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Abstract

Girl gazes. Visual narratives on, of and through upper-secondary-school students’ bodies
This thesis investigates enactments of femininities, bodies and images among young women in two art and design
classes at urban Swedish upper-secondary schools. The theoretical framework combines visual culture, performativity and
new materialism, contributing to art education research and girlhood studies. Based on a nine-month ethnographic field
study, including the collection of a) ethnographic field notes, b) photo documentation of the participants’ images created
in classrooms and during spare time, and c) photo-elicitation-based interviews, the study explores students’ everyday
engagement with images, referred to as visual narratives. These were investigated in relation to norms surrounding the
becoming of girls, at a time when the schools in the study were both strongly promoting gender equality and some public
debates suggested a postfeminist condition, i.e. that feminism has moved beyond the balance of equality. The thesis suggests
that the relationships between visual narratives and bodies revolve around a particular type of gaze: the girl gaze, i.e.
practices of looking, a communicative and aesthetic activity, in which the participants see themselves, their bodies and the
world around them. Girl gazes consist of other gazes, such as the female gaze, the oppositional gaze, the transgender gaze
or the white gaze. Each of these is investigated in three analytical chapters. In the chapter ‘White gazes’, theories of visual
culture theory are combined with critical whiteness studies to analyse how certain bodies will not pass as white in a white
school space in art teaching. Whilst talk about race in the Swedish antiracist classroom is taboo and silenced, race is indeed
visible. For example, a subordinated non-white femininity is a theme in one actual school assignment. Colour-blindness, in
a Swedish school context, should thus be understood not as a problem of seeing colour but as a taboo-laden silence when
faced with stereotypes. The chapter ‘Screen gazes’ investigates how emotions circulate when visual narratives are produced
on screens. Social media is often talked about as a female arena, and the making of selfies as narcissistic. However, allowing
images that explore femininity and emotions to flow on social media might be a way to give femininity a place in the
limelight. The study also discusses the humorous side of girl gazes, which may work as feminist counter-narratives by
ridiculing gender norms. Finally, the chapter ‘Future gazes’ deals with aspirational identities – the embodiment of aesthetic
ideals and future gazes. Tattoo culture, fitness culture and feminist statements in the form of art bricolage are studied as
examples of work on bodies in relation to aesthetic ideals. These examples also came together in a common desire among
the participants to become someone – to become known and recognised. In sum, in this thesis, the media-oriented term
girl gaze – hitherto found with a hashtag in front of it, revealing its connection not with a scientific sphere but with social
media – is a gaze constructed by gender and generation and other intersectional nexus points of social categories. Despite
the commitment to gender equality in the classroom, the results show that equality is rather contested and continuously
negotiated. The concept of the girl gaze can help to direct the analytical focus towards what is not yet visible, and to bring
paradoxes surrounding girlhood and femininity to the surface.
Keywords: gaze, femininity, girls, the body, visual narratives, visual culture, art education, images, reflexive
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Förord

Hur långt får ett förord vara? Hur, invecklat, generaliserat, strikt, tårdrypande,
tacksamhetslystet får det lov att vara? Var går gränsen för vem som ska tackas
och vad som ska inkluderas? Fysioterapeuten, katten och Anita med sina välordnade fotoalbum har varit oumbärliga i skrivandet – liksom hela min bakgrund. Vilka metaforer kan man använda? Är det till exempel bra att omtala
avhandlingsarbetet som en resa fram till en slutdestination? Kanske som ett
sportevent? Är inte båda exemplen för linjära? Jag ställer frågorna inledningsvis så att ni som varit mina handledare kan svara i marginalen.
Det är också er handledare som jag tackar först. Tack Hillevi Ganetz för
noggrann läsning, alltid redo med rödpennan – alltid vänligt uppmuntrande.
Med din hjälp har jag tagit mig upp för en rad kullar, väl medveten om att det
finns högre bergskedjor. Jag är glad över att du manat mig att hitta stigar själv.
Och ja, jag valde kart- och landskapsmetaforerna. Fjällen blir utgångspunkt
för jag fortfarande kan känna vinden i håret och smaken av träningsvärk, men
framför allt kan jag för min inre blick se oändliga vidder efter sommarens
vandring. Vad kan gå fel med den sortens metaforer – annat än att jag hittar
vilse? Tack Ketil Thorgersen för smarta påpekanden och relevanta frågor, utan
dem hade texten varit betydligt vekare. Frågorna har bitvis varit som myggorna i fjällen: stillsamt svävandes. Vart man än vänder sig, en liten ton av
musik i örat som gjort mig alert. Blir det tyst är något fel. För myggor liksom
frågor – är en nödvändig entitet för att få ekosystem i balans. Jag tacksam för
alla surrande frågor. Tack Anette Göthlund som inledningsvis visade hur kompassen fungerade och vecklade ut kartan – och som de senaste åren följt projektet lite från sidan. Du är en kartritare och jag uppskattar din expertis på
visuell kulturteori. På många sätt är det din förtjänst att avhandlingen blev ett
bidrag till visuell kultur, bilddidaktik och flickstudier. Tack Gunnar Åsén för
en bra uppstartssträcka väl grundad i bildpedagogiken.
Tack Fanny Ambjörnson för klok läsning vid halvtidsseminariet. Du förklarade vad en avhandlingspackning bör innehålla och hur den ska packas.
Dina texter har återkommande inspirerat min packning.
Anna Sparrman, dina råd och akademiska arbete är för mig som de där små
kvillrande bäckarna med friskt och klart fjällvatten. De hörs på avstånd och
får en att vilja dra sig ditåt, gå lite till. Jag hade så roligt på Tema Barn forskar1

kursen och jag uppskattade din slutseminarieläsning mer än vad som kan skrivas här (utan att handledarna börjar notera i kanten om affektskapande adjektiv). Dina teoretiska råd har varit nödvändiga – som vattnet – och lika kul som
det är att hoppa på stenarna i en fjällbäck har det varit att skriva klart studien
efter din granskning.
Tack Jenny Berglund för grönläsning, jag kände mig härligt stolt efter att
du läst, stolt över att inte få tillbaka en tung bunt med rättade texter – utan att
istället få vandra vidare med lättare packning – med ett par goda råd på vägen.
Tack TA-personal och kollegor på HSD ni har gjort min forskningstillvaro
trevlig! Ett särskilt tack till min (numera före detta) prefekt Inger Eriksson,
prefekt Ulrika von Schantz, Sara Rylander, Kristina Lanå för vänlig och respektfylld hjälp. Jag kommer att minnas och föra omsorgen vidare.
Många andra har varit oumbärliga vägvisare och på olika vis trampat upp
stigen framåt de senaste åren: Maria Wassrin, Eva Hallgren, Elin Låby, Marie
Hållander, Mikael Persson och Stina Wikberg ni är stadiga kryssmarkeringar,
när jag blickar framåt ser jag er och förstår att riktningen är rätt. För doktorander, och de som mer nyligt har disputerat, är de bästa att ha sällskap med på
vandringen och de man lätt vill pausa ihop med. När man dricker kaffe ihop
delar man en hel värld av förståelse av hur det är att vandra: era vandringsoch utsiktstips har varit betydelsefulla och fikapauserna uppskattade. Tack nuvarande doktorandvänner på HSD, och tidigare: på Cehum, ERG och UTEP.
Likaså har jag uppskattat navigeringshjälp från olika seminariegrupper: under de senaste åren seminariet i ämnesdidaktik med postteori. Tack hela gruppen, särskilt Karin Gunnarsson, Simon Ceder, Lisa Öhman, Maria Wassrin,
Marie Hållander och Elsa Szatek för läsningen av kapitlet om skärmblickar.
Att veta vad och hur man ser i fjällen är nödvändigt. Några som hjälpt mig
träna min blick är: Det numera vilande baltisk-nordiska Nordforsk nätverket
Contemporary Art and Visual Culture in Education under ledning av Helene
Illeris med flera. CAVIC hade den fina förmågan att sammanföra bildpedagogik, bilddidaktik, visuell kultur och konstnärliga perspektiv och var en bra
början på doktorandstudierna. I den miljön kände jag mig hemma. Tack till
Visual Culture – Visual Methodsgänget med Århus som nav, men med världsvid sträckning: Tack Annette Markham, Anne Marit Waade, Sarah Pink och
tack till alla kloka doktorander jag fått kontakt med därifrån.
Det finns vissa seminarietillfällen och möten som varit viktiga för den här
texten: De uppmuntrande kommentarerna av Jack Halberstam har varit betydelsefulla, liksom bra feedback från Ulrika Dahl, Jenny Sundén och Hillevi
Ganetz i kursen i feministisk kulturteori. Tack Karin Aronsson och Ann Phoenix (som vet när en studie är klar). Tack Tommaso Milani för din blick och
tack Kajsa Isenberg för din fina bearbetning av fotografierna och för råd om
grafisk form. Tack René León Rosales och Rickard Jonsson för initierade
kommentarer på kapitlet Vita Blickar. Tack Ingrid Carlgren och Eva Österlind
för god utbildningsvetenskaplig grund.
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Till studiens deltagare: ni som bebor eller har bebott mitt fältstudielandskap: Tack! Ni ungdomar som generöst berättat och introducerat mig till era
bildvärldar, tagit med mig på museer, gallerier och andra platser, öppnat upp
era privata konton på sociala medier. En forskningsstudie, visade det sig, har
inte utrymme att återge ens en bråkdel av allt ni delgett mig. Några av er hittar
kanske inte era anonymiserade jag, känner inte igen sig i berättelserna, men
analyserna bygger på så många fler betydelsefulla möten och iakttagelser än
de som har blivit till text. Jag lärde mig mycket av er alla. Tack också till er
bildlärare som frikostigt lät mig få komma in i era bildsalar. Det är ingen liten
sak att ha en forskare i klassrummet under flera månaders tid. Jag såg att ni
genom er professionalitet, kompetens och genom ert stora engagemang för
bilddidaktik och för eleverna hade möjlighet att öppna dörrarna. Jag har vågat
skriva rättframt just därför att ni var så kompetenta och engagerade. Månaderna i era bildsalar gav mig inte bara mitt material, för egen del var det därtill
en lärorik auskultationsperiod.
Till mina barn: Henny, du som föddes när jag nyligen blivit doktorand, innan dig kom Gunnar och milaväg före kom Frank. Ni vandrade med mig i
fjällen i somras och jag kan bokstavligt, fast jag ofta framhärdar det bildliga,
säga att jag släpade mig vidare i era fotspår upp till Låktatjåkko. När jag såg
mönstren av gummistövlar i storlek trettiofem, trettiosex och fyrtiosex framför
mig i snö och uppförslut förstod jag att det bara var att hänga på. Jag insåg att
ni ofta går före och leder vägen. Ni är väldigt fina. Jag älskar er.
Tack Rickard Jonsson, min älskade och min inspiration. Jag tycker om dig
och är nyfiken på vad du gör, därför hade min avhandlingsstudie aldrig kommit till om inte du skrivit din. Nu vet jag hur det är att doktorera. Jag vet också
att när du läst och kommenterat har texten slipats. Det har tagit lång tid – det
verkar finns en slags analogi mellan doktorerande trebarnsfamiljeliv och den
svenska fjällkedjans mjuka höjder. Ditt tålamod är oändligt. Dina råd är de
bästa. Jag tvekar på vilken kart- och landskapsmetafor jag ska tillskriva dig.
Du är som ett dopp i en fjällsjö – uppfriskande, klargörande och efteråt hettande i huden. Men eftersom du är min förebild i den här skrivprocessen
copypejstar jag ditt tack till mig: du är allt.
Kartor, som den här metaforiska över avhandlingsfjällen, har ritats i långa
tider. Att teckna en karta är också ett sätt att ha makt. Makt att benämna, illustrera och bedöma: vad är en djurstig eller människoväg, vad är mitt (land)
eller ert? På samma sätt är det här med att tacka också att ha makt. Vem nämns
och vem glöms? Jag avslutar med ett större och vidare tack till kollegor inom
akademin, inom skol- och konstsfärerna, till släkt och kära vänner. Även sånt
som inte syns på kartan och har nämnts i den här skildringen, finns i landskapet
och många fler än jag delar rum – det är jag varmt tacksam över.
Maria Eriksson, Gubbängen i augusti 2019
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Kapitel ett: Tillbakablickar

Bild 1-4. Skinn mot skinn. Ur privat fotoalbum, författaren med vänner 1990.

Tre vänner poserar framför en spegel på ett enkelt hotellrum. Den ena av dem,
hon som trycker en herrhandväska mot den nakna kroppen, är jag. Det är sommar 1990. Vi är arton år och gymnasietiden på Schillerskas bildlinje är över.
Det firar vi genom att tågluffa genom Europa till Berlin, Prag, Winterthur,
Bologna och Lissabon. Vi har remsandaler på fötterna och bär stora rygg-

5

säckar. Jag har en Olympus Om-1 runt halsen och resecheckar insydda i kläderna, Lonely Planet ligger välbläddrad i packningen. I Lissabon ska man
köpa lädervaror och åka spårvagn står det i guideboken – uppmaningar som
vi följer trots att vi är från spårvagnsstaden Göteborg. Lissabon vibrerar av
värme, en plastkasse dinglar i min hand på vägen hem från marknaden. I den
ligger herrväskan i brunt naturskinn, avlång med dubbla fickor framtill och
skjutknapp i mässing plus ett par nougatfärgade herrskor i mocka, ett fynd. På
eftermiddagen drar vi tillbaka till hotellet för att vila. Vi dricker vin och
knäcker en vattenmelon i duschkabinen, sköljer bort svetten och vilar oss en
stund innan någon av oss kommer på att inköpen måste förevigas.
Det är Anita som inledningsvis fotar, men sen turas vi om: Janna, Anita och
jag. Temat är, bestämmer vi, skinn mot skinn. Sexigt och göteborgsvitsigt på
en och samma gång. Det gäller att fokusera, att se till att det blir rätt. När
slutaren slår igen finns ingen chans att ändra sig, radera och göra om. Film är
ganska dyrt så det blir bara några få bilder trots långa förberedelser. Vi
skrattar och testar poser. Det är pinsamt, pirrigt och kul. Skor och väskor ska
synas. Och så det andra skinnet – människoskinnet. Slanka bleka ben. Kroppskurvor. Ansikten som drömmande blickar bort. Kroppsuttryck som balanserar
mellan utmaning och prydhet, mellan medveten posering och en barnslig efterapning av bilder vi sett förut.
Så här långt senare kan jag inte påminna mig om att vi skapade bilderna för
att någon annan skulle titta på dem, men å andra sidan hade vi knappast poserat och lekt utan en kamera med film i. Det var den visuella händelsen1 i sig
som var i fokus: Själva fotograferingsakten av det gemensamma självporträttet. Bilderna skapade berättelser om vilka vi var, och än mer, vilka vi ville
vara. Internet, mobiltelefoner, digitalkameror eller för den delen selfies fanns
ännu inte i våra föreställningsvärldar. Det närmsta ett slags spridning av fotade
porträtt var sådant som skolkataloger och konfirmationsporträtt. Konfirmationsbilderna var som små hockeybilder, där man högtidligt poserade och fick
sitt namn satt i times inunder. Bilderna var tänka att bytas bort, men mina
snabbt stuvades undan i skrivbordslådorna.
Jag och mina vänner inspirerades av bilder på gallerier och museer, i ungdomstidningar och på LP-konvolut. Vi såg film på Göteborgs filmfestival och
målade dekorationer till Karnevalsföreningens festival. Jag tycker mig minnas
att jag hade sett Francesca Woodmans bilder, och definitivt Beatrice Dalle på
bio i rollen som den sexiga och psykiskt labila Betty Blue. Helt klart var vi
impregnerade av en hel kultur av ung naken femininitet. Vi gjorde tonårsliv
under åttiotalets hypersexualiserade, smala kroppsideal och förhöll oss till den
tidens högt skurna badkläder och rakade bikinilinjer. Sånt kände vi till genom
de tidiga pubertetsårens närläsning av ett fåtal tummade exemplar av VeckoMirzoeff (1999), en förklaring finns också under rubriken Visuell kultur – historiska instamoments i den här avhandlingen.
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Revyn. Det var också tidningen där vi sett Yvonne Ryding vinna Fröken Sverige titeln för att sen – på en scen i Florida – övertyga världen att en lång,
blond och blåögd kvinna året 1984 var universums vackraste varelse.
Genom uppväxten och tågluffen ner genom Europa lärde vi oss att våra
kroppar var en tillgång, en resurs men av ett annat värde än Thomas Cooks
resecheckar som vi då och då löste in i olika europeiska valutor. Vi, liksom de
flesta unga tjejer, erfor att det var kvinnokroppen – inte minst den långa, unga,
ljushyllta och blåögda – eller den konstnärliga psykiskt labila – som var den
laddade, den snygga, den sexiga. Det var de bilderna av femininitet och kropp
vi kände till. Det var den sortens kroppar vi bar med oss ner i Europa – ett
sexonomiskt2 kapital.
Valet att ägna de första sidornas utrymme åt en berättelse om ett yngre jag
är en del av ett reflexivt perspektiv. Mitt jag, fast på en annan plats och i en
annan tid, men där kropp, bild, teknik, tid, plats, materialitet, estetik, relationer
och praktiker, då precis som nu, är viktiga komponenter i uppförandet av subjektsskap. Den Maria som jag rekapitulerar var 1990 i samma ålder som föreliggande studies deltagare är när jag möter dem på 2010-talet. Det som jag och
mina vänner gjorde när vi fotograferade oss själva har kopplingar till den här
studiens tema: sätt att se, femininitet och ungas visuella berättelser om, genom
och med hjälp av kropp. 1990 hade vi ingen aning om att bildlinjen – dåtidens
motsvarighet till det samtida estetiska gymnasieprogrammet med bild och
formgivningsinriktning – bara var början på våra konststudier vilka tog oss
alla tre vidare till olika konsthögskolor. Inte heller kunde jag gissa att jag att
jag skulle bli bildlärare på estetiska programmet, eller för den delen att jag
senare skulle beforska flickskap och bildskapande. Allt detta positionerar mig
som forskare i förhållande till de fält jag undersökt och ger den som läser en
möjlighet att förstå med vilka ingångsvärden jag tagit mig an studien.
Det här är således en studie kring visuell kultur. Om uppförandet3 av och
berättandet om femininitet, ett begrepp som i den här texten samspelar med
kropp och med sexualitet, ålder och ras, vilka inte alls är alla, men några viktiga komponenter i relationellt subjektskapande. Texten handlar om hur kroppar gör och görs specifikt genom blickar och hur kroppar interpelleras och
känner begär att uppföra vissa visuella representationer.4 Det är dessutom en
2

Begreppet sexonomiskt har jag lånat från en debattartikel i Dagens Nyheter 2016-05-07 av
Kristoffer Ahlström.
3 Ordet uppförande är en översättning av engelskans enactment vilket är det begrepp som Annemarie Mol (se Mol & Law, 2004; Mol, 2008) använder för att beskriva en modifierad version
av performativitet. Att något uppförs beskriver här hur något görs i praktiker, det ska inte sammanblandas med bedömande uttryck som ”gott eller dåligt uppförande”. Översättningen av begreppet är lånad av Francis Lee (2012). Jag utvecklar min begreppsdefinition senare i texten.
4 Bilder lämpar sig särskilt väl att studera som mångbottnade verktyg för subjektsskapande
praktiker. För till och med inom en och samma bild är växlingen mellan objekt och subjekt är
möjlig (Eriksson & Göthlund, 2012).
7

studie om hur kroppar formas av temporalitet och av platsers sociala estetik –
i skolan och i de kontexter där den här studiens deltagares visuella berättelser
blir till: de sociala nätgemenskaperna, gymmet, tatueringsstudion, på klubbar
och så vidare.
Mina utgångpunkter för att studera detta kretsar kring blickar och bildskapande. Det handlar om en speciell sorts mångfacetterade blickar vilka jag definierar som flickblickar – sätt att se på sig själv, sin kropp i relation till världen
runt omkring kroppen för den som definierar sin kropp som ung och feminint
konnoterad. Men det handlar också om hur omgivande kultur betraktar förkroppsligat flickskap och den medvetenhet som studiens unga har kring det,
till exempel hur man på olika sätt kan göra sig synlig genom att relatera till
figuren flicka. Det handlar om kropp som görs genom en specifik ålderstillhörighet, klädkoder och stilar– och inte minst genom kroppens egna resurser:
muskler, kanske slanka ben, runda bröst och hud som till exempel kan kompletteras med tatueringar. Flickblickar – de som ser och visar sig för andra
som en strategi för att njuta, för att begära, eller känna, men också för att uppföra sig själv genom visuellt berättande.
Kropp och kroppslighet är aktuella begrepp, centrala för förståelsen av subjektsskap eftersom kropp och subjekt är sammanflätade inte minst just genom
blicken, men trots det har kropp och kroppslighet fått en undanskymd plats i
både skolan och skolforskningen. Inom närliggande fält är kroppen desto mer
synlig som i konstvetenskap, genusvetenskap, kulturstudier, antropologi och
sociologi. Det är angeläget att belysa frågor om visualiserad kroppslighet och
om kroppar i sig, samt vad dessa kan betyda i ungas liv också i utbildningsvetenskaplig och bilddidaktisk forskning.
En vanlig tanke kring ungas görande av femininitet och presentationen av
den egna kroppen som en resurs för att uttrycka sexighet brukar bemötas med
vuxenvärldens vånda och rädsla. Ofta följer påståendet om att det finns ett
högt pris som just unga kvinnor måste betala: att bli objekt. I den kommande
texten försöker jag inte bortse från att objektifiering ofta har en relation till
uppförandet av femininitet. Samtidigt: sett till mängden är forskning om risk,
sexism och objektifierad femininitet betydligt större än den forskning som
också inriktar sig på feminint subjektsskapande som fokuserar de roliga, lustfyllda, nyfikna, undersökande, kunskapande och kreativa aspekterna av det
visuella berättandet. Det som både kan ses som det stereotypt reproducerande,
det normåterskapande och förtryckande, men också som det produktiva och
frigörande – det som ser till socialiserings- och lärprocesser utan att på förhand
sätta in risk som en parameter. För att växande, som Bond Stockton (2009)
skriver, sker inte bara uppåt och i räta linjer, barn och unga växer också på
tvärs.
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Bakgrund och syfte
En skola är fylld av kroppar och blickar – unga kroppar och vuxna kroppar
vilka förstås och relaterar till varandra på olika vis beroende på aspekter som
till exempel ålder, genus/kön, klass, sexualitet, funktionalitet, etnicitet och ras.
I skolan möts och reagerar kroppar på varandra, man kan säga att kroppar gör:
de pratar, lyssnar, lämnar ifrån sig värme, ljud i korridorer och klassrum, de
sprider dofter som den gemensamt uppbyggda doften av surt svett i omklädningsrummen, de nöter gemensamt mjuka fördjupningar i stentrappor. Kroppar stöter samman i frivilliga och ofrivilliga beröringar, en kram från en vän,
en oväntad krock i korridoren, den vuxna handen på den ungas axel, eller efterlämnade viruskolonier på ett dörrhandtag. Men kroppar bidrar också till
skapandet av artefakter – som till exempel de bilder som produceras i bildundervisningen eller de snapchat-meddelanden som snabbt pilar från skärm till
skärm. Bildskapandet för oss närmre en ytterligare sak av vad kroppar ofta
gör: de ser. Kroppar involveras i olika seendepraktiker, olika sorters blickar,
vilka bidrar till uppföranden av olika kroppar och relationer.
Få platser är så beroende av en sorts specifika och ändå utbytbara kroppar
som skolan. Vid höstterminens start fylls den av kroppar i ett visst åldersspann: kroppar som uppfyller normen för en viss skolform, i mitt exempel
gymnasiet. Kroppar som när examenstiden är över och åldersspannet passerat
skickas vidare samtidigt som nya kroppar i ”rätt” ålder fyller skolan på nytt
(MacDougall, 2006). Kroppar är helt enkelt en högst väsentlig del av skolan.
Trots att kroppar utgör en stor del av skolpraktiken tycks kroppar i hög utsträckning ha varit bortglömda i både pedagogik och forskning om skola, skriver Elspeth Probyn (2004, s. 22) och Carrie Paechter (2006) i det inledande
2000-talet. Paechter (ibid.) konstaterar att inte minst fältet skolforskning med
inriktning mot genus är ett forskningsområde vilket länge har åsidosatt kroppars materialitet. Skälet, menar Paechter, är att upplysningstidens kartesiska
dualism, att uppdelningen av kropp och själ som motsatspar fortfarande lever
kvar i dagens skolor. Den rationella tanken och förnuftet, snarare än det förkroppsligade och kroppar i sig, har setts som det centrala och viktiga i skolsalen genom skolhistorien. Det har, kritiserar Paechter (ibid. s.123), förpassat
elevers kroppar till något som ska disciplineras, som ska hållas friskt och hälsosamt för att underlätta intellektuell bildning.
På senare år har teman kring kropp, skola och femininitet blivit ett växande
forskningsfält, så väl internationellt som nationellt.5 En av forskarna inom fältet, Jessica Ringrose (2013), konstaterar att en oro, som hon kallar postfemin-

5 Inom

nationell forskning finns till exempel Karin Gunnarsson (2015) samt Larsson & Fagrell
(2010) och Lindqvist, (2010).
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istisk, cirkulerar i internationell mediekontext och populärkultur och får politiska implikationer på skolans förhållningssätt till flickor. Postfeminism, i den
här kontexten, är en reaktiv rörelse som bygger på en föreställning om att
feminismen ”gått för långt”. Orosföreställningarna, sammanfattar Ringrose,
handlar om tre saker: om pojkars dåliga skolresultat som till del skylls på att
flickor tar för sig allt mer. Den handlar vidare om en oro för att flickors jämställdhet har släppt lös en ny sorts flickighet nämligen den aggressiva, tävlingsinriktade flickan vilken vidare ofta patologiseras. Den tredje oron gäller
framväxten av en sexuellt frigjord femininitet vilken ses som en risk i sig. Den
postfeministiska oron Ringrose beskriver pekar med andra ord ut nya sorters
flickskap i skolkontexter som problematiska och spelar på föreställningen att
de genuskategorier som i debatten vägs mot varandra inte bara har balanserats,
de har passerat jämställdhetens vågräta norm vilket möjliggjort för nya
flickskap att likt en nyfiken Pandora öppna asken till ovan nämnda olyckor.
Forskning om genus har ofta utgått från en annan given utgångspunkt än
de mediebilder och populärkulturella uttryck som refereras ovan, nämligen att
en global ojämställdhet råder till favör för männen. Global gender gap report
20186 bekräftar den statistiska bilden av en sammanlagt positiv men långsam
rörelse mot ett allt mindre glapp mellan könen. Om progressionen fortsätter i
nuvarande takt kommer jämställdhet i områden som hälsa, politisk delaktighet, ekonomi och tillgång till utbildning att uppnås, men först om tvåhundra
år.7 Jämfört med en global nivå har de nordiska länderna sammantaget nått
längst inom alla de undersökta områdena i rapporten. Det är därtill inom utbildningsområdet som såväl Sverige, som världen globalt, kommit längst mot
jämställdhetsmålet. Med jämställdhet som samhällelig värdegrund finns det
goda skäl att fortsätta forska inom fältet genus och utbildning, också i miljöer
där jämställdheten verkar ha kommit en bra bit på vägen sett till statistiska
mätningar.8 Därtill talar statistik ett språk, etnografiska forskningsstudier ett
annat, där den kvalitativa analysen kan ge viktiga kunskaper om hur den jämställdhet vi påstås nått ser ut i praktiken, något som denna studie kommer att
fokusera i förhållande till gymnasietjejer.
Genom att undersöka seendet som praktik och genom att diskutera hur
några tjejer i gymnasieåldern ser på vad kroppar i sig, och kroppen som motiv
i visuella berättelser kan göra, undersöker jag hur femininitet uppförs i visuellt
berättande om med och genom kroppar. Att kroppar uppförs är ett begrepp
hämtat ifrån Annemarie Mol (Mol & Law 2004, Mol, 2008). De använder det
6 Rapporten

är framtagen av World Economic Forum (2019).
Se Zahidi, Geiger, & Crotti (2019, s. vii ).
8 Kvinnors tillgång till utbildning på alla utbildningsnivåer ligger i Sverige 2018 på 0,998 där
siffran 1,0 utgör en helt jämställd tillgång. Värt att notera är att Svenska siffror enligt den här
rapporten generellt fallit, om än marginellt sedan föregående rapport genomfördes 2006 (Wood,
2018).
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svåröversatta engelska begreppet enact, vilket utgår ifrån ett performativt görande, men med tillägget att det också orienterar sig mot en materiell agens
som möjliggörs genom relationella sammanflätningar mellan materialitet, socialitet och kultur. Begreppet kan på så sätt förstås som en tillblivandeprocess
där det performativa samspelar med ett nymateriellt sätt att förstå agens.
Mitt fokus på seendepraktiker gör mig särskilt intresserad av hur vi ser, det
jag kallar blickar. Frågan hur vi ser, i den här studien, handlar inte om en
fysiologisk redogörelse kring vad syn är eller diskussioner kring nervsystemets komplexa förmåga att uppfatta ljusvågor och omtolka dessa till synintryck. Nej, frågan om seendet ska förstås som högst social och kulturell och
samtidigt något som görs genom kroppar i olika praktiker.9
Rebecka Coleman (2009) konstaterar kritiskt att feministiskt orienterade
diskussioner länge varit upptagna av ett linjärt perspektiv på blickar, bilder
och kroppar där främst mediebilder beskrivs skapa negativ självsyn. Det verkar förutsättas att bilder kan påverka människor på ett närmast oundvikligt vis,
som om bilders makt över människan och särskilt över den som är flicka bara
kan förstås på ett vis: som orsak och effekt. Orsak är den farliga bilden och
effekten blir då ett ohälsosamt tvingande ideal att forma kroppen efter. Bilder
framställs som styrande, människor som passiva mottagare och strukturen
som på förhand given. Samtidigt producerar unga tjejer bilder i hög grad på
sociala medier, bilder som får stor spridning och som är stilbildande: Genom
en nyanserad analys kan det linjära perspektivet utmanas.
Valet av skolmiljö för att studera blickar och kroppar föll på det ämnesområde där blickens praktiker så väl som kroppen som tema och motiv i visuella
gestaltningar är centrala: bildämnet. Jag följer därför två bild och formgivningsklasser vid det estetiska programmet.10 Fältstudierna förläggs till två

9

Här skiljer jag mig från Mols forskning vilken förutom sociala och kulturella kontexter också
undersöker de medicinska och biologiska processerna genom vilka ett visst fenomen kan uppföras.
10 Samtidigt som ungdomar i dag generellt både producerar och konsumerar bilder i allt högre
grad, inte minst på sociala nätverksgemenskaper erbjuder den svenska gymnasieskolan sina
elever relativt få tillfällen till fördjupade ämneskunskaper i bild – eleverna på estetiska programmet med inriktning estetik och media och inriktning bild och formgivning undantagna. I
och med den nu tillämpade gymnasiereformen GY 11 försvann estetisk verksamhet (ett ämne
där eleverna kunde välja att studera bild, musik eller till exempel drama) från listan över gymnasieskolans kärnämnen. Ett meritvärdessystem där språk, matematik och naturkunskap premieras med meritpoäng (beroende på val av högskoleutbildning) infördes och fungerade vidare
som en styrning av elevernas val av valbara kurserna mot kurser som definierats som meritpoängsgrundande (se även Hellman, 2013 s.21f). Bildämnet (i likhet med många andra icke meritpoängsgivande ämnen) marginaliserades. I politiska utspel 2012 proklamerade Moderaternas
skolpolitiske talesperson Tomas Tobé att det estetiska programmet var överetablerat och att
estetisk gymnasieutbildning inte genererade de resultat på arbetsmarknaden som den så kallade
arbetslinjen strävat efter (Stiernstedt, 2012). 2018 la utbildningsministern Gustav Fridolin och
11

skolmiljöer vars pedagoger tydligt arbetat med implementering av läroplanens
värdegrund kring jämställdhet i undervisningsmiljön. I de två gymnasieklasserna är en majoritet av studiens deltagare noterade som tjejer på klasslistorna,
vilket representerar en vanlig könsfördelning på det estetiska programmet med
inriktning bild och formgivning.11 Därtill finns det i klasserna också flera tjejer
som själva beskriver sig själva som fostrade i en feministisk anda. Studien är
således förlagd till en granskning av vad som förenklat skulle kunna kallas ett
gott exempel betraktat ur ett jämställdhetsperspektiv.
En sak måste klargöras: att reducera studiens deltagare till att bara vara
skolelever med ”skolkroppar” undersökta under skoltid lät sig inte göras.
Kropparna som jag följde i mina fältstudier sträckte sig längre än så. De räckte
utanför bildsalarna och de vidgade sig, genom minnesreflektioner och framtidsvisioner, såväl bakåt som framåt i tiden. Att produktionen och konsumtionen av visuella berättelser kring kroppar också fortsatte utanför bildsalens
väggar och att det ständigt fanns ett inspel utifrån också i bildundervisningen
var uppenbart – inte minst som samtidskulturen i hög grad är visuell och bilder
generellt påstås ta över utrymmen från skriven text (se van Dijck, 2013). Bilder utgör således en viktig del av mänsklig kommunikation. Jag valde därför
att bidra till det som ungdomskulturforskaren och pedagogikprofessorn Thomas Johansson (2009) påpekar att det råder brist på; nordiska etnografiska
studier som ser till ungdomars lärprocesser och/eller socialisation som helhet,
studier där skola och fritid inte undersöks var för sig, utan gemensamt. Jag vill
ge det helhetsperspektiv på kommunikation och interaktion som Johansson
menar kan ge ”centrala kunskaper om hur socialisation, lärande och identitetsarbete äger rum i dagens ungdomskultur” (ibid. s.25). Ett sådant forskningsfokus förklarar vikten av lokalisering (Mol, 2002), det är i specifika praktiker,
situerade på specifika platser, som visuella berättelser om kroppslig femininitet uppstår.
Jag kommer nu föra samman de tre nämnda spåren: 1) den i teori och praktik under lång tid bortglömda kroppen, 2) efterfrågan på studier kring unga
som med ett helhetsperspektiv tar plats såväl i, som utanför, skolans rum, 3)
frågan om var flickskapet står idag sett till visuella kulturer i en svensk urban
gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström fram en proposition att estetisk verksamhet åter skulle bli ett av kärnämnena i den svenska gymnasieskolan, men de så kallade allianspartierna gick samman med Sverigedemokraterna och röstade ner regeringens förslag om att
återinföra de estetiska ämnena (Adelai & Farran-Lee, 2018). Under ett fåtal år har bildämnet
med andra ord pendlat i betydelse som kunskapsämne och tillgången till ämnet på gymnasienivå
har minskat. Man kan konstatera att de estetiska ämnena, och däribland bildämnet, blivit politiserat och att frågor som rör vad som är viktig kunskap styrs av politisk agenda med kort kontinuitet.
11 Skolverkets elevstatistik (inhämtad 2019-04-23) från det senaste läsåret visar att sjuttiotre
procent av eleverna på estetiska programmet med bild och formgivningsinriktning var noterade
som tjejer, under hela 2010-talet har den siffran med någon procents variation legat fast.
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kontext. Jag gör det genom en undersökning av en kroppslig praktik, nämligen
vad unga människor gör genom blickar. Jag förstår då blicken som såväl en
kroppslig som en kulturell och social praktik. Mitt projekt är alltså en kulturanalys av kroppar och blickar. I studien undersöks tjejers sätt att se och uppföra kroppar och visuella berättelser om kroppar. Blickar och visuella berättelser är två olika, men tätt förbundna praktiker. Vi kan inte se en bild utan en
blick, eller ha en blick utan att se bilder, men ibland studerar jag bara blick
ibland bara bild.
Studiens syfte är att undersöka hur blickar deltar i uppförandet av femininitet och kropp bland studiens deltagare – några gymnasietjejers – vardagsbruk av bilder eller visuella berättelser. Det valda fältet är svenska urbana
gymnasieskolmiljöer som medvetet arbetar med läroplanens värdegrund kring
jämställdhet samt nedslag i gymnasieskoleungdomarnas fritid. De övergripande forskningsfrågorna är: Hur används och fungerar blickar i konstruktioner av femininitet bland några gymnasietjejer och deras omgivning? Hur
används och fungerar kroppar i samma konstruktionsarbete? Vilka flickblickar möjliggörs, och hur möjliggörs de, genom skolans och andra platsers
sociala estetik? Hur används tid och framtid i skapandet av femininitet?

Studiens disposition
Studien startar med en litteraturgenomgång av det nordiska bildpedagogiska
fältet och ger därtill en kort internationell utblick till närliggande forskningsstudier inriktade på girlhoodstudies och estetik, följt av teoretiska utgångspunkter uppdelade i två teman: visuell kultur och kropp. Kapitel nummer två,
Fältstudie i två bildklasser, är ett metodkapitel. Kapitel nummer tre, Att vara
eller bli i bildsalen, fungerar som en brygga från den inledande teori- och metoddelen till resultatdelen och bearbetar både teori och empiri. Det innehåller
en kontextualisering och beskrivning av fältstudieskolorna som plats, samt en
analys av platsernas relation till studiens deltagare och till de visuella berättelserna som ett sätt att rita en karta över hur feministiskt orienterade platser
och praktiker uppförs.12
Även övriga teoretiska och metodologiska delar är skrivna i tätt samspel
med empirin vilket ska förstås som en etnografisk strategi, ett sätt att visa på
hur mina val av teori och metod har formats av och format fältstudierna.
Studien innehåller tre analyskapitel: Det första av dem, Kapitel fyra: Vita
blickar, adresserar femininitet, ras, ålder och agens och uppmärksammar hur
elever i en konstfilmsgrupp använder sina egna kroppar som estetiska resurser.
I det arbetet blir vithet och icke-vithet viktiga visuella markörer, men som
12

Beskrivningen av fritidsplatser tecknas upp i samband med de analytiska kapitlen.
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Lewis (2001) konstaterar: skolans vuxna pratar inte om ras. Bildundervisningen är inte färgblind men väl tyst inför färg. Kapitel fem: Skärmblickar,
handlar om hur känslor fungerar som en resurs för femininitetskonstruktioner
på sociala nätgemenskaper. Kommunikation, konsumtion, produktion, temporalitet och teknik samverkar i en blickkultur där skam, förälskelse, glädje och
njutning är exempel på känslor som görs genom social medialitet via skärmar.
Kapitel sex: Framtidsblickar, inriktar sig på temporalitet och på förkroppsligande, eller vad jag kommer kalla pågående kroppsarbeten. Kiras
intresse för att forma sin kropp så att hon kan vinna bodybuildingtävlingen
Miss Olympia lyfts tillsammans med det passionerade intresset för tatueringar
som flera av studiens deltagare har under de här åren i mitten av 2010-talet. I
kapitlet finns också Ellas collage av modebilder där kroppar klipps ihop till
överskridande subjekt som bryter upp såväl könsidentiteter som gränser
mellan människa och djur. Förkroppsligande i det här sammanhanget står för
hur olika praktiker och för att tala med Mol och Law (2004), ontologier, bidrar
till att uppföra en vissa sorters kroppar. De tre analyskapitlen svarar mot de
platser som omnämns i anslutning till syftet: om bildsalen, de sociala
nätgemenskaps-forumen, och fritidens och framtidens platser. Därmed
fokuserar kapitel fyra på praktiken i bildsalen på den skola som inriktas mot
en professionskultur. Kapitel fem omfattar digitala visuella berättelser av
studiens deltagare båda skolorna och visar på hur fritidens bilder så att säga
läcker in i bildundervisningen i den mer ungdomskulturellt orienterade
lärandepraktiken. Kapitel sex rör sig runt fritidens bilder och lyfter en annan,
för studien central plats: deltagarnas egna kroppar.
Diskussionsdelen, Kapitel sju: Flickblickar, avslutar studien genom att
lyfta resultat och spegla dem mot varandra och mot samtida debatter om
kroppar och blickar.
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Inplacering i ett forskningsfält
Med den här studien vill jag lämna ett bidrag till det forskningsfält som riktar
fokus mot aspekter av visualitet, bildskapande praktiker och mot den produktion av kropp och femininitet som följer när främst tjejer förhandlar och konstruerar visuella uttryck i skolans bildundervisning och i andra kontexter. Studien utgår från mitt forskarutbildningsämne: utbildningsvetenskap med inriktning mot praktiska kunskapstraditioner – specifikt till lärande i bild. Definitionerna av utbildningsvetenskap har ömsom i det närmaste likställts med
didaktik och pedagogik, ömsom bildat ett paraply under vilka pedagogik och
didaktik samlats. Ämnets omfång är återkommande under förhandling (Fransson & Lundgren, 2003; Sandin & Säljö, 2006). Det finns en återkommande
efterfrågan på den utbildningsvetenskaplig forskning: nämligen att den bör
vara praktiknära och har relevans för läraryrkets kunskapsbas (Carlgren, 2006;
Sandin & Säljö, 2006). Med mina forskningsfrågor, vars upprinnelse stammar
från min egen bildlärarpraktik, skriver jag in mig i traditionen av utbildningsvetenskaplig praktiknära forskning, men tillsammans med den kritiska tradition som finns inom akademin (jfr Sandin & Säljö, 2006 s.9).13 Jag tar fasta på
Johanssons (2009) efterfrågan på inomnordiska etnografiska studier som undersöker ungdomars lär- och socialisationsprocesser som helhet. Till Johanssons resonemang kan man addera Judith Greens och David Bloomes (2005)
distinktion mellan etnografi om och inom utbildning. Medan den först nämnda
ofta bedrivs av sociologer, antropologer och etnologer där utbildningsplatser
– som skolan – blir en kontext för andra frågeställningar, ställer utbildningsvetare snarare frågor som blir till nytta för utbildares behov, problem och angelägenheter (ibid. s.2) med andra ord ett fokus på praktiknära forskningsansats. Min studie placerar sig här på tvärs, den är både om och inom utbildning.
Jag vill påstå att det är relevant i relation till bildämnet – ett ämne med tvärvetenskaplig bredd i sig och därtill en praktik som är en stor del av ungas
samtida liv – inte minst genom visuell kommunikation på sociala medier.
Bildskapande är inte något abstrakt, något barn lär sig för framtida bruk, utan
något som kontinuerligt och dagligen utövas av de flesta för att kommunicera.
Under den här rubriken redogör jag därför för tidigare forskning inom bildpedagogik och bilddidaktik och nämner några relevanta skolstudier som placerar sig i Greens och Bloms ”om-utbildningskategori.” Till sist gör jag en
inringning av flickstudier med visuell kulturinriktning.

13

Sandin och Säljö (2006 s.9) påpekar en motsättning som finns inom högskolors lärarutbildningar. Motsättningen utgörs av å ena sidan en normativ grund ur vilken lärarutbildning utgår
och å andra sidan ett kritiskt perspektiv som bildar stil för akademiskt tänkande.
15

Bildpedagogik och bilddidaktik har i Sverige fram till 2019 inte haft ett
eget forskningsområde.14 Bilddidaktiska och bildpedagogiska avhandlingar är
publicerade inom forskningsämnen som till exempel allmän pedagogik, pedagogiskt arbete, ungdomskulturforskning eller som här, inom utbildningsvetenskap – förlagd till en ämnesdidaktisk institution. Det innebär att forskningsstudier om lärprocesser och/eller subjektsskapande kopplat till bildämnet och
till estetiska lärprocesser (se Lindstrand & Selander, 2009) därför hittills har
fått skapa sina egna plattformar inom tvärvetenskapliga sammanhang.15 Avsaknaden av ett eget bildpedagogiskt eller bilddidaktiskt forskningsområde
förklarar att den hittills publicerade bilddidaktiska och bildpedagogiska forskningen förblivit sparsam, trots att bildkommunikationen i samtiden ökar (van
Dijck, 2013) och pedagogiska frågor och forskning om bildskapande därmed
borde vara relevanta vetenskapsområden. Bildkommunikation, inte minst genom digitala tekniker utgör en central del av mänsklig kommunikation och
Catrine Björck (2014) konstaterar att digital bildkompetens bör fördjupas
inom skolämnet bild, sett till de digitala visuella kulturer unga deltar i. Ur ett
internationellt perspektiv ser bildundervisning väldigt olika ut konstaterar
Lars Lindström (1998), som poängterar att jämförelser gentemot internationell
bildpedagogik inte helt lätt låter sig göras. Den följande bildpedagogiska delen
av litteraturgenomgången riktar sig därför mot nordisk bildpedagogisk och
bilddidaktiskforskning med intresse för socialisationsprocesser vilka lagt en
viktig grund till forskningsfältet.

Från utvecklingspsykologi till sociokulturella teorier
Forskning om barns bildskapande dominerades under en lång period under
1900-talet av utvecklingspsykologiska teorier, där just bilder framstod som ett
användbart sätt att mäta barns ”naturliga” utveckling (Lindström, 2000, s. 10
f.). Under sjuttiotalet etablerades en kritik mot idéer om barns bildskapande
14

Under 2019 startar emellertid en ny forskarskola: Nationella forskarskolan i bildpedagogik
och slöjdpedagogik i ett samarbete mellan Högskolan för Design och Konsthantverk vid Göteborgs universitet, Institutionen för Pedagogik och Specialpedagogik vid Göteborgs universitet,
Institutionen för Bild- och Slöjdpedagogik på Konstfack, Data- och systemvetenskap och Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik vid Stockholms
universitet.
15 Forskarskolan med inriktning mot estetiska lärprocesser är ett exempel på en sådan plattform
där doktoranderna tillhörde en rad olika högskolor men möttes i utforskandet av estetiska lärprocesser och av fältet kring detta. Det som undersöktes var de estetiska ämnenas didaktik eller
disciplinernas didaktik, där bildämnet ingår i det förstnämnda, men också lärande genom estetiska processer (Lindstrand & Selander, 2009 s.13). Vid Umeå universitet finns forskningsinriktningar som rör bild som digitala ämneskulturer och genus vilka mestadels bedrivs under
forskarämnet pedagogiskt arbete och vid Göteborgs universitets konstnärliga fakultet har konstnärlig forskning i vid bemärkelse samlats under konceptet ArtMonitor där några av de publicerade avhandlingarna har bildpedagogik och visuell kultur som fokus.
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som ”naturligt och spontant.” Kritiken var en del av ett större paradigm där
kultur och socialisation användes för att ifrågasätta och komplettera tidigare
forskning inom fältet. Med Marjorie Wilson & Brent Wilsons (1977) ord:

The seeds of development from innocence to experience are at present in the
drawings of very young children; and it is necessary to realize that the most
important art learning is closely allied to the process of losing young innocence
through the gaining of worldly experience. Indeed, the process of losing innocence in art involves the acquisition of artistic conventions – this imitative process which has for too long remained hidden. It needs to be brought out in the
open. (Wilson & Wilson, 1977, s. 5)

Skiftet från perspektivet med ett naturligt skapande och oskuldsfullt barn till
en barnsyn där socialiseringsprocesser och kulturellt inflytande i form av
”världslig erfarenhet” som det beskrevs av Wilson & Wilson (1977), och av
Rolf Köhler & Kristian Pedersen (1978), gjorde intryck på den nordiska
bildpedgogikforskningen. En essentialistisk syn på människans utveckling
försköts till en anti-essentialistisk förståelse, där barns val av motiv och sätt
att skapa bilder förstods som en del av social interaktion och kultur, ofta beskrivet som socio-kulturellt lärandeperspektiv (se Aronsson, 1997; Bendroth
Karlsson & Karlsson Häikiö, 2014; Häikiö, 2007; Löfstedt, 2004; Pettersson
& Åsén, 1989; Sparrman, 2002 & Änggård, 2005). Det nordiska forskningsfältet kring barns och ungas bildskapande är begränsat i numerär mening, men
bland de studier som finns skönjs en likhet med den utvecklingspsykologiska
forskningen: ett intresse för yngre barns bildskapande i förskole- och grundskolmiljöer. Studier om bildskapande bland ungdomar i övre tonåren är mer
sällsynta.

Genus och visuell kultur i skolan
En stor del av forskning kring barns och ungas bildskapande och social konstruktion har haft fokus på genus och visuell kultur, kring bilder, meningsskapande och representation (Kuhn, 2009). Anna Sparrman (2002) studerar
fritidshemsbarns förhandlingar kring visuella uttryck och kombinerar sociologiska frågor kring barn, kultur och subjektsskap med frågor om konstruktion
av genus. Sparrmans studie gav, menar jag, grund för såväl föreliggande studie, som till studier vilka undersöker uppförandet av genus i relation till bildoch medieämnena (se Hellman, 2013, 2017; Wikberg, 2014; ÖhmanGullberg, 2006, 2008). Kopplingar mellan barns val av motiv och genus har
också belysts av Karin Aronsson (1997) och Eva Änggård (2005). I dessa studier förklaras barnens val av motiv med att de önskar bli inkluderade i en specifik homogen grupp där flickor tecknar en viss sorts bilder och pojkar andra.
För att bli en del av en social gemenskap upprepar barnen därför de motiv som
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passar enligt den binära mallen tjejigt och killigt. Liknande resultat finner
Stina Wikberg (2014), och hon visar samtidigt hur skolelever identifierar bildämnet i sig som feminint kodat då det innehåller, eller förutsätts innehålla,
uppgifter som går ut på att gestalta känslor. Därutöver intar pojkar och flickor
olika roller i bildsalen och visar motstånd på ett genuskodat vis.
Annika Hellman (2013, 2017) diskuterar också, genom posthumanistisk teori och diskursanalys, en dualistisk uppfattning där könade förväntningar hittills format bild- och medieundervisningskontexten. I delstudie ett visar hon
hur bild och media i skolan kan vara en del av ett demokratiskt lärande där
subjektspositioner bortom binära kön istället kan bli subjektspositioner med
visuell kompetens. I studie två ser hon hur denna undervisning till trots inte
möjliggör maskulina subjektspositioner. Hellman föreslår metodik för visuella möjlighetsrum vilken bland annat inkluderar ett divergerat sätt att se på
subjektskapande, en mindre målstyrd undervisning, samskapat lärande mellan
lärare och elev. Anette Göthlunds (1997) studie är ett annat exempel på forskning kring skolelevers genusinriktade identitetsgörande med hjälp av visuella
uttryck. Hon undersöker hur femininitet iscensätts och skapas av tonårstjejer
med hjälp av estetiska preferenser och praktiker. Tjejernas handlingsutrymme
förhandlas av kulturella och sociala föreställningar om vad ett vuxet uttryck
för femininet är. Göthlunds etnografiska studie tar avstamp i skolans medieundervisning, men följer sedan studiens deltagare såväl i skol- som fritidsmiljöer, ett grepp jag också tar.
Lisa Öhman-Gullbergs (2008) studie av högstadietjejers filmprojekt undersöker bland annat genus i relation till agens och pekar på hur ungdomar genom
filmarbeten omförhandlar genusstereotypa representationer. Öhman-Gullberg
lyfter fram agens också när det kommer till tjejernas förhandlingar av bildämnets inriktning. Fredrik Lindstrands (2006) studie av tonåringars arbete med
film har till skillnad från ovanstående inte en genusinriktning men delar den
multimodala teori Öhman-Gullberg (2008) tar i bruk och intresserar sig för
frågor om identitetsskapande, representation och lärande. Genom att studera
olika aspekter av skillnad för Lindstrand fram aspekter av ungdomars
berättelser som tillför kunskap och förändring till världen och till ungdomarna
själva, men han diskuterar även det skillnadsskapande vilket finns i
identitetsgörande.
Sammanfattningsvis syns i studierna hur normer kring ung femininitet och
maskulinitet blir styrande när det kommer till bildundervisning och visuell
kultur i skolkontext. I senare texter av Hellman (2013) och Öhman-Gullberg
(2008) fokuseras forskningen på möjligheten till agens, subjektets möjligheter
att genom bilder omformulera genusstereotyper. Wikberg (2014) poängterar
hur genuskodning inte bara omfattar mänskliga subjekt men också skolämnet
bild.
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Maktteman i bildpedagogisk och bilddidaktisk forskning
Ett intresse för normer och maktrelationer i poststrukturalistisk mening finns
inom bildpedagogisk och bilddidaktisk forskning. Här ska Venke Aure
(2011), Helene Illeris (2002) och Ulla Lind (2010) särskilt nämnas. Aure
(2011) fokuserar på åldersmaktsrelaterade frågor där barn och vuxna har olika
preferenser och till del kan förstås som deltagare i olika paradigm – studiens
barn i det postmoderna och studiens vuxna pedagoger i ett mer modernistiskt
paradigm. Lind (2010) diskuterar bland annat bilder som kommunikativa resurser vilka domineras av seenderegimer. Illeris (2002) skriver inledningsvis
bildpedagogikens genealogi, men undersöker också vad som står på spel när
samtida barnsyn och postmodern syn på bilder och visuell kultur och skola
tillsammans formar bildämnet i nordiska skolor.

Skoletnografier med sociala kategorier i fokus
Fanny Ambjörnsson (2004), Maria Bäckman (2003), Karin Gunnarsson
(2015), Rickard Jonsson (2007), René León Rosales (2010) och Ann Werner
(2009) är andra forskare som med skolan och tonåringar som utgångspunkt
undersökt hur sociala kategorier som till exempel genus, sexualitet, klass, ålder och etnicitet konstituerar och konstitueras intersektionellt. Hos Bäckman
och Gunnarsson undersöks kopplingar mellan specifika skolinslag, som skolans hälsofrämjande verksamhet, sex- och samlevnadsundervisning och görandet av sociala kategorier. I Ambjörnssons, León Rosales och Jonssons studier är skolan en arena där ungdomarnas vardagliga kontext kan studeras. Ann
Werners (2009) feministiska kulturstudie undersöker hur genus görs av tonårstjejer genom konsumtion och produktion av musik. Sist nämnd i den här
raden av etnografier med intresse för unga blir Catrin Lundström (2007) etnografi Svenska latinas, Ras, klass och kön i svenskhetens geografi. Lundströms
studie relaterar inte till skolan som plats och bygger snarare på intervjuer än
fältstudier, men studiens deltagare, ett gäng tjejer, studeras utifrån liknande
aspekter som de ovan nämnda etnografierna, det vill säga klass, kön/genus,
sexualitet, etnicitet samt ras. Gemensamt för alla nämnda studier är ett intresse
för normer och maktrelationer, ett fokus som även min studie har.
Min studie placerar sig i det etnografiska fält som Thomas Johansson
(2009) beskriver som ett fält i behov av fler studier vilket fokuserar på ungas
livsvillkor, lärande och kulturella uttrycksformer. Johansson poängterar hur
unga skapar identitet inte bara genom beteenden och attityder, men också genom förhandlingar av och genom uttryckt smak och stil; förhandlingar som
kan analyseras för att förstå det komplexa spel som uppstår mellan subjektets
handlingar, och möjligheter till handlingar, kontra strukturers makt (ibid.).
Mer specifikt undersöker jag femininitet och visuell kultur och det sista av
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avsnitten i forskningsöversikten gör jag ett nedslag i Girlhoodstudies-fältet
och annan relevant forskning kring ung femininitet och visuell estetik.

Forskning om flickor och visuell kultur
Forskningsstudiens titel Flickblickar konnoterar aspekter kring genus, till
temporalitet och till ålder. Under mina fältstudier hör jag dock aldrig några av
min studies deltagare benämna sig som flicka/flickor. Istället kallar de sig för
tjejer och gissningsvis känns ordet flicka samman kopplat med ett yngre
barnskap än de postpuberatala ungdomsår som studiens deltagare befinner sig
i. Det är som beskrivning av yngre personer av kvinnokön som ordet flicka
definieras i ordböcker.16 Ordet flicka är alltså inte ett emiskt begrepp, men
inom akademisk forskning finns ett växande fält kring flickstudier. Ledordet
flick- som till exempel i flickestetik, växer fram under 1990-talet som en populärfeministisk flickvurm, konstaterar några av flickstudieforskarna Eva
Söderberg, Mia Österlund och Bodil Formark (2013). Men inte heller flickvurmen tar det svenska ordet flicka i bruk, istället blir det engelska ordet girl
som ledord allt mer vanligt också i svenskspråkig kontext.
Ordet girl hör samman med en rad symboliskt laddade kulturella fenomen,
från Spice Girls till Hennes och Mauritz och andra stora klädkedjors populärkulturella och konsumtionsinriktade girlpowerfeminism till queert inriktad
gurlesk eller punkmusiken kring Riot grrrls. Girl är med andra ord i bruk av
de som tillskrivs och tillskriver sig tjejskap och av dem som vill tillskriva begreppet en politisk emanciperande aspekt, även de som gör det som en del av
en konsumtionspolitisk agenda. Det är också i denna vida krets man hittar begreppet Girl Gaze som på svenska blir flickblick. Begreppet Girl Gaze är
hitintills ett medialt – snarare än vetenskapligt – begrepp som oftast hittas med
en hashtag-symbol framför. Flickgörande i vid bemärkelse är kort sagt ett brett
forum som förgrenar sig till såväl konst som populärkultur, politisk aktivism
och vardagligt liv – med den gemensamma nämnaren ung femininitet.
Forskningsstudier om flickor och flickskap – eller vad som kan kallas ung
femininitet – tog fart i och med att Angela McRobbie (1980/1994) inom Birminghamskolan på 1980-talet uppmärksammade bristen på studier om unga
kvinnor inom ungdomskulturforskningen. Valerie Walkerdine (se Walkerdine, Lucey & Melody 2001; Walkerdine 2007) är en annan viktig flickforskare. I Children, gender, video games (2007) poängterar hon en viktig förändring kring normer för flickskap. Hon visar att detta att göra sig till flicka
som deltar i en samtida dataspelskultur omfattar många saker. Det räcker inte
att framstå som värnande och omsorgsfull, det vill säga en femininitet som
länge varit rådande i många kulturer. Det handlar numera också i hög grad om

16

Se Svensk ordboks definition i avhandlingens försättsblad.
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att uppföra det som tidigare framstått som tecken för maskulinitet understryker Walkerdine, som till exempel viljan att tävla och vinna, vilket är inbyggt
i de digitala spelens (och i andra konkurrensutsatta praktiker) premisser. Att
uppföra en samtida flicknorm kräver komplexa förhandlingar: konventionellt
vårdande, kollektiv och omsorgsfull flickighet ska samspela med förväntningar på att vilja föra fram sig själv som enskild, stark och vinningslysten.
Femininitet i den här studien kopplas oftast till estetik. När femininiteten
uppförs så syns, hörs, känns och luktar den begripligt – och kanske tillfredsställande. Flera forskare har skrivit om hur uttryckt femininitet och flickighet
också omfattar en visuellt gestaltad estetik som är begärlig och därför gång på
gång upprepas (se Ambjörnsson, 2004; 2011; Bordo, 1993; Ganetz &
Lövgren, 1991; Ganetz, 1992, Göthlund, 1997, Mulvey, 1975). Det är också i
skärningspunkten av visuell estetik och femininitet som jag placerar min studie. Hillevi Ganetz (1992) undersöker femininitetsskapandet genom konsumtion och plats och hittar i till exempel klädbutiken och flickrummet drivkrafter,
som njutningen av estetiserandet, samt sociala aspekter vilka fungerar som
verktyg för uppförandet av kulturellt förväntad femininitet. Anette Göthlund
(1997) undersöker visuella estetiska praktiker och könsidentitet och hur inre
föreställningar och yttre iscensättningar får betydelse för vuxenblivandeprocesser hos tjejer.
Olika teoretiska perspektiv i forskning om femininitet ger olika resultat:
medan Susan Bordo (2003) slår fast att det finns en misogyn visuell kultur
som ger en negativ påverkan på flickor visar Fanny Ambjörnsson (2004;
2011) på ambivalenser runt visuella uttryck som kopplas till femininitet. I Ambjörnsson (2011) är det färgen rosa som ömsom används av föräldrar för att
tillskriva barn flickighet och ömsom ibland ratas eftersom rosa konnoterar underordning. Ålder är här en viktig komponent som förändrar betydelsen av
uttrycket: vuxna kan använda färgen och dess konnoterade underordning för
att visa sin egen, vuxna, självständighet gentemot normer, medan flickor inte
lika lätt undslipper att stämplas som offer för normer (ibid.). Man kan säga att
Bordo (2003) utgår ifrån en linjär idé där orsak skapar effekt medan Ambjörnsson (2011) genom att utifrån en tematik, färgen rosa, analyserar hur
olika intersektioner samverkar. Eva Söderberg, Mia Österlund, & Bodil
Formark (2013) beskriver också sin syn på flickskap, genom begreppet
flicktion, på ett liknande sätt som Ambjörnssons undersökande av färgen rosa
som något som kan användas för att undersöka kategorier som genus och
generation:

Flicka kan betraktas som en position, en trop i fiktionen som överskrider både
fysiologisk ålder och genus och som inte uteslutande kan anses hänvisa till det
åldersavgränsade biologiska och psykosociala flickskapet. Flickan kan till
exempel fungera som en allmän metafor för blivande och nostalgi, men lika
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gärna ses som en kategori som används av kvinnor i alla åldrar, men också av
män och pojkar. (Söderberg, Österlund, & Formark, 2013, s. 15)

Figurationen flicka, konstaterar författarna, måste analyseras som en rörlig
konstruktion där förgivettagna kopplingar mellan genus, sexualitet, ålder eller
andra kategorier synas och där inte minst symbolvärdet kring flicka och
flickskap undersöks. Ett sådant symbolvärde kring flickor undersöker Heta
Mulari (2015) när hon studerar hur ung femininet spelas upp i svenska filmer
från 1995- 2006. Hon visar hur en ny sorts tjej fått ta plats på filmduken: den
starka, aktiva, modiga ofta arga och ofta snygga tjejen. Hon som vågar bryta
mot ett samhälle som styrs av heteronormativitet och av normer som formar
flickors handlingsutrymme. Samtidigt finns en baksida påminner Mulari: den
icke-vita tjejen, arbetarklasstjejen och den funktionshindrade tjejen syns inte
lika ofta i huvudroller som den ovan tecknade protagonisten. Mularis presentation av feministisk film från de senaste decennierna kan så användas för att
förstå hur ung femininitet förhandlas på olika vis, men den har ytterligare en
betydelse för min studie. Den visar på ett filmflöde och ett samhälleligt prat
om starka, kaxiga tjejer som varit, och fortfarande är, aktuellt för min studies
deltagare. De har vuxit upp med filmer som Fucking Åmål och Hip hip hora
och de har vuxit upp en tid då den kaxiga, handlingskraftiga tjejen varit en
stark – av flera sinsemellan konkurrerande – normer för tjejer.17
Lisa Ehlin (2015) analyserar en digital praktik: tjejers produktion av selfies,
det vill säga fotografiska självporträtt tagna av en själv, vanligen med mobilkamera. I hennes analys skapar selfien nya utvidgade subjekt vilka utgörs av
selfiebilder. Bilder kan genom sina specifika visuella kvaliteter skapa mångbottnade tolkningsramar där motstridiga meningar som både självkänsla och
brist på densamma kan rymmas i en och samma selfiepostning. Det ytliga, det
vill säga sånt som mode, stil, utseende kan bli politiskt. Det kan skapa ung
femininitet som leker med, men också omförhandlar vad tjejers kroppar gör
(Ehlin, 2015, s. 46 f.). Unga femininitetsnormer utmanas och repeteras på en
och samma gång.
Rebecka Coleman (2009) undersöker hur tonårstjej-kroppar blir till genom
bilder i en bred bemärkelse, där allt från mediebilder, fotografier till egna föreställda bilder ingår. Bilder och kroppar, menar Coleman, flätas samman.
Hon understryker att det är genom bilder som kroppar känns igen, erfars och
förstås. Bilder kan på så vis ge möjligheter till, eller förhindra, kroppars tillblivelse. Jessica Ringrose (2013) identifierar hur mediedebatter och populärkultur driver på moralisk panik över samtida flickskap, och hur samtida tjejer
17

De har så klart också vuxit upp med Astrid Lindgrens starka och självständiga flickfigurer
Pippi och Ronja och en långt mycket bredare variation av filmer med fler vis att göra flickskapande på än så. De ovan nämnda filmerna är två av dem som Mulari (2015) arbetat med i sin
studie.
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agerar utifrån och som svar på moraliseringen. Coleman (2009) och Coleman
& Ringrose (2013) studerar flickskap genom empiri som tar sin utgångspunkt
i hur tjejer själva talar om, och visar (egna) bilder. Coleman och Ringrose
lägger inte bara vikt vid bilderna och bildproduktionen, även de platser där
bilder cirkulerar och där de möter åskådare och åskådarnas reaktioner ingår i
deras empiri. Det är i denna vida bemärkelse av bildskapande, bilder, bildernas
gränssnitt och åskådarens möte och meningsskapande – alltså i den visuella
kulturen – som också föreliggande studie genererar sin empiri.
Ställt tillsammans utgör det bildpedagogiska och bilddidaktiska fältet, de
etnografiskt inriktade skolstudierna med genus och sexualitet i fokus och
flickforskningsfältet inriktat på visuell kultur den forskningsarena jag placerar
in föreliggande studie i.
Under de följande rubrikerna presenteras studiens teoretiska utgångspunkter. Studien placerar sig i ett mångvetenskapligt fält där poststrukturalistiska
teorier, visuell kulturteorier, genusvetenskapliga teorier samverkar med nymaterialistisk teori. Teorierna presenteras i två kluster: Visuell kultur – historiska instamoments och Kropp och femininitet. Först ut tecknar jag de teorier
som rör den visuella kulturen och den bildkommunikation som är grunden för
studien. Därefter lyfter jag en annan aspekt av visuell kultur: social estetik.
Till sist tecknar jag upp de teorier kring kropp och femininitet som studien tar
i bruk.

Visuell kultur – historiska instamoments
Visuell kulturforskarna Marita Sturken och Lisa Cartwright har i ett ofta citerat stycke definierat visuell kultur så här:
…we are defining visual culture as the shared practices of a group, community,
or society through which meanings are made out of the visual, aural, and textual
worlds of representations and the ways that looking practices are engaged in
symbolic and communicative activities. (Sturken & Cartwright, 2009, s. 3)

Bilder, men också audiella intryck och tillhörande text i vidgad mening, är en
del av den kultur som Sturken och Cartwright förklarar som en kommunikativ
praktik.18 Visuell kultur är alltså en kommunikationsakt i bred bemärkelse där
18

Flera visuell kulturteoretiker som Mirzoeff (2002a) och Mitchell (2005; 2013 s.7 ff) delar
Sturken och Cartwrights (2009, s. 3) påstående att seendet aldrig kan särskiljas från andra sinnesintryck, vilket följer av ett större intresse för sinneserfarenheter i stort inom kulturteori (se
Edwards & Bhaumik, 2013, Pink, 2009 och 2011). Men de, och jag, pläderar ändå för att forskningsfältet visuell kultur har en motiverad plats eftersom vi behöver veta mer om alla aspekter
av sinneserfarenheter (i kontrast till den stora mängd kulturforskning som inriktat sig på talad
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olika seendepraktiker har betydelse för det meningsskapande som sker kring
visuella uttryck inom en viss grupp eller kultur. Representation och seendepraktiker, det vill säga vad vi ser och hur vi ser, inkluderar aspekter av makt
och norm. Medan Sturken och Cartwright beskriver visuell kultur som något
vi deltar i, använder Mirzoeff (2002a) begreppet nedan som ett samlingsnamn
för ett teoretiskt fält som undersöker visualitet som händelser.
Visual culture is concerned with visual events in which information, meaning
or pleasure is sought by the consumer in an interface with visual technology.
By visual technology, I mean any form of apparatus designed either to be
looked at or to enhance natural vision, from oil painting to television and the
Internet. Such criticism takes account of the importance of image making, the
formal components of a given image, and the crucial completion of that work
by its cultural reception. (Mirzoeff, 2002a, s. 3)

Mirzoeffs (2002 a) visuella kulturteori har flera nav, ett av dem som nämns
här i citatet är the visual event, till svenska översatt som visuell händelse. I
den visuella händelsen ges betraktaren, den som konsumerar bilden, en framträdande position. Betraktaren skapar mening, kunskap eller njutning i mötet
med den medierade bilden. Mirzoeff konstaterar samtidigt att utan en kulturell
kontext som gör bilden möjlig att förstå saknar bilden betydelse. Hans perspektiv fokuserar också på hur olika tekniker skapar olika förutsättningar för
seende och hur bruket av tekniker som till exempel digitala gränssnitt, men
lika gärna en blyertsteckning på ett papper, har inverkan på visuella kulturer.
I bruket av (nya) tekniker uppstår (nya) sätt att kommunicera, sätt som i sin
tur påverkar teknologisk utveckling (se Sturken & Cartwright, 2009, s. 184).
I den här forskningsstudien har både Sturken och Cartwrights (2009) och
Mirzoeffs (2002a) definitioner av visuell kultur som teoretiskt fält och som
något vi deltar i, bäring. Mitt bildbegrepp emanerar därför ur en sammanstötning mellan de visuella kulturer som jag genom min studies deltagare blev
introducerad till samt den teoriapparat som hjälpt mig genomföra analyserna.
Som ett sätt att visa på hur min analysmetod fungerar och hur empirin samtidigt äskade för viss typ av teoribildning lyfter jag i det följande ett exempel
från min empiri, en instagrambild, som kan förklara hur teori och empiri samverkar. Därefter introduceras fem teman: representation, intervisualitet, blickteorier, bilders agens och slutligen en sammanfattning av vad begreppet visuella berättelser betyder i den här texten.

och skriven text). Att fördjupa intresset för en aspekt av dessa sinneserfarenheter är en linje
som den här texten också följer.
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Bild 5. Historiskt instamoment. Skärmdump från Instagram där identifierbara namn
ersatts med en grå blockmarkering. På bilden skönjs Alma ute på klubb, ovanför
henne lyser en projektion av the Sassy Girl emoji.

I Ellas19 instagramapp lyser en bild av Alma fram. Hon är ute på klubb med
Ella och andra vänner och i ett snapshot, ett i ögonblicket taget fotografi, syns
hon med armarna i kors över bröstet framför en stor projektion av en emoji20
föreställande en rödhårig kvinnofigur som håller upp en vinklad hand i luften.
Bilden är brusig och mörk, den utmärker sig inte genom sitt motiv eller sin
komposition, men den har trots det fått ganska många lajkningar. Jag tittar på
bilden och blir villrådig över hur jag ska förstå den och kommentarerna i kommentatorsfältet:
Asså gud! Vilken jävla bild” (emojisymbol med händer som rör sig i en
imponerad gest + stjärnfall); ”Det är ett historiskt instamoment lol”.

Jag känner mig plötsligt avlägset äldre och utan kunskaper om hur den här
typen av bilder och kommentarer kommunicerar. Almas kompis Ella förklarar: ”När det är en vän som kommenterar min bild och lägger till en emoji så
19

För en presentation av studiens deltagare se kapitel två: Fältstudie i två bildklasser och sedan
under respektive analyskapitel.
20 En emoji, kallas även emotikon på svenska är ett piktogram ofta i form av en smiley, som
uttrycker en känsla eller en visualisering av något, som en kommentar till en bild eller ett meddelande.
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fattar jag precis vad den menar. Det behöver inte vara samma varje gång, vi
ändrar oss och väljer nya då och då, men när jag ser bilden så fattar jag precis.”
Ellas korta förklaring är enkel men klarsynt: Bilder, emojis och kommentarer om bilder ingår i en gemensam, tätt sammanslingrad berättelse som kan
begripliggöras av ett gäng vänner, de som ingår i en grupp med gemensamma
referensramar. Vilken typ av kommentar eller emoji som läggs till beror på,
och får betydelse i relation till, kontexten. Exemplet med Alma och hennes
historiska instamoment kan användas för att förklara hur bilder förstås i den
här texten som något vars betydelser måste tolkas i ett sammanhang. 21 Sarah
Pink (2011), precis som Ella, understryker bilder som ständigt föränderliga.
För att förstå bilder kan de inte observeras som enskilda objekt, en rad yttre
aspekter måste samtolkas med bilden. Pink skriver:
“This involves understanding the sensoriality of images as something that is
generated through their interrelatedness with both the persons they move with
and the environments they move through and are a part of.” (Pink, 2011, s. 4).
Och vidare:
[…] it is a matter of comprehending how images and other materialities, sensory perception, discourses, persons and intentionalities might cohere to constitute economies of power and relatedness in specific situations (Pink, 2011, s.
6).

Med andra ord: en bild talar inte för sig själv; platser, människor och deras
intentioner, materialiteter, sinnesupplevelser22, diskurser samverkar och producerar dominerande betydelser tillsammans med bilden. Det relationella är
den sammanhållande kraften i meningsskapandet runt det visuella uttrycket.
Det relationella meningsskapandet betecknas av förändring men också av sin
förmåga att skapa makt.

Representation: att göra ”Sassy Girl”
Ytterligare några tankar väcks av bilden från Ellas instagramflöde: idéer om
representation och interpellation. Emojin, som projiceras ovanför Almas huvud är ett slags representation av ett feminint subjekt, där allt från frisyr, ögon-

21

Ketil Thorgersen (2018) poängterar med hjälp av Wittgenstein (1953) och Dewey
(1934/2005) att all kommunikation, inte minst den som är estetisk, alltid inkluderar förskjutningar och missförstånd, betydelser av ett uttalande är därmed aldrig vare sig entydiga eller
statiska.
22 För Pink är seendet inte högre rankat än andra sinnesupplevelser, som hörsel, känsel, lukt,
smak, balans och så vidare. Alla sinnen, menar hon, måste förstås som samspelta (Pink, 2011,
s. 5).
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form, blusens urringning till armens slankhet och gestik skildrar och symboliserar en specifik femininitet. Handflatan som lyfts och vinklas utgör en representation av en person i serviceprofession. Emojin har två vedertagna
namn, ett äldre ”Information desk woman” alltså en kvinnlig receptionist –
för att återkoppla till Svensk ordboks definition på försättsbladet: ”flickan i
receptionen” – och ett något nyare namn ”the Sassy Girl emoji”.
Begreppet representation definieras här med utgångspunkt i Stuart Halls
definition (1997). Hall beskriver hur föreställningar, ofta stereotypa mentala
bilder, tillsammans med språkliga system används för att konstruera och kommunicera mening inom en specifik grupp. Språklig kommunikation konstaterar Hall (ibid.), behöver inte bara ske genom ord: bilder, kroppsspråk, gestik
och klädstilar ingår också. ”The Sassy Girl” emojisymbol kan alltså sägas vara
en sådan representation. Det är tydligt att den har betydelse för Ella, Alma och
deras vänner: Dels är den en bild som projiceras på en vägg på en klubb dit de
ofta går, dels används den just under den här perioden ganska flitigt i deras
sociala nätverksflöden. Så vad betyder Sassy Girl i det här exemplet, kan man
fråga sig. Frågan är delvis felställd för svaret, menar Hall (ibid.), handlar mer
om hur en viss representation som till exempel Sassy Girl-emojin kommer att
betyda något.23 Att vara ”sassy” är att vara cool, att kaxigt ha svar på tal, att
våga vara fräck i munnen och något flirtig, samtidigt som ordet ”girl” och
emojins receptionistliknande utseende konnoterar en konventionell, serviceinriktad, vän, söt, femininet som emojins äldre namn påminner oss om. Spänningen mellan ytan: att se söt, vän och serviceminded ut och innehållet: att
samtidigt vara kaxig och cool är en stil och ett sätt att agera som är populärt
bland flera av tjejerna i klassen på Sköldbräckagymnasiet under min fältstudieperiod. Så kanske tyder kommentarerna på att det är en stereotyp femininitet som Alma kan representera genom att performativt uppföra sig själv och
som hon därför av sina vänner lite humoristiskt och retsamt liknas vid. Om så
kan Ellas instagramuppdatering med emojin också sägas ropa in, alltså interpellera, Alma.24 Interpellationen är processen genom vilken subjekt kallas in i
olika identitetskategorier (Althusser, 2008; Butler, 2005).25 Gillaklickningarna, emojisarna och kommentarerna är ytterligare bidrag till den visuella berättelsen som skapar både Alma som syns på fotot, men också Ella som är den
som lagt upp bilden i sitt sociala nätverksflöde. Både Alma och Ella positionerar sig och positioneras i instagraminlägget och båda två står i relation till
bilden och dess meningsskapande.
Hall är inte ensam om vridningen från vad till hur. Berger (1972 s.9) beskrev det som ”ways
of seeing” och lade fokus på att det vi gör när vi betraktar något egentligen handlar om hur vi
ser – det vill säga att titta på relationen mellan det vi ser och oss själva.
24 Sturken och Cartwright poängterar att bilder också interpellerarar subjekt (2009, s. 50).
25 Under rubriken Subjekt och materialitet har jag redogjort för hur Butler ser på subjektets
möjlighet att ha agens i förhållande till interpellationen, inte genom att slippa undan inropandet
utan genom att inte agera som förväntat på det samma.
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I det empiriska exemplet som löpt parallellt med teorigenomgången är en
bild i bilden en viktig detalj: att Instagraminlägget avbildar två feminina kroppar – Almas och Sassy Girl-emojins. När jag nu kortfattat redogjort för teorier
kring representation och interpellation vill jag också lyfta genrelikheten som
verkar finnas mellan Alma och Sassy Girlemojin. Nästa avsnitt behandlar därför intertextualitet.

