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Partyprinsessor
Om unga kvinnors identitetsarbete och självpresentation
och om hur skapandekraften kan användas i bildämnet

”Se söt, fräsch och trendig ut
men inte för trendig, för sminkad
eller för utmanande”
ur Ebba von Sydows bok Ebbas stil

Ingela Sjösten

Abstrakt
Den unga kvinnokroppen som bärare av dolda kulturmönster kan betraktas som ett
informationssystem över den kultur vi lever i. Idag är unga kvinnor alltmer utlämnade till starka
marknadskrafter och identitetsarbetet har komplicerats av en rad olika faktorer.
Uppsatsen är en studie av unga kvinnors identitetsarbete när de som myndiga fått tillträde till
krogens ”scen” och hur de där performativt uppträder och blir avbildade på bild av de
vimmelfotografer som klubbarna vid Stureplan är utrustade med. Bilderna publiceras sedan på
olika webbsidor där man kan gå in och betrakta/bedöma varandra.
Fenomenet med vimmelbilderna och det faktum att en stor del av meningen med att gå ut
handlar om just dessa bilder/artefakter, har varit utgångspunkten för min undersökning.

Genom att studera bilderna på webbsidan www.stureplan.se och samtala med fem unga kvinnor
som rör sig ute på Stureplan och regelbundet blir fotograferade har jag försökt komma åt hur man
använder denna ”scen” som ett sätt att skapa sin identitet, utpröva sin kvinnlighet och ges
möjlighet att betrakta sig själv utifrån en manligt konstruerad blick och hur medveten man är om
denna.

De teoretiska utgångspunkterna har framförallt varit feministiska, om blickens politik,
representationens villkor och konventioner. Joan Riviéres teorier om Kvinnlighet som maskerad är
den teori som jag fördjupat mig i mest och utgått ifrån i mina slutsatser.
Jag har inlett varje kapitel med citat från (Veckorevyns chefredaktör) Ebba von Sydows stilbok
Ebbas stil, som riktar sig till unga kvinnor, och ger goda råd om hur man blir en framgångsrik
”stureplansprinsessa”.

Det är uppenbart att vimmelbilderna fyller funktionen av en ”spegel” i de unga kvinnornas
identitetsarbete, de blir här så att säga objekt för dubbla blickpositioner – en kombination av
narcissism och voyeurism. Jag har också fått uppfattningen att de använder sig av masker och
förväntade roller som ett sätt att skydda och distansera sitt sanna jag och bemästra den ångest det
innebär att leva i en värld där de förmodas bli begränsade på grund av sitt kön. Det blir för
kvinnorna ett sätt att gemensamt ta kontroll över maskeraden och ha makten över deltagandet
och på så vis kunna vandra ut och in i den.
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I den gestaltande delen av mitt arbete har jag fokuserat på hur man didaktiskt kan arbeta med
bildkonventioner och identitetsfrågor inom bildämnet. Genom att manipulera blickpositioner,
seendekonventioner har jag försökt vända på begreppen över hur vi är inlärda att se på bilder.
Jag har iscensatt olika fotografier för att lyfta fram hur präglade vi är av representationen av
manligt och kvinnligt på bild och se vad som händer om vi vänder på seendekonventionerna.
Jag tror att det är nödvändigt att som bildlärare ständigt lyfta frågor om bildkonventioner, att ha
ett kritiskt förhållningssätt och en reflexivitet omkring bilder och vad bilder gör med oss.
Varje bild i mitt gestaltningsarbete är tänkt att kunna vara uppslag till en elevövning utifrån en
specifik frågeställning på detta tema.
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Inledning
Bakgrund
Unga kvinnors identitetsarbete är idag mer komplicerat än någonsin. Vår tids kultur bidrar starkt
till sända ut motsägelsefulla signaler och att aktivt producera genusideologi. Som ung identitetssökande kvinna är det svårt att värja sig mot allt det som ”naturligt” finns runt omkring oss och
förstå att den föreställningsvärld som vi tar för given är konstruerad. Den unga kvinnokroppen
som bärare av (dolda) kulturmönster, kan ses som ett informationssystem över den kultur vi lever
i. Psykoanalytikern Erik Homburger-Eriksson har beskrivit den fas då tonåringar ägnar sig åt sitt
identitetsskapande som ett ”psykosocialt moratorium” - ett utvecklingsmässigt frirum.1
Jag har under de senaste åren fascinerats av denna livsfas som inträffar på vägen från barndom till
vuxenhet. Jag har själv två döttrar som för närvarande befinner sig på varsin sida om denna
gränsdragning, där den yngre lever ett bekymmerslöst liv, mestadels nöjd med sig själv och sin
kropp, medan den äldre är fullt upptagen av sin självpresentation och kritisk till sin kropp. Den
psykologiska utvecklingen handlar i tonåren till stor del om förhållandet till föräldrar och
jämnåriga, men framförallt inställningen till den egna kroppen. Att bli kvinna är då inte bara en
biologisk avgränsning, den är också kulturellt och socialt konstruerad.
Att söka och bygga en identitet är idag ett digert arbete jämfört med förr då den i många stycken
var given. Socialisationsmönstret i samhället är idag mer komplext och flexibelt än någonsin. Det
finns en mångfald av tillgängliga stilar och modeller för utformningen av identiteten, inte minst
kroppsliga/fysiska. Det har blivit allt viktigare hur individen framställer sig själv, hur vi ser ut, i
vilka sammanhang vi syns, hur vår kropp ser ut, vem vi kan få andra att tro att vi är.
Jag har begränsat min undersökning genom att följa några unga kvinnor när de arbetar
”performativt” med sin identitet, genom att studera en hemsida, www.stureplan.se, där unga
människor fotograferas när de är ute på krogarna runt Stureplan.2 Bilderna blir sedan
offentliggjorda och publicerade på denna hemsida. Mycket av förberedelserna och planeringen
innan man går ut har fokus på att vara representativ när man hamnar på bild. Det handlar alltså
för dessa ungdomar till stor del om att bli till på bild när man går ut på krogen.

