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Abstract 
 
The aim of this essay is to obtain, from a sociological societal theoretical perspective, an 
increased understanding for girls from certain ethnical groups in Sweden and to visualise their 
intimate and family relations. To be able to understand any family problems and conflicts we 
use Niklas Luhmann’s systems theory and his analysis of intimate and family relations in 
modern society. The questions at issue are: 
 

• What differences between premodern and modern society’s view of intimate and 
family relations are the girls in our study faced with? 

• How can we understand these differences from the perspective of Luhmann’s 
systems theory analysis of the modern family? 

 
Our study is theoretical and based on the study of literature. To be able to answer the above 
questions we have been inspired by abductive theory. The research partly has its basis in Åsa 
Andersson’s recent study Inte Samma Lika (2003), and partly in the systems theory of 
internationally renowned sociologist Niklas Luhmann and his analysis of intimate and family 
relations. 
 
In order to gain an understanding for the family and its role in the context of modern society 
we introduce the parts of Luhmann’s theory and concepts we find relevant for the subject. We 
do this to enhance our comprehension of how the family functions in modern society. 
 
To sum up we can establish the fact that the differences in the view of intimate and family 
relations that the girls are facing can be found in the public as well as in the private sphere. 
There are several differences in both spheres, the most salient being about morality and 
reason, where the girls’ family and ethnical group use mechanisms as shame and guilt to 
reduce the impact of modern society’s enlarged contingency and complexity. From the girls’ 
descriptions we can understand that their expectations strongly differ from the ones of their 
parents in choosing a marital partner as well as household work, more freedom and equality in 
terms of education and economical independence. From the perspective of systems theory we 
can also observe differences at both general and specific levels; changes in intimate relations 
can thus be linked to the development in society and its semantic codes tied to the family as a 
system.  
  
Key words: girls, ethnical groups, intimate relations, family relations, systems theory, 
premodern society, modern society, expectations, contingency, complexity   

 



Sammanfattning 
 
Syftet med vår uppsats är att ur ett sociologiskt samhällsteoretiskt perspektiv, ge både oss 
själva och läsaren en ökad förståelse för och synliggöra flickor från vissa etniska grupper och 
deras intim- och familjerelationer i Sverige. För att kunna förstå flickornas eventuella problem 
och konflikter i familjen tar vi hjälp av Niklas Luhmanns systemteori och hans analys av 
intima relationer och familjen i det moderna samhället. De frågeställningar som besvaras är: 
 

• Vilka skillnader mellan det förmoderna och moderna samhällets syn på intim- och 
familjerelationer ställs flickorna i vårt material inför?  

• Hur kan dessa skillnader tolkas och förstås utifrån Luhmanns systemteoretiska analys 
av den moderna familjen? 

 
Vår studie är ett teoretiskt arbete och grundar sig på litteraturstudier. För att kunna besvara 
våra frågeställningar har vi inspirerats av och löst anknutit oss till en abduktiv metod.  
Undersökningen tar sin utgångspunkt dels i en nyligen gjord studie av Åsa Andersson, Inte 
samma lika (2003), och dels i den internationellt erkände sociologen Niklas Luhmanns 
systemteori och hans analys av intima relationer och familjen.  
 
För att kunna få en sociologisk samhällsteoretisk förståelse för och kunna placera in familjen i 
det moderna samhällets kontext presenterar vi de delar av Luhmanns teori och 
begreppsapparat som vi ansåg relevanta för ämnet. Det gör vi för att kunna förstå hur familjen 
fungerar i det moderna samhället.  
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att de skillnader i synen på intim- och familjerelationer 
som flickorna har att förhålla sig till finns i såväl den offentliga som den privata sfären. 
Skillnaderna är flera under respektive sfär men de mest framträdande skillnaderna handlar om 
moral och förnuft där familjen och den egna etniska gruppen använder mekanismer som skam 
och skuld för att reducera en ökad kontingens och komplexitet som råder i det moderna 
samhället. Utifrån flickornas beskrivningar kan vi förstå att deras förväntningar i hög grad 
skiljer sig från föräldrarnas såväl i valet av äktenskapspartner, hemarbete, mer frihet och ökad 
jämställdhet i form av utbildning och ekonomiskt oberoende. Utifrån en systemteoretisk 
synvinkel kan vi även se skillnader på såväl generell som specifik nivå, förändringar av intima 
relationer kan alltså kopplas till samhällsutvecklingen och dess semantiska koder knutna till 
familjen som system.  
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1. Inledning  
”Vad det handlar om är att finna mening i en annan 
människas värld. Eftersom denna värld aldrig är 
oproblematisk, så kan den mening som bekräftar 
denna värld heller aldrig vara oproblematisk” 
(Luhmann 2003:254).  

1.1 Bakgrund 
Det är inte någon nyhet att intima relationer och familjen ofta framstår som problemfylld. 
Äktenskapets historia är knappast insvept i något romantiskt skimmer. Under 1600-talet 
grundades äktenskapet inte på kärlek, utan fungerade som en ekonomisk enhet - ett hushåll. 
Tidigare förstods kärleken i termer av ideal där kärleken framkallades och motiverades genom 
den älskades skönhet och dygd. När våra förfäder gifte sig var det av praktiska skäl. Om inte 
jord eller andra inkomstkällor fanns kunde en man och en kvinna inte gifta sig (Gaunt 
1996:13). Äktenskapet ingicks länge mellan familjer eller släkter, snarare än mellan två 
individer. Bröllopets syfte var att under ritualiserade former knyta ihop två existerande nät, 
inte att skapa ett nytt. Barnalstring var en av de viktigaste uppgifterna för brudparet och 
ofruktsamhet ansågs under lång tid vara ett giltigt argument för skilsmässa (Gaunt 1996:63ff). 
Om äktenskapen var mer stabila förr så berodde det inte bara på uthållighet utan också på 
ojämlikhet och förtryck. 
 
Det moderna samhället och dess komplexitet är direkt knutet till den funktionella 
differentieringen. Samhället och marknaden tog över fler och fler av de funktioner som 
tidigare hade utförts av familjen. Till följd av det har daghem, skolor, företag, och familjer 
utvecklats till institutioner. Den enskilde personen kan alltså inte längre helt och fullt ingå i ett 
och samma funktionssystem. Frigörelse från traditioner och täta sociala strukturer är ett 
grundläggande drag i moderniseringen och individualiseringen där vi idag står inför en rad 
olika val och möjligheter i fråga om hur vi vill leva våra liv.  ”De förväntningar som tidigare 
varit knutna till stånd och släkt, övergick i stället till att bli direkt personbundna” (Jönhill 
2003:11). Detta innebär att man själv och andra kan ställa förväntningar på en som person. 
Denna frigörelse med dess olika möjligheter och förväntningar leder också i många fall till 
osäkerhet och problem, kanske speciellt när det gäller människors nära och intima relationer.  
  
Som ung kvinna har man i Sverige normalt och i en allmän mening förväntningar om att det 
som gäller för andra också ska gälla en själv. Då detta inte gäller, då flickan tillhör en etnisk 
grupp där det istället är normalt att familjen eller släkten avgör valet av exempelvis 
äktenskapspartner, uppstår istället besvikelser hos dessa flickor, konflikt i familjen och i 
värsta fall hot om eller utövande av våld från familj och släkt. Krav från föräldrarna kan helt 
enkelt avvika från samhällets förväntningar som då kan leda till en komplicerad och pressad 
situation för dessa flickor. Konflikter kan vara mer komplicerade mellan föräldrar och döttrar 
inom de familjer där föräldrarna lever efter föreställningar mer knutna till förmoderna 
samhällsstrukturer än vad det moderna samhällets normer förmedlar. Flickornas utsatthet är 
vad vi förstått komplex och konfliktfylld där de så kallade hedersmorden är ett tragiskt 
belysande exempel på detta förhållande. Dessa förhållanden gäller dock inte invandrarflickor i 
allmänhet och inte heller för en specifik etnisk grupp.  
  
Forskning kring invandrarflickor i Sverige har i det närmaste varit obetydlig. Flickor och unga 
kvinnor har inte getts liknande uppmärksamhet som pojkar och unga män på det område som 
kallats ungdomsforskning. Därför söker vi på flickornas nivå efter ett nödvändigt 
komplement. Vi menar att ett allt mer individualiserat samhälle ger ökade möjligheter och 
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förväntningar som även kan leda till ökad osäkerhet och problem i våra intim och 
familjerelationer.  
 
Vår diskussion tar sin utgångspunkt i en nyligen gjord studie av Åsa Andersson, ”Inte samma 
lika” (2003). Syftet med Anderssons avhandling var att analysera narrativa 
identifikationsprocesser som tematiserar plats, kön och etnicitet hos en grupp tonårsflickor i 
en multietnisk och socialt stigmatiserad stadsdel. I denna studie beskriver hon hur det 
mångkulturella samhället utgör en påtaglig realitet för de intervjuade flickorna med olika 
etnisk bakgrund. 
  
Den moderna familjen och kärleken har problematiserats inom sociologin av ett flertal 
tongivande sociologer. På 1950-talet hade familjesociologin en höjdpunkt i och med den 
amerikanske sociologen Talcott Parsons. I Parsons strukturfunktionalistiska teori uppfattades 
familjen som en del i ett större system. I detta system antogs mannen i huvudsak sköta 
”instrumentella” uppgifter, vilket innebar en ledande roll när det gällde familjens försörjning 
men även då det gällde familjens kontakter utåt. Kvinnan antogs istället inta en ”expressiv” 
roll. Hon skulle ansvara för familjemedlemmarnas emotionella och känslomässiga 
välbefinnande och behov. Parsons menade att denna könsrollsuppdelning var funktionell för 
samhället. Uppdelningen sågs som en central mekanism för att lösa den strukturella 
motsättningen mellan arbetsmarknadens krav på rörlighet och familjens behov av stabilitet. 
Könsrollsuppdelningen hade för Parsons flera syften: Det ena syftet var att hindra 
familjesfärens och den ekonomiska sfärens olika interaktionsmönster från att komma i 
konflikt med varandra. Det andra syftet var att förhindra yrkeskonkurrens som riskerar 
solidariteten mellan makar samtidigt som barnens psykologiska välbefinnande och 
socialisation också fick positiva effekter. Den teori som Parsons formulerade var en familj 
med ”hemmafru” och en försörjande man (Roman 2004:22,32ff).  
 
Den brittiske sociologen Anthony Giddens behandlar kärleken i sin bok Intimitetens 
omvandling, sexualitet, kärlek och erotik i det moderna samhället. I den lanserar Giddens nya 
normer för kärleken under beteckningen ”sammanflödande kärlek”. Den är aktiv, inte 
förutsättningslös och tror inte på egenskaper som ”för evigt-” och ”den enda” som den 
romantiska kärlekens komplex. Giddens menar att den ”sammanflödande kärleken förutsätter 
ett jämlikt känslomässigt utbyte” (Giddens 2001:60f). Giddens ser en positiv utveckling och 
sätter tron till den ”plastiska sexualiteten” och den ”rena relationen”. Han menar att 
sambandet mellan sexualitet och reproduktion lösts upp vilket också har öppnat upp för en 
formbar och inte förutbestämd sexualitet. Enligt Giddens är den ”rena relationen” inte 
förankrad i sociala och ekonomiska förhållanden, den bygger istället på tillit, öppenhet, 
ömsesidighet och är enligt honom därför jämlik (Giddens 2001:162ff). 
 
Den senmoderna familjen är enligt Beck och Beck-Gernsheims analyser något mer 
konfliktfylld än hos Giddens. De liksom Giddens menar att könen blivit mer jämlika under de 
sista årtiondena, men centralt i deras teori ligger ändå motsättningar och konflikter mellan 
kvinnor och män. Beck och Beck-Gernsheim menar att vi bara är i början av frigörelsen från 
det förmodernt tillskrivna könsrollerna, och att vi fortfarande har lång väg kvar till jämlikhet 
mellan könen. Detta förutspår Beck, kommer att resultera i en lång utdragen konflikt mellan 
könen. Det handlar dock inte uteslutande om det utan också om en strukturell konflikt mellan 
arbetsmarknad och familj där kvinnor i större utsträckning börjat förvärvsarbeta. Den ökade 
motsättningen mellan produktion och reproduktion leder i sin yttersta konsekvens till ett 
samhälle utan familj och barn menar Beck. Vidare fäster Beck och Beck-Gernsheim 
uppmärksamheten på att det senmoderna äktenskapet alltmer blivit en produkt av de individer 
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som formar det. I det senmoderna äktenskapet kanaliseras vi inte längre in i färdiga roller, 
idag handlar det i större utsträckning om personliga relationer, där människors egna 
handlingar får allt större betydelse för hur livet utformar sig (Roman 2004:132ff).  
 
För att förtydliga och behålla den ”röda tråden” i vårt arbete har vi dock valt att inte ta med 
dessa sociologer i vårt teoretiska avsnitt, detta också med hänvisning till vårt syfte. Vår studie 
tar i stället sin utgångspunkt i den internationellt erkände sociologen Niklas Luhmanns 
systemteori och hans analys av intima relationer och familjen som väckte vårt intresse under 
denna termins teorikurs. Vi kommer främst att utgå från Luhmanns bok ”Kärlek som 
passion” (2003). I denna bok beskriver Luhmann hur den passionerade eller romantiska 
kärleken utgör grunden för äktenskapet i det moderna samhället, något som inte gäller i de 
förmoderna samhällsstrukturer som lever kvar på vissa platser i världen. Detta kan leda till en 
komplex och konfliktfylld social verklighet för dem som flyttar till Sverige från en mer 
förmodern samhällsstruktur. De flickor som tillhör en etnisk grupp med en sådan bakgrund 
kan komma att ställas inför nya möjligheter i Sverige som i sin tur kan leda till att de måste 
förhålla sig till två olika norm och värdesystem som ställer olika krav (Ahmadi, 1998; 
Integrationsverket, 2000), något som ofta brukar kallas kulturkrock.  
 
I vår uppsats ligger intresset även vid att undersöka om Luhmanns teoretiska begrepp som 
ingår i ett omfattande teoretiskt ramverk kan tolkas och förstås inom ett nytt empiriskt 
område, i vårt fall flickor från vissa etniska grupper och deras intim- och familjerelationer i 
Åsa Anderssons studie. Genom att importera ett teoretiskt perspektiv till ett område där det 
tidigare inte tillämpats, hoppas vi kunna bidra till ett nytt sätt att förstå och tänka om något. 
Sociologin kan därför hjälpa oss att förstå det moderna samhället och dess komplexitet. 
Genom att använda oss av Luhmanns systemteori som kännetecknas av att ta sin 
utgångspunkt i distinktioner, söker vi inte efter enhet (mellan individ och samhälle) utan 
snarare antar detta som en osannolikhet. Den sociologiska forskning som bedrivits inom 
området är mycket begränsad. Än mindre har vi funnit någon som använt sig av ett 
sociologiskt systemteoretiskt perspektiv för att kunna tolka och förstå skillnader som flickor 
från vissa etniska grupper ställs inför.   
 
1.2 Syfte och frågeställning 
 
Syfte 
Syftet med vår uppsats är att ur ett sociologiskt samhällsteoretiskt perspektiv, ge både oss 
själva och läsaren en ökad förståelse för och synliggöra flickor från vissa etniska grupper och 
deras intim- och familjerelationer i Sverige. För att kunna förstå flickornas eventuella problem 
och konflikter i familjen tar vi hjälp av Luhmanns systemteori och hans analys av intima 
relationer och familjen i det moderna samhället. Vårt syfte leder till två frågeställningar: 
 
Frågeställningar 
• Vilka skillnader mellan det förmoderna och moderna samhällets syn på intim- och 

familjerelationer ställs flickorna i vårt material inför?  
 
• Hur kan dessa skillnader tolkas och förstås utifrån Luhmanns systemteoretiska analys av 

den moderna familjen? 
 
1.3 Avgränsning 
För att förtydliga och behålla den ”röda tråden” i vårt arbete har vi valt att inte ta med 
exempelvis Parsons, Giddens, Beck och Beck-Gernsheim i vårt teoretiska avsnitt, detta också 
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med hänvisning till vårt syfte. Dock har vi kort nämnt dessa sociologer i anslutning till vår 
bakgrundsbeskrivning eftersom vi läst in oss på deras teorier om intim- och familjerelationer 
under arbetets gång.  
 
I vårt empiriska material har vi valt att avgränsa oss till Anderssons studie, för att den täcker 
in vårt område väl. Vi är medvetna om att det finns andra faktorer som påverkar flickorna, 
exempelvis plats, kön, klass och religion. Då vi sökt efter mer generella skillnader som kan 
kopplas till vissa etniska grupper vill vi också poängtera att dessa skillnader inte gäller alla 
flickor med annan etnisk bakgrund. Dessa skillnader kan troligen även upplevas av ”svenska” 
flickor och även som starkare eller svagare. Vår uppsats utgår från ogifta flickor med olika 
etnisk bakgrund. 
  
