resa frågor 
kring banden mellan generationerna. Jag söker parallellt identifiera med
vetandeformer, skillnader i kvinnors och mäns självförståelse , som svarar 
mot beskrivningen av genus- och generationssystemet. 

Om sociologisk och psykologisk individuering 
När produktionen i fabriker successivt ä ndrade den äktenskapliga arbets
delningen, var det först och främst männen som individuerades . Harriet 
Holter (1975) skriver om ökad individuering när människor i allt större 
utsträckning deltar i arbetslivet, i organisationer, i sin samhällsklass, och 
i andra sociala enheter i egenskap av individer och inte som familjemed
lemmar. Allt fler av kontakterna ägde inte längre rum familjevis, utan de 
togs mellan enskilda individer. Sålunda blev mäns olika verksamheter åt
skilda och kunde bedrivas oberoende av varandra. 

Däremot förblev den gifta kvinnan innesluten i familjen. De t hon före
tog sig som mannens hustru , sina barns mor och husmor i hemmet bil
dade en sammangjuten helhet. Den nya arbetsdelningen mellan 
lönearbete och obetalt arbete, familjeidentitet och individuering, kan il
lustreras enligt följande (efter Liljeström , Liljeström Svensson och Furst 
Mellström , 1976): 
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Figur 1. 
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Värdedualismen i den borgerliga kulturen förser medelklassflickan med 
de vapen som hon vänder mot sin egen underordning och kräver att få ta 
sin utbildning i bruk. Och det var bara en tidsfråga när individueringen 
skulle komma att omfatta alla kvinnor, när marknadskrafterna och den 
offentliga sektorn skulle finna det förenligt med sina intressen att anställa 
gifta kvinnor, när hustrur och mödrar skulle hävda en identitet utöver sitt 
familjemedlemskap och därvid även rätt till egen inkomst. 

1976 angav forskarlaget målet för jämställdhet enlig.t följande: 

Figur 2. Institutionens två.uppgifter. 
Arbetsliv: 
två försörjare 

Familj: Samhälle : 
jämställda föräldrar två medborgare 

Fritid: 
två individer 

I efterhand förefaller det mig att vår symmetriska modell rymmer före
speglingar som leder tankarna fel. Genom att vi gärdade in två personer 
i samma boxar skapades ett intryck av att deras olika livsområden hör 
samman och figurerna döljer ökningen av individuering. Det ser ut som 
om paret höll ihop. De finns inuti en gemensam fålla. Vad händer om vi 
behåller fyra livsområden, men skiljer dem åt så att vardera har sin egen 
uppsättning av verksamheter och kontakter? 
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Figur 3. 
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Bilden ovan förtydligar den sociala individueringens innebörd. Makarna 
framträder nu som två personer med varsina arbetsplatser, kontakter, 
engagemang och intressen. Dessa kan givetvis sammanfalla, men behö
ver inte göra det. Denna individuering i sociologisk mening är väl fören
lig med att makarna i sitt handlande utgår från familjegemenskapen och 
värnar om den. Men det kan också ske förskjutningar, så att antagandet 
om enhet, paret som ett 'gemensamt företag', ersätts av en syn på paret 
som två individer, vilka betraktar sig som en enhet endast så länge deras 
intressen sammanfaller. 

Låt oss betrakta figur 3 som en kartskiss över ett sysselsättningssystem. 
Familjer/hushåll bygger upp sysselsättningssystem som är kopplade till 
andra sysselsättningssystem; fabriker , organisationer, offentliga institu
tioner mm (Wadel 1983). Vi kan nu tillämpa en relationell definition av 
arbete istället för att enbart utgå från aktiviteter. Vi är intresserade av att 
utforska hur sociala relationer och aktiviteter förutsätter och betingar 
varandra. Wadel kritiserar tidsstudier över individer , för att de tar tiden 
lösryckt ur sina sociala relationer, utan hänsyn till hur den enas tidsan
vändning påverkar den andras möjligheter att organisera sin tid. Vi be
höver känna till vilka slags relationer arbete grundar sig på; var och med 
vem/vilka tiden tas i bruk, hur tidssamspelet är uppbyggt och hur man i 
en relation kombinerar lönearbete, egenarbete, dolt arbete , utbildning 
mm . För att förstå vad vardera kvinnan och mannen satsar på pargemen
skapen och sin självständighet, ter det sig nödvändigt att växla mellan in
dividuella och relationella analyser. 