Intervisualitet
Intertextualitet, eller intervisualitet som Mirzoeff (2002b) mer specifikt väljer
att kalla det som berör visuella utsagor, beskriver hur gestaltningar relaterar
till tidigare skildringar, genom likheter i stil, innehåll eller genre. Att skapa
något som liknar andra berättelser är ett sätt att inkludera en kontext i den egna
berättelsen och det görs med en förväntan att betraktaren ska känna igen referensen (Sturken & Cartwright, 2009, s. 321). Användandet av referenser bör
förstås som en del av en diskursiv handling, som upprätthåller vissa utsagor
som mer sanna och möjliga än andra (Eriksson & Göthlund, 2012, s. 45f;
Rose, 2016 s.187 f.). Det gör att tolkningar förenklas i det vardagliga snabba
mötet med bilder, som till exempel i ett instagramflöde. Att kunna lägga ut
vad som i sammanhanget är ”rätt” sorts instagrambilder och kommentera på
”rätt” sätt som med kommentaren ”instamoment” handlar om att uttrycka sig
genom vedertagna och redan nyttjade visuella berättelser som en strategi för
att bli förstådd. Men att referera till något annat kan göras både som ett tillskrivande till en viss sorts bilder eller som en humoristisk eller kritisk kommentar till den samma. För att återigen ta instagrambilden som exempel: det
är knappast så att Ella tycker att emoji-bilden ovanför Almas huvud verkligen
liknar en ”kaxig och söt tjej” som slangordet Sassy Girl konnoterar. Men Ella
vet att emojin är en flitigt, till och med slitsamt ofta använd symbol som hon
kan nyttja för att göra en rolig poäng. Hon skapar utrymme för en twist och
öppnar för flerfaldiga betydelser. Genom att använda intervisualitet på det här
viset kan hon nå bortom representation i bemärkelsen återspegling. Hon och
hennes vänner kan omförhandla tecknets betydelse. Visuell sassyness, kan
jämföras med Kuhns (2009) poäng om att också ”politiskt inkorrekta” bilder
kan vara njutbara.

Seendepraktiker: med blicken riktad mot kroppar
Seendet är ett av flera sinnen som är centrala för att skapa en förståelse av
världen. Men ett referenslöst synintryck kan inte tillskrivas mening och i projektet att bli en social varelse formas seendet av olika praktiker, av olika sätt
att se. Två fält har haft stort inflytande på samtida forskning om blickar, blickteorier. Det ena är en psykoanalytisk feministisk riktning med Laura Mulveys
text Visuell lust och narrativ film (1975/1999) som framstående exempel, det
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andra också en maktorienterad riktning där Michel Foucaults idégods bildat
skola. Foucault (1974/2001) beskrev hur makten distribueras via seende, rum
och ljus och kroppar vilka samverkar som en maskin.
”Maktens princip vilar mindre i en person än i en genomtänkt fördelning av kropparna, ytorna, ljuset, blickarna; den vilar i en apparat vars
inre mekanismer producerar det förhållande i vilket individerna är innefattade” (Foucault, 1974/ 2001, s. 236).

För Foucault (2003, s. 237) fungerar seendet självreglerande: när någon vet
om att den är synlig kommer den också agera enligt de normer som råder.
Blickar som en del av ett maktspel kan också förstås som den disciplinerande,
strukturerade blicken som ingår i ”ett nätverk av blickar som kontrollerar
varandra” (Foucault, 1974/ 2001, s. 201).
Filmteoretikern Laura Mulvey (1975/1999) och konstvetaren John Berger
(1975/2010) skrev i betydelsefulla feministiska texter fram blickteorier: Mulvey (1975/1999) gjorde det genom att inom filmanalysen poängtera psykoanalysens idé kring voyeurism och begär, det vill säga att njuta genom att betrakta någon på ett objektifierande sätt, men hon nämner också, men fördjupar
sig inte i, den lust som kopplas till att bli betraktad.26 Betraktandeprivilegiet,
hos Mulvey, tillskrevs dock den manliga blicken. Hon poängterade hur den
manliga blicken i (främst) Hollywoodfilm därmed fick tre positioner: en inuti
bilden, en genom den skapande kameran och en externt som betraktare av bilden. Filmkaraktärernas blickar, filmmediet, biopublikens omedvetna identifikation med den manliga protagonisten – alla var blickar djupt rotade i patriarkala och symboliska strukturer och i avsaknad av individualitet (Riley et al,
2016 s.96). Bergers (1975/2010) väl citerade ”men act, women appear”, förklarar män som överordnade genom positionen att titta på kvinnor och kvinnor
som underordnande och objektifierade genom positionen att se sig själva bli
betraktade.
Bergers (ibid.) och Mulveys (1975/1999) teorier är än i dag relevanta. Ett
snabbt ögonkast på medie- och reklambilder kan bekräfta deras teser; åskådaren identifieras fortfarande ofta som man, som med en manlig och heteronormativ blick betraktar bilder på (ofta sexualiserade) kvinnokroppar på ett objektifierande sätt. Därtill skildras i den här sortens bilder, den aktiva, handlingskraftiga karaktären ofta med en manligt kodat kropp. Bilder som tolkas
som ett brott mot normen ovan, de som kanske vänder på genuskodade rollspelet och byter koppling mellan objekt/subjekt och maskulinitet/femininitet,
har trots det allt oftast fortsatt samma föreställning om genus och struktur som
26

Det ska tilläggas att det finns feministisk text, till exempel Margaret Walters (1978) The Male
Nude, samtida med Mulveys klassiska bidrag, som affirmistiskt hävdar den kvinnliga blickens
rätt – och möjlighet att – njuta.
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utgångspunkt (Butler, 2005). Även motstånd mot konvention och heterosexuell matris formas ofta från – och kan därmed införlivas i – densamma. Patrik
Steorn (2013, s.61) betonar hur den erotiska blicken allt oftast ingått i ett
heterosexuellt och patriarkalt fostransprojekt och vidare hur den bortsett från
all annan voyeuristisk njutning än den heterosexuellt manliga.
Under de senaste decennierna har blickteorifältet utvecklats och fått mer
komplexa och varierade verktyg att tillämpa i analyserna av blickar. Att Berger (1975/2010) och Mulvey (1975/1999) med nödvändighet såg en heterosexuell man som både protagonist och betraktare och en feminin kropp som
objektifierad har ur queervetenskapligt, postkolonialt, black feminism perspektiv och också av Mulvey (1989) själv diskuteras och den heteronormativa
dominansen har utmanats inom forskningen och i samhällsdebatten. En av anledningarna till den här utmaningen är ett vidgat sätt att förstå termen begär.
Begär är enligt psykoanalytisk tradition tätt förbundet, inte bara med brist eller
avsaknad och sexualitet utan också med det förbjudna. Flera queerteoretiska
forskare har förtjänstfullt plockat den senare poängen och visat hur tabun och
förbud i social interaktion också kan skapa begär (Cameron & Kulick, 2003;
Milani & Jonsson, 2011). Milani och Jonsson tillägger att begär inte kan reduceras till att bara handla om sexualitet utan innefattar också andra praktiker
av det njutningsfulla, underhållande och tillfredställande i social interaktion.
Elisabeth Grosz (1995) har genom queerteori också öppnat upp för nya sätt att
förklara begär som sträcker sig bortom Freuds begärsbegrepp. Begär är, enligt
Grosz, inte enbart brist byggd på heterosexuell grund, där män är de som begär
(det som de saknar) och kvinnor blir passiva begärsobjekt. Grosz förklaringsmodell inriktar sig istället på en omorganisering för att inkludera de ickeheteronormativa, lesbiska kropparnas begär. Hennes teori kan tillsammans
med de övriga nämnda queerteoretikerna också användas, menar jag, för att
förstå hur den här studiens tjejer (oavsett sexuell läggning) inte vill vara positionerade som passiva utan mer aktiva subjekt som bejakar sina egna begär
på såväl ett erotiskt som i övrigt njutningsfullt, tillfredsställande och underhållande vis.
Judith Halberstams (2010) queerläsningar av filmer förklarar hur the transgender gaze, vilket jag här kallar en transblick ser genom nuet mot en framtid
någon annanstans (ibid. s. 147). Transblicken både ser och undviker att se,
den blundar inte – utan tittar bortom det – förkroppsligade. Den hyllar fantasier om den flytande, förändringsbara och rörliga kroppen framför kroppars
materialitet och fysiska representationer (ibid. s.146 f.)
”The transgender gaze becomes difficult to track because it depends on complex relations in time and space between seeing and not seeing, appearing and
disappearing, knowing and not knowing “ (Halberstam, 2010, s. 147)
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Transblicken pendlar mellan frånvaro och närvaro, mellan att bli explicit och
implicit. Den relaterar till och försöker bryta upp de seendepraktiker som fungerar binärt och dikotomt. Transblicken är, likväl som andra blickar inte neutral, den innefattar pågående val om vad, hur och när den vill se och för att
göra det behöver den betrakta visuella berättelser från sidan (Halberstam,
2010). En blick från sidan kan ge ett skevt blickfång och särkoppla det som
syns som en ”nödvändig” koppling mellan betraktaren och en specifik genusposition låt säga en maskulint kodad position som tillfredsställer sitt begär
genom att blicka på en feminint kodad kropp. Transblicken är en del i en queer
seendepraktik vilken dekonstruerar identiteter och delar upp begär, blick och
kropp. Elin Abrahamsson (2018, s. 49) beskriver närliggande perspektiv i sina
studier av romancegenren inom litteratur och film. När hon talar om åskådarskap gör hon det genom begreppet queer zon, med hänvisning till Doty
(2000), vilken erbjuder flera samtida identifikationer. Betraktaren måste inte
välja en position, eller en begärsrikting utan kan samtidigt och parallellt ingå
i flera zoner. Det är samtidigt en hållning som många visuell kultur-teoretiker
har: den för länge sedan etablerade idén om kommunikation som en rak linje
från sändare till mottagare är uppbruten och ersatt med ett meddelande som är
multirefererande och kombinerat i en mängd lager (Thornham, 2000, s. 99 ff.).
Trots det, poängterar Thornham (ibid.) med hänvisning till Hall (1997), finns
det läsningar som framstår som mer möjliga, och mer troliga, tolkningar än
andra enligt konventionens vana.
Ett annat betydelsefullt exempel till på hur blickteorifältet utvecklats från
psykoanalysen är bell hooks (2010) begrepp ”the oppositional gaze”. hooks
oppositionella blick emanerade ur omöjligheten att som svart kvinna identifiera sig med den vita kvinnans position som objekt eller med den vita mannens
begärande blick och greppar istället motståndet som möjlighet för en ny blickrelation.

The extent to which black women feel devalued, objectified, dehumanized in
this society determines the scope and texture of their looking relations. Those
black women whose identities were constructed in resistance, by practices that
oppose the dominant order, were most inclined to develop an oppositional gaze.
(hooks, 2010, s. 115)

hooks kritiserade Mulveys försök att möjliggöra nya uttryck för begär genom
att synliggöra den manliga blickens sexism då det möjliggörandet blev exkluderande för dem som stod utanför den vita hegemonin. Utanför den av Mulvey
beskrivna vita maktordningen finns det svarta kvinnliga subjektets möjlighet
till en oppositionell blick, en blick som vill förändra. ”By courageously
looking, we defiantly declared `Not only will I stare. I want my look to change
reality´” (hooks, 2010, s. 107). I hooks definition framstår både viljan att få se
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och att få bli representerad som starka. Det handlar om rätten att bli till som
subjekt.
Den queera och oppositionella blicken är exempel på blickar vilka aktivt
försöker förändra seendepraktiker till att rymma fler parallella positioner, fler
blickar, men genom olika metoder: Transblicken genom att dekonstruera, den
oppositionella genom att konstruera. Bägge dessa seendepraktiker strävar att
politiskt omskapa såväl den egna kroppen som andra som subjekt och objekt
på en och samma gång. Samtidigt finns också blickar som återskapar
seenderegimer, historiska blickordningar och idén om representation som en
återgivande spegling av stereotyper. Den vita blicken är en sådan blick. Frans
Fanon (1952/1995 s.107 ff.) beskrev på femtiotalet den vita blickens funktion,
genom upplevelsen av att pekas ut som svart och som skrämmande i ett barns
ögon. När barnet i Fanons exempel ropar ut sin rädsla objektifieras den som
är utpekad, poängterar Fanon. Fanon tvingas se sig själv som objekt, som den
svarta, han kan inte längre se sig själv, istället träder en nidbild, en rasistisk
stereotyp fram för hans blick; en nidbild framvuxen ur ett historiskt raster ur
vilken den icke-vita kroppen inte kan ta sig bort ifrån. Fanon skriver: ”Jag är
inte slav under den ”idé” som andra har om mig, utan under mitt eget framträdande” (Fanon, 1995, s. 112). Kroppens visuella yttre kopplas till en rasistisk
blicks meningsskapande. Jeff Werner (Werner & Björk, 2014, s. 38) sammanfattar den vita blicken sedd ur en svensk samtida kontext:

Den vita blicken fungerar på tre nivåer: den pekar ut vad i världen som är värt
att uppmärksammas, samt hur detta representeras och recipieras. Den är dessutom blind för sin egen färg samtidigt som den är sensibel för andra(s) hudfärg(er). Den vita blicken är en diskriminerande blick.

Som sådan varierar den vita blicken mellan rasistiskt kategoriserande, nyfiket
etnologiserande, estetiskt tilltalad till erotiskt laddad, konstaterar Werner
(ibid. s.40). Denna blandning av känslor och rationalitet, av njutning och påstådd saklighet kommer i bruk också i de vita blickar som jag ägnar ett analyskapitel åt. Den partiella färgblindheten Werner identifierar är betydelsefull
i analysen av min empiri.
I nästa avsnitt vänder jag mig till teorier om bilder i sig och föreställningar
om vad bilder kan göra.

Bilder blickar tillbaka
Att blickar är centrala för teorier kring visuell kultur har jag konstaterat, men
vad lockar oss att se – att stanna upp vår blick och låta den betrakta? Mieke
Bals begrepp focalizer beskriver något i bilden som pekar på, eller belyser en
visuell berättelse, det som gör att något kan träda fram som intressant för den
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som tittar på en bild. Focalizers kan vara blickar mellan personer som skildras
i bild, men det kan också vara en komposition, en ljussättning, färg eller motivval som lockar betraktarens blick (Bal, 1996/ 2012). Bilden skapar begär
genom att dra någons blick till sig. Bilder skapar och positionerar betraktaren
(Rose s. 2012).
Foucaults (1974/ 2001) nätverk av reglerande blickar, som beskrivits tidigare, återkommer i hans analyser av avbildade blickar i konsten. Hans blickteori fördelar makten mellan alla aktörer, inte bara den åskådare som tittar på
bilden har makt. Makt görs också mellan de avbildade personerna i konstverket och genom det sätt som de avbildade tittar, eller inte tittar, tillbaka mot
betraktaren. Det handlar om representation och spelet mellan verklighet och
illusion, skriver konstteoretikern Lars O. Ericsson (2011, s. 22). Jag vill tilllägga att det inte bara är ett spel i en enkel bemärkelse: när Foucault tillskriver
målade/gestaltade blickar handlingskraft så tillskriver han samtidigt materialitet agens, en viktig markör som också Mitchell gör i sin text What Do Pictures
Want? (2005). Den här sortens handlingskraft står dock inte på egna ben, är
Foucault (1974/ 2001) och Mitchell (2005) överens om: det måste finnas ett
subjekt som tolkar bilden och subjektet kan välja att göra motstånd mot, eller
helt enkelt se något, annat än vad Hall (1997) kallar preferred reading. Men
medan Foucaults främsta fråga rör vad bilder (eller i det här fallet blickar i
bilder) gör det vill säga en fråga om reglering, handlar Mitchells (2005 s.9)
fråga om vad bilder vill, det vill säga om vad de begär. Mitchells (2005) poäng,
såsom jag tolkar honom, rör begärets drivkraft. En kraft som bilder tilldelas i
kontexter där bilder dyrkas och hyllas och där de räds och föraktas. Både samtida och historiska kulturer har återkommande konstruerat och tilldelat bilder
agens och begär, skriver Mitchell (ibid. s.11) och han menar att vi därför behöver behandla dem som agentiska och/eller begärande och studera dem som
sådana.27 Mitchell (ibid. s. 8 ff.) argumenterar för hur människor ofta har en
dubbel medvetenhet gentemot bilder: dels en rationell åsikt att bilder bara är
bilder – ett dött ting – dels vad han kallar för en inställning till bilder som
magiska, inte minst som känsloskapare. Den materiella agensen konstrueras
då genom en sammanflätning mellan kulturer som ger bilder status, mellan
åskådare och bilder: en relationalitet (ibid. s. 49).
Patricia Simmons (1988/1995 s.57) konstaterar att gestaltade kvinnors
blick, som den skildrades i florentinska renässansporträtt, var bortvänd för att
göra ”ansiktet öppet för granskning”. Hon kritiserar såväl tidigare konsthistoriker som bortsett från relationer mellan kön – mellan betraktare och betraktad
27

När Mitchell (2005 s.10) diskuterar hur bilder tilldelas som begärande så vänder han också
på argumentet och diskuterar bilders brister, vad de saknar och vad som inte kan tillskrivas dem.
Likväl som bilder ses som levande är de döda ting, likväl som de är fyllda med mening är de
meningslösa. Det är en metareflektion, en bild av bilder som Mitchell vill diskutera genom att
tillämpa ett psykoanalytiskt begärsbegrepp.
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– såväl som hur Foucault, i hennes tycke, missat att panoptikonidén var
mycket äldre än den upplysningstid han daterat den till. Kvinnor hade utan att
kunna blicka tillbaka, kommenterar Simmons, exponerats i uppvisningskulturer långt längre än så.
Ett helt annat sätt att prata om bilders kommunikation är att som Pink
(2011) betona hur bilder genom ett etnografiskt perspektiv inte bilder bara ses:
de luktar, känns, och hörs och de bemöter våra kroppar genom spatialitet.28

Visuella händelser och visuella berättelser
Mirzoeff (1998) myntade begreppet ”visual event”, visuell händelse, vilket
omfattar mer än bara bilden som objekt: det pekar på det relationella i bildframställningar och betraktande. Interaktion mellan betraktaren, bilden, tekniken och platsen som mediering undersöks samtidigt för att förstå hur bildpraktiker kommunicerar (Mirzoeff, 1999, s. 4). Mitchell (2002 s.91) och Pink
(2011 s.7) delar Mirzoeffs (1999) syn på vikten av kontextualisering, och vidgar den till hela praktiken runt seende och att visualitet. Jag följer den linjen
och har därför också inkluderat uppvisandet av studiens deltagares egna
kroppar som visuella händelser, som till exempel när jag längre fram skriver
om Kira som bodybuildar, eller Hanna som tatuerar sig. Mitt spår tar, som
redan nämnts, sikte på de visuella berättelserna. Skillnaden mellan visuella
händelser och berättelse är här det narrativa perspektivet. Berättelser är något
som någon eller några vill delge andra, låt vara av olika skäl, man kan vilja
förmedla ett budskap, en känsla, eller bli sedd. Allt i den visuella berättelsen
är inte avsiktligt, intentionen ligger i viljan att berätta och göra sig förstådd
inom en viss grupp genom en viss sorts mediering.29 Den visuella berättelsen
behöver inte heller knytas till en ensam upphovsmakare, i mina exempel deltar
flera personer genom respons och tillägg till att forma de visuella berättelserna.
Pinks (2011) fokus på både visuell och annan sensorisk metod bidrar med
kunskap kring bildproduktion. Jag har dragit nytta av Pinks etnografiska metoddiskussioner inte bara i det egna etnografiska arbetet men också, som syns

28

Se även Edwards & Bhaumik (2013).
I sin metodbok om narrativ analys undviker Catherine Kohler Riessman (2008) statiska definitioner av vad som utgör ett narrativ. Hon talar istället om sekvenser av händelser, eller om
berättarstil och språkdräkt. Hon återkommer också till narrativets förmåga att konstruera subjektsskap på individ- och gruppnivå. Jag har, liksom Riessman, en vid definition av begreppet
berättelse. Det finns till exempel inte något krav på en dramaturgi med en början mitt och slut
internt i den enskilda bilden, även om det vanligt är att föreställa sig bilder som ett ögonblick,
där något hänt före och något kommer att hända efter det som skildras. Jag menar också att
berättelser fortsätter att skapas genom tillägg och kontextualisering. Genom sina möten med
betraktare är visuella berättelser en pågående rörelse.
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i exemplet ovan, där jag studerar ungdomarnas bildmakeri i ett helhetsperspektiv. Hon skriver ”I consider visual production and consumption through
interrelated concepts of movement and place” (Pink, 2011, s. 4).30 Visuella
gestaltningar hör tätt samman med rörlighet och plats. Rörlighet kan stå för
flera saker, men Pink framhåller hur rörlighet förhåller sig till relationerna
mellan människa och bild och vidare till temporalitet. Hon understryker hur
relationerna människa–bild tillsammans rör sig framåt och skapar nya betydelser. Människor kan bli till med bilder, och bilder kan bli till genom människor, men det handlar inte om ett statiskt möte utan om en sammanflätad process. På så vis förtydligar hon hur Mirzoeffs (1998) begrepp visuell händelse
inte ska ses som statisk: hellre bör visuella händelser förstås som flerfaldiga
och i ömsesidig process mellan de parter som deltar. Här har plats och temporalitet en viktig funktion och i följande avsnitt av presenterar jag, och för ihop
dem, genom och med begreppet social estetik.

Platsers sociala estetik
En plats blir aldrig färdigutformad och statisk, olika förändringar samt skiftande användningsområden och betydelser får oss att förstå begreppet plats
som socialt, processuellt och nära sammankopplat med tid (Cresswell, 2004,
s. 37; Massey 2005, s. 140).31 Under mina fältstudier valde jag att följa ungdomar vid två olika skolor, NU-gymnasiet och Sköldbräckagymnasiet. Jag antog att just de här skolorna skulle skilja sig åt en hel del då den ena skolan var
känd för att ha ett ungdomskulturellt fokus och den andra för att ha en mer
traditionell kunskapssyn, vilket jag återkommer till i kapitel två och tre kring
skolpresentationerna. De förutfattade meningar jag inledningsvis hade om
skolorna handlade just om pedagogiska idéer och vilka elevgrupper som möjligtvis skulle söka sig till de olika skolorna. Jag hade ambitionen att fältstudierna skulle generera ett material som visade på en bredd av olika sätt att intressera sig för bilder. Trots det blev jag förvånad över hur olika de bildskapande praktikerna var vid de två skolorna, olikheter som skulle kunna beskrivas
genom begrepp som skolkulturer, olika pedagogiska paradigm, olika ideologier. Det tycktes som om ideologi, kultur, pedagogik satt i väggarna, som om
30

Ytterligare ett skäl att utgå ifrån Pinks (2011 s.4) bildbegrepp i just den här studien är hennes
påpekande att en ny teoretisk vändning som ser bilder som multisensoriska sammanföll med
det ökade bruket av digitala bilder. Det är inte bara digitala bilder som går att förstå som multisensoriska, men man kan konstatera att digitala tekniker – till exempel möjligheterna att konsumera bilder och reagera på dem via skärmar – satte nya sätt att förstå bilder i strålkastarljuset.
31 Skolor är platser som ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv kan förstås som skapade i
relation till andra sociala konstruktioner, som till exempel kapitalism, patriarkat, heteronorm,
postkolonialism, för att bara nämna några skriver Cresswell (2004, s. 51) Det vill säga platser
kan analyseras som en del i en väv av komplexa relationer, ur vilka en forskare kan välja att
synliggöra ett antal trådar.
35

själva uttrycket i platsen bidrog till att konstruera olika samtida sätt att förhålla
sig till både meningsskapande kring, och skapande av, bilder. Det verkade
också som om det som syntes, hördes, luktade, kändes och kunde smakas möjliggjorde olika sätt att agera och möjliggjorde olika upplevelser för elever,
lärare, men också för mig som forskare. De olika skolornas sociala estetik
tycktes bitvis övertrumfa kursplaner och styrdokument när det gällde bildlektionernas utformning. Just därför vill jag här lyfta betydelser kring plats.
Byggnader framstår lätt som planerade och utförda just av mänsklig tanke
och handling. Skolarkitektur är ofta monumentalt och fysiskt påtagligt och kan
samtidigt ses som socialt konstruerade, med det följer också att de är baserade
på sociala relationer och därmed också maktordningar där skolans olika aktörer möts (se MacDougall, 2006; Massey 2005).
Samtidigt kan knappast materialitet och materiell agens utelämnas ur diskussionen kring arkitektur. För tänk om byggnaden uppförts på ett radonhaltigt berg, eller tänk om värmen som alstras av kroppar och elektronik återbrukas så att mindre energi krävs för att värma byggnaderna. Tänk om de två
bildinstitutioner som studiens deltagare så ofta befinner sig i placeras i norr
eller syd. Olika mängder ljus präglar upplevelser av värme, ljus och rymd. I
bildundervisningens praktik kan skillnaden mellan att ha kalla eller varma
fingrar avgöra en hel del för den som arbetar finmotoriskt. I ett rum i söderläge
med skarpt ljus uppfattas färg och form annorlunda än i ett rum med diffuserat
norrljus. Materialitet har med andra ord stor betydelse och agens, det vill säga;
det materiella konstruerar också förutsättningar.
När det kommer till skola finns ett inflytande från det som är skapat av
kulturhistoria. Skolbyggnaden som planerades och byggdes som läroverk för
över hundra år sedan och som nu inrymmer Sköldbräckagymnasiet skiljer sig
från de visioner som utformade de kontorslokaler vilka bara för något årtionde
sen ombildades till NU-gymnasiets skola. Byggnaders arkitektur, skolgårdar,
organisationen av elever och lärares rörelsemönster genom flöden från trappuppgångar till våningsplan och klassrum, via regler och förhållningssätt, färgval, organisation av tid, men också färg och materialval och rumsinredning
undersöks av antropologen David MacDougall under begreppet social estetik
(MacDougall, 2006, s. 98).32 Estetik bör här inte enbart förstås som något som
har med det sköna att göra, även om den sortens estetik ingår i begreppet.
Utgångspunkten, hävdar MacDougall, handlar om att en etnografisk undersökning bör omfatta platsers estetik, det vill säga de sinnesupplevelser som
går att erfara på en viss plats och hur de som befinner sig på platsen (både
32

Lite förenklat kan man säga att MacDougall (2006, s.98) sätter parentes runt estetikbegreppets definitioner så som de sett ut hos Kant där estetik sammankopplats med skönhet eller med
värderingar av sinnesupplevelser. Istället vänder sig MacDougall till det grekiska aisthesis vilket omfattar sinnesupplevelser i sig, och det oavsett om de är kulturellt skapat eller finns i naturen. Se även Sparrman (2011) och Pink (2013, 2015).
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forskare och deltagare) reagerar på dessa upplevelser. MacDougall (ibid. s.
98) beskriver sin metod som multisensorisk och i termer av en gastronomisk
upplevelse, där alla sinnen involveras. I alla samhällen finns estetiska överväganden, men som MacDougall noterar verkar vissa platser mer systematiskt
estetiserade än andra, skolor är ett tydligt exempel.
De visioner och ansträngningar som formar skola som plats, så att platsen
fungerar för att försörja mänskliga behov, blir till olika tecken och betydelser
vilka ligger lagrade i skolans sociala estetik. Tecken och betydelser som vi
kan se, höra, känna, smaka och lukta. Inte minst pedagogiska paradigm och
olika skolideologier syns och erfars i skolbyggnaderna (MacDougall, 2006, s.
106). Som historiska rester är gamla pedagogiska paradigm och ideologier koder som ibland tappat sin mening men vars estetiska uttryck fortfarande talar
och fylls av nya betydelser (MacDougall, 2006, s. 106). Det kan till exempel
handla om arkitektur. Läroverksbyggnadens pampiga fasad och entré vilket
jag menar poängterar den enskilda människans litenhet och kunskapens storhet eller 2000-talets idéer om vad som är en mysig och attraktiv mötesplats
för unga, organiserar både kroppar och rum i samtiden.
MacDougall (2006, s. 99) ser sin studies indiska internatskola med dess
obligatoriska skoluniformer, artefakter och arkitektur som institutionaliserad
estetik vilket han benämner som en hyperestetisk plats. De skolor jag vistats
på saknar överordnad klädkod, men i brist på uniform finns trender, stilar som
inte bara är kopplade till ett specifikt tillfälligt mode, utan som trots att de så
smått ändras över åren känns igen bland både dem som vistas i miljöerna och
människor utanför. Ett uttryck som återkommer i min empiri är ”classic sköldbräckastil.” Ungdomarna i studien diskuterar och är bitvis oense om hur man
bäst ger ett exempel på stilen så att jag som forskar ska förstå, men är ändå
samtidigt är helt överens om att det finns. Svensk skolmiljö har med andra ord
likheter med hyperestetik trots att ramarna inte är lika hierarkiskt styrda.
I förståelsen av hur den här typen av estetiska mönster fortfarande talar gör
MacDougall en viktig poäng som rör tid. Skolan som institution, poängterar
MacDougall, uppför ett utopiskt förhållande till tid genom att ständigt innehålla barns och ungas kroppar (2006, s. 106). Kroppar som byts ut mot nya
yngre kroppar när de förra blivit äldre och inte längre kan representera ”rätt”
barndoms- eller ungdomstid. Nya unga kroppar vandrar i samma korridorer
och nöter samma skolbänkar och stolar i samma klassrum. Estetiken formar
dessa nya kroppar, inte som en exakt kopia av de föregående, men på ett liknande, för skolan som institution är inte helt sluten, den öppnar sig även mot
samtidens kulturer och diskurser. Samtidigt tillhandahåller den en sorts gräns
i form av ett erbjudande om tillhörighet, som syns, känns och ofta implementeras. Man blir Sköldbräckaelev eller NU-gymnasieelev, något som ungdomarna på de båda skolorna pekar ut som så tydligt att de menar att de bara
genom att titta på en annan persons stil och attityd kan avgöra vilken av de
mer välkända storstadsskolorna en okänd ungdom går på. Alice mannekängar
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för min videokamera vid ett tillfälle: ”Titta här det är Classic Sköldbräcka”
säger hon och visar magtröjan från American Apparel. På liknande vis, följer
ungdomarna vid NU-gymnasiet ett annat urbant mode, en något mer icke-vit
etniskt kodad look, mjuka haremsbyxor, bohemiska underställslinnen, eller
stilar som rör olika populärkulturella musikpreferenser. Som studien kommer
att ge för handen finns det också avvikelser från dessa estetiska preferenser,
inte alla Sköldbräckaelever gillar ”Classic Sköldbräckalooken” och antalet
NU-gymnasieelever som har ett par haremsbyxor i garderoben utgör kanske
inte en majoritet av elevgruppen, men tillräckligt många bär dem för att jag
som forskare ska notera det som ett mönster.
Även Aaron Koh (2015 s. 69 f.) grundar sin etnografiska metod på
begreppet social estetik, men argumenterar för att begreppet måste
kombineras med annan teori för att kritiskt kunna granska det som erfars.33
Social estetik är ett begrepp vilket inte ersätter begrepp som makt, ideologi,
politik, pedagogik, men begreppets bidrag till den här studien är att se hur
social estetik kan influera händelser och beslut som påverkar de positioneringar studiens deltagare gör och erfar.
I den här texten återkommer beskrivningar av plats i anslutning till de empiriska kapitlen och i presentationen av fältstudieskolorna har de fått ett stort
utrymme. Jag diskuterar alltså hur platser har förmåga att både möjliggöra och
försvåra vissa handlingar och hur det kan användas som ett, av flera, verktyg
för att få fatt i olika subjekts handlingsutrymmen. MacDougall skriver:

The aesthetics of a society might very well be regarded as an aesthetics of managements: an ordering of the elements of life for the balancing of physical
needs, comfort, time, space, power relations, and sexuality. The aesthetic sense
would then be seen as a regulatory feature of our consciousness, telling us when
to be pleased and content or, on the contrary anxious, disgusted, distressed or
fearful. (MacDougall, 2006, s. 108 f.)

MacDougall visar hur tillvarons sociala estetik organiserar och styr över
mänskliga behov och förutsättningar och hur den kan reglera våra känslor.
Utformningen av en plats får verkan på vilka vi görs till och hur det sker. I
Sköldbräckagymnasiets korridorer är möblerna fasta och orörliga, träbänkar
och bord, vissa vackert linoljemålade andra mer formella och moderna institutionsmöbler i ljusa lackade träslag. I mina minnesbilder sitter ungdomarna
här och pluggar tillsammans, men än hellre är de i rörelse i Sköldbräckagymnasiets korridorer, alltid på väg någon annanstans, till ett fik eller till en lektion. Utrymmet mellan lektionssalar och lektionstimmar blir på Sköldbräckagymnasiet passager. I NU-gymnasiets prångiga korridorer, som nästan blir
33

Det behovet av ytterligare teoretisering skönjs också hos MacDougall (2006 s.98 ff.) när han
vänder sig till Bourdiuestudier och habitusbegreppet.
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som labyrinter eller som hotellkorridorer, öppnar sig här och där större rum
som inretts med klippansoffor från Ikea, soffor som ofta fylls upp av trötta,
kära eller ömma tonårskroppar. Det är där Frans med ett rufsigt hårsvall och
haremsbyxor sjunker ner med en djup suck efter lärarnas åthutning att en bild
på någon som röker en splif (hasch) inte är förenligt med skolans värdegrund
och att hans skoluppgift på temat reggae därför inte får vara med på klassens
utställning i foajén. Det är här jag får chans att prata med Kira om bodybuilding då hon vilar svanken under ett anfall av mensvärk och det är här den
svartklädda Matilda innerligt och offentligt kysser sin nyfunna kärlek under
vårvernissaget. Det är platser där den här skolans aktörer gärna stannar upp.
MacDougall (2006, s. 108 f.) beskriver ett slags ”förvaltningens estetik”
(aesthetics of management), en ordning av livet: av dess fysiska behov, komfort, av tid, rum, sexualitet och av maktrelationer. I social praktik anpassar
sig oftast individerna efter det som är framförhandlat för att skapa ”det rätta
samhället enligt en specifik sanningsregim” skriver Dahlstedt (2000, s. 291 f.)
med hänvisning till Foucault (1987). Maktstrukturer och diskurser blir så införlivade och ständigt tillämpade att de uppfattas som en del av vår mentalitet
(Börjesson & Rehn, 2009, s. 49 ff.)34 eller med andra ord det som vi förstår
som normativa handlingar vilka ofta (men inte alltid) blir så vardagliggjorda
att de kan passera utan motstånd. Som ”självklara” fungerar de som ett socialt
smörjmedel, de förenklar sociala relationer och konstruerar vardagsliv. Skolan
är en av de platser där normativa handlingar återkommande sker och har normering som ett av de övergripande målen; att fostra demokratiska medborgare
(se Skolverket, 2011).
Mina fältstudier tog mig ibland bortom skolorna till andra platser med
andra regleringar och andra sorters social estetik. När det kom till studiens
deltagares bildskapande praktiker pågick dessa också genom aktiviteter och
på platser som inte hade med bildundervisningen att göra. Som exempel kan
nämnas att jag fick följa några av studiens deltagare till konstgallerier och
museer. Även styrketräningsgymmet, Instagrams gränssnitt så som det visualiseras i mobilen, men också kroppar i sig, är i den här texten inkluderade i
vad som uppfattas som centrala platser där visuella berättelser av, med och om
kroppar uppfördes. Amiena Peck & Christopher Stroud (2015) teoretiserar
kroppen som en plats där händelser äger rum, ett förkroppsligat landskap
(ibid.). Kroppen utgör plats för performans och affekter, för att positionera
och skapa subjekt, konstaterar Peck & Stroud (2015). Därför är kroppen estetiserad och jag är nyfiken på teorier om kropp och femininitet kan kopplas
ihop för att belysa flickblickar.
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Foucault benämnde detta governmentality vilket handlar om den styrning som staten och
institutionen får över det enskilda subjektet. Genom till exempel kurs- och läroplaner, skollag
och en rad andra kontexter sker en reglering av de subjekt som finns inom skolan som institution
(Börjesson & Rehn, 2009, s. 49 ff).
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Kropp och femininitet
Ett av de i särklass vanligaste motiven inom västerländsk bildkonst är den
mänskliga kroppen. Oändligt många kroppar finns gestaltade i olja, marmor,
brons, videoverk och performances där kroppens status som objekt och subjekt formulerats och diskuterats. Representationer av kroppar har hängts på
såväl konstinstitutioners väggar som små magnetsouvenirer på kylskåpsdörrar. De har målats på grottväggar för tiotusentals år sedan och tryckts upp i
stora upplagor av glansiga magasin. Ofta har det varit den nakna kroppen som
avbildats, som till exempel under antikens vurm för den manliga fysiskt vältränade kroppen eller medeltidens skildringar av den korsfäste Kristus eller för
den delen allegoriska skildringar av dygder, så som sanning och rättvisa (se
Steorn, 2006). En annan form av avbildad kropp är nakenstudien. Att öva sin
konstnärliga skicklighet genom att teckna, modellera och måla av nakna kroppar har varit en lång tradition inom konst och konstutbildning (ibid.). Jessica
Sjöholm Skrubbe (2016) beskriver en konsthistorisk förändring: historiskt sett
är det den manliga kroppen som skildrats och i offentliga rum visats naken,
först under den senare delen av artonhundratalet ökar tillgängligheten för en
större publik att se kvinnlig nakenhet som motiv.35 Den nakna kvinnokroppen
används då ofta som en musa, en symbol för själva konsten i sig. Den nakna
(kvinno)kroppen blev så att säga klädd i konst och därmed acceptabel, skriver
Sjöholm Skrubbe (2016 s. 60).
Bildundervisningen följer traditioner inom konsten och konstutbildningar.
Kroppar används ofta som ett motiv för att utveckla och träna tekniska färdigheter som i krokiskisser. Även om det i skolorna kanske inte så ofta är den
helt nakna kroppen som studeras, utan snarare klasskompisar som, med kläderna på, står modell för varandra. I andra bildpedagogiska sammanhang kan
bilder av kroppar produceras eller analyseras som ett uttryck för identitet eller
kanske som en stereotyp förståelse av exempelvis genus som till exempel när
olika medie- och reklambildsgenrer diskuteras. Jag konstaterar, med hjälp av
mitt empiriska material och min egen bildlärarerfarenhet, att bilder där motivet helt eller delvis föreställer och behandlar kropp och kroppslighet är mycket
vanliga i svensk skolvardag och specifikt i bildundervisningen. Samtidigt
finns det, som jag tidigare nämnt, en kanon i skolan som länge dominerat skolpraktiken: fokus på förnuftet och på den rationella tanken snarare än på kropp
och känsla. Likaså har jag nämnt att kropp och förkroppsligande inte undersökts i bildpedagogisk och bilddidaktisk forskning i särskilt hög grad. Kanske
har kropp och förkroppsligande både i skolan och i skolforskningen framstått

35

Den ökade tillgängligheten berodde på att nakenmotiven allt mer omfattande ställdes ut på
offentliga utställningar i konstmuseer och konstakademier.
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som så självklara utgångspunkter att de blivit tagna för givna och därmed
osynliga?
I det följande definieras de förståelser av kropp som den här studien tar
bruk av.

Kroppar
Att ha en fysisk kropp är en självklar förutsättning för liv. Kroppen är länken
som medierar världen omkring oss och förmedlar och distribuerar de känslor,
tankar och sinneserfarenheter vi erfar. Det är genom kroppen som vi lär oss,
det är kroppen som utför arbete (Fox, 2012 s.1f.) Allt vi erfar, erfar vi som en
konsekvens av att vara förkroppsligade. (ibid.)
När jag i texten diskuterar kroppar utgår jag ifrån Mols (Mol, 2002; 2008;
2012 samt Mol & Law, 2004) filosofiska men också etnografiska resonemang
kring kroppar och ontologier. Mols teoretiska modell om kroppar ligger nära
Judith Butlers (1993) definitioner kring vad som formar subjekt, men skiljer
sig också från dessa. De delar synsättet att subjektet konstrueras och iscensätts
och de delar synen på att görandet kan vara, men inte alltid är, medvetet. Subjektet, understryker såväl Mol som Butler (1993), formar och formas också
utanför vår medvetna vilja. För Butler (1993), som här vänder sig till psykoanalysen, är det vårt undermedvetnas drifter och begär som också gör oss till
de vi är. Hos Mol är det snarare materialiteten som bidrar till performansen
och hon ansluter sig därmed till det nymateriella fältet.36
Det görande Butler kallar för performativitet utvecklar och benämner Mol
(se Mol & Law, 2004) som enactment vilket kan översättas med uppförs. I de
etnografiska studier vilka utgör en avgörande del av Mols forskning, är därför
aktiviteter i förgrunden framför klassificeringar. Begreppet som omfattar
detta görande när det kommer till kropp kallar Mol och Law (2004) the bodywe-do. Ett begrepp som flyttar frågor om kroppen är subjekt eller objekt vidare
till en tillblivandeprocess. Francis Lee (2012, s. 175 f.) konstaterar att Mol
utgår ifrån Butlers performativitetsbegrepp men hur skillnaden ligger i den
ontologiska hållning som Mol tar i bruk, en ontologi som tillskriver agens till

36

Annemarie Mol tillhör därmed forskningsfält som intresserar sig för det materiella: till materiell-semiotiskt teori, science and technology studies, science technology society studies och
till aktör-nätverks teori som Bruno Latour (2015), Michael Callon (2012), John Law (2018)
Donna Haraway (2008) och Mol (2012) utvecklat och som ibland sammanfattas som posthumanism (se Åsberg, 2012). Mol själv sätter inte etiketten posthumanism på sina teorier, men
i ett arbete använder hon begreppet nymaterialism (se Abrahamsson, Bertoni, Mol, & Martín,
2015) och det är det begrepp jag valt för att placera de teorier från hennes arbeten som jag tar i
bruk i studien. De nymaterialistiska teorierna utmärks av att de tecknar relationella och rörliga
kartor, kring hur ting, kroppar, funktioner men också diskurser upprätthåller sig själva och ingår
i relationer som pågående uppförs och måste uppföras för att inte försvinna.
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det materiella och där också objekt performativt görs, inte minst den mänskliga kroppen. Mol understryker att kroppen, så väl som andra fenomen, görs
på så olika vis i olika praktiker att de därför inte kan kallas en och samma
(Mol, 2012). Den här flerfaldigheten förklarar hennes filosofiska påstående
om flera verkligheter som uppstår, bredvid, inuti likväl som utanpå varandra
(ibid.). Mol vänder sig mot synsättet att det finns ett (1) objekt att studera som
ses från olika håll, det som vi i vardagligt tal beskriver som att se olika sidor
av ett mynt. Istället vill hon att vi ska se verkligheten som möjlig att uppföras
i flera olika versioner. Genom detta ontologiska antagande är ett fenomen –
till exempel en kropp – inte en och samma sedd ur olika perspektiv (ibid.).
Den är istället flera.
Mols teoretiska diskussion om att uppföra kropp inbegriper möjligheten att
göra olika kroppar inom ett och samma subjekt, vilka inte drar åt samma håll.
För att ge ett exempel: kroppen kan känna begär efter godis eller frosseri, men
samtidigt hysa uppfattningen att en smal kropp är eftersträvansvärd. Den kan
känna viljan att uttrycka en stereotyp femininitet men samtidigt inte vilja införlivas i en ”påskriven sanning” om att därför också underordnas. 37 Den kan
vilja en sak, eller för den skull flera saker, och ha funktionalitet att göra något
annat (Mol & Law, 2004, s. 15). Det som man skulle kunna kalla en skolkropp,
det vill säga en kropp som befinner sig i den lärandekontext som regleras av
institutionen skolan, kan hamna i spänning till den kropp som vill uppföra ett
annat sorts subjekt, vilket inte regleras av skolans styrdokument och pedagogiska paradigm. Ibland flyter dessa kroppar ihop, ibland inte. Det betyder inte
att vi ska förstå kroppar som något som kan delas upp eller som något fullständigt gränslöst.38 Mol & Law (2004 s.16) skriver: ”If we were to do our
bodies in ways that fragmented them, death would quickly follow. The body
we do is neither a whole, nor fragmented. Instead it has a complex figuration.”
I en annan text förklarar Mol (2012 s.186): ”Så det finns olika versioner, olika
iscensättanden, olika verkligheter, som samexisterar i nuet.”
I artikeln ”I eat an apple” (Mol, 2008 s. 29 f.) riktar Mol uppmärksamheten
mot att en så enkel sak som att äta ett äpple kan analyseras genom geografisk,
historisk, ekonomisk och politisk teori eller som en narrativ och religiös berättelse som också är kopplad till kunskap och njutning. Äppelätandet vecklar
ut ett stort fält där etiska perspektiv på äpplets produktionsvillkor samsas med
filosofiska frågor om äpplet som en kroppslig beståndsdel. Mol frågar sig till
exempel lekfullt om äpplet blir en del av kroppen, eller om kroppen kan sägas
37

För att ge exempel: färgen rosa som en markör för flickighet (Ambjörnsson 2011), eller plagg
som korta kjolar kan frigöras från den historiska koppling till underordning som de haft. Ulrika
Dahl (2014) beskriver det i boken Skamgrepp: det finns ingen manual för rätt sorts estetik och
begär, men det finns ett behov av en frånkoppling mellan uttryckt femininitet och hur denna
femininitet bemöts.
38 Mol talar om kropp som något som har gränser, som huden, men gränsen är inte definitiv.
Den sammanflätas med och påverkas av andra människor, ting, lokaliseringar och praktiker.
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till del bestå av äpple. De många möjliga relationerna mellan den mänskliga
kroppen och det som kroppen interagerar med blir det intressanta. Alla dessa
trådar är inte möjliga att hålla under uppsyn i en text, men min intention är att
följa några av de relationer som har betydelse för min specifika studie utan att
göra anspråk alla uppföranden av kroppar som gjordes i olika praktiker. Med
andra ord: när en kropps uppförande analyseras så är det en del av mångt mer
mångbottnade verkligheter. Mol och Law (2004) formulerar det som så att en
enhetlig berättelse om kropp inte är målet utan att man bör sträva efter en
mångröstad berättelse om kropp, dess behov och uttryck (Mol & Law, 2004
s.17).
Lyckas vi med att anta Mols abstrakta tankebild kring versioner av, snararare än perspektiv på, verkligheten förstår vi också de relationer och spänningar som uppstår som en del av konstruktionen av identitet och kroppar.
Verkligheten, skriver Mol (2012 s.181), föregår inte de vardagliga praktiker
som vi interagerar med den i, utan formas snarare inom dessa praktiker. Verkligheten görs, den uppförs.
Ett vidgat agensbegrepp är viktigt för helhetsbilden men när det kommer
till den här studiens analyser kring mänskliga kroppar handlar dessa ofta om
det som är kulturellt och socialt konstruerat, just för att det är centralt för att
förstå den mellanmänskliga kommunikation som finns i visuellt berättande.
Fox (2012 s. 205 f.) förtydligar hur den mänskliga kroppen sticker ut när det
kommer till agens, genom att förklara att det är antalet relationer som avgör
vad kroppar kan göra. Människor förmår interagera med och genom kultur
vilket ger oss fler relationer än till exempel de som ett djur har noterar Fox
(ibid.). Haraway (2004) beskriver det annorlunda: genom att påpeka att det är
mycket mer som pågår än det vi känner till eller har ord för förklarar hon
människans begränsade förmåga att förstå andra livsformers relationer.39 För
att belysa mitt resonemang har jag valt att arbeta med förtydligade beskrivningar av agens. För att beskriva intentionellt skapade handlingar av människor använder jag ord som till exempel handlingskraft och motståndsvilja.
Materiell agens studerar jag främst när den sammanflätas med socialitet och
kultur.

39

Hänvisningen är lånad från Cecilia Åsbergs (2012) introduktion till Posthumanistiska Nyckeltexter.
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Tjejkroppar
Tjejer fanns det gott om i de två estetklasser jag följde. På NU-gymnasiet var
elva av femton elever noterade som tjejer på klasslistan och på Sköldbräckagymnasiet var de tjugosju av trettio. Det stämde med ett statistiskt snitt40 och
med det tal om estetklasserna som jag ofta möttes av när jag rörde mig i skolmiljöerna: typiska tjejklasser menade många unga och vuxna på de bägge skolorna. Klassammansättningen, tillsammans med att båda skolorna gärna tematiserade genus och makt i bilduppgifterna med feministisk vinkling gav mig
ett material där aspekter kring femininitet ofta accentuerades och det var min
initiala ingång till studiens tema kring konstruktioner av femininiteter.
Bodil Formark, Heta Mulari, & Myry Voipio (2017) poängterar hur flickforskningen måste se till de geopolitiska förutsättningarna, hur de nordiska
länderna generellt ses som progressiva både i statens styrning mot jämställdhet
och i kulturella uttryck kring genus. Flickskap här är med andra ord inte
samma sak som någon annanstans, och bilden av en ofta blond, men framför
allt stark, kaxig tjej är ett narrativ som traderas som en del av nordiskt och
svenskt flickskap.
I den här studien förstås inte vare sig flickighet eller femininitet som något
essentiellt eller statiskt som går att definiera på ett enhälligt vis. Det handlar
snarare om en kombination av uttryck, beteenden och attribut som i en viss
situation av en viss grupp uppfattas som ett uttryck för femininitet, det vill
säga något som är socialt och kulturellt konstruerat. Femininitet har till exempel inte någon nödvändig koppling till biologiskt kön, men runda bröst i klädesplagg som framhäver ett dekolletage kan utgöra ett exempel på uppförd
femininitet. Å andra sidan kan till exempel rörelsemönster som kan sammankopplas med traditionellt stereotypa idéer om kvinnlighet också vara ett uttryck för femininitet oavsett om den som utför rörelserna har den intentionen
eller inte. Trots att många vardagsvis utan att blinka definierar vad som är
”typiskt tjejigt, kvinnligt, flickigt, feminint” bär begreppet inte på någon ”inre
sanning.” Begreppet femininitet i sig måste med andra ord ständigt kontextualiseras och omdefinieras.
Butler tar hjälp av Althussers interpellationsbegrepp för att förklara hur
subjektsskap görs genom att ropa in, eller ropas in som någon (Butler, 1993).
När någon tilltalas, eller omtalas, erbjuds hen ett erkännande, ett tillfälle att
bli till, men det gör samtidigt erkännandet villkorat. Att tacka ja till en viss
identifikation till exempel som tjej, kan stänga möjligheterna för andra positioner. I denna till synes tvingande positionering pläderar Butler för att det trots
allt finns en utväg för subjektet att opponera sig mot tilltalet, inte genom att
undvika det, men genom att förändra betydelsen av anropet (2005, s. 193).41
40

Från Skolverkets elevstatistik (inhämtad 2019-04-23)
Butlers exempel med medborgarrättskämpen Rosa Parks fungerar som ett exempel på social
interaktion agens och interpellation verkar. När Parks ropas in som underordnad, som svart
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I flera försök till definition av femininitet har Foucaults definition av kropp,
the docile body (den fogliga kroppen) både använts och kritiserats. Begreppet
den fogliga kroppen beskriver en kropp som är konstituerad av makt, maktteknologier och av historien (Thornham, 2000 s.166f.), men begreppet har
också kritiserats för sin bristande inkludering av kroppar som är annorlunda
könade än manliga (Grosz, 1994, s. 156). Den feministiska kulturstudieforskaren Sue Thornham pekar på hur femininitet när det gäller kroppslighet osynliggörs i begreppet docile body (Thornham, 2000, s. 167). Flera postteoretiker
med materialitetsfokus (Mol, 2012; Alaimo & Hekman, 2008) hävdar att
forskningen om genus behöver etablera nya analytiska verktyg för att inte
fastna i teorier som är antropocentriska och därigenom också androcentriska.
Samtidigt fungerar begreppet docile body för att förklara hur till exempel femininitet kommer att forma feminina kroppar inte bara på ett socialt och kulturellt plan men också på den materiella, kroppsliga nivån. Muskler, nervbanor och motoriska förmågor utvecklas inte enbart genom biologisk determinism i form av genkod, men också utefter kulturella och sociala förväntningar,
där repetitioner av ett visst mönster och beteende formar kroppens materia.42
Kroppen skapas utifrån diskurser om vad till exempel en tjej får lov och förväntas att göra i en specifik kontext och hur femininitet får se ut.
I senare diskussioner om subjektets konstitution har definitioner av materialitet och kropp blivit föremål för debatt. Butler (1993 s.314f, 2005 s.77 f.)
framhåller att det inte finns något subjekt som kan förstås före iscensättandet
av genus och sexualitet. Butlers materialitetsdefinition har av feministiska
forskare (se Barad, 2003; Clough, 2007 s.8; Fraser, 2002; Alaimo och Hekman, 2008) kritiserats för en brist på förståelse av materialitet, för att reducera
världen till enbart en effekt av kultur och eller diskurs konstaterar Sara Ahmed
(2008 s. 33). I försvar för Butler menar Ahmed att Butlers poäng var ett gensvar på Foucaults kroppsbegrepp snarare än en helhetssyn på materialitet.43
Ahmed skriver:

kvinna, väljer hon att svara på interpellationen genom att göra sig själv till ett subjekt som gör
motstånd. Hon kan inte tacka nej till tilltalet vilket blir en tilldelad position, men hon kan genom
att svara annorlunda än förväntat ändra budskapet. Att visa på relationen mellan hur diskurs
styr subjektskapande, men hur subjektet trots det har en möjlighet att förhandla sin position blir
Butlers poäng – och hennes kritik mot strukturalismen (Clarke, 2000).
42 Butler (1990/1999) beskriver hur både genus och sexualitet görs performativt genom imitation och upprepning, men upprepningen och imitation är aldrig en och samma, den förskjuts och
förändras.
43 Ahmed (2008) kritiserar Karin Barad och andra posthumanister för att bortse från att tidigare
feminister som till exempel Haraway (1989) ägnat sig åt att med feministisk teori för att förstå
materialism. Ahmed går också i försvar för Butler och menar att läsningen av Butlers text Bodies That Matter som anti-materiell och bara som en effekt av kultur är en kontextlös läsning i
syfte att kunna rättfärdiga nymaterialismen (Ahmed, 2008 vol.15, s. 33).
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In fact, if anything, Bodies that Matter offers a powerful exploration of how
histories are sedimented in the very ´how´ of bodily materialization: it makes
sex material, even if it does not offer a theory of the coming into being of the
material world. (Ahmed, 2008 s. 33)

Ahmed (2008 s. 33) klargör hur posthumanismens tolkning av Butlers filosofi
(som anti-materiell och bara som en effekt av kultur) är en kontextlös läsning
i syfte att kunna rättfärdiga ett nytt sätt att se på materialism. Med hjälp av
Haraway finns det möjlighet att göra en viktig poäng i materialitetsdebatten.
Hon skriver:

Primate Visions does not work by prohibiting origin stories, or biological explanations of what some insist must be exclusively cultural matters, or any way
of enabling devices among primate discourses´ apparatuses of bodily production. I am not interested in policing the boundaries between nature and culture
quite the opposite, I am edified by the traffic. (Haraway, 1989 s.377)

Haraway är ointresserad av att vara gränsvakt mellan vad som sorteras som
natur och som kultur och låter sig hellre inspireras av flödet dem emellan. Jag
lutar mitt val av teori på den typen av nyfikenhet och tar hjälp av Annemarie
Mol och John Law (2004). Just därför att de inte kritiserar, utan utvecklar,
Butlers teori om subjektens performativa konstruktion. Till skillnad från Butler är deras primära fokus inte nödvändigtvis sexualitet och genus utan kan
vara andra subjektsskapande handlingar där kroppens funktionalitet, och
materialitet är av vikt. En annan skillnad är deras poäng att något inte bara är
en effekt av en process – utan en ständigt pågående tillblivande. Genom kombinationen av teoretiker får poststrukturalistiska perspektiv ett bidrag av nymaterialitet i min studie. Genom bruket av olika teorier kring kön och genus
kommer också mina begrepp att variera mellan kön och genus. De används
här som synonyma och som socialt konstruerade där materialitet bidrar i konstruktionsarbetet.
Det går inte att studera femininitet i ett socialt vacuum utan att kontextualisera den: femininitet sammanflätas och skapas tillsammans med andra sociala kategorier. I den här studien kommer femininitet undersökas tillsammans
med sexualitet, ålder och ras och alltid i relation till kroppen som estetiserad.44
En analys av flera samtidigt verkande maktordningar, vilka inte kan särskiljas
och där de sammanlagda maktordningarna är mer än delarna kallas här för en
intersektionell analys (Carby, 1997; Crenshaw, 1994 & Lykke, 2003).
Fältet kring flickforskning engagerar sig i en kombination av femininitet
och ålder, inte minst saker som ses som generationsspecifika som till exempel
44

Urvalet och begräsningen av studerade intersektioner är dels gjord efter vilka kategorier som
trädde fram i kodningen av materialet, men också begränsad av formatet på avhandlingen. Det
ska inte förstås som att andra sociala kategorier är mindre betydelsefulla.
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populärkulturella uttryck som mode, spel, sociala nätgemenskapsappar, musik
och så vidare, men också genom de åldersrelationer som skolvardagen producerar. Gymnasieungdomarna i den här studien förhåller sig till ålder i möten
med till exempel lärare i skolan. Som framkommer i empirin förhåller gymnasietjejen sig också till sitt yngre och sitt kommande, framtida, jag.
Butlers (2005) etablering av begreppet heterosexuell matris pekar ut hur
binärt könade sexuella relationer får positionen som allmänt givna och normerande. Matrisen innefattar ett krav nämligen att rikta sitt sexuella begär till
”rätt sorts” kropp, den som fyller den brist som inte kan uppfyllas av det egna
könet. Butler förklarar hur heteronormen ständigt är i behov av att upprätthållas genom institutioner, strukturer, relationer och handlingar: göranden som i
samma stund understödjer vissa relationer och förtrycker andra (Butler, 2005).
Vithet är en annan kategori vilken upprätthålls på ett liknande sätt som
heteronorm: genom strukturer, institutioner, relationer och handlingar. Frans
Fanon (1952/1995), Kimberley Crenshaw (1994), bell hooks (1992) Richard
Dyer (1997) och Sara Ahmed (2011) med flera har etablerat fältet kring vithetsstudier. I deras texter framträder hur problematiskt vithetsnormer framställer vithet som en utgångspunkt, som det ”naturliga”, trots att ras är en ickeessentiell kategori (Ahmed, 2011; Frankenberg, 1993; Hübinette, Hörnfeldt,
Farahani & León Rosales, 2012). Mitt val av begrepp för att beskriva de kroppar som produceras i seendepraktiker som vita eller icke-vita utgår ifrån att
ras är en kategori som uppstår ur en kulturell tolkning av det som syns som
yttre kroppsliga, fenotypiska drag (Frankenberg, 1993).45 Det finns därför inte
fasta gränser som definierar vithet och icke-vithet (Ahmed, 2011; Hübinette,
Hörnfeldt, Farahani, & León Rosales, 2012).46 Men förhandlingar och positionering utifrån begreppet vithet pågår kontinuerligt: Sara Ahmed (2011, s.
126) skriver fram vithet som en aldrig avlutad process, vilken orienterar kroppar i relation till andra. Det är något som också kan studeras historiskt genom
hur tillskrivningen av vithet kan skifta vid olika tidpunkter för olika etniska
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Aizura, (2009) och Alaimo & Heckman (2008) beskriver sociala kategorier som ras som
varken lagbundna eller essentialistiska, men som trögrörliga och som exempel där materialitet
i form av kroppar har agens. Begreppen måste förstås inte bara som en aspekt av materialitet,
de är verb, något som görs, i relationer mellan subjekt. Viktigt att notera är att bruket av begreppsparen vit/ icke-vit är problematiskt eftersom prefixet icke- pekar på vad något inte är –
snarare än att vara något i sin egen rätt, skriver Hübinette, Hörnfeldt, Farahani, & León Rosales
(2012). Valet att använda uttrycken vit och icke-vit i den här artikeln utgår ifrån min grundpremiss – att en vithetsnorm har en stark inverkan i svensk skola och att det är relevant att diskutera
den och dess konsekvenser ur ett kritiskt perspektiv (jfr Castagno, 2008; Lewis, 2001).
46 Hübinette et. al. (2012) förklarar hur begreppen vit och icke-vit förhandlas i olika situationer,
hur en person kan i ett sammanhang kategoriseras som vit och i ett annat sammanhang som
icke-vit. Ahmed (2011)kallar processen att kategoriseras som vit för ”att passera”– ett ord som
tydliggör både indelning och en preliminär gränsdragning mellan kategorier, samtidigt som det
är ett verb, något man gör.
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grupper.47 Kroppar förhandlar sinsemellan utrymme och för Ahmed gör den
vita kroppen en hegemonisk position till sin (Ahmed, 2011, s. 126). I en
svensk kontext har Hübinette, Hörnfeldt, Farahani, & León Rosales (2012 s.
44) påvisat hur kroppars kategorisering i vithet och icke-vithet påverkar hälsa,
sociala relationer och yrkesliv.

Konstituerande kategorier
Sociala kategorier är begrepp som ofta används för att beskriva människor i
så väl vardagligt tal som inom forskning och jag vill kort beskriva vilken
funktion de har i denna text. Beteckningar som kön/genus, sexualitet, ålder,
etnicitet, ras, klass, funktionalitet är exempel på språkliga verktyg som kan
nyttjas i undersökningar av vad som står på spel i mellanmänsklig interaktion.
För att möjliggöra en analys tillskrivs subjektet tillfälligt olika konstruerade
kategorier, vilka ur ett maktperspektiv bör belysas som ett komplext nät som
påverkar vad vi gör och inte gör och vad vi kan och inte kan göra (Lykke,
2009, s. 104 ff; 2003).
Leslie Mc Call (2005) varnar för att kategorier i sig gör något med de som
kategoriseras, det vill säga kategoriseringen är konstituerande. Samtidigt kan
man säga att med en medvetenhet om att kategorier alltid är konstruerade så
behöver de uttalas för att kunna göra analytiska operationer. Ett klassiskt dilemma beskrivs: kategorier formar och kategoriseringar begränsar subjektet,
påstår konstruktionistisk teori. Å andra sidan innebär undvikandet att tala om
kategoriseringar att ojämlikheter tillåts bestå. Detta är ojämlikheter som inte
bara uppstår i vetenskapliga analyser men också i vardaglig interaktion och
tilltal. Min slutsats blir att använda kategorier som tjej, vit, icke-vit och flera
andra medvetet som språkliga verktyg, jag kan helt enkelt inte undvika dem.
I detta kapitel har jag diskuterat mitt teoretiska kluster kring blickpraktiker,
ett kluster där visuell kultur, platsers sociala estetik, kropp och femininitet har
introducerats. I nästa kapitel redogör jag för de metoder jag tagit i bruk för att
kunna undersöka just detta.
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Historiskt har hela grupper, som till exempel den finska och italienska arbetskraftsinvandrarna i Sverige på 1960-talet, först setts som de andra, och sedan blivit en del av svenskheten
och ibland också av vitheten. Ibland sker vithetstillskrivandet i relation till andra grupper som
migrerat till Sverige vars kroppar än mer utmanar en idé om svenskhet som något som manifesteras i blont hår och blå ögonfärg (se Werner & Björk, 2014).
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Kapitel två: Fältstudie i två bildklasser

Presentation av empirin
Studiens empiri består av nio månader fältstudier där jag följde sammanlagt
femtiosex bildlektionsblock48 vid de två fältstudieskolornas estetiska program
med inriktning mot bild och formgivning vid två olika gymnasier båda centralt
belägna i urbana miljöer. Den första fältstudieskolan, som jag kallar NU-gymnasiet följde jag något längre än den andra, Sköldbräckagymnasiet.49 Fältarbetet skedde först i NU-gymnasiet och sen i Sköldbräckagymnasiet, efter fältstudiemånaderna återkom jag till några ungdomar för att göra uppföljande intervjuer och bildstudier. I NU-gymnasiets årskurs två med inriktning mot bild
fanns femton elever, varav elva noterades som tjejer på klasslistan. Två bildlärare ansvarade för bildundervisningen. På Sköldbräckagymnasiet var antalet
tjejer tjugosju av totalt trettio elever i klassen och det fanns tre undervisande
lärare.50 Jag genomförde tjugoåtta enskilda planerade intervjuer och fem
gruppintervjuer och ibland utmynnade fältobservationerna i samtal som kan
liknas vid intervjuer.
Fritidsfältstudierna utgick från vad som framkom i spontana samtal (ungdomar emellan och mellan mig och ungdomarna) kring ungdomarnas fritidspraktiker rörande de teman som var aktuella för studien. Återkommande samtalsämnen handlade om att titta på och producera bilder där kroppar stod som
motiv eller att uttrycka sig med den egna kroppen som material. Här återfanns
bilder kommunicerade via sociala nätgemenskaper, tatueringar och att forma
kroppen med hjälp av olika träningsformer, som yoga och styrketräning. När
jag identifierat dessa teman såg jag till att följa upp dem. Men fritidsfältstudierna utgjordes också av konstgallerirundor tillsammans med några ungdomar
i studien. Jag fick följa med och titta på elevers egna konstutställningar, någon
deltog till exempel i en större grupputställning med både konstnärer och amatörer. Ibland var fritidsobservationerna virtuella, det vill säga ungdomarna visade mig bilder på sociala medier och internet i stort.
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Ett lektionsblock varierade i tid beroende på kurs och skola, men varade mellan två till två
och en halv klocktimmar.
49 Under kapitel tre följer en mer utförlig beskrivning av de båda fältstudieskolorna.
50 På de bägge skolorna fanns fler anställda bild- och medielärare, men de ingick inte i studien.
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Den producerade empirin i den här studien består av en kombination av
observationer, visuellt material i form av stillbilder och rörliga bilder samt av
intervjuer och kan således betraktas som en etnografisk studie.51 Empirin utgörs således av fältanteckningar, ljudfiler, närmre tretusen femhundra stillbildsfotografier (en hel del är flera exponeringar på samma motiv), närmre
nittio filmklipp vilka inkluderar intervjuer, ungdomarnas visuella berättelser,
arbetsprocesser, platser med mera.

Etnografins möjligheter
Etnografins syfte är att studera det sociala meningsskapande som sker i vardagshandlingar (Brewer, 2000, s. 10; Hammersley & Atkinson, 2007, s. 3).
Observerandet av det vardagliga, det som händer i lokala praktiker är en avgörande poäng i en etnografisk studie. Genom att främmandegöra och öka
komplexiteten i förståelsen av det som sker, om och om igen, till exempel i
klassrumspraktiken, ger den etnografiska forskningen möjligheter att identifiera normer och dekonstruera förgivettagna ”sanningar” vilket gör att etnografiska studier ofta kombineras med poststrukturalistiska perspektiv. Jag har valt
att kombinera det perspektivet med den reflexiva hållning som Charlotte Aull
Davis (2008) företräder och med etnografiskt, praktiknära fokus, den nymaterialistiska inriktningen som Annemarie Mol (2002; Mol & Law 2004) tar
i bruk.
Min ambition under fältstudierna var att hålla en öppen inställning för deltagarnas val att ge mig tillgång till sina visuella intresseområden. Ungdomarna
guidade mig in i olika visuella genrer som jag tidigare bara skymtat. Mina
lagringshårddiskar fylldes snabbt av olika bildgenrer. Från kurser i Vedic arts
(konstkurser som enligt indisk filosofi främjar en inneboende kreativ och
kravlös kraft) till science fiction-miljöer och digitalt producerade speldesignsettings, handgjorda amigurumi-figurer (virkade, stoppade japanska djur och
människofigurer med stora huvuden som en del av den japanska kawaiikulturen), serier, graffiti, tatueringar, grafik, foton på bloggar och på sociala nätgemenskaper. Från bildlektionernas breda variationer av bildskapande: skisser
av staden som mötesplats, möbeldesign, grafisk formgivning av affischer och
musikkonvolut, lerporträtt, figurteckningar till grafiska tryck, för att bara
nämna ett axplock. Att inledningsvis hålla öppet för vad som ska utgöra empiri
och hur detta ska dokumenteras och produceras är en del av ett medvetet, etnografiskt och reflexivt förhållningssätt som präglar studien (Hammersley &
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Metoden testades ut under en pilotstudie med ett par deltagare som också gick på estetiska
programmet med bildinriktning i årskurs två, men på en annan gymnasieskola än de två som nu
ingår i studien.
50

Atkinson, 2007, s. 3 & 15). Den sortens inledande sondering undviker en bekräftelse av förutfattade idéer om vad som utgör ungas visuella berättande och
utgår istället ifrån de praktiker jag som forskare mötte (jfr Mol, 2012).
Göthlund (2015) beskriver hur det etnografiska arbetet aktivt formas genom händelser, både de som sker spontant, men också de forskaren skapar
genom samtal och interaktion.

Acting in the area of ethnography means making use of and creating the performative and relational events that are always present in the encounter with the
other (as person, object, space etc.). (Göthlund, 2015, s. 102)

Möjligheterna att ta vara på och delta i situationer krävde också en aktiv process, vilket den längre etnografiska studien möjliggör. För mig handlade det
om skapa relationer till de människor, miljöer och aktiviteter som utgjorde
fältet, relationer som hade sin grund i förtroende, närvaro och engagemang.
Att skapa förtroende för att senare kunna få ingå i fördjupade samtal tar tid,
men är en viktig del av den etnografiska studien. Likaså var det en del av min
metod att aktivt tacka ja till alla sammanhang där studiens deltagare bjöd in
mig, som samtalspartner kring något bildrelaterat eller ibland något helt annat,
eller när jag behövdes som statist i en konstfilm. Det var ett sätt att poängtera
mitt engagemang i situationer som var viktiga för studiens deltagare och således också för mig som forskare. Det gav mig möjligheter att både lära känna
platser, praktiker och deltagare och att precisera min forskningsdesign utifrån
de förutsättningar som rådde i miljöerna jag undersökte. Sammantaget genererade mina metoder ett material där deltagarna valde att delge mig bilder och
berättelser som högst troligt skulle ha varit mer begränsade utan det skapade
förtroendet.52
I en senare fas, när några fenomen framträtt som mönster och andra stuckit
ut som mer unika men viktiga exempel inom ramen för mina forskningsfrågor,
blev observationer och intervjuer mer inriktade på att bekräfta eller avskriva
möjliga slutsatser. Under de här processerna smalnade de initiala forskningsfrågornas bredd av men vidgades efter hand på andra vis.53 I inledningen av
fältstudierna var jag exempelvis intresserad av visuella berättelser i stort.
Några veckor in i fältstudierna fick jag syn på den gemensamma nämnaren i
nästan allt material som rörde ungdomarnas bildskapande: ett betraktande och
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Att tacka ja till erbjudanden om att följa deltagare som forskaren inte själv haft för avsikt att
följa är en av etnografins styrkor, skriver Birgitta Kullberg (2004, s. 15), det hjälper forskaren
att inte bara söka svaret på de frågor hen ställt utan att också utmana frågorna själva. Likväl
som det var en styrka fanns det också svagheter, metoden var så väl tids- som resurskrävande.
53 Här följer jag Pinks (2015 s.141 ff.) poäng att etnografins delar inte är linjära, produktionen
av empiri är sammankopplad med analysen och analysen påbörjas samtidigt som fältstudierna.
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gestaltande av kroppar. Efter hand började jag mer aktivt rikta min uppmärksamhet mot den tematiken, som en specifik sorts visuellt berättande. Andra
saker fick mig att vidga min förståelse både när det gäller teori och metod. Ett
exempel på det är när mitt bildbegrepp också kom att inkludera visuella gestaltningar som tog sig uttryck på och genom kroppar där tatueringar och bodybuilding visade sig vara intressanta fenomen som förändrade mitt inledningsvis lite snävare bildbegrepp till att inkludera även dessa visuella berättelser. När jag gång på gång fick se deltagarnas egna tatuerade hudytor och
intresse för fysisk träning och styrketränade muskler förstod jag att den sortens
uppförd estetik var ett högst relevant material att analysera och jag är tacksam
över att jag hade disponerat lång tid och behållit en öppenhet till mina fältstudier så att det gick att omfatta även detta (jfr Davies, 2008, s. 81; Kullberg,
2004, s. 15). Den etnografiska studiens generösa tidsspann gav ett rikt
material, som gav studien oväntade och nya riktningar (jfr Davies, 2008, s. 81;
Kullberg, 2004, s. 15).
Mol och Laws (2004) plädering för en etnografisk metod för att förstå hur
något konstrueras i praktiker, har haft betydelse för min etnografiska metod. I
deras fall rör det uppförandet av kroppsliga sjukdomar i sjukhuspraktiker. I
mitt fall intresserar jag mig för seendepraktiker, skol- och fritidspraktiker och
uppförande av femininitet genom kropp. Sjukhuset och skolan kan förstås som
liknande institutioner, där rolltagandet är uppdelat mellan professionella och
klienter.54 Mol och Law poängterar att för att förstå hur något, i deras exempel
sjukdom, görs krävs inte bara en yttre professionell granskning som den en
läkare eller forskare skulle kunna genomföra. Istället bör berättelserna komma
från flera håll, inte minst från den som är patient – eller deltagare i en forskningsstudie – vilka kan beskriva sina erfarenheter och vilka betydelser olika
praktiker och göranden har. Berättelserna kan också komma från annan kontextualiserande empiri och från forskarens håll. Sådana fylliga berättelser blir
inte enhetliga, de leder inte nödvändigtvis till ett gemensamt svar, understryker Mol och Law. Lika gärna kan berättelser bli motsägelsefulla och kollidera.
Att skapa fler frågor kan vara dess styrka.

Förutsättningar för fältstudierna
Fältstudiernas upplägg var liknande vid de båda fältstudieskolorna. Inledningsvis träffade jag studiens deltagare under bildlektioner, eller i verksamheter kopplade till bildlektionerna. Efter hand kom jag att följa några av ungdomarna lite närmare både i och utanför skolkontexten. Urvalet skedde genom
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Även i fritidspraktikerna återfanns uppdelningen mellan professionella och klinter, till exempel i tatueringsmiljöerna där tatueraren skapar den bild som klienten, här kunden, efterfrågar.
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mina förfrågningar om att få göra intervjuer och att följa ungdomarnas bildpraktiker som inte enbart relaterade till bildundervisningen. Min erfarenhet
var att det inte bara blev jag som valde, vissa av ungdomarna uttryckte sin
vilja att bli intervjuade, trots att jag kanske inte frågat, någon annan jag frågat
tackade nej.
Jag skrev mina fältanteckningar i ett digitalt anteckningsverktyg på en pekplatta. I anteckningsappen kunde jag förutom text också spara ljudfiler, stillbilder och korta filmsekvenser.
Kameror för stillbilder och inspelning av rörliga bilder och ljud var viktiga
redskap. Jag fotograferade ungdomarnas bilder och bildskapande processer,
men dokumenterade också miljöer, kläder, accessoarer och bilder som ungdomarna diskuterade. I början av fältstudieperioderna presenterade jag mina redskap så att dokumentationsmomenten skulle bli synliga för ungdomarna och
samtidigt avdramatiserade för dem och mig.55 Ett sätt var att spela in korta
filmklipp där jag hälsade på alla och bad dem som ville att presentera sig för
kameran. Vid andra tillfällen bad jag några av dem att med videokameran i
hand guida mig genom klassrummet.56 Eleverna öppnade lådor och skåp, riktade kameran mot uppsatta elevarbeten, konstaffischer som lärarna satt upp
och annat som de förklarade borde vara intressant för mig att känna till. Det
gav mig inblickar i hur elever såg bildsalarna och fördjupade min förståelse
för det som MacDougall (2006) benämner som platsens sociala estetik. Genom filmberättandet öppnade bildsalarnas okända gömmor sig, en liten burk
glittrande guldfärg inne i ett av materialskåpen på NU-gymnasiet var till exempel ett attraktivt fynd. När jag senare hörde Sven som var en av bildlärarna
på Sköldbräckagymnasiet förklara för en elev som efterfrågade glitter att det
inte var ett äkta konstnärsmaterial och därför inte fanns i Sköldbräckagymnasiets materialförråd, förklarade de två händelserna en del av skolornas olika
sätt att se på bildskapande. Utan videoklippet gjort av en elev hade jag kanske
inte själv uppmärksammat vare sig guldburken i förrådet eller kommentaren
som definierade konstbegreppet från läraren på den andra skolan. Jag fick
också access till känslor och tidigare preferenser hos deltagarna. Boxen med
gamla tidningar tänkt för inspiration och för collagearbeten innehöll några
tummade exemplar av tidningen Prinsessa från 90-talet, nummer som NUgymnasieeleven Matilda som då höll i kameran läst som barn och som nu
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Samtidigt är det, som Pink (2007 s.105) påpekar på sin plats att reflektera över hur väl bekanta
studiens deltagare är med forskarens tekniska verktyg. Min tekniska apparatur var bara några
av många i salarna. Kameror för både stillbild och rörlig bild är ett viktigt och vanligt verktyg
i bildundervisning och för den delen i ungas bildskapande praktiker på fritiden. Den ovana
stämning som ibland beskrivs när forskare tar fram sina dokumentationsverktyg i etnografiska
studier blev här aldrig överhängande.
56 Det här sättet att arbeta med videoklipp gjorda av ungdomar utgick ifrån fotoelicitation (se
Harper, 2002 & Rose 2012 s.304 ff).
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väckte nostalgi. Men också tekokaren och muggarna som trängdes med penslar och burkar i diskstället filmades och förstods representera en tillåtande atmosfär. Matildas klassrumspresentation berättade om en bildsal där avslappning, kreativitet och god materialtillgång var aktiva komponenter. På motsvarande vis berättade också de tjejer som filmade Sköldbräckagymnasiets bildsal
med stolthet och värme om sina bildsalar, och även där fanns en plats med
olika sorters tepåsar och muggar, ett eget skåp som tjejerna själva fyllde på
med nya tesorter och som de var nöjda med.

