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I detta nummer av Nätverket publiceras artiklar som är 
utlöpare av en session på den 32:a Nordiska etnolog- 
och folkloristkonferensen i Bergen 2012. Sessionen 
hette ”Kvinnor gör rum”. Idén till sessionen föddes 
inom forskargruppen Kpff, där Lena Marander-Eklund, 
Charlotte Hagström, Tove Fjell och undertecknad ingår. 
Alla bar vi, på ett eller annat sätt, på en önskan om 
återvända till de (genus)frågor som en gång lockade 
oss att forska. Vi ville länka den tidiga kvinnorörelsens 
frågor och centrala feministiska verk, som Virginia 
Woolfs A room of one’s own (Ett eget rum och andra 
essäer 1958) och senare Marilyn Frenchs Kvinnorummet 
(1979), till nutida sammanhang. 

Virginia Woolf poängterar, som bekant, betydelsen 
av ett eget rum för kvinnors möjlighet att skapa. 
Litteraturvetaren Christina Sjöblad påpekar dock 
i sin studie av 1800-talets dagböcker, att kvinnliga 
dagboksskribenter långt före Virginia Woolf, skrev 
om det egna rummets betydelse (Sjöblad 2009). För 
1800-talets dagboksskribenter var det egna rummet 
avgörande, det erbjöd en plats för lugn och eftertanke, 
meditation och skrivande. Christina Sjöblad skriver 
att dagboken är den plats där dialogen med jaget förs, 
där frågor kan ställas och nya tankar formuleras innan 
de öppet kan uttalas. Dagböcker är på så vis både 
kommunikativa och introspektiva. De är riktade både 
ut i världen och in i jaget. Ensamheten i det egna 
rummet är således en förutsättning för skrivandet och 
för rörelsen ut i världen. På 1800-talet upphörde dock 
ofta kvinnors dagboksskrivande när de gifte sig och på 
så vis den rörelse ut i världen som det egna rummet 
för skrivande möjliggjort. Idag inleds kanske aldrig 
dagboksskrivande, istället startar kvinnor bloggar och 
kommunicerar via Facebook och andra sociala medier. 
Vilka rum för introspektion och kommunikation 
erbjuds och skapas av dagens kvinnor?

Avsikten med sessionen ”Kvinnor gör rum” var att 
samla forskare och resonera kring denna fråga och 
undersöka hur kvinnor skapar rum i olika sammanhang, 
till exempel genom att blogga, läsa tidningar, sporta, 
eller genom heminredning och olika skönhetspraktiker. 
Idén om rum som något dynamiskt och levt, som något 
skapat, är numera väletablerad. Detta ville vi ta fasta 

på och frågade oss vad för slags rum kvinnor skapar sig 
idag och hur det går till. Vi ville ta fasta på hur kvinnor 
skapar rum för hemkänsla och tillhörighet och hur 
rum görs materiellt, muntligt, skriftligt, medialt, fysiskt 
och virtuellt. Vi frågade oss också vilka möjligheter 
sådant rumsskapande erbjuder och vilka begränsningar 
som finns. Kan kvinnors rumsskapande betraktas som 
subversivt, och i så fall på vilket sätt? frågade vi oss. 

Till vår glädje var det flera forskare som anmälde sitt 
intresse för att delta i sessionen och vi gjorde en grov 
uppdelning av de anmälda föredragen i sådana som 
behandlade rörelsen från privata till offentliga rum, 
sådana som handlade om kommersiella rum och de 
föredrag som behandlade diasporiska rum. Inom det 
första temat ”Från privata till offentliga rum” inledde 
Lena Marander-Eklund och talade om kvinnors 
drömmar om utbildning på 1950-talet. Föredraget 
har skrivits om till en till artikel med rubriken ”’Jag 
ville bli något!’. Kvinnors drömmar om utbildning på 
1950-talet i Svenskfinland” och inleder detta nummer 
av Nätverket. 

I artikeln utgår Marander-Eklund från gestaltningen 
av framtidsdrömmar när det gäller kvinnors utbildning 
på 1950-talet i Finland. Materialet behandlar livet som 
hemmafru och består av intervjuer, levnadsberättelser 
och arkiverat material som Marander-Eklund nyläser 
med utgångspunkt i hemmafruars livssituation. 
Framtidsdrömmarna om utbildning har Marander-
Eklund valt att se som drömmen om ett eget rum 
eftersom utbildning under denna tid framställs som en 
väg ut i samhället för en modern kvinna. Utbildning 
var på så sätt ett sätt att öppna dörrar som tidigare 
varit stängda för kvinnor, att skapa sig något eget – ett 
eget rum. Fokus ligger på hur kvinnorna omtalar de 
utbildningsmöjligheter som de upplevde var aktuella 
under efterkrigstiden, också de gånger utbildning 
omöjliggjordes på grund av åsikter om att flickor 
”bara” gifter sig eller på grund av att ”kärleken kom 
emellan”. De personliga erfarenheterna relateras till 
dåtida normer om kvinnors möjlighet till och krav på 
utbildning både i form av anpassning till och motstånd 
mot dessa normer. 

Inledning
Susanne Nylund Skog
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Under sessionen talade, efter Marander-Eklund, 
Charlotte Hagström om kvinnors dataspel. Även 
detta föredrag har omvandlats till en artikel, som har 
rubriken ”Rum för spel: Att få, ta och skapa utrymme”. 
Utgångspunkten för artikeln är att allt fler människor 
idag ägnar allt mer tid åt att spela dator- och tv-spel. 
Att spela och att förhålla sig till spel har blivit en del 
av vardagslivet för miljontals människor oavsett ålder, 
kön och bakgrund. Men förutsättningarna är olika för 
olika personer. Vilka möjligheter man har att spela var, 
när och hur länge är beroende av livssituationen. Vad 
spelar det för roll var vi är när vi spelar och när vi gör 
det? frågar sig Hagström. 

I Hagströms artikel står mammor i centrum och 
det materiella i datorspelandet fokuseras. Hagström 
undersöker skärmars, konsoler och datorers placering 
och tar fasta på inredningsdetaljer som anknyter och 
refererar till spel. Med utgångspunkt i intervjuer, 
dagböcker, enkäter och fotografier belyser hon hur 
kvinnor får, tar och skapar utrymme för sitt spelande, 
liksom för hur familjer strukturerar och organiserar 
hemmet estetiskt och praktiskt och därmed samtidigt 
mer eller mindre medvetet inför reglering av speltid 
och spelrum. 

Under sessionen följdes Hagströms föredrag av Andrea 
Dankić, som talade om en artist som tillsammans med 
sin publik och med hjälp av färgen rosa skapar ett 
rum. Även detta föredrag är omskrivet till en artikel 
som har rubriken ”A room moderately one’s own: The 
negotiation of place through stories of authenticity 
construction among an artist and her musical followers”. 
Hanna ”Hanouneh” Cinthio är trebarnsmor, etablerad 
karriärkvinna samt musiker på deltid. Såsom de 
flesta musiker idag verkar hon i en digital sfär där 
marknadsföringen av henne som artist och musiken 
samt kontakt med publiken sker genom diverse sociala 
medier. I artikeln undersöker Dankić hur Hanouneh 
genom några av de roller hon har i sin vardag (mor, 
karriärkvinna, musiker) skriftligt, medialt och digitalt 
skapar ett rosa rum. Dankić resonerar kring hur den 
rosa färgen används i produktionen och konsumtionen 
av autenticitet mellan Hanouneh och hennes publik. 

På etnolog- och folkloristkonferensen avslutade Birgitta 
Meurling temat ”Från privata till offentliga rum” 
med ett föredrag om kvinnliga prästers kläder. Detta 
föredrag har i artikelform fått titeln ”Kvinnor skapar 
kyrkorum: Kvinnliga präster, kläder och yrkesroll”. I 
artikeln diskuterar Meurling hur kvinnliga präster med 
sin klädedräkt skapar sig utrymme som professionella 
yrkesutövare och kvinnor inom ett manligt kodat 
yrkesområde. Hon tar fasta på de strategier de nyttjar 
och de normer och föreställningar om kön och 
profession de är tvungna att förhålla sig till. Hur tar 
de kvinnliga prästerna plats i de kyrkliga rummen iförda 
sina könskodade ämbetsplagg och hur skapar de sig 
en position som seriösa och trovärdiga präster? frågar 
sig Meurling.

Sessionens andra tema ”Kommersiella rum” inleddes 
av Cecilia Fredriksson som talade om skabbighetens 
estetik inom inredning. Föredraget har skrivits om till 
artikeln ”Shabby chic och slitenhetens estetik”. Bidraget 
handlar om de kvinnliga estetiseringsprocesser som tar 
sig uttryck inom den inredningstrend som sedan sent 
1900-tal gått under benämningen shabby chic. Den här 
trenden har blivit såväl tillfälliga livsstilsinslag som 
heltäckande livsprojekt för många kvinnor idag. Förutom 
som handfasta renoveringsprojekt och utvecklingen 
av personlig stil har shabby chic även etablerat sig 
som populärt fält inom sociala medier. Här finns ett 
stort antal kvinnliga bloggare som dokumenterar hur 
iscensättningen av shabby chic på olika sätt tar plats i 
vardagens dramaturgi. Och inom detaljhandeln öppnar 
ständigt små nya butiker med ett specifikt patinerat 
shabby-chic-sortiment. I dessa kvinnliga rum tar en 
specifik praktik plats. Iscensättning av en sliten livsstil 
kräver ett tillrättaläggande som tar mycket tid i anspråk. 
Lusten att skapa och uttrycka något är påfallande i de 
bloggar som riktar sig till likasinnade shabby-chic-
entusiaster. Ofta kombineras bloggandet med en egen 
nätbutik eller tvärtom. Nätverken är stora och sträcker 
sig över stora delar av världen. 

Fredriksson synliggör i ett narrativt perspektiv några 
betydelsebärande teman i dessa kvinnliga rum. Med 
utgångspunkt från den iscensatta estetiseringspraktik 
som gestaltas i ett antal shabby-chic-bloggar belyser 
hon samspelet mellan berättelse och materiellt uttryck.

Under sessionen ”Kvinnor gör rum” följdes Fredrikssons 
föredrag av Eva Knuts som höll ett fördrag om 
provrummet, en plats där kroppar, kläder och 
konsumtion möts. Med utgångspunkt i ett fältarbete 
där Knuts följt med på shoppingturer diskuterade hon 
provrummens betydelse för kvinnors upplevelser av 
shopping. Knuts menar att provrummen kan fungera 
som oaser, men att de också upplevs som extremt 
stressfyllda rum, där svåra beslut ska tas och kvinnor 
göras till kvinnor.

Ida de Wit Sandström avslutade temat med ett föredrag 
om kustbutiker. Detta föredrag har blivit en artikel 
med titeln ”Kvinnliga rum i kustens kommers” och 
ansluter till Fredrikssons diskussioner genom att 
ytterligare fördjupa kunskapen om de materialiserade 
estetiseringsprocesser kvinnor är inbegripna i när 
de skapar kommersiella rum. I artikeln undersöker 
Sandström med hjälp av intervjuer, bloggar och 
fältobservationer, arbetet bakom den butiksestetik som 
kommer till uttryck i små säsongsbetonade inrednings- 
och presentbutiker på västkusten. Hon intresserar sig 
för detaljhandelsarbetets komplexa kombinationer av 
meningsskapande och materialitet. Hur gör man för att 
sälja fras, silke och seglarkläder? frågar sig Sandström.

Under det avslutande temat ”Diasporiska rum” 
utgick tyvärr Ann Marie Try Laundals föredrag om 
identitetsförhandlingar och handlingsutrymme bland 
kvinnliga immigranter i Norge. Istället fick vi ta del av 
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Shereen Honarys engelska föredrag om kategorisering 
och självutveckling i Marjane Satrapis tecknade 
autobiografiska roman Perspepolis. Inför detta nummer 
har Shereen Honary skrivit om sitt föredrag till en 
artikel med titeln ”Comics and Cultures: Narrating 
the Self and Other in Persepolis”. I Persepolis skildrar 
Marjane Satrapi sin uppväxt i Iran och Europa i 
samband med Irans islamistiska revolution 1978-79. 
I artikeln undersöker Honary hur Satrapi hanterar 
kategorier av utanförskap och marginalisering i sina 
försök att skildra och omvandla sitt handlingsutrymme. 
Honary visar hur Satrapi låter ord och bild samspela 
i syfte att skapa sig ett eget rum och upphäva den 
mellanposition som kategorierna placerar henne i. 

Temat ”Diasporiska rum” avslutades med att jag höll ett 
föredrag om hur materialitet och berättande relateras 
i en svensk judinnas levnadsberättelse. I föredraget 
resonerade jag kring hur berättaren med hjälp av 
materiella ting, främst en sovrumsmöbel, förankrar 
sig själv i en judisk diaspora, samtidigt som hon också 
skapar sig ett rum för känslor av hemmahörighet. 
Sovrumsmöblemanget, som föredraget handlade om, 
bär på berättelser om judiskhet och dess plats, rörelser 
och betydelser. Även det omvända förhållandet råder; 
berättelserna framkallar möblemanget och ger det 
mening. Föredraget ingår i bearbetad form i boken 
Livets vägar: Svenska judinnors berättelser om förskingring, 
förintelse, förtryck och frihet (Nylund Skog 2012). 

Föredraget belyste ett tema som var genomgående för 
hela sessionen ”Kvinnor gör rum”: att det materiella 
är en oupplöslig del av berättandet eller, annorlunda 
uttryckt, att materialitet och berättande är relaterade 
processer, där berättelser ger upphov till ting och 
ting ger upphov till berättelser. Detta är tydligt i 
Fredrikssons och Sandströms artiklar där kvinnor i 
skapande av kommersiella rum omvandlar ting från 
skräp till värdefulla känsloladdade föremål. I denna 
omvandlingsprocess ingår berättelser om föremål som 
ett viktigt redskap.

Ett annat tema som var återkommande, och som 
diskuteras i flera artiklar i detta nummer, är att kvinnor 
i rumsskapande processer inte bara använder sig av 
dikotomier som till exempel inne-ute, gammalt-nytt 
och offentligt-privat, utan att de samtidigt ifrågasätter 
dem, som i Marander-Eklunds och Meurlings artiklar, 
eller ibland till och med (om än tillfälligt) upplöser dem, 
som i Fredrikssons, Sandströms och Honarys artiklar. I 
Dankić artikel är det till exempel uppenbart att gängse 
uppdelningar i privat och offentligt, verkligt och 
virtuellt stundvis upphör att gälla. I sitt rumsskapande 
rör sig artisten Hanouneh mellan och över kategorierna 
och ifrågasätter på så vis deras giltighet. Vad är mest 
verkligt, det som sker på webben eller på den fysiska 
scenen? Vem är autentisk i sitt framträdande? är frågor 
som aktualiseras.

Ytterligare ett tema som återkommer i flera av artiklarna 
är hemmets betydelse, som mytisk, symbolisk och fysisk 
plats och föreställning. I Fredrikssons och de Wit 
Sandströms artiklar förs hemmet ut i offentligheten 
och kommersialiseras. I dessa processer är hemmet en 
resurs i skapandet av autenticitet och auktoritet. I en 
omvänd rörelse används känslor av tillhörighet och 
hemmahörighet i skapandet av rum dit kvinnor kan 
dra sig undan offentlighetens krav, som hemmafruarna 
i Marander-Eklunds artikel, eller befinna sig där på 
sina egna villkor, som Hanouneh i Dankićs artikel och 
Satrapi i Honarys artikel. Det är framförallt i dessa 
fall som länken till den tidiga kvinnorörelsens verk 
blir synlig, när kvinnor idag gör rum.

Det rumsskapande som skildras i flera av artiklarna må 
framstå som gräns- och kategoriupplösande och på så vis 
som senmodernt. Betraktade ur ett genusperspektiv blir 
dock länken till det förflutna tydligare. Sammantaget 
ger artiklarna en tydlig bild av hur traditionella 
uppdelningar i manligt och kvinnligt fortfarande är 
verksamma i till synes könsneutrala processer. Hemmets 
centrala roll i rumsskapandet pekar till exempel på att 
traditionellt kvinnliga sysslor kopplade till hemlivet 
fortfarande spelar en viktig roll. I Fredrikssons och de 
Wit Sandströms artiklar framstår kvinnornas skapande 
av kommersiella rum som en homosocial verksamhet där 
kvinnor fostrar varandra till begärliga kvinnor genom 
härmning och inspiration. De säljer saker (till andra 
kvinnor) som de inte behöver, genom att marknadsföra 
dem som känslor. Ett led i denna process är att anspela 
på traditionellt kvinnliga kompetenser och intressen.

Att traditionella könsuppdelningar fortfarande är 
verksamma blir inte minst synligt i Hagströms artikel 
om datorspelande mammor. Dessa kvinnor bryter 
mot könskoderna i val av aktivitet och ju mer denna 
inkräktar på de aktiviteter som anses kvinnliga (att ta 
hand om barn, städa och laga mat) desto mer hotfullt 
framstår deras datorspelande. Är det kanske rentav så 
att kvinnor som spelar dataspel, i högre grad än män 
som gör detsamma, framstår som normbrytande?

Betraktade i ett genusperspektiv ger alltså artiklarna 
i detta nummer av Nätverket en bild av kvinnors 
rumsskapande som gränsöverskridande och nydanande, 
men också som begränsat och normerat av traditionella 
föreställningar om kön, om vad, hur och när kvinnor 
får ta plats på sina egna villkor. Med andra ord må 
kvinnors rumsskapande processer spränga gränserna för 
det tillåtna och avväpna traditionella könsdikotomiers 
verkan, men de praktiker som ger denna effekt är trots 
allt kvinnligt kodade. Det är också på så vis som dagens 
kvinnor i mångt och mycket delar erfarenheter och 
villkor med 1800-talets kvinnliga dagboksskribenter 
och med Virginia Wolfs önskan om ett eget rum.
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”Jag ville bli något!” 
Kvinnors drömmar om utbildning 

på 1950-talet i Svenskfinland
Lena Marander-Eklund

Jag har höga ideal och stora framtidsdrömmar. Jag 
vill bli något! Läkare, journalist, författare [...] 
Jag vill resa utomlands och tala främmande språk 
flytande, och se vackra platser, höra fin musik...
[...] Jag vill inte gifta mig om ett par år, få barn 
och sen skulle det vara lika enahanda år efter år 
tills ungarna är stora nog, och man blir ensam 
igen. Nej, nej, och åter nej. Jag v i l l  och jag s k a l l 
försöka (KLiv 1). 

Citatet är ett utdrag ur en ung kvinnas, ”Esters”, 
dagbok från 1950-talet. Ester som är född i början 
av 1920-talet, uttrycker här en önskan om att få 
förverkliga sina drömmar om yrkesutbildning. I starka 
ordalag skriver hon att äktenskap och barn inte är något 
hon önskar för egen del. Hon har spärrat orden vill och 
skall för att med emfas markera att hon ville bli ”något”, 
det vill säga utbilda sig, få en profession och på så sätt 
en plats i det offentliga rummet. Dagboksanteckningen 
ingår i en skriftlig levnadsberättelse som kom till som 
svar på uppmaningen om att berätta om sitt kvinnoliv 
som Institutet för kvinnoforskning vid Åbo Akademi 
utgav år 1995. I min läsning av levnadsberättelserna 
fastnade jag för Esters relativt starka sätt att uttrycka 
sig. Varför uttrycker hon en så stark önskan om att ”bli 
något” och hur kan denna önskan förstås kulturellt? 
Vilka möjligheter fanns det för en ung kvinna ur 
medelklassen på 1950-talet som denna önskan kan 
relateras till? 