1.4 Disposition 
Denna uppsats innehåller sex kapitel.  
 
1. Inledning: Här presenterar vi först en bakgrundsbeskrivning som sedan mynnar ut i syfte, 
frågeställning, avgränsning och disposition. 
 
2. Tidigare forskning: Denna del inleds med ett avsnitt som behandlar kulturmöten och följs 
av en presentation av Åsa Anderssons studie. Därefter följer en kort presentation av 
sociologins tematisering av kärleken och familjen. 
 
3. Metod: Här presenterar vi vilken undersökningsmetod vi valt och varför. Vi ger också för 
och nackdelar med dessa val. Detta är en teoretisk uppsats som baseras på litteraturstudier.  
 
4. Teori: Här redogör vi för de delar av Luhmanns teori- och begreppsapparat som vi anser 
relevanta. Eftersom Luhmann ofta anses komplicerad så försöker vi beskriva begreppen så 
enkelt som möjligt och med värdefull hjälp av Jan Inge Jönhills Samhället som system och 
dess ekologiska omvärld (1995) och Sverre Moes Sociologisk betraktelse (1996). Begreppen 
presenteras utifrån en generell till en mer specifik nivå. Avslutningsvis redogör vi för 
kodifieringen av intim- och familjerelationer och hur den kopplas till den förmoderna och 
moderna samhällsstrukturen.  
 
5. Analys och resultat: Här presenterar vi vår analys av det empiriska materialet utifrån vårt 
teoretiska ramverk. Resultaten är uppdelade i en offentlig och privat sfär där respektive sfär 
innehåller tre underliggande teman. Varje tema följs därefter av en analys där vi går från det 
specifika till det mer generella. 
 
6. Slutsats och diskussion: Detta kapitel består av slutsatser och en diskussion av resultaten, 
samt förslag på vidare forskning.  
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2. Tidigare forskning 
 
2.1. Om kulturmöten 
Som tidigare nämnts har det rått en obalans i ungdomsforskningen på så sätt att flickor och 
unga kvinnor inte getts motsvarande uppmärksamhet som pojkar och unga män. Det är först 
under 1990-talet som empiriska studier utförts inom samhälls- och kulturvetenskapliga 
discipliner (i Sverige) liknande Anderssons. Etnologen Annick Sjögrens Här går gränsen, är 
en jämförande undersökning av kulturella mönster, i synnerhet gällande fenomen som 
integritet och heder, mellan Medelhavsområdet och Sverige. Syftet var att förstå hur de 
intervjuade upplevde sitt liv och sitt möte med Sverige och vilka värderingar som ligger 
bakom. Hon har koncentrerat sig på tendenser som återspeglar två motsatta ideologier, den 
individbaserade och den gruppbaserade. Dessa ideologier betraktar enligt Sjögren människan 
och hennes relation till omvärlden ur två motsatta perspektiv. Den ideologi som dominerar 
inspirerar normen i ett samhälle och avgör vilken attityd och beteende som i allmänhet 
uppfattas som ”normal” (Sjögren 1993). En liknande studie har utförts av sociologen 
Alexandra Ålund och presenteras i boken Multikultiungdom. Studien handlar om 
identitetsarbete bland ungdomar i Stockholms multietniska förorter (Åhlund 1997).  
 
Många ungdomar som lever i familjer med utländsk bakgrund upplever ibland att de lever 
med två olika kulturer som inte överensstämmer. Sociologen Nader Ahmadi betonar i 
Ungdom, kulturmöten, identitet bland annat att människor tolkar och uppfattar ett samhälles 
norm- och värdesystem på olika sätt och därför antar olika inställningar mot dem beroende på 
den världsbild som de har internaliserat. Ahmadi menar att när avståndet är stort mellan den 
kultur som individen har införlivat och den dominerande kulturen i samhället i stort, finns det 
risk för att individens moraliska värdesystem kollapsar, något som leder till en förlust av 
individens inre integritet (Ahmadi 1998). Rättssociologen Astrid Schlytter undersöker i sin 
bok Rätten att själv få välja den svenska statens politik och myndigheternas inställning 
gentemot sederna hos etnokulturella grupper som arrangerat äktenskap/tvångsäktenskap. 
Schlytter menar att dessa seder är normer och värderingar som ser unga flickor som 
oförmögna att fatta beslut och sätta gränser. Schlytter menar dessutom att familjens och det 
svenska samhällets krav på flickorna driver dem till att leva ett ”dubbelt liv”, där de inför sin 
familj förnekar och döljer att de anpassar sig till de svenska normerna. För sin svenska 
omgivning döljer de istället det förtryck och de restriktioner som de tvingas att leva med 
(Schlytter 2004). 
  

Fuat Deniz & Antonios Perdikaris studie Ett liv mellan två världar, tar upp hur assyriska 
ungdomar upplever och hanterar att leva mellan två kulturella världar, två värde- och 
normsystem - den assyriska minoritetskulturen och den svenska majoritetskulturen. Syftet var 
att öka förståelsen för dessa ungdomars livssituation för att på så sätt hjälpa och stödja dem. 
Vidare önskar författarna att nya variationer och former av kulturella system växer fram 
(Deniz & Perdikaris 2000). I integrationsverkets rapport Låt oss tala om flickor… belyses 
villkoren för flickor med annan etnisk och kulturell bakgrund och som befinner sig i olika 
utsatta situationer. Rapporten försöker ge en helhetssyn på flickornas livssituation genom att 
ta reda på hur processer och strukturer i samhället underlättar respektive försvårar situationen 
för dem. Studien visar att det handlar om missförhållanden och brister i samhället som kan 
påverka alla flickors och pojkars livssituation (även svenska ungdomars). Till detta kommer 
mer specifika skäl som har att göra med konflikter mellan enskilda familjers värderingar och 
samhällets värderingar, det författarna kallar kulturkonflikter (Integrationsverket:2000).  
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2.2 Anderssons studie 
Vår uppsats tar sin utgångspunk i en nyligen gjord avhandling av etnologen Åsa Andersson, 
Inte samma lika, identifikationer hos tonårsflickor i en multietnisk stadsdel (2003).  
 
Anderssons utgångspunkter för studien rör kön, ungdom, etnicitet, plats och social skiktning. 
Hennes vida problemformulering handlar om vilka betydelser dessa ovan nämnda områden 
har för unga flickor som befinner sig i liknande omständigheter som dem i Näsby. (Näsby är 
en Göteborgsförort som avidentifierats och heter egentligen något annat.) Den metod som 
Andersson använt sig av och som hon fann mest tillämpbar var intervjuer som också kom att 
bli det primära materialet av dessa flickors berättelser om sig själva och sin omgivning. 
Avhandlingens syfte var att analysera narrativa identifikationsprocesser med teman som plats, 
kön och etnicitet hos en grupp tonårsflickor i en multietnisk och socialt stigmatiserad stadsdel. 
Avsikten var att beskriva och tolka de aspekter som kan förstås som pågående identifikationer 
och bland dessa särskilt undersöka hur meningssammanhang som etnicitet, kön, klass och 
plats förstås, används, gestaltas och kommuniceras i flickornas berättelser. Vilka skillnader 
erfars och konstrueras, hur och varför sker detta, och vad ger det för konsekvenser? 
(Andersson 2003:14f). 
 
Ett centralt analytiskt begrepp i Anderssons studie är begreppet skillnad. Så som Andersson 
använder begreppet skillnad avser det omständigheter och förhållanden – de omständigheter 
som exempelvis skiljer dig från mig och de förhållanden som frambringar exempelvis kön, 
klass och etnicitet som skillnadsmarkörer eller differentieringsgrunder, det vill säga bärande 
principer för överordning och underordning. Andersson utgår från Avtar Brahs fyra sätt på 
vilket skillnad kan begreppsliggöras: skillnad som erfarenhet, som social relation, som 
subjektivitet och som identitet (ibid:18ff). Att begreppet skillnad varit ett centralt begrepp i 
Anderssons studie har också legat till grund för vårt val av densamma i vår undersökning. Då 
vi varit intresserade av att lokalisera och beskriva mer generella skillnader som främst rör 
invandrarflickors intim- och familjerelationer är det dessa skillnader som vi sedan i vårt 
resultatavsnitt kommer att presentera och analysera närmare. Anderssons analys av skillnader 
har dock en större bredd och rör skillnader på fler områden.  
 
Det material som Andersson arbetar med i sin studie är intervjuer. Hur intervjuerna 
genomfördes och med vilka respondenter redogör vi närmare för i vårt metodavsnitt. I 
intervjuerna intog Andersson, både i förhållningssätt till informanterna som i framställningen, 
ett mer distanserat förhållningssätt än ett närhetssökande. Detta då hennes primära syfte inte 
var att presentera flickornas specifika livshistorier (ibid:32ff). Detta har ytterligare varit en 
avgörande faktor till att just Anderssons studie lämpat sig bra för oss i vår uppsats.  
 

2.3 Sociologins tematisering av kärleken och familjen  
Om vi nu kort går över till kärlekstemat tillhör George Simmel en av sociologins klassiker 
som tagit upp detta i en mindre avhandling. Hos Simmel är det kärlekens förening med det 
tragiska samt de oundvikliga paradoxerna däremellan som är det centrala. Hos Simmel får 
kärleken även en dubbel innebörd, dels som en objektiv kraft som säkrar släktens överlevnad, 
men också som en subjektiv kraft som medvetandegör människan om vad som är glädje och 
sorg i livet. Det tragiska i kärleken, menar Simmel, ligger i spänningen mellan den objektiva 
och subjektiva kraften (Jönhill 1993:72f). I sin religionssociologi behandlar Max Weber 
kärleken. Weber menar att i en genomrationaliserad värld är människornas erotiska passion 
och kärlek det enda som finns kvar och som i grunden är omöjlig att rationalisera. Erotiken är 
i grund och botten inte något man kan kalkylera (så som religion, ekonomi politik osv.), 

 6



därför har rationaliserade religioner alltid betraktat kärleken som en stor fara (Boglind; 
Eliaeson; Månson 2003:180).  

Vår uppsats tar även sin utgångspunkt i Niklas Luhmanns systemteori och hans analys av 
kärleken och familjen i det moderna samhället. ”I Kärlek som passion visar Luhmann med 
hjälp av ett omfattande empiriskt, historiskt källmaterial hur det som kommit att forma den 
moderna intimsfären och familjen är resultatet av genomgripande förändringar i Europa i 
synnerhet under perioden från 1600-talet och fram till mitten av 1800-talet” (Jönhill 2003:4). 
Den litteratur som utgör det empiriska materialet för hans undersökning är framförallt 1600-
talets och 1700-talets romanlitteratur. Redan under 1600-talet använde sig människor av 
romanerna för att på så sätt ”lära sig om, och orientera sig i, kärleksangelägenheter” 
(Luhmann 2003:22). Luhmann konstaterar att dessa romanfigurer agerar, levandegör och 
orienterar sig efter koden, snarare än ger den nytt innehåll (ibid:22). Genom hans historiska 
analys av kärleken ges en förståelse för hur kärleken i tidigare samhällsformationer inte 
utgjorde grunden för äktenskapet. Kärleken kom däremot vid övergången till det moderna 
funktionellt differentierade samhället att alltmer kopplas samman med äktenskapet. Luhmann 
menar att det moderna samhället skiljer sig från äldre samhällsformationer genom en ökning i 
dubbelt hänseende: det erbjuder fler möjligheter till opersonliga relationer, och det erbjuder 
möjligheten till mer intensiva personliga relationer. I och med detta blir en speciell typ av 
relationer möjliga, nämligen de individuella och unika personegenskaperna. Dessa relationer 
betecknar Luhmann som intimrelationer (Luhmann 2003:23ff).  
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3. Metod 
I detta avsnitt redogör vi för hur vi arbetat med vår studie. Vår studie är ett teoretiskt arbete 
och grundar sig på litteraturstudier. För att kunna besvara våra frågeställningar har vi 
inspirerats av och löst anknutit oss till en abduktiv metod.  
 
3.1 Vad innebär abduktion? 
Derek Layder’s (1998:132f) ‘adaptive theory’ är en teoriansats som huvudsakligen avser att 
utveckla en generativ social teori för empirisk forskning. Layder’s adaptiva teoriansats har 
åtta nyckelpunkter. En av dem säger att adaptive theory “uses both inductive and deductive 
procedures for developing and elaborating theory”. En annan säger att adaptiv teori “rests 
upon an epistemological position which is neither positivist nor interpretivist” (Layder 
1998:133). Två andra punkter säger att adaptiv teori ”assumes that the social world is 
complex, multi-faceted (layered) and densely compacted” och ”focuses on the multifarious 
interconnections between human agency, social activities and social organization (structures 
and systems)” (Layder 1998:133).   
 
I boken Att förklara samhället (Danemark m.fl. 2003:184) menar författarna att abduktion är 
att gå från en föreställning om något till en annorlunda eventuellt mer utvecklad eller mer 
fördjupad föreställning därom. Det sker genom att vi placerar in och tolkar de ursprungliga 
idéerna om företeelsen inom ramen för en ny uppsättning idéer. Abduktion har som syfte att 
nybeskriva eller rekontextualisera, det vill säga att betrakta, beskriva, tolka och förklara något 
inom ramen för en ny kontext.  
 
Vår uppsats utgår alltså från Åsa Anderssons studie som relateras till Luhmanns systemteori 
och hans analys av intima relationer och familjen, vilket vi hoppas leder fram till ett nytt 
antagande, ny förståelse och ny insikt om invandrarflickornas intim- och familjerelationer. 
Fördelen med abduktion är alltså att få en ny och fördjupad kunskap om det enskilda fallet vi 
studerar och pröva teorin vi valt genom att relatera den till detta fall. Slutsatsen som kommer 
av detta är, som Danemark m.fl. skriver, inte alls given utan skulle kunna komma från en 
annan teori, givet att den teori som vi utgår från när vi tolkar är riktig. Denna tolkningsram 
utgör en av flera tolkningsramar och vår tolkning av företeelsen blir då en av flera tänkbara 
tolkningar. Abduktion bygger på kreativitet, fantasi och associationsförmåga för att kunna se 
icke givna eller uppenbara relationer och sammanhang (Danemark m.fl. 2003:188). Nackdelar 
eller begränsningar vad gäller abduktion är att det inte finns några fasta kriterier utifrån vilka 
det är möjligt att definitivt avgöra giltigheten i en abduktiv slutledning (ibid:171). 
         
3.2 Relation mellan teori och empiri 
I vår uppsats har det varit av stor vikt att relatera Luhmanns generella systemteori till den 
empiriska verkligheten i Åsa Anderssons studie, vilken varit vår empiri. Vårt syfte med att 
använda Luhmanns generella systemteori var främst att, med Danemark m.fl. att, öppna upp 
Anderssons studie för nya tolkningar. Luhmanns systemteori har väglett oss i våra analyser 
och tolkningar av den sociala verkligheten. 
 
Vi har inte tagit vår utgångspunkt i enskilda begrepp från olika teorier utan utgått ifrån 
Luhmanns systemteori och hans analys av intima relationer och familjen. Till teorin har vi 
ställt för vår uppsats relevanta frågor som: Är teorin outvecklad på några punkter? Finns det 
viktiga luckor i teorin? Finns det relationer som teorin ännu inte begreppsliggjort eller 
preciserat? Är denna teori fruktbar för att förstå vårt nya empiriska område? (Danemark m.fl. 
2003:258f). 
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I vår uppsats har vi lagt ner ett stort arbete på att försöka integrera Luhmanns teoretiska 
resonemang i vårt empiriska material. Detta har skett på två sätt. För det första genom att vi 
tydligt har visat hur Luhmanns systemteori och hans analys av intima relationer och familjen 
bidragit till formuleringen av våra specifika frågeställningar. För det andra har vi i våra 
slutsatser lagt stor vikt vid att knyta tillbaka och diskutera vad uppsatsens resultat har att säga 
med avseende på vår valda teori (Danemark m.fl. 2003:262). 
 
3.3 Epistemologiska och metodologiska överväganden 
De epistemologiska frågor som man kan ställa är vilken kunskap som är möjlig att 
införskaffa. Vi vet inte om vår nytolkning ger en bättre kunskap om det vi studerar och här 
menar Danemark m.fl. att den abduktiva logiken, sällan eller aldrig leder fram till definitiva 
sanningar – inte ens om den kombineras med induktion och deduktion (Danemark m.fl. 2003: 
188). Metodologiskt handlar det om att vara medveten om begränsningar och konsekvenser i 
valet av metod jämfört med andra metoder. När det gäller valet av abduktion så anser vi att 
den i hög grad lämpar sig för att kunna infria uppsatsens teoretiska ambition.  
  
3.4 Empiriskt och teoretiskt urval 
Då temat för vår studie är av en känslig karaktär nämligen invandrarflickors intim- och 
familjerelationer så har vi vid införskaffandet av det empiriska materialet övervägt och tänkt 
om. Vår ambition från början var att själva genom fokusgruppsintervjuer insamla vårt 
empiriska material. Vi förstod dock ganska snart att vi skulle få problem med att hitta 
respondenter vilket vidare ledde fram till vårt beslut om att utgå från en nyligen gjord studie 
av Åsa Andersson, ”Inte samma lika”(2003).   
 