Relationen mellan intervjuer, observationer och bilder
Som etnograf vill jag framhålla vikten av den deltagande och observerande
fältstudien: Genom att vara med, betrakta, lyssna, ta fältnoter, fotografier och
filmklipp på de vardagliga händelserna ungdomarna var delaktiga i fick jag en
inblick i ungas visuella berättande. Mina observationer framstod ofta som
mindre styrda än intervjuerna; det som hände ”hände”.
Under intervjuerna gav ungdomarna mig å andra sidan ofta nycklar att förstå det jag sett och hört under observationerna men i brist på erfarenhet av
samtida ungdomskulturella fenomen inte kunnat tolka. Jag har genomfört intervjuer på tre olika sätt: enskilt, i grupp och i nära anslutning till specifika
händelser. Gemensamt för intervjuerna är att de till övervägande del tog sin
utgångspunkt i ett visuellt material, en metod som liknar det som kallas för
fotoelicitering (Harper, 2002; Rose, 2016, s. 314 ff.) Jag kommer att utveckla
min användning av begreppet nedan, men beskriver först de olika intervjuformerna.
Den vanligast förekommande intervjun var enskild och genomfördes med
utgångspunkt i den intervjuades egna bilder. Ofta valde ungdomarna själva ut
bilder som de ville presentera för mig, i några fall var det jag som bad om att
få se något som jag tidigare sett eller hört talas om. Vid sidan av de frågor och
samtal som uppstod runt dessa bilder hade jag ett antal frågor om elevens bildskapande praktiker, bildpreferenser, men också några kontextualiserande frågor kring fritidsintressen, social bakgrund med mera. Intervjuformen var semistrukturerad med fokus på vad som framkom under samtalet (se Davies,
2008, s.106). Flera av de intervjuade återkom till en andra intervju, efter en
första övergripande analys och kodning av materialet (ibid.). På så sätt fanns
möjligheter att få svar på nya frågor som intervjuerna genererade.
Vid andra tillfällen valde jag att boka in intervjuer tidsmässigt nära olika
händelser som jag upplevt som intressanta ur forskningssynpunkt, som till exempel efter att jag lyssnat till responssamtalen mellan en av bildlärarna och
några av eleverna. Vissa av eleverna drabbades av bildlärarens hårda, men vad
som också kan förstås som humoristiska kritik. ”Lova att du aldrig någonsin
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tecknar så fult igen” skämtade bildläraren. I relation till den här typen av observationer blev det intressant att kort efter händelsen fånga upp elevernas
tankar för att förstå hur de upplevt samtalet som också kan ses som en ganska
tuff förhandling kring kompetens och bildskapande.
Den tredje formen av intervjuer var gruppintervjuer om fyra till fem deltagare, forskaren inkluderad. Att be ungdomarna prata i grupp var i den här situationen en strategi för att få höra dem reflektera över hur de såg på bilder.
Bilddokumentation och fältanteckningar gav mig teman att studera och intervjuerna var till hjälp för att förklara de praktiker som jag observerat. På så
sätt kan man säga att bilddokumentation, intervjuer och observationer kompletterar varandra, såsom Alvesson & Sköldberg (2008, s. 181) beskriver.
Karin Becker (2004) kommenterar de möjligheter som ett visuellt material
kan ge till en intervju.

Bilder och andra artefakter aktualiserar betraktarens värderingar och belyser
skillnader hos olika betraktare. Man diskuterar, förklarar och försvarar sin egen
ståndpunkt och inser hur den skiljer sig från andras. Som forskare har dessa
diskussioner fördjupat min förståelse av hur visuella diskurser fungerar politiskt
och kulturellt i ett komplext nätverk av platser och roller. (Becker, 2004, s. 161)

Bilder tycks alltså ge en hjälp för att kunna verbalisera ståndpunkter, menar
Becker. Bland fördelar kan också nämnas hur fenomen som blivit så vardagliga att de tas för givet eller förbises kan explicitgöras genom att använda bilder, noterar Rose (2012, s. 306).
Harper (2002) använder fotoelicitation i studier där deltagare fått i uppgift
av forskaren att fotografera kring ett visst tema som till exempel sin vardag,
sitt yrkesliv, eller den plats de lever på, i syfte att undersöka aspekter av social
interaktion (se även Rose, 2012, s. 298 f.). Min metod skiljer sig från den sortens fotoelicitering på ett par punkter. Dels använder jag en större bredd av
visuellt material där inte bara fotografier men också skapade bilder i skilda
material och tekniker ingår. Dels gav jag inte deltagarna i uppgift att producera
bilder specifikt för studien. Med andra forskningsfrågor hade det varit en
funktionell metod, men i den här studien ville jag undersöka befintliga bilder,
det vill säga deras vardagsbruk av visuella gestaltningar snarare än att be dem
besvara mina frågor genom att konstruera specifikt material för studien. Skolan som institution bygger mycket på en konvention om att unga ska visa upp
rätt sorts efterfrågade kunskaper för vuxna, jag var helt enkelt rädd för att uppmaningen att skapa bilder på ett tema jag valt hade skulle påverka ungdomarnas bildskapande. Intervjuerna utgick istället ifrån bilder som producerades av
ungdomarna under fältstudieperioden som en del av skoluppgifter eller bilder
skapade på fritiden eller helt enkelt bilder som redan fanns. Pink (2007, s. 88,
99) poängterar hur ett visuellt material tydliggör den kulturella kontexten och
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ger deltagarna möjlighet att välja ut bilder som de tycker betyder något för
förståelsen av deras liv. Rose (2016 s.315) betonar att bilder också kan ge
insikter i sociala fenomen som deltagarna inte kan beskriva i talad eller skriven
text och att bilder kan väcka känslor (se även Pink 2013; 2015).

Bilder som empiriskt material
Bilder som empiri användes på några olika sätt i min studie: så som nämnts
ovan som förutsättning för samtal om bilder och bildskapande praktiker, som
ett empiriskt material som jag analyserade, men också som en berättelse om
ett framtida jag och då i form av tänkta målbilder.57
Den tredje och sista varianten av bilder var den form av målbilder och/eller
föreställningar, som återfinns i kapitlet framtida blickar och som handlar om
bilder av mål som deltagarna ville uppnå med hjälp av sina kroppars uttryck
(se Ringrose, 2013 & Peck & Stroud, 2015). Här fanns inte lika många bilder
för mig som forskare att ta del av, vi samlades istället ofta runt andras bilder
som till exempel kända tatuerares och bodybuilders verk. Vi tittade
tillsammans på de påbörjade kroppsarbeten som deltagarna själva gjort och
jag lyssnade till ungdomarnas beskrivningar av sina målbilder.
Här vill jag belysa utgångspunkten att deltagarna ses som experter. De är
experter på sin erfarenhet, sina associationer, sitt sätt att kommunicera (Rose
2012 s. 306; Thomson, 2008, s. 1). Ungdomarnas emiska, det vill säga lokalt
och kulturellt kopplade analyser och kommentarer, utgjorde tillsammans med
bildmaterialet och mina teoretiska utgångspunkter grunden för mina analyser
och teoretiseringar av materialet. En viktig aspekt av detta är att studien inte
har för avsikt att avtäcka eller avslöja en sanning om ungas visuella praktiker
– om deras sätt att se och uppföra kropp och femininitet med hjälp av visuella
berättelser – någon sådan sanning finns inte enligt mina teoretiska utgångspunkter. Istället lägger den fokus vid de visuella berättelserna och de visuella
händelserna samt den samverkan som sker mellan intevjusamtalets parter: bilderna, forskaren och ungdomarna (se Leitch, 2008, s. 50).58
Jag har också analyserat och använt stillbilder och rörliga bilder som ett
sätt att skapa etnografisk kunskap (Pink, 2007). Visuell empiri är ett snabbt
och tydligt sätt att sammanställa och studera bildskapande. Kombinationer av
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Jag tillämpar Mitchells (2005 s.xxi f.) definition av bilder, det han kallar för pictures, vilken
är bred och även omfattar föreställda tankebilder som de målbilder som nämns här.
58 Trots att jag använder Leitchs (2008 s.51) metod för samtal med utgångspunkt ur ungas bildskapande delar jag inte den psykoterapeutiska delen av hennes hermeneutiska teoriapparat som
tar fasta på inre känslor och inre erfarenhet. Jag ser heller inte att metodval måste anpassas
specifikt till barn och unga som grupp, vuxna skulle lika gärna kunna intervjuas på samma sätt.
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visuell empiri och fältanteckningar fungerade bra, både ur granskande och adderande perspektiv. Vissa av mina antaganden kunde avskrivas andra stärkas
genom en samläsning av empirins olika delar.
Diskussioner och problematiseringar av bilder och fotografier som tillförlitligt empiriskt material finns i många etnografiska metodböcker: till exempel
hos Sarah Pink (2007) och David Silverman (2011). Tekniska detaljer som
objektivets brännvidd, bildutsnitt eller risken för bildmanipulation lyfts fram
som potentiella hinder för att analysera bilder. Liknande kritik kring överföring kan riktas mot all kvalitativ forskning. För att ge ett exempel: den etnografiska fältanteckningen är präglad av forskarsubjektet, val av ord laddar hela
tiden texten med olika betydelser. Något som till exempel Klara Dolk (2013)
diskuterat i sin etnografi där observationsanteckningar nedskrivna i stunden i
efterhand kan omtolkas (Dolk, 2013, s. 64 ff.). Dolk beskriver kunskap som
situerad, kunskapen styrs av det subjekt som berättar och den kontext som
subjektet befinner sig i, vilket återknyter till nyttan av det reflexiva förhållningssätt som jag tagit i bruk och nu kommer att utveckla vidare.

Du är en av oss!
Min position som forskare med ett särskilt intresse för visuell kultur och utbildningsvetenskapliga frågor utgår från erfarenheter av att vara bildlärare på
det estetiska programmet samt högskoleutbildad konstnär. Under fältstudierna
var det ibland svårt att skifta perspektiv från bildlärarens blick på det som
händer i klassrummet till etnografens försök att främmandegöra sig inför bildskapande praktiker och bildämnets kontext. Invanda roller och förväntningar
tycktes tränga sig på, liksom min lust att delta: att få ge råd om material, tekniker och att diskutera uttryck och idéer. Att själv som fyrtioårig forskare passera som en av eleverna lät sig inte göras, att agera som bildlärare var lättare:
det fungerade som inträdesbiljett till att bli inbjuden av lärare och elever under
deras ordinarie terminsarbete, och det var ett enkelt sätt att inleda samtal genom att prata om bilduppgifterna med eleverna. Samtidigt uppfattade jag att
den rollen medförde en risk att tolkas som en som bedömde de bildarbeten jag
såg. Delar av lärarprofessionen, som bedömning och fostran, erbjöd en maktposition som varken kändes funktionell eller kompatibel med min syn på studiens deltagare som experter (MacDougall, 2006, s. 91; Thomson, 2008).
Av lärarkåren på de bägge fältstudieskolorna blev jag ibland tilltalad som
forskare men mer ofta som lärare. På NU-gymnasiet var det återkommande
tilltalet ”du är ju en av oss” på Sköldbräckagymnasiet fick jag en egen nyckel,
kaffekopp och skrivbordsplats. Eftersom det var den första långa fältstudie jag
genomfört blev jag trots att det var ett varmt och inkluderande bemötande,
emellanåt lite obekväm i detta lärartilltal. Jag blev rädd att interpellationen av
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mig som lärare skulle vara ett hinder för att få bra kontakt med ungdomarna.
I efterhand kan jag se och förstå att dessa tilltal fick mig att bli uppmärksam
på att det inte är enkom forskaren som styr den etnografiska observationen.
Lärarnas, såväl som elevernas förhoppningar om vad forskaren ska uppmärksamma och vem hen ska vara i klassrummet får också betydelse. Denna insikt,
att positionering sker inte bara genom en aktör utan flera, var en nyttig lärdom
som hjälpte mig att reflektera över empirin och också över hur jag skulle navigera i klassrumsinteraktionen.
Charlotte Aull Davis (2008, s. 3, 15) beskriver hur etnografer på ett eller
annat sätt har kopplingar till det fält de undersöker. Hon understryker att ett
sätt att stärka vetenskapligheten i etnografiska studier är att reflexivt undersöka vilken inverkan kopplingarna får på studien, samt att man återkommande
gör avstämningar mellan forskningsdesignen och observationerna. Den reflexiva hållningen kan delvis ställas i kontrast till den ideala föreställningen
om deltagande observation som bygger på idén om att man som deltagande
forskare kan nå en empatisk insikt i andras livsvärldar, genom att delta i gemensamma praktiker (se Hastrup, 1995; Högström, 2010). Ett ideal som inte
alltid är nåbart när ens egen kropp och sociala position, både av en själv och
av andra, tolkas som något annat än ungdomarnas kroppar och sociala positioner. Jag blev ofta påmind om att relationer också styrs av faktorer som ålder
och olika typer av inkludering/exkludering, om vilka identitetskategorier som
finns att tillgå i en skolkontext. Efter lektionstid samtalade jag till exempel
ibland med lärarna. Vi pratade om pedagogiska eller bildteoretiska frågor.59
Den sortens samtal kändes viktiga för att hålla en god kontakt med lärarna
som accepterat en forskares närvaro i klassrummet under ett par månaders tid,
men det skapade samtidigt en skillnad mellan mig och ungdomarna som inte
på samma sätt hade access till ett pedagogiskt samtal efter lektionstid.
Åldersskillnader och det faktum att jag, i likhet med de andra vuxna i bildsalarna, hade en lärarexamen fick mig att återkommande påminna studiens
deltagare om att jag var där i egenskap av forskare. Jag framhöll också ungdomarnas expertskap (Thomson, 2008) på just det som studien fokuserade:
ungas bildskapande praktiker och visuella berättande. Påminnandet fyllde två
funktioner. Det ena handlade om att göra dem medvetna om sitt deltagande i
studien, att värna ungdomarnas rättigheter när det kommer till forskningsetik.
Den andra funktionen har jag redan berört i texten, den gäller aspekter av rolltaganden i skolan, där vuxna är pedagoger med uppgift att bedöma och värdera
det som ungdomarna i rollen av elever gör, och ungdomarna å sin sida ska visa
upp och redogöra för specifikt efterfrågade kunskaper. Jag ville helt enkelt
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Jag undvek däremot att prata om mitt forskningsprojekt annat än på ett övergripande vis.
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etablera en tredje position för mig själv, bortom lärarrollen, för att öppna upp
för den sortens samtal som skulle kunna besvara mina forskningsfrågor.60
Att vara en vuxen i rollen som forskare i klassrummet, blev den relation
som jag slutligen ansträngde mig för att etablera. Jag valde till exempel att
sitta tillsammans i bänkarna med elevgruppen, men jag kände återkommande
att jag med min vuxna kropp behövde be om lov för att slå mig ner bredvid
någon.61 Jag bad dem ibland att få gå med dem på lunch i elevmatsalen, eller
att få följa med till elevfiken. Även om alla ungdomar tackat ja till att delta i
forskningsstudien tog jag inte för givet att de alla dagar under fältstudieperioden hade lust att umgås med en vuxen.
Fataneh Farahani (2010) pekar på hur även vetenskapligt arbete konstituerar och konstitueras och hur forskaren aldrig kan kliva ur sitt eget fält. Akademiskt arbete formas av såväl vetenskaplig text och analys som av forskarens
egna erfarenheter. Det går inte att separera erfarenhet från vetenskaplig analys, båda processas genom forskaren som subjekt (Davies, 2008 s.3, se också
Farahani, 2010, s. 127; Hammersley & Atkinson, 2007, s. 15). Farahani formulerar kärnfullt den reflexiva etnografen som självkritisk men inte självupptagen (Farahani, 2010, s. 115). Med andra ord: den reflexiva etnografen bör
genomgående och kritiskt granska sina resultat, men i den vetenskapliga texten ges större utrymme till resultat och analys än till den reflexiva processen.

Konst som analytiskt verktyg
Det finns begränsningar i teoretiska ramverk. Ofta handlar det om att teorier
just är teorier och därför inte alltid kongruenta och lika hållbara för alla exempel. I den här studien om främst tjejers visuella berättelser om – och med hjälp
av – kroppar har jag också dragit nytta av ett annat sätt att förstå verkligheten
än den humanistiska och samhällsvetenskapliga grund jag hittills diskuterat.
Jag använder mig av konst som ett analytiskt verktyg. Det kändes följdriktigt
eftersom min utbildningsbakgrund inbegriper konsthögskolestudier i fri konst.
Därigenom har jag skaffat mig en erfarenhetsbas för att förstå och tolka konstnärliga gestaltningar. Ett annat skäl att vända sig till konsten är att många
konstnärer i nutid och historiskt har undersökt kropp och subjektsskapande. I
boken Girl on Girl – Art and Photography in the Age of the Female Gaze
(Jansen, 2017) samlas konstnärer och fotografer under en gemensam nämnare:
kvinnliga bildmakare skapar bilder av femininitet och kropp. Flera av dem kan
60

Jämfört med studier där forskaren intar flera samtida roller som både lärare och forskare se
till exempel Hellman (2013) och Illeris (2018).
61 Här vill jag förtydliga att ta sig rätten ”att slå sig ner” i en grupp är inte enbart den vuxne
forskarens dilemma, många unga brottas med samma problem i sin vardag.
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beskrivas som en del av girlgaze-kulturen: Maisie Cousins bilder av blommor,
slime och hud; Izumi Myiyazakis groteska flickblicks-självporträtt, Mayan
Toledanos bilder av trosbeklädda rumpor märkta feminist, Iiu Susirajas vägran att le i leken med kroppsfett och kolhydrater, Zanele Muholis vardagsbilder av lesbisk kärlek. Jansen (2017) som sammanställt fotokonsten hävdar intentionens vikt i bilders meningsskapande. För henne betyder det något vem,
eller snarare vilken könsidentitet, den har som exponerar en ung tjejs rumpa,
men främst hävdar hon vikten av att fler kvinnor aktivt tar utrymme i den stora
bildproduktionen av kvinnokroppar (se även Rossi, 1995). I en kultur där
kvinnokroppsskildringar är stapelvara har vi slutat att ge oss tid att betrakta,
vi ögnar bara igenom visuellt uttryckt femininitet uttrycker Jansen. Att skapa
en förlängd blick är då en del av ett aktivistiskt projekt för att öppna utrymmen
för kvinnliga bildmakare och för en bredd av visualiserad femininitet.
I svensk kontext har de samtida konstnärerna Amalia Ulman och Arvida
Byström använt samma publikationsverktyg (Instagram och Tumblr) som
flera unga i den här studien, för att undersöka femininitet. Fotografen Julia
Peirone delar ovanstående konstnärers intresse för unga kroppars uppförda femininitet, men ställer ut sina verk på mer traditionella konstinstitutioner. Listan över konst med denna tematik skulle kunna göras lång62 och konstnärers
undersökningar och iscensättningar av vad det innebär att vara människa och
hur kroppar uppförs och förstås är kunskap som bidrar till hur människor uppfattar sig själva. Ett sätt att beskriva konst är att poängtera hur den visar upp
världen på nya och oväntade sätt. För mig ligger det attraktiva i det konstnärliga skapandet där: i ett alternativt sätt att belysa viktiga frågor. Jämfört med
konventionell vetenskap finns möjligheterna i konsten att inte behöva besvara
allt – eller ännu hellre friheten att få ställa knepiga frågor som svar. På så sätt
kan feministisk konstaktivism eller konst på temat femininitetsskapande bli en
hjälpsam del i analyserna.
I texten Uddannelse som social kunstform? (2018) beskriver Helene Illeris
hur hon och en kollega iscensätter ett praktiknära aktionsforskningsprojekt där
utbildning tentativt ses som konstnärlig verksamhet. Illeris tar konstnärligt
skapande relationell estetik (Bourriaud, 2005) till hjälp för att:
træde ud af universitetets undertrykkende orden for at skabe en dissens, som
ikke anerkender standardiseringen, men som i stedet går i gang med at praktisere en anden måde at tænke uddannelse på, med udgangspunkt i andre idealer
end dem, der kendetegner den aktuelle deling af det sanselige. (Illeris, 2018
s.32f)
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Lång i både numerärt och i historiskt perspektiv, se till exempel Pollocks (1988/1995) analyser av Berthe Morisot och Mary Cassatts modernistiska måleri av rum befolkade med kvinnokroppar. Som till exempel av Cassatts Flicka i blå länsstol (1878), där betraktaren möter det
rumsliga perspektivet är sett från ett barns perspektiv. Eller i Morisots Psyché (1876) där hennes
tonårsdotter står modell framför en spegel, flirtig, i en vacker över axeln nedhasad klänning.
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Min studie har ingen ambition att vara en konstnärlig verksamhet, det är hållningen till konst som alternativ till den akademiska ordningen som jag tar i
bruk och lånar från Illeris. Det handlar inte om att hylla konsten som metod,
eller att sätta den över andra akademiska analysmetoder.63 Utan kort sagt påvisa hur blickar, femininitet, kropp, också kan – och har – utforskats som
konst.

Etiska överväganden
När jag träffade ungdomarna gick de i årskurs två och var i mitten av sin gymnasieperiod. De hade fått erfarenhet av det estetiska programmets bildundervisning, de hade lärt känna varandra, sina lärare och sin studiemiljö och de
hade fått erfarenhet av bildämnet på gymnasienivå, de hade således etablerat
relationer och en skolvardag.
Jag informerade studiens deltagare både skriftligt och muntligt om studiens
tematiska inriktning och kring vilka etnografiska metoder (observationer och
intervjuer) och vilken typ av dokumentationsteknik som skulle tas i bruk: anteckningar, film, foto och ljudinspelning. Deltagarnas målsmän fick ta del av
skriftlig information och bjöds in att ta kontakt, men då ungdomarna var mellan sjutton och arton år utgick jag från paragraf 18 i lagen om etikprövning,
där barn från femton år och uppåt själva får avgöra om de vill delta i forskningsstudier (SFS 2003:460). Studiens deltagare har informerats om sina rättigheter och om att de som individer kommer att anonymiseras. Samtliga elever i de bägge klasserna gav efter muntlig och skriftlig information sitt skriftliga samtycke till att delta i studien.64 Men de etiska frågeställningarna slutar
inte i en påskriven samtyckesblankett. Vetenskapsrådet poängterar att ”etiken
är en medveten, reflekterad och motiverad moral” (Vetenskapsrådet, 2011, s.
15) vilken ska systematiseras och tydliggöras och tas i bruk i hela den vetenskapliga praktiken.
Barn beskrivs av Vetenskapsrådet (2019) som ”en utsatt eller sårbar grupp”
och pedagogikforskaren Andrew Noyes (2008) ställer sig dessutom frågan om
barn kan förstå innebörden i ett samtycke. Det är, menar jag, relevanta funderingar kring etiska frågeställningar. Samtidigt finns inget klart svar på vem,
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Patricia Leavy (2009 s.255 ff) konkluderar i sin metodbok om Art-Based Research Practice
hur konst tar sig utöver, eller bortom, det akademiska och jag håller med henne, men när hon
argumenterar för hur det får forskning som tar till konstnärliga uttryck som metod att nå ut till
en bredare allmänhet är jag inte lika säker. Konst kan vara svår, svårtillgänglig utestängande,
så väl som affirmistisk och känsloskapande.
64 Det enhälliga samtycket underlättade min dokumentation och access till elevernas skolvardag.
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utifrån ålder, som kan förstå vad ett deltagande i en forskningsstudie kan betyda, hur det kan kännas och vilka konsekvenser det kan uppfattas få för den
enskilde. Att överblicka konsekvenser av deltagande i en forskningsstudie är
säkerligen svårt för såväl ung som vuxen. På samma gång som jag kände tillit
till att jag på ett korrekt vis hade informerat studiens deltagare om konsekvenser av att delta i en forskningsstudie så valde jag också att vid några tillfällen
att påminna dem om deras rättigheter, till exempel vid intervjutillfällen och
jag bad vidare om lov att få fortsätta att studera deras inlägg på sociala nätgemenskaper.65 Samtycke i den här bemärkelsen är således en pågående process
(Miller & Bell, 2012).
Vidare undrar Noyes om det är någon skillnad mellan att publicera anonymiserad textdata respektive bilder som empiri (2008, s. 142f.). Det bildmaterial som utgår från videoinspelningar och fotografier som innehåller föreställande identifierbara bilder har redigerats och bearbetats i bildbehandlingsprogram med syftet att anonymisera studiens deltagare. Synliga namn,
eller andra igenkännbara ord i bilder har ersatts med en grå ruta. Jag har valt
att inte publicera fotografier av tatueringar på hud, främst eftersom de är svåra
att anonymisera och därtill ofta är något som den tatuerade behåller livet ut.
Inom forskningsfältet kring visuella metoder finns pågående diskussioner
kring anonymisering av bilder som föreställer individer och platser (Pink,
2007; Rose, 2012; Wiles et al. 2012). Samma forskare för fram ett alternativt
etiskt perspektiv där studiens deltagare äger rätten att få synas i bild, men konstaterar samtidigt hur särskilt unga deltagare inte alltid kan ha möjligheten att
överblicka konsekvenserna av en sådan publicering. Några av deltagarna i den
här studien utryckte vid ett par tillfällen att de gärna ville delta i studien utan
anonymisering, de argumenterade för hur de själva publicerade bilder på sociala nätgemenskaper och ställde ut sina bilder i offentliga sammanhang. Trots
det har jag valt att bearbeta det fotografiska material som föreställer personer.
Att ha rätten att visa sina bilder med sitt namn intill är ett starkt argument, men
att få sina bilder sammankopplade med forskarens tolkningar och analyser gör
något med bilderna och detta görande är forskarens ansvar att hantera etiskt.
Studiens deltagare kan möjligtvis identifiera sig själva i materialet, men kopplingar till tid och plats är reducerade.66 Forskarens övergripande ansvar för
etiska konsekvenser för studiens deltagare av att publicera obearbetat fotografiskt material är obestridbart.
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Utan att addera dem som vänner i mina egna flöden, vilket gjorde att jag bara kunde följa
dem som svarat ja och som hade öppna profiler. I andra fall nöjde jag mig med att studera de
fotografier och videodokumentationer av deras sociala nätverkskonton som jag producerat under interjutillfällena.
66 Därför nämner jag inte heller det exakta årtal som fältstudien genomfördes utan skriver istället i mitten av 2010-talet.
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Det etnografiska skrivandet
Rose (2016, s. 325) förespråkar att fotoeliciterad empiri kodas genom en tematisering av materialet.67 Tematikerna i den innehållsanalys som jag genomförde var från början fria och divergerade och sammanförde både visuell och
textbaserad empiri. Efterhand förde jag samman temana som framkommit genom kodnings- och sorteringsarbetet till en mer övergripande abstraktionsnivå. Det ska tilläggas att processen att sortera fram relevant empiri inte är
fullt så rätlinjig som den beskrivs här. Jag har flertalet gånger gått tillbaka till
materialet på mina hårddiskar för att betrakta det ur nya vinklar, jag har analyserat betydligt fler empiriska delar än de som nu syns i studien. De begrepp
som senare blev funktionella för att kunna analysera materialet blev blickar,
visuella berättelser, kroppar, femininitetskonstruktioner ur ett intersektionellt
perspektiv, känslor, normer och kroppsarbete. Dessa begrepp var tätt sammanflätade och överlappade bitvis varandra. De skapar tillsammans en rörlig karta
där begreppen definieras genom praktikerna och genom varandra. Temporalitet och social estetik blev viktiga för att situera studien, de krävde ett mer omfattande beskrivningar vilket samspelar med etnografin som genre där kontextuella beskrivningar tillåts ta plats.
Det etnografiska skrivandets karaktär när det kommer till skildringar av
empirin är delvis gestaltande, men beskrivningar som till det yttre kan få en
skönlitterär karaktär bygger på långa och gediget genomförda fältstudier, dokumenterade och producerade genom foto, film och fältnoter. Det betyder således att texten inte ska förstås som skönlitterär, utan att jag som författare
tillämpar en stilistisk form vars intention är att läsaren ska tillåtas att bildligt
få erfara den praktik jag som forskare studerade (se Aull Davies, 2008, s. 258
f.; Leavy, 2009 s.256 och Pink, 2015, s. 167). En vinst med den kvalitativa
forskningsstudien är just att kunna erbjuda läsaren fylliga empiriska exempel
vilka speglar mönstren eller centrala händelser i fältstudierna som helhet. Mol
(2002, s. 53 ff.) beskriver empiriska inslag i vetenskaplig text som scener som
är rollbesatta av sånt som ting, ord, händer, ögon, teknik och organiseringar
(ibid.). Mol diskuterar hur scenerna har funktionen att kunna tala om den lokalt producerade praktiken. En praktik som i min studie utgörs av flickblickandet som i sin tur är situerade i tjejernas bildskapande vardag, så väl i skola
som på fritiden. Att skriva om dessa heterogena praktiker är komplext, särskilt
som variablerna inte är fasta utan rörliga. Som Mol (2002 s.121) skriver: “no
entity can innocently stay the same throughout the story, unaltered between
various sites.” Men scenerna ger också möjligheten att prata om en av flera
saker som de uppför: om femininitet och om det koordinationsarbete som
krävs för att göra detta. De empiriska avsnitt som finns i texten återfinns där
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För att transkription och kodning av rörliga bilder använde jag programvaran Transana.
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inte för att lägga fram bevis för hur något är utan som ett antal exempel som
visar både på mångfald och på lokalisering, men också på det förhandlingsarbete som finns runt fenomen som femininitet.
En annan, praktisk sak, som rör skrivandet är att det under transkriptionsarbetet gick upp för mig hur ofta engelska ord används och försvenskas i ungdomars talspråk. Inte minst när det kommer till social medialitet, som är en
relativt ny företeelse, är så kallad kodväxling vanligt. I samtal flöt engelska
citatord in på ett naturligt sätt i det i övrigt svenskspråkiga samtalet, i transkriptionerna stack de ut. I samråd med språkrådet68 har jag valt att använda
uttalshärmande stavningar på ord som att lajka (att trycka like, det vill säga
gilla, på sociala medier) och rejta (att ranka eller värdera någon på sociala
medier) då de börjat övergå från att vara citatord till att bli lånord. Men jag
har också valt att behålla en del av de engelska uttryck och stavningar som
ungdomarna använder i vardagligt tal just för att en svensk översättning inte
ger samma betydelse. Som till exempel i appen Hot or Not – där orden blir en
del av en ordlek – eller som i ordet ”like-knappen” där ordet ”like” har en
etikettfunktion.
Mina transkriptioner av tal är genomförda utifrån följande mall: En punkt
inom parentes (.) markerar en märkbar paus, längre än en inandningspaus. Det
som vi i vardagligt tal kallar för en tankepaus. Hakparantes [ ] används följande fem vis: 1.när jag förklarar hur något sades och 2.vem som tilltalades.
3.för att addera vad som hände när någon sa något, som till exempel när vi föll
i skratt. 4. Ett ytterligare bruk av hakparentes är när deltagaren utelämnar väsentliga ord, ord som sagts något tidigare i dialogen och därför inte upprepas
igen. Istället för att skapa alltför långa excerpt har jag lagt till förklarande ord
inom hakparenteser. 5. Ett sista bruk är när hakparentesen visar på hur dialogen som lyfts in visar på hur läsaren kommer rakt in i en pågående mening.
I det här kapitlet har skolorna till del blivit synliga genom mina metoddiskussioner. I nästföljande kapitel fördjupar jag presentationen av mina fältstudieskolor. De är två olika platser där olika barn- och ungdomssyn, syn på
undervisning och lärande samt på estetiska preferenser träder fram. Kapitlet
fyller två funktioner: dels som en mer ingående presentation av de olika skolmiljöerna, dels som texter i vid mening som jag gör en analys av. Det senare
för att kunna diskutera vilka olika möjligheter som de olika skolorna erbjuder
för ungdomarna att göra femininitet och flickskapande på.
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Kapitel tre: Att vara eller bli i bildsalen

Grundregeln: Du duger som du är!
Det är bildlektion på NU-gymnasiet i början av mars, min observationsperiod
har just inletts och jag studerar nyfiket bildsalen och de personer som vistas
här. Salen, en ombyggd gammal kontorslokal, är smal och avlång, rummet bär
spår av att tidigare ha använts i ett annat syfte, långt ifrån det klassrum som
det nu förvandlats till. Elevbänkarna fyller upp rummet och de som rör sig i
salen tvingas bitvis gå i sidled för att ta sig fram längs det parti där borden
står. Elevernas laptops laddas via eluttag fästade på väggarna bakom dem vilket skapar ett spännande moment då lärare och elever banar sin väg genom de
smala passagerna som då också korsas av sladdar. Här skönjs inga arkitektvisioner om ett ljust, luftigt och funktionellt klassrumsideal. Ändå framstår
salen som trivsam. Konstaffischer, elevarbeten och ett pärlplatteverk gjort av
läraren Johan pryder väggarna. En dörr till bildlärarnas arbetsrum står vidöppen, något som jag snart inser är mer än en tillfällig slump. Elever strosar
obekymrat in över tröskeln till lärarnas domän, ber om specialpennor, kameror
eller utskriftshjälp. I andra ändan av salen trängs en vattenkokare, tepåsar och
socker med penslar och paletter vid salens enda vask. Strax intill finns en musikspelare till vilken eleverna ansluter sina mobiltelefoner för att gemensamt
lyssna på musik. På samma vis som klassrummet kan karaktäriseras som tilllåtande och överskridande, kan även samtalet mellan de som befinner sig där
beskrivas med liknande termer. Den här lektionen arbetar eleverna med att
formge stolar och under det pågående arbetet med att ta fram prototyper
småpratar eleverna och läraren om vilken musik som ska spelas under lektionen och om musiksmak. Vad lyssnar du på för musik, Johan? undrar eleven
Wilhelm. Läraren Johan skrattar och svarar Torssons, varpå han möts av skratt
och kommentaren ”gubbrock”. Nä, protesterar Johan, hur kan det vara gubbrock, om jag var ung och musikerna var unga när musiken skrevs? Om Mick
Jagger skriver musik idag – då är det gubbigt, för nu är han gubbe. Ni kommer
också bli gamla och då kommer ni fortfarande lyssna på mutant house och
dubstep, kontrar Johan initierat.
På NU-gymnasiet, blir så ungdomskultur hårdvaluta. Det är det som refereras till av en rad olika aktörer, inte minst av lärarna. Det kan som i exemplet
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ovan vara ett sätt att visa att man har koll. Men situationen visar något mer än
bara kunskap om ungdomskultur, i exemplet gör och utforskar lärarna ungdomskultur.
Tanken syns i ovanstående exempel när läraren Johan visar att han har koll
på musikstilar som ungdomarna gillar. Ungdomliga preferenser finns inte
bara implementerade på det estetiska programmet utan blir också synliga i
skolans olika program och profilinriktningar mot ungdomskultur. Under mina
samtal och intervjuer med unga såväl som vuxna vid skolans bild- och formgivningsprogram framkommer nästan oemotsagt hur ett öppet och tillåtande
klimat gentemot det som lite förenklat kan kategoriseras som ungdomliga preferenser råder i skolan och i bildsalen. Genom bildläraren Lenas röst görs det
explicit: grundregeln är att eleverna ska veta att de duger som de är. Frasen
återkommer inte bara en, utan många gånger i mitt material, den framstår som
central för den syn på unga som lärarna på NU-gymnasiet har: man ska få ha
de estetiska preferenser som man har och ”vara den man är”. Att ”ungdomarna duger som de är” kanske ska ses som en uppgörelse med en prestationskultur som i samtiden ses som en bidragande orsak till stressrelaterade
hälsoproblem hos unga. Det kan också ses som ett exempel på det Jonas Frykman (1998/2014) kritiserar som fel väg för skolan att gå: ett diffust fokus på
det personliga, på individens utveckling, snarare än på kunskap, vilket Frykman konstaterar gynnar elever från studievana resursstarka hem. Men frasen
bör också förstås som ett ställningstagande för – och en tilltro till – barns och
ungas kompetens. Det kunnande, de intressen och de erfarenheter de har gör
deras röster värda att lyssna till, ger dem rätt att ta plats i skolan. Inom sociologisk forskning beskrivs detta fenomen ofta genom begreppet det kompetenta
barnet (James & Prout 2005/1997). Tilltron till barn och unga som goda och
klarsynta har en lång tradition och återkommer i historiska texter om barn och
barndom. 69 Tankegodset genomsyrar alltjämt delar av dagens syn på barn och
unga inom de pedagogiska och sociologiska fälten. I följande styckes exempel
visas hur denna syn på kompetens tillfälligt kan förskjuta normer om vem som
förmedlar kunskap och vilken kunskap som ska förmedlas.
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Som till exempel hos Rousseau vars idéarbete på sin tid gjorde upp med en kristen grundsyn,
där arvssynd deklarerade barn som i grunden onda (James, Jenks, & Prout, 1998, s. 13). Rousseau etablerade ett nytt barnbegrepp vilket inte bara kodas med idéer om barnet som gott, utan
även som en egen individ, med behov och rättigheter (James, Jenks, & Prout, 1998, s. 13)
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Graffiti som förhandling
Tilltron till ungdomar som kompetenta och fokus på ungdomskulturella uttryck kan också illustreras av att jag under mina observationer vid NU-gymnasiet möter en medelålders bildlärare som engagerat berättar om helgkursen
han gått i graffiti. I sin mobiltelefon har läraren Johan fotografier på sina
sprayade alster som han stolt visar upp för mig. Matilda och Wilhelm och
några av de andra eleverna i årskurs två lyssnar på vår konversation, de avbryter bildarbetet för att kika på fotografierna av graffiti och inleder ett samtal
om att de också vill få spraya graffiti som en del av undervisningen. Johan
lyssnar intresserat och debatterar. När eleverna anklagar skolledningen för att
vara emot graffiti tycker Johan att kritiken istället bör flyttas till en politisk
nivå. Om rektorn fick bestämma så skulle vi undervisa i graffiti, deklarerar
Johan, ett påstående som några veckor senare aktualiseras då sistaårseleverna
ställer ut sina bildarbeten på ett konstgalleri mitt i stan. I vårvärmen utanför
galleriet står en tredjeårselev och instruerar skolans rektor i hur man sprejar
street art med hjälp av en schablon, ett projekt som är en del av vårutställningen.70 Eleven beskriver noggrant och pedagogiskt var spraystrålen bör
träffa fasaden och ger en vänlig coachning: ”det kommer gå bra!” Rektorn,
klädd i kavaj och skjorta, lyssnar noga till elevens råd, sjunker ner på huk,
skakar färgburken och sprejar ett tunt skikt färg över bildschablonen på husfasaden. En liten skara av nyfikna, jag själv, de två bildlärarna och ett par
elever samlas i en ring framför fasadmålningen. Rektorn som hukar framför
målningen frågar retoriskt: ”Blir det bra såhär, tror ni?” Eleven svarar berömmande, ”Ja då, det där blir jättebra! Snyggt!”. Kompetensrelationen vuxnaunga utmanas, rektorn blir för stunden elev. En ny maktrelation etableras tillfälligt. Något som får både eleven och skolledare att göra nya, men högst temporära, identiteter: För den tillfälliga maktrelationen är samtidigt sanktionerad
av rektorn, som så snart han reser sig upp återtar den pondus som hans yrkesroll föreskriver. Utan hans medgivande hade maktordningen i det här fallet
inte rubbats.71 Ändå är de nämnda situationerna intressanta eftersom de kan
sägas bryta mot den norm som pekar ut den vuxne pedagogen som mästare
och eleven som novis. Det verkar fullt möjligt, och attraktivt, för vuxna i den
här skolan, att göra ungdomskultur genom estetiska uttryck.
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Projektet sker i överenskommelse med galleristen, på galleriets fasad.
Brownyn Davies och Rom Harré (1990 s. 12f.) kallar den här typen av positionering av
subjekt för indexical extension, vilket kortfattat bygger på att en person plockar upp resurser
från sitt tidigare erfarenheter, som till exempel underordning, för att tillfälligt posisitionera sig
som maktlös. Det skapar ett turtagande där andra också tillfälligt pekas in i en maktrelation,
som i det här fallet eleven som svarar upp genom att ta sig rollen att berömma rektorn.
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Omvänd maktordning
Annika Skoglund och Mats Börjesson (2013) undersöker barns och ungas
agens och inflytande i relation till frågor om hållbar utveckling och miljö. Den
sociologiska termen juvenocratic spaces, som ungefärligt kan förstås som
kontexter styrda av minderåriga, eller som en barn- och ungdomsstyrningsdiskurs, används här för att förklara hur barn och unga tillskrivs olika möjligheter
till agens i ett kontinuum där barnets position med åldern flyttas från objekt
till subjekt. Det handlar med andra ord om minderårigas agens, men också om
hur de diskurser som förklarar barns och ungas position i det sociala livet kan
bli resurser vilka ger dem, eller de som använder begrepp som barn och unga,
ökat förhandlingsutrymme och makt. Makten etableras genom en koppling
mellan barn och unga som kategorier och idén om att de utgör vår framtid.
Skoglund och Börjesson (2013) påtalar att diskursen gör barn och unga till en
åtråvärd och inflytelserik kategori på en marknad. På så sätt kan en skola profilera sig och stärka söktryck såväl som ekonomi genom att framhålla unga
som en kunskapsbank som vuxna kan lära av, till exempel när det kommer till
streetart. En politisk koppling mellan begreppet barn, och framtid gör också
Lee Edelman (2004), när han kritiskt skisserar barnet som förkroppsligad metafor för framtidens ideala medborgare.
…we are no more able to conceive of a politics without a fantasy of the future
than we are able to conceive of a future without the figure of the Child. That
figural Child alone embodies the citizen as an ideal, entitled to claim full rights
to its future share in the nation´s good, though always at the cost of limiting the
rights “real” citizens are allowed. (Edelman, 2004, s. 11)

Idéfigurationen av barn som vår framtid bär för Edelman en kostnad för andra
människor, de som inte lika illusoriskt kan måla upp bilden av sig själva som
bärare av framtiden.72 Begrepp kopplade till ålder såsom barndom, ungdom,
och ålderdom bör här förstås, inte som något biologiskt tillskrivet kroppen,
utan snarare som ideologiska föreställningar om hur barn och unga och äldre
bör leva i relation till vuxna och hur samhället ska formas efter figurationen
barn-framtid (Lee, 2001). Figurationen barn-framtid hyllar en sorts kropp och
tillstånd, barnets. Men figurationen är en illusion, den gynnar inte ”verkliga”
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Vissa kroppar uttrycker enligt Edelman (2004), inte framtid, vare sig i positiv eller i negativ
bemärkelse. De är kroppar som ”stoppar tiden”. För att ta ett exempel från Edelman: föreställningar om den homosexuelle mannen är att han förblir barnlös och därigenom den siste i ett
släktled. I andra berättelser den homosexuelle mannens kropp blivit förknippad med potentiellt
dödlig smitta, genom hiv/aids. Den sortens utdöende eller smittsamma kropp utgör skillnad från
Rousseaus barnkropp där barnkroppen ses som en kropp med potential att utvecklas till något
gott.
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medborgare, vare sig unga eller äldre. För kroppar kommer att passera förbi
figurationens barnmall. Kroppar blir äldre, mindre oskuldsfulla. Det som för
tillfället kan förkroppsliga figurationen har därtill ett arbete att göra: att uppföra ”rätt sorts” barnskap. Ett barnskap med framtidsvisioner som ofta är så
storslagna att de omfattar hela kulturer eller för den delen ekosystemets utveckling och överlevnad. Den som förväntas företräda figurationen barnframtid har ett hårt arbete att utföra, i det här fallet genom att vara streetartskonstnär.
Skoglund och Börjesson beskriver hur barn med tillskrivna egenskaper som
kompetens och sårbarhet kan bli en resurs i syfte att skapa en nyliberal samhällsordning:
…juvenocratic rule takes the competent and participative but still vulnerable
child for granted as a resource in order to activate the neoliberal democratic
citizen through pedagogic expertise. (Skoglund & Börjesson, 2013 s. 442)

Termen juvenocratic spaces kan alltså användas som ett verktyg att förklara
hur relationen barn-vuxen kan omförhandlas och utmanas, genom de olika
tillskrivningarna som görs till skilda ålderskategorier. Ungdomar kan, menar
jag, användas som kategori för att marknadsföra något, som i det här fallet en
skola, genom att göra den attraktiv för dem som gillar ungdomskulturella uttryck och koppla den till en positiv framtidssyn. Enligt Edelman (2004) blir
det en konstruktion av ett ideal vilket sker på allas, inte minst ungdomarnas,
bekostnad. Läraren Johan som går helgkurser i graffiti och NU-gymnasiets
rektor som tillfälligt tar råd av en elev omförhandlar sina positioner i några
situationer. Samtidigt som förhandlingarna – som sker initieras och tillåts av
de vuxna – skapar en skolkultur som både lockar och skapar en viss sorts unga.

Porträttmodellering och studiero
Vid ett av mina första fältstudietillfällen vid Sköldbräckagymnasiet träffar jag
eleverna i formsalen. Det är en vacker och sparsamt möblerad sal. Morgonens
ljus flyter in från de höga romerska fönsterbågarna, vita gardiner hänger redo
att dras för att hindra vintersolens låga strålar från att lysa rakt i ögonen på de
som sitter vid de närmsta borden vid fönstren. Vid rummets bortre vägg finns
fyra diskhoar och ovanför dem ett sparringhyllsystem med några elevarbeten
som ståltrådskulpturer och gipsarbeten. Ett välbläddrat exemplar av boken
Anatomi för konstnärer ligger på katedern och whiteboardtavlan bakom är
fylld av instruktioner för flera kurser. Lärarna har skissat upp hur urtagning
av massiva lerskulpturer ska ske med hjälp av miretter och hur en styckform
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ska konstrueras i gips. Teknikbeskrivningarna trängs på tavlan tillsammans
med namn på kända manliga skulptörer: Auguste Renoir, Constantin Brâncuși, Henry Moore, Alberto Giacometti.
Det är stillsamt i salen och eleverna arbetar under tystnad. Några lyssnar på
musik i hörlurar. De sitter två och två tvärs över de höga borden som är grupperade som öar i salen. Framför dem står lerhuvuden på kavaletter och på borden ligger porträttskisser och färgutskrifter som föreställer kamraten tvärs
över bordet. Bordsplaceringen är inte fri utan styrs av vem som av läraren fått
i uppgift att studera vem. Noggrant studerar och modellerar de av varandra.
Läraren Staffan går runt och ger med lugn röst kommentarer på arbetena. Är
det alltid så här tyst? undrar jag när Staffan lämnar salen för ett ärende bort
till bildlärarrummet. ”Mmm”, svarar Linn, ”det är så skönt att få fokusera”.
Flera andra nickar instämmande. Mitt första intryck av stillhet, tystnad och
studiero kommer under fältstudieperioden att utmanas emellanåt, det pratas på
lektionstid också här. Samtidigt finns det en märkbar skillnad mellan de två
fältstudieskolorna. I NU-gymnasiet finns det ett pågående ungdomskulturellt
samtal och debatt. I Sköldbräcka finns studieron. Från NU-gymnasiets devis
”du duger som du är” träder nu ett annat mer auktoritärt sätt att bemöta elever
fram.

Grundregeln: Det lönar sig att öva
En vinterdag tar bildläraren Helen ut eleverna till enskilda samtal i korridoren.
Stengolvets rutmönster är nymoppat, det är högt till tak och luften är sval.
Röster och ljud från den stora entréhallen och de öppna våningsplanen letar
sig in till platsen där Helen slagit sig ner. I en av de stora bildsalarna arbetar
en halvklassgrupp med en teckningsuppgift, och en och en kommer eleverna
ut till Helen för att prata om sina teckningar på temat figurteckning. Helen
och eleven sitter på samma sida vid ett bord. Jag sitter tvärsöver och har laddat
videokamera och stillbildskamera. Med van hand inleder Helen varje samtal
genom att sortera den teckningsbunt som eleven bär på. Figurteckning-periodens första skisser hamnar till vänster på bordet, de senaste arbetena till höger. Så börjar samtalet kronologiskt – som en text – att läsas från vänster till
höger. Helen har en återkommande kommentar. De sista bilderna är så gott
som alltid bättre än de första, det sker alltid en utveckling, och hon förtydligar
detta genom slutsatsen ”det lönar sig att öva”. Öva, öva, öva, upprepar hon.
En fras som skiljer sig stort från NU-gymnasiets ”du duger som du är”. Helen
har glimten i ögat i mötet med eleverna, och kanske kan det i text aldrig fullt
ut beskrivas hur det låter när hon tilltalar eleverna och vilken betydelse detta
hur har. För att förstå följande citat, måste man ha hört Helen bygga upp sin
relation till eleverna, genom en rak och rättfram, men välvillig ton. Men man
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måste också höra hur hon melodiskt bygger upp sina yttranden så att de blir
som lekfulla teaterövningar där små engelska fraser smyger sig in som ett
slags förmildrande lekfullhet. Och man måste vara medveten om att den tid
som Helen avsätter till detta enskilda elevsamtal syftar till att ge varje enskild
elev en formativ bedömning, med avsikten att kunskaperna i figurteckning ska
öka. Som när hon säger ”Det här var gräsligt – don´t do this!” eller när hon
retoriskt frågar ”Å den här, va hemsk den är! [med emfas] Vad är det som inte
[emfas] är bra i den?”
Helen berömmer lika entusiastiskt som hon kritiserar. I många av samtalen
finns de positiva omdömena där, lika starka och engagerade som den negativa
responsen. När Helen plockar i de högra delarna av elevernas skissmaterial
med de nyligast gjorda bilderna, plockar hon fram andra exempel som med
samma emfas som i de ovan beskrivna citaten beskrivs som bra. Helen identifierar snabbt och professionellt kvalitén i bilderna. Särskilt bra bedöms linjer
som tecknas utan tvekan, där pennans svärta tydligt formar konturen av ett
stödben, eller markerar en rörelseriktning i den tecknade kroppen. Helens respons, oavsett om den kan förstås som beröm eller negativ kritik, landar med
schvung och nästan enhälligt möter jag elever som är tysta eller som vagt håller med. Få vågar gå i dialog med Helen i den här situationen. Inte heller jag
som forskare känner mig bekväm. Jag pendlar mellan lusten att avvika från
samtalet, eftersom jag inte vill bli delaktig i den här vuxendominerande situationen, och intresset för att höra hur ett responssamtal mellan lärare och elev
kan gå till i en skola där professionskulturen – där det centrala är att bli professionell.
Tätt inpå responssamtalen genomför jag två intervjuer med två av de elever
som Helen bemött som i exemplen ovan. De berättar båda att de reagerat på
Helens hårda ordval, men båda respekterar också Helen och hennes kompetens. Helens kunnande väger tungt tillsammans med det faktum att de två tjejerna säger sig känna Helen: de ”vet hur hon låter” och de vet att hon är mån
om att de ska förbättra sitt tecknande. Till skillnad från NU-gymnasiets ungdomskulturella fokus finns här på Sköldbräckagymnasiet en professionsfokus
där den som är äldre och har längre utbildning kan, och förväntas kunna, mer
än den som är elev. En plats där ålder och kunskap i kombination är en markör
för vem som styr. Ålder som kategori blir här en avgörande maktfaktor, något
som styrks av grund- och gymnasieskolans indelning av skolår och årskullar
(jfr Bartholdsson, 2008, s. 13; 17ff.).
Åsa Bartholdson (2007), som forskar om maktordningar i skolkontext ur
ett antropologiskt perspektiv, lyfter ytterligare en aspekt av åldersmaktordningar när hon reflekterar över Skolverkets syn på subjektet. Läroplanen genomsyras av en barnsyn där barnet behöver gå i skolan som en förberedelse
för att bli samhällsmedborgare. Fullvärdig medborgare blir barnet först efter
<2425152>
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den fostran som skolan ger, konstaterar Bartholdsson (2007, s. 13). Undervisningen på Sköldbräckagymnasiet har, menar jag, implementerat den här progressionsinriktade undervisningskontexten. Exemplet med responssamtalet,
där dialogen övergår till monolog, är en av flera noteringar i mina fältanteckningar om Sköldbräckagymnasiets traditionella kunskapssyn, exempel där lärarna är de som förmedlar ett kunskapsstoff till eleven. Det blir möten mellan
lärare och elev där elevrollen inskränks till att acceptera och bekräfta lärarens
omdömen om deras bilder som fakta.
I samtal elever emellan eller mellan mig och elever, framkommer inte heller någon större kritik eller större motstånd mot lärarnas maktutövning eller
mot deras tolkningsföreträde kring vad som är en bra och vad som är en dålig
bild. Lärarna Helen, Staffan och Sven är omtyckta och populära, och deras
estetiska preferenser och råd ses som professionella. Bartholdsson (2007) beskriver hur elevpositionen i svensk grundskola formar elever som gör sig tillgängliga för introspektion så väl som inspektion (Bartholdsson, 2008, s. 163).
Eleverna upplever sig hela tiden som potentiellt övervakade och normerar sig
själva (ibid.). Ett lyckat elevskap manifesteras genom en elev som visar sig
positiv, reflekterande, empatisk, social, måttfull och effektiv. Elevpositionen
erbjuder så ett handlingsutrymme som förutsätter en redan disciplinerad personlighet, en elev som förstår att anpassa sig efter lärarens önskemål
(Bartholdsson, 2008, s. 189). I Bartholdssons material framkommer hur makten verkar genom vänlig maktutövning, och i mitt exempel, även om det i ordval verkar grovt, finns samma aspekt av makt. Här manifesteras makten genom humor kombinerad med tydliga direktiv om vad som är rätt och fel.
Skolhistorikern Joakim Landahl (2006, s. 136 ff.) beskriver auktoritet i skolan ur ett historiskt perspektiv och pekar på hur lärares auktoritet varit hög
men gradvis sjunkit i takt med att lärarens minskade förväntan på att bli bemött med lydnad. Han tecknar en bild där lärares syn på sig själva och sitt yrke
förändrats och där eleverna i 2000-talets skola förhandlar skolans disciplinära
regler (Landahl, 2006, s. 137). Men en förändring mot en mindre auktoritär
skola är aldrig generell. Något gör att lärarna vid Sköldbräckagymnasiet har
auktoritet, att deras ord gäller. Det är som om platsen bär på en överenskommelse, något sitter i väggarna och detta något är en överenskommelse om vem
som än så länge vet mest. MacDougall (2006 s.109) beskriver hur också makt
har ett estetiskt uttryck, hur makt och maktens estetik svårligen kan särskiljas
från varandra. Han konstaterar att maktens estetik formar mönster och följer
protokoll. Estetiken finns där i stengolvet som förtjänar att hållas nymoppat,
men också i den estetiska systematiseringen av elevernas skisser framför Helen där progression läses från vänster till höger.
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Olika skolor, olika unga - social estetik
I en analys av exemplen ovan träder ett par saker fram. För det första: förutsättningar för lärande kan dras ner på en nivå där personliga relationer är centrala, det gäller även de ständigt pågående aspekterna av makt. Eleverna känner Helen och kan därför ta emot tuff kritik, utan att bli alltför nedslagna. Det
är rimligt att förstå lärarens ord som den ”rätta” bedömningen. Med hjälp av
Foucaults definition av makt, där makten är en nyttig kraft i stånd att producera kunskap, blir ungdomar framgångsrika elever när de reglerar sig själva,
och när de har rätt inställning och attityd i mötet med lärarna (Bartholdsson,
2008, s. 158) För det andra: en skola som styrs auktoritärt verkar populärt
bland flera av eleverna: som Linn säger ”det är så skönt att kunna fokusera”.
I exemplen från NU-gymnasiet syns istället viss utmaning av åldersmaktsordningar, när en elev tillfälligt agerar lärare åt skolans rektor eller när den
manliga medelålders bildläraren går kurser i graffititekniker på fritiden. Elevers kunskaper och intressen träder fram som relevanta, inte bara för ungdomar men också för skolledare och lärare och för den representation av samhället som de utgör, men samtidigt riskerar ett sådant intresse för ungdomskultur och en bitvis omvänd maktordning att maskera de maktordningar som
är en del av svensk gymnasieskola: det är skolans pedagoger som har ansvar
för att kursplanerna hålls och det är pedagogerna som bedömer eleverna genom betyg. Jag vill poängtera att det ur den här studiens perspektiv inte finns
en entydig bild av, eller ens en vilja att definiera, vad som är ”rätt” respektive
”fel” sorts undervisning.73 Jag framhåller inte den ena studiekulturen före den
andra. Det är inte heller så att de båda skolorna ensidigt håller fast vid vare sig
sin kunskapssyn och/eller syn på ungdomar. Under fältstudierna ser jag exempel på hur diskurser som jag kopplar samman med ungdomsstyrda platser eller
auktoritärt styre tillfälligt utmanas och förskjuts. Jag ser samtidigt hur exemplen jag tecknat ovan är en del av tydliga mönster vid varje skola. Därtill konstaterar jag att de båda pedagogiska situationerna är fulla av maktutövning.
Under senare delen av fältstudieperioden på Sköldbräcka hör jag elever
skämta med Helen om att de blir nervösa eller rent av passiviserade inför teckningspassen eftersom de är rädda att teckna på ”fel” sätt. “Det enda jag kan
tänka på är att inte teckna håriga linjer” säger Agnes, med en på samma gång
allvarlig och humoristisk ton, ett yttrande som skulle kunna förstås som ett
försök till förhandling av det rådande undervisningsklimatet på Sköldbräckagymnasiet. Agnes gör explicit inför klassen att de samtal som hon haft med
Helen kanske snarast förstås genom vad man inte får göra, det vill säga teckna
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Pedagogerna jag följer på de båda skolorna är djupt ämneskunniga, erfarna och med god
pedagogisk kompetens och de är engagerade lärare.
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tveksamma, osäkra linjer när det kommer till krokiteckning, vilket kan påminna om håriga ben, och hennes sätt att föra fram budskapet kan förstås som
ett exempel på ”weapons of the weak” (Scott, 1985) – en form av dolt motstånd som uttrycks när det kan kosta för mycket att öppet uttrycka missnöje. 74
Uttrycket ”du duger som du är” kan bidra till en stärkt självkänsla som en
gynnsam utgångspunkt för en lärandesituation, men riskerar att sätta ett för
låg ribba för ungdomarnas ambitioner att professionalisera sitt bildspråk. Om
eleverna redan ses som att de har uppnått en acceptabel nivå, krävs en stark
motivation hos den enskilda eleven för att utveckla fler aspekter av bildkunnande. Och om de bildgenrer som redan är välkända hos eleverna utgör undervisningsteman erbjuds eleverna inte att möta nya stilar och genrer i lika hög
grad. Konsekvensen blir möjligtvis att eleverna inte utmanas i sitt lärande (jfr
Frykman, 1998/2014).
NU-gymnasiet och Sköldbräckagymnasiet skiljer sig åt när det kommer till
arkitektur, syn på barn och unga och på pedagogik vilket kan undersökas genom MacDougalls (2006) begrepp social estetik genom hur den medierande
materialiteten som finns i skolorna, från byggmaterial till ljud, till tid och rum
påverkar de sociala relationerna på plats. MacDougall tillägger att social estetik ibland bara är historiska rester, där ett estetiskt uttryck, trots att det kanske,
som i Sköldbräckagymnasiets fall, formgavs för mer än hundra år sedan, eller
för den delen som i NU-gymnasiet fanns sin form mer nyligt, fortfarande bidrar till att skapa specifika rum och med dem specifika handlingsutrymmen.
De aktörer, lärare och ungdomar, som har sin vardag i skolan påverkas av både
nutida och historiska estetiska mönster om vem man får vara och vad man får
göra. På så vis spelar de upp två olika historiska skolparadigm (se Frykman,
1998/2014) eller två olika elevtilltal om man så vill. Om den gamla
skolkulturen uppmanande sa: Bli något! kontrar den nya: Var dig själv! (ibid.).
I Frykmans beskrivning är den uppmanande skolkulturen historia, i min empiri fortlever de båda skolkulturerna med deras sociala estetik sida vid sida i
samtiden.
Två skolor, båda centralt placerade i storstadsregioner har presenterats i
detta kapitel. Båda omges av goda rykten och högt söktryck. Gemensamma
nämnare för skolorna finns det således gott om, men skillnader gör sig, som
jag visat, snabbt påminda. Jag ser att skolkulturerna får implikationer för elevernas bildpraktiker, deras sätt att se och på det möjliga utrymmet de har att
göra subjektsskap. Efter den här presentationen kommer följande tre kapitel
att undersöka blickar och femininitetsskapande bland de här skolornas elever.
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Exempel på liknande motsträvigt motstånd i skolkontext finns också beskrivet hos Dolk
(2013) och Wikberg (2014). Rädslan för förtryck här, vill jag poängtera, handlar till exempel
om att fundera över om man som elev riskerar att få ett lägre omdöme på en uppgift för att man
gjort motstånd.
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Kapitel fyra: Vita blickar

I korridorerna på Sköldbräckagymnasiet trängs påtagligt många coola, stilmedvetna tjejer med långt utsläppt blont hår. En frisyr som under tiden för
mitt fältarbete kallades för ”naturlig look.” Skolan, som jag tidigare presenterat, är ett innerstadsgymnasium i en svensk storstad. Den beskrivs av elever
och lärare som en plats dit studiemotiverade och engagerade elever söker sig.
Några av dem jag följer talar om att det råder en påtaglig statushets på skolan,
något som gäller både viljan till höga betyg, men också en vilja att ha ”rätt”
urban stil när det kommer till mode och ”rätta” politiska värderingar, värderingar som kan beskrivas som vänsterideal med en liberal ton. Andra tycker
att det är en plats där man kan möta och känna samhörighet med likasinnade.
Tagen som helhet är eleverna på Sköldbräckagymnasiet till det yttre en relativt
homogen grupp vita medelklassungdomar. Det syns i skolkatalogen eller när
jag betraktar vimlet av elever under raster. Skolan kan därför, med Ahmeds
(2011, s. 138) ord, kallas för ett vitt rum.
På skolan följer jag elever som går i årskurs två på det estetiska programmet
med inriktning mot bild och formgivning under deras bildlektioner. Lektioner
som utmärks av höga ambitioner hos såväl elever som lärare – både när det
gäller bildproduktion – och professionella samtal om gestaltningar och uttryck. Jag noterar särskilt att en feministisk diskussion pågår i samband med
olika bilduppgifter, något som jag tolkar som ett resultat av den genusmedvetna bildundervisning som framför allt bildläraren Helen bedriver. Teman
som opinion mot trafficking, stereotypa könsroller och genuskodade aspekter
av färg förekommer i bildundervisningen under terminen. Engagemanget från
lärare och elever kring de här frågorna är stort. Därtill poängterar flera av tjejerna i studien, under intervjuer och i andra sammanhang, också att de – i
egenskap av att vara tjejer födda på sent 1990-tal – fostrats av sina föräldrar
till att träda fram och ta plats. De kräver sina rättigheter och sitt utrymme i
sociala sammanhang.
I ett samtidshistoriskt perspektiv kan man också se hur studiens deltagare
vuxit upp i en tid där en ny sorts femininitet fått ta plats. Det finns en under
de senaste årtiondena framvuxen föreställning om en femininitet som tar för
sig och är framgångsrik, som inte backar eller viker sig, där skolframgång,
kvinnors och flickors vilja att konkurrera och val av ett mer konfrontativt beteende listats som exempel (Ringrose 2013 s.1). Kort sagt finns det en idé om
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en femininitet som blivit jämställd eller mer än jämställd, som har rubbat en
tänkt dikotom maktordning i motsatt riktning så långt att vissa deklarerat att
feminismen som rörelse blivit passé (ibid.). Ringrose beskriver det som en
postfeministisk rörelse.
Föreställningen om en framgångsrik, handlingskraftig femininitet syns
också i ett annat kulturellt fenomen: samtida svensk film där filmförebilder i
form av kvinnliga protagonister blivit allt vanligare de senaste decennierna. I
intervisuell bemärkelse har det betydelse i det här kapitlet som också berör
filmmediet. Mod, handlingskraft och förmågan att bryta mot heteronormativitet och andra tvingande normer finns representerat hos tonårstjejen som karaktär i svensk film sammanfattar Heta Mulari (2015).75 Men Mulari pekar i
sin analys på att den här sortens femininitet nästan uteslutande visualiseras
genom en vit, funktionsnormerad medelklasstjej. Med andra ord: även den gestaltning som bryter mot normer är en del av (en annan) norm. Lena
Martinsson & Eva Reimers, ( 2014 s.13) konstaterar, i sin studie av normer i
skolkontext, att ”det finns en spänning mellan hur flickor å ena sidan förväntas
vara självständiga och ta för sig, och å andra sidan förväntas vara lydiga och
undergivna.” Positonen att vara tjej i skolkontext är med andra ord komplex.
Min intention med den här introduktionen är att visa hur studiens deltagare
tillhör en generation som fått möta föreställningar om den kaxiga, handlingskraftiga tjejen som en av flera sinsemellan konkurrerande normer kring tjejer
och åtråvärd femininitet.
Två mönster syns i den kontextualisering jag hittills gjort: Sköldbräckaskolan är ett vitt rum och bildsalen en plats för engagerade feministiskt medvetna
aktörer.
Empirin i kapitlet omfattar elevers och lärares interaktioner kring en skoluppgift på temat förtryck och motstånd. Skoluppgiften, visar det sig, tydliggör
skolan som vitt rum med vita blickar. För att undersöka vithetens rum och
blickar kommer jag att använda ras som analytiskt begrepp. Kapitlet behandlar
hur ras brukas genom blickar inom skolans formella praktik men aktivt tystas
när lärare och elever talar om det visuella uttrycket. Ett annat uttryck är att
ungdomarna, i det här exemplet, i informella samtal pratar explicit om kroppar
och ras, men tystar samma sorts prat i formella sammanhang.
Genom att belysa lärandesituationerna vill jag i det här kapitlet analysera
hur elevernas kroppar estetiseras det vill säga tillskrivs föreställningar och
brukas som visuella resurser. Empirin består av elevernas bildarbete, en konstfilm och min egen videodokumentation av bildlektionerna samt fältanteckningar.
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Mulari analyserar svensk filmproduktion från åren 1995-2006. Som exempel på filmer som
Mulari undersökt kan Hip Hip Hora, Fucking Åmål och Drömprinsen – filmen om Em nämnas.
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Visuella berättelser och bildpedagogisk praktik
Bilder av olika slag, men också tillhörande text i vidgad mening, är en del av
den visuella kultur som Sturken och Cartwright (2009) förklarar som en kommunikativ seendepraktik. Rose (2016) delar upp skapade bilder i fyra produktionsplatser (eller modaliteter) vilka alla bidrar med mening till verket. Bilden
rör sig mellan upphovsmakares intentioner och metoder, via bilden i sig själv
till det sätt den distribueras och slutligen till det meningsskapande som åskådare lägger till verket. Det här kapitlet skär igenom alla dessa produktionsplatser, men med det viktiga tillägget att det som undersöks är elevarbeten och
inte bilder som ämnar nå det offentliga rummet.76 Meningsproduktionen rör
sig på så vis i relation till det inflytande eleverna som skapar konstfilmen får
utifrån, via deras förhandlingar och kreativa process med till exempel lärare i
bildsalen, till en forskares kontor på universitetet, men förläggs i huvudsak till
bildsalen – och skolan som rum. Mitt ärende blir på så vis att försöka följa den
bildskapande processen från frågor om intentioner till det meningsskapande
som sker när bilder möter betraktare.77
Det bildexempel, konstfilmen, som lyfts i kapitlet beskrivs här som en visuell berättelse: den är föreställande och fungerar som narrativ, även om berättarstrukturen inte helt liknar en linjärt skriven– eller talad berättelse (Bal,
2006). Som visuell berättelse kan också bilder sägas vara en del av ett representationssystem som avkodar och symboliserar ”verkligheten” genom att
skapa ny bilder av densamma.
Ur konstfilmens narrativ har jag valt att främst fokusera på ras och genus,
men också ålder, som verksamma intersektionellt sammanflätade kategorier
för att konstruera kroppar. En intersektionell analys inkluderar ett komplext
nät av maktrelationer, där fler kategorier än de nämnda har betydelse
(Crenshaw, 1994; Lykke, 2009). McCall (2005) varnar för att kategorier i sig
gör något med de som kategoriseras, det vill säga kategoriseringen är konstituerande. Den här texten är inget undantag, och det är inte heller ungdomarnas
bildarbete (jfr Strömblad & Myrberg, 2015).

76

Studiens deltagare är ungdomar som på gymnasienivå tränar sig i att framställa bilder. Ur en
lärandeaspekt är så väl övandet som de samtal och den feedback ungdomarna får och ger kring
sina arbeten centrala delar av lärandeprocessen. En av bildpedagogernas uppgifter blir att styra
eleverna mot frågor relevanta för bildämnet och den specifika kursen, vilket också innebär att
läraren ibland medvetet bortser från andra tematiker för att få eleven att fokusera på något specifikt.
77 Linjäriteten i den här ansatsen finns för att återspegla hur bildundervisning ofta läggs upp
som ett projekt där man börjar med en idé samt påföljande skissarbete, för att sedan genomföra
projektet och slutligen redovisa och få kritik. Tanken om progression är en central komponent
i undervisning, där nästföljande projekt bygger på föregående projekts erfarenheter. Tagen som
helhet behöver lärande i bild inte vara linjärt.
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Femininitet, liksom ras, ses som en antiessentiella.78 Mitt val av begrepp för
att beskriva de kroppar som produceras i seendepraktiker som vita eller ickevita utgår från, vilket jag redan nämnt, att ras är en rörlig kategori som uppstår
ur en kulturell tolkning av det som syns som yttre kroppsliga, fenotypiska drag
(Frankenberg, 1993). Det kan tyckas onödigt att forskare fortsätter recitera
begrepp som icke-vit – ett ord som springer ur en påstådd brist – snarare än
att proklamera vad en icke-vit kropp gör i sin egen rätt. Fast vithetsnorm har
inverkan i skolmiljöer och därför är det relevant att diskutera den och dess
konsekvenser ur ett kritiskt perspektiv (jfr Castagno, 2008; Lewis, 2001).
Nästa avsnitt handlar om det.

Forskning om skola och ras
Den amerikanska skolforskaren Castagnos (2008) undersökning av två lärarkollegiers förhållande till ras som begrepp visar hur tal om ras sällan uppkommer och hur det, när det uppkommer, aktivt tystas. Amanda E. Lewis (2001)
beskriver ett segregerat amerikansk skolsystem där den vita medelklassens
barn inte får utbildning i frågor om rasojämlikhet. Allan Pred (2000) skriver
inte om skolor, men beskriver hur svenskar länge levt med uppfattningen att
leva i ett fördomsfritt och antirasistiskt samhälle. Självreflektion kring begrepp som vithet och icke-vithet har därför uppfattats som irrelevanta (Pred,
2000).79 Amerikansk och svensk skolkontext kan inte helt jämställas och
USA:s historiska förhållande till rasbegreppet och till rasism är något annat
än Sveriges koloniala förflutna. Men trots dessa anmärkningar kan Castagnos
likväl som Lewis analys om hur vithet legitimeras och blir norm och hur och
varför samtal om ras återkommande tystas tillämpas i svensk skolforskning. 80
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Jag utgår ifrån Butlers (2005), Halberstams (1998) och Sedgwicks (1995) definitioner kring
femininitet och maskulinitet som inte är ”naturligt länkat” till kvinnlighet respektive manlighet
utan är en konstruktion, något som görs oavsett kopplingar till socialt, biologiskt eller juridiskt
kön.
79 Två nyligt publicerade avhandlingar om ras och svensk skolkontext befäster också den färgblindhet som Pred (2000) ser i sin studie av svensk kontext: Lilja (2015) studerar hur mödraskap
konstrueras i relation till ras och klass bland annat i skolkontext och konkluderar hur rasistiskt
tal finns men hur det ofta är komplext och motsägelsefullt. Det finns språkliga strategier, menar
hon, vilka gör att man kan växla mellan rasistiska och anti-rasistiska ståndpunkter för att slippa
pekas ut som rasist. Lundberg (2015) poängterar problematiken kring att tysta tal om ras och
rasifiering i skolpraktiker. Elever delges inte viktiga semiotiska verktyg för att kunna analysera
ras och rasifiering, till exempel i bilduppgifter, men icke-vita elever markeras likväl av skolans
vuxna aktörer som en egen grupp som noggrant måste iaktas och fostras mer noggrant än andra.
80 Castagno (2008) konstaterar att just skolor är intressanta att studera eftersom de som är elever
ofta befinner sig i en period av livet då positionering är en viktig del av uppförandet av ett jag.
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Segregation och föräldrars val av ”rätt skola” är exempel på likheter som
diskuterats när det gäller svensk såväl som amerikansk skolkontext (Jonsson,
2015; Lilja, 2015). Och i mina observationer känner jag igen den aktiva tystnad då vithet och icke-vithet, som kunde utgjort ett viktigt ämne i samtal om
bilder uteblir och ersätts av en paus eller en vridning åt ett annat fokus. Lärarna
drivs att tysta talet om ras, eftersom tal om ras är riskfyllt, konstaterar
Castagno (2008) och Lewis (2001).
Tal om ras sätter något på spel: det destabiliserar social ordning, kan orsaka
kränkningar eller göra någon upprörd. Men det utsätter också den som pratar
om ras för risken att bli rasist enligt logiken: den som ser ras, måste erkänna
att ras finns och riskerar därmed att definieras som rasist (Castagno, 2008, s.
329).
Detta perspektiv kring en konstruerad färgblindhet kommer jag ha med mig
när jag nu i det följande presenterar ett skoletnografiskt exempel, konstfilmsprojektet, där ras utgör en central men verbalt tystad kategori.

Konstfilmsprojektet
Konstfilmsprojektet går av stapeln under vintermånaderna och klasskompisarna som samarbetar i filmgruppen, är vinterbleka och verkar lite
morgontrötta när de börjar repetera scenerna i det starka skenet från softboxarna i en bildsal på skolans vind. Två kameror monteras upp i rummet den här
morgonen. Elevernas kamera står på stativ mitt emellan filmstrålkastarna, min
forskarkamera står snett bakom deras och registrerar både de som skådespelar
och den som står bakom kameran.
Vendela, Siri och Miranda samarbetar under ett par veckor i konstfilmsprojektet, vars utgångpunkt är ett fotografi. Fotografierna, som lärarna valt ut och
delat ut åt elevgrupperna, relaterar till teman som identitet och självbild, jämställdhet och mångfald. Varje grupp är konstruerad av lärarna och har fått en
specifik tematisk bild. Utifrån bilderna ska eleverna iscensätta en berättelse
med ett budskap i filmformat. Bilden Vendela, Siri och Miranda fått är tagen
av fotografduon Aorta och föreställer en ung kvinna i vit klänning med krås
som med allvarlig min blickar bort i fjärran. Hon är omgärdad av händer.
Några vilar på hennes axlar och någon annan håller i hennes hand. Motivet,
tolkar tjejerna, skildrar en blivande brud ögonblicket innan en vigselceremoni.
Tjejerna har efter flera idéutkast och en lärarhandledning som tydligt visar på
en förväntan på en viss sorts estetik skapat ett bildmanus som ligger visuellt
nära inspirationsbilden. Deras konstfilm ska skildra en ung, vacker kvinna
omgiven av händer som ömsom smeker, ömsom hårdhänt håller fast henne. I
projektet ombeds också Nils, en annan elev i klassen, och jag själv, hoppa in
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som statister. Bildläraren Staffan har också en viktig roll, fast på ett annat vis,
då han handleder eleverna under arbetet.

Bild 6. Inspirationsbild till konstfilmsuppgiften. Fotografi av Kristian Krän
och Marco Grizelj, Aorta. Publicerat med tillstånd av upphovsmakarna.