I denna artikel kommer jag att diskutera kvinnors 
framtidsdrömmar om utbildning på 1950-talet 
med utgångspunkt i ett material som relaterar till 
hemmafruns position i Svenskfinland.1 Det är fråga 
om arkiverat material såsom frågelistor och intervjuer, 
levnadsberättelser och intervjuer gjorda med kvinnor 
som varit hemmafruar största delen av sina liv.2 För 
uppgiften har jag även tagit del av veckotidningarna 
Hemmets veckotidning och Femina, delar av årgångarna 

1951, 1955 och 1959 och av uppslagsboken Naisen kirja 
[Kvinnans bok] från år 1956.3 Framtidsdrömmarna 
tolkar jag som en dröm om ett eget rum eftersom 
utbildning och yrkesutbildning under denna tid 
framställs som en väg ut i samhället (jfr Korppi-
Tommola 2001: 108). Rätten till högre utbildning 
var en av de första reformer som kvinnorna stred för 
(Myrdal & Klein1957: 21). Utbildning var sålunda 
ett sätt att öppna dörrar som tidigare var stängda för 
kvinnor, att skapa sig något eget – ett eget rum för att 
kunna bli någon i samhällets och egna ögon. Parallellen 
till Virginia Woolfs roman Ett eget rum (1958 [1929]) 
är ett medvetet drag. Fokus ligger på hur kvinnorna 
omtalar de utbildningsmöjligheter som de upplevde 
var aktuella under efterkrigstiden, också de gånger 
yrkesutbildning omöjliggjordes på grund av äktenskap. 
Det visar sig att drömmen om utbildning under denna 
tid konkurrerar med en annan dröm, nämligen drömmen 
om äktenskap, hem och familj, om kvinnans status som 
gift samt hennes ambition att vara en god hustru och 
mor. Enligt Aura Korppi-Tommola kännetecknades 
1950-talet i Finland av att kvinnorna visserligen var 
yrkesutbildade och hade intresse för förvärvsliv men 
att traditionen ändå erbjöd dem en hemmafrutillvaro 
(Korppi-Tommola 2004: 18). 

Min analytiska utgångspunkt är de små individuella 
berättelsernas relation till omgivande stora berättelser. 
De små berättelserna representeras av mitt empiriska 
material, frågelistsvaren, levnadsberättelserna och 

1 Denna artikel är ett delresultat av Finlands Akademiprojektet 
Happy Days? The Everyday life and nostalgia of the extended 1950s 
(FA 137923)

2 Kvinnorna som jag intervjuat har jag gett fingerade namn. Förutom 
Ester, som skrivit sin levnadsberättelse inom ramen för uppropet 
Kvinnoliv i Svenskfinland, möter vi här Ebba, Elsa, Wilma och 
Nellie som alla har varit hemmafruar större delen av sitt vuxna liv 
och som jag intervjuat. Det övriga materialet som används består av 
noteringar av hemmafruns livsvillkor i frågelistor och intervjuer från 
Folkkultursarkivet (SLS) och Cultura, Folkloristiska samlingarna 
(ÅA) där materialet hittats med hjälp av sökningar i databaser.
3 Trots att min forskning handlar om det svensktalande Finland har 
jag valt att läsa rikssvenska veckotidningar. Detta gör jag eftersom 
finlandssvenskar ofta föredrar att läsa rikssvenska veckotidningar 
på grund av att de upplever en språklig och i vissa fall också en 
kulturell gemenskap med Sverige (Lindqvist 2001: 383).
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intervjuerna medan de stora berättelserna representeras 
av diskursiva metaberättelser. Det handlar om att 
studera det meningsbärande i de små berättelserna 
i relation till omgivande, kollektiva berättelser (jfr 
Ahmed 2008: 23ff; Marander-Eklund & östman 2011: 
10). Relationen mellan en stor och en liten berättelse är 
fråga om en gradskillnad, eftersom alla små berättelser 
knyter an till de stora berättelserna i viss uträckning 
(Nylund Skog 2002: 45). Kvinnornas framtidsdrömmar 
om utbildning kan tolkas i enlighet med rådande ideal 
som formas med utgångspunkt i normerna. Norm kan 
definieras som regel, rättesnöre, mönster eller standard 
som man rättar sig efter i sitt handlande, som ett sätt 
att förklara hur människor väljer sina handlingar. 
Dessa normer påverkar oss på olika sätt så att vi endera 
anpassar oss enligt dem eller gör motstånd mot dem 
(Baier & Svensson 2009: 33ff ).  Idealen gav kvinnorna 
olika handlingsmöjligheter och på ett eller annat sätt 
relaterar de till de omgivande normerna, något som 
kommer till uttryck i mitt material.

Eftersom Ester så starkt uttrycker viljan att bli “något” 
låter hon påskina att utbildning och yrkesliv inte alla 
gånger var en självklarhet för en ung kvinna på 50-talet. 
Hennes önskan måste ses i relation till den då, för många 
urbana kvinnor ur medelklassen, rådande normen om 
äktenskap i första hand och moderskap i andra hand, 
vilket av praktiska skäl innebar en hemmafrutillvaro för 
många kvinnor (jfr Satka 1993:58ff ). Under 1950-talet 
var dock förvärvsarbete relativt vanligt bland gifta 
kvinnor i Finland – något som jag diskuterar nedan 
– men i detta sammanhang diskuterar jag drömmen 
om utbildning främst sedd ur de kvinnors perspektiv 
som stannade hemma i samband med att de gifte sig. 
Men också det övriga samhällets syn, som här främst 
representeras av föräldrars och syskons inställning till 
kvinnors utbildning på den tiden, framkommer.

HEMMAFRUNS TIDEVARV 
1950-talet omtalas ofta som hemmafruns tidevarv 
då urbana, medelklasskvinnor stannade hemma i 
samband med att de gifte sig eller senast då de fick 
barn (Wikander 1999: 158; Hagemann & Roll-Hansen 
2005: 8). Tiden karaktäriserades av en tillbaka-till-
familjen-politik, en tid då kvinnorna återgick till en 
hemmafrutillvaro efter att ha varit yrkesverksamma 
under krigsåren. Under krigsåren behövdes kvinnans 
insats i arbetslivet men efter det skulle männen ha 
tillbaka ”sitt” arbete (Suonoja 1992: 383; Wikander 
1999: 157). Det här är något som endast delvis 
stämmer för Finlands del. Undersökningar visar att 
de finländska kvinnorna i samband med krigsslutet 
inte återgick till hemmafrurollen i samma utsträckning 
som i andra europeiska länder. Enligt samhällsvetaren 
Raija Julkunen var andelen kvinnliga arbetstagare i 
hela västvärlden störst i Finland strax efter kriget 
( Julkunen 1999: 79). Redan under mellankrigstiden 
hade förvärvsarbete blivit alltmer vanligt bland gifta 
kvinnor (Tunkelo 1933). Samtidigt påpekas att den 

stora majoriteten av kvinnor i arbetslivet var ogifta 
kvinnor ( Jallinoja 1985: 251). På 1940-talet utgjorde 
antalet yrkesverksamma kvinnor i Finland dryga 40 
procent av den yrkesverksamma befolkningen och höll 
sig på ungefär samma nivå ända fram till 1960-talet 
(Naisten asemaa 1970: 34; Degerman 1965: 6ff ). 

Andra världskriget anges som en vändpunkt gällande 
kvinnligt förvärvsarbete i Finland (Hytönen & 
Koskinen-Koivisto 2011: 10). Under krigsåren fick 
kvinnorna lära sig nya yrken och arbetade på byggen, 
som busschaufförer och som läkare (Kallioniemi 
2003: 125ff ).  Samtidigt som kvinnorna fick gott 
självförtroende gällande sin arbetsförmåga genom 
insatser i arbetslivet under krigsåren uppfattades detta 
ändå som ett av kriget framtvingat undantag (Satka 
1993: 90). Kvinnorna sågs som en arbetskraftsreserv 
med ansvar för hem och hushåll i första hand och först 
i andra hand som ersättare för det arbetskraftsbortfall 
som männens deltagande i kriget innebar (Suonoja 
1992: 385). I det efterkrigstida Finland var det brist på 
arbetskraft. De goda erfarenheterna av förvärvsarbete 
gjorde att kvinnorna i stor utsträckning sökte sig till 
arbetslivet. Detta gjorde att kvinnors andel i yrkeslivet 
snarare ökade än minskade efter kriget. Attityderna 
till kvinnligt förvärvsarbete blev småningom alltmer 
positiva och yrkesarbete började ses som en normalitet 
(Satka 1994: 69). Tanken var att kvinnan skulle klara av 
att kombinera förvärvsarbete och moderskap samtidigt 
som detta blev en del av finländsk genusordning först 
på 1960-talet ( Julkunen 1999: 87). 

Samtidigt fanns också en tanke om att kvinnorna 
skulle återgå till hemmets härd med moderskap som 
huvudsyssla – att stanna hemma som hemmafru (Satka 
1994: 93; Ollila 1990: 338). Det är denna tanke som Ester 
motsätter sig. För att undvika detta vill hon satsa på att 
yrkesutbilda sig. Men parallellt var hemmafrutillvaron en 
dröm för många kvinnor; en dröm om en man, barn och 
ett eget hem (Gunnemark 1998: 83). Hilde Danielsen 
påpekar att giftermål i stor utsträckning uppfattades som 
det enda sättet för kvinnor att få rå om sig själva, att 
kunna glädjas över något som var helt och hållet deras 
– ett hem som de kunde pyssla om (Danielsen 2002: 37; 
jfr Gunnemark 1998). Här är alltså två drömmar som 
sammanlänkas, drömmen om utbildning och drömmen 
om äktenskap och ett eget hem. Ester uppfattar livet 
hemma med barn som något enahanda och kontrasterar 
detta mot en tillvaro av att vara något i egna och andras 
ögon. Ett sätt att bli det är genom utbildning. Jag går 
nu över till att diskutera synen på kvinnors utbildning 
på 1950-talet, men inleder först med en tillbakablick.

KVINNORS UTBILDNING
I början av 1800-talet fanns ett missnöje kring kvinnors 
bristande utbildning, men också en tveksamhet inför 
densamma eftersom en offentlig skola ansågs kunna 
rubba kvinnans kall då hon ansågs vara avsedd för 
hemmets sfär. Innan de första flickskolorna grundades 
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fostrades flickorna i hemmet eller i så kallade 
fruntimmersskolor som gav tidstypisk och ståndmässig 
undervisning ( Jauhiainen 1998: 30; Halila 1956: 
9ff ). De första flickskolorna grundades i Finland 
på 1840-talet. Utbildningen gick i stor utsträckning 
ut på att förbereda kvinnorna för uppgiften som 
hustrur, mödrar och husmödrar för att på så sätt vara 
fosterlandet och samhället till gagn (Wilkama 1940: 
137ff ). Folkskolorna blev vanligare och utbildningens 
betydelse ökade under 1800-talet i samband med 
urbaniseringen och industrialiseringen (Ollila 1998: 
35). År 1866 infördes en lag om folkskoleutbildning 
och år 1921 infördes allmän läroplikt (Kuikka 1991: 88). 
Utbildningen möjliggjorde kvinnornas chanser att arbeta 
inom statliga ämbetsverk såsom posten och järnvägarna. 
Lärarutbildning och sjuksköterskeutbildning öppnades 
för kvinnor år 1863 respektive år 1880. Möjligheten 
för kvinnor att söka sig till universitet öppnades på 
1880-talet då också de första samskolorna, skolor för 
såväl flickor som pojkar, grundades. (Ollila 1998: 36ff ). 

Den tidiga utbildningen för den unga kvinnan 
motiverades genom att den skulle säkerställa att hon 
fick en bra äkta make, men också för att garantera att 
flickorna fick hunger efter kunskap stillad (Haavio-
Mannila 1968: 41). Inom borgarklassen ställdes 
kvinnor förut inför ett val, antingen äktenskap eller 
lönearbete. Hemarbete skulle komma att uppta all tid 
och förvärvsarbete skulle då inkräkta på denna uppgift 
(Schånberg 2004: 22). Sociologen Elina Haavio-
Mannila påpekar att kvinnor tidigare uppfostrades 
för att garanteras en framtid, medan medlet för 
framgång senare var utbildning (Haavio-Mannila 
1968: 43). Ännu på 1920-och 30-talet påverkades 
flickors yrkesutbildning i stor utsträckning av att 
deras huvudsakliga uppgift ansågs vara att bli fostrare 
av kommande generationer. Detta innebar att man 
inom utbildning poängterade kunskaper inom huslig 
ekonomi. De första hushållsskolorna grundades på 
1800-talet (Ollila 1990: 316).4

Sedan 1920-talet hade landet satsat på utbildning 
för alla, oberoende av kön, klassmässig härkomst och 
bostadsort. Men på 1920-och 30-talen förblev önskan 
om utbildning som en väg till ett yrkesliv för många 
på landsbygden bara en dröm (Tuomaala 2004: 355). 
Före krigsåren var mellanskolan medelklassens skola 
men på 1940-och 50-talen strävades det efter en 
möjlighet till utbildning för alla samhällsklasser och 
regioner (Lampinen 2000: 46ff ). Flickorna utbildades 
dels till ett yrke, dels till att på bästa sätt ta hand 
om ett hushåll. Samtidigt uppfattades husmoderns 
göromål som ett yrke som krävde utbildning.5 Men 
unga kvinnor som genomgått yrkesutbildning kom inte 
på samma sätt som utbildade unga män att arbeta 

inom den bransch som de utbildat sig för (Kaarninen 
2001: 137ff ). Under efterkrigstiden var satsningen på 
yrkesskolor av nöden på grund av den stora efterfrågan 
från krigsersättningsindustrin (Lampinen 2006:46ff ). 
Under 1950-talet var kvinnornas duglighet som 
samhällsmedborgare knuten till rollen som mödrar och 
husmödrar snarare än till yrkesutbildning.6 Samtidigt 
kännetecknas 1950-talet av ett intresse för utbildning. 
Utbildning sågs som ett sätt att säkerställa en trygg 
framtid, särskilt ur ett manligt perspektiv eftersom 
männen förväntades yrkesutbilda sig för att utveckla 
Finlands industri och för att försörja sin familj. 
Männens samhällsduglighet låg i att skaffa sig ett arbete 
som gav dem regelbunden inkomst (Rautakilpi 2003: 
216; Jauhiainen 1998: 32). Samtidigt uppfattades det 
i det efterkrigstida Finland som kvinnans skyldighet 
att utbilda sig, men först efter att hon gjort sin plikt 
som uppfostrare (Satka 1993: 61). De unga kvinnorna 
hade inte alla gånger en press på sig att bege sig ut i 
förvärvslivet medan de unga männen skulle förbereda 
sig för sin roll som familjeförsörjare ( Jallinoja 1985: 
267). Jag går nu över till att analysera hur kvinnornas 
utbildningsmöjligheter omtalas i mitt material. 

”JAG HADE DRöMT OM ATT FÅ ETT 
YRKE” 
Att utbildning var viktig syns bland annat i annonser 
i Hemmets veckotidning (HV ) och i Femina (F) som 
gör reklam för brevkurser och utbildningar. Bland 
kursutbudet kan läsaren välja mellan kursprogram 
för industri och teknik, handel och kontor, teckning 
och nyttokonst, sociala studier, språkkurser samt 
realskola och gymnasium. I tidningarna uppmanas 
läsaren att göra upp en studieplan, att se framåt och 
avlägga kurser för att vara ”en modern människa” och 
för att skapa ”grunden för en tryggad framtid” (HV 
1955/1). I vissa fall är reklamen speciellt riktad till 
kvinnor: ”Kurser för moderna kvinnor” (F 1951/3). Här 
presenteras utbildning för kontorister, expediter och 
för konstindustriell verksamhet. Också inträdeskurser 
för sjuksköterskor, barnträdgårdslärarinnor, 
småskollärarinnor, sjukgymnaster, tandsköterskor 
och telefonister omnämns, det vill säga yrken som 
traditionellt setts som kvinnoyrken. 

I uppslagsboken Naisen kirja [Kvinnans bok] riktad 
till den moderna kvinnan av årgång 1956 presenteras 
möjliga yrken för kvinnor. Dessa är yrken inom 
hälso- och sjukvård, barnavård och barnafostran, 
hantverksindustri, inom hushåll och storkök, lantbruk 
samt inom den merkantila branschen. Att ha ett 
yrke framställs inte enbart som ett sätt att klara av 
sitt uppehälle utan också som ett sätt att nå mental 
tillfredsställelse. De yrken som rekommenderas var 

4 Högvalla seminarium för huslig ekonomi grundades år 1907. Här 
gavs utbildning på svenska i såväl huslig ekonomi för hemmabruk, 
som så kallade brudkurser, som examen som hushållslärare. För många 
kvinnor innebar utbildningen ett sätt att få ett yrke men också att få 
kunskaper som de hade nytta av i sitt äktenskap (Lönnqvist 2001: 13ff ).

5 Professionaliseringen av husmodern är ett intressant tema, men 
jag går inte in på det i detta sammanhang. 
6 Antalet elever både i läroverk och högskola var på 1950-talet 
relativt sett hög i Finland (Waris 1961: 51ff ).
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sådana där arbetstillfällen fanns också för unga kvinnor 
som endast avlagt folkskola (Samooja 1956: 33ff ). Det 
är i stor utsträckning samma yrken som presenteras 
i artikelserien ”Kvinnoyrken med framtid” i Femina 
(1951/1–19). Serien riktar sig till kvinnor med råd för 
att sporra dem som står inför att välja sig ett yrke. Här 
presenteras hemkonsulentens yrke med uppgift att lära 
kvinnor att bli duktiga husmödrar (F 1951/1). Andra 
yrken som presenteras är hemvårdarinnans, en som 
rycker in i hemmen till exempel om husmodern är sjuk 
och hembiträdets, som är självständigt arbetande och 
yrkeskunnig. Dessa professioner är starkt kopplade till 
hemmet och till husmodern. Men även mera utåtriktade 
yrken presenteras såsom turistvärdinnans, kuratorns, 
barnpsykologens och bibliotekariens – professioner som 
kräver utbildning och utövas i det offentliga rummet 
men som karaktäriseras av omsorg.

önskemål om utbildning är inte något som kommenteras 
speciellt ofta i levnadsberättelserna. I vissa fall 
framkommer det att kvinnorna studerat eller att de tog 
en examen. Utbildningsmöjligheterna framställs som 
goda med stora valmöjligheter under denna tid eftersom 
de, som en kvinna skriver, hade ”hela livet framför mig” 
(KLiv 116). En av kvinnorna skriver om hur hon trivdes 
med utbildningen och att den gav henne självförtroende: 
”Examinerad kände jag mig stolt, viktig, färdig att stå 
för den utmaning samhället krävde. Jag hade stark 
självtillit, ja, jag var nästan litet som en amason” (KLiv 
14). Utbildningen framhävs här som såväl samhällsnyttig 
som viktig för den egna självkänslan. I en berättelse 
framgår det att önskan om utbildning var central och 
ett sätt att ta sig fram i livet: ”Under min ungdomstid 
var det svårt för en fattigmansflicka att få utbildning. 
Jag hade hela tiden drömt om att få ett yrke, och sökte 
mig in som mejeripraktikant” (KLiv 70). Att högre 
utbildning hängde ihop med ekonomiska möjligheter 
framkommer också, som till exempel kvinnor som hade 
velat bli läkare men inte haft råd med sådan utbildning 
(SLS 1875, 745). Utbildningsmöjligheterna var under 
denna tid i viss mån sammanlänkade med samhällsklass 
och ekonomisk ställning. Bland annat Ebba berättar 
om kvinnliga skolkamrater som inte kunde få högre 
utbildning eftersom deras familjer inte hade råd med det.