Anderssons studie består av intervjuer med tjugofyra flickor i åldrarna fjorton till sjutton år 
och genomfördes under åren 1997-1999. Vissa av flickorna intervjuades i kompispar, andra 
individuellt. En del av flickorna intervjuades även vid fler än ett tillfälle. Sammanlagt blev det 
ett material på trettiotvå intervjuer. Flickornas ursprungsidentifikationer var, i enlighet med 
vad de själva kallade sig: assyrisk, syriansk, somalisk, jugoslavisk/serbisk, jugoslavisk från 
Monte Negro, polsk, polsk-zigensk, svensk-grekisk, bosnisk, kurdisk, arabisk, pakistansk och 
svensk-filipinisk. Denna uppräkning visar den spridning av olika slags bakgrunder som finns 
representerade bland de intervjuade (Andersson 2003:32ff).  
 
Det finns fördelar med att använda sig av sekundärdata eller som Bryman, (2002) uttrycker 
det, sekundäranalys. En fördel är att sekundärdatan har sparat oss både tid och kanske pengar 
men ändå gett oss möjlighet till kvalitativt sett bra data av mycket god kvalitet vad gäller 
bland annat urval, bortfall osv. Ytterligare en fördel är att vi i vår uppsats fått mer tid över för 
vår analys genom att inte lägga lika mycket tid i anspråk på datainsamlingen. Slutligen kan en 
förnyad analys leda fram till nya tolkningar. Nya teoretiska idéer kan ge uppslag till analyser 
som tidigare inte varit aktuella (Bryman 2002:208ff). Svårigheter med att använda 
sekundärdata har för oss varit att vi inte kunnat ha riktigt samma förståelse för den sociala 
kontext som Andersson, (2003) ursprungligt skaffat sig vilket kan ha försvårat vår tolkning av 
materialet. För oss som använt sekundärdata finns även etiska problem. Genom att göra en 
sekundäranalys har vi inte träffat undersökningspersonerna i Anderssons studie och därmed 
inte fått tillstånd av dem att göra en förnyad analys (Bryman 2002:210,388f). Då vi i vår 
uppsats sökt efter mer generella skillnader runt invandrarflickors intim- och familjerelationer i 
Sverige har detta etiska problem inte varit särskilt stort. 
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Angående det teoretiska urvalet gjordes detta redan i planeringsfasen av denna uppsats, vi 
tyckte Luhmanns systemteori var intressant och tillämplig för vårt problemområde. En 
urvalsproblematik som vi tidigt märkte, var att det inte fanns så mycket litteratur av Luhmann 
översatt till engelska och än mindre svenska. Därför resulterade det i att vi fick komplettera 
med litteratur av andra forskare som skrivit om Luhmanns sociologiska systemteori.  
 
Luhmann menar att vägen till det konkreta kräver att man gör en omväg över abstraktionen. 
Han menar att det är nödvändigt med en abstrakt och anspråksfull teori. Det har för oss 
inneburit ett komplext teorispråk. Då modern systemteori är mer cirkulärt präglad innebär det 
också att begreppen flätas in i varandra och blir beroende av varandra på ett komplicerat sätt 
(Moe 1996:37). Detta har gjort det svårt för oss att i våra teoretiska avgränsningar renodla 
begrepp och byggstenar, något som krävt mycket energi och tid. Det kan säkert också 
uppfattas som en stundom svårgenomtränglig begreppsvärld.  
 
 
3.5 Validitet och validitetsbegränsningar 
Vår uppgift var att kritiskt analysera vårt eget resultat. Kvale skriver att validitet bland annat 
är att kontrollera, och där forskaren anlägger en kritisk syn på sin analys. För oss handlade det 
om, som Kvale skriver, att över huvud taget vara kritisk inför sina egna resultat (Kvale 1997: 
218). Det handlade även om att vi har haft uppsikt över kvaliteten genom hela 
arbetsprocessen. Validiteten har att göra med datas relevans för undersökningens 
problemställning, och om vår tolkning blivit hållbar och meningsfull. Det blev även viktigt att 
fråga oss om teorin bidragit till en djupare förståelse av det vi tänkt studera och vilka 
begränsningar den eventuellt har. Eftersom vi ej haft tillgång till Anderssons hela intervjuer 
utan bara valda delar av dem, som ett led i hennes tolkning, så innebar det så klart 
validitetsbegränsningar som vi har varit tvungna att förhålla oss till. Tanken var ju att 
lokalisera mer generella skillnader som dessa flickor ställs inför. Vad gäller generalitet så 
säger Danemark m.fl. ”för att kunna upptäcka innebörder, relationer och sammanhang, för att 
kunna nå kunskap om sociala strukturer och transfaktiska villkor krävs de former av 
slutledningar som vi beskrivit i termer av abduktion och retroduktion”. Det är genom dessa vi 
bryter mot invanda sätt att tänka och gör det möjligt att se sammanhang och strukturer som 
inte är direkt uppenbara i den empiriska verkligheten (Danemark m.fl. 2003:215).  
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4. Teori 
För att kunna få en sociologisk samhällsteoretisk förståelse för och kunna placera in familjen i 
det moderna samhällets kontext presenterar vi de delar av Luhmanns teori- och 
begreppsapparat som vi ansåg relevanta för ämnet. Det gör vi för att kunna förstå hur familjen 
fungerar i det moderna samhället. Dessa begrepp ingår i ett omfattande teoretiskt ramverk 
som inte är möjligt att redogöra för i detta arbete. Då Luhmanns systemteori är generell och 
cirkulärt präglad, flätas begreppen in i och blir beroende av varandra på ett komplicerat sätt. 
För att underlätta presentationen av uppsatsens teoretiska ramverk har vi valt att gå från en 
generell till en mer specifik nivå där vi slutligen redogör för den förmoderna och den moderna 
kodifieringen av intim- och familjerelationer.  
  

4.1 Luhmanns systemteoretiska begrepp 
 
4.1.1 System och omvärld 
Omvärlden är alltid systemets omvärld utifrån det sätt omvärlden betraktas av systemet. 
Omvärlden utvecklas och skapas genom dess självgående processer men befinner sig trots det 
alltid på systemets utsida. Det är möjligt för systemet att betrakta sin omvärld, men systemet 
kan inte styra den. Omvärlden är alltid mer komplex än systemet självt, dvs. omvärlden 
innehåller mer än systemet kan klara av att ordna. Sociala system ska också betraktas som 
uttryck för mångtydighet, en strävan att hantera omvärldens oordning. Ett socialt system är 
därför alltid en organiserad komplexitet. Systemet kan också operera utveckla eller 
differentiera med en inre omvärld, dvs. system i systemet – subsystem. Även dessa subsystem 
har som alla andra system en egen omvärld, som kan utnyttjas på en mängd olika sätt (Moe 
1996:88f). 
 
4.1.2 Självreferens 
De begrepp som idag är centrala i systemteorin är de som rör självreferentiella system. Det är 
det självreferentiella som ger det moderna samhället dess komplexitet och flerkontextualitet. 
Om vi tänker oss sociala system som självständiga och levande enheter, talar vi om system 
som kan betrakta sig själva, detta gäller även familjen. Systemet framstår alltså som en enhet 
för sig självt. Familjen kan betrakta familjen, och således sig självt som ett system, men bara 
om det avgränsar sig gentemot sin omvärld. Familjen måste bestämma sitt eget funktionssätt 
och vad som ska ingå. Om systemets miljö är dess omvärld, måste systemet vara i stånd att 
dra upp gränser till sin omvärld. Utan dessa gränser skulle systemet inte ha någon existens 
överhuvudtaget. Luhmann är den som mest metodiskt försökt visa vilka konsekvenserna av 
detta synsätt blir. Det är bara genom kommunikation som systemet kan förhålla sig till sig 
självt och till sin omvärld. Systemet måste alltså utveckla ett (eget) systemspråk eller en 
systemkod för att kunna betrakta sig självt. Det är genom kommunikation som sociala system 
får liv och systemkoden är den kommunikation som systemet består av och som det opererar 
genom. På ungefär samma sätt som vi människor måste ha en identitet eller en jagbild måste 
även systemet ha en självbild eller en systemidentitet (Moe 1996:33f). 
  
4.1.3 Autopoiesis 
Ett annat centralt begrepp i Luhmanns systemteori är begreppet autopoiesis som fått sina 
viktiga impulser från biologin och utveckling av framförallt Humberto R Maturana och 
Francesco Varela. ”Poiesis” betyder kreativ, innovativ produktion och ”auto” betyder egen 
eller själv och härstammar från grekiskan. Ett system som är autopoietiskt är med andra ord 
självproducerande och självreproducerande. Enligt Luhmann är sociala system autopoietiska 
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genom att systemens mening består av kommunikation men också genom att de upprätthålls 
och utvecklas genom kommunikation. Systemen utvecklar sin egen operativa kod och 
kommunicerar genom den. Eftersom systemet styr sig självt utifrån sig självt och talar sitt 
eget systemspråk kan vi tala om att varje socialt system är ett slutet system. Samtidigt som 
varje socialt system är ett slutet system måste det vara öppet för information utifrån 
(omvärlden) för att kunna anpassas och utvecklas. Förändringar i systemet sker emellertid 
bara om systemet självt anser dem som relevanta och viktiga. Systemets förändring förorsakas 
alltid av systemet självt vilket visar på att system så att säga lever sina egna liv. Om vi ser på 
sociala system utifrån detta synsätt förstår vi också hur svårt det är att styra sociala system 
utifrån, en förändring måste således komma inifrån systemet självt. Även om dessa 
förändringar inifrån inte heller kan ske på något lätt sätt, säger systemteorin, där det finns liv 
sker det också förändringar (Moe 1996:34f).  
 
4.1.4 Funktionell differentiering 
Detta begrepp har utgått från olika perspektiv och haft olika namn så som arbetsdelning och 
rationalisering. Differentiering kan ske både genom horisontella (skillnader mellan grupper 
som befinner sig på samma sociala nivå) och vertikala (skillnader i makt, status och auktoritet 
mellan grupper) processer. Luhmann menar att differentiering sker på alla nivåer och områden 
i det moderna samhället. Luhmann ser det moderna samhället som ”a complex system of 
communications that has differentiated itself horizontally into a network of interconnected 
social subsystems” (Knodt 1995: xii). Det moderna samhället är alltså ett funktionellt 
differentierat system där det uppstår skillnader mellan delsystem som ekonomi, politik, 
vetenskap, rättsystem, religion och familjeliv. Differentieringen är funktionell i den mån som 
systemet får sin identitet genom att fylla funktioner för hela systemet. Systemen måste då 
avgränsa sig, och bestämma vad som angår och hör till dem, och vad som hör till omvärlden. 
Uppdelningen av funktioner och system är ett resultat av en samhällelig evolution. Luhmann 
skriver att övergången från en stratifikatorisk till en funktionell differentiering av samhället 
leder först och främst till en ökad differentiering mellan system/omvärld - differenser i 
personliga respektive sociala system. Skälet är att vid funktionell differentiering kan ”den 
enskilda personen inte längre vara placerad i endast ett av samhällets subsystem, utan det 
måste förutsättas att hon inte är socialt lokaliserbar” (Luhmann 2003:27).  
  
4.1.5 Symboliskt generaliserade kommunikationsmedier 
Familjen är ett kommunikativt system med kärlek som symboliskt generaliserat 
kommunikationsmedium. Allmänt menar Luhmann att kommunikationsmedierna syftar till att 
öka sannolikheten (chansen) för en annars osannolik kommunikation att lyckas. Språket är det 
främsta kommunikationsmediet, och sociala system kan enbart bildas genom kommunikation 
(Luhmann 2003:30). Kommunikationsteorin syftar till att ett visst budskap ska nå mottagaren, 
men som Luhmann visar är förståelsen högst osannolik, budskapet har svårigheter att nå fram. 
Att det är symboliskt generaliserat betyder att kommunikationsmediet ger en gemensam 
referensram för förståelse. Kärleken är det symboliska mediet och kärleksproblem kan bara 
lösas med kärlek. Om kärleken tar slut, tar även systemets förutsättningar slut. Det handlar om 
en gränsdragning mellan vad som angår systemet och vad som tillhör omvärlden. Kärleken 
handlar inte om total kommunikation, det man förväntar sig av partnerns referensram är inte 
totalitet, utan universalitet (Luhmann 2003:34). För familjen fungerar kärlek som symboliskt 
generaliserat kommunikationsmedium, för politiken - makt och för ekonomin – pengar osv (se 
figur nedan.) 
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4.1.6 Kod  
Luhmann menar vidare att kärleken utvecklats till att verka som kommunikationsmedium med 
distinktionen älskar/älskar inte som binär kod. På motsvarande sätt kan pengar ses som 
medium för den moderna ekonomin. Den binära koden består då av distinktionen mellan 
betala/betala inte. Motsvarande gäller för politiken (som system) makt som medium där koden 
gäller regera/ vara i opposition osv.  
 
De funktionsorienterade systemen och deras   
primära medier och binära mediekoder

    E konomi   P olitik Rätt  Vetenskap  Familj 

 Pengar  Makt  Rätt  Sanning  Kärlek

betala / regera / vara  ha rätt / sann / älska / 
i opposition  betala icke ha orätt falsk älska inte 

      
(Figur från föreläsning av Jönhill 050922) 
 
Koden för kärlek underlättar för alter och ego, eller med andra ord den andre och den ene, att 
kommunicera begärandet av den andre i ett emotionellt och kroppsligt samspel. Koden 
underlättar genom att göra ”ingången” till temat kärlek för båda parter enklare och genom att 
kärleken därigenom lättare kan vidmakthållas. Båda parter kan därigenom lättare fokusera 
kommunikationen, och inte råka kommunicera något annat. Men koden ger inga garantier för 
en lyckad kommunikation. Kärleken är ju inte sällan olycklig (Jönhill 2003:6).  
 
Koderna är semantiska vilket betyder att förståelsen av dem baseras på en analys av det 
språkligt betydelsebärande sett i sitt tidsperspektiv (ibid:4). Enligt Luhmann är samhället ett 
kommunikativt system. Vi måste använda oss av semantiska koder som är knutna till olika 
delsystem i samhället för att förenkla kommunikationen i en stor mängd komplexa situationer. 
Kärlek måste först förstås som en semantisk kod innan den kan förstås som en känsla. 
Luhmann menar att det är genom att personerna orienterar sig efter kodens regler som känslor 
kan uttryckas, bildas, simuleras, undvikas och tillskrivas andra. ”Det är den i koden 
förankrade betydelseökningen som gör det möjligt att lära sig kärleken, att lära sig tolka och 
meddela tecken på stora känslor” (Luhmann 2003:32f).  
 
4.1.7 Dubbel kontingens 
Begreppet kontingens handlar om valmöjligheter. I och med detta innebär kontingens också 
en risk och en osäkerhet. I förhållandet mellan system bär kontingensen på ett drag av 
oberäknelighet. Vi kan aldrig vara säkra på vad andra kan komma att göra. De kan uppfatta 
saker och ting på ett annat sätt än vad vi tror. Detsamma gäller andras förhållande till oss – de 
kan ha fel uppfattning om oss. Sammanfattningsvis kan sägas att det skett en ökning i 
möjligheterna att kommunicera och handla på alternativa sätt i det moderna jämfört med det 
förmoderna samhället. Låg grad av kontingens råder i ett samhälle där kommunikationen till 
avgörande del består av religiösa tabun, ritualer, traditioner eller normer. Då 
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kommunikationen i det moderna samhället istället ställs inför en mängd valmöjligheter och 
situationer råder det omvända, en hög grad av kontingens (Jönhill 1997:140ff).  
 
I mötet med andra system rymmer kontingensen också en dubbel karaktär, en dubbel 
kontingens. Det som den ena förväntar sig av den andra är beroende av vad den andra 
förväntar sig av den förstnämnda, men vad den andra förväntar sig är också beroende av den 
förstes förväntningar. Detta innebär att båda förväntar sig att den andre förväntar sig något. I 
en interaktion framträder kontingens alltid allra minst som en dubbel kontingens. Även i en 
interaktionssituation rör det sig om dubbelkontingens, något måste göras, aktörerna måste 
samordnas. De måste göras samstämmiga för att deras samspel ska få någon mening. När 
detta sker, har utvecklingen av ett socialt system kommit igång (Jönhill 1997:142ff). 
 
4.1.8 Psykiska och sociala system 
Enligt Luhmann består sociala system av kommunikationer. Sociala system formas genom att 
koordinera kommunikationer i interaktion mellan personer som ingår i sociala system. Sociala 
system är organiserade kommunikationsmönster och inte organiserade mönster av individer. 
Samhället bärs upp av ett nätverk av återkommande kommunikationer, ingenting annat, 
individer finns i samhällets omvärld. Sociala system kan förstås inte fungera utan individer 
som kommunicerar men det är bara meddelandet dvs. den kommunikativa handlingen och inte 
den handlande som individ som är relevant (Jönhill 1997:131f). 
 