Medan det är individen och inte medlemskapet i en viss familj, som 
räknas i arbets- och föreningsliv, så innebär familjens individuering å 
andra sidan, att medlemmen i sin familj har fått ökad individuell bety

delse. Parrelationen tillskrivs idag en mera personlig innebörd av intimi
tet och gensvar. Sedan yttre tryck, det ekonomiska tvånget att hålla 
samman och pressen av sociala konventioner, har lättat , vilar parets be
stånd mera på individernas värdering av hur tillfredsställande samlevna-
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den ä r. Det räcker här med en kort hänvisning till utbredningen av 
samboende utan fo rmell vigsel i Sverige sedan mitten av 1960-talet och 
ökningen av skilsmässor under de senaste decennierna i såväl Öst- som 
Västeuropa och med specie llt höga frekvenser i länder med olika ekono
miska system som Sovjet och _USA. Det råder avsevärd konsensus i so
ciologers tolkningar av orsakerna i linje med vad som antytts ovan, men 
de är ännu bristfälliga och halvvägs i analysen. 

Parrelationen i dag är villkorlig. Inför samhället är makarna formellt 
två likvärdiga individe r. Det nya och emancipatoriska som den sociala in
dividueringcn blottlagt är hur famil jen på samma gång har varit en gro
grund för kärlek, beroende och altruism, och platsen för den historiska 
underordningen av kvinnor som individer i namn av familjens/parets en
het och sammanfallande intressen. Medan den manliga individualiteten 
både är av äldre da tum och lade grunden för den enhet, i vi lken hustrun 
inlemmades , så pågår idag kvinnans individuering (ekonomiskt , politiskt, 
socialt och personligt) inom och utanför fami ljen . Därvid sönderfaller 
delvis den grund på vilken den manliga individualiteten historiskt blivit 
uppbyggd, och vi befinner oss i en genomgr ipande omdaning av re latio
nen mellan könen . 

De t är viktigt att skilja på individuering i sociologisk mening (männi
skor upptas och integreras i nya sociala enheter i egenskap av individer 
och inte som medlemmar av en familj) och individuering i psykologisk 
mening (avläsbar i parrelationens intimisering och personliga innebörd). 

Den psykologiska individueringen har att göra med psykisk utveckling; 
med att bli sin egen, (förvärvandct av identitet och personl ig autonomi) 
och att kunna möta andra (att klara sociala relationer, närhet och upprik
tighet). Det handlar om förmåga att dra gränser mellan sig själv och 
andra , att kunna gå upp i en kärleksrelation och ändå ha sig själv kvar. 
Att kunna förändras i intimitet och närhet, utan att bli uppslukad och ut
plånad. Det hävdas (Chodorow 1978) att socialisationen i familjer, där 
modern bär huvudansvaret för den tidiga barndomen , delar upp individu
eringens bägge processer, så att pojkarna ägnar sig åt att försvara sina 
gränser medan flickorna låter sig invaderas och riskerar att tappa o riente
ringen . Det faktum att söner nödgas förneka sin moder som förebild för 
sig själva (de skall ju inte bli mammor/kvinnor utan män), bidrar till att 
individuera pojkar, i den bemärkelsen att de blir mer distinkta personer 
med klara gränser och kontroller. Samtidigt leder detta förnekande till 
att de har svårt att klara och bearbeta sociala rela tioner. 

För döttrar blir resultatet det omvända: D e behöver inte i likhet med 
pojkarna bryta sin identifikation och närhe t till modern. De blir mer 
skickliga i att sköta och bearbeta relationer, men mer diffusa och osäkra 
på var de skall dra gränsen mellan sig själv och andra. Sålunda har var
dera könet svårigheter med att förena integritet/självständighet och inle-
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velse/mottaglighe t , e huru deras problem ä r asymmetriska. 
Jag har osökt använt mig av dimensionerna komplementaritet , jäm

ställdhet och symmetri vid beskrivningen av parrelationen, tre dimensio
ner som D H J M organ (1985) föres lår för ändamålet. Det är vanligt att 
debatten om likhet och särart glider me llan dem , eftersom de a lla har nå
got väsentligt att bidra med. 

- Den borgerliga fa miljen byggde på iden om ko mplcmentaritet. (komplement = tillägg. 
utbyggnad. supple ment) Vardera könet tillför parrelationen nagot som den andra saknar. 
Tillsammans uppnår man fullständighet. Komplementaritetstankcn argumentera r för dif

ferentieringens fö rde lar. 
- Jämställdhet avser här tillgång på sådant som m änniskor i allmänhe t sträva r e ft e r. Rättvis 

inbördes fördelning av förmå ner och försakelser. Jamställdhetstankcn förekomme r i en 
könsneutral version som bortser fran närvaron av och trögheten i historiska m ön!>ter i till
ämpningen av princi per om likhet mellan könen . 