1

Erik Homburger-Eriksson (1968/88) Ungdomens identitetskriser Stockholm: Natur och Kultur sid.134
www.stureplan.se är en reklamfinansierad webbsida, finns även som tidning. Andra webbsidor med liknande
koncept är t.ex. www.glife.se, www.candy.se, www.sthlmfinest.se, www.piccaboo.se och www.mingel.se
2
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Syfte och frågeställning
Signalerna som sänds ut till unga människor är motsägelsefulla och unga kvinnor måste på något
sätt förhålla sig till de konflikter som finns i den moderna kvinnorollen. När kulturmönstret
försvagas eller blir mångtydigt försvåras de unga människornas inträde i vuxenkollektivet.
Samtidigt verkar det som om samhället har resignerat och blivit ett bihang till de
marknadsmässiga krafterna. De sociala relationerna är underordnade de kapitalistiska villkoren
som alltmer påverkar och tar över unga människors identitetsskapande och livsval.
Femininitet och kvinnlig skönhet har en stark koppling till konsumtionssamhället och unga
kvinnors kroppar blir en plats för cynisk marknadsföring och kommersiella projektioner.
Utseendefixeringen och ”görandet” av kroppen är idag ett enormt identitetsprojekt i sig. Jag har
intresserat mig för den unga kvinnokroppen som plats för kulturell konstruktion.
Den grupp kvinnor jag intresserat mig för är 18 år eller äldre de befinner sig i den s.k. sen
adolescensen.3 Mitt intresse för denna grupp beror på att dessa ungdomar befinner sig i en viktig
övergångsfas i livet där identitetsarbetet har en framskjuten plats, och för att de tillhör en
generation som har vuxit upp i den s.k. senmoderniteten med allt det innebär för
vuxenblivandet.4 De har nyligen blivit myndiga och fått tillträde till det offentliga rummet på
krogen vilket innebär att de har ett nytt livsrum/arena att visa upp sig i.
Genom att studera webbsidan www.stureplan.se vill jag undersöka fenomenet med
vimmelbilderna och vad det innebär att gå ut och bli objektiverad i dubbel bemärkelse, dvs. ett
deltagande med skiftande blickposition, att se sig själv bli betraktad, och att betrakta sig själv för
att få veta hur man ser ut när man blir betraktad. Är detta ett sätt att arbeta på sitt kvinnliga
vuxenblivande att ta sig ut på bild och vara både betraktad och betraktaren? Det blir så att säga en
interaktivitet med andra och en lek med roller och masker och ytterligare en spegling av jaget (i
förhållande till betraktaren).
Jag har också intresserat mig för de roller man intar, som i min undersökning visar en
konformitet och homogenitet i utstyrsel och uppsyn. Som om man tycks vilja bli bekräftad och
synlig, ”bli till” på bild – och samtidigt väljer att bli osynlig genom att ikläda sig en homogen
”uniform” genom att använda sig av redan befintliga koder. De unga kvinnorna har med andra
ord lärt sig behärska en viss typ av visuell konstruktion av kvinnlighet.
3

Maria Fitger, (1991)”Tonårstiden och den psykiska utvecklingen” i Hillevi Ganetz (red.) Om unga kvinnor
Lund: Studentlitteratur sid.20-38 Maria Fitger beskriver och definierar de olika adolscensfaserna, där
senadolescensen (16-20 år) kännetecknas av ett mer målinriktat beteende där jagidealet och den sexuella
identiteten utvecklas.
4
Anthony Giddens, (1991) Modernitet och självidentitet, Göteborg: Daidalos, sid 45-46
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I den gestaltande delen av mitt examensarbete kommer jag att undersöka hur ungdomarnas
identitetsskapande och kraften, engagemanget och uttrycksfullheten i denna kan tas tillvara på ett
meningsskapande sätt i bildämnet, hur ämnet skulle kunna utgöra en kanal för detta arbete och
samtidigt bidra till större bildförståelse, kritiskt förhållningssätt och reflexivitet omkring den egna
personen och den kontext hon lever och verkar i.
Mina frågeställningar kommer sålunda att röra:
Vilken roll spelar den här typen av offentlig arena för unga kvinnor (i detta fall
stureplanskrogarna kopplade till webbsidan med sin ”community” och vimmelbilderna) för att
skapa och konstruera ideal, och vad innebär det för identitetsarbetet?
Hur ser dessa unga kvinnors medvetenhet ut om deras eget identitetsarbete i förhållande till
maskeraden, manipulation, om att vara offer osv.?
Hur skulle bildämnet kunna vara en kanal för detta arbete, hur kan man arbeta med ungdomar,
konkret i min gestaltande undersökning?
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Undersökning
Empiri
Jag valde att intervjua 5 flickor som går sista året på gymnasiet och som står på tröskeln till ett
vuxenliv och därmed har en mer fixerad identitet och är i större behov av att experimentera med
självpresentationen genom att bl.a. gå på krogen med denna möjlighet till exponering och
interaktion.
Jag är ytterst medveten om att hur identitetssökandet efter kvinnlighet kommer till uttryck beror
också på vilket gymnasieprogram man går på, vilket yrke ens föräldrar har och hur mycket pengar
de tjänar dvs. klasstillhörighet och etnicitet.
Den grupp jag följt går på en friskola i Stockholms innerstad, med samhällsekonomisk inriktning
där intagningspoängen är förhållandevis hög. Gruppen tillhör medel eller övre medelklassen med
föräldrar som har högre eller lägre akademisk utbildning. De rör sig ute på Stureplan 1-3 gånger i
veckan.

Informanter
Isa 18 år, bor i Stockholm med sin familj, har två yngre syskon. Ska ta ett sabbatsår innan hon
börjar på högskolan och gå bartenderutbildning och jobba i Spanien. Jobbar extra på Mc
Donalds.
Josefin 18 år, bor i villaområde utanför Stockholm med sin familj, har tvillingbror och äldre bror.
Ska innan högskola åka till London ett år och jobba som aupair. Jobbar extra på en coffeeshop
och som barnvakt.
Robine 18 år, bor i förort till Stockholm med mamma och syskon, storebror och lillasyster. Innan
högskolan skall hon gå på bartenderskola i Spanien med Isa. Extrajobb på ATG-ombud.
Caroline 18 år, bor i villaområde utanför Stockholm med mamma, styvfar och lillasyster.
Sepideh 18 år, bor f.n. ensam i lägenhet, 5 syskon som bor med föräldrarna. Ska direkt efter
gymnasiet plugga på universitetet i Lund. Extrajobb i garderoben på nattklubb i Stockholm.
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Arenan/Scenen/Siten
Den representationsform jag valt att studera närmare är kroglivets arena och de bilder som
produceras där, kopplade till webbsidan www.stureplan.se. Webbsidan är en s.k. community, - en
virtuell gemenskap och en tillhörighet för en stor grupp unga som rör sig ute i Stockholms nattliv.
Samtidigt som man loggar in sig med password och kan skapa en egen sida så är webbsidan
offentlig och tillgänglig för alla som vill titta på vimmelbilderna. På den ”egna” sida kan du
presentera dig själv, dina vänner, chatta med andra och kommentera bilderna på andra. Det är
nästan lika spännande att dagen efter titta på webbsidan och läsa eventuella kommentarer som att
gå ut, enligt de kvinnor jag intervjuat.
Fenomenet med detta interaktiva sätt att manifestera sig själv och arbeta på sin egen
identitet/framtoning är helt kommersiellt skapat med hjälp av reklamfinansiering. Det är helt
naturligt för den här generationen unga att leva ett medierat/medialt liv tillsammans med andra
utanför den etablerade vuxenvärlden med egna kanaler och arenor. Webbsidan kan sägas vara en
kommersiell site där man producerar och konsumerar bilder/självbilder. De avbildar både en
”scen” och en betraktares blick, ett objekt och ett betraktande subjekt.
Av naturliga skäl har jag själv inte gjort min undersökning med platsen som utgångspunkt utan
fokuserat på de bilder som produceras där. Flera av krogarna runt Stureplan har 18-årsgräns och
blir alltså de ställen som de myndiga ungdomarna krogdebuterar på.5 De flesta gästerna är i denna
ålder upp t.o.m. ca 20 år.
Enligt mina informanter kan man som ung kvinna med hjälp av sin skönhet (och ev. kontakter)
göra en snabb karriär i denna miljö. Genom att frekvent vara ute och synas på vimmelbilderna,
kan man få tillträde till de s.k. VIP-rummen som de flesta krogar håller sig med. Man har så att
säga blivit utvald av olika skäl, för kvinnorna verkar det som om ett rätt och föredömligt yttre är
inträdesbiljetten. Väl inne i ”Vippen” har man positionerat sig och blir garanterat fotograferad,
bjuden på champagne och slipper i fortsättningen köa på gatan utanför. Man kan på sätt och vis
tala om ett Stureplans A och B-lag. De bilder jag studerat är tagna både i och utanför VIPrummen men jag har inte gjort någon analys av själva VIP-rumsfenomenet.