Luhmann menar vidare att människan bör förstås som en enhet av tre autopoietiska 
(självproducerande, självreproducerande, självorganiserande) system. De system människan 
består av är: (a) biologiskt, reproducerar liv genom liv, (b) psykiskt, reproducerar tankar 
genom tankar, (c) socialt, reproducerar kommunikation genom kommunikation. Det vill säga 
människan som organism, medvetande och person. Dessa tre system karaktäriseras av både 
autonomi och komplexa interpenetrationsförhållanden (Jönhill 1997:191,195f). 
 
Sociala system kommunicerar, medan psykiska system tänker. Till exempel kan inte sociala 
system tänka och psykiska system kommunicerar inte. Ett kärlekspar består genom 
kommunikationen, men flickan och pojken i förhållandet är psykiska system, dvs. två system 
som skiljer sig från paret som socialt system (Moe 1996:84). Detta innebär att även en familj 
eller en släkt består genom kommunikation som sociala system men att dessa i sin tur består 
av ett antal psykiska system. 
 
4.1.9 Interpenetration  
Luhmann använder begreppet interpenetration för en situation, där systemen påverkar 
varandra, eller hur de är ömsesidigt beroende av varandra för att kunna utvecklas. System 
utvecklas på ett ömsesidigt sätt genom bidrag från andra system. För att detta ska kunna ske 
måste gränser mellan systemen öppnas. De slutna systemen måste ge varandra tillgång till 
respektive systems gränser och således öppna sig. För att detta ska kunna ske måste en 
gemensam meningsgrund i form av kommunikation mellan systemen skapas. Utan denna 
gemensamma meningsgrund kommer systemen att uppfatta kommunikationen som 
meningslös. De kommer att få svårigheter att förstå det som sägs. Interpenetration kan ske 
mellan såväl ett psykiskt system och ett socialt system men också mellan två psykiska system. 
Om två psykiska system öppnar sig och ställer sin komplexitet till förfogande för den andra, 
kan detta betecknas som intimitet. En förutsättning är dock att ”öppnandet” är ömsesidigt 
annars handlar det inte om intimitet. Att tvinga någon till närhet är något man inte kan, 
eftersom tvång förvandlar öppenhet till handlingar som har med makt att göra. Dessa 
makthandlingar är något som härrör från ett större socialt system (ex. en familj) som i 
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grunden blockerar möjligheten till intimitet. Det är ömsesidigheten i den dubbla kontingensen 
som gör att intimiteten upplevs på ett personligt sätt. Det är på detta sätt som vänskap, 
solidaritet, relation, tillit, kärlek skapas eller etableras (Moe 1996:100ff). 
 
4.1.10 Moral  
Moralen intar en viktig plats i Luhmanns analys av kommunikationsmedierna och deras 
evolution. Detta gäller inte minst då också mediet kärlek. Moral handlar om hur något 
kategoriseras som bra eller dåligt, gott eller ont. Moraliska omdömen är alltid kopplade till 
individer, och berör dessutom hela individen. Huvudtesen i Luhmanns moralteori är att moral 
måste förstås som en distinktion mellan aktning och missaktning (Jönhill 1997:293f).  
 
Aktning eller respekt innebär att man erkänner den andra som en ansvarsfullt handlande 
människa. Respekt är inget som vi kan tilldela oss själva, det är något vi bara kan få av andra, 
därför ligger det ett slags ömsesidighet i detta. Aktning och respekt är dessutom något som 
produceras och reproduceras under hela tiden och så länge som samspelet mellan individer 
varar. Med andra ord måste vi också alltid vara beredda på, och på det klara med, att 
respekten kan slå över till det motsatta. Enligt Luhmann kan moralen bidra till att reducera 
komplexiteten dels mellan människor men även mellan människor och sociala system. 
Moralen kan i det närmaste också betraktas som en gräns och därigenom orsaka mycket 
konflikter, detta trots att moral ofta förknippas med harmoni. Att moralen alltid kommer att 
inrymma konfliktkällor beror på att moralen ska betraktas som en mekanism för förenkling av 
kontingensen i det sociala umgänget. Vad som är moral är något som alltid måste vara 
generellt, och därför lämnar den alltid utrymme för tolkningar. Genom moralen kan människa 
och system kopplas ihop på ett meningsfullt sätt trots att moralen alltid är ett uttryck för 
komplexitet. De handlingar som utförs i ett systemsammanhang återförs till personen som blir 
bedömd utifrån systemiska grunder. Respekt och aktning kräver betingelser eller kriterier, och 
sådana kriterier finns i systemet (Moe 1996:104ff). 
 
Det sociala genombrottet för de symboliskt generaliserade kommunikationsmedierna 
medförde en enorm reducering av moralens betydelse. Vidare menar Luhmann att alla typer 
av moraliseringar förefaller blockera en fortsatt kommunikation och därigenom skulle 
konfliktlösningsmöjligheterna i dessa situationer också försvinna trots att det är då 
konfliktlösningar behövs som mest. I dessa situationer blir det därför avgörande att hitta 
alternativa lösningar eller kontingens (Jönhill 1997:296). 
  
4.1.11 Förväntningar 
Förväntningar är struktur och varje social struktur utgör en förväntningsstruktur som ger 
handlingar mening. Handlingar blir händelser som med tiden leder till att strukturen får en 
karaktär av att vara en process. På så sätt kan förväntningar inte undvikas då man diskuterar 
struktur. Förväntningar utgör alltid avgränsning i förhållande till vad som är möjligt. Om det 
sker något annat som man inte har förväntat sig kommer detta att uppfattas som en störning på 
grund av att det har med normalisering att göra (Moe 1996:114). 
 
De förväntningar som tidigare varit knutna till stånd och släkt, har övergått till att bli direkt 
personbundna. Känslolivet formas av tidigare erfarenheter, förväntningar och besvikelser. 
Dessa är i sin tur resultatet av sociala relationer, eller interaktioner, som vi kunnat förverkliga 
eller som vi åtminstone kunnat se som en möjlighet (Jönhill 2003:11).  
  
Luhmann menar att förväntningarna idag är krävande och starkt individualiserade. Numer 
finns också möjligheten att avbryta relationer, där ett alternativ är att leva ensam (Luhmann 
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2003:228). Eftersom de personliga relationerna ofta är överbelastade med förväntningar som 
ska överensstämma med den egna personen, leder det till att dessa relationer ofta bryter 
samman. Detta förstärker sökandet efter personliga relationer, och framhäver samtidigt 
tydligare hur otillräckliga de enbart opersonliga relationerna är (Luhmann 2003:237). 
Förväntningar som ställs på kärleken och på hur partnern ska bete sig, stämmer kanske inte 
alltid överens. En hög grad av individualisering utgör alltså en risk för äktenskapet och där det 
kan vara svårt att uppfylla de krav som ställs på intimrelationerna.  
 
Kontingens leder till en ökad förekomst av olika handlings- och kommunikationsmöjligheter 
som i sin tur tvingar individen att välja. Alla dessa val är i sin tur förknippade med förväntan 
som gör att man blir tvungen att ta risker med eventuella besvikelser som följd. Ju större 
förväntan man har, desto större blir också besvikelsen om denna förväntan inte kan realiseras. 
Förväntan uppstår genom inskränkningar av spelrummets möjligheter, dvs. kontingensen. 
Förväntan är även kopplad till tid. Oftast är det framtidsförväntningarna som är avgörande för 
kommunikationen och handlandet, eftersom förväntanshorisonten alltid förändras med tiden 
(Jönhill 1997:144ff). 
 
4.1.12 Normativa och kognitiva förväntningar 
Om kognitiva förväntningar kopplas till hur saker och ting faktiskt är, knyter man normativa 
förväntningar till hur det borde vara. Båda dessa former av förväntningar har nära samband 
med varandra. Normativa förväntningar har med normalitet och avvikelse att göra. Kognitiva 
förväntningar rör kunskap och brist på kunskap. Båda formerna av förväntningar kan 
kombineras med varandra. Då något händer, kan det betraktas både som normalt/avvikande 
och som begripligt/obegripligt. På så sätt kan det som sker bidra till att förväntningar 
förändras och modifieras (Moe 1996:120). 
 
Det kan hända att man bryter mot normer och att man förstår att varje regel har sina undantag, 
men trots det förblir normen en norm. Om normer definieras som generaliserade 
förväntningar, kommer frågan handla om vad som kan generaliseras, vad systemet kan 
generalisera. Hur detaljerad en norm kan vara då den utformas är också en fråga som rör 
själva generaliseringen. En norm som en generaliserad förväntning har också med lärande att 
göra, då all generalisering inrymmer möjligheter för lärande men även förändring. Kort sagt 
kan normer förändras, men de försvinner inte (Moe 1996:120f). 
 
4.1.13 Samförstånd och motsägelse  
För att en kommunikation ska kunna definieras som lyckad måste den leda till förståelse. 
Förståelse kan betyda samförstånd men även motsägelse. Att en lyckad kommunikation måste 
leda till enighet eller samförstånd är i många fall ett rimligt antagande, men menar Luhmann: 
 

… Man kan också kommunicera för att markera dissensus, man kan vilja tvista, 
och det finns inget tvingande skäl till att anse sökande efter konsensus mera 
rationellt än sökande efter dissensus. Det ankommer helt och hållet på teman 
och partner. Naturligtvis är kommunikation utan varje konsensus omöjlig; men 
den är också omöjlig utan varje dissensus (Jönhill 1997:138). 

 
Det är också systemet som betraktar vad motsägelse är och inte de som står utanför systemet. 
Eftersom system opererar genom att dra gränser finns det också motsägelser i alla system. 
Genom att systemet drar sina gränser gör det sig också ”blint”. Denna strategi kan bara säga 
vad något ”är” och måste vara, inte vad det kan vara. Detta kan beskrivas som att systemet 
bara väljer en väg och stänger av andra möjliga vägar. Motsägelse är därmed något som 
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etableras genom kommunikation i sociala system. Det görs genom att kommunicera om vad 
saker och ting är och inte är. Genom kommunikationen uppstår således även motsägelsen. 
Dock behöver detta inte ske på ett uttalat sätt, genom att säga vad något ”är” säger vi också 
vad något ”inte är”. För ett system är motsägelser alltid något som är hotande, detta genom att 
systemets stabilitet slutligen står på spel. På grund av inre motsägelser kan ett system bryta 
samman eller blockera den flexibilitet och anpassning som krävs för att detta inte ska ske. I ett 
system måste det finnas utrymme för undantag. På så sätt kan motsägelser också leda till 
utveckling i systemet. Det är systemets motsägelser som bidrar till att tolerera och möjliggöra 
avvikelser (Moe 1996:126ff). 
 
I takt med ökade kommunikationsmöjligheter ökar också risken för konflikter. Märkligt nog 
reducerar inte kommunikationen andelen möjliga konflikter. Det är istället så att en ökning av 
kommunikationen innebär att möjligheten att säga ”nej” ökar dvs. leder till fler 
konfliksmöjligheter. Detta gäller även ifråga om regler och andra mål, ju fler regler och mål 
som finns, desto fler blir konflikterna. Det rör sig alltså om ett differentieringsproblem. Om 
ett system ska försöka leva med en ökad komplexitet, vilket dagens moderna samhälle 
erbjuder, krävs det immunisering (tidigare erfarenheter). Immunisering är i stor utsträckning 
en fråga om tid. Motsägelser kan med tiden öka, men oftast används tiden för immunisering 
och upplösning av motsägelser. Det är även så att tiden bidrar till att ge perspektiv på 
motsägelserna. Enkelt uttryckt betyder motsägelser att systemet försöker förena det 
oförenliga. Motsägelser kan också sägas vara ett sätt för systemet att ”varna sig självt” (Moe 
1996:128ff)  
 
4.1.14 Konflikt 
En konflikt är således kommunicerade motsägelser, dvs. att kommunikationen motsägs. Det 
är när kommunikationen motsägs som motsägelsen blir uppenbar. Det rör sig således alltid i 
en konflikt om att ett ”nej” kommuniceras. Man accepterar inte det som uttrycks, trots att man 
förstår det. Rör det sig då om en konflikt varje gång vi säger nej till något? I grund och botten 
menar Luhmann att det faktiskt är så. En konflikt innebär: 
   

…konflikt mellan motsägande kommunikation, inte motsägelse i 
kommunikationen (för att uttrycka det något abstrakt). Det innebär konkret att 
en konflikt inte omedelbart kan betraktas som brist på kommunikation. Det 
handlar inte om missförstånd, och det är inte givet att lösningen ligger i att man 
pratar sig samman. Man både hör och förstår, men man accepterar det helt 
enkelt inte  (Moe 1996:131).  

 
En konflikt är något som kan angå hela systemet, men ofta är det ”vissa” och inte ”alla” som 
är berörda. Det kan också vara så att det i ett och samma system kan finnas flera konflikter. 
Konflikter i ett system får ganska snabbt också en systemkaraktär, det är ett ”vi” som kämpar 
mot ett ”dom”. Det egna ”systemförnuft” som bildas i systemet är något som utomstående kan 
ha svårt för att förstå. Konflikter är också något som i vissa fall kan härledas till solidaritet, 
tolerans, rättvisa osv. samtidigt som många andra konflikter kan reduceras till subjektiva val 
t.ex. konflikter rörande abort, val av äktenskapspartner, sex före äktenskapet, var och hur man 
rör sig i samhället (de offentliga rummen). En konflikt kan också lyftas upp från en lokal nivå 
till en samhällelig nivå (Moe 1996:131ff). 
 

I det moderna samhället resulterar varje enskild kommunikation i långt fler 
utfallsmöjligheter än i tidigare samhällsformer där kommunikationen var pålagd 
en rad restriktioner från religion, maktherrar osv. och där de moderna 
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konfliktlösningsmöjligheterna saknades. I en interaktion betyder ökad osäkerhet 
om den fortsatta kommunikationen för den ene, samtidigt ökade valmöjligheter 
för den andra (Jönhill 1997:140). 

 
4.1.15 Konflikthantering 
Hur bemästrar eller hanterar man då en konflikt? Enligt Luhmann är det naivt att tänka sig att 
detta kan ske genom disciplin, makt eller genom att det uppstår en harmonisk idyll som löser 
konflikten. Konflikter hör till livet och lever sitt eget liv. De konfliktlösande mekanismer som 
finns kan både lösa en konflikt men också skärpa den. Det är därför viktigt att påpeka att 
konflikthanteringen måste kopplas till de konflikterfarenheter man har, som i sin tur i hög 
grad har med förutsättningarna och betingelserna att göra. Konflikterfarenheterna kan som vi 
tidigare nämnt hittas i immunsystemet – det är ju där vi hittar de tidigare erfarenheterna. Den 
förutsättning som finns i en konflikt är ju att säga ”nej”, vilket också gör det möjligt eller 
tänkbart att en förändring kan komma till stånd. Det finns faktorer som är allmänna i alla 
konflikter. En av dessa rör gränser för hur de ”medel” man har tillämpas, och en annan gäller 
gränser för hur stor osäkerhet man tål (Moe 1996:133f). 
 
I normalfallet ställs vissa betingelser upp – rättssystemet möjliggör att konflikter kan lösas på 
ett civiliserat sätt. Rättsystemet bidrar till att förhindra att man exempelvis skjuter ihjäl 
varandra eller kommer med hot. Genom att sätta gränser för vilka medel som är tillåtna, kan 
konflikten komma att bli alltmer invecklad, krånglig och komplex. Det är också mycket som 
talar för att en konflikt blir kortvarig om den präglas av en ökad osäkerhet. ”Nejsägaren” 
måste ju ha en övertygelse om att det som görs är det rätta och riktiga. Osäkerheten kommer 
att öka ju fler faktorer som dras in i konflikten. Detta gäller om en utomstående eller tredje 
part dras in i konflikten (Moe 1996:133f).  
 
Vad ger då en konflikt dess betydelse? Enligt Luhmann finns det ett samband mellan 
konfliktform och samhällsform. Grunden i all konflikt är som vi tidigare nämnt rätten att säga 
”nej” eller möjligheten att våga säga ”nej”. I ett land med demokrati är möjligheten att säga 
”nej” en annan än i ett land med diktatur. Det är alltid en fråga om makt i en konflikt. Om 
sannolikheten är stor att man ska förlora kanske man inte vågar gå in och skapa en konflikt. 
Finns det en ojämn fördelning av makten, kommer konflikten att utgöra den starkes strategi 
(ex. mäns, bröders, äldres överordning gentemot kvinnor, flickorna osv). Den som vågar sig 
på en konflikt måste ha makt, det är ”makten som råder” och ”den starke har rätt”. Dock finns 
det vissa reservationer i moderna samhällen, där immunsystemen är inriktade på att skydda 
den enskilda människans möjligheter att kunna gå in i konflikten som en jämlik part (Moe 
1996:135). 
 