Skoluppgiften bygger på att eleverna inte bara filmar, men också ställer upp
som skådespelare och några grupper lånar en statist eller två, men de viktigaste
rollkaraktärerna väljs av smidighetsskäl ut bland filmgruppen. Rollfördelningen sker utifrån idéer kring vems fysiska yttre som bäst kan visualisera
filmens premiss. Kropparnas uttryck blir estetiska resurser, material att bruka.
I den film som ungdomarna producerar syns bara huvudkaraktären i halvbild,
de andra aktörerna är mer anonyma, deras händer och armar syns, men kropparna är svartklädda och huvudena beskurna av bildutsnittet.
Genom min forskarkamera fångas de i sin helhet: Siri är den här dagen
svartklädd och har långa blonda dreads uppsatta i en grov tofs. Hennes ljusa
ansikte är långsmalt och osminkat, ögonbrynen lika ljusa som håret. Miranda
är ljushyllt och har ett runt, sparsamt sminkat ansikte, och en mer casual klädstil än Siris: blåjeans, klarröd t-shirt med ett större texttryck och en kofta i
marinblått med vita ränder. Mirandas alldagliga klädval sticker ut bland estetklassens många framträdande stilar: hon är ovanligt vanlig just i denna grupp.
Under ett ögonblick nämner hon det som så småningom ger henne en plats
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som regissör: ”Jag känner att jag är felklädd, jag är jättefärgglad.” Ingen säger
emot. Det kan uppfattas som om hennes stil inte passar vare sig för att spela
rollen som förtryckt eller förtryckare.81
Nils, som lånats in som statist, rör sig lite blygt i bakgrunden, och träder in
i scenrummet först på uppmaning av de andra. Vendela, som analysen snart
kommer följa mer detaljerat, har liksom Nils axellångt hår och bena i en längre
pagefrisyr, håret är mörkt. Hennes ansikte är runt, med symmetriska drag,
bruna ögon med markerad epikantus,82 en fyllig men nätt mun: några visuella
utlösande faktorer som i den här specifika skolmiljön, med Ahmeds ord, ”sätter igång identitetstänkandet” (Ahmed, 2011, s. 55). Jag läser hennes utseende
som en östasiatisk femininitet.83 I sin poäng om identitetstänkande förklarar
Ahmed (2011) hur vissa kroppar passerar – det vill säga smälter in och bildar
norm – medan andra inte gör det utan sticker ut och blir synliga som den andra.
Vendelas kropp är en kropp som inte lika självklart som vissa klasskompisars
kroppar passerar i det vita rum som Sköldbräckagymnasiet utgör. Vanligtvis
är hon en av dem som hänger i korridorerna på Sköldbräckagymnasiet, med
en urban look och trendiga kläder, en som deltar i att styrka skolans informella
varumärke där starka, snygga, självständiga tjejer är en viktig symbol, men
samtidigt riskerar Vendela återkommande att bli tagen för någon som inte kan
göra vithet (jfr Ahmed, 2011, s. 54 ff.). Hennes visuella yttre kan sett genom
en vit blick förknippas med västerländska stereotyper av asiatiska kvinnor,
likväl som hennes kropp med andra blickar kan ses som en typisk Sköldbräckatjej. Det är Vendela som utses spela huvudrollen i konstfilmen som
handlar om att slå sig fri från förtryck.
Ytterligare en statist deltar i filminspelningen och det jag. Med avlångt
blekt ansikte, en lite rundad nästipp och utsläppt cendréfärgat hår och svart
blus och mörka byxor syns jag i forskarkamerans dokumentation. Mina händer
och min hals som syns i bild i elevkameran skvallrar om att min kropp är den
enda förmår att spela fyrtioåring – en roll som jag aldrig officiellt tilldelas,
men som jag underförstått får förklarad för mig av Siri som sätter ord på en
viktig del i rollfördelningen. Hon pratar om att ”vi ska vara lite olika, så att vi
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Betydelsen av tystnaden som uppstår efter Mirandas utsaga kan diskuteras, men min tolkning
är att tystnaden i det här sammanhanget är ett bifall till Mirandas påstående. Tystnaden bryts av
att läraren Staffan tar till orda och säger att det är bra om hon kan filma åt gruppen.
82 Epikantus är ett hudveck som börjar vid innersta ögonvrån och ibland täcker ögonlocket.
Tillsammans med andra fenotypiska drag har epikantus i västerländska sammanhang varit ett
sätt att definiera vad som är östasiatiska kroppar, men ögonlocksvecket finns till exempel också
hos delar av den samiska gruppen (Lang, 2000, s. 10 f).
83 Min kategorisering av Vendelas utseende upprättar i sig en skillnad, det skapar en spänning
mellan föreställningar om vad som är ”ett svenskt utseende” och vad som inte är det. Det är den
spänningen som är föremål för följande analys och det är därför jag bryter mot en antirasistisk
färgblindhet. Jag gör det med motivationen att om kategorier inte benämns förblir de maktordningar som kan uppstå osynliggjorda.
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inte är samma sort.” Hon säger inte mer än så, men vi förstår. Det ska synas
att våra kroppar kan representera olika identiteter, olika sociala kategorier och
till vår hjälp i framställandet har vi våra kroppars materialitet. De här olika
representationerna är föreställningar som kan sägas med ett fåtal abstrakta ord,
men som när de visualiseras kräver en helt annan grad av specificering, där
just skillnadsskapande kategorier som kön/ genus, klass, ålder, utseende synliggörs (jfr Werner, 2014 s.38). När Siri uttrycker att det är bra att våra kroppar
ser lite olika ut uttrycker det en hög abstraktionsgrad som inte singlar ut något.
I det ögonblick då detta ”olika” blir till bild visualiseras och konkretiseras en
rad olika uttryck i de kroppar som ska skådespela. Tecken för femininitet, ålder, ras och till exempel skönhet blir synligt. Föreställningar som ungdomarna
förstärker genom sminkning, kostymering, gestik och mimik, vilket diskuteras
närmre längre ner i kapitlet, men först följer en introduktion till konstfilmens
premisser.

Samhället rycker och drar
Mellan tagningarna diskuterar ungdomarna konstfilmens gestaltning och om
vilka scener som ska klippas ihop för att få fram filmens budskap. En sak verkar given: det ska vara en film om förtryck och den förtryckta, om samhällets
krav och frigörelse som det lyckliga slutet.
Siri [till Miranda och Maria]: Vendela är väldigt styrd av ett antal händer. Händerna är typ samhället som rycker och drar i henne. I den ena
bilden så ska hon inte protestera mot händerna, händerna ska liksom
hålla på och vara skitjobbiga! Eh, åh! Åh!

Siri suckar och rör hela kroppen för att illustrera hur jobbiga händerna är under
tiden som hon drar ut på tonen i ett långt å, innan hon fortsätter:
Siri: Man ser att hon är obekväm, det är liksom, hon gör inget motstånd.
La, la, la [trallar] och sen är det den andra bilden som ska gå samtidigt
och där ska Vendela göra motstånd [med glad röst] så då kommer händerna såhär.

Siri rör fingrarna i luften mot Miranda som klatschar till dem med en skämtsam smisk, ungefär som man slår till någon som försöker knycka en kaka ur
en kakburk. Miranda fyller i:
Miranda [till Vendela]: Bara snurra till [stolen] lite dramatiskt! Så i slutbilden ska den bara vara där. Den ska representera din inre strid. Det är
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för att förstärka att det här händer inte på riktigt. Det händer liksom
inom mig.

Siris och Mirandas förslag till regi rör premissen i konstfilmsprojektet: frågan
om de händer som rör kvinnans kropp i filmen finns på riktigt eller om de är
en visualisering av huvudkaraktärens tankar och erfarenheter av underordning
och motstånd. Två parallella förlopp ska kontrastera varandra säger Siri – ett
där den blivande bruden passivt är offer, och ett där hon slår sig fri. Det tjejerna kallar ”samhället” är en ond struktur som formar, förtrycker och håller
fast. En struktur som den blivande bruden har att förhålla sig till, kämpa emot
och i slutscenen slå sig fri från.
I den färdiga konstfilmen är det just förtryck och motstånd som illustreras
genom två växelvis klippta scener ackompanjerade av dramatisk och ödesmättad musik.84 Det ena klippet visar Vendelas karaktär som med rädsla och vädjan i blicken står ut med händer som smeker, nyper och rättar upp hennes
kropp (se bildsekvens 7-9). Det andra (se bildsekvens 10-12) visar hur hon
markerar begynnande motstånd för att till slut kasta sig fram så att hon slipper
ur samhällets – eller händernas – grepp. Den sista scenen visar Vendelas karaktär ensam i bildrummet. Hon ser sig omkring och konstaterar att hon är
ensam. Sen fäster hon blicken in i kameran, knycker lätt på nacken reser sig
och går iväg.

84

Musiken som illustrerar filmen är Carl Zimmers komposition till filmen Angels and Demons
från 2009.
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Bild 7-9. Bearbetad sekvens ur konstfilmen Bröllopet. Vendela, filmens huvudkaraktär, är omgiven av händer som ömsom rättar till hennes hår, utseende och hållning, ömsom smeker
henne. Hennes blick varierar mellan nedslagen och vädjande tittandes mot betraktaren. Hon
sitter passivt still.
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Bild 10-12. Bearbetad sekvens ur konstfilmen Bröllopet. Huvudkaraktären är omgiven av
händer. Hon gör motstånd: rycker åt sig handen, de andra släpper taget. Hon markerar att
det får vara nog och när de andras händer tar ett hårdare grepp börjar hon kämpa emot.

85

Åtråvärd femininitet – att skapa den som underordnas
I den här skoluppgiften målar ungdomarna inte med pensel och färg utan med
sina egna kroppar. Vi som står framför kameran lånar ut vårt visuella yttre för
att berätta en historia om en kvinna som faller offer för andras vilja. Vi som
spelar förtryckare får gång på gång repetera enligt Mirandas, Vendelas och
Siris dramatiska direktiv, vi uppmanas ömsom smeka ömsom hårdhänt korrigera, nypa och dra i Vendela. Det är våra händer och armar som framträder i
bild, huvud och ben är snävt beskurna av bildutsnittet och vi blir på så vis
anonyma representanter för den omgivning Vendelas karaktär kan tänkas
möta.
Vendelas kropp blir ett verktyg i det estetiska uttrycket: hon syns i halvbild
och i närbild, och hennes kropp ska representera och uttrycka känslan av det
som ungdomarna är överens om är filmens premiss. En premiss som också tar
hänsyn till vad tjejerna tror förväntas av dem i den bildpedagogiska kontexten
som råder i Sköldbräckagymnasiets feministiskt inriktade bildsal. Samtidigt
handlar iscensättningen av protagonisten om att spela upp en åtråvärd femininitet, bruden, som kan locka till empati och begär enligt konventioner som
också återfinns i det filmmaterial som Mulari (2015) analyserar och som också
är en del av den imitation och upprepning av genustillhörighet som Butler
(1990) beskriver. För Butler (2005, s. 77) blir den trovärdiga upprepningen av
en koherent genustillhörighet det som skapar idéer om att samstämmiga genus
skulle finnas. I Butlers exempel lyfts drag, som i vardaglig kontext pekar ut
identiteter som står utanför heteronormen som kopior, som iscensatta roller,
eller som ett spel av ett spel men som med Butlers ord (2005, s. 72) får följande
definition: ”Drag utgör det vardagliga sätt på vilket genus tillskansas, dramatiseras, bärs och görs.” Poängen blir hos Butler att inte heller drag är något
som kan lyftas av och på som en roll, istället blir imitationsarbetet det som
utgör den fiktiva grund som ersätter ett obefintligt original.
Spelet av ett spel, imitationsarbetet återfinns med tydlighet i konstfilmsarbetet. För i konstfilmen iscensätts den feminina och specifikt vackra kroppen,
som får betydelse i relation till de tvingande händerna. Det krävs ett jobb att
spela upp den sorts femininitet som passar temat. Vendela ägnar tid åt att
sminka sig och ta på vackra kläder och ett par sirligt utformade stora örhängen.
Hon väljer en ljus aprikos ton till läpparna och en ”nästan för fin” duvblå sidenblus som hon köpt i en, vad hon tycker är, dyr butik i London. Den har en
vacker skir spets som löper längs hela bröstet och runt halsringningen och den
saknar krage vilket sammantaget för tankarna till asiatiska kvinnoplagg. När
Vendela är färdigstajlad inför filmningen framträder en traditionell vacker femininitet som skulle kunna utgöra omslagsbild på en resebroschyr till något
östasiatiskt land.
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Den karaktär som Vendela kommer att spela i filmen bygger på konstruktionen av ung femininet: på en överenskommelse om att just vissa attribut som
till exempel smycken, smink, kläder och vissa uttryck i den biologiska kroppen som slät hud, nätta och symmetriska ansiktsdrag, smal rak näsa, stora
ögon, jämna noppade ögonbryn framstår som feminina och attraktiva (se Aizura, 2009; Ambjörnsson, 2004, s. 141 ff; Van Esterik, 2000 s.35). Femininet
brukar framstå som tydlig genom sin skillnad från överenskomna konstruktioner av maskulinitet menade Beauvoir (1949/2002) som om det fanns en balansbräda fylld av motsättningar mellan dessa två. Men här verkar den också
göras som en skillnad till annan uttryckt femininitet. Som till exempel den
som Siri, Miranda, Nils och jag kan uttrycka med våra kroppar och stilar. För
trots allt: vare sig Miranda eller Siri som tillsammans med Vendela utgör projektets basgrupp (eller för den delen Nils och jag som lånats in som statister)
är aktuella för rollen.
Något verkar göra att varken Siri eller Miranda väljs ut för att gestalta den
karaktär som innefattar en kropp som exotiseras, underordnas och sexualiseras. Den svartklädda Siri, med sina långa blonda dreads, och som för övrigt
spelar improvisationsteater på fritiden, borde ligga nära till hands att agera
framför kameran. Men så blir det inte. Miranda vars yttre – i en nordeuropeisk
kontext – kan beskrivas som mer alldagligt, men också vitt, verkar inte heller
förkroppsliga gruppens idéer om huvudkaraktärens vackra och begärliga yttre.
Det är inte deras vita kroppar som får representera underordning eller fastlåst
femininitet.
Flera forskare (Ahmed, 2011 s. 35 ff; Aizura, 2009; Lundström, 2012; Van
Esterik, 2000) diskuterar hur icke-vita feminina kroppar kan exotiseras och bli
en vara på en begärsmarknad. En objektifiering som också Vendelas kropp
genomgår. För Vendela, till skillnad från de andra tjejerna i filmgruppen, har
en kroppstyp som genom ett historiskt och rasistiskt raster tolkas som exotisk,
superfeminin, vänare, mer medgörlig, tystare (se Aizura 2009; Van Esterik,
2000). Den ingår i visuella kulturers meningsskapande kring asiatisk femininitet, konstruerad genom såväl euro-amerikansk som asiatisk kultur (Van
Esterik, 2000). Det är en femininitet som görs inte bara i specifika rörelsemönster och mimik, eller yttre gestaltning i form av kläder och smink, men
också genom kroppens visuella yttre. En rasistisk stereotyp byggd på västerländska föreställningar om asiatiska kvinnor – en del av vad Edward Said
(1978/ 2016) benämner som orientalism.
I kontrast till den feministiskt medvetna kontext som i kapitlets inledning
tecknades upp som karakteristiskt för klimatet i bildklassen positionerar sig
Vendela genom sin rollkaraktär till en början utanför den genusnorm som läraren Helen försökt förmedla bland eleverna – där tjejer ska vara kaxiga, ta
plats, göra motstånd enligt lärares och elevers berättelser. Den tysta eller
styrda är, i den här kontexten, en position som behöver publikens empati, men
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som också behöver förändras och behöver lära sig att slå sig fri. Det verkar
finnas ett krav inbyggt i empatin.
I en diskussion kring handlingskraft och agens utifrån människor med grav
funktionsnedsättning och grundläggande rättigheter argumenterar Don Kulick
(2012 s.41 ff.) för en förståelse av mänskliga subjekt – inte utifrån agens –
utan ifrån berättiganden. Vi bör med andra ord inte tilldelas mänskliga rättigheter, som till exempel erkännande, för att vi agerar på ett visst sätt, utanför
att vi finns (ibid.). Kulick riktar vidare en kritik mot forskning som övertolkat
och överanvänt det agensbegrepp, weapons of the weak, som James C. Scott
(1985) etablerade för att visa på dolda motståndsstrategier. Vad händer om
agens, vilket här kan beskrivas som handlingskraft eller motståndsvilja, inte
visas? Den som att inte kan ta sig loss, eller att inte ens vill ta sig loss, så som
bruden i konstfilmen inledningsvis skildras, saknar handlingskraft – eller avstår sin möjlighet att handla får inte samma status som den som visar motstånd.
Eller, med andra ord, att vara ett subjekt med handlingskraft och motståndsvilja blir norm till skillnad från det subjekt som inte kan, eller vill visa, den
sortens agens (Jonsson, 2015, s. 64 f; Kulick, 2012, s. 43). Motståndet blir
intressant nog norm, i lärarnas uppgift och klassrummets praktik.
I det här avsnittet har jag visat på hur stereotypa idéer om asiatisk femininitet tar plats i skolarbetet och hur det samtidigt blir ett tecken för en på en
och samma gång både åtråvärd femininitet men också en femininitet som
måste lära sig något: att göra motstånd, för att få införlivas i en feministisk
diskurs. Texten berörde således hur en sorts femininitet stod i kontrast till en
annan. Under de två nästkommande rubrikerna vill jag nu visa på hur femininitet ritas upp i förhållande till maskulinitet när dessa genus också sammanflätas med föreställningar om ras.

Att slåss som en kvinna och äga som en man
I kontrast till Vendelas karaktär som växlar mellan passivitet och (till del återhållen) motståndsvilja ger tjejerna Nils en regi som bygger på ett statiskt uttryck. När Nils försöker förstå vad filmgruppen vill att hans karaktär ska uttrycka och hur han ska agera får han följande svar:
Nils: Hur ska jag, jag ska inte göra något annat?
Miranda: Du kan liksom stå och klappa lite fint, eller nåt sånt där.
Vendela: Var inte för aggressiv. Var bara så här lugn, för du äger mig.

Nils, statisten som inte fullt är införstådd i manuset ställer en enkel fråga. Vendelas snabba svar ”Var bara lugn, för du äger mig” sammanfattar den relation
som filmgruppen vill få fram i filmen: den som har makt behöver inte visa
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aggressivitet för alla vet hur makt verkar. Ungdomarnas skådespel bekräftar
en överenskommelse om patriarkala makthierarkier. Någon äger och någon är
ägd, sådan är utgångpunkten för fördelningen mellan en feminin icke-vit och
en maskulin vit kropp i det här skådespelet. Utgångspunkten är inget som ungdomarna anser sig behöva granska kritiskt, eller något som de försöker förändra. Tvärtom arbetar de noggrant genom att göra scenen så estetiskt tilltalande och samtidigt så illustrerande som möjligt. Det blir handlingar som
(åter)skapar en sanning om en patriarkal maktordning, som något igenkännbart.85 I den bemärkelsen reproducerar ungdomarna så en föreställning om att
Nils inte behöver låta sin karaktär ta till våld, hans position och kropp blir
snarare tydligare av att inte agera ut. Den passiva auktoriteten etableras som
så att han kan vara lugn, eftersom han äger. Vendelas gestik och mimik kräver
något annat.
Iris Marion Young (1980) förklarade hur en viss sorts feminint rörelsemönster kan förstås som en produkt av ett sexistiskt samhälle. Hon menade att
flickor anpassar kroppens rörelser genom att isolera rörelser till enskilda
kroppsdelar istället för att aktivera kroppen som helhet. Det, poängterade hon,
hade före puberteten inget med ett biologiskt kön att göra utan var en kulturell
produkt som satte spår i fysiska kroppar. Anpassningen av rörelsemönstret hos
flickor och kvinnor regleras, konstaterar Young, av en medvetenhet om att den
egna feminina kroppen inte bara är subjekt men också objekt. Ett objekt har
inte samma spatiala handlingskraft som ett subjekt skrev Young, som studerat
hur tjejer passivt inväntat en boll som kom emot dem i ett bollspel istället för
att aktivt förflytta sig fram emot bollen. På samma sätt menade hon att kvinnor
genom att se sig som objekt också passivt emottog en aktiv manlig blick. Genom sin studie klarlade Young grunden för ett sätt att uppföra femininitet som
fått stor spridning inom feministiska rörelser. Och trots att den här studiens
tjejer ofta erfar att de fått friare förutsättningar, att det svenska samhället under
deras uppväxt erbjudit dem större handlingsutrymme, är det den sortens femininitet som kommer till uttryck i konstfilmen.
Just denna version av en kuvad, och av sexism kultiverad, feminin kropp
är den som tjejerna låter Vendela uppföra framför elevkameran. När Vendelas
karaktär gör motstånd är det främst genom att fäkta med armarna, ibland ruska
på huvudet, kroppen behålls i en sittande, statisk position. Något som också
bekräftas av ett statiskt bildutsnitt. Tjejernas bilduppgift blir ett exempel på
hur intervisualitet har påverkan på vilka visuella berättelser som upprepas och
Karaktärerna – den elake onde mannen, den vackra förtrycka kvinnan känner vi igen från
andra berättelser. Visuella referenser är av betydelse när människor skapar nya visuella berättelser (Rose, 2012). Intertextuellt refererande är inte bara ett utslag av omedvetna referenser,
som om ungdomarna inte kunde komma på något mer originellt. Det görs med intentionen att
nyttja tidigare berättelser för att tydliggöra sin egen ståndpunkt (Bakhtin, Nikolaevič, &
Vološinov, 1994; Sturken, & Cartwright, 2009). De intertextuella referenserna skapar med
andra ord något mer än bara den nu producerade iscensättningen (Sturken & Cartwright, 2009).
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hur de genuskodade rollerna ”bör” spelas upp – inte minst för att påvisa att
man som elev förstått en viss konstnärlig genre. Filmen visar med ett undantag, en närbild på Vendelas ansikte där en tår tillverkad av kranvatten rinner
nerför Vendelas kind, Vendela i halvbild. Här förhåller sig ungdomarna när
den inspirationsbild som lärarna valt åt eleverna, den som läraren Staffan återkommande refererar till. Det finns också ett återkommande tal som drivs både
av lärare och av elever att själva sittandet har betydelse. För att gå händelserna
i förväg kommer nästa avsnitt innehålla ett imperativ, en läraruppmaning till
en kvinnlig elev att sätta sig ner. Miranda refererar till stolen när hon förhandlar regin ”bara snurra till [stolen] lite dramatiskt!” Med det vill Miranda peka
på att det som sker, sker inuti kvinnan på bild. Upplevelsen av att det som sker
pågår i ett inre rum, inte i en yttre kontext är ytterligare ett av Youngs konstateranden.

Bild 13. Bearbetad närbild på huvudkaraktären som tittar rakt mot betraktaren. En tår, skapad
av kranvatten, sipprar ner för hennes kind. De noggrant valda örhängena glittrar.

Youngs poäng att flickor fostras i en kultur där femininiteten är kuvad måste
ställas i relation till samtida tjej– eller flickskap. För det verkar finnas ett
narrativ, en igenkännbar feministisk bild av underordnad femininitet – så finns
det också andra intervisuella narrativ. Genom studien har jag återkommande
refererat till en nyare norm, parallell med en diskurs om femininitet som återhållen finns den kaxiga, självständiga femininitetens diskurs, den som förväntar sig tjejer som tar för sig. Forskarkameran registrerar inte bara det som ska
bli bilduppgiften utan också det som sker emellan tagningarna. I de rörliga
bilderna från forskarkameran syns också helt andra uttryck att göra tjej på än
de som ungdomarna väljer att filma. Karatesparkar, humor och ironi syns som
markörer för en självständig och kaxig tjej. För Vendela spelar inte enbart den
väna karaktären, i inspelningspauserna gör hon parodier på skräckfilmsestetik,
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som när hon låtsas vara en vampyr som inte tål dagsljus för att visa hur vi
andra skulle agera med våra händer i en annan variant av film. Hon tillåter sig
att för en stund inte spela underordnad och vacker utan snarare blodtörstig och
aktiv, om än ljusskygg. Siri kicksparkar på ett sätt som påminner mig om Uma
Thurmans hämndlystna karatesparkar från Kill Bill filmerna när hon ska ge
förslag på hur det kan se ut när Vendela slår sig fri. De kroppsliga uttryck som
eleverna använder när kameran spelar in, det vill säga när scenen inkluderar
en potentiell publik, är andra än de som pågår när rummet är privat.86 Kameran
blir ett instrument för reglering, såväl genom att den registrerar som att den
beskär (se Bartky, 1990, s. 25; Foucault, 2003).87 Inspelningspauserna blir ett
tillfälle att leka med – och samtidigt uppfylla – skolans och samtidens förväntade uppförande av kaxig femininitet. Humor som strategi fungerar i den privata sfärens samtal, men att skämta om de teman som lärarna introducerat
verkar ovälkommet i skolans större berättelse. Sådana parodier tillhör pauserna.
Om man som ungdomarna har intentionen att visualisera underordnad femininitet, men samtidigt lever med en norm som både gett en utrymme att
vara aktiv, och ställt kravet på att man som tjej ska vara aktiv, (det vill säga
kunna sparka som Uma Thurman eller suga blod som vampyr – vilket problematiserar den självklara kopplingen mellan flickskap, passivitet och underordning) hur visualiserar man då detta underordnade flickskap, det som ligger
utanför och bortom en själv, som man kanske inte ens vill, eller ens tycker att
det är möjligt att, förknippas med?
Filmgruppens val av uppförd femininitet ger svaret. De adderar och förskjuter femininiteten till något utanför Sköldbräckagymnasiets feminism.
Ofriheten hamnar hos den Andra, och spelas upp som en stereotyp: den asiatiska unga kvinnan. Hon som görs genom intervisuellt traderade narrativ som
stavas återhållen, kontrollerad, kuvad och därtill vacker, åtrådd asiatisk femininitet. Greppbara genom både samtida och historiska stereotypa bilder som
de av japanska geishor, eller genom deltagare i thailändska skönhetstävlingar
där kroppsligt uttryckt femininitet blir visuella ikoner.
Meyda Yegenoglu (1998, s. 39 ff.) visar hur en kolonial manlig blick begär
den icke-vita feminina kroppen, hur den ingår i en fantasi där icke-vitheten
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Eleverna är medvetna om att jag spelar in scenen, min forskarkamera står väl synlig snett
bakom deras kamera. Men de är samtidigt påminda om att det som spelas in på den kameran
aldrig kommer bli betygsgrundande och de är informerade om att de kommer anonymiseras.
87 Foucaults panoptikonmetafor och de praktiker av självreglering och egenkontroll som formar
fogliga kroppar inom institutionella ramar (som till exempel skolan), kan appliceras på de sekvenser där ungdomarna agerar inför kameran som spelar in. Att konstfilmen är det officiella
underlaget för det som bedöms av skolan som institution underförstått. Men även det som sker
i det till synes privata, (och där även forskarens kamera har en rec-knapp som lyser och påverkar
de som agerar) också av regler och diskurs. Även motstånd är styrt.
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inte kan särskiljas från femininiteten, de ingår sammanflätade i den underordning som den koloniala manliga blicken skapar. Yegenoglu (1998) såväl som
Reina Lewis, (2004) visar också hur koloniala fantasier och blickar kan göras
av kvinnor, hur identifikation parat med begär skapar exotiska berättelser om
den Andra. För Lewis (2004 s.12ff.) kan den också göras inifrån en kultur,
genom dess egna kvinnor. Yegenoglu (1998 s.72) skriver:
“Whether male or female, the Western subject's desire for its Oriental other is
always mediated by a desire to have access to the space of its women, to the
body of its women and to the truth of its women.”

En kolonial blick, sammanfattas så av begäret att äga – att ha tillgång till –
den icke-vita feminint kodade kroppen i sig, dess utrymme och sanningskonstruktionen om den samma. Vendelas regianvisning till Nils: ”Var inte för aggressiv. Var bara så här lugn, för du äger mig.” blir med den här läsningen
uttryck för en kolonial blick.
Under nästa rubrik fortsätter relationer mellan femininitet och maskulinitet
att vara i fokus, jag backar tillfälligt från kategorin ras och låter nu ålder bli
en del i den intersektionella analysen.

Makt, maskulinitet och ålder
Könsmaktsordningar – och hur dessa kan brytas upp genom att den underordnade gör motstånd – är det tema som ungdomarna lyfter mest frekvent i talet
om konstfilm. Som tydliggjorts i avsnitten ovan har ungdomarna klara idéer
om hur dessa maktordningar bör skildras och patriarkala strukturer är något
som ofta omtalas i bildundervisningen. Men feministiska intentioner genomlyser kanske inte vardagens bildpedagogiska praktik. Makt och motstånd träder fram, inte bara i konstfilmen, utan också genom forskarkamerans lins i den
film som jag skapar. I det följande lyfter jag två exempel vilka jag valt ut för
att de förutom att peka ut möjliga maktordningar mellan kön poängterar en
annan central uppdelning mellan klassrummets aktörer nämligen ålder. I ett
klassrum blir man per se antingen interpellerad som elev, relativt jämnårig
med de andra eleverna, eller som vuxen i rollen som pedagog. Först ut är relationen mellan elever och lärare:
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Bild 14. Utsnitt från forskarkameran: Läraren Staffan sitter på huk framför filmkameran och
måttar ut ett tänkt bildutsnitt. Vendela, med en rynka mellan ögonbrynen, sitter i mitten, flankerad av Siri, Miranda och Maria. Två fotoarmaturer med reflexskärmar syns också i bild.

Läraren Staffan [till Miranda]: Och du kommer filma? Behöver ni nån annan
som? Jag kan ju trycka på knappen [rec-knappen] annars om ni ska vara alla
andra i bild.
Siri: Ja gärna, det skulle vara jättebra! [positiv röst]
Staffan: Mm.
Vendela: Men så det behövs ju ingen som kollar om det blir bra på film? [frågande ton]
Staffan: Vad sa du?
Vendela: Så det behövs ingen som kollar om det blir bra?
Läraren Staffan: Jo men, jo men, jag kan titta. Det ni behöver göra nu egentligen
(.) Ni ska ju bara (.) kameran ska ju stå helt fixerad och vi ska se till att du är om du sätter dig ner [Läraren Staffans händer pekar på Vendela och pekar sedan
tydligt ner på pallen].

I dialogen ovan syns läraren Staffan erbjuda sig rollen som kameraman och
regissör. Ur ett lärandeperspektiv tycks just denna roll som en viktig position
– den som står bakom kameran och regisserar de andra, har kontroll över vilka
berättelser som kommer att dokumenteras och får också ett tillfälle att öva sig
i att skapa rörliga bilder. När Staffan erbjuder sig att ”trycka på knappen”
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tackar Siri ja med tillägget ”jättebra”, medan Vendela ifrågasätter: ”så det behövs ingen som kollar om det blir bra på film?” Tjejernas svar kan tolkas på
en rad olika sätt. Siris ja kan vara artigt, ett sätt att inte utmana läraren. Samtidigt kan det vara en strategi: om läraren filmar så blir det lärarens preferens
som dokumenteras.88 Vendelas ifrågasättande får Staffan att undra: ”Vad sa
du?” Vendela talar inte särskilt tyst, men hennes ifrågasättande känns möjligt
oangenämt för Staffan, som insisterar att han kan kolla och vidare ger Vendela, som opponerat sig, regin att sitta ner. Mer noggrant säger Vendela ”Så
det behövs ingen [forskarens kursivering] som kollar om det blir bra?” Staffan
som erbjudit sig att stå bakom kameran blir ”ingen” i Vendelas tilltal. Men
Vendela gör inget direkt påstående om saken utan väljer att ställa orden som
en fråga. Hennes ifrågasättande kan ses som den sortens motstånd vilket tidigare i kapitlet genom Kulick (2012) kritiserats som överanvänt, det som Scott
(1985) definierade som ”weapons of the weak”. Ett dolt motstånd, präglat av
en medvetenhet om att motståndet blir för explicit så kan det bli kostsamt i
form av förtryck. Motståndet finns där, inlindat i frågan och i den håglösa
kroppshållningen med det rynkade vecken mellan ögonbrynen. Det som syns
i videoempirins sekvens där Vendela fokuserar Staffan med blicken samtidigt
som hon sätter sig ner som hon blivit tillsagd. Det är kanske inte värt att gå
emot en betygssättande lärares direktiv, men det verkar inte heller värt att devalvera sin roll som upphovsmakare i en film där ens eget utseende spelar
huvudroll. I den här tillämpningen fyller Scotts teoretiska verktyg en funktion
i analysen.
I excerpten från filminspelningen ser jag återkommande exempel på hur
läraren, när han är i rummet, bokstavligen tar initiativet till, och påverkar, hur
scenerna ska gestaltas. Då eleverna ifrågasätter hänvisar han till den inspirationsbild han gett gruppen. Det verkar viktigt att eleverna inte glömmer bort
”originalet” och det verkar legitimt för läraren att skaffa sig inflytande över
filmens estetik, form och handling.
En helt annan position än den som den vuxne Staffan intar lämnas åt Nils, den
inlånade klasskompisen som är statist. Att Nils får en roll är lite av en slump,
tjejerna fångar upp honom när han sysslolös väntar på försenade klasskompisar. I dialogen nedan får han regi.
Siri [till Vendela]: Ja, ja precis. För då blir det också såhär: man ser dig
och bara (.) ja där sitter en tjej, och sen bara va? Vem fan är det som
står bakom? Och bara eh (.) uä! uä! uä! åh (.) Obehagligt! [med emfas]
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Jag har kikat igenom flera excerpt där Siri bemöter andra, hon agerar ofta välvilligt, positivt,
som den som ser till att alla har det bra och det skulle också kunna vara en rimlig tolkning, att
Siri vill göra Staffan till lags. Samtidigt agerar hon målmedvetet och framåtsiktande. Vilket gör
båda tolkningarna rimliga.
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Siri [till Nils]: Alltså tänk så här creepy: Du är en fyrtioårig gubbe, som
ska våldta henne. [det sista i meningen sägs med lägre röst och så vänder sig Siri om och kastar en hastig blick över axeln mot den medelålders läraren Staffan]. Den känslan vill vi ha!
Miranda: Vi är ganska seriösa!
Nils: ok, [ler] Jag känner att jag håller på att bli [ohörbart] busted
[fångad] här.
Siri: Att du vad?
Nils: att jag blir [ohörbart] busted...
Vendela: [bryter in]Fast första klippet skulle ju vara…
Nils: att man får en att göra eller bli till...
[Siri fnissar åt Nils kommentar om busted, han ler lite men fortsätter
inte att förklara då Vendela åter bryter in]
Vendela: Vi kan ta första delen så [Vendela har bildmanuset i handen
och visar på vilken del i manuset hon refererar till.]
Siri: Fast vi kan ju klippa sen.

När Nils värjer sig mot den roll han ombeds att spela och påpekar han att blivit
”busted”, det vill säga infångad i projektet utan att ha blivit informerad om
vad för sorts ond, elak, sexuellt våldsam maskulinitet han förväntas kunna
spela upp. Om tjejerna i exemplen ovan med läraren Staffan väljer att hålla
med, ställa frågor eller till och med berömma istället för att öppet opponera
sig mot läraren, väljer de i relation till eleven Nils att tysta hans protester genom att ignorera och avbryta Nils. Nils försök att opponera sig faller platt och
han väljer så småningom att agera enligt den regi han får. Vad Nils tänker är
inte tillgängligt för utomstående, men kanske är det så att Nils själv förstår att
hans ungdomliga smala kropp inte kan förkroppsliga den för filmen nödvändiga ”gubbiga”, våldsamma och förtryckande maskuliniteten. Det verkar snarast som om Nils bara i kraft av att han definieras som kille fått rollen. Kanske
bidrog att han råkade vara ledig just där och då, och för att han är en person
som snällt ställer upp. Nils, är en av tre som markeras som killar på bildesteternas klasslista blir den som spelar våldtäktsman, drygt dubbelt så gammal som
sin egen biologiska ålder. Noterbart är även att den manliga statisten inte behöver arbeta med sitt yttre i särskilt hög grad. Medan det tar lång tid för Vendela att bli färdigställd med kläder och smink, och medan Miranda inte kan
vara med för att hon är för färgglatt klädd, lånar Siri bara ut den svarta skjorta
hon haft på sig till Nils, efter att han knäppt på sig den och anses han färdig
att göra sin roll framför kameran.
I konstfilmens budskap påvisas ett patriarkalt förtryck när, som Siris säger,
en fyrtioårig gubbe och våldtäktsman med våld håller fast en ung, vacker blivande brud. I empirin framträder en maktordning som också kopplas till ålder
och till status, men också till de överenskommelser om vem som får – och
förväntas – göra vad i Sköldbräckagymnasiets pedagogiska praktik. Inte minst
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ibland estetklassens många ungdomar med tydligt uttryckta viljor. Där är det
ofta tjejer som dominerar i den sociala samvaron, dels för att de är en avgörande majoritet, dels för att flera av dem är fostrade att ta plats, men också för
att det finns ett utrymme för feministiska frågor inom ramen för bildläraren
Helens undervisning.
Makt kan med andra ord inte bara förstås som strukturellt förtryck, den
måste kontextualiseras. Den visar också på hur motsägelsefull skolans praktik
kan vara: elever som uppmanas att göra film med en inspirationsbild som tematiserar maktordningar byggda på kön underordnas en äldre manlig lärares
idéer och förväntningar på materialet. De väntas inte göra upp mot realiteten
att de själva som unga tjejer underordnas just där och då. Och att denna styrning är ett sätt att få dem att göra en utsaga som problematiserar kvinnlig underordning. Samtidigt tvekar tjejerna inte att tysta Nils önskan om att få slippa
spela ond. Förhållandet mellan de sociala hierarkierna i salen som min forskarkamera dokumenterar och de hierarkier som ska iscensättas och spelas in på
filmen lyfts aldrig till ytan. Men att någon bestämmer och har makt verkar
överenskommet och ”naturligt”.

Dubbla budskap
I elevernas filmprojekt avslutas scenen med att Vendelas karaktär slår sig fri,
hon ser sig omkring och konstaterar att händerna försvunnit. Hon fäster
blicken in i kameran och gör sen en bestämd huvudrörelse som kan beskrivas
som ett slags självständig kaxig knyck, reser sig slutligen och lämnar scenen.
Filmen får ”ett lyckligt slut”. En enkel läsning är att betraktarna erbjuds att
känna obehag vid den sekvens som visar förtryck och att de erbjuds känna
lättnad när det visar sig att Vendela förmår göra motstånd. Filmen visar upp
det motstånd som skolan som plats förväntar sig ska uppföras av den som är
ung tjej (jfr Ahmed, 2017; Ambjörnsson, 2004; Martinsson & Reimers, 2014;
Mulari, 2015). Elevgruppens visuella berättelse befäster en diskurs om att tjejer ska vara starka, knycka på nacken och lösa sina egna problem.
Yvonne Eriksson och Anette Göthlund (2012, s. 47) poängterar vikten av
att i en bild analysera också vad som inte visas eller det som inte görs för att
förstå vad som är tillåtet att uttrycka inom en viss diskurs. Ungdomarnas film
slutar med att Vendela tar makten över sin situation, men vad skulle hända om
Vendelas karaktär bara sågs acceptera de tilltag som händerna, eller det som
ungdomarna kallar samhället, utsatte henne för?89 I det ena av de två växelvisa
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Det finns naturligtvis ett oändligt antal möjliga slut på ungdomarnas konstfilm, men jag har
valt att utgå ifrån de två parallella exemplen på femininitet som de två växelvisa klippen visar.
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klippen sker ju just det. Hon sitter ”bara” still och en tår sipprar ner över hennes kind medan ”samhället rycker och drar”. Varför är bilden på den passiva
karaktären ett omöjligt slut i tjejernas konstfilm? Varför måste ungdomarna
skildra hur Vendelas karaktär går från passiv till handlingskraftig och motståndlysten? Ett möjligt svar rör den i inledningen beskrivna föreställningen
om den kaxiga, självständiga tjejen som norm.
Ambjörnson (2011) ställer frågan vad som händer om en ny ordning där
enhällig hyllning av kaxighet, styrka och framgång istället varieras med en
identifikation och värme inför det svaga och misslyckade. Men det verkar som
femininet som kopplas till självständighet, till fritt val och till förmågan till
motstånd i samtida kontext skapar en mer åtråvärd sorts förebildlig femininet
och att bilden av den kaxiga, coola tjejen vinner mark gentemot den styrda (se
även Mulari 2015).
Kulick (2012) hävdar att forskning kring olika typer av förtryck ofta drivs
av en vilja att tillskriva människor handlingskraft och motståndsvilja – och jag
har konstaterat att detta sätt att se på agens som ett krav för att tilldelas status
som subjekt är problematisk. Om en människa inte kan, eller vill, visa handlingskraft eller göra motstånd – om någon annan måste träda in och hjälpa till
– vilket subjektsskap görs då? Inte det kraftfyllda aktiva subjekt, de kaxiga
tjejer som Sköldbräckagymnasiets norm föreskriver. Vad händer när handlingskraft och motståndsvilja blir normerande? Den frågan hör förstås ihop
med vad som hamnar utanför normerna, men det flyttar också kameralinsens
skärpa från Vendelas karaktär och mot scenen som helhet. Till den vy där
också de andra vita kropparna – eller samhället – gör något, i det här fallet
förtrycker, men samtidigt inte förväntas förändras, eftersom sökljuset riktats
mot det subjekt som borde förändras, borde kunna ta sig loss. Två möjliga
skärpedjup visar så hur individens ansvar ställs mot samhällets dito.
Konstfilmen är ett skådespel där den stereotypa uppfattningen att asiatiska
tjejer är underordnade och borde lära sig att slå sig loss spelas upp. Det i sig
är en högst påtaglig maktutövning som pågår under filminspelningen i grupparbetet. Den performans som Vendela gör, den östasiatiska tjejen, och de karaktärer vi andra spelar som symboliska vita förtryckare är fast i kategoriseringar som i sig är tvingande.
Sara Ahmeds (2017, s. 279 ff.) polemiska uppmaning: det feministiska
bristandet och glädjedödandet, det vill säga att icke-vita feminina kroppar
borde vägra arbetet att upprätthålla idéer om jämställdhet genom sina kroppar,
handlar om individens svar på kollektivets förtryck. Hellre leva ett liv som
andra uppfattar som olyckligt, proklamerar hon, än att rättfärdiga orättfärdiga
system. Med hennes ord skulle direktivet till tjejerna som i sin regi också valt
ett individperspektiv bli ett metamotstånd: vägra spela upp ett motstånd i syftet att avlasta ett vitt rums skuldkänslor.
Icke-vit ung femininitet, visar jag, är en central del av visualiseringen men
likväl tystad och otalbar aspekt av den konstfilm som eleverna skapar. I
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stycket om forskning om skola och ras framkom hur ras är ett tystat samtalsämne i skolor (Castagno, 2008, Lewis 2001). Jag har etablerat hur Vendelas
fysiska yttre, där hennes biologiska arv syns som östasiatiskt brukas i syftet
att visualisera den underordnade samtidigt åtrådda femininitet som ungdomarna i filmgruppen uppfattar som framgångsrik för att förmedla sitt budskap.
Jag vill poängtera att det hittills i kapitlet inte finns några dialogutsnitt som
rör asiatisk eller icke-vit femininitet. De är inte bortglömda, eller ignorerade
av forskaren. Tvärtom har jag sökt igenom fältnoter och ljuddokumentationer
av vad som sagts under de bildlektioner med konstfilmstema som sträckte sig
över en femveckorsperiod, men ingenstans finns något sådant tal att återge.
Det närmaste en sådan utsaga om våra skådespelande kroppars yttre är ett citat
som redan återgetts. Det är Siri som säger: ”Vi ska vara lite olika, så att vi inte
är samma sort”. Hennes uttalande är viktigt. Det betyder att det är viktigt att
våra kroppar kan representera olika igenkännbara identiteter, men också att
det är en känslig sak att tillskriva någon en viss tillhörighet.
Att Vendelas kropp sminkats upp för att förstärka konnotationerna till en
stereotyp östasiatisk femininitet var inte något ungdomarna eller lärarna talade
om när jag hörde på. Trots det verkade de ha en gemensam målbild, klar och
tydlig nog att förhandlas fram även utan ord. I kommande delar av analysen
kommer jag nu närma mig det som är visualiserbart, men således inte talbart i
formell skolvardag. För att kunna göra det vill jag först, under rubriken #Blasians, visa på att kategorin ras bland ungdomarna i den här studien inte var ett
obefintligt samtalsämne. Jag vill visa kontrasterna mellan privat och officiellt
skolprat och ras och jag gör det genom att lyfta ett empiriskt exempel som jag
följde i samband med konstfilmsprojektet.

#Blasians
Det har hunnit bli februari och arbetet med konstfilmerna går in i sitt slutskede.
Några elever: Molly, Katja, Klara, Alice och Josefin har placerat sig i det lilla
redigeringsrummet som ligger lite avskilt där korridoren tar slut. Rummet ligger visserligen vägg i vägg med lärarrummet, men är ändå en plats där man
får vara ifred. Filmerna ska få sin sista finish, eleverna lägger på ljudfiler och
mjuka övergångar. Det uppstår pauser när de tunga datafilerna renderas och
tjejerna småsnackar under arbetets gång. Molly är nyligt hemkommen från
Västafrika, hon berättar om stränder, trummor, och danslektioner och vi andra
lyssnar fascinerat. Molly pratar om människor hon mött, och om hur svårt det
varit att uppfatta åldern på några av de svarta gambier som kompat på trummor
danslektionerna. ”De säger att de är en viss ålder, men det går inte att se, det
är omöjligt att veta” säger hon. De andra nickar och håller med. Någon fyller
i med en liknande erfarenhet från annat håll i världen. Och så tar samtalet fart
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och fokuserar på kroppars estetik. Klara har ett barnvaktsjobb och konstaterar
att vita, svenska barn inte är särskilt söta, vilket är konstigt, menar hon, eftersom de kan bli så snygga när de är stora. Klara spinner vidare och funderar
på sin egen nätta kropp, med petita drag och smala läppar. Men hennes syster
har fylliga läppar, hon borde skaffa barn med en svart man, det skulle bli så
underbart vackra barn, funderar Klara. Och det som vinner starkast bifall från
gruppen är påståendet från någon av dem att erkända supermodeller kan ha
fula föräldrar, men att just deras kombinerade genuppsättningar tillsammans
kan skapa en kropp vars yttre uppfyller modevärldens estetiska preferenser.
Medan datorerna renderar klippen småpratar de vidare och korar den trendigaste kroppstypen som ”blasian”, en kombination av orden black och asian. För
att få epitetet ”blasian” behöver kroppen utseendemässigt tolkas som att det
genetiska arvet består av både asiatiska och afrikanska fenotyper. Blasian
finns som hashtag på instagram, kolla in den, uppmanar de mig och visar några
bilder i sina telefoner. ”So cute” utropar någon när bilden av ett litet barn dyker upp på mobildisplayen under blasians-hashtagen. ”Det låter väldigt ovanligt med ”blasians”, konstaterar Katja. Plötsligt kommer läraren Helen in i
rummet, Katja snurrar runt sin stol och klickar igång skärmen som gått ner i
sparläge. Någon ställer en fråga om filformat. Det informella samtalet blir formellt.
Samtalet tjejerna emellan är privat. Det är en konversation några kompisar
emellan och det representerar inte de här ungdomarnas sätt att uttrycka sig i
formellt tal under bildlektionerna. Det är heller inget planerat samtal, utan en
diskussion som flyter från en berättelse till en annan. Men det skildrar tematiken som den här studien intresserar sig för, hur förhandlingar av estetiska preferenser och blickar konstruerar olika kroppar. Den informella situationen, i
det lilla rummet, tillåter tjejerna att värdera kroppars visuella yttre, för att slå
fast tillfälliga trender.
Samtalet viker inte för ras och antydan att en svart manlig musiker i Gambia lätt skulle kunna – och dessutom vilja – ljuga om sin ålder blir en del av
en sanningskonstruktion av den andre med hjälp av en vit blick (Fanon, 1995).
Det blir, med den vita blicken, den svarta kroppens dilemma att den inte redovisar sin ålder, snarare än den vita blickens ovana och okunskap (Mills, 2007)
att se något mer eller något annat, som till exempel ålder, bortom brun hud. I
det privata samtalet njuter också tjejerna av den exotiserade andra (hooks,
1992). Tankar om kroppar och inte minst kombinationer av kroppar vilka inbegriper en sexakt, som ”blasianskroppen”, eller funderingarna på hur Klaras
vita systers barn skulle kunna komma att se ut om hon valde en svart man till
partner, kan förstås med bell hooks (1992) text Eating the Other:
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When race and ethnicity become commodified as resources for pleasure, the
culture of specific groups, as well as the bodies of individuals, can be seen as
constituting an alternative playground where members of dominating races,
genders, sexual practices affirm their power-over in intimate relations with the
Other. (hooks, 1992, s. 23)

Begäret efter den Andre, efter att dennes kropp ska ge näring åt fantasier, utöka erfarenheten och sudda ut lite av den tråkiga vitheten finns där i det lilla
redigeringsrummet. Det blir relevant att med Ahmed (2011) och hooks (1992)
konstatera hur vitheten görs till en utgångspunkt och därmed hegemonisk, medan icke-vita kroppar kan tvingas ta form som en plats för spel och njutning
för den som har makt. Noterbart är också hur heteronormativt talet om att hitta
rätt partner blir bland tjejerna i redigeringsrummet när målet för en relation
blir att producera vackra barn.
Avsnittet har visat hur den här sortens samtal kring vithet och icke-vithet
finns i skolan, i en informell kontext. Inom ramen för undervisning eller tillsammans Helen som en representant för skolan som institution blir samtalet
om ras tystat (jfr Castagno, 2008; Lewis, 2001). Under nästföljande rubrik
fortsätter jag att undersöka synlighet kontra tystnad.

Bröllopsfilmen
Det är redovisningsdag på konstfilmsprojektet, i bildsalen sitter eleverna
gruppvis och blickar fram mot den vita duken. Helen och Staffan introducerar
ett responssystem där de olika grupperna får öva sig att ge kritik till varandra.
Helen ber opponenterna reflektera över form, innehåll, associationer och budskap. Efter opponenternas kritik får de som gjort filmen berätta om sina intentioner. I den bildpedagogiska praktiken tränas så eleverna i att förstå hur
meningsskapande görs både hos de som skapar – och hos de som betraktar
bilden.
Salen släcks ner, men innan Vendelas, Siris och Mirandas konstfilm klickas
igång kommenterar läraren med skämtsam röst det som syns på filikonen på
projektorduken: ”den här filmen heter visst Vendela.” ”Nej”, opponerar sig
Siri, ”det är bara på USB-minnet det står så. Den heter Bröllop.” Filmen startar, den dramatiska musiken mullrar ut ur högtalarna, Vendela i halvbild
täcker projektorduken. Efter filmen tar opponentgruppen till orda, de pratar
om de våldsamma händerna, om att fokusen är på Vendelas ansikte och att
man ser hur hon gråter och tänker ”Nej, jag vill inte” säger eleven Alice med
en tillgjord ton. ”Okej, men hur slutar det?” undrar Helen retoriskt. ”Jo, sen så
tryckte hon allt ifrån sig – och stod för det hon tyckte!” fortsätter Alice och
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svarar seriöst på Helens fråga, men med bibehållen teatralt ton. ”Om man jämför med originalbilden då?” undrar lärarna och riktar frågan till filmgruppen.
”Känner ni er nöjda i gruppen, för ni var ju inne på ett helt annat spår ett tag,
känner ni att ni hamnade rätt?” ”Ja, ja” svarar Siri. ”Och händerna då?” undrar
Staffan och svarar själv på frågan: ”Dom säger: vi vill bara ditt bästa”. ”Ja, så
länge som hon gör som dom vill är de bara där”, kontrar Miranda. ”Ja, det är
ett effektivt sätt att visualisera grupptryck” avlutar Staffan.
Att prata om bilden av Vendelas kropp och utseende är säkert ett känsligt
ämne för lärare och klasskompisar. Helens kommentar om att filmens informella titel verkar vara Vendela och Siris snabba replik om att det inte stämmer
får, tillsammans med den visuella vittnesbörden om att den som valde filnamnet faktisk först och främst associerade filmen till just Vendela, en betydelse.
Filmen verkar på något sätt ligga nära den riktiga Vendela. Jämfört med andra
filmredovisningar och respodentgruppernas kommentarer samma dag framstår den teatrala ton som Alice använder som en markering av att något står
på spel. Något verkar pinsamt, eller lite olustigt, för Alice när hon ska ge respons. Det är svårt att analysera det pinsamma när det tar sig uttryck i det
outtalade, i tystnader, kanske är det ett tabu som inte låter sig benämnas. Ingen
kan veta vad som gör Alice besvärad, men det är möjligt att det pinsamma
markerar ett tabu inom den färgblinda antirasismen: att inte benämna det vi
ser. Att inte tala om ras. I så fall är min analys relevant. Det är troligt att det
känns besvärande när det plötsligt blir personligt, när en klasskamrats specifika ansiktsdrag blir en estetisk resurs, något som kan brukas och förstärkas
för att väcka känslor hos betraktaren. Redovisningen präglas av en liknande
tystnad kring ras som den från inspelningsdagen och från filmprojektet som
helhet. Elever och lärare visar på en god förmåga att analysera filmen, men
trots det lyfter ingen de konnotationer som jag menar är centrala för visualiseringen: att Vendela har en kropp som kan läsas som östasiatisk. En ickevithet som hon, och de andra i gruppen, förstärkt konnotationerna kring genom
att välja specifika kläder, sminkning och bijouterier, men också genom att öva
in en viss mimik och gestik. Resultatet blir ett uppfört objekt, en icke-vit feminin kropp som nyttjas som en estetisk resurs. Ungdomarna i filmgruppen
har skapat ett starkt visuellt uttryck, kanske som en förvrängd och narcissistisk
spegling av vad Werner (2014) kallar ett vitt normgivande centrum. Men trots
detta sammanfaller inte det som är visualiserbart och det som är möjligt att
lyfta till ett verbalt samtal.
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Färgblind bildundervisning?
I kapitlets inledning ställdes frågor kring hur normer kring vithet och femininitet sätts i bruk i bildundervisning, och vidare hur elevers egna kroppar kan
användas som estetiska resurser för att gestalta kategorier som ras, genus och
ålder. Den skoluppgift som ungdomarna arbetade med gav för handen att temat handlade om femininitet, förtryck och motstånd, men de empiriska exemplen visar hur maktrelationer också finns i klassrumsinteraktion. Genom
att kika på empirin genom två kameralinser – och således två skärpedjup –
fångas en metodologisk poäng nämligen att ungdomarnas bildskapande praktik (så som den iscensätts i skolan som plats) är en utgångspunkt för tematiker
som jag sedan lyfter genom att analysera forskarkamerans dokumentation.
Forskarkamerans dokumentation ger mig möjligheten att studera samma frågeställningar som ungdomarna bearbetar i konstfilmen genom att se hur deras
frågeställningar kan tillämpas på dem själva i de relationer som de ingår i (tillsammans med läraren, med en jämnårig kille och gentemot en skolkultur). Det
här är en del av en reflexiv metod (Davis, 2008) vilken tar ungdomarnas berättelser som utgångspunkt (jfr Thompson, 2008).
I kapitlet lyfts en paradox: nämligen den att ras kan användas som ett verktyg i visuellt berättande – men när lärare och elever pratar om bildarbeten i
den formella skolkontexten talar de inte om ras. Ingen utomstående kan veta
vilka intentionerna var hos de enskilda ungdomar som tillsammans genomförde konstfilmsprojektet. Särskilt eftersom ras inte nämns under de veckor då
konstfilmen planeras, genomförs och redovisas. Att samtalsämnet däremot
framstår som lustfyllt i närliggande informella konversationer – gör datan än
mer intressant. Här finns något som inte får omnämnas i den formella kontexten: Tystnaden får betydelse.90 Som såväl svensk som internationell
skolforskning (Castagno, 2008; Jonsson, 2015; Lewis, 2001; Lundberg 2015)
visat är den aktiva tystnaden kring ras signifikant för formell undervisning. Så
också i det här exemplet, men här finns något mer att tillägga: när det kommer
till visuell representation av ras verkar ras estetiskt tilltalande och funktionell
för att uppfylla skoluppgiften. Min slutsats blir att det i det här sammanhanget
är tillåtet att visuellt gestalta ras, men att tala om densamma är tabu.
Som en konsekvens av den teori jag tillämpat och min empiri föreslår jag
att betraktaren som tittar på Vendelas skådespelande kropp i ungdomarnas
film erbjuds en tillgänglig vit blick där den icke-vita, unga, feminint kodade
kroppen inte passerar utan markeras. Markeringarna består i föreställningar
om den här kroppen som dels begärlig, dels underordnad. Vilka berättelser
träder fram när den kropp som uttrycker östasiatisk ung femininitet agerar som
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Som Foucault (1993) visar är det som inte får lov att uttalas inom en specifik diskurs också
en del av det som formar diskursen.
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underordnad och sedan som någon som gör motstånd? Genom en analys som
utgår från Ahmeds (2011) forskning skrivs berättelsen som ett sätt att legitimera den vita kulturens förträfflighet. Att döva det dåliga samvetet en smula,
genom att visa på och uppföra normen om kaxiga tjejer också genom den
kropp som ur ett västerländskt perspektiv tilldelats en mjuk, vän och medgörlig position: den östasiatiska feminina kroppen.91
Icke-vithet görs till en källa för njutning, ett utrymme för ett ojämställt njutande av andra understryker hooks (1992). I det här kapitlet syns det när klasskompisarna konstaterar att blasians är den mest trendiga kroppstypen, eller när
funderingar kring hur vita kroppar kan kombineras med icke-vita kroppar.
Min tolkning blir att gestaltningen av östasiatisk femininitet är en produkt av
hur den vita blicken fungerar, också som en estetisk och erotisk funktion (se
Ahmed, 2011; hooks, 1992; Werner, 2014 s.40). Den väna, vackra, östasiatiska femininiteten som Vendela gestaltar väcker empati, men också begär. Ett
begär som tjejerna i redigeringsrummet talar fritt om i ett informellt och initierat samtal om kropp, estetik och ras – när skolans vuxna representanter inte
är på plats.
Det är just begär efter skönhet som lockar både i datan kring blasians-babies som kallas så söta, eller vita barn som kallas fula men som trots det är
bärare av en potential att bli snygga. Samma tematik finns runt Vendelas filmkaraktär och runt den verkliga Vendela som blir den utvalda. Hon som får
huvudrollen, som gör jobbet att sminka upp sig och att ta på sig ett plagg som
är så fint att det innan filminspelningen är oanvänt. Det är hennes namn Vendela, som står som titel på filmfils-ikonen. På samma vis är det ofta skönhet
som skapar en attraktiv stämning i Sköldbräcka gymnasiets korridorer, den
skönheten gestaltas av högst verkliga kroppar: ungdomarnas. För det är inte
fiktiva kroppar, utan verkliga ungdomar som lånar ut sitt yttre för att skapa en
berättelse som känns. Med hjälp av MacDougall (2006, s. 18) förtydligas vikten av en etisk reflektion: ”The film may be fiction, but the bodies are not”.
När elever använder sina kroppar som estetiska resurser, som pensel och som
färg, som både uttryck och innehåll, kan man ana att ämnet blir känsligt, så att
man som Alice vid redovisningen måste använda en teatral ton, och att vissa
viktiga saker blir osägliga.
De två olika filmerna i empirin: elevernas konstfilm och forskarens
videodokumentation blir två olika parallella exempel på hur kroppar
positioneras och hur förhandlingar om makt sker. I den etnografiska
dokumentationen blir det tydligt att lärarnas och skolans förväntan på ett
femininstiskt medvetet görande finns, vilket syns inte minst på de övningar
som förekommit under terminen, men i praktiken skaffar den medelålders
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Det blir här den här icke-vita tjejkroppens uppgift att spela upp den dubbelhet som Walkerdine (2007) ser som ett samtida förväntat kulturellt uttryck att vara både kaxig och mjuk och
vän.
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manliga läraren sig inflytande över filmens budskap och estetik. Det verkar
också som om det finns en mängd olika sätt att göra, och förväntas göra, motstånd på. Humor, ironi finns i det informella samtalet och makten förhandlas
ständigt. Under inspelningspauserna får bruden slå sig loss med hjälp av hårdkokt Kill Bill-karate eller använda övernaturliga vampyrkrafter. Någon annan
får en skämtsam smisk som om den knyckt en kaka. I humorn, som i sig iscensätter andra (normativa) genrer finns ett utrymme för en lek med givna stereotyper, men den formella formen av motstånd, den som verkar vara en överenskommen förväntning mellan pedagoger och elever och som också iscensätts när eleverna utför bilduppgiften verkar vara en följd av en norm. Ett regisserat motstånd.
De bildövningar som ungdomarna genomför är inte ämnade att nå ut till en
extern publik, de presenteras i en bildpedagogisk kontext.92 Den bildpedagogiska praktiken kan erbjuda en experimentell och uppmärksam arena (Lind,
2010). Ett tillfälle att träna sig att sätta ord på betydelser i bilder. Men om
veckorna med konstfilmsprojektet är ett lärandetillfälle blir det också relevant
att ställa följande frågor: Vilken sorts kunskap (re)produceras när ungdomarna
visualiserar en underordnad icke-vit femininitet? Vad händer när bilden av en
ödmjuk, medgörlig, åtråvärd, ung asiatisk femininitet först synliggörs som underordnad, sen slår sig loss (men på ett specifikt kontrollerat feminiserat sätt,
mestadels sittandes och enbart rörande armarna). Vilka bilder av en förtryckt
kropp skapas, och sanktioneras – och vad blir receptet? Hon, den underordnade, måste ta saken i egna händer – hon får bli ett subjekt först när hon slår
tillbaka. Men samhället förändras inte, ”det rycker och drar” för att citera ungdomarnas beskrivning. Det finns där – men bitvis utanför elevkamerans räckvidd. Så vad går bildundervisningen ut på? Att representera? Eller att reproducera en icke-vit femininitet för en vit blick? Att skapa färgblindhet – eller
kanske tystnad kring färg?
Konstfilmen blir en spegel där de ungas föreställningar om vad skolan, dess
pedagoger och betygssystem förväntar sig reflekteras. Gestaltningarna kring
maktassymetrier runt genus, ålder och ras förtydligas och hamnar i fokus. Det
blir en komplex iscensättning om man så vill. Ett sätt att både närma sig och
förflytta den förtryckta kroppen. Den andra är förtryckt, behöver slå sig fri.
Att ta på sig rollen att spela förtryckt, men också belönas genom att få vara
den vackra, den som är fokus för andras vita blickar, faller på Vendelas lott.
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Roses (2012) begrepp kring bilders produktionsplatser, där bildens möte med åskådare är en
viktig del av bilders modalitet är här ett begränsat möte innanför bildsalens väggar.
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Kapitel fem: Skärmblickar

En mystisk kvinna med håret halvt dolt av huvan på en slängkappa kysser en
illmarigt leende clown. Bilden har NU – gymnasieeleven Matilda tecknat och
den föreställer Matildas alter ego och spelkaraktären Shaco i ett onlinespel
som Matilda ofta spelar. Den är en av många bilder med romantiskt tema och
som Matilda tecknar och just den här postar hon på röstskådespelaren Kevin
Wrights facebooksida. Motiven förmedlar hennes förälskelse i Wright och
spelkaraktären Shaco. Felicia och Cecilia från Sköldbräcka skäms när de ser
tillbaka på ett yngre, pinsamt jag i sitt facebookflöde och än värre är tanken
på att någon annan skulle kunna betrakta dessa äldre inlägg. Cecilia hejar på
Felicia när hon får chansen att betygsätta ett foto av chefen på extraknäcket.
Tillsammans skrattar de högt när Felicia klickar honom som het i dejtingappen
Hot or Not. I deras heterosexuellt konnoterade förströelse kring appen används bilder av maskulina kroppar som begärsobjekt, men också som gemensamt nöje. Skrattet, men även andra känslouttryck, ligger nära till hands i det
här och i andra empiriska exempel på bilder på sociala medier och jag studerar
humorsituationerna som ett sätt att uttrycka begär, att kommunicera, förhandla
och uppföra femininitet. Skrattet återkommer också i Josefins visuella berättelser på Instagram. Hon är bäst på ”lökiga", vilket ungefärligt kan översättas
till töntiga bilder. Genom sina postningar av bilder får hon de andra att skratta
och njuta av bilder föreställande henne själv. Känslor som förälskelse, glädje,
njutning, nostalgi och skam är återkommande i studiens material när det kommer till digitala bilder på sociala nätgemenskaper som Facebook, Instagram,
Snapchat och Hot or not. Bilder som har gemensamt att de möter betraktarens
blick via skärmar.
Att titta och lägga upp bilder på sociala medier ingår i många människors
vardag – ungdomarna i min studie utgjorde inga undantag. Statistik från Sveriges Mediebarometer (Nordicom, 2018) visar att nittiotre procent av gruppen
unga mellan femton och tjugofyra år använder sociala medier. Att många unga
ägnar tid och engagemang åt sociala nätgemenskaper tillsammans med de
många exemplen på känslouttryck som rör sig runt det digitala visuella berättandet som jag bevittnat ger för handen det här kapitlets syfte: kapitlet tar
grepp om hur känslor används som resurs bland tjejerna på sociala nätgemenskapsforum. Jag ställer frågor som: Hur används och fungerar blickar i kon105

struktioner och förhandlingar av femininitet och känslor bland några gymnasietjejer och deras omgivning? Och vad gör känslor som nostalgi, förälskelse,
glädje, njutning och skam i pågående iscensättning av förkroppsligad heterosexuell femininitet i möten, främst via skärmar?
Kapitlets empiri utgörs främst av tre delar. Två av dem är separata gruppintervjuer med tjejer från Sköldbräckagymnasiet som ingår i ett löst men gemensamt kamratgäng.93 Den tredje är observationer och enskilda intervjuer
med Matilda från NU-gymnasiet. Det fanns flera olika sätt att förhålla sig till
sociala medieappar bland de ungdomar som deltog i studien. Inte alla gillade
att synas i de olika digitala och sociala sammanhangen,94 men många av dem
jag följde visade på stort engagemang i arbetet att uppföra sig själv genom
bilder på andras skärmapparatur. Det här kapitlets empiri utgår ifrån några av
de som var aktiva producenter och konsumenter av de här digitala visuella
berättelserna.
Under kapitlets gång kommer också aspekter som rör tid, plats och teknik
att komma in i analyserna, då de har verkan på arbetet med att uppföra femininitet via sociala nätgemenskaper och är centrala för kommunikationen via
digitala appar. Innan analysen tar vid kommer jag kort att introducera min
teoriapparat kring känslor och jag plockar också återigen upp teorier om
blickar som jag ser som specifika praktiker vilka inte bara skapar femininitet,
utan också andra aspekter av mening runt förkroppsligande.

Känslor som gör
I det följande tar jag bruk av Sara Ahmeds (2004) accentuering av vad känslor
gör snarare än vad känslor är. Jag följer Ahmeds studier av samspel mellan
känsloskapande berättelser och kroppar. Ahmed bygger sin analys i The Cultural Politics of Emotions (2004) på offentligt material vilka använder metaforer vilka väcker känslor som retoriska verktyg. Hon utgår ifrån texter på
websidor, regeringsrapporter, politiska tal och tidningsartiklar. Det blir berättelser vilka inte handlar om enskilda individer, men som trots det får konsekvenser för enskilda. För känslor, menar Ahmed (2011, s. 65), fungerar relationellt, de rör sig emellan människor och symboler. De fäster sig vid olika
ting, fenomen, tecken och kroppar, men det poängterar Ahmed, betyder inte
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Vid den första gruppintervjun deltog Felicia, Ella, Cecilia och jag själv. Vid den andra deltog
Alice, Molly, Josefin och jag själv. Under dessa två skilda samtal refererar de till varandra, även
till de som under ett visst samtal inte närvarade. Cecilia deltar till exempel i gruppsamtalet med
Felicia och Ella, men hon omnämns även av Alice som i sin tur deltar i ett gruppsamtal med
Molly och Josefin.
94 Någon hade till exempel bara ett fåtal kontakter via sociala medier och uttryckte hur hen valt
bort den sortens vänskapande ur sitt dagliga liv.
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att de är en privat affär, en inre skapad företeelse. Hon understryker att de är
delar av sociala och kulturella praktiker. Genom att röra sig kan känslor knyta
samman människor såväl som hålla isär dem. De skapar distinktioner, ytor,
gränser och trots att de inte tillhör ett specifikt subjekt kan de häfta fast somliga kroppar, tecken och fenomen, medan andra förblir rörliga.95 Mitt bruk av
känslor i det här kapitlet utgår ifrån Ahmeds teori, men istället för att hämta
materialet från en makronivå tittar jag på hur enskilda ungdomar kommunicerar offentligt eller semioffentligt96 i sin vardag genom sociala nätgemenskapsforum.
Anja Hirdman (2018) visar hur känslor sätts i spel genom blickar på olika
medier och skärmar. Hirdmans tvärvetenskapliga sammanställning av medieteori, kulturstudier, socialpsykologi och neuroinriktad kognitionsforskning
visar att människor upplever närhet och starka känslor inför mediefigurer som
de aldrig träffat. Trots att flera sinnen som känsel, doft och smak inte direkt
aktiveras när vi tittar på mediebilder av människor så tycks främst syn men
ibland också hörsel, vara så starka att betraktaren upplever en nära relation till
den hen betraktar (Hirdman, 2018, s. 12). Behovet av att vara sociala tillfredsställs genom att den egna kroppen reagerar på de mediebilder vi möter genom
skärmar (ibid.). ”Vi vänjer oss att känna på sätt som är präglade av de ramar
som medieteknologin sätter” skriver Hirdman (2018, s.151).
I analyser av den mediala socialitetens känslorörelser hamnar blickar i fokus. För ur ett kroppsligt perspektiv är det inte enbart, men primärt, seendet
som aktiveras av sinnena påpekar Hirdman. Blicken är mer än en fysiologisk
förutsättning för att erfara kommunikation, blickar är också sociala kulturella
och relationella. Rebecka Coleman och Jessica Ringrose (2013 s.129) med ett
sociologiskt deleuzianskt perspektiv på ung femininitet, poängterar att blickar
inte är en envägskommunikation: att veta att någon tittar på en själv, eller en
bild av en själv, skapar känslor och nya sätt att förstå sig själv och sin kropp.
Blickar är centrala för kroppens förmåga att påverka och påverkas (ibid.). I
det här kapitlet är några seendepraktiker särskilt centrala, dels den voyeuristiska blicken, den som finner lust i att se utan att bli sedd, dels det exhibitionistiska görandet som finner njutning i att bli betraktad (Sturken & Cartwright
95

I den här studien använder jag Ahmeds begrepp emotions som jag översatt till känslor. Coleman (2009, s. 47) förklarar Ahmeds begreppsanvändning av ordet känslor som jämförbart
med affekter. Det finns alltså inte samma distinktion mellan affekter och känslor och vad som
eventuellt är fördiskursivt som hos andra teoretiker inom den affektiva vändningen (se till exempel Massumi, 2002). I Ahmeds (2014) efterord till andra upplagan av The Cultural Politics
of Emotions kommenterar hon att andra teoretiker använt ordet affekt för det hon i ett tidigt
skede av den affektiva vändningen kallade känslor. Hon skriver: “Emotions, in other words,
involve bodily processes of affecting and being affected, or to use my own terms, emotions are
a matter of how we come into contact with objects and others”. (ibid. s. 208).
96 Vissa av studiens deltagare har privata inställningar på sina Instagramkonton eller skickar
riktade meddelanden till mindre grupper via Snapchat.
107

2009 s.124 f.). Därtill berörs också den sortens blickar som reglerar och disciplinerar oss (se Foucault, 2003). I kapitlet har också Halberstams (2011 s.2ff.)
plädering för det queera misslyckandet, exemplifierat genom barns och ungas
populärkultur, som utgångspunkt för analys. Anarkistiska misslyckanden kan
skapa alternativa sätt att förstå liv, kultur, kunskap och njutning.
Nedan undersöker jag ett empiriskt exempel kring känslan av skam som
cirkulerar när några tjejer funderar över andras voyeuristiska blickar på äldre
bilder av ett yngre jag i flödet.

Blickar och skam
Jag samtalar med Sköldbräckaeleverna Felicia, Cecilia, Ella om hur de presenterar sig själva genom inlägg på sociala medier. Jag har bett dem att förklara hur de använder bilder på sociala medier med utgångspunkten att jag är
novis på deras sätt att använda sociala nätgemenskapsappar. Det är en uppgift
som de tar på stort allvar. Jag har ingen, och behöver inte heller, någon frågemanual. På bordet framför oss ligger istället skärmar av olika slag: mobiler,
laptops och läsplattor. På ett fickstativ står min videokamera som jag ibland
flyttar runt för att filma skärmbilder och oss i rummet. Ungdomarna leder samtalet, när det är något jag inte förstår eller blir nyfiken på ställer jag frågor, i
andra fall interagerar jag som en av deltagarna i konversationen. Det är min
metod för att nå deras kunskaper och intressen kring social medialitet. När
samtalet glider in på hur det egna flödet ser ut och tjejerna börjar minnas gamla
inlägg blir känslorna starka och det är härifrån följande dialog är hämtad.
Cecilia: Alltså man vill inte gå för långt tillbaka i sitt facebook-feed, för
det blir för jobbigt.
Felicia: Ja, fy fan! [med emfas]
Cecilia: Alltså när jag skrev statusuppdateringar i sjuan, då insåg jag ju
inte att det var pinsamt.
Ella: Men samtidigt (.) alla gjorde det och det var så här att man gjorde
det (.)
Cecilia: För man gick i sjuan, liksom.
Ella: Det hade varit jättekonstigt om någon skrev så här jättepretentiöst
då.
Felicia: Ja, men det är kanske därför jag raderar, för jag vill inte bli
påmind om hur jättetöntig [med emfas] jag var. Om folk ser en ibland
som den man var i sjuan (.) och alltså jag är inte den personen längre,
varför ska jag deala med [ungefär i betydelsen stå för/ hantera] bilderna
nu då?
Maria: Men vänta, vad menar du med att du inte är samma person?
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Felicia: Ja, men man växer ju upp! Man mognar och till en viss grad
måste man låta sig förändras och inte ha kvar det här i baktanken om att
jag var så där och så där.
Maria: Vad tänker [avbryts]
Felicia: Jag tänker så här: jag börjar på ett nytt kapitel och ett nytt feed
[flöde]. Det är därför du raderar.

Cecilia, Ella och Felicia funderar och försöker förklara. Cecilia och Felicia
uttrycker att högstadietidens statusuppdateringar är plågsamma att ta del av i
dag. Ella svarar senare under samtalet: ”Jag tycker inte att man ska radera
[gamla inlägg i sitt flöde]! Jag tycker att man ska stå för det!” När Ella försöker förstå de förutsättningar som rådde för att skapa ett bildflöde under högstadieåren, att en yngre person kort sagt inte kan förväntas ha samma idéer om
hur en statusuppdatering ska se ut för att vara attraktiv tycker Felicia att det
argumentet inte motiverar varför gamla bilder skulle få finnas kvar i det samtida flödet. Hon belyser rätten att omdefiniera sig själv genom att välja nya
preferenser. Under samtalet framgår att hon, Felicia, är en som haft många
populära bilder i sitt flöde, men hon står trots det inte ut med äldre representationer av sig själv eftersom de skildrar en förlegad, pinsam stil. Hon beskriver hur hon skäms över bilderna både innehållsmässigt och uttrycksmässigt.
Hur till exempel filtereffekter som hon ansett vara snygga nu istället understryker en passerad och numera omodern trend. Det egna bildflödet på sociala
nätgemenskaper kan så förstås som en del av ett ständigt pågående projekt att
uppföra Felicia enligt samtida stilpreferenser, ett arbete som Felicia vill göra
för att slippa känslan av att förlora sitt anseende i andras ögon genom att inte
leva upp till en samtida trend. Kort sagt handlar det om en känsla av skam som
tar sin utgångspunkt inte i vad andra tycker utan i fantasier om vad andra skulle
kunna tycka om de nu skulle skrolla tillbaka genom hennes flöde och se bilder
och kommentarer av henne när hon gick i årskurs sju. Rebecka Coleman
(2009, s. 109) beskriver i sin forskning om flickor, bilder och kroppsliga erfarenheter hur äldre bilder också har betydelse för det subjekt man uppför i nuet.
För Coleman, och för Felicia, fungerar bilder som en del av den egna kroppen.
De verkar och gör något med en själv. Gamla bilder representerar inte bara
historia, de formar oss också i nuet och i framtiden. Genom bilder öppnas,
eller stängs, möjligheter att bli till. Det handlar också om rätten att själv få
definiera bilden av vem man är, som i exemplet nedan.
Felicia: [_] vi snackar rätt mycket om att jag (.) jag byter stil väldigt
ofta.
Maria: Vad menar du med stil nu?
Felicia: Stil, kläder, utseende, allt. Jag byter det väldigt ofta (.) för jag
gillar inte att ha samma. Jag vill ha refreshment. Jag köper nya jackor
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konstant för att jag tycker (.) alltså jag vet inte. Jag blir bara så frustrerad
(.). Jag blir bara så trött på den där outfiten. Jamen och då byter jag. Och
då kör jag på det ett tag tills jag blir trött på det. Och det är likadant med
instagramfeed liksom. Det är inte så att jag går från fjortis till emo eller
så utan det handlar om att jag tycker att det är snyggt med den här kombinationen och sen så byter jag för att jag tycker att det är jävligt snyggt
med den andra (.) och jag blir aldrig nöjd eftersom det är så jag är. Så
jag är en sån som måste byta. Jag kommer att förändras jättemycket hela
tiden. Jag är medveten om det. Men alltså (.) jag har en kompis, han har
inte bytt stil på fyra, fem år. Han har inte samma kläder direkt, men han
har inte bytt stil, han har alltid varit densamma. Men jag tror att det har
att göra med väldigt mycket med hur man växte upp. Eftersom jag ändå
växte upp med väldigt mycket olika människor runt omkring mig så (.)
medan han har alltid haft sitt gäng ända sen han föddes typ. Han har
umgåtts med samma fem personer hela sitt liv. Medan jag har gått in
och ut i olika sammanhang hela tiden. Det är nya människor hela tiden.
Så jag vet inte. (.) Jag tycker att man ska kunna ha vilket feed man vill,
bara man känner sig nöjd med det.
(Cecilia och Ella skrattar)
Cecilia: You have your right to your own Instagram feed! [med emfas]
Ella: Men alltså: det är väl det som är så himla nice med Instagram!
[med emfas och positiv ton]
Cecilia: Det handlar om human rights! [utrop]

I dialogen återges Felicias tidsuppfattning: bilder, kläder, stilar och kanske
ibland till och med vänrelationer som bara är några månader gamla representerar ett förlegat subjektsskap. Att presentera sig själv görs för Felicia bäst
genom förändring, inte genom konsekvens, som hos hennes killkompis. Det
enda som verkar vara stabilt i Felicias utsagor är just förändring, att inte behöva vara en och samma.
Philippe Lejeune (2014 s. 251) skriver om hur perspektivet på identitet har
förändrats i det samtida ekonomiska, yrkesrelaterade, sociala, geografiska och
tävlingsinriktade landskapet. Här skapas subjekt som inte längre är någonting
i en mer beständig mening. Att säga: det här är jag – är alltid passé och måste
kompletteras med en brasklapp som stavas ”för tillfället”. Vilket ska förstås
som ett performativt så här görs jag, just nu.
När vänner som Felicia och Ella hanterar sina bilder av sig själva på sociala
nätgemenskaper gör de det på olika vis. De olika sätt som de gör det på är inte
unika, de återkommer på närbesläktade vis i andra intervjuer i mitt forskningsmaterial. Ella vill bejaka de äldre visuella berättelserna om vem man är och
har varit, hon omfamnar de äldre berättelserna om ett yngre jag. För Felicia
däremot står något på spel, en känsla av att den yngre Felicia inte håller måttet
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för samtida blickar. Töntiga bilder som ligger kvar i flödet skapar därför skamkänslor. I Felicias berättelse finns också tanken att tid och nya trender gör nya
identiteter som inte behöver förklaras genom en linjär historieskrivning – så
som den ofta förväntas av omgivningen kring de som växer upp (jfr Stockton,
2009). I den vanemässiga utsagan finns ofta en utvecklingsidé om barn och
unga – att de är på väg mot ett mer ”helt jag” – ”en vuxenhet”. Trots att idéer
om mognad att bli ett ”helt jag” härstammar från en utvecklingspsykologisk
teori vars fokus på inre processer kraftigt kritiserats lever perspektivet kvar
(Hammarén & Johansson, 2009, s. 23).97 Det syns även i tjejernas samtal i det
första exemplet där Felicia beskriver att man växer upp och mognar. Av
samma anledning är det lätt att av slentrian bedöma de subjektsskap som Ella
gör som mer ”helt”, moget och harmoniskt, eftersom hon accepterar sitt yngre
jags uttryck och det som Felicia beskriver som något mer fragmenterat och
fyllt av skam, att inte kunna titta tillbaka ett halvår utan att känna ångest. Samtidigt tillåter Felicias raderingar henne att uppföra det subjekt som hon vill
kommunicera just för tillfället, den presentation av sig själv som är attraktiv
och aktuell i enlighet med hennes varierande preferenser.
Skamkänslan som uttrycks av Cecilia och Felicia i exemplen är central.
Ahmed (2004, s. 106 f.) skriver i en historisk tillbakablick på begreppet hur
skammens funktion inom psykologisk teori beskrivits som ett sätt att normera
individen, vilket i sin tur kan få en att avstå från handlingar som orsakar känslor av skam. Ofta framhålls skammens funktion som en styrning åt ett etiskt
förhållningssätt: utan känslan av skam blir omgivningens reaktioner inte betydelsefulla för individen som kan agera utan att fundera på konsekvenser för
andra. För mycket känslor av skam anses däremot problematiskt och hämmande då skammen tar sig kroppsliga uttryck. Den får den skamsne att vilja
bli osynlig, eftersom det knappt går att uthärda blicken hos de andra som ser
oss skämmas: på så vis gör skammen subjektet passivt (se Ahmed 2004, s. 103
ff.). Felicia uttrycker hur hon skäms över att behöva stå för bilden och leva
med vetskapen om att hennes yngre jag är synligt. Hon vill att den yngre Felicia ska få bli osynlig, eftersom Felicia är någon annan nu.98 Vetskapen om att
man kan vara utsatt för blickar får subjektet att skämmas. Möjliga blickar
skapar skam.
Men med Felicias berättelser som utgångspunkt kan skam förstås på ett
annat vis än som passiviserande, skammen kan bli produktiv. Den kan som
Elspeth Probyn (2005 s. ix f.) beskriver det, vara så att bara det, eller den, som
du bryr dig om kan väcka skammens våg. Felicia bryr sig om bilden av sig
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Kritiken mot perspektivet rör bristande analyser av yttre relationer (Hammarén & Johansson,
2009, s. 23) och att människors vardag i senmoderniteten uppfattas som mer seriell och mindre
linjär (ibid. s. 26).
98 Ahmed (2004 s.103) refererar till utvecklingspsykologen Erik Eriksson som beskriver skamkänslan: One is visible and not ready to be visible. (Eriksson, 1965 s.244)
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själv och hon bryr sig om hur andra ser bilden. Skamkänslan får Felicia att
omskapa sina självpresentationer. Skam driver förändring.
I det här avsnittet har jag belyst hur stil och bilder som föreställer en själv
får resonans i känslor, däribland skam, och hur detta får betydelse för hur ungdomarna väljer att framställa sig själva. Jag har också diskuterat hur en linjär
tidsaxel kan ses affirmativt, man kan stå för och omfamna den man är och har
varit, men man kan också vägra att behöva stå för skämmiga visuella berättelser och därmed samtidigt göra upp med en linjär tidsuppfattning.
Linjäritet finns också i gränssnittet hos vissa sociala nätverksappar som nedan i till exempel Facebook. Även teknik och teknikutveckling har en relation
till hur bilder av ett kroppsligt jag möjliggörs. Följande avsnitt dröjer därför
kvar i en diskussion kring temporalitet och fokuserar på teknik, kronologi,
berättande och agens.