- När det gäller symmetri är det egent ligen asymmetri som utgör den intressa nta polen . 
Asymmetri innebär att den ena har något som den andra saknar utan all kunna komplet

tera varandra som t ex den ena har barn. den andra inre. Den ena ä r frisk. den andra 
sjuk. A symmecri fäscer uppmärksamheten på frågan om obalan!), avvikelse. oregelbun
denhet , brist på överensscämmelse och disharmo ni . Att det finns något som inte stämmer 
mellan paret. Re lationen ar obalan~erad och d isharmonisk. Det rör sig om olikheter som 
inte ä r förenliga m ed varandra. Det må så vara socialisation till medvetandeformer som 
fjärmar kvinnor och män från varandra, faktiska a~ymmetrier i kvinnors och mäns bidrag 
till fo rtplantningen eller uppkomsten av sociala insti tutione r som förstarke r o likheter. 
som t ex normer kring moderskap och faderskap. (Symmetri= jiimnmått. överensstäm

melse mellan dela r av e tt helt. rege lbundenhet. li kformighet , harmoni och balans.) 

På vilka sätt skiljer sig banden mellan föräldrar och barn fran parrelatio
nen? Hur påverkas banden mellan gene rationerna av att parrelationen 
individucras och av a tt äktenskapet/samboendet ses som ett frivill igt kon
trakt mellan två vuxna? 

Familje band som sträcker sig över generationer 
Gunhild Hagestad ( 1984) har inventerat forskningen om barn och föräld
rar. Den handlar mestadels om minderå riga barn och deras föräldrar. In
nebörden av att vara barn är kronologiskt bestämd och föräldrarna 
framträder i regel ålderslösa. D et visar sig att även forskning som rör 
människors livsspann begränsar rollen som barn till mindre än e n fjärde
del av livet. 

Däremot hänförs den forskning som belyser förh ållandet mella n åld
rande föräldrar och deras vuxna barn sällan under rubriken 'förä ldrar 
och barn' utan den kallas tex för 'de gamlas familjer' eller 'släktrelatio
ner'. Enligt H agcstad har denna inriktning av forskningen konse kvenser 
på tre områden ; 

- Tillgången på ku nskap om relationen mellan unga vuxna/ung medelålder och deras för

äJdrar ä r knapphändig. 
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- Föga har gjorts för att hinda samman kunskape n om de n tidiga föräldra-barn relationen 
och sena relationer mellan barn-föräldrar. Briste n på sammanlänkning mellan individens 
tid och familjens tid ger upphov till el! begreppsligt och teore tiskt tomrum. 

- Det saknas forskning som integrerar ett livsspannsperspektiv och generationsväxlingar. 
Kunskapen om relationen förä ldrar-barn har därmed blivit synkronisk och den vilar på 
en statisk och fragrnemcrad grund. 

H agestad föresl år i stället en diakronisk referensram. He nnes modell 
lämpar sig väl för att åskådliggöra frågor om generationsbanden. Den pe
kar på tide ns betydelse på individ- , familje- och samhällsnivå, samt riktar 
uppmärksamheten på generationsväxlingar med åtföljande skiften i fa
miljemedlemmars positione r. 

Figur 4. 

äldre och deras 

vuxna barn 

föräldrar och 
minderåriga barn 

F 

B 

äldre och yngre 

föräldrar 

Vi kan identifiera tre led av föräldrar och barn , två generationer av för
äldrars föräldrar och barnbarn och därtill intar två generationer på 
samma gång rollerna som både föräldrar och barn. I umgänget och kon
takterna mellan generationerna överbryggar familjens medlemmar ko
hortskillnader inom sig. De tar dä rmed udden av sociala förändringar. 
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De gamlas och de ungas erfarenheter infiltrerar varandra. De gamla be
varar familjesammanhanget genom att överföra familjens minnen till de 
yngre och de yngre tolkar pågående förändringar till de äld re i en sociali
sation tvärs över generationer (Hagestad 1986). 