5

De ställen som omfattas i studien är framförallt Candy, Laroy, Skylounge, Whiteroom och Köket.
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Metod
Genom att studera de bilder som genereras och genom att samtala med de unga kvinnorna som
rör sig i den här miljön har jag försökt få klarhet i min frågeställning om den aktivitet som pågår
och vilken funktion den fyller för identitetsarbetet.
Jag har träffat flickorna vid ett flertal tillfällen och haft informella samtal om självbild, att bli
betraktad/fotad och interaktionen att själv vara betraktare/bedömare av sig själv och andra. Vi har
samtalat om media, förebilder, kompisrelationer, utsatthet, blickens position och jag har också
fört in samtalet på diskursen om maskeraden.6
Man kan säga att min undersökning ligger inom Culture studies-traditionen dvs. populärkulturellt
inriktade studier av samtida fenomen som bidrar till skapandet av mening.7 Jag har gjort
fältstudier med s.k. deltagande observation genom att filma några av kvinnorna när de förberett
och fixat sig medan de småpratat och laddat inför kvällen.
Jag har studerat bilderna på hemsidan ur ett semiotiskt perspektiv, jämfört med bilder i media
som reklam, tidningar och TV samt försökt se kopplingar och förebilder till olika mediala
fenomen som kan tänkas ha stort inflytande på ”iscensättningen av kvinnligheten”.
Jag har även studerat inflytelserika unga kvinnor som Sofi Fahrman (Aftonbladets modebilaga)
och Ebba von Sydow (chefredaktör Veckorevyn) som skrivit boken Ebbas stil, ur vilken jag
hämtat flera citat.8

6

Joan Riviére (1929/2001) ”Kvinnlighet som maskerad”, i Sara Arrhenius (red.) Feministiska konstteorier,
Stockholm: Raster Bokförlag, Skriftserien Kairos nr 6, sid.27-44
7
John Storey (1998) Cultural theory and Popular Culture, University of Georgia, sid.1-16
8
Ebba von Sydow (2006) Ebbas stil, Stockholm: Bokförlaget Forum
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Teoretiska perspektiv
Jag har kombinerat olika perspektiv, bl.a. feministiska teorier om blickens politik,
representationens villkor och konventioner, betydelseproduktion, objektivering och betraktarens
roll.9
Sociologiska teorier bl.a. om moderniteten, kulturell och social friställning, socialpsykologi om hur
identiteten och självbilden skapas i interaktion med andra på olika scener-kommunikativt
handlande osv.10 Johan Fornäs teser om kommunikativt handlande har varit applicerbart på mina
studier av det rollspel och den aktivitet/interaktivitet som pågår på www.stureplan.se 11
Psykoanalytisk teori om flickors utveckling i adolescensen.12
Ytterligare ett perspektiv som intresserat mig är Joan Riviéres teorier om Kvinnligheten och
maskeraden som en möjlighet att manipulera och gömma sig bakom konstruktionen kvinnlighet.
”Maskeradens” funktion ligger i att kvinnan har kontroll över representationen av sin kvinnlighet
och därmed upprättar en distans till den.13

9

Leena-Maija Rossi (2001) ”Att re-turnera blicken” i A-L Lindberg (red.) Konst, kön och blick - Feministiska
bildanalyser, Stockholm: Nordstedts
Anja Hirdman (2001), Tilltalande bilder, Stockholm: Atlas Bokförlag,
10
Thomas Ziehe(1982/1986) Ny ungdom, Stockholm: Nordstedts, Anthony Giddens, (1991) Modernitet och
självidentitet, Göteborg: Daidalos
11
Fornäs, Lindberg, Sernhede (1987) Ungdomskultur, identitet-motstånd, Stockholm: Akademilitteratur
12
Maria Fitger, (1991)”Tonårstiden och den psykiska utvecklingen” i Hillevi Ganetz (red.) Om unga kvinnor
Lund: Studentlitteratur, Jan Ramström (2005) Tonåringen i välfärdssamhället Stockholm: Natur och Kultur
13
Joan Riviére (1929/2001) ”Kvinnlighet som maskerad”, i Sara Arrhenius (red.) Feministiska konstteorier,
Stockholm: Raster Bokförlag, Skriftserien Kairos nr 6
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Partyprinsessor
”Dresscode: Stureplan
Uniformen är busenkel: högklackat, jeans, partytopp
Designerväska och utsläppt hår och du är ready to go”
Ur Ebba von Sydows bok Ebbas stil

Jag har studerat ett hundratal bilder från webbsidan www.stureplan.se och slagits av hur de unga
kvinnorna framträder på ett förväntat och stereotypt sätt. Ingen sticker ut – uniformen är
konform. Vimmelbilderna associerar starkt till de typiska bilder vi kan se i veckopress, reklam,
från kändisgalor osv. Det blir så att säga arketypiska bilder, eller ”bild av en bild”(representation)
som man känner väl igen.
En majoritet av dem är blonda, de allra flesta har långt, utslaget hår. Många bär den lilla
partytoppen och visar bara armar, djupa urringningar, mycket bar hud. Bilderna på kvinnorna är
oftast beskurna i strax under höfterna.14 De flesta poserar två och två, intimt vända mot varandra
med omslingrade armar. Så gott som alla tittar i kameran och ler och returnerar blicken på ett
öppet och inviterande sätt.15
Man får känslan av att det finns en dold överenskommelse, ett kodsystem mellan de poserande
kvinnorna som talar om vilka gester, mimik och blickar man skall inta i
fotograferingsögonblicket. I själva verket handlar det om ett inlärt beteende som belönas genom
att du blivit utvald och avbildad. Uttrycken är så prototypiska att det är svårt att urskilja bilderna
ifrån varandra.
Det är stor skillnad på hur de unga männen framträder inför kameran. Medan kvinnorna tar
poserandet på stort allvar, parerar männen avbildandet genom att spexa och skoja och tar på så
sätt kontroll över bilden av sig själv. Det är tydligt att flickorna bär med sig en klar föreställning
om hur de skall se ut i avbildningsögonblicket och hur de ska se ut för att ”bli till på bild”. Anja
Hirdman skriver ”Vi lär oss inte bara hur och när vi ska uttrycka oss på ett visst sätt utan vi lär oss
samtidigt att bekräfta våra idéer om det som är vårt jag, både för oss själva och andra.”16

