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Abstrakt

Under 90-talet började en del kvinnliga konstnärer buntas ihop inom en kategori som

kallades flickkonst eller flickrumskonst. De hade gemensamt att alla var relativt unga

konstnärer och kvinnor. En av drivkrafterna till det här arbetet har varit att försöka reda ut

det lite märkliga begreppet flickrumsestetik och ta reda på vilka typiska element och

koder som ryms inom det. Min frågeställning är, Hur har svenska kvinnliga konstnärer

använt sig av flickrumsestetik? Det är ett litet förenklat uttryck som man slänger sig med.

Är allt som är rosa och gulligt flickrumsestetik? Det har sporrat mig mycket att det finns

väldigt lite skrivet om flickrumsestetiken samtidigt som det är begrepp man stött på som

konstskolestudent. Jag tycker det är högst relevant att reda ut det här begreppet och börja

förstå dess innebörd. Dels kommer det att vara viktigt i min framtida roll som lärare där

jag dagligen kommer att möta elevers olika arbeten. Därigenom kommer jag att behöva

förhålla mig till deras olika stilar och uttryck, dels genom samtalet kring bilderna och

verken men även genom betygssättning. Genom att reda ut den rådande normen inom

denna utvalda estetik kommer jag förhoppningsvis kunna ha ett förhållningssätt som är

välgrundat snarare än att bara göra antaganden. Det är ju även så att när man analyserar

en rådande norm och får kunskap om den som man kan välja att bryta den. 

Genom att reda ut begreppet flickrumsestetik och sedan titta på ett urval av kvinnliga

konstnärers verk som varit återkommande namn under ovanstående kategorisering har jag

fått syn på en del saker som jag varit nyfiken på. Dels har jag tittat på hur själva estetiken

inom flickrumsestetiken ser ut. Vilka är färgerna, materialen och stilen? Sedan har jag

med hjälp av semiotiken analyserat tre verk och kunnat se hur flickrumsestetiken använts.

Jag har resonerat kring konstnärens intentioner med sitt verk huvudsakligen genom

bildanalysen men även till viss del genom att ha tittat på intervjuer, artiklar och

konstnärspresentationer. 
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Genom bildanalyserna har jag sett hur den typiska flickrumsestetiken har använts och hur

den har brutits med andra stilar och koder. Verken jag har analyserat har aldrig enbart

varit gulliga och naiva utan har tydligt blandats med andra element som tillsammans har

skapat betydelse i verket. Det har varit visuella koder som fört tankarna till döden,

förgängligheten, könsroller och sexualitet. 

I mitt gestaltande arbete har jag jobbat med mina kladdteckningar jag gjort i

anteckningsblock under lektionerna på Konstfack. Jag har sammanställt ett urval av

bilderna till en mönstrad tapet. En tapet tar upp stor fysisk plats men håller sig ändå i

bakgrunden. Jag kallar mitt verk för Wallflower.
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Inledning/bakgrund

Det började när jag gick på Nyckelviksskolans keramiklinje där alla tyckte att mina

arbeten var så ”gulliga”. Jag gjorde små hjärtaskar med blomsterornament och jag och

min kompis tillverkade 100 små hundar av den där lerklutten som ofta blev över. Jag
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uppfattade mina klasskompisars kommentarer som nedlåtande och började göra ännu

gulligare arbeten. Jag blandade en bubbelgumsrosa glasyr så att lerpudlarna kunde bli

rosa. Sedan dess har det bara blivit mer flickigt och gulligt. Rosa pudlar har blandats med

Hello Kitty och My Little Pony, fjärilar, moln och flickor har prytt mina teckningar. Var

det så att mina arbeten var mer oseriösa och ytliga än mina klasskompisars rakubrända

urnor i svart och brunt? Är det fult att som tjej gilla rosa och omge sig av gulliga saker? 

Om Marie-Louise Ekman står det att det är hon som i konsten på 70-talet öppnar dörren

till flickrummet, den plats där kvinnors identitet kanske formas som mest. Från att ha

varit en osynlig sfär, som uppfattas som relativt ointressant, gör hon flickrummet till en

plats värd uppmärksamhet. Men det är inte bara flickrummet som motiv utan även dess

föremål, ämnen och procedurer som lyfts fram. Det är en flickornas estetik rörande

sådant som är gulligt och sött och hon tar fram det lustfyllda i pysslandet och omsorgen

av det lilla. 1 Marie-Louise Ekman är alltså pionjären, vilka är då efterföljarna? Under 90-

talet började kvinnliga konstnärer som använde sig av rosa och någon slags gullighet

buntas ihop under en så kallad flickrumsestetik.  Men vad innebär ordet egentligen, vilka

är konstnärerna och vad är det som gör att det blir flickrumsestetik? Det är väldigt svårt

att hitta litteratur om flickrumsestetik, jag har även haft stora problem att hitta bilder av

de konstnärer vars bilder jag avsett analysera. Att det finns väldigt lite skrivet om mitt

ämne gör det ännu intressantare för mig. Jag vill reda ut begreppen genom att söka mig

till svenska kvinnliga konstnärers verk som alla på något sätt benämnts som

”flickrumskonstnärer” eller som användare av flickrumsestetiken. 