Emellertid är generationsbegreppet som det används i dagligt tal långt 
ifrån entydigt. I forskningssammanhang brukar man skil ja på följande di
mensioner: 

- Generation som släktskap. Familjens generationsband omfattar släktskap och livsfaserna 
inom fami ljeenheten, övergångarna från barn till förä lder. till mor- och farförälder, osv. 

- Generation som livsfas. Med detta avses exempelvis studentgeneration. tonårsgcnera
lion , generationen av tonåringars föräldrar. 

- Generation som kohort. Med kohongeneration avses vanligen ålderskohorte r. dvs perso
ner födda exempelvis samma år, e lle r inom ett visst tidsintervall; fyrtiotal isterna (Kertzer. 
1983) 

Dessa olika dimensioner är relaterade till varandra, men en begreppslig 
åtskillnad underlättar en analys av relatio nerna och gör den lättare att 
förankra i specifika historiska händelser. Det kan vara instruktivt att utgå 
från ett ankarpar i en mellangeneration som sas är barn uppåt och för
äldrar nedåt i ett system av släktskap . 

Men även Hagestads kedja av generationer förmedlar en suggestion av 
samhörighet i föräldraskap. I följande figur plockar jag isär föräldragene
rationen i två släktlinjer med ankarpare ts förä ldrar och deras mor- och 
barnföräldrar, för att åskådliggöra komplexiteten i ett generatio nsmön
ster. Här är det dock förenklat såtiHvida, att modelle n bara räknar med 
ett barn i rakt ne dstigande led, och inte gör rättvisa åt förekomsten av 
syskon, kusiner, fastrar/farbröder eller mostrar/morbröder. 

Figur 5. 

Ankarparets mor- och 
farföräldrar 

Föräldrageneration 

Ankarparet; kvi nna och man 

Dotter 

De horisontella linjerna knyter samman paren, kvinna-man , och de verti
kala sneda linjerna knyter mor och fa r till barn. Den triangelform som 
bildas är ägnad att påminna om de asymmetriska drag som finns i de 
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konste llationer som bildar kärnfamiljen (re lationen mellan två kön och 
mellan två generatio ner) samat det oidipala dramat mellan förä ldrar och 

barn. med o lika utfall för döttrar och söner. 
Nutida människor omges av flera samtidigt levande generationer än 

vad som var falle t för bara några decennier sedan. Det är inte ovanligt 
med fyra generationer vid liv. Medan det under tidigare demografiska 
betingelser va r vanligt att individen hade e n mängd släktingar i sin egen 
generation, dvs fler ho risontella famil jerelationer, så karaktäriseras nut i
den av fler vertika la generat ioner. Det heter, att fö r första gången i h isto
ri en har e tt genomsnittspar fle r fö räldra r ä n barn (Hagcstad 1986). 

Men vad händer vid skilsmässor och separatione r? Om ankarparet 
skiljer sig så bryts det band som äk tenskapet bildar mel lan två föräldrar 
och den brygga som före nar två generationskedjor: 

Figur 6. 

~/ 
0 

Ankarparet s mor- och 
farföräldrar 

föräldrageneration 

Ankarparet; kvinna och man 

Dotter 

Medan skilsmässor har e n tendens att försvaga släktbanden på faderns 
sida bidrar de till a tt bygga upp dem på m ode ms sida (Hagestad 1986). 
Det matrifokala draget blir starkare. Men försvagni ngen av kärnfamiljen 
bidrar till de n ökade utsatthet för kvinnor o ch barn som kallas för 'fattig
domens fe minisering', dvs a tt den största ö kningen av fat tigdom ske r 
bland kvinno r och ba rn . Ruth Sidel (1986) beskriver utvecklingen i USA 
på följande sätt : Av hushåll som förestås av kvinno r levde 34.5 procent 
under fattigdomsstrecket 1984, dvs fem gånger fler än bland familjer med 
två makar. Kvinno rs svaga ekonomiska st ällning slår hårt mot barn . Näs
tan vart fjärde barn (24 procent) under sex å r levde i fa ttigdom. Samma 
år, 1984, var andelen fattiga barn i hushåll som föres tås av kvinnor hela 
54 procent. T ill destabil iseringen av familjer bidrar den svåra arbetslös
heten bland män. 