4.2 Kodifieringen av intimitet 
Här presenterar vi utifrån Luhmanns bok Kärlek som passion (2003) hans historisk-
sociologiska analys av kärleken och dess förändring. Denna kan kopplas till den moderna 
samhällsutvecklingen som Luhmann menar skedde i västvärlden från 1600-talet och fram till 
mitten av 1800-talet. I sin analys behandlar han inte kärleken som känsla, utan som en 
symbolisk kod, som uppmuntrar aktörerna att bilda känslor som motsvarar den. Utan denna 
kod skulle de flesta över huvud taget inte finna vägen till sådana känslor (Luhmann 2003:20). 
Vi tänker oss att flickornas utsatta situation är ett resultat av skillnader mellan den förmoderna 
och moderna koden som presenteras nedan, skillnader som flickorna har att förhålla sig till.  
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4.2.1 Kodifiering av intim- och familjerelationer i den förmoderna samhällsstrukturen 
Redan under medeltiden, och närmare bestämt i samband med den ”höviska kärleken”, 
påbörjades en process mot det som kom att utvecklas till en kod. Skillnaden mellan 
reproduktion inom hushållet och kärleksaffärer utanför det, försvinner inte. Däremot 
omformas den, genom idén om en stor kärlek som bara kan hysas för en, och endast en kvinna 
(Luhmann 2003:62). 
 
Det sociala livet i det förmoderna samhällssystemet karakteriserades av komplexa nätverk av 
relationer. För den enskilde var det därför omöjligt att hålla sig utanför, eller att leva ett 
”privatliv”. Man skulle dela sitt liv med andra, inom en ram som alla kunde överblicka. Det 
var alltså i det närmaste omöjligt att skapa någon intimitet på tu man hand. Detta 
uppmuntrades i varje fall inte, utan hölls så kort som möjligt (ibid:48).  
  
I det förmoderna idealet var kärleken det samma som förnuft. Förnuftets princip var en annan 
än kärlekens princip, och de två stod för olika intressen. Förnuftet representerar samhällets 
ståndpunkt, sådan den visar sig i form av strukturella krav. Moralen och förnuftet stod alltså 
för den samhälleliga kontrollen, där andra än de parter som var berörda fick rätt till 
medbestämmande. Det är föräldrarnas, och särskilt faderns rättighet att bestämma vem sonen 
eller dottern ska gifta sig med. De som ska ingå äktenskap, eller en intim relation, måste 
tillhöra samma sociala skikt. Om de berörda inte rättar sig efter dessa krav går det här 
knappast att föreställa sig ett samhälle. Kärleken sågs som en störande, irrationell impuls som 
i skydd av denna irrationalitet kan bedriva sitt oansvariga spel (ibid:139f). Det som gjorde en 
person tilldragande var hennes moraliska kvaliteter, det handlade alltså inte om en individuell 
egenskap som bara en enda person kunde ha (Luhmann 2003:149f). 
 
Äktenskapet innebar inte en frihet att bilda en ny familj, äktenskapet handlade snarare om att 
reproducera familjen, och kontrollerades därför. Mannen skulle dominera i äktenskapet och 
familjen, därmed skulle kvinnan underordna sig. Kärlek mellan makar hade till största delen 
en rationell grund. Inom den äktenskapliga kärleken levde man inte ut sina passioner, utan 
makarna skulle utveckla en inbördes solidaritet av fri vilja, inom ramen för en given ordning. 
”Detta korresponderade med föreställningen om en herre som älskar det han äger: hus och 
ägodelar, fru och barn.” Mannen hade en överordnad ställning, såväl religiöst som i 
samhällshierarkin (ibid:190f).  
 
I det förmoderna samhället fanns det samhällsstrukturella, ekonomiska skäl att kontrollera 
vem som gifte sig med vem och därför var arrangerade äktenskap vanliga. Äktenskapet 
fungerade som en stöttepelare för politiska, religiösa eller ekonomiska funktioner, genom att 
barnens äktenskap knöt samman familjerna. Släkten förbands alltså avhängigt andra 
makrofunktioner (ibid:213f). 
 
’Släktskap’ förstods i stark mening och betraktades som hjälp för hur man skulle ingå 
äktenskap och hur man skulle leva som gift. Föräldrarna hade möjlighet att underlätta eller 
försvåra för sina barn att få kontakt med det andra könet (Luhmann 2003:216).  
 
Det lämnades alltså lite spelrum för intimrelationer i dessa äldre samhällsordningar. Den 
sociala kontrollen, och de sociala garantier som kontrollen säkerställde, låg tätt inpå 
människornas beteende. ”De parter som inledde nära relationer kände för det mesta varandra 
sedan tidigare; de hade träffats i andra sammanhang.” Eftersom man redan visste mycket om 
varandra så innebar det ofta att man inte fick speciellt större kunskaper om den andre än man 
redan hade (Luhmann 2003:229).  
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Luhmann menar att det är skillnad mellan kärlek och intresse, alltså mellan kärlek och 
ekonomi, inklusive hushållning, därför är det också omöjligt att kalkylera och resa fodringar i 
kärleken såsom man kan göra när det gäller intressen. ”I kärleken njuter man även av det 
negativa, av minusposterna”. Dessa gör att man blir medveten om att man älskar och att det 
håller kärleken vid liv (Luhmann 2003:96).  
 
Hela 1700-talet genomsyrades av ansträngningar att ställa om koden för intimitet, bort från 
kärleken och till den ”innerliga” vänskapen. Luhmann menar att kärlek och vänskap en tid såg 
ut att smälta samman, ”om det inte varit för att sexualiteten kommit in som ett störande 
problem och tvingat fram en distinktion mellan begreppen” (Luhmann 2003:120). Dessa blev 
till två konkurrerande begrepp om rätten att bestämma koden för intimrelationer. Det blev till 
slut kärleken som avgick med segern, och inte vänskapen. Sexualiteten stod inte till 
vänskapens förfogande, eftersom det är just den som skiljer vänskapen från kärleken 
(ibid:118ff).  
 
Under 1700-talet låg framsteget också i en större psykologisk och social känslighet för det 
personliga. För att driva på processen mot en större utdifferentiering av kärleken lösgjorde sig 
kärleken från den samhälleliga kontrollen och dess bojor, alltså från moral och förnuft. Detta 
bidrog senare till att förstöra de familjebundna äktenskapen (Luhmann 2003:161ff).  
 
De viktigaste förändringarna under 1700-talet rörde sexualiteten och lidelsefulla känslor. 
Detta ledde till en starkare privatisering och intimisering, där man allt mer blygdes för att visa 
upp den nakna kroppen offentligt och där de älskades möten skedde mer i avskildhet. Det 
handlade även om ett mer reflexivt medvetande, att man själv måste acceptera det egna 
beteendet (Luhmann 2003:164f).  
 
Tanken på en förbindelse mellan kärlek och äktenskap hade dock en fatal svaghet. För att ingå 
äktenskap måste kvinnan vara oskuld, och något sådant krav fanns inte i kärleken. ”Man 
skulle förälska sig före äktenskapet, och först när man ingått äktenskapet skulle erfarenheten 
av sexualiteten integreras i kärleken” (Luhmann 2003:170). Mannen å andra sidan ansågs ha 
en tvetydig moral eftersom han hade andra möjligheter och kunskaper att lära sexuallivets 
hemligheter (ibid:169f). 
 
4.2.2 Kodifiering av intim- och familjerelationer i den moderna samhällsstrukturen  
Det är först under 1800-talet som det blev möjligt att använda formuleringen ”kärlek för 
kärlekens egen skull”. Det betydde att kärleken inte längre grundades i den andres kvaliteter, 
utan i hans eller hennes kärlek (ibid:158f).  
 
När äktenskapet hade blivit tillräckligt autonomt och sörjde för sin egen reproduktion vilket 
innebar att den inte längre fungerade som stöttepelare för andra funktioner (politiska, religiösa 
eller ekonomiska), var det alltså inte lika viktigt vem barnen gifte sig med. De släkter, som de 
båda makarna tillhörde från födseln kunde nu förenas slumpmässigt genom barnens 
äktenskap. I familjesystemet fick äktenskapet större betydelse än vad som gällde det gamla 
europeiska hushållsekonomin. Valet av äkta maka eller make legitimerades nu utifrån sig 
själv och kom att styras av tillfälligheter, som inte kunde kontrolleras socialt. Vid 1700-talets 
slut hade kärleksäktenskap och äktenskaplig kärlek börjat betraktas som en enhet (ibid:214f). 
 
Under 1800-talet fick kärleken en dubbel förklaringsbörda, dels måste den förklara varför 
äktenskap blir lyckliga och dels varför de blir olyckliga. Friheten att ingå äktenskap på basis 
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av romantisk kärlek fick genomslag på 1800-talet, men det var också beroende av vad som 
ansågs som ”romantiskt” och vilket sorts ”romantik” som krävdes. Familjerna måste grundas 
på nytt i varje relation. Släktskap förstods i svagare mening och såg närmast som ett 
potentiellt störningsmoment. Föräldrarna hade visserligen fortfarande möjlighet att underlätta 
eller försvåra för sina barn beträffande kontakten med det andra könet, men dessa möjligheter 
var på sin höjd indirekta (Luhmann 2003:216f). Det handlade mer om ”att sörja för att barnen 
träffar rätt personer eller förebygga att de får kontakt med fel människor” (Luhmann 
2003:231). Osäkerheten och den risk som valet av partner är förknippad med, ökade 
proportionellt med denna utveckling (ibid:217).  
 
Nu började man även motsätta sig kvinnans strukturella underordning och avvisa tanken på att 
kopiera den hierarki som rådde i det politiska livet och överföra den till familjen. Det skedde 
en ökande differentiering mellan familj och politisk makt som i sin tur utvecklade koden för 
intimrelationer. ”Man kunde gå med på att individen vill njuta av att älska, vill ge uttryck för 
sina känslor, vill söka och finna sin lycka – och allt detta i den andre” (Luhmann 2003:192). 
”Kroppsliga och moraliska kvaliteter var inte längre det enda som kunde dra till sig kärlek. 
Det fanns nu inga begränsningar ifråga om vilken sorts kvaliteter som kunde väcka kärleken” 
(Luhmann 2003:195).  
 
Under 1900-talets första hälft innebar det en större tolerans för föräktenskapliga förbindelser 
och en långtgående utjämning av könsskillnaderna, vilket inte gick att förena med 
förställningar om romantisk kärlek. En ny semantik för intimitet utvecklades och där 
distinktionen mellan opersonliga och personliga relationer växte fram. Det handlar om hur 
den enskilde personen kan eller inte kan introducera hela sitt jag i den sociala relationen. De 
flesta krav som ställs på den enskilde individen kan han eller hon bara uppfylla i opersonliga 
relationer (ibid:224ff). 
 
I dagens moderna samhälle saknas en spänning mellan sexualitet och moral, mellan det som 
måste hållas hemligt och det som är offentligt. Här är det parternas egna överväganden som är 
avgörande för valet av exempelvis äktenskapspartner. Det som visat sig särskilt betydelsefullt 
är att tiden ersatt de sociala kontrollerna. De fria sexuella relationernas konsekvens är nu att 
det är sexualiteten som betingar kärleken snarare än tvärtom (ibid:231ff). ”När man inleder 
sexuella relationer framkallar det däremot präglingar och bindningar som leder till att man blir 
olycklig” (Luhmann 2003:235). ”Det är bara om kärleken uppstår spontant, utan att 
provoceras fram, som den älskande kan bevara sin frihet och sitt självbestämmande” 
(Luhmann 2003:243). 
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5. Resultat och analys 
Flickorna som Åsa Anderssons intervjuat, visade sig ha en del gemensamma nämnare. 
Samtliga bodde i Göteborgsförorten som Andersson kallat Näsby och gick sina högstadieår i 
områdets grundskola. Flera av flickorna var antingen födda i Näsby eller hade kommit dit som 
mycket små. Några av dem hade bara bott där några år. Alla utom tre av de intervjuade hade 
minst en förälder som var född i ett annat land än Sverige. Ingen av dessa tjugoen flickor 
kallade sig för svensk. Alla flickorna bodde i hyreslägenheter tillsammans med sina familjer. 
Ungefär hälften av de intervjuade flickornas föräldrar (både fäder och mödrar) var utan 
arbete. Flertalet av de föräldrar som förvärvsarbetade gjorde det inom områden som inte 
krävde någon högre utbildning. Detta utesluter dock inte att högre utbildning fanns. De flesta 
av flickorna har förhållandevis många syskon, det betyder att de ingår i syskonskaror med fler 
än tre barn. Ungefär hälften av flickorna hade mammor som inte varit verksamma i arbetslivet 
alls eller som varit hemmavarande med familjens barn under en lång tid (Andersson 2003:35f). 
 
I det följande kapitlet kommer resultaten av undersökningen att redovisas. Resultaten är 
uppdelade i en offentlig och en privat sfär i vilka den sociala kontrollen är genomgripande. 
Denna indelning har vi gjort för att kunna analysera och förstå flickornas situation utifrån 
såväl en generell som specifik nivå. Respektive sfär har i sin tur indelats i tre underliggande 
teman som genomgående framstår som ”kulturellt” viktiga i sammanhanget. Dessa teman är:  
 
Den offentliga sfären  Den privata sfären 
• Offentliga platser  • Hemarbete 
• Val av äktenskapspartner  • Kvinnliga hjälpare 
• Att kallas hora  • Oskuldsideal 
 
Presentationen av varje tema följs därefter av en analys. I respektive analys har vi i möjligaste 
mån gått från en specifik till en mer generell nivå. Vi börjar med att presentera vilka 
skillnader mellan det förmoderna och moderna samhällets syn på intim- och familjerelationer 
som flickorna i vår empiri ställs inför. Vi tänker oss att de flickor som upplever en mer 
komplicerad och pressad situation gör det bland annat på grund av dessa skillnader, skillnader 
som flickorna har att förhålla sig till. Därefter försöker vi tolka och förstå dessa skillnader 
utifrån Luhmanns systemteoretiska analys av den moderna familjen.  
 
5.1 Social kontroll i den offentliga sfären 
 
5.1.1 Offentliga platser  
Många av de intervjuade flickorna med utlandsfödda föräldrar beskriver något som de 
upplever som en slags ”kollektiv övervakning” på offentliga platser. Övervakningen sker 
oftast från respektive etnisk gemenskap som flickorna identifierar sig med. I första hand är det 
de egna föräldrarna flickorna har att svara inför och de i sin tur har att svara mot gruppen. Den 
sociala kontrollens främsta redskap är ryktesspridning och anspelar på flickornas eventuella 
kontakter med pojkar och därmed moraliska egenskaper.  Kontrollen sker framför allt av den 
äldre generationen men även av unga män inom respektive etnisk gemenskap. Några av 
flickorna säger att dessa unga män ser sig berättigade att överordna sig och tillrättavisa de 
yngre kvinnorna (Andersson 2003:107). 

 
”Det är det att typ om dom ser en assyrisk tjej ute, så säger dom: ’Ja, vad gör du 
här?!’: Man tänker så: ’Men vad gör du här då?! Varför ska han fråga mig så du 
vet, typ dom äldre killarna. Dom säger: ’Ja, vi är här och letar efter tjejer.’ 
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(Fnyser) Man vet ju direkt att dom bara är ute efter nåt om man säger. /…/ Det 
är de äldre killarna som är stränga, typ dom som är nitton år och så.  Såna i 
våran ålder brukar inte bry sig. Bara inte så man går för långt, eller typ går över 
gränsen. Då brukar dom: ’Ja, gör inte så!’ (Andersson 2003:107f). 

 
Detta förmyndarskap innebär en dubbelhet för dessa flickor. Det skapar irritation för flickorna 
samtidigt som de känner sig trygga och uppskattade av de unga män som ”vaktar vid 
gränserna” (ibid:108f).  
 
Genom ryktesspridning och omgivningens iver att se flickornas handlingar som uttryck för 
familjens respektabilitet eller brist på sådan, dras ibland fäderna in i angelägenheter som bara 
borde gälla flickorna själva. Detta kan leda till att flickorna upplever sin självständighet och 
rörelsefrihet som hotad, det gäller speciellt de flickor som har utlandsfödda föräldrar. När 
dessa flickor rör sig i offentliga rum och omtalas av omgivningen som ”hans dotter” görs de 
därmed till representanter för hela sin familj. Effekterna av detta blir betydelsefulla på ett 
konkret plan, som måste hanteras praktiskt av vissa av flickorna såväl som deras föräldrar. 
När det kommer till känsliga områden för denna överordnade ordning krävs strategier för att 
hantera detta av både flickorna och deras fäder (Andersson 2003:99ff): 
 

”Min pappa är sån, till exempel han vet ju att jag har killar men han vill inte veta 
av det, typ han vill inte veta om jag har det, så är han lugn. Han tror att jag inte 
har det, han vill tro att jag inte har det.”(Andersson 2003:103). 