14

Bilderna på de unga männen är oftare beskurna högre upp, vid midjan.
Anja Hirdman (2001) Tilltalande bilder, Stockholm: Atlas Bokförlag,(Anja Hirdman beskriver leendet på bild
som ett rituellt tecken för att bjuda in betraktaren) s.49
16
Anja Hirdman (2001), Tilltalande bilder, Stockholm: Atlas Bokförlag sid.50
15
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Flickornas blickar tittar konsekvent tillbaka och ger sitt goda medgivande att bli betraktade när de
returnerar blicken på ett inbjudande sätt. Här blir den mötande blicken ett sätt att etablera en
bild av intimitet och kommunikation mellan subjekt och betraktare.
Kvinnorna är oftast avbildade i halvbild, de flesta bilder är beskurna strax under höften så man
kan se lårens övre del. Kamerapositionen är s.k. parallellperspektiv som är taget i jämnhöjd med
kvinnorna.
På flera bilder håller de armarna om varandra och står vända mot varandra, som om de står med
bröstkorgen halvt tryckta mot varandra och halvvrider sina huvuden mot fotografen.
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När mina informanter och jag tittar på några av bilderna tillsammans är kommentarerna av typen
”hon med lugg har alltid samma pose med uppspärrade ögon och vrider tillgjort på huvudet”, de
härmar och skrattar och jag märker att bilderna är ett ämne man brukar diskutera tillsammans.
Ofta kommenteras kropp, ansiktsuttryck och kläder eller om någon ser ”kastrullfull” ut på bilden.
De skrattar också åt hur alla anstränger sig i fotograferingsögonblicket genom att sträcka på sig
och spärra upp ögonen för att se nyktra ut.
Det finns en tyst överenskommelse om vilka man inte vill synas på bild tillsammans med.
Rangordningen talar man öppet om, lägst på skalan är de kvinnor som går under benämningen
”drinkluder”, vilka beskrivs som billiga och i avsaknad av klass och stil. Även vissa killar är helt
tabu att synas tillsammans med. De går ”fetbort” för att de saknar position ( läs: status ) och kan
riskera att ”dra ner ens egen image”. Det gör även silikonbrudar, de som är för fulla och för
utmanande. Här gäller tydligt Ebba von Sydows devis att man inte skall sticka ut för mycket utan
vara lagom, men gärna ha en stor dos av stil, klass och ”värdighet”.
Är man ”sjukt snygg” en kväll, positionerar man sig på beundraravstånd från många andra. Blir
också bilden bra kan man få beundrande kommentarer på webbsidan av både killar och tjejer.
Men man kan också få nedlåtande kommentarer och anklagas för att ha silikonbröst och att inte
vara äkta. Men alla flickorna i min undersökning var eniga om att en lyckad kväll innebär också
att bilden bli lyckad, och med lyckad menar de att man är snygg, har en bra outfit, ser glad ut. Att
fotograferas är att bli bekräftad, ”befinna sig på en viss nivå”.
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Vuxenblivandets mödor

”Bli aldrig för full, få saker är så pinsamt
och patetiskt än en tjej som är för full”
Ur Ebba von Sydows bok Ebbas stil

Jan Ramström talar om att ungdomstiden domineras av tre centrala teman; frigörelse,
kvalificering och integration.17 Frigörelse handlar primärt om separation, individuation, bort från
föräldrarna mot ett självständigare liv. Vi har gått från en traditionellt åldersintegrerad
produktionsgemenskap till en ålderssegregerad konsumtionsgemenskap där ungdomarna
kvalificerar sig för att ingå och på olika sätt integreras i denna gemenskap.18 Kvalificering handlar
om att särskilja och urskilja sig och utpröva sin kvinnliga eller manliga identitet, och i integration
med andra bekräftas man och utvecklar sin identitet.
Skolan har en central roll i ungdomars socialisation, skolan är samhällets viktigaste institution för
att klara kvalificeringen för vuxenlivet. Enligt min mening bör skolan vara en motvikt till det
kommersiella fältet utanför och erbjuda individen en plattform att arbeta med sin självbild och
självpresentation. Att aktivt arbeta med sin självbild och identitet i skolan kan också innebära
unika möjligheter till konsolidering, dvs. möjlighet till reparation av tidigare erfarenheter av sin
självbild och självuppfattning. Ungdomar befinner sig många gånger i en smärtsam process i
frigörelsen från barndomens beroenderelationer som nu skall överföras och projiceras på andra.
I den sena adolescensen (16-20 år) är det centrala temat individens jagutveckling och den sexuella
identiteten. Behovet att fixera en identitet och att experimentera med sin självpresentation blir
större. Jag har också nämnt att jag valt att skriva om den här åldersgruppen för att de tillhör en
generation som är präglade av att växa upp i senmoderniteten.19Identitetsarbetet handlar om
individens svårigheter och möjligheter att klara av att leva i den komplexa moderniteten, och där
ingår narcissistiska drag som självupptagenhet och självbespegling som vi ofta sammankopplar
våra ungdomar med.20 En annan aspekt av identitetsarbetet för unga kvinnor är en ökad estetisk
medvetenhet som tar sig många uttryck som i bl.a. görandet av kroppen.