Biograferade kroppar och mänskliga rättigheter
Flera av studiens deltagare menade att bilder kunde uppfattas som daterade av
olika bildredigeringseffekter, av de tekniska aspekter som bidrar till bildens
uttryck. Teknik- och designutveckling som appen Instagrams kvadratiska
bildformat och mobilkamerornas spegelfunktion, förändrade samtida bildberättande och dess uttryck (van Dijck, 2013; Ehlin, 2015). Systrom och Kriegers, grundarna av appen Instagram, drev idén att bilder omgående (på engelska instantly) skulle kunna spridas till fler via sociala medier. Filter, förinställda bildredigeringar, var ett sätt att skapa attraktiva bilder, som om bilderna
var professionellt redigerade och framställda. För Felicia, som vi följde under
föregående rubrik, som i detalj kan beskriva filter som hon använt, konnoterar
filtren tillfälligt lockande, men snart övergående trender. De blir specifika uttryck på sociala medier som vinner popularitet ett tag, för att senare uppfattas
som utnötta och daterade. Utnötta och daterade kunde också hela appar anses
vara.
En app som var på tillbakagång bland studiens unga under mitten av 2010talet var Facebook. Många av dem bekräftade att den tid de spenderat på Facebook minskat drastiskt. Flera skildrade hur vänförfrågningar från äldre och
yngre släktingar som mor- och farföräldrar och småkusiner inte kunnat avstyras av artighetsskäl. Dessa nya och ofrivilliga facebook-vänskaper minskade
möjligheten och nöjet att lägga ut bilder där man var sexig, full eller bara
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skämtsam på ett sätt som bara jämnåriga kompisar tänktes förstå.99 Istället berättade flera att de bytt appar och att till exempel Snapchat blivit populär.
I en analys Facebooks introduktion av en tidslinje konstaterar van Dijck
(2013 s. 54 ff.) att det nya gränssnittet gav upphov till en mer linjär och
biografisk berättarstruktur. Införandet av tidslinjen var ett sätt för
marknadsanalytiker att få tillgång till enskilda brukares konsumtionsmönster
i relation till biografiska data som ålder, civilstatus och intressen samtidigt
som den förnyade appen för brukarna (van Dijck, 2013). Tidslinjens
kronologiska ordning bemöttes av såväl positiva reaktioner som negativa, och
generarade nya sätt att berätta. Mitt material är något mer samstämmigt med
dem som i José van Dijcks (2013) undersökning reagerade emot den nya
tidslinjen. Samtalet ungdomarna emellan i avsnittet ovan visar hur flera av
ungdomarna i min studie, där Felicia får stå som exempel, ogillar att bli vad
jag kallar ”biograferade”. Med biograferad menar jag att få sitt flöde med
bilder och textinlägg kronologiskt strukturerat av, eller genom, sociala medier.
För Felicia är ett linjärt berättat jag inte åtråvärt. Hon byter stilpreferenser och
ser sina uppförda yngre jag som avslutade kapitel. Kapitel som inte ska läsas
igen.
Med Felicias och Cecilias röster visar jag hur det förflutnas jag och bilder
är avslöjande, hur dokumenterad temporalitet är pinsam. Men mer än så: äldre
bilder av ett yngre jag bildar en sorts tidslig paradox. Ju äldre bild, desto yngre
subjekt. Det yngre subjektet som varken kan framställa sin egen kropp, eller
producera en bild av denna kropp som håller för samtida kulturella
bildpreferenser är helt enkelt en helt annan kropp. En annan version uppförd i
en annan tid befolkad av yngre varianter av Felicia och andra. Mols (2002)
poäng att fokusera på hur olika praktiker inom en och samma arena (i hennes
fall sjukhuset i mitt exempel här på sociala medier) uppför olika saker med
samma namn kan tillämpas här för att förstå hur Felicia uppfattar sina tidigare
göranden som något helt annat än den hon gör sig till nu. Mol (2012) visar på
det koordinationsarbete som måste göras för att en kropp ska kunna hålla de
spänningar som uppstår när verkligheten uppförs på flerfaldigt vis. En sån
spänning syns också när Felicia konstaterar ”jag är inte den personen längre”.
Colemans (2009) studier av tonåriga tjejers relationer mellan bilder, blickar
och kroppar kan användas för poängterar en annan aspekt av Felicias
konstaterande av att hon inte är samma person som den som framträder på en
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Det fanns ytterligare skäl som angavs bland min studies deltagare till att de tröttnat på Facebook. Flera ungdomar förklarade hur Facebook blivit fullt av reklam och någon berättade hur
chefen på extrajobbet använde Facebook som plattform för att kommunicera timscheman, vilket inte kändes så lockande att se på sin lediga tid. Också dessa skäl kan samtolkas med det som
var mest vanligt och som beskrivits ovan, det att andra generationer börjat ta del av mediet. Den
gemensamma tolkningen rör att appen plötsligt inte blev privat, andra aktörer (som föräldrar,
släktingar, chefer, reklammakare, marknadsanalytiker) tog sig in på, vad som upplevdes som,
en privat arena.
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gammal bild. Coleman visar att gamla bilder av en person också skapar de
samtida bilderna av densamma. Coleman (ibid. s.109) skriver: ”The past body
of a photograph for example, does not remain in ‘the past’ but moves to
produce present and future experiences of a body.” Den nuvarande Felicia blir
till i relation till den hon inte längre vill vara, hennes avståndstagande är det
som definierar henne nu. Bilder och hur den egna kroppen görs, samverkar i
en nära relation. Det gäller inte bara bilder av en själv, men också bilder ur
den omgivande kulturen, som till exempel modebilder, betonar Coleman (ibid.
100 ff.). Det är troligt att ambivalensen mellan att uppleva sig vara någon helt
annan och trots det känna sig påverkad av ett yngre, barnsligt jag, skaver.
Det verkar som om äldre visuella berättelser krockar med en kulturell
konstruktion om ett subjekt som har en viss kroppsålder som norm: den inte
för gamla – men absolut inte för infantila och barnsliga kroppen – en kropp
som förutom ålder också uttrycker kön, här femininitet. Felicia ser det till
exempel som helt görbart för killkompisen att behålla samma stil och vänkrets,
men för henne själv skulle det vara genant. Hon behöver snarast göra rätt sorts
ålder och femininitet som efterfrågas av en samtida kultur full av modebilder
och skildringar av samtida, trendsäkra, heta, sexiga, coola, ibland
humoristiska femininiteter. Just som den femininitet som är i det tidsspann
som ungdomarna i studien befinner sig i.
Forskare inriktade interaktion via digitala medier (Boyd, 2014; van Dijck,
2013) poängterar hur människor genom sina sociala nätgemenskapskonton
bidrar med information till en marknad och samtidigt blir till samma marknads
målgrupp. Ungdomarna i min studie ser sina profiler som en chans att uttrycka
vem man är trots att de inte delar syn på om äldre bilder ska vara med eller
inte. De uttrycker en upplevelse av agens av att ha kontroll, som inte
korresponderar med rollen som styrd av marknaden (jfr van Dijck, 2013, s.
51). Upplevelsen av att styra, men inte vara styrd, är något som återkommer i
olika beskrivningar hos min studies deltagare genom fältstudierna. Det säger
något om deras bakgrund, att de är ungdomar i en nyliberal era där tilltron till
det egna unga subjektets handlingskraft och rättigheter är stor vilket jag
tidigare nämnt under diskussionen om ”juvenocratic spaces” (se Skoglund &
Börjesson, 2013). Det märks i det sista excerpet i avsnittet ovan när Ella,
Felicia och Cecilia trots vissa meningsskiljaktigheter, kommer till konsensus
att den sociala nätgemenskapsappen Instagram är bra eftersom man själv har
rätt att bestämma vilka bilder som ska få finnas i flödet. Instagram levererar
med andra ord rätt sorts plattform för att berätta om, och att uppföra, sig själv.
En analys av den handlingskraftiga agens, av rättighetsförväntan och av
skamkänslor kan göras med hjälp av Ahmeds (2004) slutsats kring publik
skam. Hon konstaterar: “It is no accident that public expressions of shame try
to ’finish’ the speech act by converting shame to pride.” (Ahmed, 2004, s.
120). Hennes poäng är att kollektiv/nationell skam kan kosta för mycket för
de som uttrycker den, den kan skapa för stor osäkerhet, just därför vänds den
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till stolthet. Ahmeds exempel belyser nationell skam, som när en nation via
någon av sina företrädare ber nationens urbefolkning om ursäkt för de kränkningar som de utsatts för, men samtidigt gör en poäng av att själva ursäkten i
sig rättfärdigar stolthet (se Ahmed, 2004, s. 101 ff.). I min analys väljer jag att
använda Ahmeds kollektiva, publika skambegrepp men här kopplat till en annan grupp som känner skam av en annan anledning än den som är beskriven
hos Ahmed: ungdomar i postpubertal ålder som skäms över sina tidigare jag.
För Felicia och Cecilia var inte ensamma i sina känslor, de representerar flera
andra av studiens deltagares röster som finns i det empiriska materialet. Röster
som inte vill konfronteras med sina yngre mer pinsamma jag. Kanske är det
därför de här tjejerna i en nyliberal era vänder skam till stolthet och adderar
ett så grundläggande villkor som mänskliga rättigheter i sitt samtal om sociala
nätgemenskaper? När de inviger mig, som de ser som novis, i den sociala
medialitet de delar med många andra unga, så verkar handlingskraften central.
Vikten att ha agens, att vara den som styr, den som konstruerar och väljer att
exponera en åtråvärd femininitet – för sig själv och för andra – är de narrativ
tjejerna verka vilja förmedla. För det finns något bakom orden när Cecilia
skämtsamt, men med stolt och högstämd röst, kungör en närmast oinskränkbar
mänsklig rättighet: ”You have your right to your own Instagram feed!”
Kontrasten mellan upplevelsen av att äga bildflödet, låt vara att det sägs
med en till del skämtsam ton, och det faktum att äganderätten i juridisk bemärkelse är bortförhandlad genom accepterandet av kontot samt att man måste
acceptera de spelregler som mjukvarorna erbjuder (som till exempel en tidslinje) är stor. Men glappet kan bearbetas genom humor. Den sortens blandning
mellan lek och allvar var vanlig, och därför stannar denna text kvar i humor
som tema ett par avsnitt framöver. Först följer ett exempel på subversiv humor
som rör en lek med nostalgi.

#Throw back Thursday
Fyra vänner i artonårsåldern går på en trottoar i en storstad, på väg till ett av
favoritfiken. De framträder som självklara och snygga enligt samtida stilideal,
med något diskret, men helt rätt, klädsel. Någon bär en stor virad halsduk till
en lång kappa en annan har vristkorta svarta byxor med en kort jacka, en tredje
har vita sneakers till en svart outfit. En av tjejerna, Ella smiter före gruppen
och tar en bild av de andra som till synes, utan att notera fotografen, går
framåt. Dagen därpå lägger hon upp den på Instagram under hashtagen
Throwback Thursday [förkortat #tbt]. På sociala medier fyller hashtags funktionen att kategorisera och tematisera bilder. #tbt används för att markera bilderna som ett slags längtansfullt tillbakablickande på en tid som inte längre
är, nostalgi. Karin Johannisson (2001) beskriver nostalgi som en selektiv
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känsla som väljer ut vissa delar ur minnessållet. Det kan vara förrädiskt menar
Johannisson; en händelse som ses genom nostalgins raster innehöll förmodligen fler känslor och mer komplexitet än till exempel den njutning och det vemod som man kan erfara inför att blicka tillbaka. På sociala nätgemenskapsappar är bilder med hashtagen #tbt vanligt förekommande.100 Bilderna kan
vara äldre analogt producerade fotografier som digitaliserats, men vanligt är
att den som syns på bilden är den som lägger upp den för att visa sig själv i en
yngre, men också daterad, version. Ella leker med genren när hon kombinerar
hashtagen med bildtexten ”#tbt tre snabba brudar igår”. I ett annat exempel tar
hon en egobild framför spegeln och skriver ”#tbt jag, i morse.” Hon iscensätter
sig själv som ständigt i farten. Hon blir till i en lång räcka av förändring där
nuet genom hennes hashtags alltid hinner bli då. Kanske är hon ironisk och
skämtar om fenomenet kring förväntningar på ständig förändring – inte minst
hos de som är unga, det följer den sorts humor och reflektion som hon har och
visar på under andra samtal, också de citerade här ovan. Oavsett tycks Ella
kunna spela fritt med nostalgi. Hennes bildupplägg manar fram nostalgi och
skapar historia som är ett par timmar och en hashtag ifrån nutid. Det är som
om hon deklarerar: det här kommer också frammana nostalgi. Det här kommer
bli historia.
Som fenomen illustrerar det hur tid, plats och självpresentationer fungerar.
I introduktionen av fältstudieskolorna beskrevs tid och plats som sammanlänkade processer (Massey, 2005; MacDougall, 2006) vilka till del ger förutsättningar för vilka visuella berättelser som ungdomarna kommer att producera i
ett visst sammanhang. Så fungerar också tid och plats här: på bilden syns tjejerna på promenad bort från skolan när skoldagen tagit slut, samtidigt befinner
de sig på en annan plats, de sociala och digitala nätgemenskapernas forum.
Den här platsen, det uppkopplade instagramforumet eller andra sociala nätgemenskapsappar, materialiseras på kompisars och följares (mobil)skärmar. Det
blir en lättillgänglig plats, sällan längre bort än mobiltelefonen (Forsman,
2014). Michael Forsman uttrycker det som en växelverkan mellan medier och
kropp: ”Medierna är i oss och vi är i medierna” (ibid. s.12).
Philippe Lejeune (2014) skriver om onlinekulturer och autobiografiskt
skrivande. Han argumenterar för att kommunikation och självpresentationer i
digitaliserade kulturer har bidragit till att tid och plats blivit sammankopplade,
100

När den här texten skrivs i juli 2018 finns det drygt fyrahundratjugonio miljoner inlägg
som taggats #tbt på Instagram. Inledningsvis postades bilderna just på torsdagar och var bilder
på en själv från en tidigare period i livet. Populärt var också att posta gamla bilder från specifika helger, vid jul postades äldre tiders julbilder och så vidare. Hur #tbt ska utläsas och vilken typ av bilder som passar in under hashtagen är under ständig förhandling. Det finns andra
tolkningar av förkortningen som till exempel Truth to be told, Thinking bad Thought, Turn
back time (Urban Dictionary inhämtad 2016-03-16 http://www.urbandictionary.com/define.php?term=%23tbt)
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något som får betydelse för konstruktioner av subjektsskap genom vänskapsrelationer. Nya former av sociala kontaktytor möjliggörs, ett slags nätverksintimitet där tekniker101 tillåter vänskap som överskrider geografiska avstånd
(ibid. s. 252). Men enligt Lejeune kräver också sociala nätgemenskaper något.
De måste näras med nya uppdateringar i en snabb och föränderlig värld, i varje
fall för dem som har intentionen att ofta vara synliga.
Publicerandet och konsumtionen av bilder på sociala nätgemenskaper påverkar också människors upplevelse av tid. ”Time no longer flows – it floats
and then sinks. The present comes before the past and surfaces towards nothing” skriver Lejeune (2014 s.252). Översatt till tekniska aspekter: en publicerad instagrambild styrs genom algoritmer upp i vänners och följares flöden,102
så länge den lajkas [gillas] ligger den kvar i nuet, men sjunker sen ner och
efterföljs av kommande inlägg. Ju fler lajkande följare och vänner man har på
ett socialt nätverk, desto längre presens får de bilder som man lägger upp.
Tiden, när det kommer till social medialitet, kan bli relativ, nuet kan bli en
långdragen historia, men historia kan också skapas subversivt genom att leka
med begreppet nostalgi. Man kan, som Ella, konstruera både nu och då samtidigt. Ella gör det genom humoristiskt bruk av nostalgiska hashtags vilka surfar på nuet genom lajks. Hennes inlägg distanserar sig inte från genren genom
att håna den, utan blir ett kritiskt inlägg genom humor. Nästa avsnitt berör
fortsatt humor, det handlar om Josefins iscensättning av en ”lökig” femininitet.

Lökiga bilder
Alice skrollar, under ett gruppsamtal med mig, Molly och Josefin igenom sitt
instagramflöde. Hon svajpar [drar] med pekfingret över skärmen på mobilen
och bild efter bild glider förbi. Då och då studsar hon till med pekfingret på
glaset och flödet stannar upp som om det vore en enarmad bandit. Hon ägnar
bilden ett kort ögonblick av intresse innan hon drar igång igen. Rörelsen känns
hemvan och lite blasé, inte alla bilder är värda ett stopp. Hennes skärmblick
är vältränad och snabb, ögon och fingrar är koordinerade med den blick som
väljer. Mediebruket har blivit en förkroppsligad vana (Couldry, 2012). Hon
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Jag har valt att använda ordet teknik som ett brett uttryck för såväl programvaror som maskinvaror, trots medvetenheten om att ord som teknik och teknologi kan brukas i fler sammanhang. I ett fåtal fall där jag har tyckt det var nödvändigt har jag använt mer specifika benämningar som till exempel algoritmer.
102 Flöde används i texten i två betydelser: dels som när en brukare tittar igenom sitt egenpublicerade material på sociala nätgemenskaper och dels när en brukare tittar igenom de bilder och
postningar som vänner och de man följer har publicerat. I båda fallen rör det sig om flera bilder,
ett ”flöde” av bilder.
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kommenterar summariskt: ”en egopic, en egopic och partypictures, ett helt
gäng”.103 Hon konstaterar leende att det är väldigt mycket festbilder, men
också väldigt mycket ”lökiga” bilder. ”Lökiga” bilder är bilder där man inte
visar fram sig själv från den bästa sidan, förklarar hon. Det är bilder där man
bjuder på sig själv, för att ge andra ett gott skratt. Som när Alice öppnar upp
sin Snapchat för att förklara appen och bilden av en kille glimrar förbi under
ett par sekunder. Hans mimik är iscensatt och med flit mesig. Över bröstet
syns en hackigt textad fråga: vilken siffra ändrar man i ett falskleg?
På uppdrag av Statens Medieråd publicerade medie- och kommunikationsvetaren Michael Forsman (2014) en rapport kring barns medievanor och genussocialisation. Humoristiska bilder kallas i texten ”driv- och skojbilder” och
beskrivs skilja sig från seriösa bilder genom att vara oplanerade, tagna i stunden. I humorbilder är ofta fotograferingstillfället en del av social samvaro,
hävdar Forsman, men driv- och skojbilderna och visuellt gestaltad humor ges,
trots att det verkar vara en vanlig bildgenre bland unga, ett begränsat utrymme
i Medierådets rapport. Det verkar förutsättas att humorgenren kan kopplas
samman med ett lägre engagemang hos barnen och som om det i sin tur skulle
göra materialet mindre relevant att beforska. Samtidigt visar det sig i samtal
jag har med de något äldre ungdomarna i den här studien vara en av de viktigare genrerna, lika vanligt förekommande i flödena som genrerna egopics och
partypictures.
Helga Kotthoff (2006) undersöker genom ett lingvistiskt perspektiv humor
som en situerad diskursiv praktik där genus iscensätts. Hon vill ge en förklaring till varför humor och specifikt kvinnlig dito marginaliseras. Kotthoff konstaterar att humor, specifikt kvinnlig humor i västerländsk kontext, fram till
sent nittonhundratal varit relativt osynlig inom forskning och behäftad med
idéer om att hålla en låg intellektuell nivå (Kotthoff, 2006 s.5). Humor som en
del av en social praktik ses som banalt och är ett underbeforskat tema.
Halberstam skriver om konsten att misslyckas och dess queerhet:
Under certain circumstances failing, losing, forgetting, unmaking, undoing, unbecoming, not knowing may in fact offer more creative, more
cooperative, more surprising ways of being in the world.[…] In fact if
success requires so much effort, then maybe failure is easier in the long
run and offers different rewards. Halberstam, 2011 s.2 f.)
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Den här sortens snabba indelning av bilderna i olika genrer var vanlig, och återkom hos
många av studiens deltagare. Selfies, alltså bilder tagna av en själv, med sig själv som motiv
hade flera olika benämningar. Egopics var ett populärt ord som synonym för selfie. Det användes ofta som ett sätt att komma bort lite från ordet selfie som några av ungdomarna beskrev
som lite gammeldags och förbrukat, något man sa när man var yngre, eller ett ord som vuxna
använde.
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Misslyckanden, med Halberstams analys kan erbjuda andra sorters vinster.
Bäst på ”lökiga” humorbilder är Josefin enas flera av tjejerna vid Sköldbräckagymnasiet. Under ett gruppsamtal ber de Josefin att visa upp sitt konto.104 På
en av bilderna syns Josefin framför en blålysande dataskärm. Hon har fotograferat sig själv snett nerifrån, vidvinkeln gör att hennes kind flyter ut, blir
oformlig och stor. Glasögonen, med tjocka bågar, skimrar av reflexer, hon
iscensätter nörden, den mesiga college-tjejen. Hon som hänger framför datorn
i brist på ett ”bättre liv.” En sen fredagskväll har hon postat en bild av rullbandet på Konsum i socialrealistisk anda. På bandet syns en ensam bytta glass,
symboliskt lika enslig i universum som hon själv. Det är som Halberstam
(2011 s.186) beskriver några samtida animerade filmer: [the] ”humans flirt
with their own exctinction, and the worlds end.” I en självironisk stil orerar
Josefin i kommentatorsfältet om hur hon, för att vara en i gänget, borde vara
ute på fest. Hon målar humoristiskt upp ett ensamt, tröstätande, jag. Stöttande
kommentarer och skratt strömmar in i kommentatorsfältet. Feminin humor visar sig ofta mer intim, mer självreflexiv, summerar Kotthoff i en sammanställning av humorforskning (2006). Den formar skratt som snarare skrattar med
än åt (Kottkoff, 2000 s. 15).105 Josefins bilder och deras gensvar bekräftar
Kotthoffs analys.
Ytterligare en av Josefins instagrambilder får stå exempel: På ett fotografi
syns Josefin i en pinup-pose i ett tassbadkar i ett femtiotalsinspirerat badrum
med svart-vita klinkers. Håret är vått och bakåtstruket som om hon vore en
sjöjungfru som just dykt upp ur vattnet. Hon ligger på mage och bara hennes
huvud och fötter sticker upp över kanten. Hon ler, vippar på tårna och gör den
sorts söta delvis oskuldsfulla och samtidigt sexiga femininitet som massproducerats som pinup-bilder inom populärkulturen, som också konnoterar den
voyeurism där den som tittar fluktar på en objektifierad femininiserad kropp.
En kropp som så att säga kan skymtas genom nyckelhålet till ett badrum. Bilden är återhållet utlämnande och spelar med betraktarens fantasier och med
intervisualitet. Josefin låter badkarskanten skyla stora delar av torson och trots
att betraktaren inte kan se nakenheten vet hen genom konventionens vana att
hon är naken. Det är det frånvararandes, doldas, närvaro (Eriksson &
Göthlund, 2012, s. 128). Den här bilden är en stringent återupprepning av en
bildgenre, men trots det är det något med bilden som skaver. Något som kräver
104

Josefins instagramkonto hade vid tiden för fältstudierna privata inställningar. Bara de som
adderat henne som vän kunde se hennes inlägg. Under gruppsamtalet visar hon själv sitt flöde
för videokameran, men återgivningen från videokameran är inte av tillräckligt hög kvalitet för
att anonymisera och lägga in här. Eftersom jag av etiska skäl inte adderade henne, eller någon
av deltagarna, som vänner på några sociala medieappar kunde jag inte heller dokumentera bilderna igen. Andra deltagare vars konton hade öppna inställningar bad jag muntligen om lov att
få studera även efter intervjutillfällena.
105 Jag, liksom Kotthoff, påstår inte att det finns en enhetlig feminin humor, men humor likväl
som andra resurser kan vara en del i femininitetsskapande.
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en medveten styrning av blicken – bort från bildens initiala blickfång, dess
fokalpunkt (Bal, 2001). För på badrumsgolvet ligger en bigpac-påse chips. Att
äta chips i ett varmt bad är såväl en släng mot traditionell genusnorm som en
släng mot upprepandet av slentrianskildringar av femininitet (Ganetz, 2008)
och är en given succé hos oss runt bordet. Det bryter mot de koder som förväntas kommuniceras i ett uppförande av en konventionell ”söt” och ”flickig”
femininitet med referenser till pinup-bildsgenren. Reaktionen hos oss som tittar på bilden för första gången när den skickas runt samtalsbordet följer ett
mönster: först en tystnad inför motivet: den nakna pinup-poserande kroppen,
och sen ett skratt när blicken hittat fram till ”felet”. Känslospel som rör sig
från pinsamhet till lättnad verkar vara gemensam hos oss runt bordet. Butler
(1997a) förklarar hur berättelser reproduceras och vidare hur upprepningen
ger en viss berättelse status som sann. Men Butlers performativitetsteori handlar också om hur kroppar tar form genom upprepning av till exempel genustillhörighet (Butler, 1997a s. 157). Det sociala, kultur och historia förkroppsligas. Kroppen blir platsen där iscensättningen av dessa tre görs, men den utgör också en möjlig arena för motstånd. Coleman och Ringrose (2013, s. 140)
ser flera rörelser i sitt material om tjejer, kroppar och social medialitet. Tjejers
kroppar kan fångas i, men också frita sig från sexism och objektifiering genom
att återta det som ses som ett ”dåligt” eller ”billigt” uttryck för femininitet
skriver de. Josefins pinup-liknande posering skulle kunna vara ett exempel på
ett sådant återtagande genom motstånd.
Josefin uppför bilden av den charmiga, söta tjejen, från vit medelklass, hon
som bor i ett inredningsmedvetet hem med tassbadkar. Den femininitet som
förkroppsligas av Josefin producerar samtidigt en upprepning i sanningskonstruktioner om ung femininitet, men Josefin poserar med en påse chips, en
påse fylld av tabubelagt fett som inte borde synas i badrumsinteriören. För
flottiga chips och en ren tvåldoftande feminin kropp är ur en normativ produktion av femininitet en motsägelsefull blandning, som Josefin ändå berättar.
I en bild ryms så flera budskap: man kan göra sig begärlig och sexig, samtidigt
som man också skämtar med en bildgenre genom att addera påsen med chips
på en plats, ett badrum, där mat ”inte ska” förtäras.
Michael Billig (2005) konstaterar i sin forskning om humor att det i humor
finns en potential att samtidigt vara både diciplinerande och subversiv. En
dubbelhet som också synliggjorts genom mitt material. Att skämta med sig
själv kan positionera subjektet i relation till konventioner kring genus skriver
Kotthoff (2006 s.6). Humorn fungerar som en del i en förhandling eller en
bekräftelse – kring hur femininitet kan göras. Trots att Kotthoffs exempel
handlar om humor i talad eller skriven form och min empiri består av bilder
och dess kommenterande text på sociala nätgemenskaper blir poängen densamma: humor bör förstås som situationerad, ”man bör ha varit där” för att
förstå punchen och tajmingen i utsagan. För att översätta det till min empiri:
man bör precis som deltagarna i min studie ha sett ett stort antal bildflöden
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med den här sortens iscensättning av femininitet och man bör själv kunna
känna identifikation med dem som publicerar dem för att förstå hur Josefins
bilder sätter en genre på spel – utan att för den skull förkasta den.
Situationeringen kan också handla om att förstå konventioner kring konventionell heterosexuell femininitet. Gemensamt för de tre nämnda bilderna
(pinupbilden i badkaret, den nördiga collegetjejen och fredagskvällsbilden av
en bytta glass i Konsum) är element som signalerar två saker: ensamhet och
osunt fett. Josefin går ensam till Konsum på fredagskväll, hon är ensam i badet, och ensam framför skärmen. Hon är ensam när hon ”borde” ha varit en
del av en homosocial gemenskap eller kanske en del av en heterosexuell normativ tvåsamhet. De feta chipsen, den kaloririka glassen, och den genom kameralinsens vidvinkel oformliga och stora kinden handlar om kroppen, eller
hur kroppen kan bli genom att konsumera fett. I en intervisuell läsning har de
här tecknen betydelse, inom konventionell populärkulturell film har nörden
och den som frossar så att kroppen blir fet under lång tid varit dömd till ensamhet. Ensamhet och kalorier bryter mot, och definierar just därför, konventionell söt femininitet som genremotivet pinuppor är ett exempel på.
Man kan konstatera att Josefin erbjuder betraktaren en voyeuristisk blick
som uppmanar till ett ”se mig” när jag är ensam, när jag frossar, när jag är
naken. Genom sina postningar gör hon så att det som enligt viss konvention
borde vara privat blir offentligt, i varje fall för dem som är hennes vänner på
Snapchat och Instagram. Som betraktare blir de som tittar del av en peepshow,
med fett, nakenfantasier och uttryckt feminin tonårssexualitet.
En fråga som man kan ställa sig är vilken funktion Josefins humoristiska
och bitvis sexualiserade visuella berättelser har. Är drivbilder tagna utan större
planering som Mediarådet är inne på i sin rapport? Ligger humorn i att fördumma, eller fördöma, tjejer som tar selfies och andra självdokumenterande
bilder och därmed reproducerar en femininitet som är upptagen med att uppföra sig själv som åtråvärd, sexig och snygg? I medierådsstudien framhålls att
könsmaktsordningen är grundläggande bland tio- och trettonåringar. Forsman
(2014 s.11) skriver: ”Både killar och tjejer tog avstånd från sådant som tjejer
gör online, exempelvis genom sina egobilder. Både killar och tjejer ser på tjejer med en bedömande och bitvis fördömande utifrånblick.” De något äldre
ungdomar som jag hör berätta om Josefins bildflöde poängterar hur de skrattar
– och njuter av att se bilderna. Flera av dem säger öppenhjärtigt att de älskar
att se på Josefins bilder.
Mirzoeff (2015 s.64 f.) konstaterar att egobildspostningar handlar om bjuda
in till visuell kommunikation. Att visa sin bild kan vara starten i en konversation, men Mirzoeff belägger samtidigt hur selfieskapandet domineras av tjejer,
det är just den gruppen som mest verkar vilja nyttja bilden av sig själv just så.
Flera forskare med feministisk grund (Ehlin, 2015 s. 22; Graham, 2016) konstaterar att tjejer som lägger upp selfies ofta hånas som narcissistiska och pin121

samma, men menar att man istället kan förstå tjejers selfiekultur som ett medvetet tydliggörande av behovet av erkännande. Ehlin (2015) argumenterar för
att selfie-postande tjejer kan förstås som ett socialt kollektiv som månar om
sina, och sina medsystrars, utrymme i det sociala livet. Kort sagt: de gör detta
genom att stå för kärleken till sig själv och sin grupp. På så sätt kan selfies
fungera som såväl kommunikativa som subversiva och politiska, snarare än
narcissistiska (Ehlin, 2015, s 22). Resonemanget bygger på idén om att unga
tjejer är en gemensam och marginaliserad grupp, som hittar ett nytt spelrum
där de tar plats. Men när går en grupp från att vara marginaliserad till att bli
en maktfaktor? Är inte egobilderna, i varje fall i de här ovan givna exemplen
något som är tjejers arena? Forsman (2014) är inne på den linjen i sin studie
av yngre barn: ”På många sätt dominerar tjejerna i de sociala medierna och
där sker en uppenbar träning i kommunikation, social interaktion, estetisering
och konsumtion kopplad till det egna jaget (2014 s. 9). Man kan fråga sig om
nu tjejerna har en feministisk agenda – borde det då finnas en solidaritet med
andra feminina subjekt som inte lyckas nå en stor spridning i den sociala nätgemenskapen? Är ärendet ”att ta plats” lika legitimt om det, som i det här
fallet, är bilder som cirkulerar i en snäv urban medelklassgrupp, bland tjejer
som är fostrade att synas och ta plats? Svaret på en sådan fråga kanske bara
kan ges genom ett ideologiskt raster, men man kan konstatera poängen: det
subversiva, så väl som det maktreproducerade, ligger i en och samma bild.
Under följande rubrik fullföljer jag förslaget om att egobilder är starten på
en konversation, en högst känslomässig berättelse som skapas tillsammans.

Du är så snygg
Tidigare i texten beskrev jag visuella berättelser som skapade av flera. Mening
produceras inte bara av den som skapar bilden inledningsvis, betydelser läggs
till genom betraktares tankar, förförståelse och preferenser. Särskilt tydligt
som exempel är bilder på sociala medier, där bilderna kopplas samman med
antalet gånger som bilderna gillats och med kommentarer och emojis i kommentatorsfälten. Visuella berättelser synliggjorda via sociala nätgemenskapsappar blir på så sätt tydligt sociala och interaktiva. Beskrivningar under rubriken Representation: att göra ”Sassy Girl av hur kommentarer och emojis inte
har fastslagna betydelser utan relaterar till underförstådda överenskommelser,
vilka man har tillgång till om man är en del av en specifik grupp är värda att
åter lyfta här, eftersom det visuella berättandet frågar efter gensvar. För i produktionen av mening leker inte bara Josefin med olika genrer, även hennes
vänner är med på noterna och bekräftar genrespelet. Kommentarerna till några
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av Josefins många humoristiska, ”lökiga” egobilder visar sig vara en upprepning av kommentarer från egobilder tagna med syftet att utan ironi visa sig
snygg. De lyder:
Du är så snygg
Söt
Hot!
6 💣 [sexbomb]
Bäst, 12/10 [tolv poäng av tio möjliga]
Snygg du är!!

I empirin förekommer de här, och snarlika, kommentarerna gång på gång i
kommentatorsfälten, oftast som uppmuntrande svar från tjejkompisar när någon lagt ut en egobild i syftet att framställa sig själv så attraktiv som möjligt.
Noterbart är att alla kommentarer gör en bedömning av Josefins visualiserade kropp, med en genklang i ett sexualiserat perspektiv: söt, snygg, het
och sexig. Josefin på bilden är begärlig och begärd, uttryckt i en homosocial
gemenskap, samtidigt som kommentarerna visar på att betraktarna förstått
bildgenren och humorn. Sexualiseringen i kombination med humorn är central. Kotthoffs (2006 s. 21) humorstudier påvisar hur kontextkänslig och dialogisk humor är. Att rätt sorts respons på ett skämt ger skämtet värde. Den
sortens respons som tydligt framträder i vännernas kommentarer på Josefins
sjöjungfrulika pinupmotiv. Josefin och hennes medberättare, liksom många
andra ungdomar jag studerar, verkar ha en god kompetens i den visuella kommunikationen.
Danielle Egan (2015) framhåller genom psykoanalytisk teori att barns och
ungas sexualitet orsakar vånda hos vuxna som erfar barnens sexuella uttryck.
Egan (2015 s. 105 f.) skriver att barns sexualitet (efter att Freud identifierade
och skrev om den för drygt hundra år sedan) har setts som ett så opassande
narrativ att idéer om barn och sexualitet tystats – inte minst i pedagogisk praktik och teori. Framförallt prepubertala barn kopplas samman med asexualitet
och oskuld i hopp om att detta ska skydda barnet mot vad som ses som skadlig
sexualisering (Egan 2015 s. 117). Barns sexualitet blir med andra ord en moralfråga som få vill ta i och därför blir temat inte taget på allvar när barn och
unga kommunicerar detsamma.106 Tonårstjejer som genomgått pubertetsfasen
förväntas inte på samma sätt härbärgera den sorts oskuld som enligt Egan
(2015) tillskrivits den anglosaxiska kulturens prepubertala barn. Enligt svensk
106

I en svensk-amerikansk intevjustudie visar Anna Sparrman (2015) hur barn har kunskap om,
och gör genomtänkta tolkningar av, bilder som rör sexualitet. Hon visade hur barnen kunde
identifiera relationer mellan olika bildelement som åldersrelationer, normer, uttryck för intimitet och tecken för vad som är sexuellt begärligt (ibid. s. 129 f) med andra ord hade de kunskaper
kring sexualitet som sällan tillskrivs barn.
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lag är sexualitet som också innefattar samlag legalt från femton års ålder, den
sortens sexuell praktik är därmed också möjlig – och förväntad – från den
åldern. Trots det, påminner Ringrose (2013), patologiseras tjejers sexualitet i
den samtida kulturen. När tjejers sexualitet uttrycks kopplas den samman med
en idé om att feminismen gått för långt, att figuren flickan blivit, inte bara fri,
men också promiskuös. Det finns, påstår jag, ett underskott på förståelse kring
den komplexa visuella kommunikation som Josefin använder sig av och som
blir så älskad och uppskattad av hennes vänner. Den knyter samman ”det
låga”, här den kvinnligt konnoterade humorn och den sexualiserade tonårstjejen. Den lyfter upp voyeurismens blick genom att skapa en sexig och samtidigt
humoristisk inledning på en kommunikation. Lagt därtill: en kvinna som
skämtar, oavsett ålder, bryter mot en heterosexuell norm när hon blir den aktiva, den som tar för sig i en kultur som annars beskriver maskuliniteten som
agentisk. Här syns ett behov en utveckling av medierådets rapport: humoroch drivbilder och bilder som utrycker en form av sexualitet är en stor del av
många ungdomars bildflöden och de betydelser som dessa bilder tillskrivs är
något betydligt mer än slumpvis tagna bilder.
Den här sortens bilder som tjejerna kallar lökiga är samtidigt den visuella
berättelsens dubbelhet och potential: en bild kanske inte säger mer än tusen
ord, men den kan bära flera betydelser (till exempel disciplinering, humor,
subversivitet och heterosexuell sexighet i pinupgenren) som om man ville
ställa upp dikotomier skulle kunna bilda motsatspar, men som i min förståelse
hellre bör läsas som seriösa dels i en – som i Josefins fall, feministisk – strävan
att iscensätta sig själv och bli bekräftad, dels i att ge andra vad de begär också
genom att fungera som underhållning – på en och samma gång.
Jag vill avslutningsvis återkoppla till de känslor som strömmar runt Josefins (och även runt andra tjejers bilder som inte är nämnda här, men som liknar
Josefins postade) bilder: Skratt, njutning och uttrycket jag älskar återkom i
relation till bilderna.107 Känslor, påminner oss Ahmed (2011, s. 65 ff.) cirkulerar mellan kroppar och symboler. Symboler som finns såväl i Josefins fotografier och som bekräftas genom vännernas adderande kommentarer. Känslor,
skriver Ahmed (ibid. s. 68), gör att figurer, som till exempel de symboler som
hör till kulturell förståelse av femininitet, fästs vid varandra och till specifika
kroppar. På så vis länkas subjekt samman till sociala grupper med genom
känslor som ett kitt.
Två studier kring skärmar och känslor (se Sundén, 2010, s. 30 f. och Hirdman, 2018, s. 12) tar hjälp av Ahmed (2004) för att förklara hur känslor uppstår i virtuella möten och hur de materialiseras i de subjekt som ser och upplever det som sker på skärmen. Kroppen som tittar (eller i Sundéns text spelar
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Dessa känslor var inte de enda som uttrycktes kring bilder av det här slaget, men de utgjorde
ett återkommande mönster.
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spel) skapas i relationer till det subjekt som den betraktar. Ahmed (2004) pekar mot det som Butler beskriver som identifikation, men Ahmed lägger betoningen på det förkroppsligade och förkroppsligande, de strömmar av känslor
som inte låter sig hindras av att mötena här är virtuella utan som gör något
med kroppar. Känslor strömmar också bland bilder och subjekt och teknik i
de visuella händelser som jag får ta del av. Josefin svarar själv chosefritt på
frågan om varför man publicerar bilder, hennes svar tyder på att det är något
hon vill ge den som tittar: ”Det är kanske lite roligare. Lite roligare att titta
på.” Vad hon själv vill ha tillbaka av dem som tittar berättar hon inte, men det
går att dra slutsatsen att hon vill ha något, som till exempel känslomässiga
reaktioner och bekräftelse, eller kort sagt själv ha roligt. Hon tillåter sig vara
exhibitionisten som matar voyeurismens omättbara blick med humor, objektifierade kvinnokroppar, chips och glass.

Är jag fortfarande hot?
Att lägga upp bilder på olika sociala appar som i exemplet med Josefin ovan,
kan handla om att producera en bild av sig själv som begärlig för andra. I min
förståelse av visuell kommunikation fungerar den här typen av bilder performativt. Den kropp man visar fram genom bilder i sociala medier får betydelse
också för hur den egna fysiska kroppen uppfattas och formas, både av en själv
och av andra. I de flesta empiriska exemplen hittills har jag lyft hur femininitet
görs och hur den förkroppsligat uppförs i, och med hjälp av, en produktion av
visuella berättelser. Nästa exempel har en annan, men fortsatt voyeuristisk
blickriktning. Det handlar om hur några av tjejerna i min studie kollar på, eller
konsumerar, bilder där killar utgör begärsobjekt. Samtidigt interagerar och
kommunicerar de med killarna som de kikar på. Killbildskonsumtionen, bland
den här studiens tjejer, är ofta en kollektiv praktik, något som man gör tillsammans.
Ett par saker kan sägas om inlånet av begreppet konsumtion här. Mols
(2008) teoretiseringar kring konsumtion förklarar konsumtionen som något
som är kopplat till kroppsliga begär och njutning.108 Mary Celeste Kearney
(2006, s. 4 ff.) påtalar hur forskningsfältet Girl Studies navigerar mellan de
två begreppen produktion och konsumtion, vilket riskerar att reproducera dikotoma idéer om flickor som passiva och konsumtionsinriktade och pojkar
som dess motsats. Ganetz (1992) och Kearney (2006) pekar istället på hur
både produktion och konsumtion kan förstås som en del av subjektsskapande
praktiker. Detta är också en linje som min studie följer, nämligen att konsumtionen av bilder också är produktiv. Tjejerna som tittar, skrattar och njuter, men
108

Och som ett område där man kan agera etiskt.
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ibland också våndas, deltar explicit till att konstruera normer kring genus och
heterosexualitet.
I det här exemplet ligger fokus på hur njutning görs när några av studiens
deltagare konsumerar bilder av killar i retro-appen Hot or Not. Jag följer också
hur tjejerna och jag tillsammans med dem agerar i de visuella händelsernas
förlängning för att konstruera heterosexuell femininitet, hur vi fortsätter att
skapa händelsen i samtal oss emellan. För i linje med den här studiens begrepp
visuella berättelser är också de tillägg som tjejerna gör, när de lajkar bilder
och kommenterar bilder, en del av den visuella berättelsen. Själva tekniken,
medieringen och kommentarerna, blir en del av den visuella händelsens kontext. Att titta på och lägga till något till bilden gör, som jag tidigare visat,
betraktaren till en medproducent av den visuella berättelsen. En visuell händelse sträcker sig därmed bortom själva seendet.
Hot or Not-appen är inte något tjejerna säger sig ta på allvar, att kika och
bedöma dem som lägger ut sina bilder är underhållning och appen har just
under den här fältstudieperioden fått ett tillfälligt uppsving genom sin retrostatus. Hot or Not, är en av de äldre dejtingapparna,109 föregångare till den mer
välkända Tinder. Appen är programmerad så att det heterosexuella begäret är
det givna och den lämnar inte heller något utrymme för en icke-binär könsidentitet. När appen öppnas upp syns egobilder från andra appanvändare och
grunduppgiften är att värdera porträtten som ”hot” [het] eller ”not” [inte, det
vill säga oattraktiv] genom att svajpa bilden åt höger eller vänster. Hot or Not
tillåter, precis som Tinder, ingen tvekan. Antingen är en kropp het eller så är
den det inte. Väljer man inte får man inte heller chansen att se nästa bild. När
två användare värderat varandra som attraktiva kopplas de ihop genom en
pushnotis och får chansen att börja chatta med varandra. Tjejerna säger att
appen mest är komisk för att den är så gammal, men Alice bekräftar samtidigt
att det finns ett uns av dejtingsida över appen: blir man ihopkopplad finns
chansen att det kan bli något mer än möten över nätet. De två nedan följande
exemplen visar att visuella händelser också skapar händelser vilka når bortom
skärmen som plats. För i Felicias mobils Hot or Not-flöde poserar, vilket
nämndes i inledningen, tjejernas chef på callcentret barbröstad. I nästa exempel ser Alice till att ställa sig i en bar intill en av killarna som rankats som het.
Berättelsen om den snygge killen i baren får jag höra under ett av gruppsamtalen på Sköldbräckagymnasiet där tjejerna introducerar mig till sina sociala media praktiker rör sig samtalet runt temat bilder på snygga killar. Det
är när jag ber att få se ett exempel på en snygg kille som Alice svajpar fram
en skärmdump av Samuel, tjugo år. Stämningen runt bordet blir uppsluppen
när mobilen med Samuels porträtt vandrar från hand till hand och noga skärskådas av oss runt bordet. Tjejerna kommer fram till att Samuel bäst beskrivs
som ”fancy och sliten”, vilket betyder maskulin och cool förklarar de. Det
109

Appen Hot or Not lanserades år 2000.
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skiljer sig från att vara hipster, vilket kan vara snyggt, men samtidigt är passé
får jag veta när ett antal hipsterkillar radas upp på de olika skärmarna. Siri
skrattar fram att Samuel som vi studerar mest ingående borde få veta att hans
utseende ingår i en forskningsstudie, men Alice har en historia att berätta och
hyssjar oss andra.

Bild 15. Bearbetat utsnitt ur forskarkameran vid en gruppintervju. Alice visar ett mobilfoto på
Samuel som hon kallar fancy och sliten, med andra ord: snygg.

Alice: Men lyssna! Jag och Cecilia, båda två, har blivit sammankopplade med honom.
Maria: Så han har tyckt att ni är snygga båda två?
Alice: Ja, och så skulle vi på en klubb (.) mm och så såg Cecilia i det
där arrangemanget att han också skulle dit.
Maria: För att han hade klickat i [på eventets facebooksida] att han
skulle dit?
Alice: Ja precis. Och då kom han upp och så kände hon igen honom
liksom. Sen så bestämde sig Cecilia för att inte följa med och så [senare
på kvällen] stod jag där i baren sen lite så dära halvfull.
Maria: mm mm
Alice: Och så ser jag honom stå bredvid mig och jag bara: nämen det
ärrr juuu duuu från Hot orrrr Not! [med falskt skorrande röst, komisk
mimik och pekande gest]
[Det är en kul gestaltning och vi skrattar allihop en stund]
Maria: Å, du vågade säga det! [med emfas]
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Alice: Ja! Men alltså man är ju lite halvtipsy [halvt berusad] liksom.
Maria: Ja, det var väl bra (.) [skämtsamt]
Alice: Och han blev så här: Eeeeh, jag vet inte [tvekande]. Och sen så
blev det jättekonstigt. För han var så där: Oj, hur vet du det? [häpet]
Och jag bara: Åh, jag vet för att min kompis hon chattar med dig typ
såhär! Och han bara: Ahh [undrande] och hur vet du [emfas] det? Och
jag bara: Jo, du och jag blev också ihop-matchade [emfas]. Typ så här!
hö hö he he heh hee [Alice skrattar ett teatralt, ondskefullt skratt]
Molly: Och vi snackade om det! [utrop][Molly imiterar Alice och skrattar]
Maria: Och här är jag nu! [utrop] [forskaren Maria imiterar Alice och
skrattar]
Alice: Ärrrr jag forrtfarrande hot? [säger Alice med en skorrande röst
och himlar med ögonen. Vi andra brister ut i ett stort skratt.]

Objektifieringen av killar och konsumtionen av bilder på manliga kroppar via
sociala medier var för de här tjejerna med heterosexuella preferenser kort och
gott en av de bildgenrer som jag mötte under gruppsamtalen. Det framstod
som en del av en bildkonsumtionspraktik som handlade om att roa sig, genom
att skratta åt de killar som ansågs för poserande och därmed lite misslyckade
i sina exponeringar, men också genom att njuta av dem som Samuel, sågs som
attraktiva under ett gemensamt görande av heterosexuell femininitet.
Exemplet visar på hur Alice, och vi andra i rummet, skapar en förlängd
berättelse om hur Alice ser till att hamna vid samma bardisk som Samuel. Helt
nära mötet mellan Alice och den snygge killen som träffades på klubben kommer jag som forskare aldrig. Med mig i hälarna hade konversationen dem
emellan mest troligt aldrig utspelat sig. Även om jag då och då blev medbjuden att observera vid olika händelser utanför bildsalen var barhäng inte en av
de arenor som jag bevistade. Tillgången till, och materialet som analyseras
kring, Alices möte blir istället den iscensättning av hur det var. Där bidrar fler
röster än Alices egen om hur det gick till.
När Alice återberättar historien ger hon sig själv rollen som stalker, det vill
säga någon som förföljer en annan. Hon bryter mot förväntade konventioner
om hur tjejer ska bete sig under en flirt. Tillsammans tecknar vi under gruppsamtalet upp henne som en kaxig och cool tjej, det som under den här perioden
bland ungdomarna ofta refereras till som en ”sassy” tjej. För när Molly porträtterar Alice genom att med lite trotsig röst säga ”och vi snackade om det”
avslöjar hon samtidigt komplotten bakom den ”slump” att de två som rejtat
varandra som heta nu står sida vid sida i en bar. Alice berättelse visar på hur
tjejerna gör upp strategiska planer och inte tvekar att samarbeta i jakten på att
träffa på de snygga killarna – inte bara på via internet – men också på en klubb.
Med hjälp av min skämtande röst och imitation av Alice: "Å här är jag nu!"
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uttrycks en (alltför) uppenbar förväntan på att det finns ett slags given fortsättning på det digitala bekräftandet när mötet sker på klubben, där de båda kropparna står sida vid sida.110 Men det är Alice som leder samtalet in i fiktionen
genom att skratta ondskefullt, ett skratt som knappast är en återgivning av ett
samtal i en bar, utan snarast kan ses som en förstärkning av det spel vi uppför.
Och det är hon som spelar upp Samuels häpna och upprepade undringar: ”Hur
vet du det”? Frågor där undertexten oroligt stavas: Vem är du? Vad vill du?
Alice sista replik är dräpande: ”Är jag fortfarande hot?” Tjejsnack och föreställningen om att tjejer kollar killar ihop produceras i talet, och det görs genom humor och lek med konventioner.
Kanske kan det förstås som subversivt att en tjej inte håller tillbaka sin åtrå.
Hon agerar inte enligt en heteronorm som pekar ut mannen som den som ska
ta initiativ när det kommer till sexualitet så som queerteoretikern Kulick
(2003) förklarar heteronormens spelregler. I empirin ovan är det snarast Alice
som försätter Samuel i en feminin position som den som tackar nej till inviten
och genom att göra honom till objekt för sin åtrå (jfr Kulick, 2003). Samuels
slingrande ”Eeh, jag vet inte” visar på den sociala interaktionen där ett nekande också implicit innebär ett möjligt ja eftersom själva interpellationen positionerar subjektet (Kulick, 2003 s. 139, 145). Att svara, trots att svaret är en
tvekan, blir på så vis ett sätt att acceptera tilltalet som ett objekt för åtrå. I
dialogen sker en vändning då Alice mer häxlikt än flirtigt börjar skorra fram
orden och skratta både teatralt och ondskefullt för att sedan beskriva att ”sen
blev det jättekonstigt.” Alice konstaterande att situationen blev konstig kan
förstås då genus och sexualitet är under förhandling, åtminstone i återgivningen av vad som hände på klubben. Ordväxlingen gör något med Alice och
Samuel och detta görande står i kontrast till det medvetet avslappnade maskulina subjekt som Samuel etablerat via bilderna på Hot or Not. På fotot är han
”fancy och sliten” vilket enligt tjejerna betyder maskulin och snygg. Men vid
bardisken blir han enligt berättelsen rädd och tvekande vilket med Kulicks
(2003) förståelse blir en position som queerar en etablerad maskulinitet.
Den modiga kaxiga femininitet som Alice uppför är en norm hon delar med
sina vänner och som står i kontrast till ett heterosexuellt regelsystem som förväntar sig en annan turordning vid en flirt, två samtidigt verkande och motstridiga normer. Men den är också något mer: hennes häxlika skådespel är det
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Samtalsinteraktionen, där forskaren ingår som en samtalspartner, utgår ifrån Davis (2008
s.107) resonemang om hur en gruppintervju genomförs. Hon menar att även forskaren röst bör
höras i en intervju, dels för att en tyst forskare hindrar ett fritt och öppet samtalsflöde genom
att inte delta i gruppdynamiken, dels för att forskaren genom att delta också kan bidra till att
förtydliga innebörden i det som deltagarna förmedlar. Till det vill jag addera den etnografiska
hållning som Mol & Law (2004, s. 16) argumenterar för, där forskaren förstår sitt deltagande
som en del av skapandet av ett fenomen.
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reflexiva queera valet att misslyckas, att få drömdejten krossad, att se och acceptera detta, men trots det behålla en naiv förhoppning om att det kan leda
till njutning (jfr Halberstam, 2011 s1 f.)
I ett annat gruppsamtal, möter vi återigen Felicia och Cecilia. När Felicia
plockar upp Hot or Not appen ligger en bild på lut. På skärmen i Felicias mobil
syns Felicias och Cecilias gruppchef på callcentret med bar bringa. När Felicia
funderar på hur hon ska reagera på bilden av den barbröstade chefen från extraknäcket pågår en till del, liknande förhandling som ovan.

Felicia: Ah just det, ska jag rejta han, Mattias, nu? [skratt]
Cecilia: Du ska rejta honom som hot!
Felicia: Ska jag skicka ett meddelande? [skratt]
[alla skrattar]
Cecilia: Skriv kära [ohörbart]!
Felicia: Nää [fniss]
Cecilia: Jo men det är kul!
[skratt]
Felicia: Vad ska jag skriva då?
Maria: Har han rejtat dig?
[Felicia svarar inte]
Cecilia: Skriv bara ”so busted”!
Ella: Fast du är ju samma (.) för du är ju också där!
Felicia: Fast jag har ju bara en [1] bild!
Cecilia: Hans bilder är väldigt pose-iga [poserande]
Felicia: Han är så [ohörbart][fnissar]
Cecilia: Very, very funny!
Felicia: Ska jag skriva gillar posen?
Cecilia: När träffar du honom igen?
Felicia: Ikväll! Ikväll![skrattar fram orden]
Cecilia: Alltså om jag hittar honom igen så (.) Fast jag har redan tryckt
honom på not så (.)

Bilden av chefen ligger överst i Felicias Hot or Not- flöde och för att komma
vidare och få se fler killbilder måste Felicia välja: är chefen het – eller är han
det inte? Att avstå valet stoppar upp flödet och lämnar chefens bild kvar på
skärmen så länge appen är aktiv. Tekniken, eller snarare mjukvaran, påverkar
med andra ord Felicias handlingsutrymme. Att avinstallera programmet är en
möjlig väg ut ur dilemmat, men då har Felicia inte längre chansen att delta i
den gemenskap där man skämtar om, men samtidigt kollar in, killar. När Cecilia manar på svajpar Felicia plötsligt fram honom som het. Omedelbart ställs
hon inför ett nytt val genom appens autogenererade pushnotis: chefen visar
sig ha rejtat henne som het och nu gäller valet att antingen kommentera att
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hon rankat chefen som snygg – eller att avvakta hans respons. Hon gör samma
erfarenhet som Alice, Cecilia och många andra: programvaran gör en snabbspolning förbi den fas där känslan av ovisshet uppstår för om ens eget yttre
duger för den man själv finner attraktiv. För som van Dijck (2013 s.12)
skriver: “social media are inevitably automated systems that engineer and manipulate connections.” Programmeringskoder skapar genvägar mellan fantasier om åtrå och själva utsagan: jag tycker att du är snygg. De blir budbärare
mellan subjekten. Att svajpa någon som het kräver ett visst mod, men inte
samma mod som måste uppbådas inför att stå öga mot öga och erkänna åtrå
under risken att bli bortvald eller ratad. Programmeringskoder konstruerar en
plats för ett möte mellan subjekten som på ett fysiskt plan inte befinner sig
längre bort än pekfingret mot en sensorkänslig mobilskärm, men på ett annat
fysiskt plan handlar det om kroppar som geografiskt är åtskilda. Men det gäller
mer än så: mjukvaran konstruerar begär genom att ständigt erbjuda möjligheten att trycka ”hot”. Och när svajpningen, som kanske sker i ett samspel
mellan ett par väninnor, är gjord skapar det en utsaga som blir mer befäst, än
vad som möjligen var intentionen i det skratt och spel som föregick situationen.
Det dröjer inte många minuter innan chefen Mattias och Felicia börjar
chatta. Cecilia sporrar skrattande på Felicia och under gruppsamtalet hojtar
Felicia då och då till när han, chefen, har svarat. Vi som sitter runt bordet får
i realtid följa händelseförloppet och jag blir nyfiken på hur den snabba kommunikationen och konsumtionen av bilder påverkar sättet att uppföra femininitet på. Efter samtalet funderar jag på om den här killbildspraktiken har etablerats genom de senaste årens ökande skärmbruk och nya sätt att mötas digitalt. Och jag funderade på om de här tjejernas sätt att prata om sig själva som
kaxiga tjejer som tar för sig också var något som förändrats. Fanny Ambjörnsson (2004 s.114) noterar i sin studie från tidigt 2000-tal hur tjejer objektifierar
killar, hur de värderar killars utseenden som attraktiva eller oattraktiva. Bedömningen ser hon som ett sätt för tjejerna att göra upp med en tilldelad roll:
den att göra en romantisk femininitet. Genom humor, lust och objektifiering
stärker de den homosociala gemenskapen dem emellan. Men trots motståndshandlingar relaterade tjejerna till femininitetspositioner som den alltför sexuellt aktiva: horan, eller den som tackar nej till sex: madonnan (Ambjörnsson,
2004 s.117 ff.).111 Samma iakttagelse som Ambjörnsson (2004) (se även
Bäckman, 2003) gör vad gäller möjliga sätt att positionera sig verkar här på
ett liknande sätt vara aktuella ett drygt decennium senare då skärmbruket blivit
en stor del av vardagslivet. För i exemplen, de med Felicia och chefen och det
med Alice och den slitna men likväl ”fancy” Samuel där Alice kommit för
nära en alltför sexuellt tillgänglig femininitet måste budskapet skämtas fram.
111

Madonnan och horan ska ses som symboliska referenssystem att förhålla sin iscensatta femininitet till.
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Att förställa rösten och falskt skorra fram orden ”är jag fortfarande hot” eller
att skämta om – och att klicka i att chefen är het – som en parodi kan förstås
som ett erkännande av att man som tjej gått för långt. Att man hamnat för nära
positionen som den som begär för mycket. Samtidigt: i gruppens gemensamma berättelse agerar tjejerna i de båda exemplen målmedvetet. Alice vet
vad hon vill ha: killen vars egobild hon åtrått på nätet. Hon kommer inte vänta
på hans invit utan använder humor för att belysa att hon vill. Felicia tar sig
rätten att under skratt bedöma den som är hennes chef. Humorn i de här exemplen, menar jag, är en markör för att visa medvetenhet om att man som tjej
har gått över gränsen, som hur förlegad den än må vara, fortfarande styr
heterosexuella praktiker (se Ambjörnsson, 2004; Bäckman, 2003). Den gräns
som stipulerar måttlighet när det kommer till att göra femininitet på sociala
nätgemenskaper ritas upp under flera av turtagningarna tjejerna emellan under
samtalet. Som när Ella hävdar att Felicia också borde känna sig ertappad ”so
busted” eftersom hon också deltar med en egobild i Hot or Not-appen, och
Felicia svarar att hon gör det lagom mycket. Med bara en bild på sidan, konstaterar hon att hon inte, till skillnad från chefen (som har många och dessutom
halvnakna porträtt) gått över gränsen.
För att återkoppla till den tidigare diskussionen om den feministiskt medvetna praktik som råder på Sköldbräckagymnasiet så blir krocken mellan olika
normer desto större för Felicia och hennes vänner: tjejer som förväntas vara
framåt och ta för sig, verkar, när det kommer till kritan, behöva göra avbön
från sitt begär för att inte skrämma bort den kille, Samuel, som man är attraherad av. Å andra sidan kan man tråka den kille som lättar på kläderna. För att
som kille posera med bröstet bart är att göra sig feminin, enligt den kulturella
blickordning som förutsätter att begärsobjekt är feminint kodade (Eriksson &
Göthlund, 2012, s. 72). Det är en paradox som är svår att bryta, åtminstone
om man inte är tillräckligt snygg, enligt tjejernas preferenser.
Gemensamt för de båda dialogexemplen är att Felicia, Alice och Cecilia tar
sig rätten att objektifiera och värdera killarnas kroppsbilder och att situationerna lockar till många skratt. Mattias anses vara överdriven när han poserar
barbröstad medan Samuel är het, helt utan ironi. När Alice beskriver Samuel
som samtidigt "fancy och sliten” fyller Josefin i "Det är svårt att förklara” för
att förtydliga för mig som forskare hur sliten kan vara en positivt laddad beskrivning. De här tjejernas preferenser när det gäller mäns utseenden konstrueras gemensamt. En man får lov att vara snygg, men inte för på, särskilt om
hans utseende inte följer samtida preferenser om kropp och maskulinitet. I
kamratskapandet förhandlades fram vilken sorts kille som var möjlig att åtrå.
Noterbart var att det fanns en viss intern hierarki, som när Cecilia lyckades
förmå Felicia att ranka den gemensamma chefen som het, men själv inte gjort
det samma. Det var också Cecilia som hade chattat mest med Samuel, men
sedan struntat i att följa efter honom till eventet på klubbkvällen.
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Skratten som ofta uppstod under samtalen utgjorde en betydande del av den
homosociala gemenskap som konstruerades. Skratten pekade på det lustfyllda
i förströelseakten kring Hot or Not svajpningarna, men fungerade bitvis för att
kommunicera preferenser och begär, men också genom att förtydliga vad som
ansågs vara ”för” framfusig femininitet. Som till exempel när forskaren själv
deltar i att forma berättelsen med ett skämt ”Och här är jag nu”.

Förälskelser
Matilda från NU-gymnasiet, som de sista avsnitten i det här kapitlet kommer
att följa, tecknar fanartbilder112 som hon skickar till den idol hon är betagen i
under den här perioden. Matilda använder samma motivkrets i skolsammanhang och när hon genom bilder på fritiden uttrycker sin kärlek till skådespelaren och hans karaktär. För att beskriva Matildas bildtematiker, tar jag hjälp av
innehållet i den inbundna svarta skissbok som hon och hennes klasskamrater
fått av lärarna för att teckna ner idéer och skisser i. Boken kallas för bilddagbok, och när den är fulltecknad hämtar eleven ut en ny hos bildlärarna.
Ordet dagbok konnoterar något privat, och i bilddagboken väljer eleverna
själva vad de vill teckna, men trots det lämnas boken in för granskning vid
terminsslut. En granskning som bildläraren Lena understryker inte är betygsgrundande, utan syftar till att få förståelse för elevernas arbetsprocess. Som
sådan kan den hjälpa lärarna i formativa samtal om bilder, men än mer verkar
den vara ett sätt för lärarna att uppmuntra elevernas spontana skissande, en
skissbok av hög kvalité som inspiration istället för lösa pappersark som lätt
får hundöron eller tappas bort.113
Matildas bilddagbok är populärkulturellt orienterad och den är tydligt styrd
av hennes preferenser. Det som gör att jag väljer att följa Matildas bildskapande och att ge den är berättelsen ett rejält utrymme i studien är sättet som

112

Fanartbilder är bilder gjorda av fans som bygger vidare på befintliga berättelser och karaktärer inom olika genrer, från skönlitteratur likväl som från populärkultur.
113 Jag dokumenterar åtta av NU-gymnasiets elever bilddagböcker under fältstudieperioden. Det
finns flera saker som är gemensamma i dessa böcker, andra saker som är mer unika. Eftersom
boken är inbunden och i A5-format, finns till exempel de flesta bilderna på högersidorna, tecknad rumslighet är också ovanlig, kanske för att det är svårt att teckna ända ut till kanterna i en
upphöjd inbunden bok i mindre format. En kille tecknar abstrakt med hjälp av linjal och passare,
någon annan är inne på mer graffitiartade skisser, men flera av tjejerna tecknar populärkulturella
motiv. Bilder där kvinnokroppar ingår eller utgör hela motiven och tatueringsskisser är överlag
i den här gruppen de vanligaste motiven.
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hennes bildskapande visar på den återkommande viljan att uttrycka förälskelse, med sig själv – sitt alter ego – med i bildrummet. Matilda kommunicerar
den här förälskelsen med hjälp av sina populärkulturella teman.
Matilda inleder sin bok med att lista de hundra viktigaste filmerna hon
borde se, enligt en ranking på internet. Hon skriver ner dem för hand och varje
filmtitel får en kryssbox framför sig. De filmer Matilda sett markeras med ett
blyertskryss. Listan påminner om en ”mina vänner bok” eller ”vem är du?
tester” på webbsidor och i magasin. Kanske kommunicerar Matilda här med
dem som hon vet blir hennes läsare, lärarna på NU-gymnasiet. För att visa
vilka filmer man sett är ett sätt att visa upp sig själv.
Bläddrar man vidare i dagboken syns blyerts- och pennskisser, illustrationer med referenser till populärkultur, till exempel Disney och manga. Några
My Little Ponyhuvuden samsas om sidorna med en blyertsskiss av en prinsessa och en bystig figur klädd i strumpeband och korsettliv. Bilderna har
samma upplägg – det är figurer som är avtecknade mot en bit bakgrund. Efter
ett par sidors bläddrande etableras en motivkrets som kommer att upprepas
genom hela boken. Det är bilder på clowner och gycklare, bilder som genom
sin likhet med karaktärer i ett datorspel kan kallas för fanart. Ibland tecknar
Matilda sig själv som gycklare, men mer ofta är hon en summoner, någon som
kan åkalla krafter till spelet, förklarar hon. Som summoner har hon en kärleksrelation till gycklaren Shaco.114 Både summoners och Shaco finns med i League of Legends (förkortat LOL).115 Matilda som är en gamer, en som ägnar
mycket tid åt digitala spel, gillar fantasygenren och allra helst LOL. Matildas
preferens, att teckna sig själv som en summoner eller bilder på spelkaraktären
Shaco, lyser som en röd tråd genom hennes bildproduktion också utanför bilddagbokens pärmar under den vårtermin som jag följer henne. När hon får till
uppgift att formge en stol eller öva sig att framställa kakel finns Shaco-referenserna där. Jag hör aldrig lärarna Johan eller Lena kritisera denna snäva motivkrets eller be henne göra något annorlunda. Matildas populärkulturella referenser förefaller accepterade också inom bildundervisningen.

114

Tolkningen, att bilderna föreställer Matilda som agerar som gycklare och summoner är inte
min egen utan utgår ifrån Matildas beskrivningar av bilderna.
115 Spelet är ett online lag- och strategispel som går ut på att ens spelkaraktär och lagmedlemmar
ska ta sig genom ett landskap men samtidigt förgöra fiendelägrets ”nexus” den kraftbas som
håller samman laget, som ser ut som en ”magiskt” skimrande kristallobelix. För att klara det
krävs magiska och fysiska krafter.
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Bild 16-18. Tre uppslag ur Matildas bilddagbok. Först en del av hennes filmtopplista,
sen en (My Little) pony-skiss och till sist en bystigt tecknad fantasyfigur.
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Bild 19-21. Tre uppslag ur Matildas bilddagbok. Tecknade gycklarbilder, den översta
har försetts med texten Chaos is Love – Love I Shaco.
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Ett annat exempel är en bild som Matilda har med sig när hon kommer tillbaka
till skolan efter några sjukdagar och som hon gärna vill visa upp för mig och
lärarna. Motivet skildrar Matilda som kikar på sig själv och Shaco som ett
uppvridbart dansande par. Matildas stirrande blick fungerar som bildens
focalizer (Bal, 1996/2012). Hennes blickriktning uppmärksammar paret och
skapar en inbördes relation mellan dem och den stora Matilda som har nyckeln
till rörelsemekanismen vid sin hand. Betraktaren lockas att titta på det som
Matilda i bilden så stint stirrar på. Hennes val att tydligt markera blicken blir
också en hänvisning åt den position som en betraktare får. Betraktaren tittar
på bilden av Matilda som betraktar den uppvridbara dockan Matilda. Det verkar som om Matilda poängterar sin medvetenhet om att hon vet att bilder och
blickar kan fungera som ett slags vägvisare som pekar oss in i den visuella
berättelsen men som också pekar tillbaka på betraktaren och uppmärksammar
dennes delaktighet i att skapa narrativet. Bilder är mångtydiga, men det finns
sätt att använda komposition, ljus och tecken för att försöka styra betraktarens
blick genom bilden (Bal, 1996/2012 s. 264 f.).

Bild 22. Fotodokumentation av Matildas tecknade färgbild föreställande henne själv storögt
betraktande ett uppvridbart dansande par i en speldosa. Det är hon själv och clownen Shaco
som dansar om nyckeln till mekaniken vrids om. Matildas signatur är bearbetad och suddig.
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Foucault (1970/2002, s. 3 ff.) skriver om blickens styrning och relationen mellan blickar i bilder och åskådarens blick, om hur blickar i en bild drar in betraktarens blick i berättelsen. Foucaults välkända exempel handlar om Las Meninas av sextonhundratalskonstnären Diego Velázquezs, som just leker med
både betraktarens och konstnärens relation till bilden och till de avbildade.
Många konstnärer och bildmakare har konstruerat visuella berättelser vilka
involverar betraktaren i bilden genom blickriktningar.116
Tillbaka till Matildas bild vilken utöver det ovan nämnda referensen till
konsthistorien tydligt markerar hennes populärkulturella preferenser. Det är
ett slags ”Alice i Underlandet-bild” som Matilda tecknar upp, tydligt influerad
både av Lewis Carrolls berättelse och John Tenniels bilder, där liten och stor
växlar om vartannat i en absurd lek. Där figurerna ibland agerar nyckfullt och
ibland så upprepande som om de vore gjorda av mekanik, såsom det uppvridbara leksaksparet. För att återknyta till krysslistan med topp-hundrafilmerna i
Matildas bilddagbok, så är Matilda kanske inspirerad av Tim Burtons film,
Alice i Underlandet, en av de filmer som toppar hennes lista.
Matildas bilddagboksbilder och andra bildexempel visar hur hon ofta refererar till bilder från barns och ungas populärkulturella sfärer. Exemplet härnäst
bygger på samma intresse för populärkultur men istället för dagbokformatet
finns de här bilderna publicerade på sociala nätgemenskaper. Den första bilden är den Matilda skickar till röstskådespelaren Kevin, som gör Shacos röst
i League of Legends. Matilda och några vänner spelar LOL så gott som varje
dag under våren jag följer henne och hon väljer alltid att vara Shaco. Han är
mest spännande eftersom han är elak och lömsk, men också oväntad och rolig,
berättar Matilda, som till och med har Shacos röst inspelad i mobilen. Vid ett
tillfälle räcker hon mig en av öronsnäckorna till hörlurarna så att vi tillsammans kan lyssna på ljudklippet när Kevin röstskådespelar Shacos skratt, det
som hörs när Shaco hugger någon i ryggen eller spränger någon med en gubben-i-lådan-bomb. Vi hör hur det låter när Shaco vandrar genom spelvärlden
och muttrande tjatar för sig själv: ”march, march, march”. Matilda skrattar och
tittar förväntansfullt på mig när vi lyssnar. Hon undrar om jag fattar hur väl
rösten vi hör illustrerar karaktären i spelet. Matildas intresse för röstskådespelarens ljudklipp och bilderna på Shaco, tillsammans med det faktum att hon
följer Kevins YouTube-kanal, gör att man får räkna in henne till en av spelets
– men framför allt röstskådespelarens – stora fans. Under spelandet och genom

116

Som två andra välkända exempel kan nämnas Édouard Manets målning Frukost i det gröna
där det feminina subjektet är naket och blickar tillbaka på åskådaren samt Cindy Shermans
bildsvit Untitled Filmstills där femininitet skapas genom upprepade berättelser och blickriktningar. Konstverken sätter femininiteten i spel genom att leka med subjektsskap, agens och
objektifiering och genom att inte låta blickriktningen vara ensidig. Betraktarens blickriktning
på motivet är inte den enda blickriktningen, här finns accentuerat att också de som avbildats
blickar tillbaka, eller ibland medvetet undviker betraktarens blick, i symbolisk bemärkelse.
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bilderna av henne själv och Shaco uttrycks också ett sexuellt begär, något som
Matilda inte hymlar med. Hon är kär.
I NU-gymnasiets bildsal är det sällan tyst. Många av eleverna avhandlar
vad som faller dem in medan de arbetar med sina bilduppgifter, men påfallande ofta rör det samtida ungdomskulturella fenomen. Matilda är en av dem
som gillar att höras. Hon uppdaterar oss om att hon skaffat biljett till ett konvent för gamers, Dreamhack, i Jönköping. Kevin ska dit och vi i bildsalen får
lyssna på hennes planer att äntligen få träffa Kevin. Han fyller år under sin
Sverigevistelse vet Matilda och hon funderar högt hur hon ska fira honom,
kanske genom att göra en egen shacotårta med sockerpasta. De ska ses i varje
fall, det har de chattat om, berättar hon och visar mig snabbt onlinekonversationer dem emellan.117
Ringrose (2011) förklarar tjejers känslomässiga engagemang på Internet
med hjälp av deleuziansk teori där kroppen och känslorna kopplar ihop sig
med det som sker på skärmen och utmanar därmed idéer om vad som tidigare
ofta beskrivits som skilda saker: online och offline, men också det som är
mänskligt och icke-mänskligt. Sundén (2010) beskriver genom autoetnografisk metod hur fysiskt kroppsliga sensationer väcks under spelsessioner i
World of Warcraft, ett annat onlinespel i samma genre som LOL. För Sundén
glider subjekten, de avgränsas inte vid en fysisk biologisk kropp utan kan
också innefatta en digital framställning som till exempel en avatar. Hon visar
att känslor, kroppsliga upplevelser och begär strömmar mellan den egna kroppen och andra aktörer i spelvärldar. När det kommer till digitala praktiker är
det ofta lätt att börja fundera över medieringen. Mitchell (2005) poängterar
återkommande hur all visuell kommunikation medieras. Det gäller en
teckning i en bilddagbok såväl som de spelupplevelser Matilda har och de
bilder hon skickar via sociala medier. Medier i Mitchells (ibid. s.198) sätt att
betrakta det, är mer än bara materialets grundval via vilket ett meddelande kan
sändas. Genom en metafor beskriver han sin syn på mediering: ”If images are
life-forms, and objects are the bodies they animate, then media are the habitats
or ecosystems in which pictures come alive”. Medieringen består av materiella
praktiker som samspelar (ibid. s. 198). Bilder skildras som avatarer i
livsmiljöer118 – avatarer som vi kan adressera och som adresserar oss – en
metaforik som liknar just spelvärldar.
I det följande tillämpar jag Mitchells syn på medier som något som adresserar oss och som vi adresserar och jag lånar Sundéns (2010) vidgade sätt att
se på kropp, men jag tar mig friheten att också flytta den vidare från spelvärlden till den kommunikation som sker via sociala medier.
117

När Dreamhack närmar sig visar det sig att Kevin trots allt inte åker dit, det är något strul
med hans manager förklarar Matilda som nu sitter med en ”värdelös” dreamhack-biljett. Hon
är besviken och åker inte heller till Jönköping.
118 Livsmiljöer blir den metaforiska benämningen på medium.
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Att vara den som kysser
På en av de bilder som Matilda skickar till röstskådespelaren syns Matilda
tillsammans med hans spelkaraktär, i en intim pose. Den tecknade Matilda har
långa ögonfransar, en nätt näsa, plutande läppar och rosig kind. Hon är placerad snett ovanför och kysser med slutna ögon den leende Shaco på pannan.
Motivet, den ömma kyssen, känns igen från andra bildtraditioner, inte minst
från konsthistoriskt och populärkulturellt håll. Den liknar den typ av vältraderade bilder som skildrar en öm och omhändertagande femininitet, en kvinna
som kanske värnar sitt barn eller vårdar en man. Genom sin intervisualitet bär
Matildas egen teckning med sig fler berättelser än vad den i sig själv kan berätta, enligt Mirzoeffs teori (1999). Han påpekar att andra liknande referenser
i betraktarens minneserfarenheter färgar tolkningen. Bildens tecken, njutningen som etableras genom plutande läppar, slutna ögon, kropparnas position
och så vidare förstås kort sagt för att de redan är välkända. I bilden etablerar
Matilda sig själv som ett feminiserat jag utifrån vad Butler (1999/1990) benämner som en heteronormativ matris. Sett till hela den visuella händelsen,
den som också inkluderar den plats och situation genom vilken bilden ses,
visar hon samtidigt handlingskraft. För det är Matilda som väljer och tecknar
fram motivet och det är hennes alter ego som kysser. Och det är vidare Matilda
som väljer att skicka bilden till Kevin, som hon vet publicerar fanartbilder på
sin Facebooksida. Matilda vet att kändisskap stärks av att ha hängivna fans
och hon förstår helt säkert att olika sätt att synliggöra detta är betydelsefullt
för en röstskådespelares yrkeskarriär. Den kunskapen nyttjar Matilda i sin
kommunikation med Kevin.
I det visuella påståendet om en kyss och om intimitet blir både karaktären
Shaco och röstskådespelaren Kevin mottagare. I kommentatorsfältet förklarar
Matilda sina intentioner och Kevin accepterar att visa sig tilltalad genom ett
vänskapligt och kärleksfullt ”love ya” och Shaco, karaktären som helst lönnmördar, blundar och ser ut att njuta av kyssen. Platsen för mötet är officiell,
vem som helst som passerar förbi på röstskådespelarens facebooksida kan se
kyssen och följa konversationen. Det publika i eventet ger scenen vittnen. Matildas teckning fungerar performativt. Den gör en relation.
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Bild 23. It [is] Shaco and then there´s me in a fancy summoner robe. love ya :D ♥.
Skärmdump från Facebook på forskarens dator visar Matildas inlägg på en röstskådespelares
facebooksida. Den tecknade färgbilden föreställer Matilda kyssande Shaco. Kommentatorsfältet innehåller hennes beskrivning av bilden och svaret från röstskådespelaren.