 
En av strategierna som en av flickorna beskriver är en tystnadens eller undvikandets strategi 
som går ut på en tyst överenskommelse mellan henne och föräldrarna. Här handlar det om 
flickornas eventuella pojkvänner, som föräldrarna och i synnerhet pappan, i så fall inte vill 
veta av. Om familjens medlemmar hyser en relativt bra ömsesidig tillit till varandra kan 
flickorna anpassa och välja vad de berättar och vad de tror, i enlighet med vad de vill, och 
med vad som fungerar. Ett annat exempel på strategi är att skämta och som ger en alternativ 
kontext som en känslig situation kan kräva. Här kan handlingar och dialoger möjliggöras som 
annars vore otänkbara (ibid:103f). 
 
Analys 
Då det förmoderna samhället bygger på att ge mannen en mer framträdande roll innebär det 
att familjen också ger pojkarna mer rättigheter och friheter än flickorna. En av dessa 
rättigheter handlar om den så kallade ”övervakningen” pojkar utövar över flickor på offentliga 
platser. När flickorna rör sig på offentliga platser och omtalas av omgivningen som ”hans 
dotter” görs de därmed till representanter för hela sin familj. Detta kan tolkas symbolisera den 
förmoderna koden och den syn på en fader som älskar det han äger, dottern ses som en 
ägodel. I denna kod lämnades lite spelrum för intimrelationer och den sociala kontrollen låg 
nära inpå människornas beteende. Skillnaden mellan den förmoderna och den moderna koden 
handlar här till stor del om moral och förnuft. Förnuftet i det förmoderna representerar 
samhällets ståndpunkt i form av strukturella krav. Här är det också främst fäderna som står för 
den sociala kontrollen där andra än flickorna får rätt till medbestämmande. Moralen, förnuftet 
och därmed den sociala kontrollen över individen är något som avtar mer och mer i takt med 
den moderna kodens utveckling.  
 
I det förmoderna samhällets syn på familjen handlar det om mindre komplexa sociala system 
som verkar utifrån en överordnad ordning. För en del av flickorna i vår empiri rör det sig om 
handlingstvång snarare än handlingsval, vilket visar sig då flickornas förväntade rörelsefrihet 
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upplevs som hotad.  Flickornas förväntan talar för vad vi tolkar som en strävan efter en 
modernare kod, där den rörelsefrihet som gäller andra också ska gälla dem. I ett förmodernt 
samhällssystem handlar det om en låg grad av kontingens där familjen till avgörande del 
består av traditioner och normer. Vi tolkar att flickornas förväntan ställs mot familjens 
traditioner och normer. Den dubbla kontingensen handlar om att flickan och fadern 
någorlunda måste kunna enas för att deras samspel ska få någon mening. Detta sker i form av 
strategier där kommunikationen sker i form av tysta överenskommelser och skämtsamhet. För 
att en kommunikation ska kunna definieras som lyckad måste den leda till förståelse enligt 
Luhmann. I detta fall handlar det om samförstånd mellan fadern och dottern. Detta 
samförstånd tolkar vi som ett sätt att undvika motsägelser och en eventuell konflikt.  
 
I samband med att kommunikationsmöjligheterna ökar i dagens moderna samhälle ökar också 
risken för konflikter menar Luhmann. Genom kommunikation kan alltså motsägelse uppstå 
och för ett system är motsägelser alltid hotande, detta genom att systemets stabilitet slutligen 
står på spel. På grund av inre motsägelser kan ett system bryta samman eller blockera den 
flexibilitet och anpassning som krävs för att detta inte ska ske. Vi tolkar att både fadern och 
dottern undviker verbal kommunikation, i ett slags tyst strategi, för att därigenom också 
undvika en konflikt som kan få familjesystemet i ”gungning”. Vi tolkar även att skämtandets 
strategi handlar om en strategi för flickan att kunna vara ärlig och samtidigt kunna få ett 
godkännande av sin pappa.  
 
Grunden i all kommunikation menar Luhmann består ju av rätten att säga ”nej” eller 
möjligheten att våga säga ”nej”. Att våga säga nej gör det också möjligt att en förändring kan 
komma till stånd. I frågan om eventuella pojkvänner och föräktenskapliga relationer menar vi 
att flickorna inte vågar säga nej och motsätta sig faderns och den etniska gruppens sociala 
kontroll. Detta tolkar vi som en rädsla för en eventuell uteslutning ur den etniska gruppen 
och/eller hot om våld.  Då det alltid är en fråga om makt i en konflikt där sannolikheten är stor 
att flickorna ska förlora och vågar därför inte skapa en konflikt. Eftersom det råder en ojämn 
maktfördelning i den förmoderna familjen, kommer konflikten att utgöra den starkes strategi 
(ex. fäder och söner). Då flickorna inte har någon större makt vågar de sig heller inte på någon 
konflikt menar vi. 
  
5.1.2 Val av äktenskapspartner  
En av flickorna berättar om tillfällen då sambandet mellan prestationer i hemmet, 
inställningen till vems ansvar det bör vara och utsikter hur detta kommer att te sig i 
kommande äktenskap aktualiseras som en angelägenhet för och inför den etniska 
gemenskapen. Detta sker vid vissa gemensamma högtider och traditioner.  
 
Ett exempel som beskrivs är bröllopen, stora och festliga tillställningar som är oerhört 
betydelsefulla för gruppsammanhållningen. Flickan beskriver detta som ett gillande både från 
henne och från hennes föräldrar. Den negativa sidan gäller den roll som en ung kvinna 
förväntas spela på den halvoffentliga äktenskapsmarknad som hon menar att detta också blir 
platsen för. Den inställningen delas även av hennes föräldrar vilka också blir inblandade 
eftersom det är de som tillfrågas om anhållande om dotterns hand. Det blir alltså ett tillfälle 
för familjerna snarare än för de unga individerna att under ritualiserade former knyta intima 
band, något som inte går särskilt väl ihop med de flesta av ungdomarnas egna önskningar om 
att det ska vara två individer som finner varandra oberoende av föräldrars och släktingars 
arrangemang. Dessa önskningar brukar hörsammas av föräldrarna menar de intervjuade 
flickorna även om de förskrivna spelreglerna lever kvar i samband med dessa bröllop av vissa 
i den etniska gemenskapen. Därför måste situationen hanteras både av ungdomarna och av 
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deras föräldrar. Det gäller att följa spelets regler och inte stöta sig med någon (Andersson 
2003:120f).   
 
Samma flicka beskriver detta som absurt, att livsavgörande beslut gällande hennes framtid 
skall kunna fattas under den typen av omständigheter.  Hennes föräldrar är överens om detta, 
men den klarsyntheten gäller inte alla menar hon, utan somliga förlorar sig i det ”romantiska 
skimmer” som dessa ritualiserade situationer laddas med. Detta har lett till att flera av hennes 
kompisar gift sig vid unga år med någon som de inte kände så väl innan och att de senare 
ångrat sig. Hon menar att när man väl förlovat sig har man också avsagt sig möjligheten att 
agera. Den enda som kan ändra eller göra något åt detta är den blivande mannen. Hon menar 
att tjejen inte kan göra något och att hon är en ”nolla”. Detta traditionsfulla romantiska 
skimmer menar hon döljer en krass verklighet som karaktäriseras av ”hemarbete och 
sånt”(Andersson 2003:121). 

 
/…/ Jag vill inte bli som alla andra tjejer i våran släkt. Dom gifter sej när dom är 
sexton, sjutton. Det vill inte jag För att tjejerna, dom passar inte typ och studera 
och så. Hos oss har det alltid varit att killar ska vara (slår i bordet). Tjejerna ska 
sitta hemma med barn och städa och fixa och laga mat. Men jag vill inte bli sån 
(Andersson 2003:121). 

 
Att satsa på skolan och få höga betyg betonas av de flesta av flickorna. Detta kommer leda till 
ett bättre liv. Det handlar inte bara om att få en god ekonomisk situation utan också om en 
önskan om ett självständigt och jämställt förhållande gentemot sin kommande make som skall 
vara av samma etnicitet (ibid:122). Vissa av de intervjuade flickorna ger uttryck för en stark 
längtan efter att ”bli fria” i meningen att få bestämma över sig själv och sin tillvaro. 
Hemmafrutillvaron framhålls av flera av flickorna som det avskräckande exemplet framför 
andra. I vissa fall används denna skräckbild som motivation att satsa hårt på studierna och på 
att få ett bra arbete och därmed en ökad självständighet (ibid:135).  
 
Analys 
Sett till kodens form så tolkar vi att föräldrarna tillhör den förmoderna kodens ideal som 
innebär att det är föräldrarnas rättighet, och främst faderns att bestämma vem sonen eller 
dottern ska gifta sig med. De som ska ingå i äktenskap, eller intim relation, bör helst tillhöra 
samma etniska grupp. Här handlar det om att knyta band mellan två familjer snarare än 
mellan två individer. Vi tolkar att både pojkar och flickor förväntas gifta sig och att de genom 
äktenskapet då blir fullvärdiga samhällsmedlemmar. Som ogift ses man i den förmoderna 
samhällsstrukturen oftast som avvikande. Vad det handlar om här är att normativa 
förväntningar ställs på flickorna eftersom de förväntas och bör bli gifta. På denna 
äktenskapsmarknad blir flickan till en bytesvara där hon kommer att tillhöra sin blivande man 
i form av en ekonomisk ”ägodel” och som någon som bibehåller den (etniska) 
gruppsammanhållningen. I den moderna kärlekskoden är det däremot enligt Luhmann 
omöjligt att kalkylera och resa fodringar i kärleken. Han menar att det skett en differentiering 
mellan kärlek och intresse, alltså mellan kärlek och ekonomi, inklusive hushållning. Den 
sociala kontrollen i det förmoderna, och de garantier som den säkerställer påverkar i hög grad 
människornas beteenden där spelrummet för intimrelationer är litet. Detta eftersom samhället 
inte lämnade något utrymme för individen att vara eller bli självständig. Dessa förmoderna 
förväntningar överensstämmer inte med de flesta av flickornas egna önskningar.    
 
Utifrån flickornas beskrivningar ser vi att de till skillnad från föräldrarna har en förväntan om 
att den moderna koden även ska gälla för dem. En önskan som innebär ”kärlek för kärlekens 
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egen skull” där val av make sker oberoende av föräldrar och släktingars sociala kontroll. Vår 
tolkning är att flickans förväntan också innebär att hon motsätter sig den förmoderna kvinnans 
strukturella underordning. Vi menar att hon redan i tanken har brutit mot den förmoderna 
normen för äktenskapet. Till skillnad från det förmoderna är det i det moderna samhället ett 
alternativ att leva ensam eller som ogift par. För att kunna nå en ökad frihet, självständighet 
och orientera sig mot en modernare kod satsar flertalet av flickorna därför på utbildning och 
höga betyg.  
 
Enligt systemteorin är förväntningar strukturerande och ger handlingar dess mening. För att 
stabilisera strukturer kan detta ske genom hierarki och patriarkala maktmönster, där fadern är 
den som bestämmer. För de flickor som hamnar på denna ”äktenskapsmarknad” handlar det 
menar vi inte om intimitet eftersom dessa makthandlingar är något som vi tolkar härstammar 
från ett större socialt system (familj och släkt) som i grunden blockerar denna möjlighet till 
intimitet. På den ”äktenskapliga marknad” som vissa av flickorna utsätts för av familj och 
släkt rör det sig därför inte om någon interpenetration mellan det större sociala systemet och 
flickans psykiska system. Då familjen väljer partner till sin dotter tvingas hon därmed till 
närhet. Om två psykiska system däremot ömsesidigt öppnar sig för varandra och ställer sin 
komplexitet till förfogande kan detta betecknas som intimitet. Kommunikationen i det 
förmoderna samhället består bland annat av dessa ritualiserade situationer. Vi tolkar det som 
ett sätt för flickornas föräldrar att hantera den komplexitet och den ökade kontingens som det 
moderna samhället erbjuder.  
 
 5.1.3 Att kallas hora 
Flickorna menar att även om man kan tycka att killar är lika mycket hora, så blir de inte hora 
eftersom det inte är meningsfullt att kalla dem det. Eftersom hora inte fungerar som 
meningsfull benämning på killar har det ingen effekt på deras rykte, menar flickorna. För 
flickorna är en horstämpel en tillskrivning som förmår verka över såväl tid som sammanhang. 
Flickorna beskriver att det inte är så mycket deras handlingar som gör dem till hora utan andra 
människors benämnande av dem som sådan. Flickorna beskriver hur dessa benämningar kan 
”smitta” och drabba även de flickor som bara umgås med horstämplade flickor. Flickorna 
menar att de kan vara oskuld men ändå bli stämplade hora genom att umgås fel eller 
uppehålla sig i fel rum vid fel tider och där, genom att signalera fel ärenden, exempelvis sitta 
kvar vid ett bord medan olika pojkar slår sig ner och pratar med dem. En av flickorna menar 
att den enda säkra strategin flickorna kan använda sig av för att upprätthålla sin respektabilitet 
är att hålla sig till en och samma kille. En annan av flickorna beskriver sig som kaxig och 
bitsk då hon själv behövt försvara sig mot sexistiska skällsord. Hon menar att det har hjälpt 
henne att säga ifrån de gånger hon varit utsatt och att skällsorden successivt minskat tack vare 
det (Andersson 2003:145ff). 
 

”Du vet man måste ju också försvara sej. Man ska ju inte vara sån bara, ja låt 
honom reta mig, kalla mig hora, och låt henne … Nej, men jag är inte sån. Man 
måste väl kunna försvara sej också /…/ Men killar, jag har märkt på dom att 
dom kallar tjejer hora – dom som inte säger ifrån, såna kallar dom typ såna 
grejer. Men dom som dom vet, som säger ifrån sej och så, dom vågar dom inte 
säga nånting emot” (ibid:150). 

 
Samma flicka menar vidare att en alltför passiv eller undergiven reaktion på att en kille kallar 
en tjej för hora riskerar att leda till vidare övergrepp till och med till handgripligheter. Vid ett 
svagt bemötande följs det av ytterligare respektlöst bemötande. Om tjejen däremot gör 
motstånd och opponerar sig mot de verbala övergreppen kan hon komma att erhålla respekt 
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istället. Om flickorna förmår att kämpa och göra motstånd får inte skällsorden den effekt som 
ett stillatigande kan ge (Andersson 2003:150f). 
 
Analys 
Synen på sexualitet och oskuld är ärvd från tidigare generationer och den förmoderna koden. 
Till skillnad från det moderna är oskulden här ett socialt krav där flickan underordnar sig 
gruppen och visar respekt för föräldrarna. I denna kod ses kvinnan som en manlig ägodel som 
reduceras till kön och kropp, där det räcker att umgås med fel personer och befinna sig på fel 
plats för att få en ”horstämpel” även om man är oskuld. Vi tolkar att kontrollen av kvinnans 
sexualitet i den förmoderna koden är knuten till hennes sexuella dygd och blir därmed också 
en familjeangelägenhet. Det handlar om att kontrollera flickan för att hon över huvud taget 
skall kunna bli gift och för att familjen skall kunna behålla sin heder. I den förmoderna koden 
kommer äktenskapet först, sedan sexualiteten och slutligen kärleken (i bästa fall!). Detta 
skiljer sig från den moderna koden där det istället är socialt accepterat att sexualiteten och 
kärleken kommer före ett eventuellt äktenskap. I den moderna koden reduceras också den 
samhälleliga kontrollen och dess moraliska bojor. Vi upplever att skillnaden i att bli kallad 
”hora” för svenska flickor i förhållande till flickor vars familjer kommer från en förmodern 
samhällsstruktur består i de allvarligare konsekvenser som en ”horstämpel” kan ge.  
 
Genom att använda detta skällsord ifrågasätts även flickornas moral. Enligt Luhmann måste 
moralen ses som en distinktion mellan aktning och missaktning. Med tanke på att aktning 
eller respekt innebär att man erkänner den andra som en ansvarsfullt handlande människa 
riskerar flickorna, när de befinner sig i offentliga rum, att respekten lätt kan slå över i det 
motsatta, alltså i missaktning. Vi menar att denna gräns är hårfin för flickorna. Enligt vår 
tolkning används moralen av familjen dels som en gränssättning mot omvärlden och dels för 
att reducera komplexiteten mellan den egna familjen och det moderna samhället. Men framför 
allt handlar det kanske om en gränssättning och reducering av kontingensen mellan flickorna 
och familjen som socialt system. Vi tolkar att familjen och den egna etniska gruppen använder 
sig av moralen där skam och skuld ses som mekanismer för reducering av den ökade 
kontingens och komplexitet som råder i det moderna samhället. Familjens moraliserande 
reducerar även en dubbel kontingens och en möjlighet för flickorna att skapa intimitet mellan 
två psykiska system.   
 