17

Jan Ramström (2005) Tonåringen i Välfärdssamhället, Stockholm: Natur och kultur, sid.106-126
Ibid., s.106-126
19
André Jansson (2001) “Senmoderna livsvärldar” i Ove Sernhede, Thomas Johansson Identitetens
omvandlingar, Göteborg: Bokstödet, sid.134
20
Anthony Giddens, (1991) Modernitet och självidentitet, Göteborg: Daidalos, sid 202-203
18
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Thomas Ziehe använder begreppet ”social och kulturell friställning” som en förklaring till hur
unga människor blivit mer vilsna och fått allt svårare att överblicka tillvaron, då valmöjligheterna
har blivit fler men möjligheterna att lyckas i vuxenvärlden allt svårare. Den kulturella
friställningen har helt kastat omkull våra normer och värderingar. Identiteten är idag inte given av
självklara traditioner och normer.21
Ziehe vill ändå framhålla att det är positivt att de unga inte längre är underkastade gamla
kulturella mönster när de går mot en nyorientering av självskapandet men hävdar att mediernas
aggressiva inflytande är ett stort hot mot den nya friheten. Unga människor är idag den mest
lukrativa gruppen att satsa reklampengar på. Sambandet mellan missnöje med kroppen och
konsumtion har en stark koppling till femininitet och kvinnlig skönhet. Flickorna har fått ett
problemorienterat sätt att se på sig själva och sin kropp som baseras på att kroppen hela tiden kan
förbättras och göras om. De tvingas ständigt förhålla sig till media och dess bilder av kvinnor.
Det var tydligt i samtalen med flickorna hur stor del av deras faktiska tid som gick åt till fixandet
med utseendet. Någon suckade och uttryckte att ”det är helt hysteriskt!”. Skräcken för dessa
kvinnor är att se tjock ut på bilderna och de berättade om ”tjejen som alltid vänder sidan till
fotografen för att det inte skall synas hur bred hon är”.

21

Thomas Ziehe (1982/1986) Ny ungdom, Stockholm: Nordstedts, sid.7-50 65-105
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Kvinnligheten, dess krav och möjligheter

”Se dyr ut!
Att se dyr ut är en svår konst, men lyckas du går du hem på Stureplan.
Tricket är att ha dyra accessoarer – en dyr handväska och ett par dyra
partyskor. I övrigt gäller att se hel, ren och lagom sminkad ut. Du ska
se ut som om du bestämde dig i sista stund för att gå ut och bara drog
på dig ett par perfekta jeans, en top och din favvoväska.”
Ur Ebba von Sydows bok Ebbas stil

Drivkrafterna för de unga kvinnorna att ständigt arbeta på sin självpresentation är sociala,
psykologiska och estetiska. De sociala handlar om att markera och experimentera med
grupptillhörighet och klasstillhörighet, men främst med sin identitet, både den personliga och
könsmässiga.
Kvinnorna måste på något sätt förhålla sig till de paradoxer som finns i den moderna
kvinnorollen. Det är nödvändigt att hävda sig på männens villkor och samtidigt utveckla en
kvinnlig identitet. De förväntas utbilda sig och göra karriär, satsa på sig själva och handla efter
egenintresse, samtidigt som de på grund av sitt kön ska svara på och uppfylla andra människors
behov och bilder av kvinnlighet. Denna paradox mellan individualitet och kvinnlighet tror jag
efter att ha samtalat med dessa kvinnor är den svåraste rollen för dem att hantera i moderniteten
(även om de själva inte säger det rent ut). Samtidigt verkar de utnyttja de fördelar de kan hitta i
den moderna kvinnorollen. Att använda sig av utseendet och kroppens potential verkar vara en
framkomlig väg när det gäller att positionera sin klasstillhörighet, status, stil, smak osv. Att
exponera sig som ett led i en kontinuerlig social reproduktionsprocess blir en väg att reproducera
självförtroende, erkännande, bekräftelse, inflytande och social position.
Genom denna praktik som ofta utvecklas i nära relation till jämnåriga ges möjlighet till större
oberoende från föräldrarna samtidigt som relationer till andra prövas och behoven av närhet och
förtrolighet tillfredsställs. Här handlar det om att känna tillhörighet med andra som delar samma
upplevelser för att giltigförklara sina erfarenheter och etablera en kvinnoidentitet. Här är den
visuella kultur flickorna lever i tacksam att verka i.
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Den dagliga självreflexiviteten innebär ett speglande i interaktionen med andra. Ziehe talar om en
ökande reflexivitet dvs. en ökad medvetenhet om den egna identiteten, en ökad betoning av den
kulturella aspekten av identiteten. Detta som en del i kulturiseringen eller estetiseringen av det
vardagliga livet.22
I speglingen eller reflexiviteten är medierna en av dagens största ”speglar” där vi ständigt utsätts
för självreflexion dvs. en ökad medvetenhet om hur andra ser på oss där vi jämför eller ”speglar”
oss. Denna process är särskilt intensiv i adolescensen där identitetsarbetet till stor del består av
kommunikativt handlande som i fallet med mina informanter som går ut på krogen. De söker
sätt att arrangera vardagen för att klara av att navigera i en alltmer komplex värld, en slags strategi
för att upprätthålla en känsla av kontroll över det egna livssammanhanget och på så sätt filtrera
utbudet.23 Den här sortens kulturell praktik blir ett sätt för unga människor att orientera sig i sitt
sökande av tillhörighet, livsstil och identitet. Stureplan kan här sägas ha funktionen av ett
”livsttilsfönster” eller ”image bank”.24
Här ges även ”karriärmöjligheter” till de kvinnor som exponeras och syns mest på bild: De får så
småningom tillträde till ”Vippen”, fritt inträde, fri champagne och eventuellt erbjudande om att
bli värdinnor.25 Men för att uppnå detta skall man ha absolut koll på klubbens image, dresscode,
uppförandekod etc. Hierarkin på klubbarna är tydligt uttalad, flickorna talade föraktfullt om
”drinkluder” för att beskriva de kvinnor som inte uppfattat de normer som gäller utan blir för
berusade och hänger med en del män för att bli bjudna på champagne.
Kvinnorna jag talade med är också medvetna om hur de snyggaste tjejerna används som
”dragplåster” eller varumärke för att marknadsföra klubben utåt. Det är en situation som man
paradoxalt nog både föraktar och utnyttjar.

22

Thomas Ziehe (1993) Kulturanalyser, Ungdom, modernitet och utbildning Stockholm: Symposium, sid.17
André Jansson (2001) “Senmoderna livsvärldar” i Ove Sernhede, Thomas Johansson Identitetens
omvandlingar, Göteborg: Bokstödet, sid.134
24
Ibid.
25
Värdinnorna är anställda för att välkomna och bocka av VIP-gästerna, och se till att de har något i glasen.
23
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Maskeraden
”Var alltid svårfångad, i alla lägen.”
Ur Ebba von Sydows bok Ebbas stil

Joan Riviére framhåller i sin teori om kvinnligheten och maskeraden att kvinnor ikläder sig en mask
av kvinnlighet, ursprungligen som ett sätt att avväpna manliga konkurrenter och få dem att inse
att kvinnan inte är ett intellektuellt hot, utan bara en kvinna och därmed lindra mannens
kastrationsångest. 26Nuförtiden tror jag att ”maskeraden” är så inprogrammerad och kultiverad att
ingen tänker på den. Om inte någon kvinna uppenbart bryter emot den, för då brukar
omgivningen reagera.
De unga kvinnornas fasad kan liknas vid en expressiv utrustning, där kläder, smink, gester, blickar
ingår när de framträder inför sin publik. Publiken till bilderna på siten utgörs av fotografen, de
betraktare som kommer att beskåda bilderna på webben och kvinnorna själva när de betraktar sig
själva med en objektiverad distans. Goffman beskriver den process genom vilken individen gör sig
främmande för sig själv som ”selfdistantiation”.27