Under rubriken ”Visuell kultur: historiska instamoments” beskriver jag hur
visuella berättelser också inkluderar den kommunikation som sker i bildens
kommentatorsfält. Matilda tilltalar skådespelaren: Here's some fan art for you
Kevin!! Well as you can see it Shaco and then there's me in a fancy summoner
robe. love ya´ love ya :D ♥.
Fanartbilden är riktad till Kevin (röstskådespelaren), motivet skildrar
Shaco (gycklaren) och Matildas alter ego. Här som en ”summoner”119 iförd en
snygg lila mantel, en ”fancy summoner robe” skriver Matilda och recenserar
sin egen karaktär som fantasifullt snygg. Hon avslutar med ett love ya´, en
vedertagen hälsningsfras, men också ett påstående: jag älskar dig. I den visuella berättelsens bild och kommenterande text knyts Kevin och Shaco ihop,
genom förklaringen ”som du kan se är det Shaco och jag” och vidare genom
att lägga till ”älskar dig” vilket riktar sig till den som är tänkt mottagare av
påståendet, det vill säga Kevin. Sammanknytningen mellan Kevin och Shaco
sker i en och samma korta kommentar och bilden på de kyssande figurerna
kompletteras med ett slags vänskapligt, bitvis laddat språk, där en fancy robe
kan översättas med mantel, men där också ordet fancy kan stå för fantasifull
såväl som snygg som något mer lustfyllt. Matilda interpellerar (Butler, 1993)
Shaco och Kevin och hon gör dem till ett, trots att de existerar i två olika

119

Matilda översätter summoner till åkallare när jag ber henne att förklara, ett annat ord skulle
kunna vara sierska, det vill säga någon som kan kommunicera med högre krafter.
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verkligheter (se Mol & Law, 2004). I intervjuer och under observationer noterar jag återkommande hur Matilda berättar om hur förtjust och förälskad hon
är i Shaco och i Kevin, oftast som om de vore en och samma. Även den Matilda som tecknar och den som blir avtecknad blir sammankopplade i Matildas
kommentar: ”som du ser är det jag i min fina mantel.” Med hjälp av sig själv
i tecknad version kan hon möta den animerade Shaco i en omfamning och en
kyss. Samtidigt kan hon tilltala Kevin genom att visa upp sina färdigheter i en
genre som ligger nära populärkulturen, fanart. Hon visar sig professionell genom att vara den som tecknar bra fanart. Och Kevin uttrycker att han blir imponerad, han lovar att visa upp bilden på sin YouTube-kanal. Det kan tyckas
som att skillnaden mellan fiktion och realitet, inte blir särskilt stor för Matilda.
Om det vore en enskild människas fantasier och åtrå så vore exemplet spännande i sig, men här händer något mer. För inte heller för de övriga informanterna i klassen, gör skillnad, visar det sig, mellan en kärlekshistoria via sociala
medier och en som sker där kroppar möts så att säga hud mot hud. Lite senare
under våren undgår det ingen av oss i bildsalen att Matilda är nyförälskad, vi
får ta del av hennes berättelser om dejter och detaljer om den nya pojkvännen
på ett liknande sätt som vi tidigare lyssnat på hennes historier om Kevin och
Shaco. Klasskompisarna lyssnar välvilligt men kommenterar att endast en förälskelse åt gången är lämpligt. ”Har du sagt till din kille att du är kär i Shaco?”,
undrar Amanda. ”Ja, ja, ja, han [den nya pojkvännen] vet det, vi har snackat
om det”, skrattar Matilda och viftar undan kommentaren. Men inte långt därefter slutar hon att teckna sig och Shaco. Under vårens senare bilder byter hon
ut Shaco mot en långhårig trollkarl som liknar den kille hon nu dejtar. På några
av bilderna, där hon är nöjd med sin egen karaktärs uttryck, klipper hon sonika
bort Shaco och klistrar in trollkarlen. Tvåsamhetsnormen är en regel för den
här studiens deltagare och gäller utan uppdelning både online och off-line,
oavsett om den äger rum via bilder och kommentarer på nätet eller i en gymnasieskolas bildsal. Som Ringrose (2011 s. 601) skriver:
”Online space is also ‘plugged into’ offline space in an continual flow
of energies that constitute the virtual/‘real’, and therefore online engagements is no way free from the social norms of the users and user
communities; for instance peer groups at school.”

Konventioner och heteronorm i mitt exempel från svensk skolkontext och i
Ringroses empiri från brittisk skolkontext visar på hur dessa skapar förutsättningar för ungdomarna att förhålla sig till, oavsett var mötena och hur mötena,
kroppar emellan, sker. Mol och Law (2004 s.17) beskriver att en enhetlig berättelse om kropp inte är målet, istället strävar de efter en mångröstad berättelse om kropp, dess behov, uttryck och begär. De skriver fram verkligheterna,
snarare än perspektiven, som flera. I exemplet med Matildas bilder framträder
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just ett sådant flerfaldigt narrativ, när Matilda utökar möjligheterna att kommunicera sin förälskelse genom att både teckna fram den som en möjlighet
(mellan hennes alter ego och Kevins karaktär) och att därtill kommentera den
för att starta en dialog mellan henne själv och Kevin. Jag noterar att Matildas
två förälskelser är reella, de pågår/har pågått trots att de skiljer sig åt i graden
av fysisk närvaro.

Fördubblade kroppar i spel
Som jag har visat är Matildas förälskelser reella, inte bara för henne, men
också för andra. Det finns (ur det mänskliga subjektets perspektiv) ingen klar
gräns mellan det som skulle kunna kallas verklighet och det som är fiktion.
Mols (2012) förklaring om flera versioner av verkligheten, snarare än flera
perspektiv, förtydligar tankebilden: att uppleva något och känna förälskelse är
möjligt även i den verklighet som materialiserar sig via skärmar. Mols beskrivning att verkligheterna ibland möts men ibland inte, kan också ses i exemplet ovan, där till exempel en tvåsamhetsnorm kan knyta samman Matildas
görande på den digitala arenan och mötet med den nya pojkvännen. Från att
ha varit två skilda verkligheter – den ena flirten på nätet med röstskådespelaren och den andra livet (inledningsvis utan partner) i skolmiljön – möjliga att
parallellt existera i, blir de genom regleringen av norm sammanflätade och
konfliktfyllda.
Flera forskare (Cárdenas, 2010; Sundén, 2002; 2010) har undersökt hur
gamers erfar förkroppsligande i spelvärldar. Sundén studerar inte bara interaktion mellan olika spelare, hon beskriver också hur det är att för stunden
”vara” en spelkaraktär och hur denna upplevelse har en dragningskraft i sig,
som Sundén beskriver som ”att vara absorberad” av en spelkaraktär, att skratta
ihop, att låta karaktären röra sig genom sin spelvärld och samtidigt tillåta sin
egen kropp att uppleva rörelsen. Den som spelar interagerar med andra spelare
och med spelet självt (Sundén, 2010, s. 37). Sundén (ibid.) beskriver erfarenheten som en fördubbling av kroppen. Sundéns beskrivning liknar de som Matilda gör när hon berättar om hur det känns att spela LOL med Shaco som sin
spelkaraktär. I projektet Becoming Dragon (se Poletti & Rak, 2014 s.19 f.;
Cárdenas, 2010) avskärmar Micha Cárdenas sig själv under drygt två veckor
från alla andra sinnesupplevelser än de hen får som drakavatar i spelvärlden
Second Life. Cárdenas ser sin avatar som en prototyp, ett sätt att pröva att
positionera sig som subjekt genom att följa sina begär. Matilda gör som Cárdenas och Sundén, hon skapar alter egon, eller prototyper som står utanför
hennes fysiska kropp. Men när Cárdenas och Sundén använder sina karaktärer
för att komma i kontakt med andra spelare väljer Matilda att i spelandet kliva
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in i Shacos karaktär. När hon spelar LOL i rollen som Shaco och hon tillåter
sig att känna och erfara begär till Shaco samtidigt som hon för tillfället är han.
Det finns, vill jag påstå, en aspekt av frigörelse för subjektet i Sundéns och
Cárdenas spelforskning. För Sundén blir spelandet ett tillfälle för den som
spelar att uttrycka och bejaka begär i en annan verklighet. För Cárdenas blir
det möjligt att göra nya identiteter bortom den egna kroppens fysiska gränser.
Lästa tillsammans skriver de om den typen av frigörelse från en fysisk kropp
som också Matilda gör i sina spelsekvenser och i sitt fanartsprojekt.
Men Cárdenas ställer också en större fråga i sitt avatarprojekt: Vad skulle
människor göra om de hade friheten att ändra sin kropp helt fritt? Möjligheten
att bli någon eller något helt annat finns där, men Cárdenas konstaterar att de
flesta väljer redan existerande positioner, visioner som redan berättats förut.
Matilda är en av dem. Nästföljande kapitel, Framtida blickar, handlar om hur
kroppar ändras för att uppnå framtidsblickars visioner, men under nästa rubrik
fortsätter jag att diskutera möjligheter och hinder för den sortens eskapism
som kroppar kan göra digitalt.

Att kunna spelets regler
Ett påstående som framstår som så uppenbart att det nästan inte behöver uttalas är det att social interaktion via digitala medier möjliggör för ett subjekt att
skapa bilder av sig själv, där den egna fysiska kroppen inte måste avbildas
naturalistiskt. Inte minst i mediedebatten framträder tal om hur internet och
sociala medier tillåter oss att spela en roll, att vara någon annan än den vi är.
Ofta förknippas detta med risk, med något som är farligt, som till exempel när
barn och unga varnas för den groomande vuxne mannen.120 Men Matilda utnyttjar möjligheten att förändra sitt kroppsliga uttryck på nätet i ett annat syfte.
Under observationstillfällena talar Matilda ofta om sin kropp som kraftig och
som storvuxen. Hon berättar till exempel om en personlig tränare som ska
hjälpa henne att gå ner i vikt och få henne i form. Själv är jag som forskare
inte heller fri från bedömningar av Matildas kropp, i fältanteckningar skriver
jag om ett snyggt fixat yttre med omsorgsfullt formgivna attribut som egengjorda örhängen med pokemonfigurer men jag noterar också Eccoskorna som
jag tror hon bär för att skydda knäna från kroppens tyngd och jeans som skårats upp i slitsar för, som jag tror, göras mer bekväma. Matildas visuella framställning av sig själv på nätet och i bilddagboken skiljer sig till stor del från
120

Se till exempel debattartikeln Skolan måste ta upp grooming i Svenska Dagbladet (inhämtad
2013-03-15) där en professor i psykologi och en kammaråklagare, Christianson & Rogland,
eftersökte vuxenvärldens och skolans ansvar att lära barn från lågstadieåldern och uppåt om hur
groomande män agerar på nätet.
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hur hon, och jag, beskriver henne med ord. Både hennes och mina ord, rör
aspekter av hälsa, men än mer norm kring hur en tjejkropp ”bör se ut” enligt
vissa samtida skönhetsideal. Ideal där just kroppens form och det som kan
räknas som storvuxet patalogiseras, trots att det snarast handlar om smakpreferenser. Coleman och Ringrose (2013 s. 133) sammanfattar en gemensam
observation: unga människor känner ofta att de måste ”se bra ut” för att tillåta
sig själva att visa upp sig på sociala nätgemenskaper.
Den visuella framställningen av ett feminint subjekt i relation till en man
kan därför kanske förstås som följande: för att få tillgång till kyssen med
Shaco förändrar Matilda bilden av sin kropp så att den präglas av den rådande
norm kring femininitet som styr inom stora delar av den gamingkultur som
hon tillhör.121 Hon kan, om man så vill, spelets regler – det gäller att vara smal
och snygg. Den egna kroppen estetiseras och formas av vad som är möjligt att
säga inom ramen för en viss kontext konstaterar Andra Siibak och Patrik
Hernwall (2011) i en mediestudie om unga tjejers onlineidentitieter. Butler
(1993) beskriver interpellationen som ett sätt att få status som subjekt, men att
detta subjektsskap kostar. Att bli till som Shacos summoner och Kevins chatkompis har ett pris: en normativ ”söt” femininitet.122 Matildas lust att ha en
förälskelse med Shaco/Kevin håller henne kvar inom konventioner för hur
heterosexualitet ska konstrueras, samtidigt som det också ger henne möjligheter att gestalta sig själv som hon vill, som den som ser ut som hon vill –
och som kysser den hon vill.

Bilder som bryter blickriktningar
I Matildas kommunikation med röstskådespelaren finns en tråd i konversationsfältet som leder vidare till en annan bild av Matilda. Det är röstskådespelaren som pekar på en intressant bild, när han svarar på Matildas tilltal i kommentatorsfältet:
“Awesome! It’ll be on the next show!! Love your profile pic too btw (do you mind if I show that to?) ”

Röstskådespelaren har sett Matildas tumnagelbild på Facebook och klickat sig
vidare för att kika på Matildas facebookprofil. Han ber om lov att få visa den
bilden i sin nästa show, det vill säga ett kommande klipp som han lägger ut på
121

Att gamingkulturen är full av sexism och stereotypa framställningar av femininitet och maskulinitet är här en underförstått påstående (jfr Schott & Horrell, 2000).
122 Jämför Sibaaks och Hernwalls (2011) diskussion kring begreppet ”cute capital” söthetskapital som en viktig del av unga tjejers identitetskonstruktioner online.
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sin YouTubekanal. Matildas profilbild är ett fotografi där hon är vitsminkad
till narr. Den egna munnen är ersatt av en målad tandrad med ett illmarigt
leende ögonen dramatiskt svärtade. Med galen blick stirrar hon rakt mot en
tänkt betraktare. Bilden refererar till populärkulturella framställningar, hon
liknar Jokern i Batmanfilmerna.123 Matildas profilbild bryter med den söta omhändertagande femininitet som hon, i det tidigare bildmaterialet, etablerat. Bilden bryter mot den norm som formade förutsättningarna för hennes bilder med
sig själv och Shaco. Matilda kan genom visuella berättelser presentera sig som
vid det ena tillfället en vacker summoner och vid andra tillfället en galen Joker. En konsekvent och enhetlig konstruktion av femininitet är troligtvis inte
målet – det verkar snarare viktigt att visa på vilka estetiska preferenser man
föredrar och samtidigt lekfullt utforska kroppslighet och förändring.

Bild 24. Skärmdump från Facebook på forskarens dator. Matildas bakgrundsbild – en tecknad
och digitalt redigerad trollkarl med lysande ögon och Matildas tumnagelbild: ett fotografi av
henne själv sminkad till narr.

Visuella berättelsers början och slut
Gemensamt för de visuella berättelserna i det här kapitlet är att de, som alla
visuella berättelser, överskrider den initiala bildmakarens intentioner och avsikter. En berättelse slutar inte när den som inledningsvis berättat sätter punkt,
i det här fallet genom att publicera sina bilder på olika forum på nätet. Det är
123

Till exempel som karaktären ser ut i skådespelaren Heath Ledgers och regissören Christopher Nolans tolkning i The Dark Knight från 2008.
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bara början på berättandet där andra kreatörer kliver in, kommenterar, förändrar och lägger till. En berättelse är aldrig just någons berättelse, den är fleras.
Den är Matildas, Josefins, Felicias och Cecilias men också killen på klubbens,
bildlärarnas, klasskamraternas, röstskådespelarens och alla de följare som ser,
lajkar och lägger till mening. Berättelser är sammanflätade med de digitala
tekniker som står till buds: Snapchats intimitet, Facebooks offentlighet och
biograferande, Instagrams hashtagssystem och Hot or Nots tvingande
svajpningar och pushnotiser. Berättelserna är beroende av och utnyttjar den
nya tidsrytm som skapas genom användare och digital teknik, där presens förlängs genom lajks, eller där någon kan skapa nutid av dåtid genom att se en
gammal, pinsam och förlegad representation av ett yngre jag.
Skärmblicken kommer i bruk när man betraktar digitala visuella berättelser. Det en blick som har speciella kvaliteter genom sitt avskalade sätt att möta
subjekten, där doft, taktilitet, smak och ofta ljud ställs i bakgrunden till förmån
för seendet. Ett seende som därtill förhåller sig till upprepningen, vi kan se
digitala bilder om och om igen och när och var vi vill.124 Hirdman (2018 s.148)
poängterar att ”det digitala är en affektdriven teknologi”, vilket hon hävdar
styrs av aspekter som tid och fragmentering. Det specifika med tiden i digital
socialitet, påminner hon, är både den ständiga tillgången till kommunikation
och den hastighet med vilken kommunikationen sker online, vilket leder till
fragmentisering och förenkling och att vissa känslor som hat, ilska, rädsla,
kärlek lättare slår igenom än komplexa känslor och tankeväxlingar. I empirin
i den här studien finns exempel på den snabba kommunikationstakten och på
starka känslor som till exempel förälskelse och skam, men i tillägg till dess
styrka visar det sig att känslorna är komplexa, kontextuella och att de cirkulerar mellan deltagande parter. Studiens empiri visar hur det pågående bruket av
sociala nätgemenskapsappar, den omedelbara och statementsinriktade kommunikationsformen, öppnar för känslomässiga responser. Men empirin visar
också det är inte givet vilka handlingar som följer, eller att en viss känsla är
dålig, eller för den delen bra (se Probyn, 2005, s.13, 162 och Halberstam,
2011). Vetskapen om att man kan bli sedd, att till och med ens yngre jag i ett
äldre flöde kan vara synligt för andras blickar skapar känslor, som hos Felicia
skam. Skam som enligt psykologisk teori får en att vilja bli osynlig inför andras blickar och som skapar passivitet – men som i exemplen i den här studien
istället driver förändring.
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Appen Snapchat, som var populär bland studiens deltagare, sågs i vardagligt prat som ett
undantag från regeln om att digitala bilder kunde återses igen. Samtidigt var det ganska vanligt
att deltagarna snabbt tog en skärmdump på bilder som dök under ett par sekunder i flödet. Det
gav den som lagt ut bilden en push-notis om att en skärmdump var tagen och följdes ofta av
uppsluppna skratt, som om det var en del av en förväntad lek. Den typen av händelser blev en
påminnelse av att alla digitala bilder, inte minst Snapchatsappens bilder, kan kopieras och repeteras. Och att Snapchats mjukvara bar på den sortens dubbelhet och lockelse: att på en och
samma gång verka både förgänglig och evig.
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Tjejernas visuella berättelser aktiverar känslor. Bruket av symboler som
sätter känslor i arbete gör att känslor cirkulerar mellan, och fäster sig vid, olika
kroppar (se Ahmed, 2004). Återupprepningen av ett visst narrativ och vissa
känslor, poängterar Ahmed med hänvisning till Butler, bidrar till konstruktioner av femininitet. Det femininitetsskapandet som hittas bland de här urbana
tjejernas (de som vuxit upp under en period då flickskapet stärkts och som är
en del av elevkulturerna på feministiskt medvetna skolor) visuella berättande,
innehåller också ett aktivt subversivt drag. Ett drag som lyfter fram viljan att
visa upp sig själv och berätta om vad och vem man åtrår.
Det är tydligt att det finns ett behov av upprepning, och av intervisualitet.
Tjejerna i de här exemplen berättar liknande historier gång på gång. Ofta upprepar de en normerande femininitet, en diskurs som går ut på att vara tilltalande: som pinuptjej i ett badkar, som en gåtfull vacker sagofigur i fanfiction,
eller som så attraktiv att den kille som alla är överens om är särskilt snygg,
rejtar en som sexigt het. Men relativt ofta ligger en annan norm nära till hands:
den som bryter mot skönhetsnormen ovan, där det istället gäller att addera en
påse chips, bli till som Jokern i Batman eller visa sig vara en stalker som
skrämmer män – åtminstone som historien återberättas den här gången. I den
sortens humorbilder finns ofta både det subversiva och det disciplinerande på
en och samma gång (jfr Billig, 2005 och Halberstam, 2011).
En av Ehlins (2015) poänger är att mänskliga subjekt också blir till som
bild i digitala kulturer vilket också bekräftas genom deltagarnas görande i den
här studien. Bilden av en själv uppfattas som en del av subjektet (Coleman,
2009). Bilder kan användas affirmativt för att tillfredsställa viljan till de
heterosexuellt konnoterade flirtar som beskrivits eller som i viljan att skapa
sig själv i ett attraktivt presens.
Mina resultat styrker att det som händer på sociala nätgemenskapsforum
skapar relationer och verkligheter, som inte bara angår en person utan också
andra, genom till exempel reglering och påminnelser om tvåsamhetsnorm. Resultaten belyser den komplexa bakgrund som finns i vad som kan tyckas vara
en elevs något repetitiva motivkrets där bild efter bild i såväl bilddagbok som
bilduppgifter återknyter till en spelkaraktär i ett onlinespel. De visar att det
inte handlar om en repetition på grund av brist på fantasi utan snarare en riklig
och kreativ dito som också strävar efter ett uttänkt mål: att realisera känslor
av förälskelse.
Visuella berättelser som skapas tillsammans med andra och som skildrar
en själv uppför också subjektet i sig. Berättelserna handlar om temporalitet
och förhållande till nuet: ett halvår är förlegat, igår är nostalgi, presens förlängs genom lajks, alla dessa tidsaspekter är kopplade till känslor vilket också
min analys påvisat. Nästkommande analyskapitel, Framtida blickar, fortsätter
att diskutera temporalitet.
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Kapitel sex: Framtidsblickar

Från föregående kapitel Vita blickar och Skärmblickar är det nu dags att rikta
analysen mot en tredje sorts blick, framtidsblickandet. Kapitlet handlar om
den sortens blickar som formulerar mål och önskningar och därtill motivation
för att börja berätta något om, med och genom kroppar – den sortens blick
som har förmågan att få ungdomarna att starta, vad jag kallar, kroppsarbeten.
Det handlar om blickar som riktar sig mot framtiden och formulerar önskade
mål utan att veta hur framtiden kommer att se ut eller om målen är möjliga att
nå. Samtidigt med framtidsblickarna träder studiens deltagares fysiska kroppar in i centrum och därtill de processer som kan räknas som tillblivande. Genom metodupplägget med en långsiktig etnografisk undersökning fanns möjligheten att få se hur det som en gång var framtidsblickar har införlivats i
nuet.125 Kapitlet slår därför lovar i tiden: från nu till då och slutligen tillbaka
till framtiden. I texten möter vi därför först Kira, Hanna och Ella i samtiden.

Nu: Samtida kroppar
Ett par år har förflutit sedan mina sammanhängande fältstudier. Kira, Hanna,
Ella och deras klasskamrater på NU-gymnasiet och Sköldbräckagymnasiet har
firat studenten och lämnat gymnasieåren bakom sig. Jag som forskare är kvar
med deras bilder och berättelser.
Kira och jag tar en fika ett år efter studenten. Jag är nyfiken på hur det gått
för Kira, som under gymnasietiden haft en uttalad ambition att bli professionell bodybuilder. Under fältstudierna styrketränade Kira sex dagar i veckan och
höll noga koll på matintag – och hur kroppen skulle skötas – för att kunna
bygga stora muskler. När vi nu ses berättar hon hur söker ny motivation för
sitt kroppsarbete efter att det visat sig att bodybuilding för damer inte längre
är en framkomlig väg för en proffssatsning. Hon säger att hon tränar men samtidigt tvekar, att hon inte riktigt vet vilken sorts styrkeidrott hon ska ägna sig
125

För att kunna göra den här typen av analys har jag gjort uppföljande intervjuer och genom
att följa de här deltagarnas öppna konton på några sociala nätgemenskapsappar under en avgränsad period efter den sammanhängande fältstudien.
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åt längre. Under samtalet formulerar hon nya mål som inte längre rör den egna
kroppens estetik men väl nyttjar den kunskapsbas kring fysisk träning som
hon har. Hon tänker starta eget företag med domarverksamhet och hon vill
arrangera egna tävlingsevent. Hon längtar också efter att bli personlig tränare,
kanske vore det kul att träna blivande blåljuspersonal i fysiska styrka, funderar
hon högt.
Hanna har numera tjugotusen följare på Instagram. Hon uppdaterar ofta,
poserar och visar sina svartpigmenterade ”blackworks-tatueringar” som är utplacerade från fotleder upp längs halsen där de avslutas vid haklinjen. De
sträcker sig ut över brösten och ut på fingrarna. Tatuering för henne är inte en
detalj, en liten symbol som man sätter någonstans där ett klädesplagg lätt döljer det, utan en livsstil och ett helkroppsprojekt. På de samtida instagrambilderna framträder hon med sin kropp som sitt eget varumärke och annonspelare: sexig med utmanade urringningar, korta minikjolar och välgjord makeup. Svärtade ögon och läppar som plutar. Ibland snuddar ett pekfinger munnen
som en intim viskning, kroppen poserar framför kameran så att kurvor förstärks, rumpa och bröst putar ut, midjan svänger in.126 Några gånger syns hennes kamera som ett attribut i bilden, som ett tecken på att det är en bild tagen
i ett intimt privat sammanhang, som till exempel när en spegel i hallen eller i
badrummet, eller något annat av heminredningen, skymtas. Mer ofta har hon
kameran på stativ och poserar professionellt, mot en helvit bakgrund. Ofta
lägger hon ut bilderna okommenterade, men ibland kombinerar hon bilderna
med stärkande text som ”acting fancy”, ”school photo poses” eller ”I don´t
want you as a best friend. Only bought this dress so you could take it off.”
Hanna bor utomlands och lever den vision som hon formulerat under gymnasieåren: hon är tatuerare och tatuerad och därtill modell.
Ella visar också upp sina bilder via sociala medier några år efter studenten.
Men istället för att som Hanna visa den egna kroppen klipper och klistrar hon
ihop kroppsdelar från porrtidningar och modemagasin. Som till exempel bilden av en man som med öppen mun och rödmosigt ansikte kastar huvudet
bakåt i orgasmens ögonblick.127 Han har lånat kläder från ett modehus, en rosa
Pradaväska dinglar över armen, benen slingrar smala och släta ner i ett par
enkla Asics. Ella fogar ofta samman nya kroppar bortom binära kön och bortom uppdelningar mellan människa, djur och ting. Hon bor i en europeisk storstad tillsammans med några kompisar från gymnasietiden. Ibland ställer de ut
på små gallerier. Hennes collage med udda figurer i haute couture-kläder varvat med exponerade närbilder på genitalier publiceras i en internationell konstoch modetidskrift i ett feministiskt temanummer. Där gör hennes bilder sällskap med samtida klädformgivares kollektioner och modefotografers konst-
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Se bildsvit 29-31på s.165.
Se bild 33 på s.180.
150
127

fulla, exklusiva bildreportage. I tidningen finns intervjuer med konstnärer, fotografer, modeskapare, aktivister men också modeller. Som till exempel
Hanne Gaby Odiele, en intersexuell modell. Att få visa sina arbeten i tidskriften är kort sagt eftertraktat, det bidrar till att etablera Ella som en ung och
lovande feministisk konstnär.
Ellas estetiska arbete runt kropp och kroppslighet bryter av mot den övriga
empirin i det här kapitlet. Det hade inte alls samma synliga påverkan på den
egna kroppen som de övrigas: inga hudceller injicerades med bläck och inga
muskelceller stimulerades att växa med hjälp av avancerade träningsscheman
och matintag. Istället utgick Ella från bilder av andras kroppar och skapade
visuella berättelser om kropp, genus och sexualitet. Som en parallell använder
jag empirin om hur hon under utsträckt tid arbetar med sina queera och artöverskridande berättelser i det privata och medvetet väljer att dölja de flesta av
bilderna under gymnasieåren. Genom hennes funderingar lyfter jag de risker
som hon ser med att göra uttalanden om kropp och kroppslighet, trots att det
inte ens är bilder som skildrar den egna kroppen. Bilder blir påståenden som
verkar göra något med den som skapat dem. Exemplet både flätar sig in i, och
bryter av mot, de andra deltagarnas kroppsarbeten.

Kroppsarbetenas förutsättningar
Under fältstudierna blev jag, vilket inledningen visade, varse hur viktigt det
verkade vara för många av tjejerna i min studie att blicka framåt mot ett tänkt
mål. Dessa framtidsblickar handlade ofta vem man skulle vilja bli men också
om en längtan efter erkännande. Många av ungdomarna i min studie uttalade
förhoppningar och föreställningar om hur de och deras kroppar skulle estetiseras och förändras. De följde olika trender eller förebilder, som till exempel
i det här kapitlet kända tatuerare och bodybuilders, som genom sina kroppar
visade på vad som skulle kunna vara möjligt att åstadkomma. Men deltagarnas
egna ungdomliga kroppar var under formering, ingen av dem kunde fullt ut
veta hur och på vilket sätt de skulle framträda längre fram. Trots det satsade
de engagemang och tid på sina projekt, med hopp om att kropparna skulle
svara upp mot förväntningar och fantasier.
Att bli till på det här mer omvälvande viset tar tid. Muskler, tatueringar, en
hel portfolio med bilder växer inte fram över en natt. När man berättar med
hjälp av (den egna) kroppen så sker det delvis på särskilda villkor och långsiktighet är en förutsättning. Just denna spänning mellan hägrande mål, framtidsblickar och den tid det tar att nå dit med den egna kroppen som resurs –
om det ens är möjligt – är det här kapitlets fokus. Jag är nyfiken på exempel
av kroppsarbeten där målet – det förväntade resultatet – inte på förhand kan
vara känt. Mitt intresse i det här kapitlet riktar sig därför mot att undersöka
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hur tjejerna Kira, Hanna och Ella (och några till) blir till, hur de blir kroppsligen möjliga eller kanske omöjliga genom sina framtidsblickar.
Ur ett performativt perspektiv kan man säga att vi ständigt gör, eller ännu
tydligare uppför våra kroppar. ”As part of our daily practices, we also do (our)
bodies. In practice we enact them” skriver Mol & Law (2004 s. 4). Amiena
Peck och Christopher Stroud (2015, s. 146) beskriver i sin artikel om skinscapes och tatueringar en strävan att formge kroppen som “aspired-to-identities” där kroppars materialitet har betydelse, som en plats för identitetsformeringar såväl som för maktrelationer. Att formge sig själv efter idéer om vem,
vad eller hur man önskar bli måste med andra ord undersökas såväl kontextuellt som fysiskt. Rebecka Coleman (2009, s. 87) driver en tes att både kroppar
och bilder är vaga i betydelsen att de inte är något som man på förhand kan
fastställa eller definiera, de bör hellre beskrivas som ofärdiga processer som
ständigt ingår i relationer. Att kroppar är föränderliga behöver knappast nämnas: kroppar växer, åldras, genomgår sjukdomar och så vidare och genom till
exempel medicinska behandlingar kan kroppar förändras. Men kapitlet handlar inte främst om den sortens processer som biologiska kroppar ingår i under
en livscykel utan om ett aktivt arbete med kropparna som estetisk resurs och
potential där tid är centralt.
Exemplen med Kiras, Ellas och Hannas, men också Kiras klasskamrat
Amandas kroppsarbeten blev några få utvalda bland de många andra berättelser som jag fått erfara under fältstudierna. På många sätt är de representativa
för de andra av studiens deltagare.128 Olika projekt kring kroppsarbete och estetik pågick som sagt ständigt, och trots att just de här tjejernas intressen för
tatueringar, kroppsbygge och collagekonst utgjorde tre sinsemellan olika uttryck hade de gemensamt att det var ett krävande genuskodat kroppsarbete.
Då andra ungdomar uttryckte intresse för flera olika sätt att uppföra sig själva,
(där de kanske kombinerade intresset för tatueringar, med yoga och mode)
ägnade sig Kira, Hanna och Ella engagerat sin tid åt väldefinierade, enskilda
projekt. De valde att dela med sig av sina berättelser till mig på ett sätt som
gjorde det möjligt att förstå och följa kroppsarbetet, också över tid.
Med tid i fokus kommer jag nu analysera och diskutera kroppens formbarhet, och den iscensättning av genus som görs inte främst för att visas upp i
nuet utan för att visa för framtiden. För att göra det kommer jag nu backa några
år och se hur detta kroppsarbete pågick under mina fältstudier.
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Olika sorters fysisk träning var vanligt, styrketräning och yoga nämndes ofta som sätt att
hålla kroppen i form. Tatueringsintresset har jag redan nämnt som stort, men också collagekonst
var vanligt. Dels för att collagearbete ibland ingick som en teknik i bilduppgifterna i skolan,
men också dels för att det var en populär bildgenre bland många av tjejerna när de hade tillfälle
att välja fritt bland tekniker. Många av det här kapitlets bilder publicerades på sociala nätgemenskapsappar, vilket också var vanligt förekommande.
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Då: Gymnasietidens kroppar
Mjölksyran svider i Kiras kropp och berättar när muskelspänningen är för
hård, vilket den blir när Kira lyfter mer än hundra kilo i bänkpress i gymmet.
Musklerna som Kira tränar svarar på träningen genom att brista, skapa träningsvärk för att sedan expandera och göra sig redo att klara nya och större
utmaningar.
Kiras och Hannas klasskompis Amanda visar stolt upp en ny färgtatuering
som hon fått gratis på ett event där en känd tatuerare visat upp sina färdigheter
inför publik med hennes arm som underlag. Hon låter oss som lyssnar på hennes berättelse förstå att hon blivit utvald för att hon med sitt röda långa hår
anses snygg och ”rätt sorts tjej” för en tatuering. Därtill är hon modig nog att
tacka ja utan betänketid när erbjudandet kommer. Amanda som tidigare enbart
haft svartpigmenterade tatueringar, vet inte att färgtatueringar är särskilt känsliga för exponering av ljus. Hon struntar i rådet som tatueraren i förbifarten
slänger ur sig: att skydda tatueringen mot ljus medan den läker. Hennes vita
blodkroppar arbetar hårt för att transportera bort de främmande färgpigmenten
ur det undre hudlagret. Kvar på armen blir en mjölkig blomma, dold under ett
lager av skinn, det skinn som blodkropparna lyckats rengöra från tatueringsbläckets metallpartiklar.
En materialistisk och filosofisk läsning av Amandas tatuering och Kiras
bodybuildarkropp kan göras med hjälp av Mol (2008) som diskuterar vad som
konstituerar ett subjekt. Mol äter ett äpple och pekar på komplexiteten i den
enkla handlingen. När hon står med äpplet framför sig är det lätt att särskilja
henne från äpplet, men vad är vad när hon ätit upp det? Är äpplet, dess
produktionshistoria, dess geopolitiska hemvist och dess näringsämnen en del
av hennes kropp – eller är hon till del gjord av äpple? Hur långt och hur vitt
sträcker sig de trådar som har bäring på något så trivialt som att äta ett äpple,
eller för den delen att tatuera in en bild i sitt skinn? Mols reflektioner är
användbara på flera vis just för att den inte avgränsar materialitet från
filosofiska frågeställningar, historia och kultur utan snarare lyfter relationerna
dem emellan. Mols fråga inbegriper möjligheten att tala om den kroppsliga
förändring som sker när tjejerna tatuerar sig och som också den bodybuildande
Kira genomgår, genom att vidga agensbegreppet bortom det medvetna tänkande mänskliga subjektet. Är bläcket som lägger sig som ett visuellt spår i
huden en del av Amanda och är det medvetna kostintaget en del av Kira? Vilka
andra spår och meningar följer med i produktionen av tatuerat skinn och
styrketränade muskler? Och vilka trådar kan vi, och behöver vi, spåra för att
förstå hur de visuella berättelserna – det vill säga den tatuerade kroppen hos
en gymnasietjej i en svensk storstad eller de välarbetade musklerna på hennes
klasskamrat – deltar i en produktion av femininitet?
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Kira som bygger muskler vet att hon måste bli stor i kroppen: krallig och
lite storvuxen, för att kunna åstadkomma bodybuildarkroppen. Hon äter stora
portioner av en välbalanserad kost varje dag för att ge kroppen förutsättningar
att växa, för att fett ska kunna bli muskler. Hennes djupa kunskaper grundas
på texter hon läst och vad andra inom professionen berättat för henne om hur
bodybuildingkroppar byggs upp, men också av egna praktiska erfarenheter, av
att pröva och testa sig fram med den egna kroppen som material (jfr Mol &
Law, 2004, s. 17). Det handlar med andra ord om hur föreställningar,
förväntningar och införlivade kunskaper materialiseras och realiseras i kroppens hud, fett och kött – och hur kroppen svarar upp mot dessa intentioner.
Mol & Law (2004) konstaterar att en kropp inte alltid drar åt ett och samma
håll: vi kan vilja något, men kroppen kan hindra oss, eller tvärt om. Kiras
medvetna styrning av matintag, kroppens växande och fettdepåer vars energi
bearbetas till muskler är ett intikrat spel mellan vision och kroppens
tillblivande. För interna stridigheter finns i tillblivande: i exemplet med
Amandas tatuering transporterar till exempel de vita blodkropparna bort
bläcket från Amandas hud på armen och samarbetar inte med den Amanda
som är stolt över sin nya tatuering. Istället tvingas den besvikna Amanda om
och om och om igen smörja in armen med Helosansalva och hon täcker tatueringen med en tunn gasbinda i hopp om att det ska få färgerna att träda fram.
Kira å sin sida vill egentligen träna mer, men ger sig till tåls för att låta
kroppens materia hinna med. Hon balanserar viljan att forma fram den
muskulösa kropp hon strävar efter med kunskaper om att det gäller att träna
medvetet och hållbart, men hon kämpar också med yttre omständigheter som
kommer att få konsekvenser för henne, vilka presenteras senare i kapitlet.
Min utgångspunkt är att kroppar och deras fysikaliteter inte är något som
har en tydlig skiljelinje mot omvärlden (Mol & Law, 2004, s. 9).129 Hudytor,
som ibland ses som kroppens gräns, är inte tillslutna utan öppna, de patrulleras
av immunförsvaret, men ibland tränger sig virus in. De släpper ut och in vätskor som svett och bläck. Bläckpartiklar som ristas in i huden, kan försvinna
från hudlagret men vandrar vidare för att kanske stanna i lymfkörtlarna
(Science Daily, 2017). Maten vi stoppar i oss blir energi som används till att
bygga muskler eller lagras i energirika depåer av fett. Kroppen som material i
produktionen av framtidsblickarna är ett komplext sammansatt levande
material som också reagerar på flera olika vis på de formgivningsförsök som
den utsätts för.
Med Mols & Laws (2004) begrepp the-body-we-do (kroppen-vi-gör) kan
man förstå kropp som uppförs i olika verkligheter och som något i högsta grad
formbart. Kroppen-vi-gör är något mer än kropp som objekt (något vi har, som
129

Gränsen mellan kroppar och omgivningen är, framhåller Mol och Law (2004 s.9ff) halvgenomsläpplig. Kroppen absorberar inte allt den exponeras för, vissa saker tränger in och blir en
del av kroppen, andra saker stöts bort.
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kan betraktas, granskas utifrån) och kropp som subjekt (något vi är). The body
we do-kroppen är en kropp som uppförs – där tanke och vilja samarbetar med,
eller skapar spänning mot processer som muskelcellers tillväxt och immunförsvarets arbete med yttre tillfört tatueringsbläck, men den är också något
mer än det egna subjektets uppförande av sig själv för den är också en del av
den performans som görs utifrån, från andras betraktande av kroppen. Den är
det som görs i praktiken, i skolan, på gymmet, i tatueringsstudion.
Att utgå ifrån praktikerna och kropparnas formbarhet är ett försök att ta ett
analytiskt grepp om empirin för att kunna studera ungas visuella berättelser
där kroppen tas i bruk och därtill de praktiker där detta görs, utan att förringa
den agens som en människokropp i sig själv har. Och vidare utan att glömma
bort de förändringar som skapas i kroppar genom fysisk, kulturell, social påverkan. Elizabeth Grosz skriver:

There is no preinscribed body; but it is always excessively etched. Whatever of
the social is written there is fundamentally open to reinterpretation, to
reinscription, to transformation through context, situation, and position. (Grosz,
1994, s. 137)

Grosz konstaterar att kroppen formas, eller ”etsats”, av det sociala, men att
detta etsande måste förstås som rörligt, förändringsbart och i relation till en
större kontext. Detta, tillsammans med den ovan beskrivna nymaterialistiska
ingången med ett vidgat agensbegrepp är det teoretiska angreppssätt som jag
kommer att tillämpa i följande analyser.
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Sugarskulls, indiska elefanter och skalet av en apelsin

Bild 25. Stella fotograferar resultatet av en tatueringsövning utförd på ett apelsinskal, ett
material som är lätt att träna på med egenskaper vilka påminner om mänsklig hud. Färgtatueringen föreställer en slända.

Under de terminer som jag följer NU-gymnasiets men även till viss del Sköldbräckagymnasiets ungdomar är skisser till tatueringar en av den mest återkommande sortens bilder jag ser. Detta ligger i linje med den journalistiska och
marknadsanalytiska undersökningen, Metropolitan Report (Maunoir & Alarcon, 2011) som visar att den urbana svensken är i topp bland tatuerade i världen. Det är tjejer i de bägge klasserna som ägnar sig åt att göra tatueringsbilder. Någon kille har en enstaka tatuering, men ingen av killarna ägnar tid åt
att teckna tatueringsskisser: det tycks bland deltagarna i den här studien vara
en feminint kodad praktik. Motiv som ”sugar skulls”,130 gamla fickur, sirliga
fågelburar, smyckade indiska elefanter, rosor med taggar men också ordstäv
och deviser finns i många av de skissböcker jag tittar i. Ibland återkommer de
också på huden hos studiens tjejer eller på deras vänner. Tatueringstemat var
ett så återkommande exempel på visuella berättelser och kropp att jag därför
vill ge ett par exempel på hur studiens deltagare interagerade med tatueringskulturen och dess kroppsestetik.

130

Sugar skulls är dödskallebilder inspirerade av mexikansk folklore.
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Stella från Sköldbräckagymnasiet har en egen tatueringsutrustning, en julklapp från föräldrarna. Det är ingen dyr grej, får jag veta, utan något som flera
har, eller tänker skaffa. När Stella och jag ses för en intervju berättar hon om
tatueringar hon gjort på frukt. Hon visar en grön- och svarttuschad trollslända
som slår vingslag runt skalet på en apelsin och berättar att just fruktskal påminner om mänsklig hud och de är därför perfekt övningsmaterial innan man
ger sig i kast med andras skinn som grund. Den här sortens frukttatueringar
pratar flera tjejer om i studien. En annan återkommande sak är att flera av dem
kan tjäna lite extrapengar på sitt tatueringsintresse. Stella, liksom Amanda,
Hanna och flera andra av studiens deltagare kan ibland ta betalt för att teckna
upp motiv åt bekanta som vill ha en tatuering men inte själva kan åstadkomma
ett snyggt original. De formger och tecknar upp efterfrågade motiv, eller tecknar av fotografier så att de kan appliceras som tatueringar.
Hanna på NU-gymnasiet berättar att studierna går trögt och att hon längtar
efter att gymnasietiden ska ta slut. Hon vill flytta utomlands, kanske gå på
konstskola, men helst av allt vill hon bara tatuera. Hon längtar så mycket att
hon övertygar sin pappa att ge henne en tatueringsutrustning och ställa om den
gamla gillesstugan i källaren till tatueringsrum. Hanna har därmed tagit sitt
intresse ett snäpp längre än de andra och hon har därtill skaffat sig en lärlingsplats på en tatueringsstudio. Tre, fyra dagar i veckan är hon där utan lön. Hon
insisterar på att det är värt det eftersom hon lär sig massor. Genom lärlingsplatsen och hemmastudion har hon blivit så pass duktig att hon får tatuera
kunder. När vi samtalar berättar hon ingående om tatueringsprocesser och
hennes kunskap om tatueringar verkar genomgående professionella. Hon diskuterar hur olika hudtyper reagerar på mötet med bläcket, om hur linjer kan
börja ”läcka” det vill säga bli bredare och mindre distinkta och hur det kan
förebyggas. Hon berättar hur man planerar en tatuering på en kropp som till
exempel är på väg att växa genom muskelbygge, hur tatueringen då ska placeras för att följa muskelns riktning eller hur man tänker kring tatueringar och
kroppar som åldras. Hon berättar hur hon gör för att intervjua kunder för att
förstå vilken typ av tatuering, vilken storlek och placering den ska ha för att
personen som ska bli tatuerad ska trivas med den i längden. Kort sagt verkar
hon trots att hon är ung ha erhållit ett slags professionalism inom ämnet.
Hanna är således redan under gymnasieåren mer kunnig än sina jämnåriga.
Men de tjejer som tatuerar fruktskal, visar upp foton där deras tatueringsdesign syns inristat i vänners kroppar, eller har självutförda tatueringar på kroppen är bara ett par steg efter i sin kunskapsprocess. Tatueringsintresset, så som
det såg ut vid de två storstadsgymnasieskolorna som jag följde, var utbrett och
kopplat till ett aktivt intresse hos just tjejer.
Birgitta Svensson (2012) och Beverly Yuen Thompson (2015) har analyserat tatueringskulturer i förhållande till frågor om femininitet och konstaterar
båda två att tatueringskulturen i västvärlden under nittonhundratalet varit en
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maskulint kodad domän, därtill specifik för vissa grupper av män, som exempelvis sjömän eller kriminella. Svensson (2012, s. 184) beskriver i en
etnologisk studie tatueringar på femininit kodade kroppar kan förstås som ett
visuellt kommunikationsmedel: ”Den [tatueringen] förstärker kroppen och
uttrycker personens sociala kropp samtidigt som den omvandlar den fysiska”.
På så sätt kan tatueringen fungera som en femininstisk manifestation för rätten
till den egen kroppen, menar Svensson (ibid.). Hon ser ett nytt skifte:
”Många kvinnor hävdar till och med att deras tatueringar är uttryck för att de
återtagit en förlorad rätt till den egna kroppen. Idag vill vi gärna se vårt sociala
medvetande utspela sig på våra kroppar och en större kroppsmedvetenhet har
gjort det acceptabelt att visa sin kropp genom att dekorera sitt eget skinn. Länge
var synen på kroppen att den borde döljas, diciplineras och kontrolleras”
(Svensson, 2012 s. 181).

Jag tolkar Svensson som att tatuerade kvinnor i samtiden känner sig friare och
mindre stigmatiserade än tidigare generationers tatuerade kvinnor. Att vara
tatuerad och kvinna kan så vara både ett politiskt påstående och ett estetiskt
tillägg till kroppen vilka båda leder till att en vilja att låta kroppen bli synlig i
det offentliga rummet. Thompson (2015, s. 20) som utgår ifrån amerikansk
kontext, fäster uppmärksamheten vid att kvinnor på senare tid förändrat tatueringskulturen. Från att ha varit en subkultur bland till exempel motorcykelkillar blev tatuerares vardag reality-tv med en världsomspännande publik, där
kvinnliga tatuerare som Kat von D blev globalt kända karaktärer. Även själva
tatueringsmiljöerna har förändrats genom att fler kvinnor börjat delta i kulturen, hävdar Thompson. Det märks till exempel genom hälsoregler och även
de motiv och trender som råder inom tatueringskulturerna, menar hon. Enligt
Thompson (2015, s. 157) utmanar och förändrar kvinnor med många heltäckande tatueringar normer för vad som räknas in som femininitet.
Det tycks som om ovan nämnd forskning kring femininitet och tatueringar
sammantaget visar på förväntningar på tatuerade tjejers förändringsvilja och
handlingskraft inte bara på ett personligt plan utan också på ett kulturellt.
Tatuerade tjejer beskrivs dels delta i, och ha deltagit i, en aktiv insats att vidga
utrymmet för vad som kallas femininitet (Svensson, 2012; Thompson, 2015).
Dels väntas tatuerade tjejer förändra och har förändrat en främst maskulin
kulturyttring till att också inrymma feminina subjekts frigörelse och synlighet
(ibid.). De har vidare bidragit till att göra tatueringsmiljöerna mer sunda och
hälsosamma (Thompson, 2015) och de har utvecklat estetiken (ibid.). På flera
vis verkar det finnas förväntningar på ett aktivt och medvetet
förändringsarbete kring tatueringspraktik och tatueringsestetik hos de som är
tatueringsintresserade tjejer.
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En meningslös bild?
Genom Hannas ord vill jag visa på en tatueringsintresserad gymnasietjejs
funderingar kring vad hon vill kommunicera och åstadkomma genom
tatueringar. Hanna och jag samtalar framför hennes skissböcker med
tatueringar. Dialogen nedan är hämtad ur en sekvens där jag frågar henne om
innebörden i några av de många tatueringsskisser som fyller sida efter sida i
hennes bilddagbok.
Hanna: Tatuering är ju ett bud [.]. Alltså jag kan ju inte säga att allting
betyder något. Den här är alltså helt meningslös [Hanna pekar först på
en skiss av en tatuering som föreställer en cirkuselefant som har fjäderplymer över huvudet, som hon sedan visar upp att hon har tatuerat på
den egna armen] Den här har jag designat själv. Jag lovade mig själv att
ha ett gäng som jag själv har designat, och då valde jag att ta den bilden
som folk gillade bäst och då blev det den här.
Maria: Va, vadå? Vilka är folk, eller vad menar du med det? [undrande
ton]
Hanna: [skratt] Ja alltså, jag fick mest komplimanger för den och det
var flera som frågade om dom kunde köpa den [förlagan] av mig för att
tatuera in den. Och då tänkte jag [.] att då gör jag det själv.

Hanna är på väg att säga att tatueringar är ett budskap, men hejdar sig mitt i
ordet budskap. Efter en kort tankepaus lyfter hon istället fram estetiken och
det faktum att ett visst motiv ses som åtråvärt av andra. Allting betyder inte
något framhärdar hon som svar på mina frågor. Kanske ska det helt enkelt
förstås som att Hanna, precis som andra mer välkända tatuerare som till exempel Kat von D eller Hannas favorit Sara Fabel, använder sin egen kropp
som en plats (jfr Svensson, 2012 s.184) för att saluföra sina verk. Den tatuering som verkar populär bland andra låter Hanna få en framträdande plats på
sin egen kropp hellre än att sälja förlagan. För kroppen, snarare än skissboken,
bär hon ständigt med sig och kan visa upp, likaså kan hon posta selfies på
sociala nätgemenskaper där tatueringen framhävs och därmed nå en än större
publik. I nästa excerpt återkommer en liknande hållning till tatueringars möjliga meningsskapande, när jag försöker få veta mer om motivens innebörd.
Maria: Jag tänker att det finns en massa symbolik i det här också, till
exempel att den här har två par ögon [Maria pekar på en av Hannas
skisser, där ögonparet mitt i bild fungerar för att skapa fler ansikten](.)
Att det betyder något.
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Hanna: Nja, inte riktigt. Jag vet inte riktigt (.) eller så här: Det är jättepopulärt med två par ögon just nu. Det är bara en sån där innegrej just
nu. Så jag bara testade att rita så.

Hanna ger inget svar på vad bilder med det som forskaren benämner som två
par ögon betyder. Istället väljer hon att framhålla motivets aktualitet: att
teckna fram flera ansikten ur ett och samma ögonpar så att bilden kan ses från
flera olika håll,131 är en innegrej och något som är populärt just för tillfället.

Bild 26. Foto av påbörjad tatueringsskiss. Hanna visar hur hon åstadkommer en symmetrisk spegelbild som framhäver flera ansikten: bland annat två ansikten i profil och ett ansikte en face som syns om skissen vänds upp och ned. Skissen är tecknad i hennes bilddagbok.

131

Motiven Hanna talar om syns i den följande bildsviten, 27-28, s. 160-161. Beroende på hur
tatueringarna placeras ser den tatuerade själv ovanifrån och den som tittar på tatueringen rakt
framifrån inledningsvis olika ansikten med olika uttryck.
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För Hanna är tatueringen inte en specifik symbol för något – den framträder
för henne snarare som ett estetiskt objekt – som något åtråvärt som flera vill
ha. Genom att placera några av dessa åtråvärda tatueringar på sin egen kropp
gör Hanna sig attraktiv och hon marknadsför samtidigt sin egen profession
som tatueringsdesigner. I ett tidsligt perspektiv uttrycker hon att ha ”ett gäng
[tatueringar] som jag själv designat” är något hon lovat sig själv att genomföra. Hon planerar och producerar sin framtida kropp. Hon gör det med en god
koll på vad den samtida omgivningen gillar – just nu. Här är det tidsaspekten
och trenden som är överordnad det enskilda motivets mening. Det är den tillfälliga trendens estetik och motiv som hon väljer att föreviga i huden.
Tidigare i texten, under temat plats, diskuterade jag MacDougalls (2006, s.
98 f.) begrepp social estetik och vidare det faktum att vissa saker formats och
iscensätts till exempel som en konsekvens av ett pedagogiskt paradigm. MacDougall beskriver ett fenomen där koder som ibland tappat sin forna betydelse
har estetiska uttryck vilka fortfarande talar och fylls med nytt innehåll. Hannas
val att tatuera in den bild som flest verkar tycka om kan förstås som estetiska
koder, och alltså som exempel på hur social estetik formar också då den ursprungliga betydelsen inte verkar ha så stor betydelse längre. Motiven, de
dubbla ögonparen, tecknade enligt old school-stilen, från tidigare bildepoker,
och inte minst från Hannas idol Sara Fabels konstnärliga uttryck. De har en
laddning som känns, men som Hanna inte kan, eller vill, reda ut. För de här
omnämnda tatueringsbilderna har ingen specifik innebörd för Hanna, i varje
fall inte som hon väljer att delge mig, annat än att den visar på reproduktionen
av en trend. Snarare handlar det om att sammanfoga bilder som tillsammans
har en mening för dem som gillar tatueringar: många tatueringar skapar en
snygg, sexig, åtråvärd, samtidstrendig och modig132 kropp – den tatuerade. Tatueringar ger kroppen värde.
I kapitlets inledning skrev jag att detta att skapa visuella berättelser med
hjälp av den egna kroppen sker på särskilda villkor. Tatueringens främsta kännetecken är att den är en del av den hud den en gång ristats in i. Växer kroppen
tänjs tatueringen ut, när samma kropp åldras kommer bilden att förändras i
takt med att huden mjuknar, stramar eller blir rynkig. Tatueringen kan blekna,
tappa form och möjligtvis avlägsnas med laser, men den kan aldrig flyttas eller
byta ägare, den är ett med platsen den upptar. Att den inte kan avyttras gör att
man skulle kunna påstå att den enskilda tatueringen saknar ekonomiskt värde,
samtidigt som det är givet att tatueringsindustrin omsätter stora ekonomiska
värden, givet den trend som tatueringar varit i Sverige och i anglo-amerikansk
kultur det senaste decenniet. Men värde kan ses på andra sätt: Hanna följer

132

Att vara modig framhålls bland flera av tjejerna. Det beskrivs som att man dels behöver mod
för att välja att tatuera sig och dels för att våga stå ut med smärtan under tatueringsproceduren.
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Bild 27. En av Hannas vändbara tatueringsskisser med detaljer som ansikten, hår, rosor och
dödskalle.

162

Bild 28. En av Hannas tatueringsskisser med detaljer som ansikte, dödskalle, halsband, hår och
fingrar.
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Sara Fabels och Kat von D:s strategier. Precis som de har hon ett långt uppklippt hår, kläder vars skärning eller genomskinlighet visar upp tatueringarna.
Som till exempel korta shorts, urringade linnen, djupa dekolletage, spets och
nät. Hon placerar medvetet ut tatueringarna med olika klädesplagg i åtanke
och kan på så sätt uppföra en kropp som får uppmärksamhet. Hon berättar om
viljan att bli omtalad bland dem som gillar tatueringar. ”Folk som är intresserade av tatueringar ska veta mitt namn” säger hon. Att bli känd är det tydligaste syftet med tatueringarna, som Hanna formulerar med ord under gymnasietiden.
Ställt som kontrast finns Svenssons forskning som beskriver tatueringskulturens utveckling från en del av en kollektiv praktik till vad hon menar är en
samtida individcentrerad hållning:

Så småningom blev tatueringarna, som tidigare varit en gemensam, rituell
praxis istället en del av ett personligt, visuellt och förkroppsligat minne, ett
slags sammanfattande redovisning av den privata individuella historien.
(Svensson, 2012, s. 184)

Svenssons påstående att tatueringar är något som intimt förknippas med det
egna subjektets tidigare erfarenheter, ett slags synliggjord livsberättelse, kan
säkert omfattas av många tatuerade. Kanske har också Hanna ett par sådana
tatueringar på sin kropp, men än mer framstår hennes intresse för tatueringar
som en del av en social praktik vilken är sprungen ur en samtida trend, där
inskriptioner i hud är en del av en kollektiv rörelse. Att skaffa sig fler tatueringar än de flesta andra har är för Hanna ett sätt att nå sitt mål som handlar
om att bli ihågkommen och erkänd. Hanna får också bekräftelse på att hon är
på väg att lyckas nå sitt mål genom hundratals instagramlajks per bild på sin
tatuerade kropp, och följarskaran på Instagram ökar stadigt. Hanna erhåller en
bekräftelse på sin status som tatuerare och tatuerad.
Thompson (2015, s.36) poängterar hur tatuerade kroppar drar till sig
intensiva blickar och hur än mer tatuerade kvinnokroppar blir starkt
framträdande i visuell kultur. Kvinnor i sig är hypersynliga, skriver Thompson
(2015, s.39), de värderas genom normer om skönhet, genom att bli betraktade.
De tjejkroppar som har starkt framträdande tatueringar utmanar därtill, menar
Thompson, kulturella föreställningar om vilken sorts synlighet tjejer enligt
dessa normer borde vilja eftersträva. Hon tillägger att merparten av de intervjuade i hennes studie (se Thompson, 2015, s. 6) angav att de ville göra motstånd mot rådande kvinnliga skönhetsideal. Under mina samtal med Hanna
framgår det att hon inte, tvärtemot deltagarna i Thompsons intervjustudie, vill
göra motstånd mot sexualiserad femininitet eller mot skönhetsideal. Hon vet
att vuxenvärlden ibland förfäras över stora tatueringar på unga tjejkroppar,
men hon poängterar återkommande att det hon gillar är att få lajks när hon
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poserar och visar upp en ny tatuering. Skönhet och sexualiserad femininitet
sett inte bara till vad Hanna berättar, men också till vad hon visar på sociala
medieplattformar, är något hon eftersträvar. Att ”bli stirrad” på och att vara
hypersynlig är ett sätt att nå den bekräftelse, och skapar det kändisskap hon
vill nå. Supersynligheten är därmed en förutsättning och ett medel.

Bild 29-31. Bearbetade fotografier av en mobilskärm med Hannas Instagrambilder efter att
hon lämnat gymnasiet. I bild 29 poserar Hanna mot en vit bakgrund, hennes hand, med ett
armbandsur syns nära ansiktet. Armen, handen och bröstet täcks av blackworks-tatueringar.
I bild 30 håller hon sitt pekfinger mot läppar som hyschar, den andra armen kan anas sträcka
sig ut för att få rätt bildutsnitt i mobilkameran. Bild 31 är en spegelselfie tagen sittande på en
badkarskant där kameran och Hanna i helkropp syns i bild. I svanken syns en ny tatuering.
Hannas instagrambilder är skarpa till skillnad från de anonymiserade bilder som återges här.

Mina analyser av intervjuerna med Hanna pekar i en annan riktning än Svenssons (2012): Hanna vill inte, som Svenssons informanter, prata om tatueringar
som ett individuellt, personligt avtryck. Hanna är lockad av trender. Svensson
menar att tatueringar kan fungera som en feministisk manifestation för rätten
till sin kropp. Hanna vill väcka reaktioner, och vara hyper-synlig, men mest i
syfte att skapa ett kändisskap genom att låta sin kropp bli sedd av många. Hon
uttrycker ingen explicit feministisk agenda så som Thompson (2015) menar
att hennes studies deltagare visat på. Hanna vill inte beskriva tatueringar som
uttryck för ett budskap som ska förmedlas till andra genom hennes hud. Hennes tatuering med cirkuselefanten sitter på huden för att den är åtråvärd – något som fler vill ha – och som hon genom sin initierade position kunnat skaffa.
I nästa avsnitt har jag prövat att genom ovanstående resultat söka förstå Hannas tatueringar – inte genom att ta Hannas egen beskrivning för given – utan
genom att undersöka den trend och trendkänslighet som Hanna pekar ut som
viktig.
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Inhale – Exhale
Hanna tycks vilja skapa en igenkännbar, synlig och trendriktig kropp. För att
nå målet återanvänder hon visuella uttryck, som när hon under en av de sista
fältstudiedagarna visar mig sitt senaste projekt där orden ”Inhale” och ”Exhale” snirkligt skrivna i en så kallad script tattoo pryder en stor del av hennes
kropp. Hon bär ett avslöjande plagg så att texten träder fram. Orden liknar ett
mantra, eller kanske en sankalpa133 som en påminnelse om att en av kroppens
mest autonoma funktioner, andningen, också kan styras för att skapa en upplevelse av mental stillhet och ro. När jag, för att förstå mer om Hannas intresse
för det som är ”inne just nu”, bildsöker på orden ”Exhale, Inhale och Tattoo”
på internet ser jag att orden finns tatuerade på många kroppar. Antingen formuleras de kort och gott som hos Hanna: andas in – andas ut. Lika ofta skrivs
de ut ”Inhale the future, Exhale the past”. Tatueringen fungerar uppmanande:
andas ut det förgångna och in det nya. Släpp taget om det som varit, blicka
framåt. En av de översta träffarna i min internetsökning på orden är en webbsida med citat som särskilt kvinnor kan bära.134 Merparten av citaten på webbsidan handlar om försoning och acceptans. De lyder: “Sometimes you need to
let things go”, “Through every dark night, there is a brighter day”, “We accept
the love we think we deserve”. Återupprepningen av vedertagna och feminiserade uttryck blir en del av det kroppsarbete som också Hanna genomför.
Slående många av citaten, inkluderat det exempel som undersöks här, Inhale–Exhale, kan kopplas till temporalitet. Varje andetag är ett tillfälle då tidigare, eventuellt sorgliga, obekväma eller besvärande, erfarenheter lämnas
för att istället ta in framtidens lovande möjligheter i kroppen. Det kan tyckas
som en motsägelse att just en sådan tanke som handlar om process och framåtskridande ristas in på ett delvis irreversibelt vis i huden på Hanna. Kontrasten mellan budskapet i tatueringen och tatueringen i sig skapar en spänning.
Samtidigt är den bakomliggande idén med ett mantra, eller sankalpa, just att
det ska upprepas till dess budskap blivit manifest i livet. Kanske är det också
därför Inhale – Exhale och de andra förslagen med tatueringscitat för kvinnor
som rör tid är så populära. Devisen på Hannas hud är en del av ett tidsligt
krävande kroppsarbete, ett pågående identitetsprojektet som Hanna genomför
för att skapa ett framtida jag. Den är en del av uppförandet av Hannas målbild:
som hon uttrycker det: ”Folk som är intresserade av tatueringar ska veta mitt
namn”.
133

Sankalpa är sanskrit och används ofta inom yogatraditioner. Ordet har betydelsen att vara
en intention som ska ge fokus och harmoni åt kropp och själ. Den används i olika yoga- och
mindfullnessövningar genom att upprepas i tysthet.
134 Sidan bär titeln ”Herinterest” (Keldgord, 2014) och innehåller en lista av de femtio högst
rankade tatueringscitaten för kvinnor. och innehåller en lista av de femtio högst rankade tatueringscitaten för kvinnor.
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Varje tatuering som Hanna adderar till sin kropp formar henne. Tatueringarna uppför kroppen, accentuerar olika platser på dess yta, som till exempel
då övre delen av bröstet inramas av spetsmönstrade tatueringar, vilket framträder bäst när Hanna bär linnen eller urringade tröjor, något hon ofta gör.
Eller som när tatueringar på armarna och händerna gör så att Hanna väljer att
posera med dem nära ansiktet på sina instagramuppdateringar. Det medför att
tatueringarna som pryder handryggen och knogarna syns i närbilderna. Ofta
hamnar ett finger på dessa bilder mellan lätt plutande läppar. Rörelserna och
poserna hör ihop med tatueringarna, de visar upp dem och förtydligar. Och
vidare uppför de tillsammans också en erotiserad kropp där olika kroppsdelar
feminiseras. Peck och Stroud (2015, s.140) formulerar det som att valet av
tatueringars plats – i Hannas fall låren, bröstet, fingrarna eller för den delen
hela den feminint kodade kroppen – övertrumfar betydelsen av tecknet i sig.
Vissa platser, i det här fallet kroppsdelsplatser, bär på samtida betydelser och
historiska traditioner, kopplade till olika funktioner eller symboler. Kvinnobröst och lår, kanske smala nätta händer, ung vit feminin hud, är inte bara en
yta på vilken en inskription görs, dessa platser samverkar med och är med sina
koder en del av tatueringen.
Flera feministiska forskare har diskuterat kroppars formbarhet och hur den
kvinnliga kroppen är görbar (Ambjörnsson, 2004; Bordo, 1993; Hirdman,
2001; Young, 2005). Att träda fram som ”naturlig” tjej kräver en hel del arbete: oönskad hårväxt ska noppas eller rakas, håret ska se naturligt fluffigt och
svallande ut. Ojämnheter i hyn ska slätas ut, ögonfransar förlängas med hjälp
av smink. Ambjörnsson (2004 s.164 ff.) och Skeggs (2000) beskriver gränserna för en ”passande” femininitet och vidare vad som sker när någon bryter
mot densamma. Hannas instagramuppdateringar föreställer ingen ”naturlig”
femininitet – vad det nu skulle vara – men väl det kroppsarbete som avkrävs
av den kropp som vill uttrycka femininitet. Det tillagda: det upprepade citatet
inristat på kroppen, en kraftig sminkning, färgat fixat hår är alla illustrativa
exempel på Butlers (2005) poäng om upprepningen som enda kärnan i iscensättningen av genus.
Här har tatueringen en särskild innebörd. Peck & Stroud (2015, s. 137) skriver att kroppsinskriptioner bär spår av sociala betydelser som gör något med
den synligheteten och närvaron hos den tatuerade kroppen över tid och rum.
Deras tanke om att läsa tatuerade kroppar som skinscapes, eller vad man
kanske kan kalla estetiska och språkliga landskap i hud, fungerar för att kritiskt undersöka sociala världar där inskriptioner på kroppen alltid ingår i större
sammanhang:

Thus, the idea if skinscapes encourages us to critically engage with a wider
complex of social worlds, both real and imagined, wherein inscriptions in place
(on the body or some other screen or materiality) are embedded in a network of
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(socio-politically informed) ’intertextual aesthetics’ i.e. popular culture and
narratives of aspiration, race, and social class. (Peck & Stroud, 2015, s. 149)

Jag menar att också Hannas inhale-exhaletatuering bär på intertextualitet, vilken Hanna själv inte vill, eller kan, formulera i ord under de intervjuer vi gör.
I hennes kropp uttrycks hennes samtids uppmaning om individualistisk självhjälp och hälsosam femininitet. Genom bläcket i hennes kropp uppförs den
normerande urbana feminina positionen som handlar om att berätta att livet är
så fullt av projekt och krav att det gäller att påminna sig om att andas ut och
att skapa sig en lugn stund i det förväntat – och normerande – hektiska och
stressade urbana livet. Tatueringen skriver en samtida mening i kroppen, som
kommer att bäras med i nya kontexter i tid och rum, och därmed också läsas
på nya sätt och iscensätta andra identiteter. Tatueringen i sig får sin egen
agens: hur den avläses i annan tid står bortom Hannas intention och kontroll.
Det populärbuddistiska budskapet om att andas in och andas ut som finns på
så många fler tjejkroppar än Hannas, ingår på så vis i en redan påbörjad berättelse som också Hanna traderar: bilderna, orden, estetiken som tatueras i skinnet, är aldrig neutrala utan fulla av mening, intressen och värderingar.

Miss Olympia
Det är eftermiddag på Valborgsmässoafton och NU-gymnasiets bildsal bubblar av prat och skratt. Bildlärarna Johan och Lena är på annat håll för att ordna
med avgångsklassens vårutställning. Det blir lärarkandidaten Victorias ansvar
att hålla stimmet i årskurs tvås formlektion på en godtagbar nivå. Några av
ungdomarna, med Frans i spetsen, kollar på galna YouTube-klipp på en laptop. Ett klipp visar en kortväxt person iförd vargpälsrock kliver på ett t-banetåg, inför förvånade medresenärer låter hen vargpälsen falla och rör sig sedan
lättklädd och med juckande poledance-rörelser runt t-banetågets ledstång.
Frans klickar sig vidare och garvar åt ett annat klipp där hundvalpar ramlar
baklänges när de ska fånga kastade ben. Lärarkandidaten suckar och försöker
mana fram arbetsro, men den här eftermiddagen är koncentrationen som bortblåst.
Kira är också en av dem som har laptopen uppe samtidigt som hon lite förstulet tummar på sitt keramikarbete. Hon visar mig vad hon tittar på: ett klipp
där bodybuildern Jenny Ståhl flexar musklerna i en tävling. Kira bodybuildar
också, hon kör dagliga pass i gymmet och träningen är noga genomtänkt.
Först två veckors hård men, uthärdlig träning, var tredje vecka maxar hon
och kör stenhårt. Det gäller att balansera, understryker Kira. Hon försöker
träna uthålligt så att hennes ännu inte fullvuxna kropp ska tåla de hårda passen.
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Kira drömmer om en proffssatsning. Hon vill bli ”stor, igenkänd, världsmästare, legend”. ”För det är ju så man lever för alltid och har möjligheten att vara
en inspiration för andra”, förklarar hon.
Det är i den uppsluppna stämningen under Valborgsmässoeftermiddagen
som Kira plötsligt hojtar ut att hon vill bli Miss Universum. Ett glatt skratt
rullar över klassrummet. Sonja tar på sig rollen att förklara för Kira att Miss
Universumtävlingen handlar om skönhet av den mer klassiska sorten. Tonen
är i min bedömning, inte nedlåtande, utan varm. Amanda iscensätter hur fåniga Miss Universum-kandidaterna är, när de ska berätta om hur de planerar
att göra gott för världen. Hon ställer sig upp och härmar hur den ena efter den
andra, med sin nationstillhörighet i sidenband runt axeln, försöker göra en empatisk, omvårdande och samtidigt attraktiv femininitet. Hon imiterar hur de låter naiva när de engagerar sig för klimatfrågan och för utrotningshotade djur.
Matilda lägger sig i och berättar målande om hur Kira skulle kunna stå i en
liten skir klänning och berätta om hur hon ska rädda världen och sen ”boom”
så spänner du musklerna och spräcker klänningen – alla skrattar åt Hulken-referensen. Julia, Kiras flickvän och klasskompis, skrattar också och stryker handen över Kiras rygg. Kira garvar och insisterar att ”Det heter typ Miss Universe – fast ändå inte. Eller så heter det Miss Olympia” rättar hon sig.
Poängen här är inte att peka ut Kiras felsägelse. Det som intresserar mig är
den rad av associationer som tar fart när Kira med sin stadiga, muskulösa
kropp påstår att hon vill bli världens vackraste kvinna. Ett sådant påstående
hanteras genom disciplinering: Sonjas och Amandas förklaringar av vad Miss
Universumtävlingen verkligen handlar om, och genom humor: Matildas tankebild om Kira i en skir klänning som spricker när Kira flexar musklerna, och
vidare genom förlöjligandet av de verkliga miss universumkandidaterna. Alla,
inte minst Kira och Julia, gör ett arbete för att rätta upp felsägningen. Kira
skrattar så att stämningen blir tillåtande och Julia stryker sin hand över Kira i
en gest som kan betyda kärleksfull tröst, eller sammanfalla med den uppmuntrande men också förminskande klapp på axeln ett barn kan få när hen sagt fel.
Begreppet social estetik förklarar hur en plats formas av makt, ideologi,
politik, pedagogik (MacDougall, 2006). Det förklarar vidare hur en plats med
specifika förutsättningar kan möjliggöra olika sätt för subjektet att positionera
sig i förhållande till den sociala estetiken. NU-gymnasiet som plats gör att
aspekter av sexualitet och könsidentitet är en öppen fråga i bildsalen, vilket
syns inte bara här men också i exemplet där Matilda manifesterar sin åtrå till
Shaco och Kevin (se kapitlet om skärmblickar). Här får man prata om kärlek
och om identitet och om man kommer ut som flata som bodybuildar är det en
del av det normbrytande som vanligtvis applåderas. Att som elev vara eller
hellre bli till som någon, att vara individuell, är i ljuset av den ungdomsstyrnings-diskurs (juvenocratic space) som råder på NU-gymnasiet, förväntad av
såväl ungdomar som vuxna. Det är ett legitimt görande i bildsalen. Kira bekräftar:
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”ända sen jag började här [på NU-gymnasiet] så har jag börjat tänka
annorlunda. Och om du bara känner dig bekväm med din kropp så (.)
så spelar det ingen roll hur det är med andra. Och jag tycker att det är
liksom bra om man vågar (.) Hur säger man det? (.) Express så som du
känner dig. Uttryck dig så som du känner dig. Och då spelar det inte
någon roll om det är ett manligt (.) om det är en kvinna som ser ut som
en man”.

