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Gayle Rubins artikel “The Traffic in Women: Notes on the ‘Political Economy’ of
Sex” (1975) är en feministisk klassiker. Rickard Dahlbäck och Ryan Manhire
diskuterar en teoretiskt mångbottnad text som analyserar hur kön och sexualitet
i olika samhällssystem och praktiker konstrueras genom släktskap.
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Gayle Rubins text ”The Traffic in Women: Notes on the
’Political Economy’ of Sex”, publicerad år 1975, är en av
den akademiska feminismens klassikertexter. I artikeln
lanserar Rubin begreppet kön/genussystemet för att
belysa olika samhälleliga arrangemang genom vilka
den (biologiska) sexualiteten begreppsliggörs. Texten
är även en granskning av kvinnoförtryckets mekanismer.
Rubin läser framförallt antropologins klassiker Claude
Lévi-Strauss och Sigmund Freud, eftersom kvinnors
underordning diskuteras av bägge. Kön och sexualitet
bör enligt Rubin förstås som kategorier vars konkreta
former, institutioner och aktiviteter utgör det hon kallar
kön/genusssystemet (the sex/gender system på engelska, red. anm). Genom att använda sig av teoretiska
redskap från antropologi och psykoanalys utforskar
Rubin hur kön och sexualitet konstrueras, inte bara
genom socialvetenskapens metodologier utan även
genom släktskap i olika samhällssystem och kulturer.
I den här texten reflekterar vi kring Rubins begrepp och
metoder, dels för att visa att hennes text är relevant 44
år efter att den publicerades, dels för att peka på några
av dess begränsningar. Hennes text uppmuntrar oss att
kritiskt granska invanda tänkesätt kring kön vare sig det
handlar om samhället vi lever i eller bekanta teoribildningar. Vår uppfattning är att Rubins eget arbete också
kan gynnas av en sådan läsning.
När Rubin skrev ”The Traffic in Women” var hon uppgiven över frånvaron av en tillfredsställande kritisk teori
om kön, eftersom sådana hade förpassats till kulturkritikens periferi. Med tanke på den vikt könade relationer
har såväl i vårt samhälle som i övriga historiska och
kulturella sammanhang var det uppseendeväckande
hur förbisedd tematiken i hög grad varit. Därför introducerar Rubin kön/genussystemet i skärningspunkten
av flera teoribildningar. Det ska visa sig att systemet är
ett komplext potpurri av attityder, normer och praktiker kring kön och sexualitet. Rubin börjar således inte
från noll, utan tar upp spår från tidigare teoretiska
perspektiv.

Klassrelationer och underordning
Hennes första nedslag är i marxismen. Hon börjar med
att påpeka begränsningen hos marxismens förståelse
av könsroller som enbart betingade av den rådande
produktionsformen. Marxismen analyserar kapitalismens mekanismer. Karl Marx utgår i Kapitalet från en
granskning av dåtidens ”politiska ekonomi”, nutidens
nationalekonomi. Kritiken riktades närmast uteslutande
mot fenomen specifika för produktionsformen, med
följden att klassrelationer framstod som mer intressanta än könsrelationer. Marxismen lyckas därmed
inte komma åt könsförtryckets kärna. Friedrich Engels
kom enligt Rubin emellertid nära, eftersom han såg
behovet av att göra en distinktion mellan produktionsrelationer och könsrelationer. Produktionsrelationerna
avgör hur ekonomin organiseras i ett samhälle, medan
könsrelationerna på många sätt är synonyma med det
vi brukar kalla familjeliv. Rubin finner prototypen för
kön/genussystemet i Engels beskrivning av familjen.
Eftersom familjeliv och ekonomi ofta överlappar är

marxismen bra på att i detalj beskriva förtryck av kvinnor, men oförmögen att besvara frågan om varför det
är just kvinnor som ofta förpassas till hemmet, får lägre
löner och utsätts för andra former av diskriminering
under kapitalismen. Därför behöver familjelivets logik
förstås som ett närmast självständigt fenomen. Det är
här Rubin börjar med att granska släktskap och dess
betydelse för kön och sexualitet, det hon kallar kön/
genussystemet.