Nina Björk skriver i Under det rosa täcket:
Varför tar vi en mask för vår identitet? Först och främst: därför att all denna ”kvinnlighet”, denna sköna
maskerad i smink och kläder och egenskaper, inte är en falsk mask som förtrycker den sanna kvinnans
ansikte. Att vara kvinnlig är att vara denna maskerad, denna bild. Vad kvinnan skulle vara utan detta kan
vi inte veta för hon blir till först då hon lär sig de kulturella koderna för kvinnlighet.28

Maskeraden är ett sätt att skapa ett avstånd och skapa makt att manipulera bilden. ”Kvinnligheten
används systematiskt som förklädnad som gör det möjligt att upprätthålla ett avstånd både till sin
egen bild och till bilden av kvinnan i allmänhet – kvinnlighetens maskerad”.29

På bilderna från www.stureplan.se tycker jag mig uppfatta att kvinnorna omedvetet använder sig
av maskeraden, genom att leka med yta, masker, poser, attityder, och just kvinnlighetens

26

Joan Riviére (1929/2001) ”Kvinnlighet som maskerad”, i Sara Arrhenius (red.) Feministiska konstteorier,
Stockholm: Raster Bokförlag, Skriftserien Kairos nr 6, sid.27
27
Erving Goffman (1974) Jaget och maskerna, Stockholm: Nordstedts, sid.76
28
Nina Björk (1996) Under det rosa täcket, Stockholm: Wahlström & Widstrand, sid.76
29
Leena-Maija Rossi (2001) ”Att re-turnera blicken” i A-L Lindberg (red.) Konst, kön och blick, Stockholm:
Nordstedts, sid.216
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avsaknad av ett fast fixerat enhetligt ”jag”, ger utrymme för spel och manipulation. Man är så att
säga ett offer men drar samtidigt nytta av sin belägenhet och försöker ta kontroll över den.
Jag upplever också att de unga kvinnornas sinsemellan bekräftande gemenskap handlar om att
hålla männen på ett visst avstånd och tillförskansa sig en kollektiv, svåråtkomlig mask av
homoerotiskt oberoende och självtillräcklighet som ett sätt att lindra den ångest som finns inför
att bli vuxen och traditionsbundet ”underordnad” männen.
Hillevi Ganetz skriver att ”flickornas estetiska iscensättning av den egna kroppen och rummet är
ett sätt att skapa en gemensam, men särskiljande identitet, genom symbolerna etableras en unik
identitetsgemenskap som ger djup tillfredsställelse och bekräftelse. De markerar samtidigt en
olikhet, distans från omvärlden”.30
Maskeraden fyller funktionen av rollspel där kvinnorna gömmer sig bakom denna iscensatta
kvinnlighet som ett spel för varandra för att utpröva sin kvinnliga identitet men också genom
denna manipulation för att skydda och oskadliggöra sitt sanna jag.
När jag förde in samtalet med de unga kvinnorna på ”maskeradteorin”(jag presenterade inte
frågeställningen som maskerad) hade de svårt att förstå vad jag menade. De hävdade att det bara
var roligt att gå ut och klä upp sig och sminka sig extra mycket och att man gjorde det enbart för
sin egen skull. Dock gjorde en av kvinnorna en intressant felsägning och sa istället ”klä ut sig”.
Som en paradox till vad de tidigare sa om att klä upp sig för sin egen skull, poängterade de dock
vikten av att inte ha samma outfit på flera bilder, utan alla var ytterst noggranna med att hålla
reda på vilken outfit man haft på tidigare bilder.
Viktigt var också att inte ”ramla” in med hela tjejgänget utan att helst gå ut två eller tre samtidigt
”annars utmärker man sig inte, syns inte”. Denna väninnedyad framgår tydligt av bilderna, man
ser ofta samma kvinnor tillsammans på flera bilder. Att fotograferas bredvid fel person (ofta en
mansperson), kan skada anseendet och den position man tillskansat sig. Kanske är det därför
kvinnorna oftast väljer att stå tillsammans med sin väninna på bilderna. Det var också självklart
att man höll reda på varandra under hela kvällen och att ”det är svinigt att svika sin kompis”.
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Hillevi Ganetz (1991) Artikel i Om unga kvinnor, Lund: Studentlitteratur, sid.50
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Blicken
”Se upp med vimmelfotograferna”
”Två på morgonen kan det verka som en crazy och
kul idé att posera som Paris och Nicole för fotografen,
men du blir inte lika nöjd nästa dag när du
upptäcker att hela stan kan klicka in och titta på din
blanka panna och utsmetade mascara”
Ur Ebba von Sydows bok Ebbas stil

En stor del av representationsprocessen ligger i seendet. Kvinnor är präglade av denna manliga
blick och har lärt sig vilka gester, poser och ansiktsuttryck som ”illustrerar kvinnlighet”. Man kan
säga att de tränas i att se sig själva bli betraktade vilket resulterar i att de ser sig själva (och andra
kvinnor) utifrån en maskulin blick och objektiverar därmed sig själva. Sättet att betrakta sig själva
har så småningom blivit en naturlig del av representationen av dem själva.31 Objektet blir
betraktat som en representation av den begärliga, en bild av skönhet.32
Kamerablickens bärare – fotografen – har makten över objektet, objektets position, urvalet osv.
De ”objekt” vi ser på bilderna från www.stureplan.se är noga utvalda för att representera bilden av
klubbarnas image på rätt sätt.
Det är tydligt i Stureplansbilderna att de unga män som blir fotograferade har ett helt annat
förhållningssätt till bilden av sig själva, där kvinnorna använder sina inlärda standardposer, värjer
sig männen från att objektiveras genom att ha en mer spexig framtoning och kontrollera bilden av
sig själv.
Att bli sedd av sig själv och andra är en av de grundläggande delarna av identitetsskapandet. Här
har man möjlighet att iaktta sig själv utifrån – att försöka få syn på sig själv med omgivningens
ögon och på så sätt få en mer komplett bild av sig själv
På vimmelbilderna från www.stureplan.se har alla flickor en egendomligt likartad pose, liksom
förväntad. Man fångas i ett ögonblick och det lilla ögonblicket kan komma att exponeras dagen
efter till allmän beskådan. Det ser ut som att man använder sig av en inlärd standardpose som
man lärt sig fungerar.
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Här befinner sig kvinnorna också i dubbel blickposition, dels som objekt men också hur man
betraktar sig själv med den andres (fotografen och alla som ser bilden) blick. Som betraktare intar
man en traditionellt manlig betraktarposition. Man blir alltså till genom den andras blick och
värderingar, och hur man tar sig ut och uppfattas är mycket viktigt. Vetskapen om att ”alla”
kommer att kunna betrakta och värdera bilden av mig, är ett ”risktagande” som en av flickorna
uttryckte det.
Det är också en märklig paradox mellan att å ena sidan bli sedd och fysiskt objektiverad samtidigt
som där finns ett centralt behov av att bli sedd och bekräftad. Att äga ”looken” och att ”vara”
bilden som dessa kvinnor, innebär också att man inte äger blicken eller har kontroll över den.
Fotograferna på Stureplan styr urvalet och sätter också normerna och skapar idealen för hur du
skall se ut för att ”bli till på bild”. Kvinnorna anpassar sig till dessa normer, ideal och lär sig
snabbt knepet för att lyckas bli fotograferad (långt ifrån alla blir fotograferade). Det kan vara
förklaringen till varför alla de unga kvinnorna liknar varandra i klädsel, hår, pose och mimik.
Man kan tydligt urskilja de kvinnor som lärt sig ”poserandekoderna” och de som är nybörjare, de
senare ser mer osäkra, prövande och oförberedda ut.
I vår visuella värld har de fått lära sig sitt bildvärde; syns du – finns du. Här finns dessutom
möjlighet att få sin egen bild reproducerad och distribuerad.