1 Lind Maria (1994) Svensk nutidskonst 4, Marie-Louise Ekman, Malmö: Förlaget Sören Fogtdal, s 12.
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Syfte

Syftet med min uppsats är att undersöka hur kvinnliga konstnärer har använt sig av vad

man kallar flickrumsestetik. I en intervju i Dagens Nyheter den 31 mars 2007 med

Griselda Pollock menar hon att konsthistoriker och kritiker behöver ett nytt språk för att

dechiffrera unga kvinnors konst. Den gamla konsthistorien var skräddarsydd för män. Det

finns ingen modell för att studera konst av kvinnor. Det handlar om att förstå på nya sätt

och att undvika kategoriseringar.2 Jag tycker det är högst relevant att reda ut det här

begreppet och börja förstå dess innebörd. Dels kommer det att vara viktigt i min framtida

roll som lärare där jag dagligen kommer att möta elevers olika arbeten. Därigenom

kommer jag att behöva förhålla mig till dess olika stilar och uttryck, dels genom samtalet

kring bilderna och verken men även genom betygssättning. Genom att reda ut den

rådande normen inom denna utvalda estetik kommer jag förhoppningsvis kunna ha ett

förhållningssätt som är grundat på något snarare än att bara göra antaganden. Det är ju

även så att när man analyserar en rådande norm och får kunskap om den som man kan

välja att bryta den. 

Mitt teoretiska perspektiv är feministiskt poststrukturalistiskt. Om det går att generalisera

mäns och kvinnors uttryck, att säga att män gör en viss form och föredrar vissa färger

medan kvinnor använder andra, så beror det på stenhårt inpräglade kulturella

föreställningar. Vi får lära oss olika saker på dagis, i skolan, på universitetet, på teve och

film och genom den musik vi lyssnar och på den behandling vi får. Män lär sig gilla blått,

kvinnor ska älska rosa.3 Den feministiskt poststrukturella diskursen ifrågasätter och vill

överskrida eller lösa upp kategorierna manligt och kvinnligt. Genom att synliggöra hur de

är konstituerade kan de överskridas och utvidgas till flera sätt att vara.4 Genom estetiken

avspeglar det sig även hur vi konstruerar vår könsidentitet, vad som faller innanför

normen och vad som medvetet eller omedvetet faller utanför. Jag vill definiera estetiken i

2 Lind Ingela (2007) Feministisk pionjär i konsten, Dagens Nyheter, 2007-03-31, s 12-13
3 Ahl Zandra Olsson Emma (2001) Svensk smak, Myter om den moderna formen, Stockholm: Ordfront
förlag, s.111
4  Taguchi Lenz Hillevi (2006) In på bara benet, en introduktion till feministisk poststrukturalism
Stockholm, HLS Förlag, s. 15
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flickrumsestetiken och de typiska kategoriseringarna och den rådande normen är ett

verktyg som låter mig göra det.

Frågeställning

Min frågeställning är, Hur svenska kvinnliga konstnärer har använt sig av

flickrumsestetik? Med underfrågeställningen: Hur kan begreppet flickrumsestetik

definieras?

Metod

Jag kommer att använda mig av semiotiska metoder när jag analyserar de utvalda verken.

Genom min frågeställning: Hur kvinnliga konstnärer har använt sig av flickrumsestetiken

kommer jag att komma in på många olika frågor som jag kan besvara och resonera kring i

mina bildanalyser. Först kommer jag att beskriva verket genom att titta på den manifesta

nivån för att sedan kunna gå vidare och ägna den större delen av analysen för att gå in på

frågor och funderingar under den latenta.

Empiri 

Jag vill genom min undersökning ta reda på vad det är som gör att ett verk kan gå under

benämningen flickrumsestetik. Genom att titta på hur konstnärer har använt sig av

flickrumsestetiken får jag förhoppningsvis syn på vilka element det är i verken som gör

att det kan kallas för det. Finns det några typiska färger, former och tecken som gör att

det blir just flickrumsestetik? Jag har valt att analysera tre verk av tre olika svenska

kvinnliga konstnärer. Marie-Louise Ekmans, Fyra lådor, Folk som sitter, Dukning på

grön mark, En dam som står och en man som sitter samt Dukning i ett skärt rum, 1968,

Anna-Maria Ekstrands, Box, odaterad, och Helen Billgrens, Rara djur, odaterad. De har

alla varit återkommande namn under rubriken flickrumsestetik när jag sökt i böcker och
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artiklar. Alla är de kvinnor och i spridda åldrar men alla är samtida och verksamma. Jag

tror att urvalet bidrar till en viss bredd med Marie-Louise Ekman som banbrytaren under

60-talet till verk gjorda under 2000-talet, men samtidigt tillräckligt sammansatt för att

visa på vissa tendenser i verken. 

Studiens uppläggning

Först tänker jag kort reda ut begreppet flickrumsestetik. Jag kommer att titta på vilken

bakgrundshistoria som finns till ordet och hur den typiska flickrumsestetiken ser ut.

Sedan tänker jag analysera mina utvalda bilder av tre verk med hjälp av semiotiken för att

försöka reda ut hur konstnärerna har använt sig av flickrumsestetik. Jag kommer att titta

på vilka element som faller inom ramen för flickrumsestetik och får då reda på hur

estetiken bryts. På den latenta nivån kan jag sedan diskutera vad de olika tecknen bär för

betydelser och vad de olika stilelementen konnoterar. Jag kommer även att föra ett

resonemang om konstnärernas intentioner och hur verket kan mottas av betraktaren.  Dels

kommer jag använda bildanalysen till hjälp för detta men jag kommer även att titta på

artiklar och recensioner om de här konstnärerna och på kritik av deras utställningar och

verk.