En av flickorna beskriver sig själv som kaxig och bitsk då hon själv behövt försvara sig mot 
sexistiska skällsord som över tid hjälpt henne att erhålla respekt. Här tolkar vi att den 
moderna koden har gett henne möjligheten att på ett eller annat sätt våga säga nej. Detta ”nej” 
gör det enligt Luhmann alltså möjligt eller tänkbart att en förändring kan ske, något som vi 
menar att flickan i detta fall över tid upptäckt. Vår tolkning är att immuniseringen har hjälpt 
henne att upplösa de kommunicerade motsägelserna. Genom att motsätta sig den egna etniska 
kontrollen och skällsorden som riktas mot henne som individ kan vi också tolka att hon mötts 
av en modernare kod, där hon motsätter sig den etniska gruppens sociala kontroll. Den 
kommunicerade motsägelsen har i detta fall lett till förståelse och en utveckling i systemet 
mellan flickan och pojkarna. Detta tror vi möjliggjorts genom att även pojkarna mötts av den 
moderna koden och vill anpassa sig till den. 
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5.2 Social kontroll i den privata sfären 
 
5.2.1 Hemarbete 
En förväntan handlar om familjebildande och barnafödande. Det är just döttrarna som i dessa 
fall förväntas bilda familj i unga år medan det inte framhålls lika bråttom och betydelsefullt 
för sönernas del. Vissa av flickorna talar om hur föräldrarna hoppas på giftermål och barnbarn 
strax efter att döttrarna passerat tjugo, något som ofta ses som viktiga händelser (Andersson 
2003:114).  

”Dom tänker så att man ska gifta sig tidigt och skaffa barn, typ tidigt, innan dom 
dör. Dom tycker att ju tidigare desto bättre. Alltså dom tänker ju så om man är 
gift och så, att det är då man lever livet, när man har gift sej och skaffat familj, 
att det är då allt typ börjar komma” (Andersson 2003:114). 

 
Att kulturen är så, och det är så i vårt land, är återkommande förklaringar som ges av 
flickorna och tydligast är det bland de assyriska, somaliska och kurdiska flickorna. Flera av de 
intervjuade flickorna menar att det är i det närmaste otänkbart för en ung flicka att flytta 
hemifrån innan hon gift sig, det skulle enligt en av flickorna tyda på problem i familjen 
(ibid:114f). De flickor som berättar om hur de, till skillnad från sina bröder utför ett 
omfattande hemarbete, framhåller detta som en generationsfråga snarare än en könsfråga. Det 
handlar om hur flickor och pojkar uttryckligen har lärt sig att det förväntas vara på det viset, 
det är detta lärande som flickorna sammanfattar som ”kulturen”. Flickorna protesterar ofta 
mot att deras föräldrar och bröder använder kön som bestämmande kategori för vilket arbete 
som förväntas utföras av familjens döttrar (ibid:117f). I denna könsbestämda arbetsdelning är 
det enligt flickorna, mödrarnas och ibland mor och farmödrarnas, attityder och tyckande som 
är viktiga. Fäderna är oftast frånvarande och nämns inte överhuvudtaget, varken som aktörer 
eller som några som förväntas ha åsikter om hemarbetet. En av de intervjuade flickorna 
beskriver att hennes bröders oengagerade insatser i hemmet även speglar av sig i andra 
sammanhang. Medan hon fyller sin tid med läxläsning, barnpassning, träning mm så lyckas 
bröderna inte fylla sin fritid med något särskilt meningsfullt enligt henne. De flesta av 
flickorna menar att utbildning är helt avgörande för deras framtid och yrkesverksamhet 
utanför hemmet. Detta nämns ibland även som en förutsättning för att kunna leva i ett verkligt 
jämställt parförhållande (Andersson 2003:119).  

 
”Jag ska verkligen skaffa ett jobb. För annars tycker jag det är onödigt, då 
behöver jag inte ens gå på gymnasiet och liksom kämpa mej, för jag tycker det 
redan är så svårt, och så sen när man inte får någonting ut av det, så i så fall 
tycker inte det är nån idé. För jag ska inte stanna hemma och så. Om jag stannar 
hemma då hänger man inte med det i som händer i samhället heller. Utan om 
man är med och jobbar och så, då liksom utvecklas man som person. Träffar 
andra människor, inte bara hemma hela tiden. Det är ju som ett fängelse” 
(Andersson 2003:119). 

 
Analys 
Enligt flickans föräldrar innebär äktenskapet att ”det är då man lever livet”. Föräldrarnas 
förväntningar på flickorna handlar främst om barnafödande och familjebildning. Det antyder 
att äktenskapet i högsta grad handlar om att reproducera familjen. Enligt vår tolkning placerar 
vi därför föräldrarna i den förmoderna koden där äktenskapet och kärleken mellan makar till 
största delen har rationell grund. Vi tolkar det som att rationaliteten här handlar om att 
gruppen står i centrum och inte individen, något som kännetecknar den förmoderna koden. 
Till skillnad från det moderna handlar det oftast mer om att acceptera sin plats i livet, med en 
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könsbestämd arbetsdelning och ett omfattande hemarbete som följd. Att ”kulturen är sån” 
tolkar vi som kognitivt inlärda förväntningar där flickor och pojkar lärt sig vad som förväntas 
av dem. De kognitiva förväntningarna rymmer alltså element av inlärning och erfarenhet. 
Förväntningarna kan över tid förändras utifrån de erfarenheter flickorna får. Den manliga 
dominansen i hemmet innebär för fäderna en frånvaro från dessa hemarbeten och därmed 
undgår även sönerna detta. Kön används i den förmoderna koden som en bestämmande 
kategori för vilket arbete som förväntas utföras av döttrarna. I moderna familjer kan vi påstå 
att familjen främst inriktar sig på personer och inte hierarkier, man måste istället ta hänsyn till 
olika personliga aspekter. Dottern (och även sonen) bör förmodligen hjälpa till med visst 
hemarbete, men med hänsyn till ålder inte ha mer ansvar än så.  
 
Flickornas förväntningar bryter med det förmoderna och vad som där uppfattas som normalt. 
Det kopplar vi till de normativa förväntningarna, hur något borde vara. Enligt föräldrarna 
förväntas och ses det normalt att flickorna föder barn och bildar familj, men de flesta av 
flickorna förväntar och ser det istället som normalt att friheten och jämställdheten kommer 
med utbildning och arbete. Flickornas modernare syn krockar med föräldrarnas förmoderna. 
Hur ska dessa uppfattningar kunna mötas? Detta blir ett problem som familjen eller systemet 
normalt antas lösa. Att detta inte alltid lyckas, kan resultera i besvikelser, konflikt och i värsta 
fall hot om eller utövande av våld från familj och släkt. Enligt Luhmann finns det ett samband 
mellan konfliktform och samhällsform. I ett land med diktatur är det något helt annat än i ett 
land med demokrati. I ett modernt demokratiskt samhälle bör konflikter lösas på ett civiliserat 
sätt genom kommunikation. Vi tolkar att det i förmoderna samhällen är vanligare att 
konflikter löses med våld eller hot.  
 
Med hjälp av systemteorin betraktar vi här att familjer avgränsar sig inför sin egen omvärld. 
Det är på detta sätt som familjen kan fungera som en autonom social enhet. Denna familjs 
omvärld kanske utgörs av yrkesliv, fritid, vänner och släktingar. Omvärlden styr inte familjen 
utan det är i stället familjen som på egen hand måste hantera dess omvärld. Familjen måste 
själv sätta upp gränser i förhållande till omvärlden och existerar därmed genom dem. Vilka 
gränser handlar det då om? Det handlar om gränser som markeras genom kommunikation och 
vad som angår systemet och dess omvärld. Som vi tolkar det så måste familjen själv sätta upp 
gränser för vad som kan krävas av varje familjemedlem. Familjen blir ett ”vi” i förhållande 
till ”de andra”. Det som är hotande är det som är hotande för familjen som system. Försvinner 
gränserna finns det en risk att familjen löses upp och även den etniska sammanhållningen. 
Flickornas förväntan och förhoppning om att kunna skapa förändring genom utbildning och 
på så sätt kunna påverka den egna framtiden, uppnå ett jämställt parförhållande och personlig 
utveckling kopplar vi med Luhmanns kognitiva förväntan. Denna förväntan kan förstås till 
hur saker och ting faktiskt är, exempelvis i Sverige har vi obligatorisk skola, strävan mot 
jämställdhet o s v. Kognitiva förväntningar rör även kunskap och brist på kunskap. Då 
flickorna väljer att utbilda sig kan den kognitiva förväntningen betraktas som begriplig för 
flickorna och kanske mindre begriplig för föräldrarna. På detta sätt bidrar flickornas 
förväntningar om exempelvis arbete, ökad jämställdhet och personlig utveckling till att en 
förändring och en modifiering av deras förväntningar kan komma att förverkligas.  
  
5.2.2 ”Kvinnliga hjälpare” 
Flera av flickorna beskriver att de i överenskommelse med jämnåriga ungdomar eller med 
unga kvinnliga hjälpare kan skapa sig ett eget utrymme utan att öppet utmana den 
överordnade ordningen. Flickorna ser de unga kvinnliga hjälparnas hem som en ”frizon” där 
de tillåts tillbringa mycket tid och övernatta ibland. Dessa kvinnor brukar tillhöra familjen 
eller släkten men befinner sig utanför föräldrahemmet. Här kan flickorna komma hem senare 
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än vanligt på kvällstid och i vissa fall underlättas också eventuellt umgänge med pojkvän eller 
annan manlig bekant. En ömsesidig släktlojalitet framstår mellan dessa unga kvinnor som har 
nytta av varandra på olika sätt. Flickorna hjälper till med barnpassning och annat i hushållet. 
Flickorna får i sin tur tillgång till en fredligare plats med friare förhållningsregler och tillgång 
till kläder, smink, tidningar och där de får ta del av en vuxnare kvinnas erfarenheter. Eftersom 
denna relation godkänts av föräldrar och andra i den äldre generationen, utmanar den inte 
deras position (Andersson 2003:113).  
 
Analys  
I den förmoderna koden, till skillnad från den moderna, är det för vissa av flickorna närmast 
omöjligt att leva ett ”privatliv” och skapa någon intimitet på tu man hand. De förväntas dela 
sitt liv med andra inom ramen som alla kan överblicka. En önskan om ett eget privatliv och 
friare förhållningsregler ges genom att en del av flickorna tillåts tillbringa tid hos dessa 
kvinnor (äldre systrar, mostrar eller fastrar). Detta tolkar vi som ett sätt för flickorna att få 
tillgång till en mer modern samhällskod. Är då denna strategi med ”kvinnliga hjälpare” något 
som systemen skapat för att kunna hantera den ökade komplexiteten och kontingensen i det 
moderna samhället? Vi menar att det kan vara en bidragande orsak men att det även 
förekommer i mer förmoderna samhällen. När flickorna ställs inför en ökad kontingens finns 
en ökad risk att deras sociala system kan komma att mötas av konflikter rörande 
handlingsalternativ. Dessa ”kvinnliga hjälpare” utgör en resurs som godkänts av föräldrarna 
och den äldre generationen. Det utvecklas en speciell relation mellan flickorna och dessa 
”hjälpare”, de har blivit samstämmiga och därmed har de utvecklat ett socialt system. Vi 
tolkar att den dubbla kontingensen har möjliggjort ett ”vi” dem emellan och gjort dem trygga 
inför varandra. För att det skall bli ett ”vi” krävs det kommunikation som bidrar till hantering 
av den dubbla kontingensen, kommunikationen medverkar alltså till systembildningen. Vi kan 
också tolka att det rör sig om en högre grad av interpenetration mellan flickorna och deras 
”hjälpare” som sociala system till skillnad från vad som sker mellan flickorna och den äldre 
generationen.  
 
Flickorna och ”hjälparna” har öppnat upp sina systemgränser för varandra. I och med detta 
kan vi tolka att moralens betydelse i denna relation är reducerad eftersom flickorna ges 
respekt och erkänns som ansvarsfullt handlande människor. ”Frizonen” utgör en möjlighet för 
flickorna att mötas av en modernare kod där de i högre grad tillåts framträda som konkreta 
personer. Trots den frihet som erbjuds flickorna förutsätts den ”betalas” i form av 
hushållsarbete och barnpassning. Som vi ser det utgör denna situation en paradox för 
flickorna, å ena sidan ges de viss frihet och å andra sidan introduceras de till att reproducera 
förmoderna värderingar.  
 
5.2.3 Oskuldsideal 
 

”Om du hör på själva ordet `oskuld´ - om man gjort det är man skuld då? ” 
(Andersson 2003: 137). 

 
Flera av flickorna beskriver värdet av att behålla sin oskuld. En av flickorna uttrycker det på 
följande sätt:  
 

”Hos oss (syrianer) är det så att om en flicka går med en kille så hon är ingen 
bra tjej. Det är inte fint alltså, för den mannen hon ska gifta sig med, vad skulle 
han tro om henne? Han vill inte ha en sån tjej som haft en kille innan. Det är så 
hos oss” (Andersson 2003:138).   
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Flertalet flickor tar även upp de regleringar som detta innebär och hur de ska förhålla sig i 
frågor som rör pojkvänner och sex. Flickorna menar själva att de så att säga ”vet vart gränsen 
går” något de anser skiljer dem själva från svenska flickor. För dessa flickor representerar det 
sexuellt orörda det rena, vilket får samma innebörd som det fina och goda. För många av 
flickorna utgör den kvinnliga oskulden ett icke förhandlingsbart värde och som framförallt 
tydliggörs av den förlust som en förlorad oskuld kan innebära: inget äktenskap och i värsta 
fall uteslutning ur den tillhörande etniska gruppen. Detta absoluta och icke förhandlingsbara 
har också med att göra att oskulden är unik och bara kan förloras en gång (ibid:138f). 
 
Oskuldsidealet är alltså något som uteslutande görs till ett kvinnligt ideal. De kulturer som 
använder oskulden som betydande förklaring ställer inte motsvarande krav på pojkarna. Flera 
av flickorna tycker att det borde vara detsamma för pojkarna men så är det sällan menar de. 
Detta uttrycker flickorna som att de valt att vara oskulder medan pojkarna valt annorlunda. 
Det är inte bara ur den ursprungliga kulturen som flickorna hämtar argument för 
oskuldsidealet. Oskuldsidealet används också flitigt av vissa flickor när de framhåller att det 
inte finns någon risk för oönskade graviditeter, att könssjukdomar undviks (ibid:143f). 
 

”Jag tycker det är jättebra, en kille som är oskuld, hallå, tänk att han har inga 
sjukdomar, aids eller nåt sånt. Det är bra. (Skrattar) Faktiskt nej, det är inte bra, 
då vet han inte hur man gör. (Skrattar) Killen måste vara perfekt” (Andersson 
2003:144). 

 
Dessa hälsoaspekter verkar dock för flickorna inte vara primär då det gäller det andra könet. 
Flickorna uttrycker att tanken på att ha sex med en garanterat frisk kille utan könssjukdomar 
inte skulle duga för att han i så fall skulle brista i manliga kvaliteter. Dessa kvaliteter skaffar 
sig pojkarna genom att inte vara oskulder vid giftermålet de skulle annars inte veta hur man 
gör menar flickorna. En av flickorna jämför det med att gå in i en skoaffär för att köpa skor, 
då vill man ju inte att skorna ska vara begagnade, skorna ska vara oanvända, rena och fina 
(Andersson 2003:144). 
 

”Männen vill ha en sån tjej som inte nån har rört då innan. Dom vill att hon ska 
vara så här ren och fin du vet, så att det är bara deras så här. Och… det är ju 
samma, det här är ju en dålig jämförelse, men det är ju samma sak om jag går in 
till en affär, då vill jag köpa ett par skor som är oanvända. (Skrattar) /…/ Eller 
vill jag köpa en lägenhet, inte vill jag att den ska vara full med mögel. Jag vill 
att den ska vara ren, fin så. /…/ Nej, jag vill själv vara typ så här ren och orörd 
tjej tills jag gifter mig” (Andersson 2003:144). 

 
Om en pojke eller man ska förväntas investera i varan/kvinnan genom att till exempel gifta sig 
med henne ska hon vara tilltalande, ren och oskuld. För flickorna innebär det att de får nöja 
sig med att investera i oskulden. Om flickorna gör denna förvaltning på rätt sätt kan oskulden 
förväntas ge avkastning. Attraktiviteten hos dessa flickor förändras av att ha ett rykte om sig 
av att vara tillgänglig (ibid:145).  
 