I materialet framställs behovet av utbildning för de 
unga kvinnornas del på ett ambivalent sätt. Dels 
framkommer det uttryck för att utbildning för unga 
kvinnor var något synnerligen viktigt, dels att det var 
mindre viktigt. Kvinnornas utbildningsmöjligheter 
uppfattades som något eftersträvansvärt, att slutföra 
samskoleutbildning var något som också flickor 
skulle göra och att utbildning var ett självklart mål 
för unga som föräldrarna understödde (IF 2000/7: 
11, 42; IF mgt 2010/5). Detta gällde speciellt unga 
kvinnor från familjer med utbildningstradition då 
universitetsstudier tedde sig som en självklarhet, 
så som följande frågelistsvar uttrycker: ”I vår familj 
var det en självklarhet att också flickor skulle ha en 
utbildning så att ’de kan stå på egna ben’ som pappa 

uttryckte saken” (IF 2000/7: 59). Skribenten fortsätter 
med att berätta hur hennes pappa var den pådrivande 
kraften för hennes utbildning. Hon satte en ära i att 
infria hans förväntningar, och hade tänkt bli lärare. 
I svaret framgår också att hon hoppade av efter tre 
år, och tog en lägre utbildning istället – här ”spelade 
kärleken in” (IF 2000/7: 59). Den lägre utbildningen 
var kortare än lärarutbildningen, ett val som skribenten 
återger berodde på kärlek och som innebar ingående av 
äktenskap. Här sammanlänkas drömmen om utbildning 
med drömmen om äktenskap. 

Papporna var således ofta den pådrivande kraften 
gällande de unga kvinnornas utbildning medan 
mammorna inte uttalade åsikter i saken: ”min pappa 
som då själv hade studerat hade sagt att lämpliga 
yrken för kvinnor var tandläkare och arkitekt” (IF 
mgt 2006/38). Men i materialet framkommer även att 
kvinnans utbildningsmöjligheter inte alla gånger var så 
givna och att hemmet inte stödde tanken på utbildning: 
”Kvinnans möjlighet till utbildning var inte lika given 
som mannens. Själv fick jag stöd från en lärare, med 
uppmaning att söka till barnskötarutbildning” (IF 
2000/7:7). En stark längtan efter utbildning omtalas. 
En kvinna skriver om hur hon arbetade som expedit 
i en affär men att hennes längtan efter studier tog 
överhand eftersom hon ”kände starkt att detta inte 
kunde vara meningen med mitt liv” (IF 2000/7:32). 
Hon sökte in till en yrkesutbildning på eget initiativ 
utan att rådslå med sina föräldrar. I materialet återfinns 
också åsikter som tyder på att utbildning inte alla 
gånger tedde sig som så viktig. En kvinna skriver om 
hur hon hade tjatat om att få sluta skolan, det vill 
säga lämna gymnasieutbildningen oavslutad, något 
som hon också gjorde men som hon ångrade senare 
i livet (KLiv 33). Utbildning för kvinnor framställs 
sålunda som något eftersträvansvärt och modernt 
samtidigt som kvinnorna främst förväntades utbilda 
sig för yrken inom branscher för omsorg och hushåll. 
Utbildningsmöjligheterna relateras även till klass i och 
med att bristen på ekonomiska förutsättningar kunde 
omintetgöra en dröm om utbildning. 

”FLICKOR ÄR INGET ATT SATSA PÅ – 
DE BARA GIFTER SIG”
Trots att utbildning uppskattades och sågs som ett 
sätt att skapa sig en framtid kännetecknas tiden också 
av att utbildning för unga, urbana kvinnor sågs som 
något onödigt eftersom de ändå skulle komma att gifta 
sig och bli hemmafruar. I Hilde Danielsens studie 
framkommer att högre utbildning under denna tid 
sågs som onödig eftersom kvinnorna ”bara” skulle gifta 
sig. Hon framhåller ändå det faktum att utbildning 
sågs som önskvärd och nödvändig om kvinnorna skulle 
komma att förbli ogifta (Danielsen 2002: 36). På så sätt 
var utbildning ett sätt att säkerställa sin situation om 
drömmen om äktenskap, och i förlängningen ett liv som 
hemmafru, inte förverkligades. En kvinna berättar: ”min 
mor ansåg att flickor ingenting är att satsa på. För det 
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första så gifter de sig och man har ingen nytta av dem 
och de ska vara hemma och sköta sitt hem, så att bara 
de klarar av det så är det viktigt” (IF mgt 1995/17). 
Hon hade velat bli diakonissa men hennes mamma 
ansåg det inte vara en god idé. Modern uttryckte sin 
åsikt: ”’Du vet ju att en diakonissa inte har ett värdigt 
liv, hon får inte gifta sig, hon får inte ha några barn’” 
(IF mgt 1995/17). Det värdiga i livet var enligt modern 
att gifta sig och att få barn. Tanken om att diakonissor 
inte fick gifta sig är en sanning med modifikation. 
En diakonissa fick gifta sig men kunde då inte längre 
höra till den systergemenskap, som enligt tysk modell 
erbjöd bostad, utbildning, arbete och också trygghet 
inför ålderdomen.7 I en annan intervju framkommer 
att pappan, själv utan utbildning, ansåg att utbildning 
skulle vara onödig för dotterns del ”eftersom flickor 
bara gifter sig” (IF mgt 2001/84). I detta fall trotsade 
kvinnan sin far och utbildade sig ändå. Åsikter om 
behovet av utbildning relateras även här till klass men 
också till kön, flickor skulle ändå ”bara gifta sig” det 
vill säga bli hemmafruar. De unga kvinnornas åsikter 
om utbildning relateras till föräldrarnas önskemål där 
de unga kvinnorna i vissa fall gör motstånd mot dem. 

I materialet framkommer även att det i det efterkrigstida 
Finland fanns åsikter om att unga kvinnor inte skulle 
ta studieplatser från männen som kom hem från 
fronten. Här skulle männen ha förtur. Elsa berättar 
på följande sätt om hennes utbildningsmöjligheter 
under efterkrigstiden när jag frågade henne om de 
framtidsdrömmar hon hade som ung: 

Elsa: Man var glad över allt som ledde till nånting. 
Men man förväntade sig ingenting, man var inte 
van vid det. Allstå det var fem år krig […]När 
kriget tog slut var jag ännu så ung så jag förstod 
inte ens vad jag skulle förvänta mig. Men det 
kommer jag ihåg att jag ville gå till Hanken 
[Handelshögskolan] och min bror som hade varit 
fem år i kriget och kommit hem. Så han sa att 
sådana flicksnärtor som du, ni ska inte ta platser 
från dem som kommer hem från kriget. Gå istället 
till Lillahanken [Handelsinstitutet], sa han, om 
du nu prompt ska gå. Att ni gifter er ändå. Det sa 
han, han är något äldre än jag. […] Medan jag då 
tyckte att jag skulle vilja bli någonting, att jag ska 
nog gå till Hanken, dit ska jag gå. Men jag gick 
nu sen till Lillahanken då bara.

Lena: På grund av hans rekommendation?
Elsa: Jo. Han tyckte att sådana som jag inte ska ta 
platser för de där som kommer hem från kriget.

Här var det inte föräldrarna som hade åsikter om 
Elsas studier utan hennes bror som tillbringade fem 
år vid fronten. I sitt berättande använder hon sin brors 
uttalande som förklaring till den yrkesutbildning hon 
valde. Trots en stark längtan efter högre utbildning 

gav hon efter och tog en kortare merkantil utbildning 
på sin brors inrådan. Kvinnorna förväntades ge upp 
sina drömmar om högre utbildning i paritet med den 
uppoffring som männen gjort i kriget (jfr Holmila 2008: 
5ff ). Elsa omtalar också en, i hennes mening, förändrad 
åsikt gällande kvinnors utbildning. Att kvinnor skulle 
ha en yrkesutbildning sågs som något nytt och ett 
tecken på ett framåtsträvande samhälle. I intervjun 
med Elsa konstaterar hon att kvinnorna, som hon som 
ung mamma umgicks med, hade en yrkesutbildning 
men trots det var hemmafruar: 

Lena: Var det självklart att man som ung kvinna 
på 50-talet utbildade sig?

Elsa: Jo. Nej, jag ska säga det att det var väldigt 
nytt att var och en skulle försöka få ett jobb. Och 
jag kommer ihåg ännu, jag tror att jag väntade 
mitt första barn så sa en äldre gumma att hon är 
så lycklig över att nutida flickor utbildar sig. […] 
Och så sa hon att hon är så lycklig över det att 
flickor faktiskt numera slutför, får ett slutbetyg, 
annat än studentbetyg eller skolbetyg. Men man 
tänkte då ibland, att vi var alla, det var flera familjer 
och ALLA fruar var utbildade till någonting och 
där var vi alla hemma medan mannen var på jobb.   

Fokus på unga kvinnors yrkesutbildning påpekar Elsa 
var något nytt, något som skilde hennes generation från 
hennes föräldrageneration. Elsa påpekar med emfas hur 
unga kvinnor skulle slutföra en utbildning, bli ”något” 
och vara yrkesverksamma. Förändringsperspektivet 
framkommer också i det arkiverade materialet. I ett 
frågelistsvar presenteras förändringen på följande sätt: 
”Förr fanns det doktorinnor och de hade tjänstefolk. Nu 
har läkarfrun egen utbildning men stora svårigheter att 
utöva sitt eget yrke p.g.a. läkarens oregelbundna arbete” 
(SLS 1493, 16). Citatet visar på en förändring från den 
tid då kvinnan fick status och en titel via sin man till 
att hon hade egen utbildning. Men utbildningen var 
ändå inte tillräcklig för att kvinnan skulle kunna utöva 
sitt yrke utan i exemplet ovan anpassade hon sig till 
familjens behov. Utbildning innebar således inte alltid 
en möjlighet till yrkesutövning. I en intervju omtalas 
också denna förändring gällande värderingar: 

Förr ansåg ju mången att pojkarna ska gå i skola. 
Flickorna kan stanna hemma, för de gifter sig och 
behöver ingen utbildning. Men, sedan började man 
inse att, att utbildning är bra.[...] Kvinnorna började 
gå i arbete, och kvinnorna började få utbildning. 
[...] Det ändrades nog väldigt från att man ibland 
hade ansett att kvinnor gör bara bankarbeten, de är 
bara bankfröknar eller postfröknar eller lärarinnor 
och sjukskötare, så började man inse att de kunde 
göra andra arbeten (IF mgt 2000/41). 

”SÅ DET VAR BARA ATT TA TILLBAKA 
ANSöKAN”
Ambitionen och önskan att yrkesutbilda sig framstår 
i vissa fall som aningen mödosam och ambivalent 
i materialet. Här är det speciellt två faktorer som 

7 Systemet som innebar såväl andlig som ekonomisk 
gemenskap upplöstes år 1959. www.hdl.fi/fi/museo-ja-perinne/
diakonissalaitoksen-historiaa.
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påverkade utbildningsplanerna. För det första att 
studierna inte kunde inledas eftersom kvinnan ifråga 
var förlovad och för det andra att utbildning inte blev 
aktuell för att kärleken kom i vägen. Här är det alltså 
viljan att gifta sig som gjorde att utbildningsplanerna 
gick i stöpet. I frågelistmaterialet framgår hur en kvinna 
återtog sin ansökan till barnmorskeutbildningen för 
kärlekens skull:   

Jag träffade min blivande man och det var kärlek vid 
första ögonkastet [...]. Vi hade inte så lång ”friantid”. 
Jag hade anmält mig till barnmorskeutbildningen i 
Helsingfors men min blivande man ville inte vänta 
så länge – 3 år. Han var 26 år och på 50-talet fick 
man inte vara förlovad om man skulle studera till 
barnmorska. Så det var bara att ta tillbaka ansökan 
(IF 2007/7:5).

I citatet framställer skribenten att hennes blivande man 
inte orkade vänta tre år på att hon skulle slutföra en 
yrkesutbildning.  Liknande argument framkommer i 
intervjun med Nellie som också hade önskningar om 
att utbilda sig. Dessa planer lämnade hon eftersom 
hennes fästman inte orkade vänta så länge. I Sisko-
Liisa Hänninens historik om barnmorskeyrket i 
Finland framkommer att änkor och gifta kvinnor 
sökte sig till barnmorskeutbildningen. Hon refererar 
till några fall av relegering från skolan mellan åren 
1816–1833, som åtminstone delvis berodde på ingående 
av äktenskap. Enligt bestämmelserna från denna tid 
fanns ingenting stipulerat om att eleverna inte fick 
gifta sig, men uppenbarligen uppfattades det inte som 
något önskvärt. Hänninen konstaterar att en praxis 
med ingående av äktenskap som en giltig orsak till 
relegering etablerades för en period på hundra år. 
När denna praxis förlorade sin giltighet framkommer 
inte i historiken. I den förordning som infördes 1926 
gällande barnmorskeelever framhölls följande krav på 
de ansökande till barnmorskeutbildningen, nämligen 
krav på ålder, grundutbildning, hälsa och att hennes liv 
skulle vara klanderfritt (Hänninen 1965: 79ff ). Tydligen 
levde praxisen om att barnmorskeelever skulle vara 
ogifta kvar ännu på 1950-talet. Den bygger på en tanke 
om yrket som kall. För att helhjärtat kunna ägna sig åt 
sitt arbete, skulle kvinnorna avstå från världslig lycka 
att bilda familj och istället viga sitt liv åt omvårdnaden 
av andra människor (Holmdahl 1997: 98ff ). 

Uttrycket ”vänta så länge” i citatet ovan och i intervjun 
med Nellie innebar att mannen önskade gifta sig 
tidigare än de tre år som utbildningen skulle komma 
att ta. Orsakerna till detta uttrycks inte explicit, men 
man kan anta att det är fråga om att mannen inte 
ville vänta på äktenskapligt, sexuellt umgänge så 
länge. I intervjun med Nellie däremot sägs detta mera 
tydlig, att mannen var ”het på gröten”. Äktenskap som 
resulterade i barn ansågs inte kunna kombineras med 
utbildning. Men det är antagligen också fråga om att 
mannen ville gifta sig för att på så sätt av sin omgivning 
kunna uppfattas som en normal, ordentlig och pålitlig 
människa. I frågelistsvaret framhålls att mannen var 

26 år gammal, ett påstående som kan tolkas som att 
det var en ålder då en man förväntades vara gift. I 
början av 1950-talet gifte sig kvinnorna i medeltal vid 
23 års ålder medan männen gifte sig vid 25 års ålder 
(Lindgren & Ritamies 1994: 110). Kvinnan som citeras 
ovan lämnade sina planer på utbildning för kärlekens 
skull. Att vara ogift uppfattades som onormalt under 
denna tid (Danielsen 2002:47). Äktenskapet gav således 
mannen status som ordentlig och pålitlig man. I ett 
frågelistsvar berättar en kvinna om ett oväntat frieri:

... han hade köpt ringar och ville att vi skulle förlova 
oss. På sätt och vis blev det ju ett resonemangsparti. 
Han hade en tjänst på hand som han ville tacka ja 
till, men han förutsattes vara gift och det var där 
skon klämde! (SLS 1875, 362).  

Att ingå äktenskap innebar att agera så som man 
förväntas göra. Först då blev en man en pålitlig 
arbetstagare med ett ordnat liv enligt tidens synsätt. 
Även för kvinnans del handlade det både om normalitet 
och om status att gifta sig. Men det har också med 
ärbarhet och ekonomisk status att göra.

I de intervjuer som jag gjort framkommer att kvinnorna 
i vissa fall valde bort yrkesutbildning för kärlekens 
skull. Wilma som arbetade på kontor borde ha gett sig 
iväg från sin hemtrakt för att slutföra en tvåårig kurs, 
men konstaterar att det inte blev något av eftersom 
kärleken kom i vägen (jfr Danielsen 2002: 36). Hon 
valde då att sluta sitt arbete på kontoret i samband med 
att hon gifte sig. Även Nellie framhåller att hennes 
tid på kontoret var medan hon var ogift, medan hon 
var fröken och inte fru. I materialet framkommer att 
äktenskap i unga år gjorde att utbildningsplanerna 
gick i stöpet:

Det ansågs att flickor skulle vara hemma och hjälpa 
till så det blev bara vanlig grundskola, ingenting 
annat utom då lantbruksskola, [...] där jag gick så 
på en utbildningslinje en vinter och hade planer på 
att fortsätta men sedan så gifte jag mig ganska ung 
och fick tre barn snabbt efter varandra så därför 
gick det i stöpet (IF mgt 1995/17)

Här var det således giftermål med påföljande barn som 
gjorde att utbildningsplanerna gick i stöpet. Det var ofta 
föräldrarna som stod för åsikterna om att kvinnorna 
skulle vänta med äktenskap tills utbildningen var klar. 
Detta ledde i vissa fall till hemliga förlovningar, att man 
lät kärleken gå före föräldrarnas krav men inte heller 
vågade visa det öppet inför dem (SLS 1875, 657ff ).  
I materialet framkommer också i vissa fall att unga 
kvinnor förväntades förbli ogifta om de utbildade sig 
(Rautakilpi 2003: 215). Tanken om att en kvinna måste 
välja mellan äktenskap och yrkeskarriär fanns tydligen i 
vissa fall kvar ännu på 1950-talet (jfr Schånberg 2004: 
22). De ogifta kvinnorna ansågs kunna ta ett större 
ansvar för de färdigheter som kvinnorna ansågs vara 
lämpade för bland annat inom vårdsektorn (Satka 
1993: 61).

***
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Ester som jag citerade inledningsvis, som ville och 
skulle bli något, fortsätter sin levnadsberättelse med 
utgångspunkt i sina dagboksanteckningar på följande 
sätt: ”Jag har ett vackert och varmt hem, man och barn. 
[...] Jag har varit gift tre år med [mannen]. [Barnet] är 
det bästa som finns” (KLiv 1). Trots att hon inte ville 
gifta sig och få barn fann hon sig några år senare i rollen 
som hemmafru, med en äkta man och ett barn som hon 
omtalar med värme. I levnadsberättelsen framkommer 
inga kommentarer över varför och hur hennes 
ursprungliga plan gick i stöpet. En förklaring kan vara 
att hon mötte kärleken och gjorde som många andra, 
gifte sig och fick barn. Drömmen om utbildning och 
att bli ”något” konkurrerar för kvinnorna med en annan 
dröm, drömmen om en äkta man, ett hem och barn. På 
så vis kan dessa små berättelser ses i relation till två 
stora och konkurrerande berättelser, den om utbildning 
och den om äktenskap som normalitet. Uttrycket att 
bli ”något” hänger ihop med föreställningen om att 
hemma ”är” man medan arbetar ”gör” man (Gisselberg 
1985: 130ff ). Att vara ”något” är något mer än att vara, 
det innebär ett görande. 

Kvinnans väg till att skapa sig en yrkesutbildning och 
på så sätt ett eget rum gestaltas på olika sätt. Dels 
handlar det om den stora berättelsen om utbildning 
och yrkesutbildning som något centralt, modernt och 
önskvärt för unga, urbana kvinnor på 1950-talet. Till 
denna relaterar kvinnorna i mitt material på olika 
sätt, endera genom att acceptera normen om att 
yrkesutbildning ger en framtid eller genom att ge den 

mindre vikt. Dels handlar det om en genusordning där 
kvinnans utbildning sågs som mindre viktig eftersom 
kvinnor ”bara” gifter sig. Denna norm ledde till olika 
strategier, i vissa fall till motstånd, i andra fall till 
anpassning genom att ta en lägre utbildning. De små 
berättelserna relaterar även till den stora berättelsen 
om kärlek och äktenskap som i vissa fall ledde till att 
kvinnorna förblev utan yrkesutbildning. Berättelsen om 
kärlek och äktenskap ter sig överordnad framför den 
om utbildning speciellt med tanke på att ett yrkesliv 
kunde genomföras också utan yrkesutbildning under 
denna tid. 