Bearbetning och analys

Vad är flickrumsestetik?

Historiskt perspektiv

Det finns ingen etablerad definition över vad flickrumsestetik är. Det jag finner skrivet är

att olika konstnärer använder sig av flickrumsestetik eller är så kallade

flickrumskonstnärer. Flickrumskonst eller flickkonst var ett begrepp som började

användas under 90-talet.  I en artikel ur Bang från (1993) ”Kvinnokultur och flickkonst
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frälsning eller förbannelse” beskrivs kvinnokulturens spretiga framfart. Kvinnors alster

uppmärksammades som aldrig förr under 1970-talet. Halvt bortglömda hantverk, gamla

textila tekniker, läkande medicinalväxter och vanliga brödbak gavs en annan dignitet än

tidigare. Den tradition man återupptäckte som skapats av kvinnor och som berättar om

kvinnors verklighet, fick en väldig genomslagskraft.5 Men kvinnokulturbegreppet står

inte fritt från kritik. Ingen verkade ifrågasätta hur det kom sig att dessa sysslor var just

kvinnosysslor och hur de kom att beteckna kvinnlighet. Dessutom försökte kritiker och

recensenter bunta ihop kvinnorna i en enhetlig kategori. Den normativa sidan beskrivs

också. Det var på ett särskilt sätt man skulle vara kvinna under kvinnorörelsen. Det var

växtfärgning och inte sminkning, brödbak och inte praliner som uppmärksammades. Det

”förbjudet” lustfyllda och kitschiga trängs ut till förmån för helyllet6, det lustfyllda och

kitschiga har däremot en självskriven plats i flickrumskonsten. Begreppet dök som sagt

upp under 90-talet och användes för att beskriva vissa konstnärers verk och man

kategoriserade in hela konstnärskap under den titeln. Konstnärerna var unga kvinnor som

Maria Johansson, Carin Ellberg, Maria Lindberg och Helen Billgren.7Till skillnad från

kvinnorörelsens konst som växte fram ur en gemensam politisk ideologi så har

”flickrumskonstnärerna” blivit utnämnda till det genom kritiken, inte av konstnärerna

själva. Likheterna mellan de här två rörelserna är att de intresserar sig för kvinnor, men i

olika åldrar. I flickkonsten saknas dock idealiseringen och hyllningen av sysslorna, det är

snarare ett kärleksfullt konstaterande av det flickor pysslar med.8

Estetiken och leken

Hur flickrumsestetiken utmärker sig, vilka tecken och stilelement som man kan finna

typiskt inom den är oskrivet. Jag ska med hjälp av bildanalyserna definiera den typiska

estetiken inom flickrumsestetiken. Det första man tänker på när man hör ordet

flickrumsestetik är kanske färgen rosa. Neonrosa eller ljusrosa, bubbelgumsrosa eller

babyrosa. Man kan också komma att tänka på estetiken i de lekar och leksaker som pågår

och brukas i flickrummet. Det är dockor av olika slag, bebisdockor, tygdockor,

5  Lind, Maria (1993) Frälsning eller förbannelse - Om kvinnokultur och flickkonst, Bang nr 3/1993, s. 6
6  Ibid., s. 9
7  Ibid., s. 9
8  Ibid., s. 9
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klippdockor och Barbiedockor. Kanske finns där ett dockskåp eller Barbiehus med

möbler och belysning. Många flickor brukar vara förtjusta i hästar och har kanske

plastleksaker som My Little Pony eller andra leksakshästar. 

Tittar man in i närmaste leksaksaffär ser man att det är en väldig tydlig färgsättning på

flickors respektive pojkars avdelningar. Flickleksaker är i huvudsak rosa i varierande

nyanser eller eventuellt lila och gärna försedda med ett överdåd av glitter och dekor, ju

mer glitter, pärlor och ornament desto bättre, verkar vara en oskriven lag. Till formen är

det mjuka och gulliga former snarare än tuffa och hårda. 

En egenskap som utmärker de typiska leksakerna och lekarna i ett så kallat flickrum är

ändå någon slags uppmaning till omsorg. Från början var leksaker tänkta att fungera i

utbildande syfte. Flickor skulle ”leka” med dockor för att lära sig att ta hand och vårda

sina framtida barn. Genom leken med dockskåpet lärde sig småflickor om heminredning

och hur man skötte ett hushåll. Detsamma gällde syftet med leksaksspisar och

dockserviser. Man skulle helt enkelt vid tidig ålder lära sig att bli en god hustru och mor

och det skedde genom det som barn lär sig via, nämligen leken. Leksakerna hänger kvar

än idag även fast det undervisande syftet inte är uttalat. Leksakernas utseende har

förändrats och utvecklats men det är säkerligen samma typer av lekar som leks med dem.