Släktskap och gåvologik
Likt Marx analys av kapitalismens interna spänningar
vill Rubin visa på liknande motsägelser inom kön/genussystemet. Kvinnans underkastelse, som antas vara
naturlig, framstår i mer ingående beskrivningar av släktskap som en påtvingad roll, en struktur som upprätthålls av ett kulturellt determinerat sätt att leva. Claude
Lévi-Strauss och Sigmund Freud, som i sina teorier om
släktskap och barnets sexuella utveckling skildrar processer som bygger på tvång och självförsakelse inser
emellertid inte själva, enligt Rubin att deras egna beskrivningar har kritiska följder gällande kön/genussystemet, vilket en feministisk analys synliggör.
Enligt Lévi-Strauss fungerar släktband som förutsättningar för kulturens framväxt. Släktskapets struktur bär
i synnerhet på två funktioner som leder till förtryck av
kvinnor. Den första är gåvogivandets funktion för etablerandet av nära relationer. Genom att ge bort kvinnor för äktenskap kunde grupper ingå sociala överenskommelser i form av släktskap. Den andra funktionen
är incestförbudet, som inte enbart bör beskrivas som
ett förbud mot sexuella relationer inom familjen, utan
snarare som ett påbud att gifta bort familjens kvinnor.
Äktenskapet är släktskapssystemets kärna, och grunden
för den kulturella uppfattningen av kvinnan som en
”gåva” till mannen.
Det Rubin emellertid vill kritisera är antagandet att
kvinnor, för att släktskap ska uppnås, måste fungera
som gåvor, medan män av naturen är gåvogivare och
de som tar initiativ till att ingå i sociala konstellationer. Samtidigt framhåller hon att denna beskrivning
kan hjälpa oss att se en särskild aspekt av kön/genussystemet, eftersom utbytet av kvinnor är en historisk
institution som lever vidare på olika sätt idag. Den är
ett uttryck för en logik som gör gällande att kvinnan är
underkastad i utgångsläget. I sin vidareutveckling av
hur genus/könssystemet blir betydelsefullt i en kultur,
vänder sig Rubin till Freud, eftersom psykoanalysen
belyser hur etablerade kulturella praktiker formar vårt
medvetande.

Från mångtydighet till kulturellt bestämd mall
Psykoanalysen är på ett unikt sätt begreppsligt utrustad
för att beskriva kön och sexualitet, och den teori som
kommer närmast att åskådliggöra mekanismer som
bidrar till att upprätthålla kön/genussystemet. Genom
att läsa Freud genom Lacan gör Rubin en symbolisk
och språklig snarare än biologisk tillämpning av psykoanalysens Oidipuskomplex. I korthet innebär den
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psykoanalytiska teorin att barn under sin uppväxt får
lära sig vad kön/genussystemet är och vad deras plats i
sammanhanget ska vara. När de konfronteras med vad
som är tillåtet och förbjudet inträder en kris, och barnet
som ursprungligen är förmöget till sexuell mångtydighet tvingas in i en kulturellt bestämd mall. Enligt Rubin
är Oidipuskomplexets kristillstånd en utvecklande process som alla barn måste gå igenom för att formas till
sexuella individer. När barnet växer upp och går igenom
Oidipuskrisen formas den sexuella identiteten på några
viktiga sätt. Barnet tvingas att utifrån sitt biologiska kön
konfronteras med roller som man, kvinna, son, dotter,
far och mor på olika sätt. Huvudrollen i dramat innehas
av fallossymbolen, som oftast tillfaller individer med
en penis. Att äga en fallos innebär att ha makt i relationerna som exempelvis beskrivs av Lévi-Strauss. Det
hittills androgyna och bisexuella barnet blir man eller
kvinna utifrån hur det tvingas förhålla sig till fadern
och modern. Modern, som varit föremål för barnets
sexuella drift, tillhör fadern och är därför otillgänglig. Fadern, som innehavare av fallos, blir föremål för
avund på olika sätt. Sonen får inte åtrå modern, men
kan däremot förvänta sig att bli tilldelad en lämplig
hustru i ett äktenskap där han själv kommer att etableras som fallosägare, så länge han inte kastreras av
fadern. Dottern, som redan är kastrerad, kan däremot
inte själv tilldelas en fallos i äktenskap. Hennes enda
hopp är att bli given, av fadern, som gåva till en fallos
hon tillåts åtrå.
Rubin framhåller att uppfattningar om penisavund och
kastrering hos Freud är beskrivande för våra kulturella
uppfattningar trots att den utgår ifrån en 1800-tals-syn
på sexualitet och kön som hon är ute efter att kritisera.
Oidipuskomplexet beskriver visserligen kön/genussystemets mest grundläggande mekanism, men, menar
Rubin, upprätthåller som teori även denna mekanism.
I ett samhälle där könsroller reproduceras igenom genus/könssystemet är kvinnan bunden till att både av sig
själv och andra ses som gåva, snarare än en autonom
givare. Rubriken till Rubins text hänvisar till detta fenomen, men är också genom referensen till Marx kritik
av den politiska ekonomin en påminnelse om att samhälleliga system är historiska och kulturella, snarare
än naturgivna. Därför, påpekar Rubin, är det möjligt
att motverka Oidipuskomplexets destruktiva följder
genom att exempelvis förändra kulturella normer kring
kön och sexualitet och även uppfostran av barn. På samma sätt som moderns och faderns traditionella roller
reproducerar krisen, kunde en mer jämlik fördelning
av omhändertagandet och en avveckling av förväntad
heterosexualitet leda till ett omskapande av könsmedvetandet. Rubins text är därmed en klassiker inom den
feministiska kritiken av äktenskapets roll och familjen,
och de sätt på vilka de upprätthållit normativa uppfattningar om kön och sexualitet.