Pedagogen Sirpa Ruohola har analyserat kvinnors 
benägenhet att utbilda sig i enlighet med utbildnings-
traditioner som traderats från mor till dotter. Hennes 
analys visar att utbildningens betydelse för kvinnor i 
Finland under 1900-talet förändrades från att vara ett 
ideal, till ett verktyg och till slut vara en självklarhet. 
För den urbana medelklassen var utbildning en 
självklarhet tidigare än för landets befolkning över 
lag. Enligt Ruohola var utbildningsidealet på 1950-talet 
ett verktyg för att kunna bidra till den växande 
mängden arbetstillfällen inom servicesektorn (Ruohola 
2012: 50f ). I mitt material, som främst presenterar 
utbildningsidealen ur ett medelklassperspektiv, ter 
sig utbildning för unga kvinnor relativt självklar. 
Denna medförde ändå inte alla gånger ett yrkesliv. 
Om yrkesutbildning var ett sätt att skapa sig ett eget 
rum innebar äktenskapet och hemskapandet ett annat 
skapande av rum. 
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Allt fler människor ägnar idag allt mer tid åt att spela 
dator- och TV-spel. Produkter som på olika sätt anknyter 
till spel, liksom ord, uttryck och företeelser, förekommer 
i alla möjliga sammanhang. Att spela och att förhålla sig 
till spel har blivit en del av vardagslivet för miljontals 
människor. Men förutsättningarna är olika för olika 
personer. Vilka möjligheter man har att spela, var, när 
och hur länge är beroende av livssituationen. Synen 
på spelandet och uppfattningen om vilket utrymme 
det tillåts ta, såväl ur omgivningens perspektiv som 
spelarens eget, är avhängiga faktorer som kön, ålder och 
familjesituation. I det följande står en särskild grupp av 
spelare, som sällan förekommer i diskussioner om spel, 
i fokus: mammor. Med utgångspunkt i intervjuer gjorda 
inom projektet Datorspelande mammor. Att bolla med spel, 
tid och vardagsliv1 ger jag exempel på hur placeringen 
av skärmar, datorer och konsoler organiserar hemmet 
och spelandet samt resonerar kring betydelsen av att 
intervjuerna gjordes i informanternas hem.

Utgångspunkt för projektet, som vanligen går under 
benämningen Gaming Moms och som jag driver 
tillsammans med Jessica Enevold, har varit att när 
kvinnor ägnar mer tid åt sig själva och åt verksamheter 

i

Rum för spel
Att få, ta och skapa utrymme
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som inte är direkt relaterade till hushålls- eller 
yrkesarbete innebär det att traditionella strukturer bryts 
upp. Det är vanligen först när allt som ”måste” göras är 
gjort som det finns utrymme för egna aktiviteter. Störst 
handlingsutrymme har därför de kvinnor som antingen 
är relativt välbärgade, ensamstående eller barnlösa. Vi 
har dock valt att utgå från mödrar. Hur skapar de 
utrymme för sitt spelande? Vilka konflikter uppstår 
och vilka handlingsstrategier tillämpas? Genom att 
fokusera kvinnors vardagspraktiker kring en potentiellt 
konfliktfylld aktivitet som spelande vill vi studera hur 
jämställdhet, ett lagstadgat politiskt mål, fungerar, 
förhandlas och förändras i praktiken.

TRE MAMMOR, TRE SPELARE
Monica är 38 år och bor i en lägenhet tillsammans 
med sin man och deras 6-årige son. Hennes make har 
spelat i många år och flera olika spel men Monica har 
tidigare inte själv varit intresserad av att spela. Det var 
först när han visade henne World of Warcraft som hon 
började. De spelar nu ofta tillsammans och det är deras 
gemensamma hobby. Även sonen är med ibland. Då 
handlar det dock inte om regelrätt spelande utan blir 
snarare ett slags interaktiv saga där de tillsammans åker 
båt, utforskar landskapet och plockar växter. Monicas 
spelplats är sparsmakad. Den är placerad centralt i 
lägenheten och innehåller huvudsakligen en stationär 
dator, en skrivbordslampa och en ergonomisk stol. 

Josefines spelplatser finns främst i köket respektive 
vardagsrummet. Hon spelar flera spel, såväl sådana som 
går fort som sådana som tar lång tid, och både ensam 
och tillsammans med andra. I köket står familjens 
gemensamma stationära dator, i vardagsrummet finns 
en TV med spelkonsol. Alla i familjen, som förutom 
Josefine som är 41 år består av hennes man och deras två 
barn på 11 och 14 år, har tillgång till alla spelapparater 
och delar på dem. Det innebär att hon också ibland 
spelar på den något sämre stationära dator som står 
i barnens rum. Men vare sig datorerna eller TV:n är 
enbart till för spel. Om Josefine vill spela medan hennes 
man vill ägna sig åt bildbehandling på datorn eller se 
på TV får de kompromissa. 

1  Projektet Datorspelande mammor. Att bolla med spel, tid och 
vardagsliv/ Gaming Moms. Juggling Time, Play and Evereyday Life 
startade 2009 och finansieras av Vetenskapsrådet. Redan 2008 startade 
vi dock bloggen Gaming Moms (www.gamingmoms.wordpress.com)
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När Maria, som är 40 år och mamma till tre barn på 11, 
9 och 6 år, spelar gör hon det antingen i vardagsrummet 
eller på sitt kontor. I vardagsrummet finns ett Wii 
och där spelar hon Rockstar. På kontoret finns hennes 
dator och där spelar hon Betapet. Hon arbetar som 
säljare och har sin arbetsplats i hemmet. Det innebär 
att hon inte har några arbetskamrater och är ensam 
sedan barnen gått till skolan och maken till jobbet. 
Hon beskriver hur några omgångar Betapet framåt 
förmiddagen och till lunch blir hennes motsvarighet 
till kaffepauserna hon hade då hon arbetade på kontor. 
Datorn är hennes arbetsredskap och den är det bara 
hon som har tillgång till. Wii:et däremot delas av alla 
men används i praktiken mest av de två äldsta barnen. 
Ska hon spela får hon göra det när de är i skolan och 
det har hon egentligen inte tid med eftersom hon då 
ska arbeta.

Monica, Josefine och Maria är tre av de närmare 70 
mammor som på olika sätt medverkar i projektet. 
Vissa har likt dem intervjuats medan andra har 
skrivit dagbok, några har tillsammans med oss skapat 
tids- och livslinjer över sitt spelande (se Enevold & 
Hagström in press, Sheridan, Chamberlain & Dupuis 

2011.) medan andra har besvarat en webbaserad 
enkät. Redan då vi planerade projektet beslöt vi att 
överlåta till de som visade intresse för att medverka 
att definiera begreppet ”mor” och själva bestämma 
om de ingick i denna kategori. Vår utgångspunkt var 
att det skulle finnas minst ett barn som informanten 
hade ansvar för. Huruvida detta var hennes eget eller 
inte, om hon alltid levde tillsammans med det eller 
bara ibland, liksom vilka övriga personer som ingick i 
familjen, var förvisso uppgifter vi önskade få men som 
inte spelade någon roll för hennes medverkan. Detta 
innebär att det i det samlade materialet finns en mängd 
olika familjekonstellationer. Det betyder i sin tur att 
förutsättningarna för att kunna spela i den utsträckning 
man vill och önskar skiljer sig mellan informanterna. 
Om barnen i fråga är små eller stora, om informanten 
själv har allt ansvar, eller bara ansvar vissa dagar eller 
veckor, har betydelse liksom informantens och eventuell 
partners yrke, inkomst och bostadssituation. 

ATT INTERVJUA PÅ PLATS 
Flertalet av de intervjuer som gjordes inom projektet 
genomfördes i informanternas hem. Detta var ett 
medvetet val. Att se hur spelplatserna är utformade, var 
datorer och skärmar är placerade och om spelandet sker 
i avskildhet eller på en plats där andra aktiviteter pågår, 
och där andra familjemedlemmar vistas samtidigt, såg vi 
som väsentligt för att förstå informanternas förhållande 
och möjligheter till spelande. I artikeln ”Domesticating 
Play, Designing Everyday Life” (2012) diskuterar 
Jessica Enevold utförligt hur praktiska, estetiska och 
teknologiska praktiker ligger till grund för hur hemmen 
hos ett antal av våra informanter har organiserats 
utifrån och kring föräldrars och barns spelande: ”In 
constructing the scenography of the home, deciding 
where items be placed or not, moving objects from one 
room to the next, play is staged and simultaneously 
the family. Play is in the process domesticated in the 
double sense of the word – brought into the home, but 
also subordinated and subjected to the norms of the 
family and the home” (Enevold 2012:4). 

Etnologen Markus Idvall, som i en studie av 
dialyspatienter fick genomföra intervjuer bland annat 
i informanternas sovrum, poängterar att ”platsen för 
intervjun aldrig är neutral utan alltid samspelar med 
intervjuns olika deltagare på något sätt” (Idvall 2005:10). 
Platsen har också betydelse för vilken kunskap som 
produceras. Spelforskarna Daniel Pargman och Peter 
Jakobsson beskriver i artikeln ”Do you believe in magic?” 
(2008), där de ifrågasätter synen på spelande som något 
som sker inom ”en magisk cirkel” (Huizinga 1998/1938), 
hur de genom att göra intervjuer i informanternas hem 
fick kunskap som de annars kanske aldrig skulle ha 
fått tillgång till, ”such as meaning conveyed through 
cost of materials, mood, smell, colours, space, history, 
ambient noise (traffic, trains), and so on” (Pargman 
& Jakobsson 2008:230). Ett exempel är hur de efter 
att ha besökt mer än hälften av deltagarna, som alla 
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studerade speldesign på en högskola, insåg att “a large 
majority of them did not own any books […] most 
had the required course literature but ususally nothing 
else, not even novels” (a.a.:230).

På samma sätt gjorde vi under vistelsen i informanternas 
hem iakttagelser och fick kunskaper som vi troligen 
hade missat om intervjun genomförts på någon annan 
plats. Efter intervjun med Monica, vilken genomfördes 
i köket, visade hon mig sin spelplats. Hon berättade att 
hennes man spelar på sin dator men att de alla också 
använder hennes dator. Då jag frågade var TV:n fanns 
visade det sig nämligen att de inte har någon. När de 
ser på film sker det på hennes dator och det är också 
där sonen ser barnprogram på SVT Play. Spelplatsens 
placering liksom dess utformning hänger alltså samman 
med dess olika funktioner. Detta får också konsekvenser 
för hennes spelande: hon spelar vanligen inte så länge 
sonen är vaken, och om hon trots allt någon gång gör 
det kan hon ändå inte göra det fullt ut eftersom hon inte 
vill att han ska se de mer våldsamma delarna av spelet.

Också då jag intervjuade Josefine och Maria var det 
flera omständigheter av betydelse för spelandet som 
tydliggjordes genom att intervjun skedde i deras hem. 
Att datorn Josefine oftast använde stod i köket visade 
sig ha flera orsaker. Den tillhör inte någon särskild 
familjemedlem, används av hela familjen och ska därför 
vara tillgänglig för alla. Den som tidigare bodde i 
lägenheten hade dessutom byggt en bänk i köket för 
sin symaskin, en plats som fungerar alldeles utmärkt 
även för en dator. Med fyra personer i en trerummare är 
det också viktigt att utnyttja utrymmena på bästa sätt. 
Men placeringen av apparaterna hade också betydelse 
för vilka spel hon spelade: i köket blir det ofta korta, 
snabba spel medan hon lagar mat medan TV-spelen 
däremot mest är sådana som hon spelar tillsammans 
med andra. Det händer ganska ofta att familjen spelar 
tillsammans med släktingar när de kommer på besök.

I Marias fall uppstod det ibland vissa konflikter kring 
spelandet. Ett av barnen tappar lätt humöret när det inte 
går som tänkt med spelandet, de två äldsta låter ogärna 
det yngsta syskonet få spela i samma utsträckning som 
de själva, och Maria och hennes man har inte alltid 

samma syn på vilken roll spelandet bör ta i förhållande 
till vad som ska göras i hushållet, när och av vem. När 
hon tog mig med till sitt kontor visade det sig att det låg 
i källaren och i rummet intill stod tvättmaskinen. Hon 
berättade att hon ibland säger att hon ska sätta igång 
en maskin tvätt eller svara på några mejl men passar 
på att då också spela några omgångar. Spelplatsens 
placering gör det möjligt att dra sig undan en stund 
och få lite tid för sig själv.  

PLATSER, RUM OCH UTRYMMEN
De tre informanternas spelplatser är olika utformade 
och finns på olika platser i hemmet. Sättet de är 
organiserade på får konsekvenser för hur och när de 
kan spela och vilket utrymme spelandet tillåts ta i 
vardagen. Josefine har ingen egen spelplats utan delar 
såväl dator som TV med övriga familjemedlemmar. 
Både dator och TV används även till annat än spel och 
vem som ska göra vad och när är en förhandlingsfråga. 
Det är dock sällan detta leder till konflikter, menar 
Josefine, utan de brukar nästan alltid komma överens. 
Spelplatserna finns i köket respektive vardagsrummet. 
Spelandet är alltså inget som sker i avskildhet, tvärtom. 
Monica har en egen spelplats men det används också 
av familjens två övriga medlemmar för att se på film 
och barnprogram. Spelar gör hon när sonen lagt sig 
och kan då göra det i relativ avskildhet. Oftast spelar 
hon dock tillsammans med sin man och även om de 
inte alltid fysiskt befinner sig i samma rum gör de det 
på skärmarna: det spel de spelar är ett så kallat MMO, 
Massively Multiplayer Online Game, som innebär att 
många spelare samtidigt rör sig i samma miljö och där 
representeras av sina avatarer. 

Maria är den av de tre som har den mest avskilda 
spelplatsen. Den är förutom spelplats också, och 
först och främst, hennes arbetsplats dit ingen annan 
har anledning att gå. Den är dessutom belägen på 
ett annat våningsplan än där övriga familjen oftast 
vistas. Familjens gemensamma spelplats, Wii:et i 
vardagsrummet, är däremot både mer ”offentlig” och 
mindre tillgänglig. Samtliga fem personer i familjen ska 
samsas om den, något som tillsammans med Marias och 
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makens ibland olika syn på när och hur olika personers 
spelande ska ske, kan leda till oenighet.

De flesta kvinnor som vi under projektets gång intervjuat 
har haft spelplatser som liknat någon av dessa, med 
ett undantag. Det var Lisa, en 46-årig ensamstående 
mamma med tre tonårsbarn. Hon hade ett helt rum. 
Fritt på golvet stod ett skrivbord med en bekväm stol. 
På bordet stod en dator med baksidan av skärmen 
vänd mot en garderob längs ena väggen. På en hylla 
i denna fanns bland annat en TV. Lisa berättade hur 
hon på detta sätt kunde spela och se på TV samtidigt 
och ibland även surfa. Spelandet var ett av hennes 
stora intressen och hon spelade mycket, främst World 
of Warcraft. Rummet var hennes eget ”mediarum” och 
det var bara hon som vistades där. Sov gjorde hon dock 
inte där utan i sitt sovrum.

Många av de informanter som på olika sätt deltagit i 
projektet, vare sig det skett genom intervjuer, dagböcker 
eller enkätsvar, har gett en bild av sitt spelande som 
förhållandevis konfliktfritt. Varför det är så kan vi 
bara spekulera i. Kanske försöker man övertyga sig 
själv om att allt är bra även om det inte alltid känns 
så? Kanske skäms man över att spelandet tar så mycket 
utrymme att det leder till bråk? Kanske vill man inte 
berätta om osämja för en okänd forskare även om, 
eller kanske på grund av, att man vet att denna själv är 
spelare? (Shah 2006). Eller kanske är det helt enkelt 
just så konfliktfritt som man säger? En del undantag 
finns emellertid. Maria är som framgått inte alltid helt 
överens med sin man och Maya, en 38-årig kvinna med 
en son på 16 år, berättar hur han och maken tyckte 
att hon under en period spelade alldeles för mycket. 
Tillslut sa de ifrån och satte upp regler för vilka tider 
hon fick spela. 

Det finns också exempel på familjer där medlemmarna 
har olika syn på arbete och var och när det ska utföras 
vilket får konsekvenser för hur spelandet uppfattas. Om 
utgångspunkten är att allt arbete ska ske på arbetsplatsen 
och inte i hemmet innebär det att den familjemedlem 

som efter arbetsdagens slut sätter sig vid datorn där 
hemma för att arbeta gör så på sin fritid. Denna tid 
”dras” då från den sammanlagda egentiden och minskar 
därmed utrymmet för spel (Enevold 2012). Det finns 
också, menar en del informanter, förväntningar på att 
man som mamma och kvinna först och främst ska se 
till att allt är som det ska i hemmet; barnen har fått 
mat, läxorna är lästa, toaletten är städad och det finns 
rena kläder åt alla. Det är först när allt nödvändigt 
är avklarat som det finns tid och utrymme för nöje 
(Enevold & Hagström 2008, 2009, Magnusson 2006).

I RöRELSE
De flesta informanter ställde sig positiva till att vi 
genomförde intervjuerna i deras hem och vi fick även 
tillåtelse att fotografera spelplatserna. Ytterligare några 
informanter fotograferade själva sina spelplatser och 
skickade till oss. Genom att observera hur de var 
utformade och inredda, och hur skärmar, konsoler och 
datorer placerades på olika platser i bostaden, kunde 
vi se hur familjerna strukturerade och organiserade 
hemmet och vardagen (Shove, Watson, Hand & Ingram 
2007). De prylar och attiraljer vi omger oss med, allt 
det som antropologen Daniel Miller (2009) benämner 
”stuff ”, finns där inte bara utan påverkar och formar 
oss. Det sätt som informanterna hade organiserat sina 
hem på innebar samtidigt en mer eller mindre medveten 
reglering speltid och spelrum (se vidare Enevold 2012, 
jfr Madden 2009). 

Men intervjuerna och samtalen med informanterna 
ledde också till att vi blev uppmärksammade på hur 
allt är i ständig förändring. Ny teknik innebär nya 
vanor och leder till ny struktur och organisation. Så 
kräver till exempel en plattskärm mindre utrymme än 
en tjockskärm med följd att ett stort skrivbord kan bytas 
mot ett mindre. Spelplatserna kan bli fler eftersom det 
oftast är så att när en familjemedlem skaffar en ny dator 
får någon annan överta den gamla. Eller så kan de bli 
färre i och med att olika funktioner integreras i en och 
samma apparat. Med bärbara datorer kan potentiella 
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konflikter, som handlar om att en person aldrig umgås 
med resten av familjen, undvikas eftersom denne kan 
sitta med exempelvis vid TV:n men samtidigt spela. 
Exemplen är många och visar hur betydelsefullt det är i 
ett forskningsprojekt inte utgå endast från situationen 
här och nu.  

Under de år vi arbetat med Gaming Moms har mycket 
hänt, såväl vad det gäller vilka spel som är populära 
som vilka plattformar informanterna använder. Så var 
till exempel World of Warcraft som allra populärast 
då vi samlade huvuddelen av materialet och många 
informanter spelade detta spel. Hade vi inlett arbetet 
idag är det tveksamt om lika många av dem hade gjort 
det. Vidare var det då ovanligt med smartphones, många 
hade inte trådlösa nätverk och surfplattor fanns över 
huvud taget inte. Det innebar att de informanter som 
medverkade i början av projektet inte spelade på samma 
sätt som de som deltog i slutet. Att något är ordnat på 
ett visst sätt idag innebär inte att det såg så ut förra 

året eller kommer att göra det nästa. Detta blir kanske 
särskilt tydligt då det handlar om tekniska apparater 
och utrustning eftersom utvecklingen går snabbt. Men 
det är lika viktigt oavsett ämne: för att förstå nuet 
måste vi sätta det i relation till dået. 