Om då den här så kallade omsorgen är en gemensam nämnare så kan man ju undra vad

den har för betydelse för estetiken. Jag tänker mig att leksakerna är en slags

miniatyrvärld, både till sin faktiska storlek men också imaginärt. I flickans lilla värld av

dockor, dockskåp, gosedjur och prinsesskronor är det flickan själv som är härskare men

också vårdare. Leksakerna är beroende av hennes omsorg. Men omsorgen är något som

snabbt kan slå över till något annat. Hur många är vi inte som klippt stubb av Barbies

långa vackra hår och låtit henne ligga naken och skämmas i flera veckor? Kanske vi

svartsjukt ”råkade” måla med en spritpenna på syrrans finaste bokmärke. Flickors lekar

behöver inte vara oskyldiga. Det är däremot det estetiska uttrycket. Dagens leksaker är

huvudsakligen tillverkad i plast och det kommersiella verkar styra formgivningen. Det är

billiga material och serietillverkat. Prisfrågan verkar ha fått stå före en strävan efter god

kvalité. Formerna är mjuka och runda, minerna hos dockor är glada och käcka. Det är

blommor och stjärnor, rosetter och glitter, tiaror och prinsessklänningar. Jag kallar det för
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en slags gullighet. Stilmässigt är det sött och fluffigt och på något sätt naivt och ofarligt.

Att det uppfattas som så naivt och ofarligt förstärks av att leksakerna till viss del är

asexuella. Visst har många av leksakerna ett tillskrivet kön. Barbie har bröst, och

småpojkdockor kan ha en liten snopp som de kan kissa med för att nämna några. Men det

finns inga sexuella anspelningar. Det kanske uppstår i flickornas lekar med leksakerna

men det är ingenting som leksakerna i sin utformning bidrar med.

För att sammanfatta definitionen av flickrumsestetiken skulle jag påstå att det är en

estetik som hämtar inspiration och stilelement från flickrummets aktiviteter och föremål.

Färgen som dominerar är rosa. Materialen är oftast billiga som exempelvis plast. Det är

massproducerade produkter skapade i ett kommersiellt syfte. Men det kan också bestå av

vissa ärvda saker såsom bokmärken och dockor i tyg eller porslin. Det som präglar

leksakernas uttryck är att de är söta och gulliga. Det är meningen att ägarna ska ”ta hand”

om produkterna. Exempelvis dockor som man kan byta blöja, kamma, klä av och på och

mata. Dockskåpet som man kan möblera och organisera på olika sätt och så vidare. 

Bildanalys Anna-Maria Ekstrands, Box, odaterad

Anna-Maria Ekstrands verk består av en salig blandning olika föremål. Föremålen är

sammansatta i formen av en box vilket även är namnet på verket. Skelett, leksakshästar,

dockor, uppstoppade djur och plastblommor hålls samman av rosa fjäderboor i olika

nyanser. Boxen pryds av ett litet uppstoppat rådjurshuvud som kronan på verket. Kring

huvudet brer det ut sig, nästan som två vingar till formen, gjorda av rosa fjädrar och rosa

tusenskönor. Lite längre ner på boxen finns det ett ekipage med en vit leksakshäst med

rosa träns och sadel som kör en vit vagn där två Barbieliknande dockor sitter och håller i

de rosa tömmarna. Ekipaget är liksom allt annat i det här verket rikt dekorerade med

blommor och små leksaksfigurer. Dockorna i vagnen är klädda i vita puffiga klänningar.

Bakom vagnen står det ett vitt plastskelett. Det är som skelettet åker snålskjuts på vagnen.

Skelettet har en liten kikare runt halsen och ett rosa tygdjur faststucket under sin smala

arm. Under vagnen, mellan hjulet och skelettets ben sticker ett par svarta små ridstövlar

fram. Det är som om någon ligger under vagnen. Det uppstoppade rådjurshuvudet i

toppen på verket har blivit dekorerad med en laxrosa plastros hängandes i hornen. Strax
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nedanför rådjurshuvudet till vänster är det en uppstoppad fågel. Även fågeln har blivit

dekorerad, denna med en rosa rosett kring halsen. I mitten av verket är det en rektangulär

yta som inte är prydd med blommor, plastleksaker eller dylikt. Det ser ut som om det

skulle kunna vara ett vykort, eller foto med en spets längst kanterna. Det är verkets mitt.

Därifrån utgår mönstret av blommor. Till vänster om denna mitt finns ännu ett till

plastskelett. Det ser ut som om det saknar underkropp. Det är ett plotter av prylar. 

Den övervägande färgen i detta verk är rosa med gula och orange inslag. Föremålen är

främst små plastleksaker med undantag för två uppstoppade djur. Materialen som

används är i första hand ”oäkta” -blommorna är konstgjorda och de många

leksaksfigurerna är av plast. Men det finns också mera ”äkta” material i verket såsom

fjädrarna även om de är färgade i rosa. De två uppstoppade djuren, fågeln och rådjuret är

vad det ser ut som, just uppstoppade djur. Det är ett sådant barockt överdåd i det här

verket. Det är så överdekorerat och så långt ifrån minimalism man kan komma.

Flickrumsestetikens uttryck dominerar det här verket. Jag ser spår av flickrummet i form

av färgerna, leksakerna som Barbie och hästen, de mjuka formerna och rosetterna bland

annat kring fågelns hals. Det rosa, fluffiga, plastiga, kitschiga och överdekorerade stilen

får fullt utrymme. Men även om verket är galet överdekorerat finns det en slags kaosartad

tillrättalagd ordning. Blommornas placering följer ett givet mönster i jämna formationer

och färgskalan följer någon slags genomtänkt idé. 