Även om förhållandena i Sverige inte är jämförbara, gä lle r dock att 
ensamföräldrar lever på e n lägre standard ä n famil jer med två makar. 
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I generationssystemet är kvinnor bärare av vertikala relationer. De tar 
hand om barnen, de tar ansvar för åldrande föräldrar och ofta även för 
sin make. Kvinnors interaktionsmönster är heterosocialt ; det omfattar 
barn, unga, män och kvinnor över ett helt åldersspann. Detta heterogena 
mönster bildar den strukturella basen för kvinnors relationsfärdigheter 
och den lyhördhet för andras behov som samhörigheten ålägger dem. 
Det rörliga generationssystemet av uppväxande, kriser och åldrande be
gränsar kvinnors sociala individuering. Det är hustru-modern som knyter 
samman far och barn samt fars och mors släkt. 

Männen är mera homosociala. De hänvänder sig mera till andra män. 
De bildar gäng och lag , som löntagare och medborgare kommer de mest 
i beröring med andra män. Deras relationer är i större utsträckning hori
sontella, från vuxen till vuxen, från man till man. Men inom ramen av ål
derssymmetrier utvecklar de hierarkiska organisationer baserade på en 
anonym mål- och medelrationalitet. Kvinnors vertikala ansvar för asym
metriska åldersrelationer bygger på en personlig ansvarsrationalitet. 
Denna typ av antaganden kräver empirisk prövning, men de antyder 
intrikata strukturella skillnader mellan kvinnors och mäns nätverk av 
kontakter. 

Figur 7. 

Mannen bildar ny familj och ingår därmed i nya generationsband. 

Figur 6 illustrerade den situation som uppkom vid ankarparets skils
mässa. I nästa figur kan vi se att mannen har gift om sig och bildat en ny 
familj. Han ingår därmed i nya generationsband. Det nya paret har en 
son som är halvbror till mannens dotter i hans tidigare äktenskap. Vi har 
nu att göra med en blandfamilj, dvs en familj där endera eller bägge ma
karna har barn i ett tidigare äktenskap. Även om modern har vårdnaden 
om dottern, har flickan en familjerelation till sin far. Men ingår hon i 
hans familj? 
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Om vi jämför e tt uppbrott på grund av skilsmässa med när ungdomar 
flyttar ut från sitt föräld rahem. så kan vi skilja på tre steg i en tilltagande 
självsWndighet ; att flytta ut ur det gamla he mmet, att bilda par och att 
bli förälder. För de ungas vidkommande har denna process stöd från om
givningen. Men de t är skillnad på barn som flyttar från sina förä ldrar och 
förä ldrar som flyttar frå n sina barn. Både d en egna samve tskonflikten 
och omgivningens a mbivalens skapar oklarheter i hur det går a tt sköta 
relationerna i fo rtsättningen. Obearbetade separationer medför destruk
tiva laddningar. 

Varje ny familjehildning flyttar över vissa lojaliteter från en tidigare fa

milj på den nya, och de t faller på individe n att finna ut hur deras lojalite
ter skall delas inom deras familjebaserade nätverk av relationer. Det kan 
antas att symme tri respektive asymmetri mellan makars situationer på
verkar de ras förmåga att lösa lojalitetskonilikter. Anna-Karin Kollind 
(1986) tar upp lojalitet som ett centralt begrepp för förståelsen av fa
mi lje- och gcneratio nsrelationer. Lojali te t bygger på föreställningar om 
vara som iir riittvist och orättvist, riktigt och oriktigt. Familjerätt och 
andra lagar reglerar vissa typer av rättigheter och skyld ighe ter, men mer
parten vilar på socia la normer och är inte statligt sanktionerade. Det rör 
sig om gemensamma förestä llningar om vad som följer med en viss rela
tion. vad som gä lle r mellan far och son, man och hustru , mellan mor-
och farföräldrar och barnbarn. svärföräldrar och svärdöttrar och -söner. 
Mt1nga sådana komplex av rättigheter och skyldigheter togs förr så givna, 
att man inte reflekterade över dem. Men i nya typer av situationer blir 
reglerna oklara och de kan ge upphov till ko nflikter. Det kan gälla re la
tionen till e tt barns f d maka/make. Det kan uppstå osäkerhet om från
ski lda fö räldrars rättigheter resp skyldigheter mot barn som bor hos den 
andra parten . Och vem företräder barnet utå t, dess gamla pappa e lle r 
mammas nya man , när mamma själv är förhindrad? 