Det är således många olika faktorer som inverkar på 
när, var och hur någon spelar. Vilken slags spel man 
tycker om och vilken teknik som finns tillgänglig är 
förvisso viktiga sådana men inte de enda. Möjligheter 
och förväntningar är olika på olika personer och vad 
som anses möjligt, godtagbart och önskvärt är inte 
detsamma för kvinnor och män, för unga och gamla (jfr 
Jenson & de Castel 2008, Thornham 2011). Den tid 
som läggs på spel måste tas från något annat och även 
om spelandet sker först när alla ”måsten” är avklarade 
ses det sällan som en hobby jämförbar med till exempel 
stickning eller körsång. Att spela dator- och TV-spel 
är i många sammanhang en kontroversiell aktivitet, 
särskilt om den som gör det är vuxen, kvinna och mor. 
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A room moderately one’s own
The negotiation of place through stories of authenticity 
construction among an artist and her musical followers

Andrea Dankić

This article is based on an ethnographic study consisted 
mainly of interviews and observations conducted during 
five months in the second half of 2010 and the first half 
of 2011. The focus of the study is the artist Hanouneh, an 
independent reggae and hip-hop artist from Sweden and 
her audience. By examining the dialogically constructed 
authenticity between the artist and her audience referred 
to as musical followers1 which takes place on a stage 
oscillating between web-based and non web-based 
contexts, this study investigates how this authenticity 
informs and influences the processes of music creation, 
art production and artist identity.2This article discusses 
a part of the study focusing on the negotiation of place 
through stories of authenticity construction. It starts 
with a short discussion of the relationship between 
Hanna and the meaning of the name Hanouneh. I then 
continue by arguing the interplay between the double-
naming of Hanouneh and the appropriation of different 
dimensions of performer personas. Finally, I analyze the 
importance of emotions used in the storytelling about 
Hanouneh’s cultural link to the Middle East and the 
role her Swedish ethnic background plays. 

BEING HANOUNEH
Hanouneh means caring, considerate, thoughtful and 
pleasant in Arabic. Hanna, who learned Arabic during 
the periods when she lived in the Middle East and 
continued to study the language at university upon her 
return to Sweden, adds that the word is often used in 
the context of a mother’s care, tenderness and affection 

(Interviews and fieldnotes c. Hanna Hanouneh). Henry 
Diab, a lecturer in Arabic at Lund University in Sweden, 
agrees with this description of the word. Diab states it as 
a very positive word and explains that it comes from the 
Arabic word hanun (masculine) and hanuna (feminine) 
and claims the spelling of hanouneh to be the way he 
would transcribe the word (personal communication, 
April 27, 2011). Hanna got the nickname Hanouneh 
during the years she lived with a Palestinian family in 
Jerusalem where she traveled in her late teens. 

For Aisha, one of her musical followers, the meaning 
of Hanouneh is tightly woven into who Hanna is as a 
person. Ethnologist Charlotte Hagström (2006) argues 
that names contain notions of identity for who the 
person who carries it is, how s/he thinks, acts and views 
life (p. 12). Hagström has researched the connection 
between names and cultural identity with a focus on 
how cultural identity is created, maintained and changed 
(2006, p. 24). Names play an important role in social 
and cultural classification and are a vital aspect of the 
personal and cultural identity for many people. It is 
thus difficult to separate the person from the name 
(Hagström, 2006, p. 13, 16), which is what happens 
when Aisha argues that Hanna is hanouneh because she 
views her as a caring and thoughtful person who always 
puts others first (Interviews and fieldnotes i. Aisha). 

DOUBLE-NAMING INTO BEING ME
Nicknames can function as ways of integrating in a 
certain setting or community (Holland 2006:101). 
Hanna has told me on several occasions that the 
Palestinian family she lived with in Jerusalem gave her 
the nickname Hanouneh among the rest of the family 
members. By being called Hanouneh she is constantly 
reminded of her connection to the family she lived 
with. The fact that the name Hanouneh was given to 
her by the family can be viewed as a symbolic act – a 
new beginning in a new geographical place as a part 
of a new community represented by the Palestinian 
family (Hagström 2006:84). 

1 I initially used the term fan and fans when referring to the 
participants in the study but ‘fans’ as a concept turned out to be 
more complex and loaded with meaning I was not aware of in the 
beginning. Therefore, I have decided to use the collective term 
musical followers when referring to the participants who are in 
some way interested in taking part of Hanouneh as an artist by 
listening to her music, going to her live performances, following 
her on various social networking sites such as Facebook or showing 
her support in some other way. See Dankić 2012:70-87 for a further 
discussion on this topic. 
2 See Dankić 2012 for more information on the study.
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After years of having Hanouneh as her nickname 
within the Arabic context and community, Hanna 
decided to pursue her music career and therefore she 
had to choose an artist name. The person whom she 
acknowledges as having chosen her artist name is DJ 
Lethal Skillz. She got in contact with him through 
MySpace in 2005 resulting in her becoming a part of 
the 961 Underground, an international hip-hop crew 
with roots in Lebanon of which Skillz is a member. 
Hanna describes the naming ritual as Lethal Skillz 
saying: “Ah, well, we need to call you something so 
why not call you Hanouneh?!” and in that moment 
her Palestinian family-affiliated nickname became 
her artist name as well (Interviews and fieldnotes c. 
Hanna Hanouneh). 

I would argue that this double-naming of Hanouneh in 
the two contexts of the Palestinian family and hip-hop 
culture in the Middle East works as a confirmation of 
officially becoming a part of several new communities 
(Hagström 2006:84-85) which becomes a part of 
the construction of authenticity by granting her the 

possibility of representing these communities through 
membership. The fact that the name was given to her 
by other people in the Middle East is another part of 
the authenticity production. This is not a name she 
made up on her own in any way, which is the case for 
many artists, and I believe this is an important aspect 
since it adds to the impression of being more real and 
authentic. One example of this is when Hanna describes 
Hanouneh as “moderately her own”:  

The name chose me which is good since I’ve never 
thought of myself as an artist... It would have been 
weird to call myself by my first name and Hanna 
Cinthio feels very associated with the family, so it’s 
really nice to have a name which is moderately my 
own... I’m very happy it turned out this way because 
it would have been really tough being forced to 
pick an artist name. 

(Interviews and fieldnotes c. Hanna Hanouneh)

Claiming the name to have chosen her points to the 
relationship between the name-givers and the agency 

Claiming stories and experiences connected to place through imagery. The cover of Hanouneh’s debut album released in spring 
2011. © Jenny Bäcklin
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of the name which is based on the abovementioned 
symbolic act. By being “moderately her own”, Hanouneh 
becomes, with an inherent element of an artist persona, 
a part of her self-identity. Hanna describes this artist 
persona as something almost forced upon her. She 
mentions several times in the interviews that she never 
dreamed about performing on stage, and compares 
herself with the many people who do that throughout 
their upbringing as well as later in life. The expressed 
resistance to dreams of performing on stage as well 
as the ambivalent relationship to the idea of an artist 
persona are parts of the authenticity production 
by being references to the idea of the artist role as 
something that chose her - not the other way around. 

Performance scholar Philip Auslander (2006:4) 
discusses three layers of a popular performer: the 
real person (the performer as a human being), the 
performance persona (on- and off-stage presentation, 
how the performer presents her/himself ) and the 
character (a figure portrayed in a song). Auslander states 
that these different layers are often hard to separate 
from one another, which I would argue is the case with 
Hanna. She tries hard to argue that she simply is being 
the real person and not the performance persona, to 
use Auslander’s terms. The complexity of constantly 
having to refer to and put herself in relation to this 
performance persona is articulated here:

Hanna: (chuckles) “Come on, over act!” “But what 
do you mean, I ’m not acting!” It ’s not a role, it ’s an 
extension of myself which might sound extremely 
pretentious now when I say it, but I have really 
never thought of it in any other way and it becomes 
so obvious when I’m expected to do these typical 
posing things. It ’s still me and how am I supposed 
to, if it doesn’t feel natural to me, how am I supposed 
to do it? And that it also could be more like the 
more attention it generates, the more people more 
or less take me as an individual into consideration. 
There is an exposure in that which in a way would 
be easier if... I feel that if I have to think through 
some kind of reference you have on the one hand 
artists such as Lady Gaga for example with the 
special creations, half a meter long false eyelashes 
and really spectacular productions. She’s probably 
living another kind of life when she’s not on stage, 
I have to almost assume that, when she’s not this 
artist (...) I can imagine that Amy Winehouse, for 
example (chuckles). She feels as if she is the same 
person on stage, off-stage or at a rehab clinic. I 
think that she behaves the same and says the same 
things, which leads to a certain vulnerability since 
you can’t say “But that’s not me!”

Andrea: Mmm… 
Hanna: ...I can also imagine that you get more 
sensitive to criticism when you’re more accessible 
as a person who is not always so uncomplicated... 
Because I notice it in people who contact me and 

who don’t know me personally and are writing to 
the artist Hanouneh and that it might come as a 
surprise that I am like this, that I have this way 
of addressing people in a more personal way, but 
how else would I go about? (laughs). It gets weird 
and that’s when I start to think that it would be 
different if I had a very separated artist persona/
role that I had to step into and out of every time... 
Like “Now I become this person, now I become this 
alterego” and later on jump back to being me. It 
might have been more convenient in a way but 
I think that you either are that way or not... It ’s 
difficult to create it. 

(Interviews and fieldnotes a. Hanna Hanouneh)

In the excerpt above Hanna provides two concrete 
examples of various degrees of the performer persona 
by referencing Lady Gaga and Amy Winehouse, two 
popular contemporary artists. Lady Gaga is described 
as the artist with a distinct performance persona 
referred to by Hanna as an artist persona while Amy 
Winehouse is described as lacking this persona and 
instead representing “the real” Amy whether on stage 
or not. Hanna identifies herself with the Amy kind 
of performer and points out one of the disadvantages 
with this kind of position: the lack of freedom to deny 
something about oneself as a person when you have 
no clearly defined performer persona such as Lady 
Gaga. When there is no clear definition of who you 
are it gets difficult to claim that something is “not me”. 

I would argue that Hanouneh is a performance persona 
since it differs from her real person dimension which 
includes among other things being an entrepreneur, 
lecturer, consultant, PhD student, mother of three 
and a wife. Her real person dimension is the one of 
the three dimensions to which “the audience has the 
least direct access, since the audience generally infers 
what performers are like as real people from their 
performance personae and the characters they portray.” 
(Auslander 2006:5). I agree with Schechner that 
performance is something inbetween the performers not 
being themselves and not not being themselves (as cited 
in Auslander 2006:5). Auslander claims the logic of the 
double negative to be represented by the names used by 
pop music artists which at first designate their persona 
and are later associated with the real person (2006:5). 
Hanna’s Hanna Hanouneh Cinthio Facebook account is 
an example of this double negative. Hanouneh belongs 
to Hanna, the real person, as much as it belongs to the 
performance persona making her Hanna Hanouneh. 
This conjunction of Hanna Hanouneh is a part of 
the authenticity production in the sense that Hanna 
through Hanouneh speaks of the abovementioned 
Middle Eastern cultural identity. Therefore, the musical 
followers who contact her on Facebook, through email, 
YouTube, MySpace and in person at live shows are 
talking to her performer persona since that is what they 
know about her and are familiar with. The ones who 
know her real person dimension might have another 
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approach to her and also other expectations. Aisha is 
an example of this since she got to know Hanna as 
an expert in issues surrounding honor-based violence. 
Her music is something that came along much later 
and this has constructed a specific view of Hanna as 
a real person and Hanouneh as the performer persona 
- the dimensions of her identitity which according to 
Aisha should not be mixed. (Interviews and fieldnotes 
i. Aisha). 

CLAIMING PLACE THROUGH 
AUTHENTIC EXPERIENCES AND 
EMOTIONS
Hanna remembers the early beginning of MySpace in 
2005 as a time when there were not that many profiles 
making it easy to surf around the social media site which 
is how she discovered DJ Lethal Skillz from Beirut. 
She added him as a MySpace friend and they started 
collaborating through the internet by him sending 
her a lot of beats to write lyrics and record vocals for. 
This is when the internet collaborations started off 
for Hanna. She got beats from producers to which 
she recorded vocals. She says that she initially did not 
know how to go about the home recordings on her 
own computer but that she taught herself by trial and 
error. (Fieldnotes, October 18, 2011). 

With time DJ Lethal Skillz introduced her to his 
hip-hop crew 961 Underground3 which consists of 
eight other members who are geographically located 
in Lebanon, other parts of the Middle East and Europe. 
Hanna tells that it all began in late 2006 when she 
got the beat to the song that later was named “Lost at 
midnight”. At the time there was no song title and he 
did not tell her what it was about. The only instruction 
she got was to interpret it on her own and write lyrics 
from there. 

It felt as if everything clicked between us when I 
[Hanna] a couple of days later sent him [DJ Lethal 
Skillz] my recorded lyrics: he told me that the beat 
came about in the midst of Israel’s heaviest bombing 
of Beirut, that the war made him feel despondent 
and desparate, and that I had completely captured 
his feelings in my lyrics (...) In 2007, Skillz entered 
the song to a Polish competition, but it reached 
them too late and could therefore not be accepted 
in the competition, but one of the members of the 
jury who listened to the song was so fascinated 
by it that he invited the crew to perform at Vena 
Festival in Lodz, Poland, that year. The guy told us 
that he was willing to pay living and travel expences 
for all the members of the crew despite the fact 
that we had to travel from Lebanon, Cyprus and 
Sweden. At first we didn’t think it was for real, 
but in October we ended up meeting at Warszawa 

airport for the first time and had a couple of days 
festival and performance ahead of us. I became an 
official member of the crew the following year when 
I went to Lebanon.  

(Hanna, personal communication, Jan 13, 2012)

In her description of how she became a part of 961 
Underground there is also a story about how Hanna 
passes something similar to a test as a songwriter and a 
musician by “hearing” war and pain in the beat Lethal 
Skillz made in the midst of war in Beirut years after 
her own experiences of Israeli attacks of Gaza City. 
She writes the words that Lethal Skillz felt when he 
made the beat, which is the beginning of the musical 
bond between them. In The Cultural Politics of Emotion 
(2004), Sara Ahmed, professor in Race and Cultural 
Studies, examines how emotions move between, “get 
stuck” on and shape the surfaces of both individual 
and collective bodies. Ahmed suggests that “while the 
experience of pain may be solitary, it is never private. 
A truly private pain would be one ended by a suicide 
without a note.” (2004:29). I interpret this as pain being 
something that is always shared with other people. 
Ahmed discusses a sociality of pain based on an ethics 
that starts with your pain but most importantly “acts 
about that which I cannot know, rather than act insofar 
as I know” (2004:31). Hanna’s ability of “hearing” war 
and pain in the musical piece by Skillz is connected to 
Ahmed’s sociality of pain in the sense that Hanna did 
not know exactly what the pain was about but she felt 
it conveyed in the music. She acted on that which she 
did not know, with the difference that she once did 
know having lived through similar experiences during 
her time in Gaza. I would describe this as applying a 
recollection of previously experienced pain in a new 
situation. 

Hip-hop scholar Imani Perry (2004:6) argues that 
artists within hip-hop culture should be understood 
within the context of a community. I claim that 
situatedness is of the essence not only for me as a 
scholar, but also for Hanna because she does not 
exist in a vacuum (Perry 2004:6). Through the name 
Hanouneh, the Palestinian family she lived with for 
years, membership in the Lebanese-oriented hip-hop 
crew, and her own experiences of war and destruction 
in a specific geographical place her music often focuses 
on, Hanna becomes a part of a particular community 
through which she is understood. 

This situated community in a Middle Eastern context 
is the reason why most of the musical followers either 
were not quite sure of Hanouneh’s ethnic background 
or simply assumed that she has a Middle Eastern 
background. Her ethnic background is Swedish and 
Sweden is the country where she was born and raised 
except for her late teenage years spent in the Middle 
East. Yet on her Hanna Hanouneh Cinthio Facebook 
profile (Cinthio 2011) it says that she is from East 
Jerusalem, which Hanna explains as being an expression 3 961 is the Lebanese country code for telephones and mobile phones. 
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of her longing for the place. She mentions several 
times that the years she spent there shaped her as 
an individual (Interviews and fieldnotes c. Hanna 
Hanouneh). Perry (2004:21 argues that the origin of 
an artist is important in hip-hop, but “more so as a 
symbolic affiliation rather than as a clear and specific 
historical truth” which is the case here. 

Swedishness as a national identity is not viewed 
as something worthy of bringing forth in Hanna’s 
storytelling about struggle, war and pain. I claim one 
reason for this to be the strong association between 
Swedishness and “a hegemonic white ethnicity that 
never speaks its presense” (Mirza as cited in Lundström 
2007:89) which in a Swedish context is expressed by 
the term “anti-cultural” coined by ethnologist Karl-
Olov Arnstberg (1989) and refers to culture as being 
something found in other countries but not in Sweden 
where “everyone is normal”. For Hanna this normality 
was associated with boredom when graduating high 
school which was the reason why she decided to travel 
abroad and ended up in the Middle East (Feghali 
2011). This view of culture as abnormal (and boring) 
has resulted in the right-wing extremist political 
parties’ claim to fill this lack of culture with meaning 
based on xenophobia4, which is another reason why 
the link between Swedishness and a storytelling 
about the struggle Hanna brings forth in her music 
becomes problematic. These reasons make it difficult 
for Hanouneh to claim an expressed Swedish national 
identity. As a result, Swedishness in the context of 
Hanouneh and her music becomes something unspoken 
and replaced by something else which in this case is 
the struggle in the Middle East where she has lived 
(cf. Bäckman 2009:104).

The fact that Hanna has Western citizenship matters 
more. There is an evident awareness of the associations 
linked with this citizenship: Luxurious first-class 
treatments are made possible in the context of war and 
conflict enabling the one with the Western/Swedish 
passport to be taken to safety. This is expressed in the 
song “Mad respect to the 961” where Hanouneh sings: 

Got brothers n sisters all over the world / but while 
I ride first class they stuck in third/ Political crisis, 
another attack / One step forward and two steps 
back/ I try to relate to my boys and my girls / 
Truth is we be living in separate worlds/ I’m a 
different species / a privileged class / I know that 
my passport is saving my ass

Feelings of discomfort and anger with her own 
“privileged class” position and experiences compared 
to the members of her family in the Middle East result 
in a double-edged sword when she is given the choice 

to leave the conflict area while they cannot (Interviews 
and fieldnotes c. Hanna Hanouneh). This double-edged 
sword is also described in the song “Gaza N.Y.E.” where 
Hanna describes how “her old block gets smashed 
into pieces” while she is celebrating, having fun and 
not having to worry for her life at a New Year’s Eve 
party somewhere far away from Gaza. For Hanna these 
feelings of “privileged guilt” turned into feelings of 
responsibility to speak on behalf of people who are 
not able to speak for themselves: 

I chose to be in that situation. I experienced it and 
lived in the middle of it, but it was my own choice. 
My sisters and cousins down there have never had 
a free choice to actually leave it as I have. I have 
seen up-close how some people very dear to me 
have suffered tremendously because of it, and this 
has pushed me to become involved in matters that 
concern structural oppression both within families 
but also societies, the situation in Palestine, both 
internally and politically, the occupation, Israel (...) 
These experiences cause a feeling of obligation. 
There is a huge privilege to view this from the 
outside and actually choose to leave it. I’m not 
subjected to the honor-norms if I don’t want to, 
I’m not subjected to the occupation and stuck in 
fucking misery like the family down there... I have 
the possibility of being here and then I have to speak 
about it. No matter if the lyrics are about girls and 
their situation or Palestine, no matter the level I’m 
convinced that the drive comes from there. Even 
if it ’s an enormous privilege it is also a difficult 
feeling to be the one who can get out of there, that 
doesn’t feel good. It’s weird how the world works 
that just because I have my passport and I happen 
to be born here enables such an enormous freedom 
of choice regarding what I want to do with my life 
(...). This has turned into a responsibility that has 
come naturally. If my sister Nadja can’t rise up and 
say what she feels then I have to say it instead of 
her in a song.  