Männen tar kontroll över bilden av sig själv genom att skoja och spexa. De tillåter sig en mer
individualistisk framtoning än kvinnorna på bild.
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Kroppen
”Din jeansrumpa avslöjar vem du är”
Ur Ebba von Sydows bok Ebbas stil

Kulturella mönster präglas in i kroppen, kulturens bildproduktion har alltid inverkan på oss.
Arbetet med att hitta sig själv i relation till omgivningen pågår ständigt, men är särskilt intensivt
när man står på randen till vuxenlivet.
Kroppen är det vi först representerar oss själva med, som får ta emot blickar och bli värderad. Den
är ständigt exponerad och synlig. Den är den ständigt utsatta delen av vårt jag. Redan i tidiga
puberteten när flickornas kroppar förändras, förändras också uppfattningen av omvärlden och hur
kroppen uppfattas i rummet. Plötsligt blir kroppen betraktad och värderad som sexuellt objekt i
förhållande till omgivningen. Denna förändring sker hos individen men också hos omgivningen.
Jag minns själv hur påtagligt det märktes på omgivningen när jag själv började få bröst och former
och hur jag besvärades av att gå igenom ett rum och bli betraktad ”på det sättet”.
När man medvetandegörs om sina kroppsliga förändringar börjar man också leva upp till de
stereotypa förväntningarna och blir en del av en kollektiv representation. Här kan man återigen
tala om maskeraden som en påtvingad fasad och kontroll av kroppen.
De unga kvinnornas iscensättning av den egna kroppen och rummet är ett sätt att skapa en
gemensam, men särskiljande identitet. Genom symbolerna de använder sig av skapas en
identitetsgemenskap som ger både tillfredsställelse och bekräftelse.33 Skönhetens estetik blir de
unga kvinnornas potential och maktredskap gentemot männen. Ur detta enorma förråd väljer de
vilka delar av sin kropp de skall dölja eller framhäva, bättra på, överdriva eller förminska.
Samtidigt är detta starka polariserande och fasthållande av könsroller mellan könen ett sätt att
stabilisera könsidentiteten/könsordningen/maskeraden.
Louise J. Kaplan skriver i Farväl till barndomen att ungdomsgenerationen väljer ur det rådande
modet sådant som avgränsar dem som en ny generation med unika erogena preferenser. När
samhällets moral och seder befinner sig i förändring blir det ännu mer oundgängligt för
ungdomen att hävda generationsskillnaderna. Då uppfinner de mer dramatiska och granna
metaforer för att smycka sina kroppar”.34