I en ungdomsstyrningsdiskurs finns en social regel värd att analysera: man ska
uttrycka sig som sig själv och man ska ha ett pågående kroppsprojekt. Den
tillåtande devis ”du duger som du är” som NU-gymnasiets bildlärare ofta återkom till, ska inte förstås statiskt utan som en tanke om att få utveckla de personliga intressen vilka ofta är kopplade till kroppsliga uttryck och tillblivelse.
Man ska visa sig som en person som kommunicerar, uttrycker sig, visar sig
som ett subjekt som har en idé om vem man är – och vart man är på väg. Tid,
plats, den sociala estetiken är viktiga faktorer i berättelsen om och med kropp.

“Sorry lad you´re in my way”
Kira klär sig i mörkblå hoodie och jeans. Hon har kort frisyr och en stadig
kropp. Av personer som inte mött henne förut blir hon ofta tilltalad som kille.
Som när estet-klassen går på studiebesök i en formverkstad och Kira, liksom
flera andra klasskamrater, drar på benen och förflyttar sig lite tonårstrött genom lokalen. En av dem som jobbar i verkstan är engelsman och verkar irriterad över att en hel drös tonåringar invaderat rummet. Han tar snabbt sikte på
Kira, som inte är mer i vägen än någon annan. Med ett par stora kliv är han i
kapp henne och levererar bryskt: ”Sorry lad, you´re in my way” och föser
henne åt sidan. Jag tittar på Kira. Hon rör inte en min.
Det syns inte något yttre tecken på skam, ilska eller förvåning över att bli
inropad som grabb av en okänd man. Vid ett senare tillfälle berättar Kira om
sina upplevelser kring att definieras genom andra, då på den plats hon spenderar många timmar i veckan: gymmet.
Maria: Vad får du för respons på att du är vältränad?
Kira: ehum (.)
Maria: Vad säger folk till dig?
Kira: De säger att jag att jag är stor och lite läskig men det är (.)
Maria: Läskig? Hur då?
Kira: Jag vet inte, man kan bli (.) Jag vet inte. Vad det heter på svenska?
(.) Intimidated [skrämd, avskräckt].
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Andra kan bli skrämda eller avskräckta när de tittar på henne för att hennes
kropp avviker från konventioner om kroppar, berättar Kira. Viktigt att tillägga
är att hon under den här intervjun inte låter nedslagen av den upplevelsen. Så
här berättar hon vidare:
Det är just det att när jag tränar, då är det min fokus. Det är min värld
som jag lever i och eh (.) när nya människor kommer in till gymmet (.)
kan dom missförstå en. Vad jag hör väldigt mycket är att dom misstar
mig för en kille (.) Bara för min kropp. Och det roligaste är att jag fick
väldigt mycket respekt för det. Men när dom insåg att jag var en tjej, då
sjönk deras ego och då blev dom liksom så hära intimidated [skrämda,
avskräckta]. Att jag var en kvinna och jag kunde besegra – eller ja jag
var mycket starkare än killarna i själva gymmet. Och det var så (.) det
börja liksom. Att dom (.) liksom jag vet inte hur dom kände sig (.) men
ja dom tyckte väl att det var lite läskigt. (.) Och jag kände mycket makt
då. (.) Jag fick mycket såhär självkänsla och det kändes bra. (.) Att liksom det behöver inte alltid vara killar som gör starka [ohörbart] och
alltså man kan ju vara kvinna och vara stark som ett djur. Och det var
ju det jag var ute efter. Och jag tyckte att det kändes jättebra och det var
så jag fortsatte. Och ja, killarna blev ju lite halvt såhär (.) dom gick inte
fram och utan de kollade lite i smyg. Dom kollade bara på lång distans,
observerade mer.
Maria: Ja, men du märker att dom kollar liksom?
Kira: Ja absolut, man känner ju blickarna också.

Kira identifierar sig som tjej. När hon sjunker ner bredvid mig i klippansoffan
utanför klassrummet för att vila svanken från molande värk vill hon prata om
mensvärkstips. Tillsammans byter hon och jag råd och erfarenheter kring
menstruationssmärtor. Likaså i återberättandet av barndomsminnen är det som
lillasyster hon träder fram. Men hon beskriver också återkommande hur hennes mål – att ha en muskulös kropp, en kropp i världsmästarklass – inte alltid
tolkas av de som betraktar henne, till exempel i gymmet, som en möjlig feminin position. Där saknar hennes berättelse representation, det finns ingen möjlig referent. Hennes kropp uppför inte de stereotypt feminina dragen som killarna i gymmet verkar ha som referenspunkt för att se henne som tjej. I försök
att interpellera henne, att ropa in henne, i gym-gemenskapen finns ingen möjlig tillgänglig position. Det sociala spelet får en bugg, stannar upp. När hon
visar sig inte vara kille blir hon inte tjej, utan någon eller något som skräms.
Hon blir, för att tala med Butler (2004), unintelligble, obegripbar.
Kira tvekar inte över hur hon ska tolka blickarna i gymmet, och hon låter
förstå att hon också fått höra att andra gymbesökare misstolkat hennes könsuttryck. Ingen vet vad mannen i formverkstan tänkte när han tog sikte på Kira
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för att uttrycka sin frustration över att bli störd under arbetet, men man kan
konstatera att upprepningen av tillfällen då Kira markeras ut av andra är slående. Kiras uppförda kropp gör henne hypersynlig (Thompson, 2015), och det
är något som Kira förhåller sig till och funderar över. Synligheten har kopplingar till vilka andra ”texter” eller visualiteter som kan kopplas till det som
visas upp, hur dessa citeras i en kropp som till exempel Kiras. Hannas heltatuerade kropp är också hypersynlig, men på ett annat vis än Kiras. Hannas tatueringar är en del av en stor global trend, en trend där tjejer på de senaste åren
haft stora framgångar. Trots att fysisk träning, att forma sin kropp, utgjorde
ett stort intresse i båda fältstudieskolorna och i samhället i stort under fältstudieperioden, fanns inte samma mängd visualiteter att referera till för den bodybuildade feminint kodade kroppen. Den var inte lika ofta citerad och inte
på samma vis behäftad med den sortens global trend och intervisualitet som
tatuerade tjejkroppar.
Att inte visa upp igenkännbara tecken på könsidentitet väcker omgivningens reaktioner. Det som ofta citeras blir mer igenkännbart, vilket också kan
kopplas till normer. Det som ses som normalitet blir så ofta anfört att det efterhand uppfattas som ”naturligt”. Normer har en förmanande verkan, de utgör
gränser inom vilka subjekt oftast träder in, men ibland väljer att utmana. Att
inte visa upp igenkännbara tecken på könsidentitet väcker omgivningens reaktioner. Att bryta mot genusnormer kan också sammanfalla med att bryta mot
andra sociala normer, som till exempel de kring ålder. Judith Halberstam
(1998, s. 6) beskriver hur pojkflickan fungerar som position för det prepubertala barnet, men hur den som fortsätter samma görande av pojkflickighet efter
puberteten bestraffas. Yngre flickor som gör maskulinitet hyllas som fria och
självständiga, som ett tecken på att de gör en hälsosam femininitet med stark
vilja. Att uppföra pojkflickan med en postpubertal kropp, inte bara genom
yttre koder som kläder, frisyr och gestik, men också genom en medveten träning och kost som Kira, bestraffas genomgående av en heterosexuell kultur
(jfr Halberstam, 1998, ss. 6, 22). Görandet av en nästan vuxen pojkflicka är
inte bara ett tecken på motstånd mot könsnormer, utan ett motstånd mot vuxenheten i sig, skriver Halberstam (1998, s. 6). Med andra ord ett dubbelt kodbrott.
Sett till de här exemplen ovan är Kiras nära omgivning, hennes flickvän,
lärare och skolkamrater, affirmerande, även om de ibland blir disciplinerande,
som när Kira tar miste på Miss Olympia och Miss Universum. Men den samtida yttre omgivningen verkar sett till de här exemplen inte ha en större acceptans för mångtydiga könsuttryck än tidigare årtionden, då Butler (2004) och
Halberstam (1998) presenterade sina teorier. Vad säger då ett exempel som
beskriver en tjejs ambitiösa träning i en perifer sportgren som få tjejer verkar
vilja utöva? Butler (2004) beskrev en av konsekvenserna av att inte framträda
som tillhörig till ett binärt könsuttryck:
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To be oppressed means that you already exists as a subject of some kind, you
are there as the visible and oppressed other for the master subject, as a possible
or potential subject, but to be unreal is something else again. To be oppressed
you must first become intelligible. To find that you are fundamentally unintelligible (indeed, that the laws of culture and of language find you to be an impossibility) is to find you have not yet achieved access to the human, to find
yourself speaking only and always as if you were human, but with the sense that
you are not, to find that your language is hollow, that no recognition is forthcoming because the norms by which recognition takes place are not in your
favor. (Butler, 2004, s. 30)

En overklig kropp som inte erkänns enligt rådande normer får inte status som
mänskligt subjekt, skriver Butler. Att vara overklig är att vara ingen, att till
och med se sig utesluten ur den dikotoma ordningen mellan makt och underordning, i det här exemplet mellan han och hon. Kira blir overklig i okända
människors ögon. Men Kira vill skapa en utväg, hon vill göra sin egen kropp
bättre hon vill få den att bli supernaturell.135 Hon har ett mål i sikte: att bli
stark och legendarisk, en förebild för andra. I gymmet, inför skrämda killars
blickar, visar Kira sig stark som ett djur.
I Butlers (2004) text finns ett omdiskuterat exempel som gäller Reimer, en
person vars kropp genom medicinska skador på penis under barndomen kategoriseras och rekategoriseras som pojke, som flicka och åter som pojke. Reimer hittar, trots det bemötande vård- och samhällsinstitutioner ger honom,
nödutgången ur det normativa rummet. Butler skriver:

He shows, we might say, that there is an understanding to be had that exceeds
the norms of intelligibility itself. And he achieves this “outside” we might speculate, by refusing the interrogations that besiege him, reversing their terms, and
learning the ways in which he might escape. (Butler, 2004 s.73)

Reimer kan, spekulerar Butler, både undfly och ändra villkoren för att bli inropad som begriplig och könad. Här finns en likhet med Kiras exempel. Kira
drar nytta av den rädsla som några killar uttrycker när de inte förmår att se
hennes kropp som begriplig i gymmet. Hennes självkänsla tar bäring på deras
rädsla och devalverade självkänsla när de tvingas inse sig svagare än en tjej.
Hon känner blickarna och hon vet att killarna kommer hålla avstånd, de observerar på distans, men hon syns.
Kaye Mitchell (2008, s. 426) konstaterar att Butler i citatet ovan, när det
kommer till frågan om Reimers subjektsskap använder ord som ”we might
speculate”. När Butler pekar på den kombinerade risk och nöje som Reimer
erfar i underordningen och hans egna möjligheter att ta sig bortanför normer

135

Vad Kira menar med supernaturell förklaras vidare under nästa rubrik.
173

blir orden vaga. För skrivningen vi kan spekulera är inte att vetenskapligt konstatera, utan snarare att teckna upp en möjlighet för subjekt att placera sig utanför strukturer. Det kan på så vis kanske mer förstås som aktionsuppmanande
och politiskt än en reell möjlighet. Det verkar inte säkert, utan kanske bara
möjligt för ett subjekt, att ha agens som utmanar norm i Butlers text. Exemplet
kring Reimer rör också ett tema där Butler utsatts för kritik, dels för att det
aktionsuppmanande kanske inte korresponderar med den levda erfarenheten,
och dels hävdar flera posthumanister, har Butler en bristfällig syn på kroppars
materiella agens.136
Man måste ställa sig frågan om det är så lätt att ta sig förbi omgivningens
oförmåga att begripliggöra de som står utanför normer som rör könsuttryck,
könsidentitet i relation till juridiskt kön, normer där trycket på att vara entydig
och konsekvent är stort. En rapport från Ungdomsstyrelsen (2010:2) visar på
nedslående siffror när det kommer till unga homo- och bisexuella samt unga
transpersoners psykiska hälsa: i studien synliggörs såväl så kallade yttre som
inre hot mot en god hälsa.137 Depressionstankar liksom kränkningar och våld
eller hot om våld är överrepresenterat jämfört med samma åldersgrupp i Sverige som helhet.
En annan sak att ta med i beräkningen är att Kira inte ständigt är overklig,
obegripbar, supernaturell. Hon letar sig fram till tillfällen och platser där den
sociala estetiken skapar utrymme för erkännande och interpellation. Ibland
finns dessa rum på YouTube, när hon kollar på andra bodybuilders, ofta finns
de i bildsalen. Det finns i NU-gymnasiet en plats för eskapism. Drömmar –
som att Matilda i ett tidigare kapitel få dela kärleksögonblick med Shaco – och
som för Kira att erhålla titeln Miss Olympia, förhandlas men slås inte till
spillror just där.
Det finns som Butler konstaterar i sitt exempel med Reimer också fördelar
att uppföra en kropp som inte låter sig förstås enligt binär könsidentitetsmall
(Mitchell, 2008, s. 413). Kira menar själv att just det faktum att hon i vissa
situationer uppfattas som obegriplig, till och med skrämmande, är något som
hon både kan njuta och dra fördelar av. Men hon har samtidigt sökt sig till en
136

Butler anklagas dels för en bristande teori om kroppslig materialitet, där diskurs- och
signifierings-begreppen inte förmedlar den fulla erfarenheten av att vara ett könat subjekt
(Alaimo & Hekman, 2008; Mitchell, 2008) Kritiken fördjupas genom påståendet att
postmoderninstisk feminisms fokus på subjektifering missar en viktig poäng: att en förståelse
av identitet utan att inkludera kroppars materialitet också ingår i denna förståelsen blir
problematisk och improduktiv (Mitchell, 2008 s. 414).
137 Rapporten Hon, hen, han: En analys av hälsosituationen för homosexuella och bisexuella
samt för unga transpersoner som är från 2010, visar att det då var en fjärdedel av den här
ungdomsgruppen som haft suicidtankar. En femtedel hade utsatts av fysiskt våld av närstående
vilket var dubbelt så många jämfört med heterosexuella ungdomar i samma ålder. Bland de
homo- och bisexuella unga kvinnorna hade sextiofem procent upplevt sig utsatta för kränkningar.
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plats där en social estetik som främjar normbrott råder. I bildsalen blir hon den
som vill bli Miss Olympia. Klasskamrater och flickvännen hejar på. Lärarna
bekräftar och stöttar. Plats och tid gör skillnad för möjligheten att bli subjekt.
Så sammanfattningsvis: i det här sammanhanget kan Kira dra nytta av så
väl erkännandet av sig själv som subjekt som den makt som hon känner tilldelas henne när andra blir skrämda av hennes kroppsuttryck. Kiras tjejkropp
som varje dag laddas med den sorts muskler som kulturellt ses som maskulina
pekar ut en norm som upprepar tillhörigheter och värnar sociala kategorier.
Det låter ödesmättat, men samtidigt har Kira hittat ett sätt att uppleva motståndet som hennes yttre ibland möts av. Hon bygger självkänsla genom upplevelsen av makt och styrka, hon återkommer flera gånger till att hon tar det som
en komplimang att bli tagen för kille. I de följande avsnitten kommer jag att
fortsätta mitt fokus på subjekt och begriplighet, men då med ett bredare perspektiv än bildundervisningen och gymmet, nämligen idrottssverige.

Supernaturella människor
Kira tecknar superhjältekroppar till den sista slututställningen innan hon tar
studenten. Det är Marvelgänget: hjältarna Thor, Hulken, Ironman som fångar
hennes intresse och det är dem hon återger i fanartsstil. Superhjältar har hon
gillat sen hon gick i sexan. Då började hon köpa Fantomen- och Stålmannenalbum för att hon gillade bilderna av muskulösa kroppar. Kira berättar:
[_]i serietidningar, i comics, vill de ha 3d-känslan. Där försöker de
fånga den riktiga världen och den supernaturella människan. I manga
ser det inte riktigt likadant ut. Människor [inom mangastilen] är lite
missformade och jag vill ha dom här mänskliga, så realistiska formerna
som möjligt.

Den supernaturella kroppen liknar en mänsklig kropp men har större och mer
välutvecklad muskulatur. Den är för att använda en analogi från Halberstam
(2011) – som hon uttrycker sig i sina analyser av populärkultur och tecknad
film för unga – ett mer kreativt och överraskande sätt att vara i världen. För
att förklara hur en sådan supernaturell kropp ser ut nämner Kira skådespelaren
och kroppsbyggaren Dolph Lundgren, men också bodybuildern Jenny Ståhl
som exempel. Den supernaturella människan finns med andra ord inte bara i
fiktionen. Det är möjligt att göra sin kropp supernaturell och för Kira är det
konst. I dialogen nedan talar hon och jag om kroppsestetik och bodybuildare.
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Maria: Eh alltså dom som bygger [muskler]?
Kira: Ja dom är konstnärer. Dom använder sig själva som lera, som
penna och färg. För att försöka forma sig själv[a]. Så dom har väldigt
mycket tankar och funderingar och åsikter kring det här, men ibland kan
dom inte riktigt säga det. Och jag vet inte (.) det är så jag relaterar till
det här och det är så jag tycker att det är intressant att göra det här för
det är liksom (.) det hör lite grann ihop och så. Och man blir dömd väldigt mycket på hur man ser ut. [Kira uttalar den sista meningen med en
tystare och mer förtrolig ton.]

Kira insisterar på att den som har en ”fin och stark kropp” får mer uppmärksamhet. Och med hennes ord gäller det att ”fånga någons ögon” både när man
tecknar och när man framträder med sitt kroppsliga jag. En viktig del av Kiras
påstående rör hennes definition av bodybuilders som konstnärer. Bodybuilding blir, tolkar jag henne, en estetisk och konstnärlig praktik trots att bodybuilders kanske inte alltid uttrycker sig i den typen av terminologi själva. Estetik, här i betydelsen skönhet, verkar ladda de olika visuella händelser som
har att göra med den byggda, muskulösa och för att använda Kiras ord, supernaturella kroppen. För att ta ett exempel: de, med Kiras preferenser, tilltalande
Marvelfigurerna är fiktiva ikoniska superhjältar, vars smartness och kroppsstyrkor räddar världen, men deras utseende är inte oviktigt. Skönheten, den
snygga kroppen finns där för att attrahera blicken, för att ”fånga någons ögon.”
På så sätt har de samma uppdrag som Miss Universum, men den senare genom
att värna, vårda och lysa med sin skönhet och företräda en nation – de första
genom att med våld säkerställa ordning och moral, utan att tappa looken. Feminint och maskulint i en dikotom ordning där en åtråvärd kroppsestetik som
är till för att betraktas är en gemensam nämnare.
Kira har upptäckt att personlighet räcker en bit på väg mot ett erkännande,
men en fin kropp tilltalar, enligt henne, ännu mer. Kroppens visuella uttryck
och iscensättning rankas mycket högt i de kulturer Kira relaterar till och verkar
i. Ett tydligt mål har hon gemensamt med Hanna: det gäller att bli synlig och
sedd. När Kira väljer medium för sina visuella berättelser om supernaturella
kroppar är det delvis genom att teckna, det är helst så hon producerar bilder
under bildlektionerna. Men mycket mer centralt, det som hon dagligen ägnar
många timmar åt, är att forma sin egen kropp så att den blir supernaturell och
stark. Hon använder estetiska resurser, förebilder hon sett på internet, i gymmet för att veta hur kroppen ska formas, men den egna kroppen används också
som material, innehåll och medium som en estetisk resurs. I nästa stycke introducerar jag hur hennes kropp, hennes estetiska resurs, blir synlig för och
interpelleras av omgivningen.
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Bodybuilding för tjejer är dött
Den sista gången som Kira och jag ses har det gått ett år efter den sammanhängande fältstudieperiodens slut. Vi träffas för att prata om hur det gått för
Kiras kroppsarbete, hur långt hon har kommit på vägen att forma kroppen till
en professionell bodybuildarkropp. Över en fika funderar Kira högt över varför muskelmassan skiljer sig åt mellan män och kvinnor och hon ger själv
svaret: det är ett resultat av generation efter generation med skillnader i arbetsfördelningen kvinnor och män emellan. Att jaga och slåss skapar en sorts
kropp, att laga mat och passa barn en annan, beskriver hon. Det kulturella blir
till biologiska förändringar, tiden och kulturen gör sitt (jfr Young, 2005). Men
när jag frågar om dessa skillnader gör coachningen är annorlunda för kvinnor
respektive män inom bodybuildingpraktiken citerar hon sin tränare: ”Nä, för
han säger att om man tar bort allt: skinn, kön, utseende då är det bara muskler.
Och muskler kan utvecklas på samma sätt.” I hennes sätt att resonera skymtar
olika sinsemellan konkurrerande diskurser om kropp, natur och kultur förbi.
Muskler är bara muskler, men samtidigt kan kulturen inverka också på det
biologiska planet, åtminstone under långa tidcykler och många generationer.
Med Kiras kroppsarbete som utgångspunkt finns det något som mycket
snabbare än evolution sätter krokben för Kiras pågående framtidsmål: kulturen och samtida idéer om hur femininitet bör göras. Kira berättar att under
det år vi inte setts har bodybuildingscenen för kvinnor radikalt förändrats. Hon
själv har utsatts för en kulturell påverkan som står i kontrast till den muskelmassa hon själv byggt upp i kroppen. Så här berättar hon:
Kira: Å, just det: Bodybuilding för tjejer är dött. Den här generationen
har inga mer deltagare. Så dom [Svenska kroppskulturförbundet] har
lagt ner damer, kvinnlig bodybuilding. [dämpad röst]
Maria: Dött? Menar du allvar nu Kira? Är det sant? [frågande ton]
Kira: Ja.
Maria: Men det är ju helt vansinnigt. Det är ju på tjugohundratalet! Med
Jenny Ståhl och dom här (.). [med emfas]
Kira: Det var hon som sa det till mig. Hon sa att det var dött. Och min
dröm är krossad för två månader sen (.) och jag tränar fortfarande – men
jag irrar runt – och letar efter ett nytt mål liksom. Men jag har fortfarande ett mål att visa att eh (.) man kan vara stark och man kan vara
kvinna.

Svenska kroppskulturförbundets beslut är ett hårt slag för Kira. Kvinnlig bodybuilding har ersatts av tävlingsgrenar som Body Fitness, Women’s physique och Bikini Fitness (Svenska kroppskulturförbundet, 2016). Det är
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tävlingsformer som inte alls passar en kraftigt byggd kropp. Alex Danielsson,
redaktören från tidskriften BODY berättar i en radiointervju från hösten 2013:
[_] på damsidan har bodybuilding fått ganska mycket konkurrens så här
på slutet av ett antal fitnessgrenar. Och i fitnessgrenarna behöver man
inte alls ha lika mycket muskler och inte lika mycket [ohörbart] på kroppen. Det vill säga man behöver inte ha lika väldefinierade muskler –
utan det räcker egentligen med att bara se snygg och vältränad ut. Och
i de här olika fitnessgrenarna ska man dessutom också försöka förstärka
de kvinnliga egenskaperna ganska mycket. Man har exempelvis paljettbelagda dräkter på sig. Man har högklackade skor och man är snyggt
sminkad och man ska ha håret bra uppsatt. Och så rör man sig på ett sätt
som man inte brukar förknippa med kroppsbyggande där man står och
spänner sig – utan man står bara och ser vacker och vän ut egentligen.
(Transskript radiointervju kring Svenska Mästerskapen i Muskler, radioutsändning i P4, publicerad 2013-10-05)

Paljetter är inte Kiras grej, inte heller en uppsatt frisyr. Hon våndas när hon
pratar om tävlingar ”där man ska stå sprejtannad i bikini”. Under den här perioden funderar hon över vad hon ska göra istället för bodybuilding. Hon är
inte riktigt nöjd med alternativen. Det finns en sport hon skulle kunna bli bra
på, nämligen tyngdlyftning, men det är samtidigt en gren som är farlig för
kroppen säger Kira. Tyngdlyftningen kräver explosiva lyft med maximal fysisk ansträngning. Målet är inte att lyfta på ett visst sätt utan att enbart lyfta så
tungt som möjligt. Det är visserligen något som Kira har potential för, att lyfta
vikter ingår i den dagliga bodybuildarträningen. Hon lyfter till exempel
hundra kilo i bänkpress, en vikt som hon ”tar” utan att någon står och passar,
men att lyfta tyngre än så innebär risker för muskler och kropp, vilket inte
känns så lockande för den hälsomedvetna Kira. Under intervjun formulerar
hon svaret på varför tävlingsgrenen dött ut: ”Folk är ju rädda för det. För det
är ju så att man blir ju stor och väldigt maskulin av sig. Det ses negativt om
man blir mindre kvinnlig.”
Maria: Men jag kommer ju ihåg att du satsade – att du ville bli miss
Olympia.
Kira: Ja, jag ville ju satsa på att bli proffs. Jag tänkte ju bli stor, igenkänd, världsmästare typ så här. Bli en legend. Det är ju så man lever för
alltid. Och man vill vara en inspiration vidare också. Inte bara visa att
man är man bäst, det var inte tanken. Men att inte vara [ohörbart] längre.
Maria: Inte vara rädd?
Kira: Inte vara rädd att vara maskulin. (.) För att vara sig själv. Eller för
att verkligen sticka ut.
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Kira är desillusionerad över att det som ses som avvikande, som till exempel
att ha en kropp som också konnoterar maskulinitet vid sidan av femininitet
fortfarande är så kontroversiellt i ett samtida Sverige. Det verkar till och med
som om det sker en tillbakagång i möjligheterna att uttrycka den här sortens
tjejkropp. Hon beskriver hur hon ”irrar runt” eftersom hennes mål ”att bli stor,
igenkänd, världsmästare typ så här. Bli en legend.” inte längre är uppnåbara.
Inte på grund av henne, utan genom förändringar i sporten som var svåra att
förutse. Att bli en legend är en framgångsberättelse som hon satsat på, men
legenden bytte premisser utanför Kiras kontroll. Kroppen är formad för den
ursprungliga visuella berättelsen och den feminina bodybuildarkroppen hon
redan åstadkommit genom rigorös träning har ett värde som i och med beslutet
om tävlingsstopp från Svenska kroppskulturförbundet devalverats. Att ägna
sig åt sina egna intressen att ”uttrycka sig som man känner sig” som Kira säger
och att odla de intressen man har som är en devis på NU-gymnasiet, ställs i
bjärt kontrast mot det svenska 2010-talets idéer kring femininitet och muskler.
Under nästföljande rubrik lämnar vi Kira och hennes påtagliga kroppsarbete och följer istället ett par exempel kring Ellas visuella berättelser. De har
gemensamt med Kiras att de ofta rör icke-binära könsuttryck och kroppar, men
skiljer sig åt i fysisk inverkan på den egna kroppen.

Transplantat och blickar
Ella kommer gående från bildsalarna i Sköldbräckagymnasiet. Hon är klädd i
svarta tighta jeans och en svart tröja. Det mörka nagellacket matchar stilen.
Hennes mellanblonda hår ligger utsläppt över axlarna. Vi tar stentrappan upp
till skolans översta våning där man på eftermiddagarna kan sitta i lugn och ro.
Ella loggar in på skolans wifi och öppnar upp sitt Tumblr-konto. Kontot är
fyllt av collage av kroppar i haute couture-kläder och coola outfits. Vid första
anblicken är det specifika personer som syns på bilderna, men vid en mer noggrann granskning ser figurerna lite aparta ut. Någon har en ovanligt grov, röd
hand i förhållande till ansiktet som i sin tur har ett drag av estetiserad anemi.
En annan följer modevärldens koder genom att vara riktigt lång och slank.
Hen är klädd i ett par gula byxor och en sjömansrandig skjorta från modehuset
Prada. Överkroppen ser ut att tillhöra en yngre manlig modell, men mitt framför nedre delen av buken syns ett rött objekt i genomskärning. Bilden av en
ituskuren rödbeta skapar formen av en anatomisk illustration av en livmoder.
Med Ellas saxskär blir utanpå också inuti och tvärtom.
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Bild 32-33. Två av Ellas collage, människor sammansatta av bildelement saxade ur
modemagasin, porrtidningar och sminkkataloger. Exklusiva handväskorna är viktiga
attribut. Bilden till vänster är från gymnasietiden. Den till höger är gjord strax efter skolslut.

En annan kropp bär ett feminint kodat huvud av typen heroin chic.138 Svetten
lackar i pannan. Ögonhålorna är mörka. En pälsjacka hasar ner över skuldrorna och figuren håller i en bunt sedlar som om det vore en kortlek. Kroppens
underliv balanserar på en falloslik tamponghylsa, men benen står stadigt i ett
par foträta sandaler. Det är som att lemmar och torsos inte riktigt hör ihop –
som om Ella någonstans mitt emellan kirurgens precision och trädgårdsmästarens omsorg om sin trädgård ympat på, eller transplanerat dit, nya delar och
kroppsorgan på sina modeller. Och hon har gjort det med vad som kan beskrivas som ett mått av visuell sadism.
Ella är passionerat intresserad av mode som konstform och det intresset har
tagit henne vidare till att göra bildcollage. Hon berättar att hon klipper och
klistrar samman fyra, fem bilder från olika modemagasin och reklamblad för
att skapa sin bild. På originalen syns spår av limrester och överlappningar där
bilderna ligger omlott. Inskannade får de digitala bilderna en högre finish, och
Ellas plan är att Tumblrkontot i framtiden ska fungera som en digital portfolio.

138

Heroin Chic är en look som kopplas till modeller med smala, lätt androgyna kroppar under
mitten av 1990-talet, Kate Moss var en av dem. Looken omfattar ett lätt dekadent utseende där
konventionell skönhet kombineras med uttrycket från heroinmissbrukares vanligtvis smala silhuetter, deras bleka, högblanka, svettiga skinn så som det kan se ut under ett rus. Se bild 34.
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Bild 34. Ellas collage, en tjej som sitter på en fallosliknande hylsa, med anemiskt ansikte
och en rödbrusig hand full av pengar. Hon flankeras av rosa blommor.

Ellas collagebilder kan kallas bricolage (Sturken & Cartwright 2009). Hon lånar och plockar samtida mode- och reklambilder för att uttrycka något nytt.
Bricolagebegreppet är mångtydigt: inom bildskapande används det oftast som
ett uttryck för att ”man tar vad man har” (Sturken & Cartwright 2009). Dick
Hebdige (1979/1997 ) använde begreppet för att förklara meningsskapande
kring subkulturella symboler ur ett antropologiskt perspektiv. Hebdige (2008,
s. 592) visade hur ett vardagligt föremål laddades med nya betydelser i nya
sammanhang.139 Ellas bilder kan förstås på båda dessa vis. Hon tar vad hon
har: modebilder. En del av bildernas ursprungliga betydelser följer med in i
Ellas nya bildvärld, men kombinationerna av olika tecken skapar också nya
betydelser som vänder och vrider på originalbildernas tematiker.

139

Hebdige (2008) menade att till exempel punkarnas bruk av säkerhetsnålen var ett talande
exempel. Från nyttopryl omförhandlades den till ett kulturellt kännetecken – ett piercingsmycke
för punkare.
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I det här avsnittet som följer Ellas visuella berättelser kommer inte Ellas
egna fysiska kropp att vara en estetisk resurs på samma sätt som hos Kira och
Hanna. Samtidigt kommer det att handla om bilder som har en stark koppling
till Ella, så stark att bilderna just då inte tål en större publik. Under intervjun
berättar hon att hon håller Tumblr-kontot som hon just visar upp för mig hemligt.140 Det är jag som forskare och hennes mamma som under den här perioden
bjudits in att titta. Två vuxna personer, men ingen jämnårig, är betrodd att kika
säger hon. Hon oroar sig för att ett för starkt modeintresse kan få henne att
framstå som ytlig. Ella säger:
”[…] det är det som jag blir så stressad över. Om jag (.) när jag säger
att jag är intresserad av mode, då tänker jag att folk ser på [mig] så här
(.) jag tänker mig att dom tror att jag är intresserad av sånt som Sofis
mode eller Chic.se eller sånt som är lite sånt dära.”

Chic och Sofis mode blir Ellas exempel på dåligt banalt mode. Chic och Sofis
mode innehåller mainstreammode, kläder och stilar som kan inhandlas på de
stora klädkedjorna vilka saknar de konstnärliga ambitioner som utgör Ellas
intresse. Att ens berätta att man är någon som gillar mode upplever hon som
riskabelt. Det finns en paradox i att Ella, vars projekt med bilder som gör visuella kommentarer till samtida kroppsestetik och till idéer om binära könsidentiteter på ett kaxigt queert och feministiskt vis, ändå upplever att hon måste
passa sig – inte för att hon bryter mot kroppslig cisnorm utan för att hon gör
det genom att använda modetidningar riktade till tjejer.
Genus och mode tycks för gymnasieeleven Ella vara på en och samma gång
ett passionerat intresse och en minerad mark och jag vill här i den sista delen
av kapitlet om framtidsblickar undersöka vilken makt publicerade bilder har
på den som publicerat dem. Vad händer i relationen mellan Ella och hennes
bilder? Vad står på spel när det kommer till de här visuella berättelserna för
Ella under den här tidsperioden? Kan Ellas visuella berättelser också sägas ha
betydelse på ett liknande kroppsligt vis som de har och får för Kira och Hanna?
Varför håller gymnasietidens Ella, som oftast ger uttryck för att vara en öppen
person, de flesta av sina modeinspirerade bilder av queerande kroppar hemliga, när hon bara något år efter gymnasieexamen publicerar betydligt mer
sexuellt laddade bricolage på gallerier och i tidskrifter? Svaret på frågorna
kommer jag att söka i Ellas bilder och utsagor kring bilderna, men också i teori
kring barn, femininitet och sexualitet.
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Ella deltar i flera andra sociala nätgemenskaper där hon lägger ut andra bilder, det är just det
här specifika Tumblr-kontot som hon håller hemligt.
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Den vita t-shirtens minimalism

Bild 35-36. Två av Ellas collage, en tjej med hamburgare som kjol och en hund med
blombukett. Bägge figurerna bär vita t-shirts formgivna av Jil Sanders.

En till det yttre till synes vanlig vit t-shirt återkommer i flera av Ellas collage.
Någon gång är det en hund som bär den, en annan gång en trådsmal mannekäng. Den här speciella t-shirten bär designermärket Jil Sanders och med det
kommer konnotationer. För om man, såsom Ella, känner till den tyska modeikonen Jil Sanders så vet man att hon är minimalist. Hon är en formgivare som
ut i minsta sömsmån reducerat ner uttrycken på sina klädesplagg så att antalet
sömmar och detaljer är så få som möjligt, så att det som till sist återstår bara
blir det mest essentiella: funktion och en ren ”vacker” form. Samma regelsystem gäller för den mannekängkropp som bär Sanders minimalistiska t-shirt
på catwalken: varje spår av onödighet är reducerad, till och med underhudsfett
och möjlig muskelmassa.
Ella beundrar Sanders estetik, men frågan är vad Sanders skulle tycka om
Ellas. Sanders får finna sig i att hennes mannekäng på catwalken – den mycket
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smala modellen med den minimalistiska vita t-shirten – får ett oproportionerligt stor huvud ympat på axlarna och en slabbig snabbmatshamburgare som
haute couture kjol. Hon förvandlas till en barbie – och en maträtt – på en och
samma gång. Ella berättar hur hon gillar kontraster, hur hon i bilden med modellen i den vita t-shirten och hamburgerkjolen ”vill göra det så tydligt som
möjligt, eller jag tror att jag vill förstärka att hon är så smal genom att sätta en
hamburgare som kjol på henne och för att det liksom inte hänger ihop. Det
funkar inte. (.) eh, och det blir en sorts kontrast.”
Modellens oproportionerligt stora huvud finns där för att föra åskådarens associationer till barbie-dockor och det är en väl beprövad visuell kod, ett bricolage byggt på intervisualitet för att skapa fler nya betydelser. Ella fortsätter:
[Det är] bara konstiga, sjuka skönhetsideal, som jag känner det. Om
man säger att man är intresserad av mode, måste man stå för att det är
en ganska dålig bransch. Det blir som om man tycker att det är okej. Att
man säger så där att, ja men jag är intresserad av mode och då står man
liksom (.) att då kommer såna här skeva skönhetsideal och sån där dålig
kvinnosyn på köpet.

Ellas rädsla, att bli anklagad för att stå för en ”dålig kvinnosyn” för att hon
använder modebilder i sina konstcollage, kan vid första tanken te sig orealistisk. Ellas Sanderscollage är knappast tvetydigt, det framstår snarare som ett
skolexempel på den väl etablerade kritiken av modevärldens osunda ideal.
Vid ett annat tillfälle berättar Ella om klädformgivaren Ann-Sofie Backs
visningar med vad Ella med en stunds tvekan kallar ”normala kroppar”. Ella
konstaterar att Ann-Sofie Back hade intentionen att motarbeta osunda modeideal, men att hon snart insåg att mediernas sökljus var snävt. Med mannekänger som inte följer modevärldens trådsmala kroppsestetik hamnade klädkollektionen i skymundan till förmån för en gnutta synlig underhudsfett, beskriver Ella.
Ella: [_] dom gånger där inte pinnsmala modeller används till exempel
på catwalken eller i modeuppslag, då fokuseras det bara på just det faktum att (.) kolla hon är normal, eller hon ser ut som en normal tjej. Eller
åh den här designern använder sig bara av vanliga kvinnor, och då
glöms designern bort. Och det är så tråkigt och det är då som ofta som
(.) till exempel Ann-Sofie Back hon har alltid tidigare använt sig av (.)
normala kvinnor vid sina visningar. Men hon fick ju bara uppmärksamhet för just det faktum att hon använder sig av normala kvinnor. Att
kläderna och designen glömdes bort. Så hon har ju börjat använda smala
modeller.
Maria: Har hon?
Ella: Ja, för att designen ska bli det som är viktigast.
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Berättelsen om Backs val att återgå till den ordning där modellerna är mycket
smala, visar på Ellas medvetenhet att det även för en väletablerad person kan
vara svårt att förhålla sig till kulturella föreställningar och förväntningar kring
mode, design och kropp. Det kräver överväganden där olika perspektiv ställs
mot varandra, överväganden som också syns i Ellas medvetna markeringar i
talet, där ord som beskriver kroppar som normala, upprepas eller omges av
pauser. Normal är inget man är poängterar Ella, det är något man kan uppfatttas som. I Ellas resonemang framgår att den största frågan inte rör huruvida
den mycket smala mannekängkroppen skulle vara vackrare än en annan inte
lika smal kropp, utan om att det kan visa sig ha negativa konsekvenser att
bryta mot estetiska konventioner. Back, konstaterar Ella, försöker vara etisk i
sitt val av modeller, men inser att det inte är värt det eftersom hennes medvetna normbrott skymmer hennes klädkollektion, det estetiska. Man kan dra
slutsatsen att den finkulturella delen av modevärlden numera kanske är mer
medveten om, men fortfarande inte kan bryta mot konventionen om att i en
samtida västerländsk kontext är det den smala feminina kroppen som är mest
begärlig. I den bemärkelsen står den inte ut från mainstream-modet som presenteras i Chic.se eller Sofies mode. Det blir istället medvetenheten om dilemmat som utmärker skillnaden mellan finkultur och mainstreamkultur och som
också blir det viktiga i Ellas utsagor. Medvetenheten tar sig subtila uttryck och
är något som inte säkert förstås utanför den egna kretsen. Tidigare i texten i
avsnittet om Visuell kultur och instamoments visade jag hur Ella förklarar att
bildens betydelse är flytande, att den ständigt förhandlas och förstås vänner
emellan. Ella sa: ”När det är en vän som kommenterar min bild och lägger till
en emoji så fattar jag precis vad den menar. Det behöver inte vara samma varje
gång, vi ändrar oss och väljer nya då och då, men när jag ser bilden så fattar
jag precis.” Hon och hennes vänner tolkar och använder till exempel emojis
på olika sätt beroende på kontext, trots det tycker de sig förstå varandras budskap fullt ut. De deltar i och formar en subkultur som tar form via sociala
nätgemenskaper. På samma gång framkommer vid flera tillfällen under fältstudierna att de också är medvetna om – och är en del av – de debatter om
bilders betydelse som pågår på olika sociala medieplattformar. Under fältstudieperioden hör jag ungdomar prata om trigger warnings och om kulturell
appropriering i vardagsprat om sociala medier.141 Under mina samtal med Ella
står det klart att Ella följer sin samtids diskussioner på sociala medier. Hon vet
att det samtida debattklimatet kan generera drev mot dem som enligt meningsmotståndare uttrycker ”fel åsikter”. Hon vet också att bilder som lyfts ur sitt
kontextuella sammanhang kan få nya betydelser bortanför den kontroll och
141

Trigger warnings, ofta förkortat TW för när en postning innehåller något som kan verka
stötande för en grupp. Kulturell appropriering, CA i den här betydelsen handlar om att (ut)nyttja
andra etniska gruppers visuella koder till exempel i frisyrer, attribut eller andra visuella uttryck
(Halberstam, 2016).
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intention som en bildmakare själv kan ha. Hennes egna bricolage är ju just
sådana exempel på bilder vars mening förskjuts och förhandlas om till nya
sammanhang och som därtill också lyfter samtida diskussioner. Ella förklarar:
”Det blir lite mer så här spännande och förbjudet om man använder bilder som
är lite tabu, bilder som folk kan ha olika åsikter om. [ _ ] Då blir det mer
intressant.” För Ella verkar det som gör en bild intressant sammanfalla med
det som gör publiceringen av densamma riskfylld. Under nästa rubrik presenterar jag en av den här sortens ”förbjudna” bilder och Ellas tankar kring dem.

Skeva lockande bilder

Bild 37. Collage av Ella, en närbild på ett ansikte som för en bakelse till munnen. Huvudskålen är utökad med två par runda bröst med godis nappar på bröstvårtorna.

Ett ansikte vars huvudskål ersatts av två barbröstade överkroppar lyser upp
skärmen framför mig och Ella. Ella har dolt, eller kanske hellre accentuerat,
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bröstvårtorna genom att sätta dit skära skumgodissvampar. Det är en alienliknande figur som riktar en sensuell blick mot betraktaren och samtidigt njuter
av en cupcake.
Ella beskriver bilden som ”lite porrig”, ”erotisk” ”djurisk” och ”skev”. Ella
berättar att hon reagerat över att nakna kroppar med runda feminint kodade
bröst är tabu. Ett naket kvinnobröst styr över vilken genretillhörighet en bild
får, resonerar Ella och fortsätter att förklara att på TV blir nakna kvinnobröst
en markör för att programmet är pornografiskt eller barnförbjudet. I andra
sammanhang kan bröstbilder exponeras fritt som till exempel i den kosmetikareklam från Kicks som Ella använt i sitt collage. Det är närmast nog komiskt att en så vanlig sak som ett bröst skapar så olika reaktioner, säger Ella.
Exponering av runda bröst blir antingen säljande bildmaterial med just flickor
och kvinnor som målgrupp, eller en markör för vilken åldersgrupp ett visst tvprogram vänder sig till, resonerar Ella vidare. Ibland ser hon de ursprungsbilder som hon saxat ur olika tidningar som riktade till den manliga blickens
begär – för att strax därpå formulera att ”det kan ju lika gärna vara kvinnor
som tilltalas av det här”. Och vidare: ”Jag vet inte (.) jag vet att jag satt och
tänkte jättemycket när jag gjorde det här collaget, men också för att de här
modellerna (.) de är ju typ i min ålder.” I videoklippet skrattar Ella och pekar
på brösten i collaget. Bröst, som med sin spänstiga hud och toppiga form, ser
ut att tillhöra en ungdom.
När Ella i excerptet skrattande konstaterar att modellerna i sminkreportaget
är i hennes ålder uttrycker hon genom skrattet sin egen kropps likheter med
modellernas, men hon markerar samtidigt en distans. Hon skulle inte låna ut
sin nakenhet till Kicks sminkkatalog vilket är en del av det mainstreammode
som hon inte vill förknippas med. Humorn, att kunna skratta åt bilderna är
däremot en viktig del av Ellas utsagor om bilderna men också i bilderna i sig.
Hon lyfter ironiskt fram normen: den slanka, men yppiga, nakna tjejkroppen
som ett absurt påympat ideal på modellens skalle.
Samtidskulturen runt Ella definierar ungdomar i hennes ålder som åtråvärda. Postpubertala tjejer har det som alla vill ha enligt en marknadsideologi:
den ungdomliga skönheten. Ung slät hud och toppiga bröst är element som
säljer smink och lockar betraktaren med en kropp att inspireras och njuta av.
Den nästan vuxna feminina kroppen utgör ett slags ideal som rör temporalitet,
något att längta fram emot om man är ung, något att försöka återskapa om man
är äldre. Det är en begärsbild skapad för den heteronormativt kodade manliga
blicken, men har samtidigt funktionen för den kvinnliga blickens begär att bli
begärd av en manlig blick, skriver Eriksson & Göthlund, (2012, s. 197f.). Den
skapar en intim homosocial gemenskap och kunskaper om hur man ”bör” visualiseras. Den har ett värde, som jag i studiens inledning benämnde som ett
”sexonomiskt kapital”.
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Susan Bordo (1993) pekade på kopplingar mellan marknad, sexualitet och
femininitet, och hur sexistiska mediebilder kunde kopplas till ohälsa, till exempel ätstörningar, hos flickor. Som en del av andra vågens feminism formades en växande kritik mot ett ojämställt samhälle där flickkroppar formas efter
normer som snöper möjligheter och utrymmen för feminina subjekt. Tankegodset har fått resonans i såväl skolans styrdokument som i kursplaner för
bildämnet och i samhällsdebatten. Bildämnet i alla skolans årskurser poängterar förmågan att skapa ”förståelse för hur bildbudskap utformas i olika medier” och utveckla kunskaper om hur bilder kan tolkas, som till exempel sexistiska reklambilder.142 Att göra collage för att kritiskt granska medie- och reklambilder är därför sedan länge en vanlig syssla i bildsalar. Somliga av Ellas
collage, som till exempel bilden med den barbieliknande modellen med en
hamburgarkjol är just närmast ett skolexempel på den typen av bilder, ett sätt
att visa på ett etiskt förhållningssätt som fördömer ”sjuka skönhetsideal”. Men
jag är intresserad av något mer: att ge en inblick i hur en ung person söker
efter mening bland de bilder av kroppar hen möter. Jag är intresserad av varför
Ella självcensurerar sina bilder under gymnasietiden. Ella vet att det inte är
okej att stå för bilder som solkar ner ung femininitet, en femininitet som ”ska
vara ren och oskuldsfull”, enligt Ella. Betydelsen av ordet ska är intressant,
Ella verkar veta att det finns en koppling mellan att vara ung tjej och att vara
ren och oskuldsfull, där det ena definierar det andra, en koppling som kulturen
är impregnerad av. I den här situationen fungerar ordet ”ska” för Ella här som
ett tvång – vilket väcker ett motstånd. Det verkar vara det som lockar henne
att vrida om bildens betydelser i andra riktningar. Ella berättar:
Ella: Jag vet inte jag bara kände att varför, jag tror inte riktigt att jag har
något svar på vad de betyder eller vad jag tänkte när jag gjorde dem,
men det känns som att det är nånting med den som man kanske känner
igen, alltså typ, det är nåt porrigt över den, det här med godis och blanka
kroppar liksom.
Maria: Mm.
Ella: Det är nåt sånt här fetisch- äcklig. Den är lite äcklig typ. Den är
som en utomjording, det kanske är dens huvud som fortsätter upp här,
den är lite skev. Det är något som är lite skevt med den.
Maria: Jag förstår. Men Ella du är inte en moraltant, eller hur? För det
är inte så att du försöker sätta ett kryss över den, eller säga no no, det
här är ju förbjudet.
Ella: [skratt] Nä nä!
Maria: För även om du skevar till bilden och gör den till konst så behåller du ju dom där kittlande elementen? [frågande ton]
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Se Skolverket (Läroplan och ämne i grundskolan Bild, 2018) och Skolverket, (Läroplan,
program och ämnen i gymnasieskolan, 2018) (Båda inhämtade 18-09-04)
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Ella: Ja, också för att kanske om nån annan hade så här (.) att dom här
bilderna är ju producerade för män, att män ska tycka att kvinnor är
vackra att de är objekt för män. Samtidigt som de här bilderna som de
är hämtade ifrån (.) det kan ju lika gärna vara kvinnor som tilltalas av
det här.
Maria: Mmm.
Ella: Och att jag tror inte att det är nåt fel i att såna här bilder görs. Men
att (.) man kanske måste (.) ja jag vet inte, jag vet inte alls vad jag ska
säga. Det känns som om att ja, jag vet inte.
2060 815>

Ella tycker inte att det är fel med nakenhet på bild som ett visuellt lockbete.
Men det finns något annat som hon är ute efter, något som anas i hennes utsagor men som syns desto tydligare i hennes bilder. Genom sina ”fetisch-äckliga”, skeva bilder gjorda av henne vars kropp uttrycker samma tidsbundna
ungdomlighet som de nakna tjejerna omskapar hon den visuella berättelsen.143
Hennes bricolage sätter snurr på idéer om kroppsliga normer och den konventionellt kodade manliga blicken. Den manliga blicken ersätts av en i det här
fallet kvinnligt homoerotisk flickblick där humorn är en viktig ingrediens. Följande excerpt visar på det.
För jag vet inte, jag har bara tyckt att det blir en jätte (.) sån spännande
kontrast mellan godis och socker som ofta är barnrelaterat och så där.
Jamen plockgodis till barn och sånt därnt. Ja, jag vet inte, jag vet inte.
[_]
Ja, men också så här: Jamen just därför jag har satt godissvampar istället
för bröstvårtorna. Det tyckte jag var jättekul, för dom ser lite grann ut
som bröstvårtor [skratt]. Och för så hära (.) för att kvinnobröst dom får
ju aldrig synas [skratt] dom ska ju alltid (.) Syns dom då är det liksom
så här porr eller så är det barnförbjudna tv-serier [med skratt i rösten].
Men alltså jag tycker att det är komiskt att om ett par bröstvårtor syns i
tv då blir det en jättestor grej. Och jag tycker att det är helt fånigt att det
blir så himla (.) Och det är väl lite komiskt att det blir en liten parodi på
att det är så censurerat att det blir komiskt.
143

Det är värt att tillägga att i dialogen sker ett samförhandlande av mening där forskaren, det
vill säga jag, gör ett påstående om att man skulle kunna vara en överdrivet moraliserande åskådare – en ”moraltant”. Påståendet kommer slutet av en längre intervju där jag genom mina
frågor försöker fånga upp Ellas kommentarer. Ämnet vi samtalar om är inte helt lätt. Det är för
Ella, vid den här tidpunkten, känsligt. Det handlar om material som hon inte visar upp för många
och jag arbetar genom frågor och påståenden på att få henne att förtydliga sina tankar. Samtidigt
kan starka påståenden forma en dialog, där man ofta söker konsensus. Att gå emot en forskare
som säger ”du är väl inte en moraltant” kan vara svårt. Jag anser trots det att den här typen av
intervjudialog är viktig för att ställa saker på sin spets och få fram en fördjupning.
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Flickblicken är här i Ellas berättelse inte, som hos Bordo (1993), fylld av ilska
mot en patriarkal struktur. Den kräver inte en avsexualisering av flickkroppar.
Den omförhandlar istället vem som får titta och njuta och hur. En annan stund
funderar Ella om man inte kan bli lite pryd inför bilderna. Hennes tankar spänner från en öppet bejakande av den typen av pirr som kan uppstå i mötet med
visualiserad naken kvinnokropp och den relation som detta pirr har till det som
manar till prydhet. Hennes visuella berättelser pekar på hur tabu skapar begär.
Hon spelar på kulturella föreställningar där det anses att barn bör skyddas från
konsumtion av sexualiserade bilder – vilket också bjuder in de som ”får lov”
att betrakta bilderna i en åldersgemenskap där det voyeuristiska blickandet blir
både legitimt och sexigt. Samtidigt är dubbelheten i samhället stor: bilder av
det här slaget finns tillgängliga och lockande för alla som kommer i kontakt
med reklam, medier och kulturella uttryck.
Modellens blickriktning i Ellas collage med de påympade brösten är viktig.
Originalbilden, den som är plockad ur en sminkkatalog, visar en ung kvinna
som med halvsluten blick tittar ner på betraktaren och som sluter sig i skamlös
njutning. Det utgör en påminnelse om att den unga feminina kroppen är objektifierad men att den också har makt genom att var åtrådd. Men mer än så:
bilden pekar på hur den unga tjejkroppen känner och visar begär. Anette Kuhn
(1985) omnämnde i sin studie av pornografiska bilder, representation och
makt den här sortens blick som en ”come on and look”-blick, en blick som
bjuder in åskådaren i akten. I den bemärkelsen produceras ett feminint subjekt
vars njutning legitimerar åskådarens dito. Fast i den här bilden har Ella lagt
till en betydelse, modellen visar inte längre bara upp en njutning som enbart
är kopplad till den egna kroppen, nu njuter hon av en smarrigt glaserad
cupcake samtidigt som hennes skeva huvudform lösgör henne från normer
kring konventionell skönhet.
Mitt intresse här är inte att slå fast en exakt tolkning av Ellas bild, genom
intervjun gör hon, just genom sina tveksamheter, klart att hon inte har ett fast
budskap att leverera utan att det snarare handlar om en ambivalens. Tillsammans gör hon och forskaren som intervjuar, ett uttalande om moraliserande
måsten, som när det kommer till unga flickor förstås som något mer komplext
än att bara tradera en offerposition märkt för flickkroppar och flicksubjekt.
Ellas kombination av blickar, barnrelaterat plockgodis och cupcakes ihop med
sexiga bröstbilder förstärker istället konnotationerna kring skevhet. Obekväma element i bildkombinationer finns i flera av hennes collage, som den
till synes drogade kvinnan som nästan penetreras av en guldig fallos, påtryckt
av ett feminint nagellackat finger, omgärdad av blomster. Man kan fråga sig
vem man blir inför andra om man visar sig vara den som tänkt ut den visuella
berättelsen? Vilka föreställningar kan bilden skapa hos betraktare som inte
förstår Ellas intentioner och humor? Och vilka föreställningar kan projiceras
tillbaka på Ella? Det är i det här sammanhanget man bör förstå Ellas rädsla för
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att göra sina bilder tillgängliga för fler än henne själv, hennes mamma och en
forskare.
Ellas resonemang är komplexa, inte minst hennes återkommande tvekan
kring vilka tolkningar som kan göras av hennes bilder och det ursprungliga
material som hon hanterar. Det går inte att slå fast bilders betydelser, men
bilders potentiella kraft märks i Ellas utsagor.
För att återknyta till temporalitetsperspektivet vill jag nu poängtera två
kopplingar mellan tid och kropp: det ena är att gymnasieålderns Ella gör valet
att inte visa upp bilderna. Den andra är Ellas egna funderingar över ålder kopplat till visuella kulturers sexualisering och fetischering. Jag börjar med det senare.
Barn och sexualitet är ett tabubelagt område (Egan, 2015 s.106; Sparrman,
2015, s. 123) Samtidigt gör de flesta barn sexuella erfarenheter under barnåren.144 Föräldrar och barn gör aktiva val att förhålla sig till mode som föreskriver klädkoder och färger anpassade efter könsidentitet. På barnavdelningen på
stora klädföretag hänger bikiniöverdelar i storlekar för flickbarn utan postpubertala bröst och tillbehör som kodas som flickiga som små handväskor och
smink. Samtidigt finns en opinion som agerar mot allt detta, en genusmedveten medelklass som markerar sin avsky mot uttryck som konnoterar vuxenhet och potentiell sexualitet (Ambjörnsson, 2011). Det råder med andra ord
dubbla budskap. Yngre flickor görs medvetna om att de borde dölja något som
ännu inte finns och samtidigt vara fria från kroppslig underkastelse. En liknande kluven moral finns runt barn och socker. Föräldralobbyer145 kräver
sockerfri skolvardag och vetenskapsjournalister som till exempel Ann Fernholm (2014) poängterar sockrets negativa effekter på barnkroppar. Samtidigt
har konsumtionen av glass och konfektyr enligt Statens jordbruksverk (2018)
fördubblats under de senaste femtio åren. Svenskar äter betydligt mer godis,
och verkar samtidigt alltmer uppmärksamma riskerna med ätandet. Godis
framstår som på en gång både farligt och åtråvärt precis som bikinibehåar till
platta flickbröst.
Plockgodis och blanka kroppar har blivit till fetischer, hävdar Ella. Hon
konstaterar att kontrasten mellan det barn förväntas gilla – plockgodis – och
det barn inte förväntas få se – sexualiserade bröst – både är stor och liten på
en och samma gång. Särskilt som modellerna som exponerar sina bröst i ett
sminkreportage tillsynes är i samma ålder som Ella, de sista åren av det som
juridiskt räknas in som barndom, det vill säga under arton år.
144

Sexuella erfarenheter är inte kopplat till samlag utan ses här i vidare mening som upplevelser, känslor, voyeurism och så vidare (Sparrman, 2006 s.80). Det vill säga något ett tankegods
om barns sexualitet som Sigmund Freud etablerade för drygt hundra år sedan, men som hamnat
i skymundan genom en sorts moralisk panik (Egan, 2015 s.107 ff.).
145 Som exempel kan nämnas debattartikeln ”Skippa sockret – om du älskar ditt barn”, Larsson
(2017).
191

Det andra exemplet som rör tid och kropp gäller Ellas val att inte visa upp
de här collagen under sin gymnasietid. Istället ligger de och bidar sin tid, som
om det fanns någon risk för att andras blickar på Ellas bilder också skulle
kunna kopplas till henne själv. Som om de ord som Ella nämner i transkriptet:
porrig, äcklig, djurisk, skev och erotisk också skulle kunna falla tillbaka på
henne på ett kostsamt vis genom hennes bildcollage. Bilder som inte ens föreställer den egna kroppen verkar trots det kunna bli en del av uppförandet av
en själv. I det följande vill jag koppla samman dessa tankar med Mitchells
teorier om bilders agens. Jag öppnar åter diskussionen för inte bara Ellas, men
också Kiras och Hannas och därtill några samtida konstnärers visuella berättelser. Senare återkommer jag till hur kulturella föreställningar och normer
kan ha betydelse för såväl Ella, Kira som Hanna som andra.

Bilders kraft
Mitchell (2005) diskuterar bilders agens i boken What do pictures want? Bilder har inte någon vilja, ingen intention, eftersom de är just bilder, men samtidigt påstår Mitchell, tilldelas bilder agens. Religiösa bilder, till exempel ikoner, kan få status som heliga och till och med ses som läkande. Propagandabilder har använts för att värva människor att stödja en viss åsikt, eller agera i
dess förlängning. Som till exempel IS-propaganda, eller för den delen ”America wants you-affischen” vilka värvat människor att gå i strid. En tredje kategori bilder är en typ som nyttjas som njutning av en viss grupp samtidigt som
de blir kränkande för en annan, som bilder som objektifierar kroppar och
åstadkommer sexism eller rasism. Dessa tre kategorier får stå exempel för hur
bilder både historiskt och i samtiden tilldelats en status och agens vilken ses
som frikopplad från de/den som inledningsvis skapat bilden.
Coleman (2009) visar på bilders agens i sin studie av tonårstjejers kroppar
och bilder. Hon knyter samman bilder och kroppar och skriver:

Images in this sense are not `objects´ which are separate from bodies but rather
it is through images that (the possibilities of) bodies can be known, understood
and lived. (Coleman, 2009, s. 86)

Genom bilder kan kroppen uppföras och förstås: bilder, i Colemans bemärkelse, har agens, men inte på egen hand – utan i relationen till någon eller
något. Bilder samspelar i produktionen av kroppar och gör kroppar begripliga.
Med hjälp av Coleman (2009) och Mitchell (2005) blir det tydligt att bilder
har en verkan på subjektskapade. Den kunskapen verkar ungdomarna i min
studie ha erfarit i interaktion med andra och genom bilder.
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Ellas bilder är publicerade på Tumblr, men med en adress som ingen mer
än hon själv, hennes mamma och jag som forskare (vid den här tidpunkten)
känner till är ett i det här sammanhanget ett intressant exempel. Ella använder
en plattform för snabb spridning av bilder, men hon sprider dem inte. Hennes
hållning pekar mot Mitchells påstående om att kulturer tilldelar bilder agens.
Tillspetsat: när bilder blir publika lever de snart sitt eget liv, i bemärkelsen att
motivens mening kan få olika betydelser beroende på i vilket sammanhang de
visas. Ella oroar sig för att dessa nya meningar skulle kunna forma vem hon
uppfattas som. Det förtydligar att intention och bildens budskap är två skilda
ting: intentioner, de medvetna reflekterade tankarna bakom en bild står sig på
sociala nätgemenskaper ofta slätt jämfört med det meningsskapande som görs
när bilden i en viss kontext möter de tolkningar och reaktioner som uppstår
hos betraktaren av bilden, vilka kan vara olika saker beroende på situation och
förförståelse. Två saker är noterbara som hotfulla för Ella: risken att bildernas
innehåll misstolkas och risken att bli tolkad som någon med ”fel” intentioner.
Det vill säga risken att framstå som en som gillar mode och därför bli dömd
som Ella säger, som en ”bimbo”, som ”tjejig” och därtill en som använder
bilder där tonårskroppar exploateras och sexualiserats i kommersiellt syfte.
Hon uppskattar inte känslan av att kanske behöva stå till svars för att modebranschen är en dålig bransch där kvinnor blir anorektiska samtidigt som
hon vet att om man å andra sidan pläderar för mer varierade kroppsideal i
modebranschen riktas fokus bara dit och inte på plaggen i sig (se diskussionen
om Ann-Sofie Back). När bilder förflyttas och behäftas med nya betydelser
kan dessa också falla tillbaka på Ella, trots att hon själv inte haft intentionen
att kommunicera de nya betydelserna. Som Coleman (2009) ovan understryker är det genom bilderna som kroppsliga möjligheter kan bli tillgängliga, förstådda och levda. Här blir det också intressant att jämföra den känsla som Kira
är trött på att uppleva. Det som hon omtalar som att hon strävar efter att inte
längre vara rädd att vara maskulin, inte längre rädd att sticka ut. Vilket, sett
till hennes övriga utsagor, inte bara ska förstås som en rädsla utan än mer som
ett indignerat uttryck för att hennes visuella berättelse, berättad genom kroppen, i vissa situationer bemöts som obegripligt. Både Kira och Ella hanterar
upplevelser av att vara, eller riskera att bli, bedömd på basis av sina visuella
presentationer om och med kroppar. Som de här exemplen visar har bilder inte
bara agens, de verkar också kunna göra något, eller för att tala med Mol, uppföra det subjekt och den kropp som skapat utsagan, den visuella berättelsen.
Eller som den fråga Coleman (2009 s.85) ställer: Vad möjliggör och omöjliggör bilder när det kommer till görandet av flickors kroppar? Givet svaren i
Colemans studie har bilders agens en central betydelse för hur kroppar görs.
En annan viktig aspekt finns i relationen mellan förväntningar på att vara
social genom visuella berättelser och den kraft spridningen av bilder på sociala
medier har. Resonemanget ovan gav för handen att bilder tolkas och tilldelas
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mening i hög grad. Samtidigt är spridningen snabb och stor på sociala nätgemenskaper. Spridningseffekten är något som Hanna öppet opererar med när
hon lägger ut bilder på sin kropp med de tatueringar som andra gillar. Hon
hanterar bedömning något annorlunda än de andra: hon exponerar sin femininitet och kropp genom sexualiserade bilder för att få lajks på sociala nätgemenskaper till skillnad från Kira som vill tävla men våndas över tanken på att
”stå sprejtannad i bikini på scen” och Ella som döljer sina utsagor.
Det finns en motsättning: Ella som hävdar att bildkommunikation ska vara
öppen är samtidigt den som inte gör sin egen Tumblr tillgänglig för alla. I
kapitlet Skärmblickar är det hennes röst som påpekar att man inte ska radera
sina gamla inlägg på Facebook. Hon tycker att man ska stå för vem man är
och har varit. Hon framstår som en reflekterande och genomtänkt när det kommer till görandet av sig själv online. Men hon håller sin egen Tumblr hemlig
under en period. Den är i väntan på något, på att hon ska bli redo eller att tiden
ska blir redo för hennes bilder. Hon vet att det är något riskabelt i publiceringen. Vad är det Ella, men också Hanna, kommunicerar i excerpten? Jo, att
bilder har stor kraft. De vet att bilder idag blivit mer tillgängliga och att de
förflyttas och sprids i nya kontexter och i en hög hastighet. Görandet av ett
subjekt sprids också utanför subjektets kontroll och närhet och det kan få
okontrollerbara konsekvenser.
Synen på bilders kraft har under det senaste decenniet skapat en medial
socialitet där bilder som skulle kunna vara stötande försätts med en varningsmarkering, en trigger warning, för att undvika att väcka posttrauman, skriver
Jack Halberstam (2016). Han gör därmed en liknande iakttagelse som den Ella
gjort kring samtida debattklimat och bildkulturer. Halberstam beskriver hur
den här rörelsen populariseras och tagit fart via det just omnämnda Tumblr,
för att snabbt sprida sig in i pedagogiska rum, som skolor och universitet (ibid.
2016, s. 534). Det krävs försiktighet för att inte peka och pekas ut som en som
vill kränka andra eller orsaka posttrauman, skriver han kritiskt, och poängterar
omöjligheten i att förutspå vilka bilder som återuppväcker trauman hos en annan människa. För Halberstam finns det en begräsning i det ökade kravet på
varningar. Han pekar på risken att vissa samtal och bilder blir tabu, att den
visuella kulturen självcensureras.
Viss samtidskonst bearbetar också samtida ämnen och tabun liknande de
som tagits upp i det här kapitlet. I SVTs kulturmagasin Kobras (2017) avsnitt
om Girlgazes presenteras fotografen Julia Peirone. Hennes konstnärskap kretsar kring ung femininitet, sexualitet och skam och beskriver vikten av konstnärens egen könsidentitet. Peirones bilder föreställer sammantaget tjejer i övre
tonåren i vad som kan kallas sårbara positioner och formulerar flickblicken
och flickskap genom inlånade modeller. Tjejerna ligger utslagna på ett dansgolv, täckta med konfetti, de dokumenteras i det ögonblick då ögonlocket
automatiskt slås ner för att återfukta hornhinnan. Trots sårbarheten är tjejkropparna laddade med en estetetik som framställer den unga femininiteten som
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åtråvärd och möjlig att betrakta genom en voyeuristisk blick. Att vara kvinna
och skildra ung femininitet och sexualitet är tillåtet eftersom konstnären är ”en
av dem”, säger Peirone som själv är över fyrtio år (Kobra, 2017). Peirone uttrycker i tv-intervjun att hon hoppas att betraktaren ska se bilden av en sexig
tjej, men samtidigt erfara skavet av objektifieringen följt av empati. Konstnärerna Arvida Byström och Maja Malou Lyse använder sina egna kroppar för
att skildra vad en flickblick gör. De diskuterar i samma tv-program vikten av
att konstruera den feminina blicken som tittar på sig själv, som ett alternativ
till en patriarkal blickordning, men de konstaterar att de aldrig kan kontrollera
betraktarens tolkning. Byström beskriver till exempel hur hon hotats för att
hon visat sina orakade ben i en egenregisserad reklam på uppdrag av Adidas.
Håriga ben på en feminint kodad kropp bryter mot skönhetskonventioner och
kan vara så upprörande att anonyma röster riktar hat mot henne.146 Maja Malou
Lyse vill genom sina instagrambilder Inner selfies (vilka är invärtes fotografier av hennes livmodertapp) belysa en sorts systerlig blick. Hon visar upp hur
hon inför fotosessionerna bjuder in sina väninnor att närvara och assistera,
men hur hon aktivt regisserar scenen så att alla närvarande har samma blickperspektiv som hon själv. Ingen tillåts positionera sig framför Lyses kropp och
nakna kön, de sitter bredvid henne eller står tätt lutade bakom henne för att
följa hennes fotosession. Hon markerar att det är skillnad på vem som skapar
bilden och vilken intention denne har, samtidigt som hon använder ett öppet
instagramkonto som publiceringsplattform för sitt konstnärskap.
Jag konstaterar att viljan att lyfta fram flickblicken är stor och att det samtidigt finns ett behov av att diskutera konstnärlig intention och betraktares meningsskapande hos samtida konstnärer, men dagligdags verkar onlinekulturer
i en bredare bemärkelse inte lika reflexiva. Där verkar bilder tala högre än
upphovsmakaren själv. När Coleman (2009) beskriver hur kroppar och subjekt blir till genom bilder händer något intressant. Hur är det då med de bilder,
de visuella berättelser som skapas med hjälp av den egna kroppen, såsom Kira
och Hanna gör? Och är det någon skillnad om det är ens egen kropp, eller ens
egna idéer eller bilder om kroppen. Sett till empirin runt Hanna, Kira och Ella
verkar det närmast som om Ella känner större risk inför att visa sina kroppsbilder än Kira och Ella som använder sina egna kroppar som bilder.