(Interviews and fieldnotes c. Hanna Hanouneh)

In the case of Palestine, there are two sides to this 
privilege. Hanna has the freedom to leave and seek 
refuge whenever she wants, but also to go to Palestine 
whenever she chooses. According to Aisha, who has 
both Palestinian and Swedish citizenship, her Swedish/
Western passport does not help her when traveling to 
Palestine because she claims that the Israeli authorities 
on the border to Palestine would not let her enter 
because of her Palestinian citizenship, despite the fact 
that she has never been there (Interviews and fieldnotes 
i. Aisha). Aisha expresses a wish to change places with 
Hanna in order to be granted the opportunity to travel 
to Palestine which she refers to as her home country. 
Aisha’s wish to switch places with Hanna demonstrates 
the power relations inbedded in this “privileged guilt”.

The guilt is also based on living with someone elses 
pain, as vividly articulated by Ahmed (2004) through 

4 For a discussion on the connection between contemporary 
Swedishness and xenophobioa, see e.g. Arnstberg (2010), Mattsson 
(2010), Orrenius (2010), Orrenius (2012), Uvell & Meier Carlsen 
(2010). 
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her own experiences of growing up with a mother 
diagnosed with a serious illness:  

It is my mother who has pain. She has to live with 
it. Yet, the experience of living with my mother was 
an experiencing of living with her pain, as pain was 
such a significant part of her life. I would look at 
her and see pain. I was the witness towards whom 
her pleas would be addressed, although her pleas 
would not simply be a call for action (sometimes 
there would be nothing for me to do). Her pleas 
would sometimes just be for me to bear witness, to 
recognise her pain. Through such witnessing, I would 
grant her pain the status of an event, a happening 
in the world, rather than just the ‘something’ she 
felt, the ‘something’ that would come and go with 
her coming and going. Through witnessing, I would 
give her pain a life outside the fragile borders of 
her vulnerable and much loved body. But her pain, 
despite being the event that drew us together (...) 
was still shrouded with mystery. I lived with what 
was, for me, the unliveable. 

 (Ahmed 2004:29-30) 

This description of living with someone else’s pain, I 
would argue, contains elements of how Hanna might feel 
with regards to the pain of the Palestinian family she has 
lived with, but also the Palestinian people5 as a whole 
often associated with political struggle. By recognizing 
the witnessed pain through her music, Hanouneh is 
granting their pain the status of a happening in the 
world. Witnessing in the sense of telling the story 
of ones surroundings and experiences is another 
important aspect of hip-hop which can be applied to 
Hanouneh (Perry 2004:88). Hanna feels obliged to tell 
the suffering stories of the Palestinian people. These 
stories are about various kinds of oppression: Honor-
based norms, war and occupation forces. This is also 
connected to a specific kind of representation found 
in hip-hop culture: “to scream for the unheard and 
otherwise speak the unspeakable” (Chang 2005:328). 
Representing others by speaking for them results in a 
production of authenticity by linking Hanouneh to this 
view of authentic suffering and struggle. Gary Alan Fine 
states in his study on self-taught artists within the art 
world that “the claimed authenticity of objects rubs off 
on the purchaser, particularly in a society that values 
diversity and an expansive tolerance as expressed through 
commodified markers of taste” (2004:275). I believe 
this to be comparable with Hanouneh’s construction 
of authenticity in the context of speaking for others. 
The claimed authenticity associated with the specific 
emotions and experiences of the specific physical place 
“rubs” in the same way “off ” on Hanouneh.

Another example of this “rubbing off ” of authenticity is 
found in Hanouneh’s song “Real Gaza me seh!”6 where 

a hip-hop representation is applied. ‘Gaza’ is in the 
context of Jamaican dancehall culture a reference to a 
‘ghetto’ neighborhood of Kingston with ‘Gully’ being 
another such neighborhood7. There are two ”groups”8 
within Jamaican dancehall representing each area and 
the conflicts between them have escalated into actual 
gang wars with many lives wasted. Hanouneh states 
that the aim with her song was to do a wordplay with 
the dancehall Gaza but also to show that there is a 
“genuine, deeper conflict in the real Gaza which at the 
time of the writing was partly overshadowed by the 
Jamaican and in my opinion pretty pointless conflict” 
(Hanna, personal communication, February 13, 2012). 
In the song, Hanouneh sings: 

No need fi count how much blood dem shed/ Cause 
one single drop turns the ocean red/ Dis da real 
Gaza me seh/ Wicked crime scene pon di Gaza 
mi seh/ Try to justify murder with war and strife/ 
But you kill all mankind when you take one life/ 
Dis da real Gaza me seh/ Eyes of di world pon 
di Gaza mi seh

The song came about in 2010 in the midst of the 
Ship to Gaza9 convoy and was Hanna’s reaction to 
the attack of the convoy but also as a claim to have 
access to and knowledge about the real Gaza City in 
the Middle East by singing in patois together with 
Promoe, another Swedish hip-hop and reggae artist 
(Fieldnotes, October 25, 2010). During her trip to 
Jamaica in early 2011 she was introduced to the 
Jamaican musicians as “Hanouneh who has lived in 
the real Gaza” (Karlsson, 2011). This claim of the “real” 
Gaza, actual life experience from the geographical place 
Gaza City, becomes another production of authenticity 
by claiming the geographical place from a musical but 
also another geographical place in another part of the 
world. The song enables Hanna to witness à la hip-hop, 
that is to speak about what she finds important to tell 
about her surroundings. Gaza was not her geographical 
surrounding when she wrote “Real Gaza Me Seh!” but 
it is a place where she has lived and has experiences 
from. These experiences along with the places they are 
linked with constitute the foundations for the stories 
of authenticity construction which enable the making 
of the room moderately Hanouneh’s own. 

5 For an analysis of the Palestinian people’s history, see e.g. Sayigh 
(2007). 

6 Jamaican patois for “Real Gaza, I say”. Jamaican patois is the form 
of English spoken there. 
7 “It is commonplace in Jamaica for impoverished urban areas to 
be informally named after locations known globally as war zones. 
Thus there are locales named ‘Angola’, ‘Tel Aviv’, ‘Vietnam’ and of 
course ‘Gaza’”. (Paul 2010). 
8 Gaza (Empire) is associated with the artists VybzKartel, Popcaan, 
Beenie Man etc. Gully (Alliance) is linked with Bounty Killer, 
Mavado, Busy Signal etc. In 2009, Beenie Man released the song 
“Ah Gaza mi seh” which Hanouneh paraphrases with her song 
(Hanna, personal communication, Feb 13, 2012). 
9 Ship to Gaza is decribed as ”an initiative for practical solidarity 
with the people of Gaza” with the aim of sending actual ships with 
necessities from Scandinavia (www.shiptogaza.se/en, accessed 5 
February 2012).



 
http://natverket.etnologi.uu.se26

. Dankić , A. (2013) A room moderately one’s own: 
The negotiation of place through stories of authenticity construction among an artist and her musical followers.. Nätverket 18, 22–26.

REFERENCES

Interviews and fieldnotes
All interviews and fieldnotes in the author’s possession.
a) Hanna Hanouneh ( Jan 23, 2011) Face-to-face interview, length 1 h 50 mins
c) Hanna Hanouneh ( Jan 28, 2011) Face-to-face interview, length 1 h
i) Aisha (Feb 15, 2011) Face-to-face interview, length 45 mins  

Internet
Cinthio, Hanna Hanouneh (2011, Feb 8). [Facebook update]. Retrieved from   

www.facebook.com (Feb 8, 2011). 
Feghali, J. (2011, March 21). Hanouneh: Crossing boundaries. Retrieved from   

http://www.shuhra.com/en/Hanouneh_Crossing_Boundaries
Karlsson, Johanna (2011, March 8). Gaza City-Lund-Kingston, Sydsvenskan. 
Retrieved from http://www.sydsvenskan.se/kultur-och-nojen/article1404599/.html
Paul, Annie (2010, October 29). Gaza mi seh! [Blog post]. Retrieved from   

http://anniepaul.net/2010/11/13/gaza-mi-seh

Literature
Ahmed, Sara 2004. The cultural politics of emotion. Edinburgh: Edinburgh Uni Press. 
Arnstberg, Karl-Olov 1989. Svenskhet – den kulturförnekande kulturen. Stockholm:  Carlssons. 
Arnstberg, Karl-Olov 2010. Mera svenskt. Stockholm: Carlsson. 
Auslander, Paul 2006. Performing glam rock. Gender and theatricality in popular music.  

Ann Arbor: University of Michigan. 
Bäckman, Maria 2009. Miljonsvennar. Omstridda platser och identiteter. Göteborg: Makadam. 
Chang, Jeff 2005. Can’t stop won’t stop. A history of the hip-hop generation. New York: St. 

Martin’s Press. 
Dankić, Andrea 2012. Being real by being me. Authenticity production and consumption 

between and independent artist and her musical followers. Master’s thesis. Master of Applied 
Cultural Analysis. Department of Arts and Cultural Sciences. Lund University. 

Fine, Gary Alan 2004. Everyday genious. Self-taught art and the culture of authenticity. Chicago: 
University of Chicago Press. 

Hagström, Charlotte 2006. Man är vad man heter. Namn och identitet. Stockholm: Carlsson. 
Holland Jr., T. J. 2006 [1990]. The many faces of nicknames. In: Edward Callary (ed.), Surnames, 

nicknames, placenames and epithets in America. Lewiston, NY; Edwin Mellen. 97-116.
Lundström, Catrin 2007. Svenska latinas. Ras, klass och kön i svenskhetens geograf i.  Göteborg; 

Stockholm: Makadam. 
Mattsson, Pontus 2010. Sverigedemokraterna in på bara skinnet. Stockholm: Natur & kultur. 
Orrenius, Niklas 2010. Jag är inte rabiat, jag äter pizza. En bok om Sverigedemokraterna. Stockholm: 

Månpocket. 
Orrenius, Niklas. 2012. Sverige forever in my heart. Reportage om rädsla, tolerans och migration. 

Stockholm: Natur & kultur. 
Perry, Imany 2004. Prophets of the hood. Politics and poetics in Hip Hop. Durham: Duke University 

Press. 
Sayigh, Rosemary 2008. The Palestinians. From peasants to revolutionaries. New York: Zed. 
Uvell, Markus & Meier Carlsen, Erik (2010). Folkhemspopulismen. Berättelsen om 

Sverigedemokraternas väljare. Stockholm: Timbro. 

NOTE ON CONTRIBUTOR
Andrea Dankić is a Ph.D. candidate in Ethnology at Stockholm University. Her coming 
dissertation focuses on practical music making processes, authenticity construction and national 
identity within contemporary Swedish hip-hop culture. 



Nätverket 2013: 18: 27–35
http://natverket.etnologi.uu.se27ISSN: 1651-0593

Kvinnor skapar kyrkorum:
Kvinnliga präster, kläder och yrkesroll

Birgitta Meurling

När jag prästvigdes, 21 år gammal var det 
prästklänning som gällde. Det hade övergått från 
Margit Sahlins modell med motveck runt midjan 
till helskuren klänning som väl var. Min klänning 
slutade ovanför knäet, mina äldre kollegors gick 
en bra bit nedanför knäet, så jag blev känd som 
präst i kortkort. Fast den var bara kort. Det 
klassiska kvinnoprästkorset hade jag till förstås. 
Min klänning hade ingen elva, som många av de 
första kvinnliga prästerna hade.1

Så berättar kontraktsprosten och kyrkoherden Lisa 
Tegby i svar på min frågelista om prästkläder. När hon 
tillträdde en tjänst i Ålidhems församling i Umeå 1971 
väckte hon uppmärksamhet som landets yngsta präst.2  

”Hon beskrevs som blond, rundkindad och sminkad 
–  i kort kjol.”3 Därmed bröt hon mot den gängse 
föreställningen om hur en präst skulle se ut: en man 
iklädd svart kaftan och långbyxor med prästkrage och 
prästelva eller möjligen klädd i kostym med prästskjorta 
och rundkrage.

Präster och kläder, kan det vara något att forska om? Ja, 
faktiskt. Vid de tillfällen jag hållit föredrag om prästers 
ämbetsplagg har jag fått förvånansvärt positiv respons.4 
Kanske beror det på att frågor om klädsel, mode och 
identitet ligger i tiden, kanske på att kyrkans värld 
för många idag ter sig mindre välbekant än för några 
decennier sedan. Därmed blir den också lite exotisk. 
”Och så skapa kvinnlighet i allt detta, det kan inte vara 
lätt!”, som en av mina kolleger uttryckte det under en 
lunchpromenad, när vi samtalade om den balansakt 
som det kan innebära att vara kvinna i prästyrket.

Jag har kallat denna artikel ”Kvinnor skapar kyrkorum” 
och det av flera skäl. Kvinnliga präster skapar kyrkorum 
genom att i professionell yrkesutövning vara med och 
forma det budskap och de ritualer som framförs i det 

fysiska kyrkorummet. Denna process är en form av 
platstagande. Det innebär att människor agerar i 
relation till objekt och människor i sin nära omgivning 
privat och professionellt. På så vis skapas tids- och 
rumsmässigt avgränsade sammanhang, varigenom 
en meningsfull och begriplig värld konstrueras 
(Berglund-Lake 2001:13). Platsen intas. I detta fall 
intas kyrkorummet av de kvinnliga prästerna. Men 
kvinnor i prästämbetet skapar också kyrkorum i mer 
överförd bemärkelse genom att ta plats inom ett tidigare 
manligt dominerat yrkesområde. 

Föreliggande artikel baseras på en undersökning om 
präster, yrkesroll och kläder. Här låter jag två kvinnor, 
Lisa och Britt-Inger, fungera som huvudinformanter.5 

Ytterligare material som artikeln baseras på består av 
frågelistsvar samt intervjuer med ett antal kvinnor i 
prästyrket.6 För enkelhetens skull kallar jag dem alla, 
oavsett om de intervjuats eller besvarat min frågelista, 
för informanter. Min undersökning handlar om såväl 
manliga som kvinnliga prästers ämbetsplagg, men i denna 
artikel är det kvinnliga prästers syn på ämbetsklädseln 
som diskuteras.7 Efter en kort presentation av prästernas 
yrkeskläder låter jag informanterna själva komma till 
tals. De får bland annat ge sin syn på vilka plagg som 
är passande, snygga, bekväma och lättskötta. Deras syn 
på frisyrer, smink och smycken framskymtar också. Kort 
sagt, vad som gör en kvinna i prästrollen respektabel 
till det yttre. Därigenom tangeras också frågan om hur 
mycket kvinnlighet, som i olika bemärkelser är lämplig 
att exponera.8

1  Svar på frågelista 2012-04-15. För läsbarhetens skull har enstaka 
stav- och skrivfel korrigerats.
2  Lisa Tegby är född 1949 och prästvigdes 1971. Hon är sedan 
1994 kontraktsprost i Ume kontrakt och kyrkoherde i Ålidhems 
församling sedan 2006. (Frågelistsvar 2012-04-15.)
3 Tidningen Ångermanland 2000-06-27 samt citat i Irlinger (2005:11). 
4 Denna artikel är en omarbetad version av det föredrag som hölls i 
Bergen. Se även Meurling 2011a och b samt Meurling 2012. 

5  Vanligen brukar jag ge mina informanter fingerade namn, men 
Lisa Tegby är i detta sammanhang svår att anonymisera och jag kallar 
henne fortsättningsvis oftast vid förnamn. Britt-Inger är däremot 
ett fiktivt namn. 
6  Att tala om ”kvinnliga präster” anses av många vara problematiskt, 
då det signalerar att det är fråga om en ”annan sorts” präster än 
manliga sådana, en avvikelse från normen. Därför talar man hellre 
om ”kvinnor som präster”, ”kvinnor i prästämbetet” eller ”prästvigda 
kvinnor”. Själv föredrar jag uttrycker kvinnlig präst, eftersom det är 
smidigare rent språkligt, men jag är medveten om problematiken.
7  Den liturgiska klädseln, de plagg som bärs vid gudstjänster, står inte 
i fokus för min undersökning, men den berörs ibland av informanterna. 
8 Artikeln är deskriptiv till sin karaktär, men projektet som sådant har 
hämtat teoretisk inspiration från forskning som handlar om kropp, 
identitet och genus, kläder, performance och materialitet (t.ex. Gradén & 
Petersson McIntyre, red., 2009, Butler 1990, Damsholt m.fl., red., 2009).
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PRÄSTKLÄDER EFTER 1960 
– UTVECKLING, VARIATION OCH 
MODE
För att läsaren lättare skall kunna följa diskussionen om 
prästkläder bör några ord sägas om plaggens utformning. 
Jag går dock inte närmare in på prästdräktens historiska 
utveckling.9

År 1958 beslöt kyrkomötet att kvinnor i framtiden 
skulle kunna vigas till präster i Svenska kyrkan.  
Detta beslut kom bland annat att få konsekvenser för 
utformningen av prästernas ämbetsplagg, som tidigare 
varit tämligen enhetliga. De förändringar som männens 
prästdräkt har genomgått under århundradenas lopp 
kan betraktas som variationer på ett någorlunda stabilt 
grundtema, även om inte heller denna dräkt varit helt 
okänslig för modeväxlingar.Nu måste emellertid en ny 
ämbetsdräkt utformas. 10

De tre första kvinnor som prästvigdes i Svenska kyrkan 
var Elisabeth Djurle (f. 1930), Ingrid Persson (1912–
2000) och Margit Sahlin (1914–2003). Det skedde 
på Palmsöndagen 1960 och den för eftervärlden mest 
kända av dem torde vara Margit Sahlin, som framstår 
som en emblematisk miraculée för att använda Pierre 

Bourdieus terminologi (Moi 1996). Det innebär i det 
här fallet att hon kan betraktas som en portalfigur i 
debatten om kvinnliga präster och därtill en profilerad 
intellektuell (Sahlin & Nordlander 2010). Hon var 
verksam på många områden, även i arbetet med att 
skapa en prästdräkt för kvinnor. Den klänning som 
designades kom så småningom också att kallas för 
just sahlinklänningen. 

Hur ser då sahlinklänningen ut? Den är svart och den 
runda kragen och ärmarnas nedre del är kantade med 
vita band. Kjolen har motveck i linningen (Sahlin & 
Nordlander 2010). Tanken var att klänningen skulle 
vara tidlös i sin utformning, men så småningom kom 
den ändå att kännas en smula omodern. Senare kom den 
att bli helskuren med lätt utställd kjol, precis som Lisa 
Tegby nämner i det inledande citatet. Margit Sahlin 
formgav också tillsammans med silversmedsmästaren 
Claës E. Giertta ett silverkors, som de första kvinnliga 
prästerna bar till sina prästklänningar i stället för 
prästelva (Engström 2008:25). Prästelva kallas de två 
tunna, stärkta tygflikar som fästs framtill vid den runda, 
stela krage som prästen bär till sin kaftan (med lite 
god vilja kan man tänka sig att flikarna ser ut som två 
ettor). Senare blev det vanligare att bära elva i stället 
för silverkors till prästklänningen.