Skeletten och de döda djuren får mig att tänka på den mexikanska traditionen att fira ”De

dödas dag”. Den härstammar från 1500-talet då man trodde att de döda en dag varje år

kom tillbaka för att besöka sina nära och kära. Man firar det här än idag och bygger altare

med blommor, gåvor och fotografier till den dödas ära. Jag tycker mig känna igen

estetiken som många gånger kan uppfattas som väldigt kitschig. Även grepp från

skräckfilmgenrens värld kan kännas igen här. Jag tänker på Den onda dockan och otaliga

skräckfilmer där leksakerna spökar i barnkammaren, elektroniska leksaker som börjar gå

av sig själva, gungor som gungat av sig själva i lekparken och gunghästar som gungats av

osynliga kroppar. Det oskyldiga asexuella barnet, barnrummet och dess attribut är

tacksamt att sätta i motsats med skräck, våld och sexuella anspelningar. Det blir ett
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oväntat möte vars kontraster förstärker varandra, både rent visuellt och innehållsmässigt.

Det är de här två sidorna i verket som gör det så spännande. Dels har det en gullig

överdekorerad rosaskimrande sida, men de tydliga inslagen av skeletten och de

uppstoppade djuren för tankarna till död och olycka. Det till synes oskyldiga blir

nersmutsat med dunkla och kusliga undertoner. Döden står och flåsar Barbieekipaget i

nacken som intet ont anande verkar ha kört över en person med svarta stövlar. De

uppstoppade djuren som pryder verket blickar ner över dem och påminner oss om livets

ironi och förgänglighet. 

Bildanalys av Marie-Louise Ekmans, Fyra lådor, Folk som sitter,
Dukning på grön mark, En dam som står och en man som sitter samt
Dukning i ett skärt rum, 1968

Det här verket består som titeln beskriver av fyra lådor, som ett dockskåp med över och

undervåning fördelad över fyra rum. I det övre rummet till vänster är det två plankor som

löper likt bänkar tvärs över rummet. På den bakre bänken sitter fyra små figurer

uppställda. Det ser ut som dockskåpsfigurer. Det är tre män och en kvinna. Männen

saknar helt kläder och kvinnan sitter med benen prydligt i kors så att man inte kan se om

hon har några underkläder eller inte. De två kvinnofigurerna på den främre raden har små

underbyxor på sig och mansfiguren är även här naken. Alla figurerna bär skor och det ser

ut som konstnären själv har klätt in dockfigurer i någon slags beige kroppsfärgad tejp.

Ungefär som den där hudfärgade plåstertejpen man kan köpa på apoteket. Men hon har

låtit skorna vara. De olika figurerna gör olika gester. De kliar sig på ryggen och i håret

och sitter med ben och armar i olika typiska mänskliga positioner. Rummet påminner om

en bastu. Att de manliga figurerna är nakna tyder också på att de skulle kunna vara

upptagna av att bada bastu. Lådan bredvid till höger är målad med en himmelsblå färg på

väggarna och golvet är försett med en grön matta. I fronten syns det två vitmålade träbitar

som ser ut som stiliserande moln. På det gröna golvet som antagligen ska föreställa en

gräsmatta är det uppdukat till picknick. Även här har konstnären använt sig av färdiga

miniatyrföremål. Det är en liten servis med tre tallrikar och små bestick, en slags terrin

och en såssnipa. Det finns tre stycken små vinglas och tre stycken gröna små

plastmuggar. Jag tycker mig känna igen formen av en kaffetermos stående på ett silverfat.
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Allting är uppdukat på en vit duk av tyg. Lådan på det nedre planet till vänster har en

front av en målad ljusrosa träbit formad som ett valv. Inne i själva rummet är botten vit

med målade svarta rutor. Det påminner om ett kakel eller stengolv. I bakgrunden av

rummet skymtar man flera ljusrosa träformationer som skapar en slags rumslighet. Längst

fram i rummet mot öppningen står en till docka av samma typ som i rummet ovan. Den

här dockan är klädd i någon slags blåskimrande festklänning. Hon håller sig för hakan

med sin ena lilla dockarm och den andra faller nerför sidan. Hon står i vad jag skulle

kalla en ganska kvinnlig pose. Bakom valvet till höger i lådan skymtar man ett par nakna

ben med fötterna i ett par svarta skor. Den sista lådan har trädetaljer som front i samma

ljusrosa färg som det övre rummet med de sittande figurerna och valvet i den vänstra

nedre lådan. Den är försedd med två rundade hörn i den övre sidan och nederst är det en

böljande låg vägg framför lådan. Den bakre väggen är klädd med ett ljusrosa sidenaktigt

tyg och liksom i lådan över är det uppdukat med miniatyr saker. Här är det dock dukat på

ett bord som har en ljusrosa glansig duk över sig. På bordet står två silverkandelabrar

med ljus. Bordet är dukat för två med silvertallrikar, silverbestick och vinglas. Det står

även en silverkaraff och ett uppläggningsfat med en sked på bordet. Jag lägger märke till

avsaknaden av stolar. På den bakre väggen med sidentyget ser man skymten av vad som

skulle kunna vara en silverspegel.