Analys  
Oskuldsidealet är ett förmodernt ideal som existerar i den förmoderna koden med en 
föreställning om perfektion och fullkomlighet. För att kunna ingå äktenskap var kvinnan 
tvungen att vara oskuld och kontrollerades därför. För pojkarnas del handlar det om som en av 
flickorna uttrycker det ”killen måste vara perfekt”. Det handlar om manliga kvaliteter där 
pojkarna skaffar dessa kvalitéer genom att inte vara oskulder vid giftermålet. I det förmoderna 
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samhället grundades inte äktenskapet på kärlek, utan fungerade som en ekonomisk enhet, där 
man levde tillsammans av praktiska skäl. I den förmoderna koden och för flickorna är det 
först när man ingått äktenskap som sexuella erfarenheter integreras i kärleken. Flickorna 
menar själva att de så att säga ”vet vart gränsen går”, något de anser skiljer dem själva från 
svenska flickor. Vi tolkar att denna skillnad består i att det i dagens moderna kod finns en 
större tolerans för föräktenskapliga förbindelser och långtgående utjämning av könsskillnader, 
vilket inte kan förenas med den förmoderna föreställningen om romantisk kärlek. Idag handlar 
det inte om någon spänning mellan sexualitet och moral vilket däremot fortfarande rör 
flertalet av de intervjuade flickorna. Moralen handlar enligt Luhmann om en kategorisering 
mellan bra eller dåligt, ont eller gott eller som vi också tolkar det, rent eller smutsigt. Flickans 
(kvinnans) hedersansvar kopplar vi därmed till hennes dygd. Pojkarnas (männens) moral 
angående oskulden kan anses mer tvetydig eftersom hans möjligheter att lära sig om sexualitet 
är en annan. Moraliska omdömen är alltid kopplade till individer och berör dessutom hela 
individen. Enligt Luhmann är moralen en distinktion mellan aktning och missaktning som 
innebär i stort att moralen bidrar till att reducera komplexiteten dels mellan människor men 
även mellan människor och sociala system, i detta fall mellan flickorna och deras familjer. Att 
flickorna själva moraliskt sett ”vet var gränsen går” innebär menar vi, att moralen kan 
betraktas som en gräns som accepteras av flickorna för att undvika konflikt. Genom moralen 
kan flickorna och familjen kopplas samman på ett meningsfullt sätt trots att moralen är ett 
uttryck för komplexitet. Den respekt och aktning som flickorna förväntar sig genom att 
behålla sin oskuld kan de endast få genom familjen som system. Vi menar att i denna fråga 
har moraliseringen blockerat en fortsatt kommunikation mellan systemen, oskulden förefaller 
alltså inte som tidigare nämnts vara förhandlingsbar.   
 
Det handlar om kognitiva förväntningar där flickorna lärt sig att ”det är så hos oss”, det 
förväntas därmed saker av dem, alltså att vara oskuld. Föräldrarnas förväntningar är däremot 
normativa, flickorna ska vara oskulder, annars kan det innebära uteslutning ur den etniska 
gruppen. Utifrån flickornas beskrivningar är de och deras familjer en del av den förmoderna 
koden. Då flickorna inte har några valmöjligheter och då kommunikationen till avgörande del 
består av religiösa tabun, ritualer, traditioner eller normer. Vi menar att det inte existerar 
någon form av kontingens för flickorna angående oskuldsidealet. En hög grad av kontingens 
symboliserar däremot det moderna samhället där oskuldsidealet inte är ett krav för kärleken. 
Kärleken existerar här autonomt och ”för sin egen skull”. Vi menar att det för den förmoderna 
familjen i högsta grad handlar om slutna system där ingen växelvis påverkan sker mellan 
systemen (mellan psykiska och sociala system) och deras omvärld. Eftersom autopoietiska 
system styr sig själva utifrån sig själva och talar sitt eget systemspråk kan vi tala om att varje 
socialt system också är ett slutet system. Samtidigt som varje socialt system är ett slutet 
system måste det vara öppet för information utifrån (omvärlden) för att kunna anpassas och 
utvecklas. För att systemen skall kunna påverka eller utveckla varandra menar Luhmann att 
gränserna måste öppnas mellan systemen, detta sker endast genom kommunikation och en 
gemensam meningsgrund. Förändringar i systemet sker emellertid bara om systemet självt 
anser dem som relevanta och viktiga. Om vi betraktar flickorna och deras familjer utifrån 
Luhmanns systemteori kan vi också förstå hur svårt det kan vara att styra sociala system 
utifrån. Förändringar måste komma inifrån systemet självt, även om vi förstår att dessa 
förändringar inte heller kan ske på något lätt sätt.  
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6. Slutsats och diskussion 
Vi har genom vår studie gjort ett försök att ur ett sociologiskt samhällsteoretiskt perspektiv få 
en ökad förståelse för och synliggöra invandrarflickors intim- och familjerelationer i Sverige. 
Vidare har vi försökt hitta skillnader mellan det förmoderna och det moderna samhällets syn 
på intim- och familjerelationer som flickorna i vårt material ställts inför. Slutligen har vi 
försökt att tolka och förstå dessa skillnader utifrån Luhmanns systemteoretiska analys av den 
moderna familjen. I denna del av vår studie kommer vi att dra slutsatser om våra 
framträdande resultat samt föra en diskussion kring dessa. Kapitlet avslutas med förslag till 
vidare forskning i de områden vi anser vara relevanta. 
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att de skillnader i synen på intim- och familjerelationer 
som flickorna har att förhålla sig till finns i såväl den offentliga som den privata sfären. 
Skillnaderna är flera under respektive tema men de mest framträdande skillnaderna är;  
 
• Offentliga platser - den sociala kontrollen i den offentliga sfären består bland annat i en 

kollektiv övervakning av flickorna på offentliga platser. Denna kontroll sker främst 
genom ryktesspridning. Skillnaderna handlar till största delen om moral och förnuft då 
flickorna i det offentliga görs till representanter för hela sin familj genom att omtalas som 
”hans dotter”. Genom den kollektiva övervakningen upplever flickorna sin förväntade 
rörelsefrihet som hotad, då den rörelsefrihet som gäller andra inte gäller för dem själva.  

 
• Val av äktenskapspartner - här handlar det om ritualiserade bröllopsceremonier som 

sker på en ”äktenskapsmarknad” där familj och släkt avgör valet av äktenskapspartner. I 
valet av äktenskapspartner skiljer sig flickornas förväntningar i hög grad från föräldrarnas. 
Normativa förväntningar ställs främst av föräldrarna på flickorna då de förväntas och bör 
bli gifta. Flickornas önskan är däremot att val av make ska ske oberoende av föräldrar och 
släktingars sociala kontroll.  

 
•  Att kallas hora - vidare utsätts flickorna för en hårdare kontroll av sin sexualitet från 

släkt och familj än vad många ”svenska” flickor gör. I den förmoderna samhällsstrukturen 
är oskuld ett socialt krav i synen på sexualiteten. Kontrollen av kvinnans sexualitet är 
knuten till hennes sexuella dygd som blir till en familjeangelägenhet och i vissa fall till 
familjens heder. Moralen används av familjen som en gränssättning mot omvärlden och 
för att reducera komplexiteten mellan den egna familjen och det moderna samhället. 
Skillnaden i att bli kallad hora för ”svenska” flickor i förhållande till flickor vars familjer 
kommer från en förmodern samhällsstruktur består i de allvarligare konsekvenser som en 
”horstämpel” kan ge. 

 
• Hemarbete - den sociala kontrollen i den privata sfären består bland annat i en 

bestämdare könsarbetsdelning i hemmet. När det gäller hemarbete och äktenskap är det 
skillnader mellan föräldrarnas och flickornas förväntningar. Föräldrarnas förväntningar 
handlar främst om barnafödande och familjebildning. Enligt föräldrarna förväntas och ses 
det normalt att flickorna föder barn och bildar familj, ”det är då man lever livet”, men de 
flesta av flickorna förväntar och ser det istället normalt att friheten och jämställdheten 
kommer med utbildning och arbete.  

 
• ”Kvinnliga hjälpare” - här rör det sig om skillnader i förväntningar mellan flickorna och 

deras föräldrar beträffande privatlivet. Flickornas förväntan om friare förhållningsregler 
ges genom att de tillåts tillbringa tid hos dessa kvinnor. Dessa ”kvinnliga hjälpare” utgör 
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då en resurs som godkänts av föräldrarna och den äldre generationen. Moralens betydelse 
i denna relation är reducerad i förhållande till relationen med föräldrarna eftersom 
flickorna här ses som ansvarsfullt handlande människor.   

 
• Oskuldsideal - detta är ett uteslutande kvinnligt oskuldsideal som förväntas ge avkastning 

i form av äktenskap. För att kunna ingå äktenskap är kvinnan tvungen att vara oskuld och 
kontrolleras därför. Skillnader består i att det idag finns en större tolerans för 
föräktenskapliga förbindelser vilket inte kan förenas med den förmoderna föreställningen 
om romantisk kärlek. Här handlar det om skillnader i förväntningar. För flickorna handlar 
det om kognitiva förväntningar där de lärt sig att ”det är så hos oss”, de förväntas alltså 
vara oskulder. Föräldrarnas förväntningar är däremot normativa, flickorna ska vara 
oskulder, annars kan det bl.a. innebära uteslutning ur den etniska gruppen.  

 
Utifrån en systemteoretisk synvinkel kan vi se skillnader på såväl generell som specifik nivå, 
förändringar av intima relationer kan alltså kopplas till samhällsutvecklingen och dess 
semantiska koder knutna till familjen som system. De mest framträdande skillnaderna handlar 
om moral och förnuft där familjen och den egna etniska gruppen använder mekanismer som 
skam och skuld för att reducera en ökad kontingens och komplexitet som råder i det moderna 
samhället. Utifrån flickornas beskrivningar kan vi förstå att deras förväntningar i hög grad 
skiljer sig från föräldrarnas såväl i valet av äktenskapspartner, hemarbete, mer frihet och ökad 
jämställdhet i form av utbildning och ekonomiskt oberoende. De förväntningar om förändring 
i det autopoietiska familjesystemet som flickorna uttrycker kan bara ske om familjesystemet 
självt anser dem som relevanta och viktiga. Förändringar måste alltså i normalfallet komma 
inifrån systemet självt, även om vi förstår att dessa förändringar inte heller kan ske på något 
lätt sätt. För att systemen skall kunna påverka eller utveckla varandra måste gränserna öppnas 
mellan systemen, detta kan endast ske genom kommunikation och en gemensam 
meningsgrund.  
 
Önskningar och förväntningar om att en modernare kod även skall gälla flickorna i vår empiri 
rör såväl den offentliga som den privata sfärens teman. Ett tema där ingen kommunikation, 
inga önskningar och förväntningar om en modernare kod gick att urskilja rör oskuldsidealet 
och de föräktenskapliga sexuella relationerna. Vår tolkning är att flickorna inom övriga 
områden kan föra en kommunikation med sin familj och släkt angående sina förväntningar om 
en modernare kod. Den moderna koden har gett flickorna möjligheten att på ett eller annat sätt 
våga säga nej. Detta ”nej” gör det alltså möjligt eller tänkbart att en förändring kan ske. Den 
kommunicerade motsägelsen har i dessa fall lett till viss förståelse och utveckling i systemet 
mellan flickorna och deras föräldrar.  
 
Förväntningar är som vi tidigare nämnt detsamma som struktur. Förväntningar utgör alltid 
avgränsning i förhållande till vad som är möjligt. De förväntningar som föräldrar och släkt har 
på flickorna i vår empiri har övervägande en normativ karaktär. Föräldrarnas förväntningar är 
knutna till den etniska gruppen och de koder som symboliserar en förmodern samhällsstruktur 
med avseende på intim- och familjerelationer. Flickornas förväntningar har på de flesta 
områden en kognitiv karaktär som rymmer element av inlärning och erfarenhet, något 
föräldrarnas normativa förväntningar saknar. Flickorna står alltså mellan två 
förväntansstrukturer. Vi tolkar att skillnaderna i förväntningar och koder är större och fler för 
flickorna än för pojkarna beträffande intim- och familjerelationerna. Skulle detta avstånd i så 
fall kunna leda till att mer intensifierade konflikter uppstår mellan flickor från vissa etniska 
grupper och deras familjer? Det tror vi därför att kärleken i det moderna samhället är autonom 
och frikopplad från familjen vilket kärleken inte är i det förmoderna samhället. Där 
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kommunicerar man om kärlek genom makt och pengar i form av byteshandlingar mellan olika 
familjesystem. Vi menar att pengar och makt utgör stora problem och hinder för flickorna och 
deras kärleksrelationer då vi idag i stället kommunicerar om kärlek med kärlek som 
symboliskt generaliserat medium.   
   
Med hänvisning till den tidigare forskning som vi redogjort för i vår studie fokuserar bland 
annat Ahmadi (1998) och Deniz & Perdikaris (2000) på skillnader i norm och värdesystem. 
Är avståndet stort mellan den kultur som individen införlivat och den dominerande kulturen i 
samhället i stort, finns det risk för att individens moraliska värdesystem kollapsar. Sjögren 
(1993) pratar om motsatta ideologier; den individbaserade och den gruppbaserade. Beroende 
på vilken ideologi som dominerar i ett samhälle så avgörs också normen och vilken attityd 
och beteende som i allmänhet uppfattas som ”normal”. I Integrationsverkets rapport (2000) 
talar man om konflikter mellan enskilda familjers värderingar och samhällets värderingar, så 
kallade kulturkonflikter. Även flickorna i vår empiri förstår och förklarar de skillnader i 
intim- och familjerelationer de upplever som kopplade till kulturen. Sammanfattningsvis rör 
det sig om kulturkonflikter, kulturkrockar, ideologiska motsättningar samt skillnader i norm 
och värdesystem.  
 
I den analys av flickorna som vi gjort med hjälp av Luhmanns systemteori så skulle vi snarare 
vilja lägga fokus på skillnader i förväntningar och koder. Vår tolkning är att flickorna mötts 
av en annan kommunikativ kod, därmed skulle det snarare röra sig om en kodkrock än en 
kulturkrock. Genom att tala om kodkrock tydliggörs problematiken bättre än om man talar om 
kulturkrock. Vi menar också att det finns en viss fara med att hänvisa konflikter, 
motsättningar och skillnader i norm och värdesystem till kulturbegreppet. Kulturbegreppet 
uppfattar vi är ett generellt begrepp, som kan ha hur många definitioner och tolkningar som 
helst. Vad är kultur? Vi tror att det finns en risk att skillnader och eventuella problem så som 
hedersrelaterat våld mot framförallt kvinnor blir generaliserande. Att alla kvinnor med annan 
etnicitet utsätts för våld och alla män med annan etnicitet utövar våld. Vi menar att detta 
generella begrepp rent av är skadligt eftersom det finns en risk för att det utesluter den 
maktobalans som i hög grad existerar även i det moderna västerländska samhället. Risken är 
att den maktobalans mellan kvinnor och män, politiskt och ekonomiskt som råder även här i 
stället hamnar utanför våra svenska gränser. 
  
Vår ambition var från början att ställa frågor om teorin var outvecklad på några punkter, om 
det fanns viktiga luckor i teorin och framför allt om Luhmanns teori var fruktbar för att förstå 
vårt nya empiriska område. De två förstnämnda frågorna har för oss varit för stora och 
komplexa att svara på. Luhmanns systemteori är alltför abstrakt och komplicerad för att på 
denna nivå kunna urskilja luckor eller om den är outvecklad på några punkter. På frågan om 
teorin varit fruktbar för att förstå vårt empiriska område hävdar vi bestämt att den är relevant 
för att få ny förståelse och ny insikt om invandrarflickornas intim- och familjerelationer på 
såväl en generell som specifik nivå vilket också var vårt syfte.   
 
För oss har det varit svårt att skifta utgångspunkter mellan teorins generella och specifika nivå 
i vår analys. Det har inte heller varit helt lätt att kortfattat sammanställa resultaten från våra 
analyser eftersom skillnaderna varit många och förekommit på såväl en generell som specifik 
nivå. Det har däremot varit lättare att beskriva skillnader i den förmoderna och den moderna 
kodifieringen av intim- och familjerelationer än att ge en generell systemteoretisk tolkning. 
Dock är det inte dessa skillnader som stimulerat oss mest utan förståelsen av hur familjen 
fungerar i det moderna samhället utifrån en systemteoretisk synvinkel. Vi hoppas också att de 
teoretiska begrepp vi presenterat kan hjälpa läsaren att själv sätta in dessa flickor i ett större 
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sammanhang. Därför har vi medvetet valt att ganska utförligt beskriva de olika teoretiska 
begrepp vi använt oss av.  
 
Då vi endast använt oss av Åsa Anderssons studie i vår empiri kan vi också ha förbisett andra 
teman och skillnader som kunnat vara relevant för vårt forskningsområde. Genom att göra en 
tydligare distinktion mellan samhällsstrukturen och semantiken i vårt teorietiska avsnitt som 
berör intimitetens kodifiering hade analysarbetet kanske också underlättats. 
 
Vidare forskning 
I vår uppsats har vi inriktat oss på att lokalisera och urskilja skillnader mellan det förmoderna 
och det moderna samhällets syn på intim- och familjerelationer som vissa flickor med annan 
etnisk bakgrund har att förhålla sig till. Vi är medvetna om att det är många faktorer som har 
betydelse för att få ännu djupare förståelse för de skillnader som flickorna har att förhålla sig 
till. Intressant vore att gå djupare in på faktorer eller begrepp så som exempelvis kön, klass, 
plats, makt, socialisation, etnicitet, inkludering och exkludering. Vi anser att Luhmanns 
historisk-sociologiska analys av kärleken och dess förändring lämpar sig väl för en fortsatt 
jämförelse mellan det förmoderna och det moderna samhällets syn på intim- och 
familjerelationer. Därför ser vi det som mycket intressant och värdefullt att i vidare forskning 
använda sig av Luhmanns analys av kärleken och hans systemteori för att nå en djupare 
förståelse för intimsfären och samlevnadsproblematiken i det moderna samhället.   
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