positivt till. Vi är emellertid skeptiska till det metodologiska beroendet av psykoanalysens antagande om
undermedvetna mekanismer, och till vilken grad förtryck och upphävande av detta bör förstås i relation till
Oidipuskomplexet. I den psykoanalytiska framställningen beskrivs Oidipuskrisen som en enskild händelse, där
barnet utvecklar en grundläggande uppsättning egenskaper. Det är emellertid oklart i vilken utsträckning
perspektivet kan ge redskap för att förstå den fortgående utveckling som vi genomgår i relationer vi utvecklar
under vår livstid, eller hur senare krissituationer kan
förändra våra sätt att tänka. Vilka skäl har vi egentligen att tro på att undermedvetna relationsmodeller
formar vårt tänkande, i synnerhet framom vårt aktiva
deltagande i kultur och socialt liv? Även om det är belysande att se på hur könsroller framträder för barn
under deras formativa år och reflektera över invanda
tankar i våra etablerade kulturella institutioner, tror vi
att det är viktigare att vända blicken mot den konkreta
språkliga verksamheten som äger rum exempelvis när
föräldrar uppfostrar sina barn.
I The Claim of Reason hävdar filosofen Stanley Cavell
att barn inte enbart lär sig betydelsen av ord i relation
till objekt, utan språkinlärning är snarare en invigning i
ett visst sätt att betrakta världen genom språket. Rubins
beskrivning av sonen som förväntar sig att bli tilldelad
en kvinna är visserligen ett sätt på vilket ett särskilt
könsmedvetande växer fram. I denna beskrivning får
emellertid de undermedvetna processerna prioritet
framom en förståelse av hur könsroller lärs ut som en
livsform, i vilken människan har möjligheten att vara
en aktiv och därmed även en kritisk mottagare. Därför
skulle ett förslag på hur Rubins projekt kunde utvecklas
vara att vända blicken mot vardagens möten. Vilken typ
av skämt är roliga? På vilka olika sätt tilltalas män och
kvinnor? Snarare än att helt förkasta Rubins undersökning föreslår vi att detta är ett område som bör tas på
allvar, eftersom våra liv utspelar sig i den komplexitet
som kön/genussystemet utgör.
Ett aktuellt exempel på hur Rubins analys relaterar till
vardagen kunde vara #metoo, ett slags avtäckande av
det som varit dolt eller undangömt i vår kultur. På olika
sätt synliggjorde rörelsen hur till synes små handlingar
som skämt hängde ihop med grövre uttryck av förtryck.
I reflektionerna framkommer hur olika typer av både
maskulinitet och femininitet bidragit till problemen. Vi
tror emellertid också att möjligheten till mer positiva
och frigörande konstruktioner av könsidentiteter kan framträda. Omvärderingen är därför
inte ett avvecklande av kön, att se enbart
destruktiva uttryck. För att återanknyta till
Rubins psykoanalytiska terminologi, så det
är fallosen, som en symbol för makt, snarare
än penisen, som bör ifrågasättas (kastreras).
Ryan Manhire
är doktorand i filosofi vid Åbo Akademi
och Flinders University.

Mångdimensionell inlärning
Rubins text kan vara viktig läsning för att förstå och
avveckla könade former av förtryck. Insikten om kön
/genussystemets betydelse är något vi förhåller oss
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Rickhard Dahlbäck
är magisterstuderande i filosofi vid Åbo Akademi.
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