33
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De flickor jag talade med sade att de inte hade några särskilda förebilder utan snarare att de
inspirerar varandra, har varandra som förebilder, men är också medvetna om att de påverkas av
medier, trender osv.
Det värsta tänkbara scenariot är att se tjock ut eller få dubbelhaka på bild. Kroppslighetens
”göranden” är ett av de stora livsprojekten. Samtliga kvinnor i min undersökning går på gym eller
annan träning regelbundet, två av flickorna har dragits med ätstörningar och den ena kämpar
fortfarande med ångest över en skev kroppsuppfattning.
För de unga kvinnorna blir kroppen både en tillgång, möjlighet – och en börda.
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Analys och slutdiskussion
Det är tveklöst så att de unga kvinnornas sociala och estetiska praktik på www.stureplan.se har en
funktion i deras identitetsarbete. Att utpröva sin identitet i ett ”autentiskt” bildsammanhang
genom självbeskådande blir ett sätt att jämföra sig själv och bilden av mig själv. Att betrakta sig
själv för att veta hur man ser ut när man blir betraktad. Man skulle kunna kalla det en dubbel
blickposition eftersom det blir en kombination av narcissism och voyeurism.
Denna pågående spegling visar också på hur utsatta kvinnorna är för allmänt beskådande. Här
står kameran och den manliga blicken som bildkonventionerna bygger på, för bedömningen och
klassificeringen av den egna identiteten.
Den andra sidan av självrepresentationens upprätthållande handlar om kvinnornas egen kontroll
av denna. Här handlar det om att bibehålla den egna förväntade bilden av sig själv i interaktionen
och inte ”tappa masken”.
Man kan tala om en homosocial gemenskap mellan kvinnorna. Alla arbetar de på idén om
kvinnligheten. Det är ett intrikat arbete med många funktioner, deltagande, igenkännande,
bekräftande och intimitet. De skall tillsammans med de kulturella kollektiva mönstren, få de olika
delarna att sammanfalla till en person. Kvinnorna lär varandra hur man ska agera utifrån den
manliga blicken.35 De är varandras förebilder, delar uppladdningen och förberedandet,
uppmuntrar varandra framför spegeln.
Den homosociala gemenskapen handlar om att hitta uniciteten, essensen i kvinnligheten, finna
det som ur- och särskiljer kvinnorna i förhållande till det maskulina, att stabilisera och trygga den
sexuella ordningen och detta, vill jag inflika, är en del av maskeraden. Att bli utvald och
fotograferad är ett sätt att kvalificera sig. Det är ett kvitto på att man är sedd.
De unga kvinnor jag intervjuade har samtliga en stark ställning i sin familj och i skolan, höga
yrkesambitioner, samtidigt är de extremt fixerade vid sitt utseende och att hitta rätt i
kvinnligheten, det blir en paradox med den bild de förmedlar av medvetenhet, styrka, framåtanda
och drivkraft.
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Ebba von Sydows ”Ebbas stilbok” ger handfasta konkreta råd hur du ska lyckas bli en partyprinsessa med stil
och klass.
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Ju mer jag talade med mina informanter desto mer gick det upp för mig att dessa kvinnor
använder sig av masker och roller som ett sätt att bemästra ångesten av att som vuxen kvinna leva
i en värld som begränsar dig på grund av kön.
De väljer i marknadens utbud och förebilder som de sedan kreativt bearbetar och som ger
möjligheter att skapa nya och personliga uttrycksformer. De använder medvetet arenan på
webbsidan och krogen för att tillförskansa sig status och göra ”karriär” med sitt utseende, vilket
traditionellt är ”kvinnans förbehåll”.
Kanske tillhör dessa kvinnor en generation som är präglad av att växa upp i senmoderniteten, ett
samhälle som ställer helt andra krav på kvinnor än tidigare, där du förutom att vara optimalt
snygg också skall vara framgångsrik, smart, självständig och oberoende.
Jag upplever att dessa kvinnor är ytterst medvetna om de villkor som gäller i deras livsvärld, hur
de ska ta sig fram i den här världen för att uppnå så mycket som möjligt. Samtidigt verkar de helt
omedvetna om hur de kämpar för att lära sig de komplexa, kulturella koder det innebär att
kvalificera sig i (den konstruerade) kvinnligheten.
Samtidigt som man kan förstå nyttan av det hårda kollektiva identitetsarbetet, så är ju det
omedvetna slutmålet att underkasta sig den traditionellt manliga blicken och betraktelsepositionen, dvs. att lära in kvinnlighet och att den får betydelse först i förhållande till andras
blickar. De unga kvinnornas upptagenhet med sitt identitetsarbete kan kopplas till en rad olika
begrepp som status, görbarhet, reflexivitet men framförallt till huvudfrågan om hur kvinnligheten
konstrueras.
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Didaktiska ställningstaganden - om självtematisering
Att jaget och den kvinnliga identiteten skapas i den sociala interaktionen och kommunikationen
med andra, detta är en av mina utgångspunkter i min didaktiska idé om lektionsupplägg på detta
tema.
Kvinnorna använder sig av sin stil, outfit smink osv. för att uttrycka sig och kommunicera, denna
energi och skaparkraft tror jag är fullt möjlig att tillvarata inom bildämnet och så att säga överföra
till ett annat interaktionssammanhang. De samlar i sitt identitetsskapande på tecken, koder och
symboler som uttryck och mening för sin identitet. Skolan har en viktig uppgift att anpassa
lektionsupplägget till de olika utvecklingsfaser och mentala tillstånd eleverna befinner sig i.
Ziehe skriver om vikten av ”engagemangspedagogik”, där innehållet måste engagera eleverna och
använda möjligheterna att arbeta ”emancipatoriskt”.36 Han skriver också;” Eleverna längtar efter
det engagerande, en prövande, sökande och ifrågasättande aktivitet för att undersöka vad den
tingliga och levande omvärlden kan betyda för en själv”.37 Idag finns det egentligen två
dikotomiska aspekter, innehållet har med mig att göra eller som oftast, har inte med mig att göra
alls.
Här tror jag att vi som lärare hittar det största engagemanget hos eleverna att ta tillvara
”friställningens” potentialer. Att tillvarata och låta ungdomarna gestalta sin problematik, få syn på
sig själv sin aktivitet ur ett annat perspektiv, framförallt unga kvinnor som idag nästan utan
undantag, problematiserar sin egen kropp.
Ziehe skriver;” Den bärande grunden för samförstånd är ett ökat behov av hantverksmässigt
arbete, ömsesidig kommunikativ bekräftelse och innehållsliga identifikationsmöjligheter. Denna
estetik arbetar i hög grad med symboler som ger ett identifikationserbjudande”.38
Jag har sett att det finns mycket i samtidskonsten som berör unga människor, det är också ett
förträffligt sätt att få ungdomar att lättare identifiera sig med konsten och på det sättet få tillträde
till en alternativ uttrycksvärld än den kommersiella. Jag har i mitt gestaltande arbete utgått från
möjliga elevuppgifter kopplade till frågeställningar om identitetsbegrepp och
bildkonventioner. Genom att vända på seendekonventioner och blickpositioner vill jag lyfta fram
bilden som socialt och kulturellt konstruerad.

36

Thomas Ziehe (1982/1986) Ny ungdom, , Stockholm: Nordstedts, sid.185-203
Ibid., sid.185
38
Ibid., sid.200
37
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Elevövning för högstadiet eller gymnasiet

”Vår konstruerade bildvärld, blickens politik och kroppens kulturella mening”
Blicken kan förändras genom användning av bilder som påminner oss om att vi själva är
konstgjorda och konstruerade. Genom att visa bilder av kroppen i olika mediala sammanhang,
peka på sociala och kulturella konstruktioner såsom manligt/kvinnligt, naturligt/onaturligt osv.
kan man diskutera bildkonventioner och representationsteorin med eleverna.

Fotouppgift: Bild av kroppen med tillägg
Eleven skall iscensätta en bild av kroppen, del av kroppen (sin egen eller någon annans) med
utgångspunkt från de seendekonventioner vi har runt omkring oss.
Istället för att använda sig av bildkonventioner skall eleven vända på bildbegreppen och lyfta fram
det vi traditionellt inte brukar få se på bild, som handlar om kroppen.
Utgå från kroppen och gör ett tillägg i form av ett föremål, miljö, omkontextualisering o.d. som
får bilden att berätta något om samtiden och bildkulturen vi lever i.

Aktuella frågeställningar kan exempelvis vara:
- Vad betraktas i vår bildkultur som naturligt/onaturligt?
- Vad är format av sociala, kulturella konstruktioner på bild?
- Hur framställs, konstrueras manligt/kvinnligt på bild?

Antalet komponenter skall vara begränsade i bilden. Det som finns med på bilden skall ha en
tydlig funktion för bildens budskap. Eleven ska själv vara medveten om budskapet i bilden och
vad som skall berättas/kommuniceras.
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”Vår konstruerade bildvärld, blickens politik och kroppens kulturella mening”
Mitt arbete handlar om att vara kroppslighetens och blickens fånge.
Blicken är kontrollerande, den definierar oss som personer. Den lyder under djupt rotade
konventioner som normaliserats sedan urminnes tider. Konsthistorien är fylld av bilder som
berättar om blickens politik. Än idag kämpar unga kvinnor för att lära sig de komplexa, kulturella
koder det innebär att kvalificera sig i (den konstruerade) kvinnligheten och att den får betydelse
först i förhållande till andras blickar. Kvinnor har lärt sig bära masken ”kvinnlighet” eftersom den
definierar och illustrerar vilka vi är.
Blicken kan endast förändras genom användning av bilder som påminner oss om att vi själva är
konstgjorda och konstruerade Min gestaltning är en kommentar omkring våra blickpreferenser
och vår konstruerade bildvärld.

Ingela Sjösten
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