Verket är uppbyggt på precis samma sätt som ett dockskåp. Fast här saknar man fönster,

trappa och dörrar som annars brukar höra moderna dockskåp till. Marie-Louise Ekman

verkar i huvudsak ha använt sig av färdiga föremål i sitt verk. Köpta dockskåpsfigurer

och diverse husgeråd i miniatyrformat. Verket är smått surrealistiskt och det väcker

frågor om på vilka sätt de olika rummen i lådorna hänger ihop, varför det inte sitter några

runt filten på picknicken, vad gör figuren bakom valvet och varför finns det inga stolar

eller gäster kring det dukade bordet? Här finns det väldigt tydliga referenser till

flickrummet. Främst att verket är i formen av ett dockskåp, de olika leksaksföremålen

och den ljusrosa färgen. Verket är gjort i en slags ömsint pysslig anda men är samtidigt

också gjord i en naiv och nonchalant stil. Färgen är lite kladdig och kanterna ser oslipade

ut, rutorna på golvet är sneda och en aning darrigt ritade. Även i det här verket är det

gulliga, naiva och söta blandat med andra typer av koder. Dels finns den surrealistiska
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sidan. Man undrar som betraktare vad de olika figurerna i de små rummen gör och man

letar efter mening och sammanhang. Att de kvinnliga dockorna har på sig underkläder

tillskillnad från männen som sitter nakna gör att fokus hamnar på frågor om våran

sexualitet och kropp. Kvinnorna kanske är för pryda eller blyga att basta nakna, till

skillnad från männens självklara och ogenerade förhållande till sin nakna kropp. Vad gör

den kvinnliga gestalten i den glittriga festklänningen? Hon ser ut att ha något slags

uppträdande för mannen som sitter ner på golvet. Hennes kroppsspråk gör att man tror att

hon vet om att hon blir betraktad, likt en sångerska på en scen. Marie-Louise Ekman har

på ett medvetet sätt använt typiska element från flickrummet i form av dockskåpet,

figurerna, miniatyrerna och färgerna. Hon har skapat små scener i sina lådor med varsin

berättelse som kanske hänger ihop. Omsorgen om det lilla ligger i hennes utformning av

de små rummen. Picknicken är omsorgsfullt uppdukat med alla dess tillbehör, middagen

står fint uppdukat på matsalsbordet. Det är bara gästerna som saknas. Det rara, gulliga

och naiva tilltalet i estetiken ställs i kontrast till hur hon har valt att sammanställa sitt verk

och vilka frågor det väcker. Jag tycker att hon tydligt har använt sig av flickrumsestetiken

för att på ett lekfullt sätt väcka frågor om sexualitet, normer, ensamhet, det sociala spelet

och hur vi väljer att framställa oss själva. Själva igenkänningen av formen och föremålen

i verket gör att det blir mera tillgängligt för betraktaren. Det är något som vi sett förr och

har en relation till. 

Bildanalys av Helen Billgrens, Rara djur, odaterad

Bilden består av tre stycken tecknade djur. I bildens centrum är bilden av en hästs bakdel

tecknad. Bakdelen är som sagt i fokus men man ser även en del av hästens ben. Det högra

bakbenet och det vänstra benet där man även kan se hoven underifrån. Benet är uppböjt

som om den riktade en spark mot betraktaren. Hästrumpan är försedd med en svart tät

svans som böljar sig lite. Två cirklar är ritade också på rumpan under svansen, en prick

och en cirkel.  Svansens böljande rörelse till vänster blottar hästens könsdelar. Mitt uppe

på hästen är en katt tecknad. Den sitter ner mitt på hästryggen och tittar mot betraktaren.

Ett svart streck på kattens hals antyder ett halsband. Strax till höger om katten svävar en

fjäril. Färgen på bilden är smetig och utkladdad och påminner om ritkol. Den kladdiga

färgen och de förenklade bilderna bidrar till att man uppfattar bilden som lite naivistisk
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och det känns som den är snabbt gjord. Det är linjeteckningar som saknar detaljrikedom

och skuggor. Hade det varit meningen att det skulle vara en direkt avbildning av en häst

bakifrån är det mycket märkligt att man inte kan se några framben och antydningar till

hals och huvud. Det finns heller ingen horisont eller något som påvisar var någonstans

djuren befinner sig. De skulle antas helt sväva i luften om det inte vore för det högra

bakbenet som fortsätter ända ut på bildytan och förankrar teckningen. 

Titeln ”Rara djur” syftar antagligen på de tre djuren som finns tecknade på bilden, häst,

katt och en fjäril. Det upplevs som gulligt och rart när djur blir kompisar. I det här fallet

tillåter hästen katten att sitta på sin rygg. Katten ser väldigt förnöjd och glad ut där den

sitter. Det hela blir ännu mer idylliskt med den lilla fjärilen som flyger runt. Djuren är

söta och sams och ser ut att leva i harmoni med varandra. Den förenklade teckningsstilen

bidrar också till en naiv känsla av verket och naivt kan många gånger upplevas som

oskyldigt och gulligt. Det som bryter den gulliga och naiva uppfattningen av den här

bilden är dels hästen som är tecknad rakt bakifrån. Eftersom hästens svans svänger till

vänster i en viftande rörelse blottar den könsdelarna som annars brukar vara dolda av

svansens tjocka tagel. Det som syns i bildens absoluta centrum är den ovala cirkeln och

pricken under som jag antar är hästens analöppning och en vagina. Det kan uppfattas som

stötande snarare än rart. Det är här tvetydigheten uppstår i bilden. Hästen får en

könstillhörighet genom att Helene Billgren har valt att teckna anus och vagina och

betraktaren förstår att hästen måste vara ett sto. Den annars så oskuldsfulla asexuella

flickrumsestetiken får härmed ett sexuellt inslag. Det är inte bara antytt lite i bakgrunden

utan vi står rätt inför det. Att bilden är svartvit bidrar också till att den inte uppfattas som