Blandfamiljen ä r e n tämligen ny företeelse. Den skiljer sig från s tyvfa
miljen som bildades vid e n änklings elle r ä nkas giftermål, i det att tidi
gare partner fortfarande är vid liv. De t finns en förälder vid sidan o m 
paret som de mås te komma överens med o m tider, pengar och vad som 
är bäst för barnet. I blandfamiljen är det förflutna närvarande i ansvaret 
för barn i tidigare parförhållande n . Nya oförutsedda uppleve lser skakar 
om samvaron. De t är skillnad på att gifta sig till färdiga barn och att vara 
med från första början vid e tt barns tillkom st och successivt växa in i för~ 
äldraskap. De spänningar me llan barns behov och vuxnas behov, mellan 
parförhållande och föräldraskap. som kärnfamiljen rymme r, riskerar att 
bli tydligare och s tarkare i blandfamiljer. Vuxna överrumplas av svåra 
känslor som t ex svartsjuka gente mot ett barn e ller upplevelser av asym
metrier i familjekonstellationen. 

Ett nytt parförhållande medför väl en tyngdpunktsförskjutning , me n 
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det upphäver ingalunda familjebandet mellan föräldrar och barn. När 
förä ldrar få r ba rn genom att de gifter sig till barn eller sätter nya barn till 
världe n med en ny partner, så kvarstår ä ndå det gamla familj ebandet ti ll 
barnet ehuru fa miljesituationen för barnet blir mera komplex. Bostaden 
och hushållet blir missvisande för bestämningen av vilka som ingår i fa
miljen . Lagen om gemensam vårdnad s tärker barnets ti llhörighe t i 
tvenne hushå ll . 

En konsekvens av resonemanget ovan ä r, att famil jen inte kan avgrän
sas till e tt hushå ll , utan måste gälla en ankarpcrsons alla familjer eller fa
miljebaserade re lationer. I ett samhälle med e n hög andel åldringar, hög 
rörlighet och ombildning av parrelationer, är hushållet som e nhe t för fa
miljeforskning av begränsat värde. Beskrivandet av familjens struktur 
kan inte göra ha lt vid den grupp som de lar bostad (Hagestad l 986). 

Vi har idag längre vertikala släk tlinjer än någonsin tidigare och kanske 
också fler släktkontak ter än förr. Tidigare var överföringar av bistånd en 
viktig källa till familjers välfärd och e n betydelsefull faktor i banden mel
lan generatione rna. M ånga av dessa transfereringar har övertagits av väl
färdss taten och därmed avlastat den ansvarsbörda som belastade 
förhållandet me llan gene rationerna. De äldres mate rie lla beroende av 
sina vuxna barn har i det närmaste upphört. Däremot har hjälp i fo rm av 
tjänster och gåvor ingalunda upphört , men den antas snarare gå fran 
äldre föräldrar till yngre föräldra r. Det saknas kunskap om hur mycket 
och i vilka forme r äldre föräldrar stöde r sina barn som föräldrar. Kan 
man tala om existensen av en samhörighetsekonomi mellan förä ld rar i 
olika generationer och föräldrar med barn i olika äktenskap? Debatten 
om utvecklingsländcr söker förklara hur stora befolkningsgruppe r som 
befinner sig under existensminimum lyckas överleva i hägnet av en infor
mell ekonomi . G öran Hyden ( 1983, 1985) noterar fö rekomste n av en afri
kansk samhörighetsekonomi baserad på sociala kontaktnät, 
kommunikation och samspel mellan 'strukturellt definie rade grupper 
nära lierade me d varandra genom fami ljeband, frändskap, hembygds- el
ler andra samhö righetsband, som exempe lvis religion'. Samhörighetseko
nomin drar sig undan marknaden och staten saknar medel att styra den. 
I Afrika framstår den som ett hinder för ekonomisk tillväxt . i väst ingår 
de lokala e konomierna i alternativrörelsers nya strategier. D et ä r dock 
anmärkningsvärt hur ringa kunskape r vi har om potentialen i familje-
och gencrationsband. De av kvinnor sammanhållna vertikala familjerela
tionernas e konomiska och sociala betydelse har länge bildat en osynlig 
bottenvegetat ion av transaktioner. Det vore viktigt att undersöka hus
hållningen, dvs poolingen av resurser mellan o lika relaterade familjer. ett 
an karpars familj, deras respektive föräldrars familjer och deras numera 
upplösta famil jer. 

Ovanstående efterlysning av forskni ng är inte bara en from förhopp-
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ning. Projektgruppen kring 'Familjepolitik och familjetyper i två genera
tioner' vid sociologiska institutionen i Göteborg undersöker f n 
blandfamil jer i e tt genus- och generationsperspektiv. Många av mina tan
kar och reflektioner i denna artikel spegla r den pågående diskussionen 
inom projektgruppen. 
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