Den första prästklänningen fick så småningom 
konkurrens av andra ämbetsplagg för kvinnor och 
numera används den inte särskilt ofta. Just den 
klänningen signalerar ett särartstänkande som 
omfattades av Margit Sahlin, men som många präster 

Sahlinklänningen är godkänd av biskopsmötet och bärs här med 
elva. Foto: Författaren

Ung pastorsadjunkt i kaftan med kaftankrage och prästelva. Omkring 
1950. Foto: Privat ägo

9  Den som intresserar sig för prästdräktens historia i ett längre 
perspektiv hänvisas till Nils-Arvid Bringéus Den kyrkliga seden (2005) 
och Gunnel Berggréns Prästens kläder och kyrkans textilier (2002).
10  Jag använder termer som ämbetsdräkt, ämbetsplagg, ämbetsklädsel, 
ämbetskläder och yrkeskläder synonymt.



Nätverket 2013: 18: 29–35
http://natverket.etnologi.uu.se29

#Kvinnor skapar kyrkorum: Kvinnliga präster, kläder och yrkesroll

idag inte känner igen sig i (Sahlin & Nordlander 2010 
samt intervju 2012-04-04). I stället har fr.o.m. senare 
delen av 1980-talet kaftan och kaftanett, som tydligt 
anknyter till den manliga ämbetsdräkten och därmed 
till ett likhetstänkande, kommit i bruk.11 Kaftanen är 
den långrock som bär släktskap med fracken och som 
den manlige prästen bär till vit skjorta, prästkrage, 
prästelva och svarta byxor. Kvinnor kan också bära 
kaftan eller kaftanett, som det då ibland kallas beroende 
på rockens snitt och längd, till längre eller kortare 
kjol, men även till långbyxor. Det finns även en del 
andra varianter av prästklänningar och tunikor för 
kvinnor i prästämbetet. Kanske kan man säga att de 
balanserar mellan likhet och särart, men att de ändå 
ligger närmare likhetstanken, eftersom de ofta anknyter 
till den traditionella prästdräkten. På senare år har 
även den s.k. talaren kommit allt mer i bruk och kan 
användas av såväl kvinnor som män.12

Idag tycks dock varken män eller kvinnor använda 
den traditionella ämbetsdräkten särskilt ofta. Den har 
fått konkurrens av den s.k. prästskjortan i olika färger 
med insticks- eller frimärkskrage.13 Det är ett praktiskt 
plagg som kan bäras till kavaj, jacka, tröja eller kofta 

tillsammans med kjol eller långbyxor. Lisa berättar: 
”Klädkoden lättades också upp – mot mitten av 80-talet 
blev det möjligt att ha svart dräkt eller kjol och kavaj 
till prästskjorta. Eller bara en snygg kofta eller jacka 
till svart kjol och prästskjorta.”

Variationsmöjligheterna är betydligt fler med en 
prästskjorta med frimärkskrage än med kaftan och 
kaftanett. Dessutom är skjortorna mer lättskötta. Man 
slipper kemtvätta dem och de kan, som sagt, kombineras 
med civila plagg. Från och med början av 2000-talet 
finns också trikåtoppar för kvinnliga präster. En av 
de första som lanserade dessa var designern Maria 
Sjödin i kollektionen Casual Priest.14 De uppskattas 
av många, eftersom de är figurnära och upplevs som 
mer kvinnliga än vanliga bomullsskjortor (Engström 
2008:33, Rosenhorn 2009:27:ff ). Lisa berättar vidare:

…jag har två prästskjortor i trikå som min sömmerska 
/…/ sytt och det är nästan de enda prästskjortorna 
jag använder nu. Trikån är så bekväm och mjuk. 
Jag har kollat lite på Maria Sjödins hemsida och 
tycker att dom är helt ok. Men jag föredrar de släta 
modellerna utan utställda ärmar.

De flesta informanter delar hennes uppfattning, men 
någon finner trikåtopparna för åtsmitande och anser 
därför inte att de passar i yrkessammanhang. De visar för 
mycket av kvinnokroppens former och man riskerar att 
dra uppmärksamheten från den seriösa yrkesutövningen. 
”För mycket” exponerad kvinnlighet kan äventyra 
yrkesrollens seriösa framtoning. Trikåtopparnas skapare, 
Maria Sjödin, beskriver plaggen som ”sensuella men 
aldrig vulgära” (Rosenhorn 2009:27:ff ). ”Sensuella 
ämbetsplagg” låter dock i mina öron en aning 
motsägelsefullt, förmodligen även i informanternas. 

Hur förhåller sig då prästkläder till rådande 
modetrender? Naturligtvis påverkas prästkläderna, 
likaväl som andra uniformsliknande plagg, av modet 
(Åse 2000, Larsson 2010). Det är inte unikt för vår 
tid. Så var exempelvis kaftaner och byxor under den 
gustavianska tiden inspirerade av sin tids modetrender 
med knäkorta byxor och kortare rockskört. Tidlösa 
plagg är i realiteten ganska ovanliga. Lisa förespråkar 
för sin del mindre modepräglade ämbetsplagg.  Som 
framgår av citatet ovan undviker hon utställda ärmar 
och är inte heller 

...så förtjust i Clergy collections trikåtoppar med 
knappar som prydnad. Prästkläderna ska vara släta 
och inte ha en massa modedetaljer, tycker jag, dom 
detaljerna får sitta på andra kläder. Samtidigt inser 
jag att jag är lite inkonsekvent eftersom det nog var 
jag som introducerade en del av modetänkandet i 
de kvinnliga prästernas kläder genom den kjollängd 

Den fotsida talaren bärs av vissa präster idag. Foto: Författaren

 11 Diskussionen om likhet respektive särart handlar i korthet om 
huruvida man betraktar män och kvinnor som i grunden olika (särart) 
eller lika (likhet). För en översikt av genusteoretisk begreppsbildning, 
se Carlsson Wetterberg & Jansdotter (red.), 2004.
12  Om talaren vet Nationalencyklopedin att berätta att det är en 
fotsid, vid och veckrik svart kappa, som sedan medeltiden använts 
av bl.a. präster och jurister i vissa länder (www.ne.se).

13  Sockerbitskrage säger man i Svenskfinland (http://evl.fi/
EVLUutiset.nsf/Documents/D3A8192F72ADA460C22578AF0
03013CE?OpenDocument&lang=SV).
14 Dessa toppar har blivit populära och har fått efterföljare på 
flera håll. Se: www.casualpriest.com, www.clergycollection.com/
produkter_pd_d.aspx
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som jag, mot skräddarens inrådan, drev igenom 
1971. Men det hade ju inte varit jag annars... Dock 
håller jag ändå på det släta så mycket som möjligt. 
Och det gjorde jag väl redan då ... trots kjollängden

Att prästkläder påverkas av modetrender är således 
inte så märkligt. Mer överraskande är det kanske att 
tankar på det vardagliga och bekväma har smugit sig 
in i konstruktionen av prästplagg, vilket tar sig uttryck 
bland annat i beteckningar som Casual Priest trikåtop 
och Casual Clergy jeansskjorta. Den senare beskrivs i 
en broschyr från Håkanssons of Sweden som en ”skön 
jeansskjorta, unikt designad med frimärkskrage”.15 
En prästskjorta skall således vara både bekväm och 
moderiktig. Tanken på bekväma plagg tilltalar de flesta 
informanter, medan de förhåller sig mer avvaktande till 
huruvida prästkläder också bör följa modetrenderna. 
Lisa säger apropå ämbetsplaggens relation till 
modetrender:

Ja, som jag sagt tidigare, jag tror det är oundvikligt 
att de gör det. Och det hör väl på nåt sätt också 
ihop med inkarnationen. Vi är präster i en viss tid 
och den tiden påverkas vi av och är en del av. Men 
jag tycker det är viktigt att vi inser att prästkläderna 
behöver ha ett mått av neutralitet och tidlöshet. De 
stora modesvängarna får vi ta ut på andra kläder.

Även här sammanfattar Lisa någorlunda väl 
informanternas allmänna uppfattning: i någon mån 
påverkas prästkläder av modets influenser –  och 
bör så göra, menar somliga – men präster skall 
inte i sina ämbetsplaggs utformning slaviskt följa 
modesvängningarna. En viss neutralitet och diskretion 
tycks vara klädnormen. 

HUR KLÄR SIG INFORMANTERNA?
Hur resonerar informanterna när de har valt sina 
ämbetsplagg? I det följande ges några exempel. Lisa 
Tegby beskrev inledningsvis sin första prästklänning. 
I fortsättningen hade hon lite svårare att hitta ett snitt 
som hon trivdes med:

Jag lät sy en ny prästklänning en bit in på 80-talet. 
En f.d. konfirmand som blivit sömmerska sydde 
den och den var lite längre än den första – slutade 
nånstans mitt på knäet. Den hade jag inte så mycket, 
det var inte samma känsla i den /…/ I slutet av 
90-talet beställde jag en dräkt med kaftanjacka av 
Margareta Forslund men den blev jag aldrig vän 
med – den kändes för snäv och instängd. När jag blev 
kyrkoherde 2006 lät jag en lokal sömmerska sy en 
kaftan i lite utsvängd kappmodell med lång rak kjol 
till. Den är jättefin och behaglig och jag använder 
den vid högtidliga händelser, vissa begravningar och 
när jag har t.ex. kh-mottagningsgudstjänster16 och 
invigningar som kontraktsprost. Vanliga söndagar 
har jag prästskjorta och snygga söndagskläder 
därtill – i dag hade jag t.ex. en palestinsk broderad 
kavaj och svart kjol till prästskjortan.

Britt-Inger är född 1968 och därmed nästan tjugo år 
yngre än Lisa. Hon berättar följande om sitt val av 
kaftan: 

För mig var det viktigt att hitta en kaftan som 
passar mig som kvinna, men som är en kaftan och 
inte något som känns påhittat. /…/ Jag valde en 
skräddare i Uppsala. Hon ritade min kaftan som jag 
är mycket nöjd med! En rock med empireskärning 
så att den blir lite mjukare, lite mer kvinnlig. Men 
ändå – en kaftan. Till den en lång, rak kjol. Jag har 
haft samma kaftan hela tiden. Jag hoppas jag kan 
ha den många år till för jag är så nöjd med den och 
känner mig alltid fin och välklädd i den! Fördelarna 
är många, välklädd, korrekt, värdig, representativ. 
Nackdelar – jag kan inte komma på några.17

Här ser vi alltså att det är viktigt att framstå både 
som kvinna och som präst. Utsvängd kappmodell och 
empireskärning uppfattas av Lisa och Britt-Inger som 
”kvinnliga” i snittet. Det gäller att inte se ut som en 
kvinna utklädd till man. Lisa igen:

Jo, som sagt jag har frimärksskjorta när det behövs. 
Den kombinerar jag med det mesta, jeans eller 

På 1960-talet var kaftanen fortfarande ett vardagsplagg för många 
präster. Den dolda elva kan tolkas på flera sätt, men här är skälen 
förmodligen praktiska. Far vill knappast riskera att få elvan skrynklad 
och nerkladdad av sin dotter. Foto: Privat ägo

15 Se: www.clergycollection.com/produkter_pd_d.aspx

16  Kh: förkortning av kyrkoherde.
17  Svar på frågelista 2012-09-27. För läsbarhetens skull har enstaka 
stav- och skrivfel korrigerats.
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andra långbyxor eller kjol och jacka/kofta/tunika, 
det beror på sammanhanget. Men eftersom jag är 
en kjol- och klänningsmänniska blir det oftare 
kjol/klänning än långbyxor. Och jag har svårt för 
svarta byxor och svart kavaj – det tyckte jag att jag 
såg för många kvinnor som nästan klädde ut sig 
till män på 70-talet och inte minst då var det ju 
viktigt för mej att vara den kvinna jag var/är – jag 
behövde inte göra mej till man för att vara präst.

Lisa behöver således inte ”klä ut sig” till man, för att 
känna sig som präst. Några andra informanter förklarar 
däremot att det är viktigt för dem att se ut som ”riktiga” 
präster, inte som tanter i klänning. Det gäller alltså 
att gå balansgång, om man som kvinna (!) inte vill ha 
något slags prästklänning. Gärna kaftan, men en med 
”kvinnlig” skärning. Det kvinnliga associeras således 
här med böljande linjer och snitt, det manliga med 
raka och avskurna linjer. Värt att notera är att Lisa och 
Britt-Inger kombinerar de mjuka linjerna i kaftanen 
med de raka i den långa kjolen.

Här aktualiseras således åter frågan om likhet och särart. 
Margit Sahlin företrädde, som nämnts, en särartstanke 
när det gällde kvinnor i prästämbetet. Det gällde såväl 
utövandet av yrkesrollen som klädseln. Men flertalet av 
mina informanter har en jämställdhetsorienterad syn på 
sin yrkesroll, däremot har de lite varierande synpunkter 
när det gäller klädseln. Detta hänger givetvis samman 
med deras personliga smak och klädstil. Lisa fortsätter: 
”Ja, jag gillar den [prästdräkten]. Men prästskjorta 
till vardags har jag inte om jag inte måste eller tycker 
att jag behöver det för att markera vem jag är. Jag är 
ingen prästskjortefreak och behöver inte prästskjortan 
för min identitet varje dag.” 

Lisas uttalande är intressant, eftersom hennes syn 
på prästskjortan skiljer sig från vad många andra 
informanter framhåller, nämligen att prästskjortan är 
ett plagg de gärna bär. Den utgör  en etikett och ett 
varumärke, något som både kan skydda bäraren och 
fungera som ett hinder. Frimärksskjortan kan inbjuda 
till kontakt och samtal, men också fungera som en 
barriär. Britt-Inger finner prästskjortan praktisk:  

Prästskjorta använder jag ofta. Jag har vanliga 
traditionella skjortor samt skjortor i trikå. Jag 
stortrivs i trikåalternativet! De är smidiga och 
lättskötta. Snygga att ha till kjol och under en 
kofta/ tröja. Synd bara att de är vansinnigt dyra. Till 
prästskjorta har jag det som passar för dagen – Är 
det konfirmander då har jag jeans. Gudstjänst av 
något slag, snyggare byxa/ kjol med kofta, kavaj till.

Senare meddelar Britt-Inger att hon hittat ett lämpligt 
kjolmärke: ”Jag har upptäckt att kjolar av märket Desigual 
passar väldigt bra ihop med trikåprästskjortor.”18 Även 
om bruket av frimärksskjorta har förenklat prästernas 
kostymering och gjort den mer praktisk, så är det inte 
vad som helst som passar att kombinera med den. Snitt 

och kvalitet måste fungera för att helheten skall bli 
stilren. Också skovalet måste tänkas igenom i samband 
med olika arbetsuppgifter. Britt-Inger fortsätter: 

Skor jag använder i jobbet beror helt på vad jag ska 
göra. Är det begravning då försöker jag att vara 
nedtonad. Jag tycker om skor med klack, men vid 
en begravning blir det en enkel svart loafer eller 
en svart pumpsmodell med lagom hög klack. Är 
det vardag, med t ex konfirmander, skolbesök då 
har jag kanske en stövlett. Det viktiga är att välja 
passande skor för ändamålet. Förutom att jag ska 
kunna gå och stå en stund ska inte mina kläder dra 
fokus från det som är det viktiga. Vid en gudstjänst 
har jag alba eller röcklin,19 det enda som syns av 
mina kläder är då mina skor. De ska vara snygga, 
putsade och lite ”lagom” tycker jag.

Skovalet styrs av tankar om vad som är lämpligt och 
passande i olika sammanhang, men också av praktiska 
hänsyn. Om man står och går på kalla kyrkgolv, kan 
det vara bekvämt  med lägre klack och lite tjockare 
sula på skorna. En annan synpunkt som framförs är 
att man bör undvika ljudet av klapprande klackar i 
samband med gudstjänster eller andra förrättningar. De 

19  För att citera Nationalencyklopedin: ”Alba, mässkjorta, liturgiskt 
plagg av vitt linne. Den bars under medeltiden med halslin men har 
senare även haft fast krage, under 1700- och 1800-talen spetsprydd. 
Den bärs under mässhaken eller som självständigt plagg.” (www.
ne.se) Vidare kan man läsa att röklin eller röcklin, är en ”liturgisk 
underklädnad av vitt linne, vid modell med rund halsringning och 
vida ärmar. Den bärs utan skärp och med stolan hängande rakt ned. 
Den brukas under korkåpan eller utan överplagg.” (Ibid.) Stolan i 
sin tur utgörs av ett brett band, som bärs över alba eller röklin. Ofta 
är stolan prydd med tre kors (ibid).

Här förevisas en mer vardaglig klädsel med prästskjorta, frimärkskrage 
och hängselklänning. Till detta bärs tunna svarta strumpor och 
svarta skor med bekväm klackhöjd. Foto: Författaren

18  E-post från Britt-Inger till författaren 2013-01-18.
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liturgiska plaggen formar, precis som övriga plagg, sättet 
att gå och stå, att framträda och uppträda. Att bära 
skor med stilettklack till mässhake är både opraktiskt 
och något av ett stilbrott, menar de flesta informanter. 
De materiella och rumsliga förutsättningarna sätter 
således gränser för vad som upplevs som praktiskt. 
Kyrkorummet, dess utsmyckning och textilier styr 
också vad som anses vara passande (jfr Damsholt 
m.fl., red., 2009). Även om kyrkans personal påverkar 
kyrkorummet på olika sätt, påverkas de i sin tur av den 
fysiska miljö de befinner sig i. 

BLOMMIG, RöD ELLER 
TRANSPARENT?
De flesta informanter menar, vilket framkommit ovan, 
att en präst under tjänsteutövning bör tona ned sig 
själv som privatperson och i stället framträda som mer 
neutral i sin yrkesroll. Det är budskapet och gärningen 
som är det viktiga, inte klädsel, smink och accessoarer. 
Därför skall inte heller dessa dra till sig uppmärksamhet. 
Britt-Inger formulerar det så här: 

Någonstans, någon gång under min prästutbildning 
fick jag höra en formulering, en präst ska vara 
transparent. Jag tyckte om det, den beskrivningen 
– det är nog efter det jag försöker leva när jag är i 
tjänst. Jag tänker att genom mitt sätt att klä mig, 
frisyr och smycken ska jag inte dra blicken eller 
tankarna till mig från det som verkligen är centralt 
då, nämligen gudstjänsten. Genom att försöka vara 
”hel och ren” välvårdad tänker jag att jag ”smälter” in 
bättre. Till exempel har jag aldrig färgat nagellack 
när jag firar gudstjänst, har begravning, dop eller så. 
Ofärgat eller fransk manikyr får det bli då, färgen 
sparar jag till då jag är ledig.

När det gäller frågan om nagellack och smink hyser 
informanterna i huvudsak samma uppfattning. De flesta 
är överens om att man kan var sminkad, men på ett 
diskret sätt. Somliga menar att man kan bära nagellack 
i neutrala färger medan andra, som Britt-Inger, tycker 
att färgat nagellack hör hemma i privatsfären. De flesta 
menar att yrkesrollen föreskriver en diskretion, som 
innebär att man tonar ned privatpersonens kläd- och 
smakpreferenser, även om man inte helt kan eller bör 
dölja vem man ”är”, som Lisa säger.  

Det händer emellertid att somliga vill sticka ut en 
aning. Ulrika (f. 1963), som tycker om att klä sig 
”klassiskt kvinnligt”, berättar att en kvinna på ett 
äldreboende hon besökte, hade synpunkter på hennes 
nagellack vid flera tillfällen. Det röda nagellacket 
ogillade den gamla damen medan det svagt rosa, som 
Ulrika bar några veckor senare, godkändes. Charlotta 
(f. 1950) var ännu djärvare när hon sydde sig en 
blommig prästklänning med frimärkskrage. Denna 
klänning använde hon vid våravslutningen på Kyrkans 
barntimmar, söndagsskoleavslutningar och liknande. 
Här leker hon på ett kreativt sätt med olika tecken och 
symboler för kön och profession: en förment kvinnlig 

utstyrsel kombineras med ”frimärket”, ämbetsemblemet 
som signalerar en specifik yrkesroll. 