Byströms konstverk kan ses i en större medial kontext där kvinnlig kroppsbehåring väckt uppmärksamhet, som till exempel då en kvinnlig åskådare i
melodifestivalen höjde armarna i jubel och samtidigt exponerade sin håriga
armhåla SVT Nyheter (2012) eller då Nour El Refai som programledare i melodifestivalen gjorde samma sak: (se Andersson, 2014). Näthatet väckte också
motreaktioner och hashtagen #hairriot etablerades som en feministisk nätaktion (se till exempel Ta håret tillbaka 2.0 #hairriot, 2014).
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Tillbaka till framtiden
Nu: Tiotusentals följer Hanna på sociala nätgemenskaper. Från att ha ett par
enstaka tatueringar under början av det gymnasieår som jag följde henne täcks
nu kroppen från anklar upp till hals och till händer av stora, genomarbetade
tatueringar. Hon postar ofta poserande bilder på sig själv. Ellas självpresentation på Tumblr är också oblyg: konstnär just nu boendes i en europeisk storstad lyder hennes introtexten och bilderna sammanfogar porr med haute
couture. Hon når framgångar genom att publicera sina bilder i åtråvärda magasin. Kira tränar, men inte lika målinriktat som förr. Hennes muskulösa kropp
har passerat bortom möjligheten att kunna tävla i den närliggande sporten till
bodybuilding: fitness. Istället har hon förnyat det mål som hon formulerade i
NU-gymnasiets tillåtande atmosfär: att inte vara rädd för att uttrycka vem man
är. Hon säger: ”Jag vill kanske ha ett eget företag med domarverksamhet,
starta egna tävlingsevent. Men jag måste ha erfarenhet för det. Jag kan träna
blivande brandmän, poliser ja till och med militärer. Det finns rätt mycket man
kan göra.”
Det här kapitlet har handlat om temporalitet och visuella berättelser som
intimt är kopplade till kroppars materialitet, dess hud, muskler och kött. Men
det har också skildrat hur kropp och visuella berättelser påverkar varandra i
ett växelspel. Ibland är kropp och visuell berättelse en och samma, ibland uppförs de på skilda vis, men får ändå en resonans för varandra. Det har också
skildrat de empiriska berättelserna vilka handlar om att uppföra ett framtida
jag där resultatet ännu är okänt. Man kan kalla det ett pågående kroppsarbete.
Massey, (2005), MacDougall, (2006) och Pink (2011) konstaterar att tid
och plats är sammanlänkade. Tidigare har jag lyft fram platsens betydelse genom att undersöka platsers sociala estetik och därmed visat hur olika skolor
formar eller främjar vissa typer av visuella berättelser. I det här kapitlet utgör
deltagarnas kroppar platser, vilket jag återkommer till, men allra först vill jag
koppla an till platsens betydelse som kontext.
Hanna och Kira går på NU-gymnasiet. I skolans tillåtande atmosfär finns,
som jag redogjort för tidigare, en uppmaning: bli den du är! Ungdomsstyrnings-diskursens platser bär också en förväntan på subjektets utveckling i
kombination med ett fokus på samtida populärkulturella uttryck. Att det är
här, i skolans gym, som Kira hittar bodybuildingen och Hanna påbörjar sitt
tatueringsintresse genom att skissa tatueringar på bildlektionerna är inte förvånande. Det finns en idé om att unga kan lyckas, och att detta inte alltid är
kopplat till högre utbildningar eller annan vuxenhet. Ungdomlighet bildar ett
symboliskt ideal och ordet ungdom laddas med positiva egenskaper, som vitalitet, framtid, förändringsbenägenhet, kroppslighet och sexualitet (Hammarén & Johansson, 2009, s. 25). Utan att påstå att det är generaliserbart kon196

staterar jag att just Ella från Sköldbräckagymnasiet har ett annat förhållningssätt till sina samtida ungdomskulturella uttryck. På Sköldbräcka råder ett fokus på att uppnå en vuxen professionalism, snarare än att hylla ungdomskultur. Det är Sköldbräckaeleven Ellas (privata) bilder som är undanhållna för
allmänhetens blickar, när hon arbetar på vad man skulle kunna kalla ett slags
dold portfolio. Visuella berättelser där inte ens den egna kroppen syns i bilden
verkar också kunna utgöra både en risk och en tillgång: en risk för gymnasietjejen som fortfarande måste inordna sig i en skolkultur som förväntar sig en
viss sorts feministiskt görande, där modebilder, sexualiserade, kommersiella
bilder utgör känsliga ämnen.147 Man kan skönja att hon är rädd för att representera det normativa men också det icke-normativa då hon jobbar på sin cv
”backstage”. Portfolion blir något som hon ska visa upp när hon är redo och
tiden är mogen. Den tiden infaller då hon avslutar gymnasiet och flyttar ut i
Europa. För den samtida Ella, hon som lämnat grund- och gymnasieskola
bakom sig är de sexuellt konnoterade bilderna en tillgång: ett sätt att ta sig in
i en finkulturell och feministisk queer praktik.
Kroppsarbeten där egna (eller andras) kroppar estetiseras är tidskrävande
projekt där resultatet inte på förhand kan vara känt. När studiens deltagare
börjar sträva mot sina visioner kring ett framtida jag vet de ännu inte hur och
vad resultatet kommer att bli. Som Grosz (1999, s. 6) poängterar: ”to know
the future is to deny it as future, to place it as given, as past,” framtiden kan
inte definieras på förhand, den är per definition oviss. Trots det ägnar de, och
andra ungdomar som jag följt, sina projekt stor uppmärksamhet under flera år.
En sak som verkar motiverande är ett yttre erkännande, en bekräftelse, som de
hoppas ska komma efterhand. När tjejerna skapar sina föreställningar om vad
kroppsarbetena ska resultera i beskriver både Kira och Hanna hur de vill bli
legender: kända och ihågkomna och verka som förebilder för andra. Ella verkar på liknande sätt samla ihop bilder för att kunna göra karriär. Samtidigt är
det mål som är kopplade till en viss tidsperiod och till specifika trender som
är i svang vid en viss tidpunkt. Under min fältstudietid var det en stor och
global trend att ha många tatueringar som också medförde att tatuerare och
tatuerade kunde uppnå ett kändisskap. Bodybuilding för kvinnor däremot visade sig under samma period vara en tävlingsgren som helt utanför Kiras kontroll lades ner. Hennes mål att bli legend kunde inte längre uppnås eftersom
det inte längre finns en legendarisk berättelse att berätta. Att gilla mode och
vara intresserad av modebilder var inte politiskt korrekt på Sköldbräckagymnasiet, men är i ett annat tidsligt och rumsligt sammanhang en biljett in i en
finkulturell sfär. Målet – eller om man så vill legenden – kan ändras över tid
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Här vill jag påpeka att intervjuerna ger för handen att det snarast är jämnåriga som Ella ser
som en mest riskabel publik. För de som får se hennes bilder är två vuxna, hennes mamma och
jag.
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utanför de enskilda subjektens kontroll. Kroppen och subjekten görs, eller
uppförs, inte bara av en själv men också av andra.
Ett annat exempel på hur kroppen bemöts handlar om hur kroppar talar för
sig själv, också när den som bebor kroppen inte är beredd att kommunicera
(jfr Thompson, 2015, s. 38 och Peck & Stroud, 2015 s. 149). Kroppen som
plats uttrycker samtida diskurser, om till exempel femininitet och individualistisk självhjälp genom affirmativ andning, eller queera och artöverskridande
påståenden, eller manifesterar rätten att vara ”sig själv”. De tre deltagarnas
gemensamma nämnare utgörs av ett individualistiskt, nyliberalt sätt att uppfatta sig själv som fri att välja hur den egna kroppen görs och uppförs – en
tilltro till den egna agensen. Forskare som Butler (2004), Grosz (1994) och
Thompson (2015) beskriver hur kroppar genom att vara obegripliga eller genom att uttrycka femininitet blir ofrivilligt synliga eller hypersynliga. Det syns
i de empiriska exemplen som när Kira blir kroppsligt recenserad genom målande bilder av hur hon skulle kunna spräcka miss universumklänningen, eller
genom förskräckta reaktioner på gymmet, eller genom hur Ella och Hanna
medvetet anpassar publiceringen av bilder på sociala nätgemenskaper till att
inte lägga ut bilder, eller att lägga ut, sexiga bilder. Dessa empiriska exempel
måste förstås som en ett sätt att försöka manövrera den egna agensen, handlingskraften i relation till en medvetenhet om att yttre åskådare också medskapar bilden av en själv och att bilden så att säga lever sitt eget liv.
Thompsons studie kring tatueringar visar att kvinnor som har mycket tatueringar erfar hur utomstående personer vidrör deras kroppar, ställer ingående
frågor. Grosz (1994 s.218) kallar tatuerad hud erotiserad och Thompson
(2015) beskriver hur den uppfattas som tillgänglig – eller som avvikande
(Grosz, 1994; Peck & Stroud, 2015; Thompson, 2015). Detta är beskrivningar
som också stämmer in på de erfarenheter som Kira har och som Ella oroar sig
över att erfara. I skolan, på fritiden, på klubben, gymmet, mataffären uppförs
kroppen oavsett subjektets vilja att uttrycka något specifikt i stunden. Det må
låta som en självklarhet men är i det här sammanhanget värt att poängtera:
kroppen finns där vardagsvis, och trots att man genom kläder delvis kan dölja
den är den inte ett attribut som man kan ta av eller på eller välja när man vill
visa upp. Kroppen uppför subjektet.
Mol & Law (2004) beskriver en ontologi där ett subjekt uppför kropp som
fler än en, men färre än många. De gör upp med idéer kring kropp som något
som man flexibelt kan gå in och ut ur eller som något som man är eller har.
Kroppen görs, understryker de. Dessa göranden av kropp sker både inom och
utanför kroppen: av den egna viljan, av autonoma biologiska processer men
också genom andras definitioner – göranden som ofta hamnar i spänn mot
varandra (2004 s.15 f.). Kiras hårda strävan efter ett kroppsideal, där stora
väldefinierade muskler och energidepåer i form av fett är en förutsättning för
att bli proffs samverkar med den växande unga kroppen och relaterar till andras tyckanden. Samma sak gäller för Hanna som fyller huden med bläck och
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med Ella som inte vågar visa sina kroppsbilder. Det är en hög insats. Andra
aktiviteter hade format en annan sorts Kira, en annan sorts Hanna och en annan
sorts Ella.
Så kroppar relaterar till bilder, de bygger relationer vilka innefattar aspekter
av makt. Det finns, argumenterar Coleman (2009), inte en outtömlig frihet att
skapa sig själv. Således kan kroppar inte bli precis vad de vill, de kommer att
formas av relationer, å andra sidan kan vi inte förutspå framtiden:
“[_] bodies cannot become what they want but neither is the becoming of
bodies to be presumed in advance. Instead, the becoming of bodies is a decidedly empirical project which explores bodies in their making and seeks to create appropriate concepts in relation to this making.” (Coleman, 2009, s. 28)
När man berättar med hjälp av (den egna) kroppen så sker det delvis på
särskilda villkor och långsiktighet är en förutsättning. Just denna spänning
mellan hägrande mål, framtidsblickar och den tid det tar att nå dit med den
egna kroppen som resurs – om det ens är möjligt – det var det här kapitlets
fokus. Jag var nyfiken på exempel av kroppsarbeten där målet – det förväntade
resultatet – inte på förhand kunde vara känt. En metodologisk, men också
skrivteknisk poäng var att tillämpa ett tidsperspektiv som rör sig från framtid,
till då tid till nutid. Jag tillät mig att återkomma till deltagarnas bildpraktiker
efter en period för att se hur det som tycktes så viktigt för inte bara de nämnda
tjejerna men också många fler i bildklasserna – att bli till – hade fungerat.
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Kapitel sju: Flickblickar

Flickblickar är sätt att se på sig själv och på andra. De är en del i uppförandet
av kroppar och av femininitet. Flickblicken är såväl den njutande självbeskådande blicken som den som begärligt tittar på andra och annat – den bär på
medvetenheten om att uttryckt femininitet kan vara begärligt. Vad det gör,
eller kan göra, återkommer jag till. Jag vill också påstå att flickblickar möjliggörs genom konst och genom aktivism, och att aktivistisk kraft också hämtas
från vetenskapligt håll – från ett tvärvetenskapligt fält med kritiskt maktfokus:
från den svarta feminismen bell hooks (2010), från postkolonial teori Franz
Fanon (1952/1995), från queerteorin Judith Halberstam (2010), från andra vågens feminism: Laura Mulvey(1975/1999), John Berger (1972), och från
Foucault (1974/2001; 2003) för att nämna några. Teorier som inte stannat i
bokhyllor utan plockats upp av olika grupper, av bland annat vissa konstnärer,
i vår samtid och kultur – inte minst av unga tjejer. Flickblickar som begrepp
återfinns hittills i mediesammanhang till exempel under hashtagen #girlgaze.
Inom vetenskapen blir flickblicken ofta inordnad under the female gaze, eller
som en del av girlhoodstudies, trots att generation och genus är en tydlig och
möjlig inramning av ett specifikt synligt och seende subjekt.
Genom att använda blickar som analytiskt verktyg har jag kunnat synliggöra hur flickblickar som praktik handlar om sätt att uppföra subjekt: kön,
sexualitet, ålder, vithet/icke-vithet, skönhet, känslor, kroppar, politiska ställningstaganden, aktivism, bilder av kroppar och kroppar i sig, likväl som det
kan vara ett sätt att feministiskt och eller kritiskt granska och undersöka såväl
subjektsskap som objektifiering – eller ett sätt att uppfylla normer. Ett annat
sätt att beskriva flickblicken är att det handlar om att synas, bli synlig både
som figur – som tjej – och som den som ser. Ett tredje sätt att prata om flickblicken är att synliggöra dess relation till kroppen, för flickblickar är ett sätt
att göra kroppar begripliga, eller att påpeka dess obegriplighet. Kroppar, skriver Mol och Law, (2004) håller inte ihop som en självklar harmonisk helhet,
utan inbegriper spänningar och konfrontationer, saknar opaka gränser, men är
trots det inte helt gränslösa. Det visar sig också i mitt material: sådant som
tatueringsbläck tränger in medan en förälskelse tränger ut för att via digitala
sociala gränssnitt fånga den bekräftelse den behöver för att nära sig. Ett fjärde
sätt att beskriva flickblicken är att tala om hur den ibland misslyckas och hur
det i sin tur skapar nya förståelser kring dess relationer till liv, kultur, kunskap
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och njutning (jfr Halberstam, 2011). Ett femte sätt är att beskriva hur flickblicken begränsas av kultur: av idrottssverige, och av delar av jämställdhetsarbetet. För om jag inledningsvis beskrev flickblicken som begärande så vill
jag också poängtera att flickblicken inte har fri sikt. Som aktivistisk blick strävar den kanske efter det, men fri sikt kan vara en utopisk idé i en socialisation
(jfr Ringrose, 2013).
I studiens inledning frågade jag hur dels blickar, dels kroppar används och
fungerar i konstruktioner av femininitet bland några gymnasietjejer och deras
omgivning. Jag undrade över hur, och vilka, flickblickar som möjliggörs igenom olika platser sociala estetik och hur aspekter av tid används i skapandet
av femininitet. Frågorna har jag försökt besvara i de analytiska kapitlen. Mina
frågor utgick ifrån en nationell självbild om ett Sverige och en svensk kontext
där jämställdheten nått långt. Svensk skolvardag är ett exempel på ett, ur globalt perspektiv, jämställt samhälle med en särskilt jämställd utbildning.148 Jag
var nyfiken att bortom statistiken – och genom den etnografiska metoden –
med fokus på visuell kultur undersöka flickskapande. Jag valde att förlägga
mina fältstudier på skolor och bland elever som ofta ser sig som feministiskt
orienterade. Jag poängterade hur jag aktivt valt bort en ingång som fokuserar
på risk, hur jag konstaterat att forskning om flickor alltför ofta har sårbarhet
som utgångspunkt, som om just det vore en essentialistisk del av att vara ung
och identifiera sig som tjej. Istället ville jag betona det lustfyllda, begärliga,
frigörande, produktiva och kunskapsgenererande, men utan att för den skull
bortse från det som både kan ses som det stereotypt reproducerande, det normåterskapande och förtryckande, det senare som vi ofta ser som riskabelt. När
Laura Mulvey (1975/1999) under andra vågens feminism blottlade
mainstreamkulturens manliga blick använde hon sin analys i syfte att tillintetgöra just den sortens sexuella begär och objektifiering av kvinnor som studiens tjejer bitvis verkar tycka användbart. Hennes arbete synliggjorde samtidigt
könsmaktsordningar som fortfarande består. Men Mulvey gjorde det utan erkännande av andra begärande blickar och på bekostnad av lust. Många som
vidareutvecklat Mulveys texter, har gjort en poäng av att addera att det finns
fler blickar och blickriktningar och därtill att lusten som drivkraft kan bli brukbar på olika vis.149 Samma intention har jag med den här texten och jag vill
addera ytterligare en sorts blickar: flickblickar.
Sammantaget: mitt val av deltagare till studien – urbana tjejer, elever vid
estetiska programmet med inriktning bild och formgivning – som studerar vid
populära gymnasieskolor med högt söktryck och med feministiskt medvetna
lärare och klasskamrater är ett snävt utsnitt, det finns många fler sätt att göra
tjej på i svensk kontext än så. Den här studien har inte ambitionen att representera en bredd av tjejskap – istället ville jag närgånget studera några
148
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se Global gender gap report, 2018.
Se till exempel Halberstam (2011) och Steorn (2013).
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tjejskapspraktiker som vardagsvis passerar som normativa föreställningar om
ett samtida frigjort tjejskapande.
I det här diskussionskapitlet kommer jag, snarare än att noggrant sammanfatta resultat, visa hur visuella berättelser om femininitet, om kropp och om
blick, hela tiden är under förhandling i de samtida urbana kulturer som den
här studiens tjejer rör sig i. Jag tänker också diskutera hur mitt val av teori kan
hjälpa till att undvika fällor där blick och kropp ställs mot varandra istället för
att ses som samverkande (men för den skull inte smidiga eller utan motstånd)
och relationella. Först ska jag vända tillbaka till några empiriska nedslag innan
jag vänder mig utåt för att ge exempel på hur sätt att prata om blick och kropp
ständigt finns runt omkring flickskapande och andra könade subjektsskapande
processer. Femininitet, som trots att den görs på en mängd varierade vis, ändå
är något de flesta av oss tror oss känna igen som något specifikt, men som
likväl kan vara svårt att ringa in. Kanske nöjer sig någon som funderar över
den här studiens empiri och analys med att kalla den bodybuildande Kiras prat
om lillasysterskap och mensvärk i kapitlet Framtida blickar för ett uttryck för
femininitet, samtidigt som man reagerar över att Kiras framtidsblickar grusats
utanför hennes kontroll. För det visar sig att Miss Bikini Fitness är en officiell
och möjlig tävlingskategori för tjejer som satsar i styrketräningsgym med sikte
på professionell karriär, samtidigt som klassen Bodybuilding damer inom
svensk kroppsidrott plötsligt läggs ner. Inte ens tävlingen Miss Olympia, den
mest prestigefyllda internationella bodybuildingtävlingen i damklassen, och
tillika Kiras slutmål, finns kvar. I mitten av 2010-talet efter att den amerikanska idrottaren Iris Kyle tagit titeln åtta år i rad, avslutades tävlingsformen.
Kanske är det där, genom global och lokal idrottskultur, som en av definitionsgränserna dras för vad som inkluderas i femininitet? Miss Bikini Fitness,
med sitt fokus på vältränade, men nätta muskler och därtill fixering vid konventionella feminina skönhetsideal är innanför medan Miss Olympia, med sitt
fokus på stor, explosiv och kraftigt definierad bodybuildad muskelmassa är
utanför – just nu. Inget hindrar förstås Kira att fortsätta träna på samma sätt:
Att fortsätta forma sin kropp enligt vad hon kallar supernaturell estetik. Men
målet – att bli legend, att bli en förebild – är inte lika lätt att uppnå utan Bodybuilding damer som svensk tävlingsgren, eller utan att kunna sikta mot att
få krönas till Miss Olympia. Ett sådant svar hade jag knappast väntat mig när
jag började skriva. Jag var rätt säker på att definitionerna kring femininitet i
samtiden inte skulle ha blivit snävare än tidigare.
Inte heller hade jag tänkt vidare på hur en feministiskt inriktad studiemiljö
skulle kunna vara en postfeministisk fälla. Den mediedrivna postfeminism
som Ringrose (2013) identifierar och kritiserar, intresserar sig för skolelevers
vardag och påstår att jämställdhet redan är uppnådd och passerad, åtminstone
i vissa skolmiljöer. Trots det hittar jag exempel som visar på maktkamper som
rör kön. Ellas dolda bildarkiv med collage av gränslösa kroppar är ett exempel
på hur viss sorts feminism inte passar in i skolkontext, hur visuella berättelsers
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potential att vara mångtydiga kan erfaras inte bara som riskabel utan som motstånd mot en jämställdhetsidé. I kapitlet Vita blickar framgår att undervisningen har ambitionen att arbeta med jämställdhet – samtidigt som pedagogiken har professionsfokus – där resultatet av elevernas bildskapande förväntas
utstråla professionell kvalitet. I interaktionen mellan lärare och elever, i uppgiften att göra en konstvideo, är målet att på ett estetiskt tilltalande sätt visualisera ojämn könsmaktsordning. Samtidigt blir de kvinnliga eleverna underordnade en manlig lärares syn på hur underordning ska skildras. Vidare visar
det sig hur detta att visuellt gestalta ras i den här skolkontexten är uppmuntrat,
samtidigt som det är tabu att tala om ämnet. Mina huvudsakliga bidrag är alltså
att genom fokus på blick och på gestaltande estetik visa på hur det som inte
låter sig sägas med ord ändå kommuniceras. Samtidigt kan uppvisandet av
motstånd te sig regisserat. Motståndet är norm, och en utsatt femininitet en
förutsättning, för att kunna visuellt berätta om jämställdhet i en elevuppgift.
Jag har diskuterat hur känslofyllda skärmblickar kan uppföras och hur bilder inte är spegelbilder eller representationer av subjekten utan snarare något
bortanför representation (Coleman & Ringrose, 2013 s.129). Visuella berättelser och kroppar erfars genom varandra och visuella berättelser visar därför
på kroppars möjliga tillblivelser (ibid.). Flickblickar är inte en envägsblick,
det är blickar som hanterar vetskapen om att andra ser en och att föreställningar om andras blickar påverkar självblickandet (ibid.). Blickar är med
andra ord en relationell, känslofylld och förkroppsligande aktivitet. Steorn
(2013 s. 61) beskriver den ställföreträdande nakne betraktaren som Eugène
Jansson målar in i några konstverk med motiven nakna idrottsmän. Betraktarens blick, skriver Steorn, ”innehåller ett element av objektifiering, men här
antyds att den begärande blicken också kan vändas, den är reversibel.” Ett
sekel senare kan Eugène Janssons måleri användas för att förstå vad blickar
kan göra också i min studies deltagares visuella berättelser. I dessa berättelser,
där flera – ofta samkönade – kroppar möts och bekräftas skapas blickar.
Blickar vilka – som Steorn beskriver det i ett konstvetenskapligt sammanhang
– är ömsesidiga och reversibla. Sett till min studies material visserligen inte
alltid sett i en bild,150 säg en enskild postning på sociala medier, utan genom
dess gensvar – det som möter betraktaren på skärmen: som lajksen, emojisarna
och kommentarerna vilka jag inkluderar i visuella berättelser. Medvetenheten
om reversibla blickar får därtill känslor att strömma. Genom flickblickspraktiken visar studiens deltagare hur till exempel gamla bilder av dem själva
väcker skam, men också hur man kan göra en relation genom ett tecknat visuellt påstående om en kyss med den man åtrår.
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Matildas bild där hon ses betrakta sig själv som en mekanisk ballerina tillsammans med
Shaco är förstås ett exempel där bildens interna blickar påminner om dem Eugène Jansson
skildrar i några verk.
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Den sortens uppförande av femininitet och de seendepraktiker som jag valt
att studera är inte på något sätt skiljt från resten av samhället, vilket också
markeras i mitt val att studera inte bara bildklassrum utan också bilder och
blickar som studiens tjejer möter i andra situationer. I följande avsnitt vill jag
situera studien genom att se de implikationer som flickblickar och visuella
berättelser kan få för tjejer och för samtida debatter om tjejer. Jag tror att den
här sortens situering kan hjälpa till som en förklaring av hur vardagligt tal och
vardagliga bilder hjälper till att positionera femininitet, kroppar och bilder. Jag
kommer att lyfta fram några teman som jag ser som speciellt intressanta efter
avslutad analys, nämligen flickblickar och normerande föreställningar om femininitet, om hur kroppar och blickar även i samtiden ställs emot varandra,
om oppositionella blickar och om platsens betydelse för visuella berättelser.

Fel kropp – farlig blick
Studien har undersökt uppförandet av femininitet i två olika övergripande
praktiker: kroppsliga praktiker och seendepraktiker. Genom de empiriska exemplen har jag visat på hur sammanflätade blick, kropp och femininitet är,
inte bara genom sin gemensamma utgångspunkt, den mänskliga kroppen, men
också genom de sociala praktiker, sättet som de uppförs och brukas bland de
gymnasietjejer och andra som bidrog till studiens empiri. Det är en djupgående
analys av flickblickskulturer som också samverkar med andra samhälleliga
närstående fenomen. När jag följer samtidsdebatter ser jag återkommande hur
tal om kropp, kön och blick används för att legitimera olika ståndpunkter och
hur det skapar olika logiker som på var sitt håll äskar på sanningen.151 De bildar sanningsanspråk som inte är förenliga.
Att dela upp tillvaron i dikotomier har av konvention varit ett sätt att förstå
världen omkring oss. Olika fenomen ställs emot varandra för att definieras
genom varandra. Något blir till genom definitionen av en motsats. Kroppar
och blickar pekas ofta ut som dikotoma, trots att de – inte minst fysiskt – hör
samman.152 Temat har bäring långt utanför mitt etnografiska material, som när
skådespelaren Mia Skäringer och hennes redaktionsteam på SVT under hösten
2018 skapade programserien Kroppshets – en serie som undersökte hur kroppar, främst tjejers kroppar, formas och värderas i relation till vad som enligt
programmakarna ska förstås som mediala kroppshetsande bilder. Kroppshets
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Kanske har samtidens blickande inte kommit så långt som Anna Lena Lindberg (1995) hoppats på när hon på 1990-talet satte samman antologin Konst, kön och blick och beskrev 1990talet som inte så särskilt jämställt, men där samtidskonsten och feministisk konstteori erbjöd
sådana framtidsvisioner.
152 Med fysiskt hänger samman menar jag via ögat, eller om det inte är ett mänskligt öga som
ser, också via hjärnans processer och tolkningar.
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fick stort medialt genomslag och följdes av en våg av samstämmiga röster som
slöt upp (men också några få ifrågasättanden) i debatten om hur främst unga
tjejer drabbats av medias vrångbilder av hur en kropp ska se ut och vad som
krävs i form av reglering och kontroll för att skapa den sortens kropp. Parollen
var att kroppshetsen måste upphöra. Det uttryckta målet i serien var att lära
tv-publiken att förstå ”hur vi kan förändra vår syn på våra kroppar” och ”bli
nöjda som vi är”. 153 Det blir i kroppshetsdebatten inte kroppen som är fel utan
synen på kroppen, ”vår syn” som brister. Blicken i exemplen verkar närmast
farlig för den egna kroppen: blicken begär ”för mycket” eller ”fel” och den ser
inte ”det rätta”, ”det sunda” utan förvränger spegelbilden av ett ’jag’ till ett
självdestruktivt hot.
I en annan samtida mediedebatt är det blicken som är rätt, men kroppen fel:
I medie- och populärkulturella diskussioner om könsdysfori har uttrycket ”att
vara född i fel kropp” blivit ett upprepat narrativ som till exempel i TV4 serien
Född i fel kropp.154 De synliga uttrycken för kön som till exempel yttre könsdelar, kroppsbehåring, struphuvudets form, men också det synligt tilldelade
namnet, stämmer inte överens med egna blickar, det vill säga föreställningar
och upplevelser av könsidentitet. Främst barn och unga vuxna träder fram i
mediala berättelser: ett fotbollsspelande barn hamnar i kläm när fotbollsklubben utgår ifrån den juridiska könstillhörigheten i sina klubblag och enligt den
logiken utesluter den som upplever sig som pojke, men inte juridisk mening
är det, att spela i pojklaget.155 En proffsidrottare inom handboll lägger enligt
samma logik ner karriären i damlaget samtidigt som hen ställer sig i kö för en
könsdysforiutredning.156 Världsmästaren i medeldistanslöpning, sydafrikanska Caster Semenya, definierar sig som – och erkänns som – kvinna, men
har en kropp som producerar höga halter av testosteron, ett medicinskt tillstånd som kallas hyperandrogenism. Hennes kropp får en sportvärld att gå till
domstol och endokrinologer att debattera kön, sport och rättvisa. Sett till historien om Semenya och flera andra idrottsutövare, är det inte accepterat att uppföra alltför stora variationer av kön och samtidigt få ägna sig åt sport.
Kroppar och blickar verkar, sett till exemplen ovan, högst handlingskraftiga, men inte samarbetsvilliga i uppförandet av kroppen, av görandet av ett
jag. Exemplen talar också på en annan abstraktionsnivå om kroppen som kulturellt och materiellt ”naturligt” uppförd. Båda exemplen gör anspråk på autencitet, på att stå upp för en ”inre ursprunglig sanning” om blickar och kroppar. I Kroppshets-programmet har blicken fel, men kroppen rätt. Blicken har,
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Citatet kommer från programmet Kroppshets webbsida (SVT, 2019)
Se till exempel reportaget Trettonåriga Emma föddes i fel kropp i QX (Larsson, 2014) samt
dokumentärserien Född i fel kropp (My Transgender Kid Born in the Wrong Body) (TV4, 2019)
inhämtad 190108)
155 Ur dokumentären Rädda våra liv (2018) i regi av Camilla Gisslow.
156 Se Dagens nyheters reportage Handbollsspelaren Loui Sand avslutar karriären:”Jag är född
i fel kropp” (Edwinsson, 2019).
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enligt tv-programmets analys, grumlats av kulturens kommersiella raster, ett
raster som ständigt manar till förändring och som alltid säger att den egna
kroppen inte duger. I den andra mediedebatten har den egna självskådande
blicken rätt, men kroppen har brustit i sin tillblivelse. Två dikotoma diskurser
kräver båda förändring, men på motsatta vis. Men då den ena gäller en diskurs
som reagerar på en konventionell skönhetsnorm där kroppen ska vara smal,
gäller den andra ett fragmenterat sätt att se på kön där juridiska, sociala, biologiska aspekter av kön inte behöver vara kongruenta. I vår samtid finns alltså
en etablerad diskurs som gör anspråk på en ”rättvisande” blick, men med en
kropp som behöver korrigeras, den andra, parallellt etablerade diskursen, gör
anspråk på att det finns en ”rättvisande” kropp men med en blick som felar
och måste förändras.
Min intention här är inte att rikta kritik mot vare sig könsdysfori, dess medicinska behandlingar eller motreaktionen kring kroppshets. Jag vill istället
synliggöra samtida spänningar mellan kropp och blick och mellan det som är
socialt kulturellt konstruerat och det som är kroppens materiella agens. Trots
att vi rör oss i diskurser som så att säga säger sig ha genomskådat tidigare
paradigm så verkar uppdelningen mellan kropp och blick i den här vardagliga
kontexten leva kvar. Kanske är det dags för en nyansering? Mol och Law
(2004) definierar kroppen som spänningsfylld, motstridig, men samtidigt i ett
ständigt behov att hållas samman. Klarar vi inte det står vi i det yttersta inför
döden, skriver de, och jämställer på så vis samarbeten mellan inre livsuppehållande organ och den sociala kroppen. Deras poäng formulerar hur kroppen
inte bara är biologisk, social eller kulturell som om det vore möjligt att särskilja dessa, utan samtidigt förkroppsligad där dessa tre spelar in i berättelsen
om ett förkroppsligat människoliv. Kroppar, med Mols (2002) ontologiska begrepp, uppförs därtill liksom verkligheten, inte på ett vis, utan sett som flera
olika versioner. Det betyder att även det som uppförs i kroppar, som till exempel femininitet, är mer än en sak, precis som kroppen kan förstås som flera
versioner, som distribuerad till olika platser. Även om den ontologiska beskrivningen är just filosofisk (få av oss erfar dagligen att verkligheterna är
flera) har den bäring på inte bara de ovan nämnda mediala diskurserna men
också på den empiri som den här studien undersökt. I vardagen uppförs vi och
formar vi oss själva på olika sätt, sätt som ibland sammanstrålar och möts,
men som ofta är så disparat olika att de kan förstås som olika versioner av
verkligheter. Dessa versioner strävar trots allt efter någon slags sammanhållning där kultur och materialitet samsas om utrymmet i blickar och kroppar.
Det finns också aspekter av normeringskrav i de bägge mediediskurserna
som jag diskuterat. När något är rätt och något är fel, när kroppen är fel eller
blicken är farlig, finns också en aspekt av sanningsreglering – en inte helt
okomplicerad fråga. Att lämna kroppshetsen kan låta som ett moraliskt gott
val, men att träda in i en kroppsmoral, en etisk praktik, är också normerande.
Att få rätta till det som är fel kan vara en rättighet, inom medicinsk praktik
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finns resurser och kunskaper för att skapa en kropp som uttrycker det kön som
är önskat. Men för att få tillgång till de medicinska resurserna krävs av den
enskilde att leva upp till en statisk idé om könsidentitet att kunna övertyga
vårdinstanserna om att den könsidentitet man ser som sin inte kommer att ändras över tid – och att kroppens nuvarande uttryckta kön är fel.157
Normeringskraven syns också i min empiri. Ellas tvekande tal när hon pratar om smala kroppar som ideal i kapitlet ”Framtida blickar” är ett exempel på
en medvetenhet om den kroppsmoral som verkar rådande i diskussionerna
också kring tv-produktionen Kroppshets. Hennes sökande och försiktiga formuleringar tyder på en kunskap om att det inte är fullt accepterat att njuta av
haute couture. Det finns ett krav att ta ansvar för – och en förväntan att utrycka
missnöje med – modeskaparnas skeva kroppsestetiska ideal. Justeringarna och
skämtandet i klassrummet kring Kiras framtidsbild som bodybuilding-legend,
situationen där hon deklarerar att hon vill bli den kvinnliga motsvarigheten till
Mr. Universum, en titel som hon i farten kallar Miss Universum, är ett annat
exempel, liksom den teatrala konversation som uppstår när Alice och vi andra
i gruppsamtalet om skärmblickar och sociala medier tillsammans skapar en
berättelse om hur Alice likt en häxa förföljer en snygg kille och pressar honom
att svara på frågan om hur sexuellt begärlig hon är. Normeringskravet anas
också när Alice ska opponera på konstfilmsprojektet och svarar på lärarens
fråga med teatral röst. Att staka sig, rätta eller leka med sitt tal är exempel på
korrigeringar som skulle kunna visa på vikten av medvetenhet om – och i vissa
fall ett motstånd emot – politisk korrekthet och vilken sorts feminism som får
lov att kommuniceras i en viss kontext.
Ella är också den som döljer sina art- och könsöverskridande bilder på
kroppar, ett uttryck för queerfeminism, under sin gymnasietid. Hon upplever
att de här sorternas kroppsberättelser kan få henne att framstå i dålig dager
främst bland jämnåriga under tiden på Sköldbräcka-gymnasiet. Att arbeta med
bildelement som nakna runda bröst, smala mannekängkroppar, eller med fallosliknande symboler som trycks mot underlivet på en modell, kan väcka anstöt, trots att bildmakaren har en uttalat feministisk intention. Att vara den vars
blickar föreställer sig den här sortens motiv verkar riskfyllt. Det förefaller finnas ett krav på en tydligt igenkännbar ordning utan allt för stor komplexitet
för att uppföra den sortens femininitet och den sortens flickblick som kallar
sig feministisk i Sköldbräcka-kontexten.
Ett av Ellas mer samtida collage, skapat efter att hon lämnat Sköldbräcka,
återges på framsidan av den här avhandlingen. Bilden visar en till synes självtillfredsställande kropp – ihopsaxad av flera kroppar. En kofta i lysande färg
från Pradas AW17 kollektion skyler delvis en naken överkropp. Huvudet är
157

Det finns också en pågående debatt om detransition (se till exempel Uppdrag Granskning
Säsong 20: Tonårsflickorna och tranståget, SVT 2019) om möjligheten att göra en återbekräftande könskorrigering.
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njutningsfullt tillbakalutat, ögonen slutna, läpparna lätt särade. Ena handen
smeker könet, den andra vilar på årets Louis Vuitton väska. Louis Vuittons
Masters collection är formgiven av en av samtidskonstens stora namn, ofta
sedd som en provokatör: Jeff Koons. Koons lånar i sin tur ogenerat Leonardo
da Vincis Mona Lisa som motiv och pryder väskan med sin signatur – en liten
bunnykanin. Den väskan sätter Ella i handen på sin bild av kroppen – men
först berövar hon Mona Lisa sitt mytomspunna ansikte. Ella ympar in ett
välsminkat fejs med slutna ögon och särade läppar, inte olik Ilona Staller, känd
under artistnamnet Cicciolina, Jeff Koons före detta modell och fru. Sett till
Ellas mer samtida bildproduktion verkar den sortens blickar som tidigare varit
riskabla nu ett kompetent och lekfullt refererande till den som refererar samtida kultur: Jeff Koons.
Kiras framtidsflickblick, den blick som formulerar visionen om Kira själv
som innehavare av titeln Miss Olympia får henne att arbeta fram en kropp i
enlighet med idealen, men när grenen försvinner devalveras utseendet på hennes starka muskler. Hon erfar också ständigt omgivningens påminnelser om
vad som får lov att inkluderas i femininitet och i hennes berättelse klargörs
ytterligare en viktig aspekt: den att flickblickar också inkluderar medvetenheten om att vara betraktad. Kira beskriver det i en sekvens där hon berättar
att hon är starkare än killarna i gymmet och hur det skapar självkänsla och en
känsla av makt. Samtidigt som hon är fokuserad på sin träning märker hon hur
hon är iakttagen, hur killarna kollar i smyg. Hon säger ”man känner ju blickarna också”. Blickar, konstaterar Coleman och Ringrose (2013 s.129), är affektiva relationer mellan kroppar. Det är en viktig definition som visar på hur
blickar och kroppar inte är skilda åt – utan högst sammanflätade: Blickens
relation till den kropp den utgår ifrån, och förs tillbaka in i, behöver förstås
som en estetisk praktik som skapar berättelser om kroppar. På samma vis kan
medvetenheten om andras blickar också föras in i kroppen och skapa narrativ.
Kroppar som sträcker sig bortom konventioner kring femininitet blir ifrågasatta – och föreställningen om Sverige som ett av världens mest jämställda
länder – har, sett till Kiras eller Ellas visuella berättelser, inte fullt ut levt upp
till sitt rykte. Möjligheterna att tänka fritt, att initialt få utrymme till vidgande
kroppar, finns, men desto fler stävjande restriktioner uppstår när trevande försök blir allvar. Som när Matildas i sina bildsviter, i kapitlet Skärmblickar, utnyttjar skillnader i olika versioner av görandet av femininitet. Under intervjuer
framkommer hur hon är till del nöjd med sin kropp, men också till del missnöjd. Hon pratar om hur hon är för stor i kroppen, hur hon ska gå ner i vikt
och hur hennes mamma har betalat en personlig tränare som ska hjälpa Matilda att komma i form. Genom fanarts-teckningar uppför hon en annan version av sig själv när hon presenterar sig för röstskådespelaren till Shacokaraktären i League of Legends och hans följare på sociala digitala forum. I de egna
visuella berättelserna formulerar hon ett narrativ om heterosexuell kärlek i en
fantasyvärld: ett par tätt omslingrade. En berättelse som är så stark och så
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många gånger upprepad att inte bara hon, men även klasskompisarna märker
att hon är kär. En härlig känsla, får hon oss i bildsalen att förstå. Men blandningen av visuellt gestaltade romanser och av verklighet – av att röstskådespelaren också svarar och att Matilda skaffar en pojkvän – får klasskompisen
att deklarera att tvåsamhet är norm – och Matilda att byta motiv. Som sammanfattning: visst möter det ibland motstånd, men det går att ändra sin kropp
genom bilder och blickar.
För att återgå till de mediedrivna berättelserna som jag tagit som exempel
för att belysa samtida sätt att prata om kropp och blick: Jag menar att rådande
mediedrivna berättelser om kropp och blick har förklaringsvärden som inte
håller ihop men som trots det har fått stort genomslag. Det finns anledning att
kritiskt granska narrativ som har sanningsanspråk vilka utesluter andra berättelser och därtill pekar ut kroppar eller blickar som varandras motsatser. Genom mina analyser har jag visat hur empirin utmanat och kontrasterat den sortens ensidighet. Genom Mols (2012) versioner av verkligheter och Colemans
(2009) relationella symbios mellan kroppar och blickar kommer analyserna
närmre den komplexitet som krävs för att förklara visuella berättelsers möjligheter att samskapas med subjekten.
Med en kulturanalytisk forskningsansats blir meningsskapande ett centralt,
ibland snärjande, begrepp. ”Allting betyder inte något” svarar den tatueringsintresserade Hanna på mina frågor om vad hennes tatueringar står för. En
kommentar som blir en bra påminnelse till forskaren som försöker att binda
samman alla tecken till en meningsfull historia. Hanna pekar på en av sina
tatueringar och säger att den är meningslös men likväl åtråvärd. Hall (1997)
menar att frågan om representation ska besvaras inte genom att säga vad något
betyder utan hur det betyder, det vill säga representationer är inte bara en
spegling, det är ett performativt uppförande av något. Att rista in det som är
åtråvärt, för en själv och andra, i sin egen hud är ett strategiskt kroppsarbete
för att nå målet att bli känd, tatueringen har en mening bortom den bild av en
plymförsedd cirkuselefant Hanna har på armen. I exemplet med Sassy Girl
emojin och Alma blir det också tydligt hur tjejerna inte bara ser budskapet
som linjärt, överfört från bild till betraktare. Att vara något kan också rymma
dess motsats, ödmjuk och kaxig – oskuldsfull och sexig. I tanken om ett vidgat
representationsbegrepp bortom återspegling inkluderas just det skapande i situationen. Flickskapandet liksom betydelsen av emojin förhandlas och förändras. Tjejernas bruk av symbolen har inflytande i hur den kommer att tolkas
också av andra, av mig som forskare, men också andra betraktare och brukare
av emojin.
Mitchell (2005 s. 49 f.) diskuterar bilders agens: förutom att analysera bilden bör vi undersöka process, affekt, och fokusera på vad bilden vill ha från
betraktaren. Vad är det bilden saknar som en betraktare kan uppfylla? MacDougall (2006, s. 18) formulerar sig om skådespelande kroppar när han skriver: ”The film may be fiction, but the bodies are not.” Citatet har följt mig
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under forskningsprocessen. Det finns en etisk aspekt i påståendet – påminnelsen om att vara varsam gentemot de kroppar vilka lånat sig till min forskningsstudie. Citatet fungerar också som en påminnelse om att vara varsam i pedagogiska möten med kroppar: som vikten av att lärare och lärande agerar med
varsamhet i det pedagogiska mötet där Vendela lånar ut sin kropp för att skapa
en bra bilduppgift och Miranda, som jag bara i förbifarten beskrivit, inte tillåter sig själv – och inte heller uppmanas – att låna ut sin mer alldagligt stajlade
ljushyllthet till konstfilms-uppgiften. För samtidigt bygger MacDougalls citat
på en maktobalans mellan verklighet och fiktion där varken MacDougall, Mitchell, Coleman & Ringrose eller jag stannar – för bilder blir förkroppsligade
och förkroppsligande.

Stirrandets möjligheter
”By courageously looking, we defiantly declared `Not only will I stare. I want
my look to change reality´” (hooks, 2010, s. 107). hooks stirrande vi är motståndet som vill förändra den ordning som är genom skamlöst stirrande
blickar. Det är den svarta feminismens intersektionella blickande vi, redo att
ta tillbaka definitionsrätten över vem som tittar på vem, hur kunskap och därmed makt, formas genom seendet.
På samma sätt utgörs flickblickar av intersektionellt flätade kulturella föreställningar. Ett annat vi format av generation och genus, öppet därtill för andra
konstruerade kategorier till exempel de som konstrueras genom vita rum där
de eller den i visuell minoritet blir synlig. När läraren i kapitlet Vita blickar
erbjuder sig att filma blir Vendelas blick tydligt irriterad. Hon rynkar pannan
och upprepar ”Så det behövs ingen som kollar om det blir bra?” Den vuxna
pedagogen, en vit man, blir ingen. Han görs subjektslös i Vendelas tilltal. Vendelas motståndsblick uttryckt i kroppslig gestik och ord uttrycker den sortens
skamlöshet hooks (2010) och Ahmed (2017) uppmanar till, den blick som stirrar för att ändra verkligheten. Exemplet skulle kunna visa på en oppositionell
blick, men tystnaden runt situationen, vilket sammanfaller med den
färgblindhet som andra forskare också beskrivit, försvårar fastställandet av
den sortens analys.
Tjejerna lever i en samtid formad av en barnsyn som lyfter kopplingen mellan unga och framtid genom den diskurs som Skoglund och Börjesson (2013)
kallar juvenocratic spaces. Flickblickskulturer får stort offentligt utrymme under tiden som jag skriver min avhandling, även om den inte benämns med de
orden så skapas den i bilder. Ett exempel är medierapporteringen av högstadieeleven Greta Thunbergs skolstrejk för klimatet. Främst genom två återkommande variationer av bilder skildras Thunberg: I den ena varianten har hon en
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blick vilken söker sig utanför bildrummet som för att utforska framtidens möjligheter eller omöjligheter. I den andra tittar Thunberg rakt in i linsen och involverar betraktaren.158 Thunberg är sexton år, men har friserat håret i två
flickflätor, hon väljer den klassiskt gula regnjackan och andra klädesplagg
som vi ofta konnoterar till yngre flickstilar. Kopplingen mellan Thunbergs
barnkonnoterande stil, hennes blickar och viktiga budskap om planetens överlevnad kopplar samman oskuld, sårbarhet, styrka och kompetens. Tillsammans effektiva och i högsta grad estetiska resurser, redo att få miljontals människor att agera. Hon förkroppsligar det oskuldsfulla barnet,159 trovärdig just
genom sin iscensättning av en icke sexualiserad blick och kropp (jfr Skoglund
& Börjesson, 2014).160 I alla sina förtjänster är det också en reduktionistisk
flickfigur (jfr Edelman, 2004) som manar världen till klimatuppror. Det är inte
ett barn i alla sina sammansatta delar vi vill se – utan ett beskuret barn utan
sexualitet.161 Barn, konstaterar Sparrman (2015), har kunskaper kring sexualitet och dess uttryck: de ser och tolkar gestaltningar och normer som rör sexualitet. Egan (2015) konstaterar hur barn kopplas samman med asexualitet och
oskuld i hopp om att detta ska skydda barnet mot vad som ses som skadlig
sexualisering, men också för att skydda vuxna mot den vånda som uppstår i
tanken på ett sexualiserat barn. Postfeminismen å andra sidan, konstaterar
Ringrose (2013), har skapat ett narrativ om en aggressiv, tävlingsinriktad, så
gott som promiskuös flickfigur. Det intressanta är att en samtida global kultur
hyllar oskuldsfull flickighet, men ofta ryggar inför den sexualiserade. Sexuell
ung femininitet verkar fortfarande vara hotfull, farlig, tystad och undanskymd.
Sexualiserade visuella kroppsberättelser kan väcka vuxenvärldens blickar
på tjejer. Tatuerade kvinnor drar till sig blickar av nyfikenhet, intresse och
avsky. Thomson (2015 s. 36) skriver om hur kraftigt tatuerad femininitet
bemöts: “Staring,” Goffman reminds us, “is widely used as a means of negative sanction, socially controlling all kinds of improper public conduct.”
Thompson (2015) påminner oss om Goffmans poäng (1974) om stirrandets
normerande funktion: Möjligheten att bli sedd kan begränsa oss, men det kan
också, vill jag lägga till, bli en chans att bli sedd. I gymmet känner Kira blickarna och hon erfar att det ger henne makt. De ingjuter en vilja hos henne att
bli en kvinna som är stark som ett djur. Hanna får fler och fler betraktare ju
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En av de mest reproducerade bilderna på Thunberg är ett fotografi taget av Anders Hellberg
(se http://effektmagasin.se/fran-en-till-over-en-miljon/ inhämtad 2019-06-19) ett annat välkänt
exempel är taget av Roger Turesson (se https://www.dn.se/kultur-noje/thunberg-listas-som-enav-varldens-maktigaste/ inhämtad 2019-06-19)
159 Jämför James, Jenks & Prout (1998).
160 Mitt intresse rör den flickfigur Greta Thunberg och medier uppför, inte Thunberg i sig.
161 Det är samtidigt viktigt att poängtera att det finns människor som identifierar sig som asexuella, mitt påstående om reduktionism innefattar också att vi behöver se helheten – för samtliga
sexuella identiteter.
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sexigare tatueringsbilder hon postar på Instagram, Matilda gör sin förälskelse
publik via sociala nätgemenskaper.
Bilderna på Thunbergs blickar och blickar från min studies deltagares visuella berättelser skiljer sig åt. Jag har valt bilder som varken söker efter
oskuld eller risk, utan som snarare ofta har ett sexualiserat perspektiv. Kunde
jag valt annorlunda och ändå pratat om femininitet? Ja, absolut, men de teman
jag skrivit om fanns där under fältstudierna. Det var ur tjejernas prat och deras
framställda bilder som jag såg de mönster som utgjort analysmaterial. Ibland
är ”sexighet” ett medel att få blickar att fästa sig vid en eftersom det egna och
andras stirrande kan skapa möjligheter till förkroppsliganden.

Rörliga kroppar
“Children grow sideways as well as up – or so I will say – in part because they
cannot according to our concepts, advance to adulthood until we say it’s time.”
(Bond Stockton, 2009, s. 6)

Det finns en bokstavlighet, eller snarare en bildlighet i bokstavlig bemärkelse,
i empirin som svarar mot Bond Stocktons citat. Musklerna växer i bredd i
Kiras kropp, Ellas collage fyller dolda onlinearkiv, tatueringarna breder ut sig
över Hannas hud har något gemensamt med Matildas ovilja att växa upp från
kärleken till Shaco och hennes breda produktion av kärleksmotiv. Det här är
tjejer som ägnar sina specifika visuella berättelser mer tid och engagemang än
många av klasskamraterna, samtidigt som tematikerna och formen för gestaltningen återfinns hos flera andra av studiens deltagare.
Men Bond Stocktons begrepp growing sideways har också andra betydelser
som kan ses i ljuset av skolornas egna deviser, som uppmärksammades i studiens situering av fältstudieskolorna. Det finns en förväntan både på att unga
ska växa (rakt) upp och på att uppväxandet kan vara besvärligt. I NU-gymnasiet var devisen ”Du duger som du är!” på Sköldbräcka-gymnasiet säger man
att ”det lönar sig att öva.” Det är påstående som inte låter sig motsägas. Knappast någon pedagog skulle väl vurma för stagnation i lärandeprocesser. Ingen
skulle väl heller säga att överdriven press eller stress är bra för lärande. Men
de olika deviserna säger på samma gång något om pedagogisk praktik och om
kroppars tillblivelse. Den första devisen legitimerar det som redan finns, den
andra förväntar sig progression och utveckling. Du duger som du är, och du
bör öva för att utvecklas. Två värden: båda goda men likväl motstridiga.
Exempel på sidledes växande finns därutöver i kropparna – att leva med
framtidsblickar, aspired-to-identities,162 är att leva med visionen om den man
162

Se Peck & Stroud, 2015.
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vill bli i den samtida kroppen. Det är att bygga ett framtidskapital genom kroppen. Men kroppar rör på sig, ändras, tar nya former och riktningar. Min lärdom när jag sammanfattar min egen studie tillsammans med Mol & Laws teorier om kropp (2004) är att kroppars sträckning är just sådan. Kroppar
sträcker sig utanför avgränsade rum. Att stänga dörren till bildsalen för att i
en sluten kontext studera tjejers visuella berättelser om och genom kropp är
inte görbart. Bildsalens väggar släppte, precis som mänsklig hud, in och ut
olika saker. På motsvarande sätt som immunförsvaret patrullerar hudytan i
syfte att hjälpa kroppen, patrullerade pedagogiska praktiker bildsalarna. Sådana idéer handlade om jämställdhet, politiska beslut om graffitti eller om
huruvida det var okej att skildra någon som röker en splif när lärarna bett en
göra ett skivomslag till en reggaegrupp. Andra patruller vakade över skolornas
olika kulturer: i NU-gymnasiet var vissa saker tillåtna som inte var tänkbara i
Sköldbräckagymnasiet. Vissa saker rensas bort även i skolan som kropp, saker
som inte blir kompatibla med den värdegrund som råder. De olika sociala estetikerna verkade sitta i väggarna och bära på ideologier, på föreställningar
om hur människor ska bete sig och vara på en viss plats. Estetik är just socialt;
meningar förhandlas, men det visuellt gestaltade har också agens. Pedagogiska idéer uttryckta genom arkitektur kan tala till oss också långt efter att ett
pedagogiskt paradigm försvunnit. Gränser mellan ”kroppar” (till exempel skolan och andra institutioner som kropp) är med andra ord semitransparanta, de
vaktas men vissa saker slinker förbi. Tatueringsintresset tog sig in i bilduppgifterna, collagetekniken etablerades i bildsalen men blev ett bra sätt att skapa
bilder på fritiden. Och precis som eleverna obekymrat rörde sig från bildsalen
in genom den öppna dörren till lärarrummet på NU-gymnasiet rörde sig deras
kroppar också obehindrat bort från bildsalen genom såväl blickar, som genom
visuella berättelser, skärmar och genom att helt enkelt ta sig ut.
...
När jag läser ordförklaringarna till flicka och blick ur Svenska akademiens
ordbok som finns återgivna i försättsbladet häpnar jag över heterosexifieringen163 av, och den avgränsande definitionsramen, runt flickan. Hon är ung,
söt och har ett serviceyrke. Hon är alltid hans. In i varje exempel är hon det –
ända tills hon är så gammal att hon, nära nog dement kan man gissa, kallar
sina åldrade vänner för flickor. Jag läser om blick, hittar samma skåpmat: Han
lät blicken vila på hennes ansikte; hon har en förmåga att dra blickar till sig.
Det här är (också) vår tids flickblicksdefinitioner. Det finns inget att undra
över: det behövs fortsatt forskning – och aktivism – i flickblicksfrågan.

163

Ordet är inte vedertaget, det är en ordkonstruktion av heterosexualitet, sexism omgjord till
ett verb liknande verbet rasifiering.
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Summary

The thesis Girl gazes – visual narratives on, of and through upper secondary
school students’ bodies is an Educational Science in Arts and Professions research study written at Stockholm University’s Department of Humanities and
Social Sciences Education. Within the fields of Art Education research and
Girlhood Studies, enactments of femininity, bodies and images are investigated among young women in two art and design classes at Swedish urban
upper secondary schools during art teaching and spare time. Within both
school the teachers encouraged the students to have a critical view on some
norms, deploying a feministic view, doing so at a time when some public debates and rhetorical political voices suggested a postfeminist condition i.e. that
feminism has moved beyond the balance of equality.
The theoretical frameworks combines visual culture, performativity and
new materialism. Departing from the intellectual construct that bodies and images of bodies relate to each other: bodies enact images, and images enact
bodies (Ringrose & Coleman, 2013). The term enactment stemming from Annemarie Mol (see Mol & Law, 2004; Mol, 2008) used as a manner of bodily
becoming in which performativity interacts with new materialistic ways of
understanding agency. As Mol & Law (2004, p. 4), building on Judith Butler’s
performativity theory, put it: “As part of our daily practices, we also do (our)
bodies. In practice we enact them.” In this text, the concept of femininity interacts with the body as well as with sexuality, age and race – by no means the
sole components of relational identity work and visual interpretations of the
body, but certainly important components. The study thereby addresses an ongoing making of femininity, in which the body is used or reproduced as an
aesthetic resource, and focusing specifically on this making through gazes and
images. The participants’ images in use are referred to as visual narratives in
order to emphasise their story-telling style and to connect to the concept of
visual events.
The aim of the study is to investigate how gazes, primarily girl gazes, take
part in the enactment of femininity and body in participants’ – some upper
secondary pupils –everyday use of visual narratives. The overall research
questions are as follows: How are gazes used and how do they work in constructions and negotiations of femininity among girls at upper secondary
school and their surroundings? How are bodies used and how do they work in
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the same construction processes? What kind of gazes are made possible
through the social aesthetics of the school and other related places? How are
the concepts of time and future used in the enactment of femininity?
Starting point for studying the relationships between gazes, images and
bodies revolves around a particular type of gaze: girl gazes, or practices of
looking in which those who define their bodies as young and femininely connoted see themselves and the world around them. This involves how surrounding cultures negotiate embodied girlhood and the awareness that the girls included in the study have of this. Gazes at girls, whether these are gazes from
others or girls’ own gazes, include narratives on the cultural figure of the girl.
For example the constantly regarded body that is expected to be attractive –
through a specific age affiliation, dress codes, styling, and not least through
the body’s own resources: muscles, perhaps slender legs, melanin production,
plump breasts and skin. Another girl figure in this Swedish setting is the often
blond and blue-eyed, confident, self-aware, “sassy girl” claiming her rights
and her space (cf. Mulari, 2015). In other words, one can make oneself visible
by relating to the cultural figures of the girl – through both resistance and
affirmation, and by forming the actual concepts of the becoming of the girl
and girl gazes. The analysis in the study shows how images on femininity may
display the female body as an object, voyeuristically gazed up on, but this is
not the whole picture of what the girl gaze – and its close relationship to embodied girlhood and images on girls – can do. Because as such, girl gazes draw
activistic passion from an interdisciplinary field with a focus on power: the
gendered gaze from the second wave of feminism (John Berger, 1972 & Laura
Mulvey, 1975/1999); from queer theory – the transgender gaze (Judith Halberstam, 2010); from black feminism – the oppositional gaze. (bell hooks,
2010), and Franz Fanon (1952/1995) clarifying the colonialism of the white
gaze. It is within this field of gazes and power – which is also oriented towards
intersectional girlhood studies and visual narratives on the body – that I position my research.
Girl gazes and visual narratives are closely interlaced. Sometimes I study
gazes and sometimes visual narratives, claiming that the two – in this context
– cannot exist without each other. The concept of visual narratives departs
from the chosen participant-images story-telling character, they are stories
told by not only the initial image-maker but from additions from others adding
meaning to the narratives. The concept also stems from what Mirzoeff (1999,
p. 2) terms visual events. A visual event encompasses more than just the image
as an object: it points to the relational aspects of imagery and observation “in
which information, meaning or pleasure is sought by the consumer.” Interacting between the observers, the image, the technology and the place are concurrently investigated in order to understand how image practices communicate and how meaning-making takes place continuously (Mirzoeff, 1999,
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p. 4). The term ‘visual narratives’, then is in use both to emphasise the narrative character of the chosen empirical material and to show how narratives are
produced not only by the image maker but also through mediation and technology, and through the gaze of the observer and – not least – the observing
gaze of the researcher (cf. Rose, 2016).
The Swedish context has been specifically selected as it is said to have one
of the world’s most gender equal school systems and further: the Nordic countries is scoring high in gender equality in The Global Gender Gap Report 2018
commissioned by the World Economic Forum. Investigating how femininity
is enacted at Swedish schools that also have a strong focus on gender equality
will involve investigating contemporary norms in connection with the becoming of the girl, particularly at a time when media movements and political
rhetoric sometimes suggest that feminism has gone too far (cf. Ringrose,
2013). Ringrose describes this as a post-feminist movement. Looking at a contemporary urban Swedish setting, an implemented feministic awareness
seemed to be at core of the discussion on girls observed by Ringrose in a British context. The importance of investigating this ‘new’ girlhood seemed accurate in a field where gender equality is known to made significant progress.
The study’s empirical data consists of nine months of field studies in which
I observed a total of 56 art lesson blocks on two upper secondary schools’ arts
programmes specialising in art and design, to which field studies of the young
people’s spare time have also been added. NU Upper Secondary School had
15 students, of which 11 were registered as girls, and two art teachers. 164
Sköldbräcka Upper Secondary School had 27 girls out of a total of 30 students,
and three teachers.165 28 individual interviews and five group interviews was
carried out, and sometimes the field observations resulted in discussions
which can be compared to interviews. The empirical data generated in this
study thus consists of observations, visual material in the form of still images
and video, and interviews.166 The analysis material takes the form of field
notes, audio files, almost 3,500 still photographs (many are multiple exposures
of the same subject) and almost 90 video clips, including interviews, the young
people’s visual narratives, work processes, locations, etc. The study participants have been anonymised: names have been changed, and images representing the participants have been edited.

The Swedish National Agency for Education’s student statistics (accessed 23 April 2019)
show that the proportion of girls registered on arts programmes specialising in art and design
was just over 70 percent during the last decade.
165 There were more art and media teachers employed at both schools, but they were not included in the study.
166 The method was trialed during a pilot study with a couple of participants who were also
studying the second year of the arts programme specialising in art, but at a different upper
secondary school to the two included in the current study.
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From an ethnographic standpoint, Johansson (2009) claims that studies on
socialisation and/or learning processes should not be restricted to either school
hours or leisure time, rather that youth studies should include both in order to
give a holistic understanding of youthhood. Therefore, the following study
will not be restricted to a single specific pedagogical space such as the art
room, or during a specific period of time such as the school day (cf. Johansson,
2009). It is not practicable to close the door to the art room in order to study
girls’ visual narratives on and through the body in a closed context. Just like
human skin, the walls of the art room allows things to pass in and out: its
boundaries leaks (cf. Mol & Law, 2004).
The method is based on the idea of reflexive ethnography (Aull Davis,
2008). The analyses are consistently carried out from the starting point that as
a researcher, and with my experience and my expertise as an artist, an art
teacher and a researcher, I am contributing with a certain theoretical direction
towards the production of empirical data. I have therefore applied self-reflexivity in my analysis. In certain places I have allowed this self-reflexivity to be
visible, while in other cases I have set it aside in favour of the analytical points.
The reflexive ethnographer, writes Farahani (2010, p. 115), is in this regard
introspective and aware of his or her influence on data – but is not self-absorbed.
Images, as well as the talk on images, are included together with observations and interviews in the analysis material. Like Sturken and Cartwright
(2009), I do not limit visual culture to images. Words, sound and text are encompassed and analysed when they relate to a visual interpretation. The vast
majority of the interviews took visual materials as their starting point, using a
method similar to what is known as photo-elicitation (Harper, 2002; Rose,
2016). They differ from the photo-elicitation method in that I never asked the
young people to produce specific materials for the study. Instead, we used
their existing images created during art lessons or their spare time. Nor did I
limit the images to photographs – all kinds of visual materials could be included, even the participants’ own bodies. Interviewing by observing and discussing the interviewees’ images together with them highlighted the young
people’s expertise regarding their own visual narratives (Rose, 2012, p. 306;
Thomson, 2008, p. 1). Pink (2007, pp. 88, 99) points out how visual material
clarifies the cultural context and gives participants the opportunity to select
images that they feel mean something in terms of understanding their lives.
Rose (2016, p. 315) shows that images can also offer insights into social phenomena that the participants are unable to describe in spoken or written text.
It is always the young people’s visual narratives that form the basis for the
investigation, yet the selection of visual narratives has been restricted on the
themes of femininity and bodies. Some of the examples have been selected
because they are part of a pattern, which was seen among many of the partic218

ipants in the form of tattoos, toning the body through different forms of physical exercise from yoga to working out at the gym, bricolage collages and
feminist visual narratives, to mention just a few themes. Others stood out
through a combination of patterns and unicity such as professional bodybuilding (being part of an interest in toning the body, but in a less common way),
or when white spaces (cf. Ahmed, 2011) and white gazes (cf. Fanon
1952/1955) coincided with an art assignment on the theme of subordinated
femininity. Here, the themes are the desire to shape the body according to
ideals or stereotypes (based on gender, age and race) in order to win the observer’s – often the art teacher’s – recognition and to achieve course objectives
as a part of patterns. Doing so by focusing on bodybuilding or by being a
visual minority in a white space was more unique, while still being entirely
central narratives on learning processes and socialisation in a Swedish context.
To address the patterns of everyday spare-time and school life the thesis
includes another aesthetic concept: social aesthetics (MacDougall, 2006). According to MacDougall, an ethnographic investigation should include the aesthetics of spaces, in other words the sensory experiences that can be acquired
in a particular social landscape and how the people in this landscape (both
researchers and participants) sensorily react to these experiences. It is not least
pedagogical paradigms and different educational ideologies that are seen and
experienced in school buildings. As historic remains, old pedagogical paradigms and ideologies are codes that have sometimes lost their meaning but
whose aesthetic expressions continue to speak and are imbued with new meanings (MacDougall, 2006, p. 106). Two urban Swedish upper secondary
schools, at both of which teachers had consciously implemented the Swedish
National Agency for Education’s steering document on gender equality might
at a glance occur similar. However the schools differed in other ways, with
one focusing on youth culture and the other on the goal of professionalism. At
one school, the teachers frequently told the students “You’re good enough as
you are”. At the other school, the corresponding mantra is that you “should
become something” – and that this requires persistent practice. The different
ways of seeing young people’s learning and socialisation processes have significance for their image-making, and are also an important element of our
understanding of ideas about what youth is and how gender equality is
achieved. More importantly, a school with a focus on youth culture can use its
view of children and young people as part of a marketing strategy: a juvenocratic space (cf. Skoglund & Börjesson, 2014). For the other school, teachers
with authority can equally be part of the same marketing strategy, but from
another ideological standpoint. MacDougall’s theory is that cultural ideas are
experienced in social aesthetics, from the architecture of the buildings to small
things such as allowing – or not allowing – glitter or gold paint in art works.
There may be a sound system through which students can listen to music from
their phones, or silence may prevail in the classroom. Analysing the social
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aesthetics involves analysing the aesthetic protocol regarding what is seen,
heard, felt, smelt and tasted, and how this affects those who inhabit the space.
The study contains three analysis chapters. The Vita blickar (‘White gazes’)
chapter uses visual culture theory combined with critical whiteness studies (cf.
Castagno, 2008; Jonsson, 2015; Lewis, 2001) to analyse how, in art teaching,
certain bodies – as Ahmed (2011) notes – will not be able to pass as white in
a white space. This white space is illustrated in my study by a high status urban
school where white middle-class children make up the majority of the students, and which was dominated at the time of my study by what the students
themselves referred to as the ‘natural look’. This style was defined by femininely-coded bodies, with discrete make-up and long, untied blonde hair.
During art teaching, a group of students was asked to produce an art film
based on a photograph. The girls in the film group interpreted the photograph
as showing a bride-to-be immediately before her wedding: a young woman
held in place by other people’s hands, as a metaphor for a society that oppresses women. Through the students’ film project, the study follows how one
student whose body in a white space can be interpreted through white gazes
as non-white and who plays the oppressed bride. The bride who has to learn
to fight her way free –who is lacking – but in need of the skills of the feminist
femininity is depicted not by a blonde, blue-eyed body (one that could be referred to as having the popular ‘natural look’, as described in schoolyard conversations at the school in question) but by a girl in the art class whose body
enacts East Asian characteristics.
By showing how the taboo of speaking about skin colour and phenotypic
characteristics is manifested as a critical silence in a Swedish antiracist context
– how the antiessentialist concept of race may not be spoken about in a Swedish urban context – I reveal a paradox: In parallel with this silence, there are
visualisations and reinforcements of subordinated non-white femininity. This
takes the forms of make-up, clothing, jewellery and a classmate’s East Asian
appearance. The visual interpretation is encouraged by teachers and students.
Colour blindness, in a Swedish urban school context, should be understood
not as a problem with seeing colour but as a taboo-laden silence when faced
with stereotypes. The analysis, thus, contributes towards critical whiteness
studies on schools and so-called colour blindness in a school context. The
chapter also includes a discussion on how power relations are negotiated,
where female students are expected to resist female subordination while at the
same time being subordinated themselves by male teachers’ directives in
teaching practice. In other words, the depicted feminist resistance can be seen
as directed resistance.
The Skärmblickar (‘Screen gazes’) chapter investigates how emotions circulate and stick to objects and persons (Ahmed, 2004) on screens via social
media. Like all visual narratives, the visual narratives in this chapter all go
beyond the intentions of the initial image maker. A narrative does not end
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when the initial narrator stops narrating, in this case by publishing her images
via various online forums. This is only the beginning of the narrative, as other
creators step in, comment and make changes and additions. Narratives are also
intertwined with the available digital technologies. These narratives are dependent on – and make use of – the new temporal rhythm created through
users and digital technology, in which presence is extended by likes, or where
someone can create the present from the past by seeing an embarrassing and
out-dated representation of their younger self. However, the relationships and
meetings with others through screens and screen gazes differ in their scaledback way of addressing the subject, where fragrance, tactility, taste and often
sound are consigned to the background in favour of seeing (cf. Hirdman,
2018). Nevertheless, emotions move between and attach to different bodies,
making bodies recognisable through affecting each other (cf. Ahmed, 2011).
The chapter describes Snapchat’s intimacy, Facebook’s public and biographical nature, Instagram’s hashtag system and Hot or Not’s insistent
swipes and push notifications. In the empirical examples, femininity is seen
linked to other intersections such as heterosexually connoted flirtations, in
which technology contributes towards the sequence of events. Via apps, one
of the study participants can make her infatuation public and thus real, another
experiences a kind of fast-forwarding of events in connection with attraction
and flirtation through push notifications, and others use apps to locate the guys
they find attractive and ensure that they end up in the same places. In other
examples, I show how humour is an important counter-narrative of girls’ visual communication (cf. Kotthof, 2006) – how visual narratives can be both
subversive and erotically charged at the same time. Halberstam’s (2011 p.2 f.)
analysis of the queer art of failure is in use since: “maybe failure is easier in
the long run and offers different rewards.” A conclusion that seams relevant
in these examples of humor.
With help from Coleman (2009), I explain how bodies and images are intimately related and how this relationship can contribute towards creating present and future bodies. As Coleman (2009, p. 109) writes, “The past body of
a photograph for example, does not remain in ‘the past’ but moves to produce
present and future experiences of a body.”
The final analysis chapter, Framtidsblickar (‘Future gazes’), deals with aspired-to-identities (Peck & Stroud, 2015) – gazing ahead towards an aesthetic
ideal and how such a future gaze is embodied. Working on the body in relation
to an aesthetic ideal when the participants themselves do not know how their
own bodies (or the bodies of others) measure up to aesthetic desires is in focus.
The empirical data consists of three examples of body and gender work which,
during this period, were common among participants in the studied schools.
Investigating tattoo culture, fitness culture and feminist statements in the form
of bricolage, three examples aligning in a common desire among the study
221

participants that involved becoming someone – becoming known and recognised.
To capture the temporality of the empirical data, the empirical examples in
the chapter come from the present, in other words a couple of years after the
continuous field study period. They consist of follow-up interviews and the
participants’ contemporary social media feeds. Through this contemporary
empirical data, I investigate the becomings167 of some of the girls’ future
gazes, before bringing the analysis back to the ordinary observations and interviews from the field study when gender-coded processes of working on the
body still involved aspired-to-identities. The results show how the boundaries
of what is deemed possible to include as femininely coded at different stages
and seen over time can be tightened up or broadened – the fact that something
was previously included does not therefore mean that it will always be included. The bodybuilding to which one of the study participants devoted herself – working on the body with the goal of being crowned Miss Olympia –
can no longer be achieved in the present, not because she did not train enough,
but because the discipline was phased out and replaced with other disciplines
such as Miss Bikini Fitness. In Sweden, which as previously mentioned is often defined as a country that has made great progress in terms of gender equality and feminism, there is no longer a ladies’ bodybuilding class. Working on
the body in order to become a legend, a role model for others, is now – with
the explosive, large muscles formed by bodybuilding – beyond related competition disciplines such as fitness sports. On the other hand, the study participant who had devoted herself to queer feminist expression in the form of bricolage found that, having previously represented a risk in a context of school
and friends, this suddenly became an asset on the international art scene. Bricolage works cut from pornographic and fashion magazines went from being
a hidden Tumblr archive to become open artistry. A third example describes
how tattoo culture and the desire to become a recognised tattooist shaped the
participant’s own body together with social media as marketing spaces.
This study contributes towards art education research and girlhood studies
through its focus on visual culture and the relationships between gazes, images
and bodies in a Swedish urban context. In a context proclaimed by the statistics to be one of the most gender equal in the world, I aim to carry out an
inquisitive study of certain girlhood practices that ordinarily pass as normative
ideas of the contemporary, liberated becoming of the girl. In contemporary
Swedish debate, it is repeatedly seen how discussions about bodies, gender
and gazes are used to legitimise various standpoints, and how this creates different logics that each seek the so called truth. In these debates, the concepts
of gazes, images and bodies do not seem to belong together, and are instead
I do not claim that becoming is a completed process – the contemporary data is just another
part of ongoing enactments.
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often put up against each other. In a contemporary Swedish media debate on
action against negative body image, one’s own gaze is ‘harmful’ but one’s
body is ‘right’. 168 Prominent voices in the debate call for the embracement of
the body as it is, free from the critical gaze that wishes for unhealthy bodily
changes, with the mission to save the body from the gaze. Yet, in another contemporary Swedish media debate on gender dysphoria, a person can be ‘born
in the wrong body’, while one’s own gaze is ‘right’ when picturing the wishedfor embodied gender.169 The mission here is to set the gaze free by fulfilling
the wished-for correction of biological bodies. In these debates, bodies can be
‘wrong’ and our own gazes can be ‘right’ or vice versa, and yet we still harbour them both. Through theory from Annemarie Mol (2002, 2008, and 2012)
and analyses from Coleman & Ringrose (2013) together with the results of
this study, the relationships between the concepts of gazes, images and bodies
can provide a better understanding of gazes.
The methodological contribution consists of a conscious use of a visual
method: in part, this is a variant of photo-elicitation in which the study participants’ images served as the starting points for discussions. An important element of the method involved using existing images, the young people’s visual
narratives in the form that they used to communicate with friends, art teachers
and those whom they felt attracted to, for example. It is also an opportunity to
see bodies and gendered working on the body as visual narratives that could
be investigated through a smaller follow-up study. Proximity to the visual narratives (and not leaving the becoming of the girl at the door to the art room),
to time, or to simply dealing with visual interpretations (and instead including
discussions about images) gave me in-depth, detailed access to the girl gaze.
In theoretical terms, the study develops the colour blindness concept within
antiracist school research. In the Swedish context in this studied situation, spoken communication and visual communication act very differently despite relating to the same phenomenon – something can be visualisable but not sayable.
The thesis contributes towards our understanding of visual art education in
Swedish schools, particularly at upper secondary level. This is a subject that
has become increasingly marginalised during the research period, but where
the study shows a small part of the breadth that visual art education can encompass.
Finally, the concept of the media-oriented term girl gaze – hitherto found
with a hashtag in front of it, revealing its connection not with a scientific
168

I refer here to the series of programmes on harmful bodily norms broadcast in autumn 2018
by Swedish actor Mia Skäringer and her editorial team at the Swedish public service television
company (SVT), a and to the ensuing media debate.
169 I refer here to the Swedish Channel 4 broadcast of the series Born in the Wrong Body: My
Transgender Kid (Channel 4 Television Corporation, Passion Distribution, 2015).
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sphere but with social media – is a gaze constructed by gender and generation
and other intersectional nexus points of social categories. Despite the commitment to gender equality in the classroom, the results show that equality is rather contested and continuously negotiated. The concept of the girl gaze can
help to direct the analytical focus towards what is not yet visible, and to bring
paradoxes surrounding girlhood and femininity to the surface.

224

Referenser

Abrahamsson, Elin (2018). Enahanda läsning: En queer tolkning av romancegenren.
[avhandling]. Lund/Stockholm: Ellerströms akademiska och Stockholms universitet.
Abrahamsson, Sebastian, Bertoni, Filippo, Mol, Annemarie, & Martín, Rebeca Ibáñez
(2015). Living with Omega-3: New Materialism and enduring concerns. Environment and planning d. Society and Space, 33(1), 4–19. doi: 10.1068/d14086p.
Adelai, Amina, & Farran-Lee, Lydia (2018). SVT Nyheter /Kultur. hämtad 2018-0619 från Nej till obligatoriskt estetiskt ämne på gymnasiet: https://www.svt.se/kultur/estetiskt-amne-pa-gymnasiet
Ahmed, Sara (2004). The cultural politics of emotion. Edinburgh: Edinburgh University Press.
Ahmed, Sara (2008). Open forum imaginary prohibitions: Some preliminary remarks
on the founding gestures of the 'New Materialism'. European Journal of Womens's Studies, 15(1), 23-39. doi: 10.1177/1350506807084854
Ahmed, Sara (2011). Vithetens hegemoni. Hägersten: Tankekraft.
Ahmed, Sara (2017). Att leva feministiskt. Hägersten: Tankekraft förlag.
Aizura, Aren Z. (2009). Where health and beauty meet: Femininity and racialisation
in Thai cosmetic surgery clinics. Asian Studies Review, 33, 303-317. doi:
10.1177/1350506807084854
Alaimo, Stacy, & Hekman, Susan J. (2008). Material feminisms. Bloomington: Indiana University Press.
Althusser, Louis (2008). On ideology. London: Verso.
Ahlström, Kristofer (2016) Är fulheten den nya klassfrågan? Dagens
Nyheter hämtad 2016-05-07 från https://www.dn.se/kultur-noje/ar-fulheten-dennya-klassfragan/
Alvesson, Mats, & Sköldberg, Kaj (2008). Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi
och kvalitativ metod. (2:a uppl.). Lund: Studentlitteratur.
Andersson, Sofia (2014) Häcklad och hyllad för hårig armhåla. Göteborgs-Posten,
Kultur. hämtad 2018-11-16 från http://www.gp.se/kultur/h%C3%A4cklad-ochhyllad-f%C3%B6r-h%C3%A5rig-armh%C3%A5la-1.436834
Ambjörnsson, Fanny (2004). I en klass för sig: Genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer. [avhandling]. Stockholm: Ordfront.
Ambjörnsson, Fanny (2011). Rosa: Den farliga färgen. Stockholm: Ordfront.
Aronsson, Karin (1997). Barns världar - barns bilder. Stockholm: Natur och kultur.
Aure, Venke (2011). Kampen om blikket: En longitudinell studie der formidling av
kunst til barn og unge danner utgangspunkt for kunstdidaktiske diskursanalyser.
[avhandling]. Stockholm: Stockholms universitet.

225

Bachtin, Michail, Medvedev, Pavel Nikolaevič. & Vološinov, Valentin Nikolaevič
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Bildförteckning

Omslagsbild: Collage av Ella. Bilden visar en till synes självtillfredsställande
kropp i helbild – ihopsaxad av flera kroppar. En kofta från Prada skyler delvis
en naken överkropp. Huvudet är njutningsfullt tillbakalutat, ögonen slutna,
läpparna lätt särade. Ena handen smeker könet, den andra vilar på en Louis
Vuitton väska. Helbild.
Bild 1-4 (bildsvit) s. 5: Skinn mot skinn. Tre vänner, författaren inkluderad,
poserar lättklädda framför spegel, de turas om att fotografera. Helbild.
(Foton från Anita Paakkonen Ahls fotoalbum).
Bild 5 s. 25: ”Historiskt instamoment”, skärmdump från Instagram med tjej i
ett mörkt rum framför en uppförstorad ljusprojektion av Sassy Girl Emoji,
kommentatorfältet syns.
Bild 6 s.80: Inspirationsbild till konstfilmsuppgiften. Ung kvinna i vit
finklänning omgiven av händer. Halvbild. Fotografi Kristian Krän och
Marco Grizelj, Aorta (publicerat med tillstånd från upphovsmakarna).
Bild 7-9 (bildsvit) s. 84: Bearbetade utsnitt ur konstfilmen Bröllopet. Halvbild. Vendela, filmens protagonist är omgiven av händer som rättar till hennes utseende och hållning. Hon sitter passivt still.
Bild 10-12 (bildsvit) s. 85: Bearbetade utsnitt ur konstfilmen Bröllopet.
Halvbildsutsnitt. Vendela, filmens protagonist är omgiven av händer som
rättar till hennes utseende och hållning. Hon gör motstånd genom blick och
genom att röra på överkroppen.
Bild 13 s. 90: Bearbetat utsnitt ur konstfilmen Bröllopet. Närbild. Protagonisten tittar rakt mot betraktaren, en tår rinner nedför hennes kind. Örhängen
i så kallad orientalisk stil syns i bild.
Bild 14 s. 93: Bearbetat utsnitt ur forskarkamerans film av inspelningen.
Helbild. I förgrund syns läraren måtta ut ett tänkt bildutsnitt. Vendela sitter
i mitten, flankerad av Siri, Miranda och Maria. Två fotoarmaturer med reflexskärmar syns också i bild.
Bild 15 s. 127: Bearbetat utsnitt ur forskarkamerans dokumentation vid en
gruppintervju. Halvbild. Två ungdomar syns, en av dem visar bilden av en
snygg kille på sin mobilskärm.
Bild 16-18 (bildsvit) s. 135: Fotodokumentation av Matildas bilddagbok med
hennes motivkrets, mestadels fanartsteckningar: till exempel föreställande
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clownen Shaco och Matildas alter ego, en summoner, en toppfilmslista och
en (My Little) pony-skiss syns också på bilderna.
Bild 19-21 (bildsvit) s. 136: Fotodokumentation. Uppslag ur Matildas bild
dagbok. Tecknade gycklarbilder, bland annat en med texten Chaos is Love
– Love I Shaco.
Bild 22 s. 137: Fotodokumentation av Matildas tecknade färgbild föreställande henne själv stirrande på ett uppvridbart dansande par i en speldosa.
Paret utgörs av henne själv och clownen Shaco, Matilda snuddar nyckeln
som vrider upp mekaniken.
Bild 23 s. 141: It [is] Shaco and then there´s me in a fancy summoner
robe. love ya :D ♥. Skärmdump från Facebook på forskarens dator visar
Matildas inlägg på en röstskådespelares facebook-sida Den tecknade färgbilden föreställer Matilda kyssande Shaco. Kommentatorsfältet innehåller
hennes beskrivning av bilden och svaret från röstskådespelaren.
Bild 24 s. 146: Skärmdump från Facebook på forskarens dator. Matildas bakgrundsbild: en tecknad och digitalt redigerad trollkarl med lysande ögon
och Matildas tumnagelbild: ett fotografi av henne själv sminkad till narr.
Bild 25 s. 156: Närbild av hand som håller i en apelsin med en tatuerad slända
på skalet. Fotografi av Stella.
Bild 26 s. 160: Foto av påbörjad tatueringsskiss. Hanna visar hur hon åstadkommer en symmetrisk spegelbild som framhäver flera ansikten: bland
annat två ansikten i profil och ett ansikte en face som syns då skissen vänds
upp och ned. Skissen är tecknad i hennes bilddagbok.
Bild 27 s. 162: Fotodokumentation av en av Hannas vändbara tatueringsskiss
er med detaljer som ansikten, hår, rosor och dödskalle.
Bild 28 s. 163: Fotodokumentation av en av Hannas tatueringsskisser med
detaljer som ansikte, dödskalle, halsband, hår och fingrar.
Bild 29-31 (bildsvit) s. 165: Bearbetade fotografier av en mobilskärm med
Hannas Instagrambilder efter att hon lämnat gymnasiet. I bild 29 poserar
Hanna mot en vit bakgrund, hennes hand, ett stort armbandsur syns nära
ansiktet. Armen, handen och bröstet täcks av blackworks-tatueringar. I bild
30 håller hon sitt pekfinger mot läppar som hyschar, den andra armen
kan anas sträcka sig ut för att få rätt bildutsnitt i mobilkameran. Bild 31 är
en spegelselfie tagen sittande på en badkarskant där kameran och Hanna i
helkropp syns i bild. I svanken syns en ny tatuering. Hannas bilder är skarpa
till skillnad från de anonymiserade bilder som återges här.
Bild 32-33 (bildsvit) s. 180: Två av Ellas collage, människor sammansatta av
bildelement saxade ur modemagasin.
Bild 34 s. 181: Ellas collage, en tjej som sitter på en fallosliknande
hylsa, med anemiskt ansikte och rödbrusig hand full av pengar. Hon flankeras av rosa blommor.
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Bild 35-36 (bildsvit) s. 183: Två av Ellas collage, en tjej med hamburgare som
kjol och en hund med blombukett. Bägge figurerna bär vit t-shirt formgiven av Jil Sanders.
Bild 37 s. 186: Collage av Ella, en närbild på ett ansikte som för en bakelse
till munnen. Huvudskålen är utökad med två par runda bröst med godisnappar på bröstvårtorna.
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I den här studien undersöks några tjejers interaktion med bilder i
relation till flickskapande normer i en tid då bildundervisningen vid
studiens två gymnasieskolor uppmuntrar feministisk attityd hos de
unga, samtidigt som vissa mediala och politiska röster börjat föra en
retorik om att feminismen ”gått för långt”. Utgångpunkt för studien är
relationer mellan blickar, bilder och kroppar. Det handlar om en
seendepraktik – en kommunikativ och estetisk aktivitet – ett sätt att se
sig själv och världen omkring för den som ser sig som ung och feminint
konnoterad.
Blickar i den här texten ser visionärt framåt eller nostalgiskt, kanske
skamfyllt, tillbaka. De förlänger nuet genom att surfa på lajks och de
formar vita rum. Via humor både uppför, och gör de narr av,
femininitetsnorm. Blickar har i många tidigare vetenskapliga bidrag
undersökts ur maktperspektiv: I feministisk teori som könade blickar,
med en queerteoretisk utgångspunkt som transblickar, genom kritiska
vithetsstudier som vita blickar och genom black feminism som
oppositionella blickar. Dessa blickar tillsammans med en annan sorts
blickande, konstruerat av generation, genus och andra kategorier
bildar ett begrepp som hittills främst undersökts genom ett medialt
raster, men som förtjänar vetenskaplig uppmärksamhet: Flickblickar.
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