så himla söt. Inom flickrumsestetiken brukar ju färger som rosa och lila dominera och det

brukar vara överdekorerat och plastigt. Kan den här bilden ändå falla inför ramen av

flickrumsestetik? Jag tycker att konstnären har använt sig av element av det gulliga och

naiva inom flickrumsestetiken. De söta djuren, i synnerhet hästen är något jag starkt

förknippar med flickrumsestetiken. Helene Billgren använder sig av ofta av hästar i sina

bilder och har själv ridit och varit en så kallad hästtjej. Jag tycker att hon använder sig av

element från flickrumsestetiken, det söta och oskyldiga och blandar upp det med något

sexuellt, skevt och slarvigt. Genom att använda två motpoler förvirrar hon betraktaren
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som ska tolka hennes verk. Det gulligare blir också gulligare i motsatsen till den kladdiga

färgen och hästens inzoomade könsdelar på samma sätt som det osmakliga sexuella

framstår som ännu mer osmakligt och sexuellt i den gulliga kontexten. De olika uttrycken

förstärker och får mening tillsammans.

Jämförelse av analyserna och en titt på konstnärernas tankar

Gemensamma nämnare i de här tre verken och dess konstnärer är att de har hamnat under

rubriceringen flickrumskonstnärer. Jag har i mina analyser tittat på estetiken för att

försöka komma åt vad som kategoriserar just flickrumsestetiken och hur den har använts.

Jag har funnit en del likheter. Likheterna ligger i det omsorgsfulla genomförandet. Målet

har inte varit att skapa en perfekt polerad finish, eller att göra matematiskt uträknade räta

vinklar eller att få fram volym genom skuggningar och perspektiv. Dockskåpet får vara

lite skevt och opolerat, boxen tillsynes planlöst översållad och kolteckningen kladdig och

okontrollerad. Men det är omsorgsfullt genomfört på ett annat sätt som sträcker sig utöver

det korrekta och precisa. I Marie-Louise Ekman och Anna-Maria Ekstrands verk har

färdiga föremål använts som vi känner igen. Det har varit plastfigurer av olika slag bland

annat i form av Barbiedockor och dockskåpsdockor, dockskåpsmöbler och husgeråd i

miniatyrformat, plastskelett, andra små leksaker och plastblommor. Har det inte varit

färdiga föremål kan man ändå känna igen saker i formen och till sin karaktär. Exempelvis

uppbyggnaden av Ekmans fyra lådor som påminner oss om dockskåpet och hemmet eller

Billgrens förenklade bilder av de tre djuren häst, katt och fjäril. Alla tre verken utstrålar

någon slags kärlek, kanske ett uttryck för nostalgi över den svunna barndomen. Det är

många gulliga, söta, naiva och rosa inslag men i alla tre verken har det lekfulla och

gulliga fått en skugga över sig av något annat med ett mer allvarligt, kusligt eller sexuellt

tilltal. På det sättet har flickrumsestetiken en fräck och nästan uppkäftig sida. Likt en

gullig och oskuldsfull kattunge som bits när man kommer för nära. 

Konstnären Maria Lindberg som också kallats för ”flickkonstnär” säger i en intervju att

hon finner det ganska förnedrande. ”Det började med att jag för några år sedan i min

konst undersökte maktförhållanden, och för att förstärka känslan använde jag mig av
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flickor i bilderna. Efter det beskrevs jag av flera kritiker som flickkonstnär - och då inte

bara på grund av motivvalet. Men hur länge ska man egentligen behöva räknas som

flicka, jag är ju 44 år!”9. Att säga att de här konstnärerna är flickkonstnärer eller

flickrumskonstnärer är förenklat och till viss del förminskande. Det är en titel som

tillskrevs dem av kritiker. Som alla andra konstnärer har de sin frihet att botanisera bland

många olika material, stilar och uttryck. Att sättas in i ett fack kanske inte känns så roligt

vare sig man känner sig hemma där eller inte. I modernare litteratur med intentioner att

öka medvetenheten om den feministiska konsten och konstvetenskapen tas problemet

med flickkonstetiketten upp, genom att placeras i det facket objektifieras konstnärerna.

Man förminskar också deras verk och tycker kanske inte att de ämnen som lyfts fram är

intressanta eller passande i konstvärden. Motståndet gör frågan om att kunna ”ta plats”

central. Konstnärerna blir tvungna att utveckla strategier för att skapa plats och rum åt sin

konst.10

De konstnärer jag har koncentrerat mig på är säkerligen fullt medvetna om den

förenklade och förminskande synen som finns på flickrumsestetiken. De är medvetna om

att de använder så kallade låga material och arbetar med teman och uttryck som för

många verkar banala och ointressanta. Helene Billgren uttrycker i en intervju sina tankar

om hur man förväntas vara som kvinna och feminist. ”Jag tycker att det är härligt att man

kan gå tillbaka till enkelheten och använda sig av barnsliga uttryck, det är ju så

ofeministiskt. Man ska ju inte vara barnslig utan man ska vara kvinna och kämpa och

vara framåt. Inte ha pipig röst eller liten volangkjol, för då är man inte feminist”11. Det

kan vara provocerande åt det hållet också, säger Helene Billgren. De provocerande med

användningen av de låga materialen och synen på deras teman och utryck verkar snarare

sporra de här konstnärerna än att skrämma bort dem. 

9 http://www.minou.nu/minou_3/k_maria_lindberg.html, Mauleon Larsson, Sophie, 2007-05-15

10 Nyström, Anna, m.fl. (2005) Konstfeminism, Strategier och effekter i Sverige från 1970-talet till idag,
Värnamo: Atlas, 183-185

11 http://www.st.nu/artiklar/utskrift.php?id=485213
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Att en grupp kvinnliga konstnärer under 90-talet kom att kallas flickkonstnärer kanske

var ett sätt att ringa in ett nytt fenomen man fått syn på. Det var många kvinnliga

konstnärskap som plötsligt befann sig på konstscenen. Konstnärerna blev irriterade på att

de blev behandlade som grupp och inte omskrivna som egna personer. Konstnären Carin

Ellberg svarade på detta genom ett verk som heter Porträttbyster. Det är fyra byster som

är gjutna i samma form och hon har porträtterat sina kolleger hon buntats ihop med

genom att klä de olika bysterna med material de konstnärerna brukade använda just då,

som ett trots mot konstvärldens kategoriserande och behov av klargöranden.12

Provokationen inför flickrumsbegreppet födde alltså ny konst.

Det är viktigt att tänka på att det är en distinkt skillnad mellan begreppen

flickrumskonstnär och flickrumsestetik. Talar man om begreppet flickrumskonstnär

innefattar det både konstnären själv och dess arbeten medan man med flickrumsestetik

bara talar om uttrycket i ett specifikt verk. Det de tre verken jag analyserat har

gemensamt är att de har inslag av flickrumsestetik, inte att själva konstnärerna är

flickrumskonstnärer.

Slutdiskussion

Genom min analys av bilderna och genom min frågeställning har jag kommit fram till en

hel del gällande hur användandet av flickrumsestetiken har skett. Syftet har varit att reda

ut begreppet flickrumsestetik och ta reda på dess visuella koder och hur den använts av

svenska kvinnliga konstnärer. Jag har fått syn på vissa typiska gemensamma tecken. Det

har varit mycket rosa, gulligt, fluffigt, pyntat och överdekorerat så som jag tänkte att det

skulle vara innan jag började med bildanalyserna. Materialen som använts har ofta varit

ett återanvändande av färdiga föremål som leksaker, figurer och plastblommor ofta sådant

vi känner igen från andra sammanhang. Det har varit så kallade låga material,

massproducerat och plastigt, sådant som många kallar krimskrams. Konstnärerna har

12 Nyström, Anna, m.fl. (2005) Konstfeminism, Strategier och effekter i Sverige från 1970-talet till idag,

Värnamo: Atlas, s.193-194
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varit medvetna om synen på de låga materialen, de till synes banala temana och

kategoriseringen kring flickrumsestetikbegreppet. Men har trots det eller kanske tack vare

det valt att fortsätta arbeta med samma teman och uttryck. De har inte snällt vikit undan

utan har skapat en självklar plats för sin konst.

Bildspråket har också varit igenkänningsbart, vi känner igen formen av dockskåpet,

föremålen och djuren i Helene Billgrens teckning. Vi står inför något bekant men väljer

man att verkligen titta nära på verken så upptäcker man att det kanske inte är så som det

sett ut vid första anblicken. En upptäckt jag gjorde tack vare bildanalyserna var att inga

av de verk jag har analyserat var enbart gulliga, naiva, oskuldsfulla och söta utan har

tydligt blandats med andra element som tillsammans har skapat betydelse i verket. Det

har varit visuella koder som fört tankarna till död, våld, förgänglighet, könsroller och

sexualitet. Användningen av flickrumsestetiken har alltså i samtliga verk brukats

tillsammans med inslag av något som har ett helt annat tilltal och uttryck. De olika

elementen har tillsammans skapat en ny mening, som varken är naiv, gullig eller

oskyldig. 
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Mitt eget gestaltningsarbete

Min gestaltning innehåller ett urval teckningar jag samlat på mig under åren på

Konstfack. Jag har haft för vana att ständigt rita små figurer och bilder i mina

anteckningsblock. Det har blivit nästan maniskt och det har blivit rätt många

skräpteckningar under åren. Jag har under min tid på lärarutbildningen haft svårt att ta

plats verbalt. Jag ser de som att mina teckningar får ta den plats jag inte kunnat ta

muntligt. Genom att göra ett mönster av några av bilderna och sammanställa dem till en

tapet vill jag ge mina bilder utrymme och förändra deras värde. Egentligen var det aldrig

mening att ta vara på de här bilderna och allra minst att visa upp dem. En tapet är något

som tar upp mycket yta eller plats men som samtidigt hamnar i bakgrunden. Det blir en

kamp mellan att vilja ta plats men att inte kunna och en fråga om vad som värderas högt

och vad som inte gör det. Jag tycker att de knyter an till min undersökning och

frågeställning på många sätt. Dels har bilderna samma gulliga naiva uttryckssätt som

finns att hitta inom flickrumestetiken och samma strävan att få ta plats och göras till

något värdefullt och viktigt. Jag påbörjade mitt arbete med tapeterna under en annan kurs

och fick då höra att bilderna föll in under genren flickrumsestetik. Jag skulle själv kunna

sätta in mina bilder under den kategorin men det blev extra intressant när de tillskrevs det

av någon annan. Jag blir genom mitt undersökande gestaltningsarbete inte bara en

undersökande observatör av flickrumsestetiken utan även en utövare. En erfarenhet man

inte kan skaffa sig genom att bara observera. 
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