Hur skall man då tolka Charlottas till synes halsbrytande 
kombination av tecken för manlighet respektive 
kvinnlighet? Jag uppfattar det som en markering. 
Det handlar inte enbart om skapa en mer lättburen 
prästdräkt under den varma årstiden. Det är också ett 
medvetet normbrott, ja, rent av en lite lekfull och ironisk 
drift med reglementet. De symboltyngda prästkläderna 
lättas upp, ja, kanske till och med ifrågasätts på ett 
humoristiskt sätt.  

Det är naturligtvis inte bara informanterna som lägger 
vikt vid klädseln, församlingsbor och andra noterar 
ofta hur präster klär sig och uppträder. Reaktionen på 
Charlottas blommiga prästklänning är mig obekant, 
men Ulrikas nagellack blev, som vi sett, föremål för 
kommentarer. En god vän till mig reagerade i sin 
tur negativt på att en kvinnlig präst bar ett slags 
strandklänning med paljetter till grå prästskjorta med 
frimärkskrage. Kombinationen uppfattades inte som 
lyckad, även om vederbörande inte bar denna utstyrsel i 
samband med en gudstjänst utan vid en sommarkonsert 
i en kyrka på landet. Dock kan reaktionerna naturligtvis 
variera. Röda högklackade pumps vid en kyrklig samling 
eller det årliga kyrkomötet i Uppsala kan av somliga 
uppfattas som snyggt och ”tufft”, av andra som opassande 
eller utmanande. Högklackade skor betraktas ofta som 
festliga och eleganta, ibland rentav som sexiga och den 
röda färgen är starkt symbolladdad (Stadin 2010).

EN POWER DRESS MELLAN LIKHET 
OCH SÄRART
Kvinnor i prästyrket måste balansera mellan olika 
förväntningar och föreställningar, som både de själva 
och andra har. Dels skall de följa olika slags normer för 
kvinnlighet, dels leva upp till föreställningar om hur 
en präst bör se ut och bete sig. Här spelar klädval och 
framtoning en inte obetydlig roll. De skall inte spela 
för mycket på sin kvinnlighet, men inte heller vara 
okvinnliga. De förväntas vara såväl ”riktiga” kvinnor som 
seriösa och förtroendeingivande yrkesutövare. Att vara 
kvinna och präst tycks således handla om att utföra en 
utomordentlig balansakt (Ohlander 1987). Liknande 
balansnummer utförs av kvinnor inom många andra 
yrkesområden också, men det blir särskilt tydligt inom 
ett fält där yrkesutövarna bär ett slags uniform.

Kanske kan kaftan- och kaftanettbruket bland kvinnliga 
präster betraktas som ett resultat av denna balansakt 
och en parallell till den power dress (en damdräkt 
med breda axlar), som kvinnor i affärsvärlden och 
andra mansdominerade branscher började ikläda sig 
på 1980-talet. Denna dräkt ansågs befrämja kvinnors 
karriärmöjligheter genom att uppvisa vissa för maskulina 
plagg karakteristiska drag (Mörck 2009:286). Några 
kvinnliga informanter berättar, som nämnts, att det 
är viktigt för dem att se ut som ”riktiga” präster, inte 
som klänningsklädda tanter, vilket ger ett visst stöd 



Nätverket 2013: 18: 29–35
http://natverket.etnologi.uu.se33

#Kvinnor skapar kyrkorum: Kvinnliga präster, kläder och yrkesroll

åt antagandet om kaftanen/kaftanetten som en power 
dress för kvinnor. Det innebär dock inte att flertalet 
vill se ut som kvinnor förklädda till män. Lisa, Britt-
Inger och flera med dem har löst problemet genom 
att välja kaftan med s.k. kvinnligt snitt, varmed avses 
plagg med ”mjukare” och mer svepande linjer. Dessa 
mjukare skärningar kombineras med lång, rak kjol. 
Det ”kvinnligt” böljande kombineras således med det 
”manligt” raka och avskurna.

Tyngdpunktsförskjutningen från särart till likhet i 
ämbetsdräkten inrymmer dock en viss ambivalens: 
samtidigt som många kvinnor fjärmat sig från de 
kvinnligt kodade sahlinklänningarna, uppfattar man 
de ursprungliga ämbetsplaggen som obekväma och 
just okvinnliga: de är för stora, för långa och för vida. 
De har helt enkelt inte skapats för att passa kvinnors 
kroppar. Detta är ett uttryck för vad statsvetaren Cecilia 
Åse (2000:55) i sin undersökning om polisuniformen 
kallar för glappet. Därmed avses att det uppstår ett 
glapp mellan innebörden av att vara kvinna och 
innebörden av att vara utövare av en viss yrkesroll, 
i detta fall präst. Kvinnorna är präster trots sina 
”annorlunda” kroppar. De underordnas en manlig 
norm (bl.a. i fråga om kläder), som de måste förhålla 
sig till. Bär de prästklänning, så sticker de ut som 
just kvinnliga präster. Bär de kaftanliknande plagg 
eller mer traditionell prästskjorta känner de sig inte 
alltid bekväma i kostymeringen. Här pågår emellertid 
ett identitets- och professionaliseringsprojekt som 
avsätter spår på olika plan, exempelvis i fråga om 
klädseln. Kvinnor i prästämbetet skapar i samarbete 
med sömmerskor, skräddare och konfektionsfirmor nya 
varianter av ämbetskläder, många med den traditionella 
prästdräkten som utgångspunkt, andra mer fantasifulla.

KVINNOR SKAPAR KYRKORUM – 
AVSLUTANDE REFLEXIONER
De kvinnliga prästerna i min undersökning väljer att 
skapa och ta plats i kyrkorummet på lite olika sätt. 
Lisa tillhör om inte pionjärgenerationen så väl den 
generation som kom därefter. Hon var en av aktörerna 
och kreatörerna när det gällde prästklädernas utformning 
för kvinnor. Hon har sett modetrender komma och gå, 
men ser helst att de inte avsätter alltför tydliga spår 
i ämbetsplaggen. Britt-Inger prästvigdes betydligt 
senare och har en ganska strikt syn på vad som är 
lämpliga plagg för präster i ämbetsutövning. Prästen 
bör vara transparent. De flesta informanter delar denna 
uppfattning: prästens klädsel eller framtoning bör inte 
fånga människors intresse så till den milda grad att själva 
budskapet klingar ohört. Några av kvinnorna i min 
undersökning har gjort större eller mindre markeringar 
när det gäller det yttre. Ulrika bar exempelvis ett mer 
färgstarkt nagellack än förväntat och Charlotta sydde en 
blommig klänning med frimärkskrage. Medan Ulrikas 

målade naglar ligger i linje med en förment kvinnlig 
framtoning, kan man betrakta Charlottas tilltag som än 
mer djärvt. Här kombineras ett traditionellt feminint 
plagg, den blommiga klänningen, med den ursprungligen 
manliga professionens signum, frimärkskragen.

Kvinnors professionaliseringsprocess inom prästyrket 
kan avläsas på flera nivåer (jfr Meurling 2002, 2006), 
bland annat när det gäller valet av ämbetsklädsel. 
Mitt material visar en tendens som rör sig från den 
särartsbetonade sahlinklänningen mot kaftaner, 
kaftanetter och andra typer av plagg, som ligger närmare 
ett likhetstänkande, dock ofta med förbehållet att man 
vill behålla något kvinnligt i snitt och skärningar. 
Vari detta ”kvinnliga” består är inte självklart, men 
böljande linjer tycks associeras med mjukhet och 
kvinnlighet, medan raka linjer framstår som maskulina 
i detta sammanhang. Man kan tolka det som ett slags 
överbryggande av det ovan nämnda glappet: en manlig 
klädkod efterlevs, men bara till viss del. Den bearbetas 
och anpassas till kvinnorna i ämbetet. Här kommer såväl 
praktiska överväganden, personlig smak som synen på 
prästrollen in i bilden. 

Även den fysiska miljön i vilken människor tar plats, 
spelar roll i sammanhanget. Från ett etnologiskt 
perspektiv är föremål och miljöer närmast att betrakta 
som aktörer eller subjekt, som inte bara hanteras av 
människor utan som också påverkar dem. Processen är 
dynamisk och dubbelriktad. Informanterna tar spjärn 
inte bara mot föreställningar om yrkesroll och kön utan 
också mot implicita budskap i den fysiska miljön. En 
medeltidskyrka ger vissa signaler, en 1800-talsprästgård 
eller en nybyggd pastorsexpedition andra. 

Symboliken i de sociala sammanhangen är också värd 
att uppmärksamma, inte minst i kyrkans värld (Larsson 
2008:14). Präster gör ett slags sceniska framträdanden, 
där den yttre apparitionen har betydelse både för 
dem själva och för människor de möter. Här kan de 
kvinnliga prästerna välja att följa gängse klädkoder, 
men de kan också tänja på gränserna för att påverka, 
försöka förändra eller driva med våra föreställningar 
om kön och yrkesroll. 

Men är då valet av kläder alltid så planerat och 
genomtänkt? Styr inte tillfälligheterna någon gång 
klädvalet också för kvinnliga präster? Jo, det händer, som 
för informanten Petra (f. 1960), som här får sista ordet:  

Nu har jag ärvt en del kläder och skor efter min 
lillasyster, som verkligen har tyckt om att handla 
modekläder och skor (främst i utlandet eftersom 
hon rest mkt), och dem har jag ofta kombinerat 
ihop med mina övriga kläder. Så ibland har jag 
naturligtvis hoppat i hennes svarta lackskor eller 
hennes korta livréjackor med guldknappar när 
jag har stuckit iväg på förrättningar, eftersom de 
kläderna har legat framme och funnits till hands.20

20 Svar på frågelista 2012-08-14.
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Shabby chic och slitenhetens estetik  
Cecilia Fredriksson

SHABBY CHIC OCH ALTERNATIV 
KONSUMTION

Vad är Shabby Chic? Tänk vitt. Lite nytt och lite 
nött. Möbler med patina, spår efter de människor 
som använt dem. Lägg till några personliga detaljer. 
Silver, glas, emalj, lite spets, några snirkliga 
bokstäver. Släng in en nypa romantik - och du 
är i hamn! Shabby Chic är inredningsstilen som 
bara blir mer och mer rätt. Bort från slit och släng 
- vårda och älska saker med själ. (www.shabbychic.
nu)

Citatet återfinns på den svenska portal som tagit på sig 
uppgiften att beskriva, förvalta, skapa och sprida det 
budskap som kännetecknar det fenomen som sedan sent 
1900-tal gått under benämningen shabby chic. Förutom 
en inredningsstil med fokus på det nötta och bedagade 
har shabby chic även etablerat sig som populärt fält 
inom sociala medier och livsstilsfrågor. Och inom 
detaljhandeln öppnar ständigt små nya butiker med 
ett specifikt patinerat shabby-chic-sortiment (jfr de 
Wit Sandströms bidrag i detta nummer).

I välfärdens spår följer ett antal mer eller mindre 
alternativa konsumtionspraktiker som kan tolkas på 
olika sätt (Campell 2005, Lury 2011). De främsta 
välfärdsfaktorerna sägs inte längre vara fysiska produkter 
(Du Gay & Pryke 2002). Samtidigt vet vi att de fysiska, 
materiella produkterna har ett symboliskt och socialt 
värde som uttrycks på olika sätt (Miller 2005). Vi vet 
också att det estetiska värdet ofta är dominerande som 
kulturellt uttryck och att individens självförverkligande 
är ett led i de estetiseringsprocesser som kännetecknar 
vår samtid (Featherstone 1991, Bauman 2007). Vi ser 
ett ökat intresse för kvalitet, etik, miljö och socialt 
ansvar samtidigt som individen förväntas förverkliga 
sig själv genom kreativ och hållbar konsumtion. Idag 
innebär kvalitet ofta att varan eller tjänsten är framställd 
och hanteras i enlighet med vissa etiska normer (jfr 
Fuentes 2012).

Detta sammanfaller med att det etableras allt fler 
marknader för grön handel (Connolly & Prothero 2008, 
Moisander 2008), återbruk och begagnat (Gregson 

& Crewe 2003). Inom mode och detaljhandel har 
”vintage” blivit ett estetiskt uttryck, inom design och 
konsthantverk arbetar man med olika tekniker som 
exempelvis ”do redo”. Loppmarknader, second-hand och 
e-handel är informella ekonomier som utgör allt större 
återbrukspraktiker (Fredriksson 2012). 2000-talets 
”alternativa” västerländska konsumtionsskultur är 
ett komplext fenomen mellan vision och vardag. Här 
uppstår nätverk av aktörer, marknader och tjänster som 
på olika sätt hanterar vårt överflöd. Vilka praktiker 
utvecklas på olika marknader och hur kan vi studera 
dessa? På vilket sätt organiseras olika kulturella 
praktiker och hur uttrycks värde och meningsskapande? 

Den här artikeln syftar till att identifiera och analysera 
några av de värdeskapande praktiker (Shove et al 2012) 
ett livsstilskoncept som shabby chic uttrycker på nätet 
(jfr Beer and Burrows 2010). Angreppssättet bygger 
på klassisk kulturanalys och tar sin utgångspunkt i 
de kulturella teman som utgör betydelsebärande 
beståndsdelar i en kultur eller ett fenomen (Ehn & 
Löfgren 2001, Sunderland & Denny 2007). Konceptet 
är ett fenomen som delvis framställer sig som hållbart 
och ”rätt i tiden”. Det finns många ”gröna” inslag, och 
uttalanden som ”bort med slit och släng” visar på en 
konsumtions- och kulturkritik där anspråk ofta ställs 
på en så kallad ”naturlig livsstil”. 

Texten är uppbyggd på följande sätt: Inledningsvis 
bekantar vi oss med det empiriska ramverk jag valt 
för att tydliggöra några av de mer normativa och 
estetiska praktiker som kännetecknar fenomenet. 
Portalen shabbychic.nu säger sig vara samlingsplatsen 
för alla som ”älskar shabby” i Sverige. Här ”reder man 
ut begreppen” och ordnar ”shabbyskola” för den ännu 
oinvigde. Därefter tittar vi närmare på hur fenomenet 
iscensätts som en specifik form av kvinnligt rum genom 
valda nedslag i några av det stora antal shabbychic-
bloggar som finns tillgängliga på nätet idag. 

MANUALER OCH RAMVERK: 
KONSTEN ATT BLI SHABBY

/…/ enkel men ändå utsmyckad, ledig men 
ändå  elegant, slarvig men ändå prydlig. En 
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paradoxernas stil, kan man tycka.  Eller kanske 
snarare kontrasternas? (Tänk dig en nött träyta 
märkt av tidens tand + en skir spetsgardin, till 
exempel, så får du en vink om hur paradoxen kan 
gå ihop!) 

I portalen ”Välkommen till Shabby Chic” får besökaren 
handfasta råd och rekommendationer kring hur man 
tillägnar sig shabby chic som livsstil och praktik. Under 
rubriken ”Så föddes Shabby Chic” berättas historien 
om hur stilen skapades och utvecklades. Idag finns 
ett antal olika ”shabby-stilar” och i portalen får man 
lära sig de olika kännetecknen. Vidare behandlas 
frågan om ifall stilen är ”politiskt korrekt” i betydelsen 
ekologiskt hållbar, och ifall det är en stil som ”kostar”. 
Avslutningsvis diskuteras även vad som inte bör 
betecknas som shabby chic.

Historien om hur stilen ”föddes” gestaltas av en 
kvinna vid namn Rachel Ashwell, född och uppvuxen 
i England. På 1980-talet bodde Rachel Ashwell i USA 
där hon arbetade som stylist. Den betydelsebärande 
skapelseberättelsen om shabby chic bildar ett narrativ 
som tar sin utgångspunkt i kombinationen hem och 
barn:

När hon  blev mamma första gången fick hon 
anledning att fundera över hur det skulle gå 
att kombinera  det nya livet med barn med att 
även fortsättningsvis kunna ha ett vackert hem. 
Ashwell tänkte “det ska vara vackert, bekvämt 
och funktionellt”. Lösningen blev till en början 
att sy vita överdrag till alla sittmöbler.  De var 
lätta att slänga i tvättmaskinen och gav rummen 
ett skön  välkomnande känsla.   Det dröjde inte 
länge förrän hennes vänner också ville ha  vita 
möbelöverdrag.  (www.shabbychic.nu/sa-foddes-
shabby-chic)

De värden som uttrycks i berättelsen genom ledord 
som ”vackert, bekvämt och funktionellt” känns påtagligt 
väletablerade i inredningssammanhang. Däremot kan 
man misstänka en uppenbar motsättning i lösningen 
med ”vita överdrag till alla sittmöbler” i relation till 
småbarn. Men den inbyggda flexibiliteten i just termen 
överdrag får antas lösa den här motsättningen. Att 
fortsättningsvis kunna ha ett vackert hem, trots ”det nya 
livet med barn” kräver alltså flexibla lösningar och viss 
aktivitet (överdrag som är lätta att slänga i tvättmaskinen). 
Eftersom även vännerna ville ha vita möbelöverdrag 
öppnade så småningom Rachel Ashwell en butik i Santa 
Monica i Kalifornien där hennes vita möbelöverdrag 
såldes ”tillsammans med en mix av loppisfynd och 
gamla möbler” (ibid).  Skapelseberättelsen kring 
shabby chic är alltså också en framgångsberättelse om 
den kvinnliga förmågan att driva butik (jfr de Wit 
Sandström 2010, Fredriksson 2010) och hon har sedan 
dess öppnat ytterligare 12 butiker över hela USA. I 
framgångssagan finns även plats för en sedelärande 
berättelse om kvinnligt företagande och konsten att 
kombinera hårt arbete med familj, barn och ett vackert 
hem:

Både i egenskap av att vara mamma och som 
grundare av Rachel Ashwell Shabby Chic, så är 
jag av åsikten att det verkligen går att leva i ett hem 
som ändå är alldeles ljuvligt inrett. Jag förespråkar 
mysiga, avslappade miljöer där barnen får lägga 
upp fötterna i soffan och gäster kan sätta ner sina 
kaffekoppar på bordet utan  bekymmer. För mig 
är hemligheten till att leva gott att omge sig med 
vackra saker som samtidigt är praktiska och utsökt 
bekväma (www.shabbychic.nu/sa-foddes-shabby-
chic).

En annan avgörande fråga som hanteras i portalen är hur 
shabby chic konkret görs. Här finns många beskrivningar 
kring stilens estetiska utformning vad gäller färger och 
mönster. Det dominerande inslaget är framför allt den 
ljusa färgen. De ingredienser som ingår i den så kallade 
”huvudfärgskalan” återges som olika nyanser av vitt: 
”cremefärgat”, ”antikvit”, ”vaniljsåsgult” och ”ljust grått”. 
De konkreta beskrivningarna av shabby chic som ”stil” 
är på samma gång både detaljerade och diffusa. Vid 
läsningen krävs en viss förförstålse och förmåga att 
fokusera helheten. De olika ingredienserna fungerar 
inte var för sig, utan kräver den rätta kombinationen 
för att bli just ”shabby”:

Allt detta ljusa kontrasterar fint mot enstaka möbler 
eller detaljer med lite mer  dekor. Det kan till 
exempel vara ett skåp i mörkt träslag, men oftast 
är även möblerna  i Shabby-stilen ljust färgade 
eftersom de dominerar ett rum så starkt. Däremot 
kan mindre inredningsdetaljer vara både mörka 
eller mönstrade.  Till exempel  svarta  tavelramar 
mot vita väggar, svartvita/sepiafärgade fotografier, 
vitt + silver… Vanligt är också  enstaka detaljer 
som textilier i romantiskt blommönster (www.
shabbychic.nu/sa-vad-ar-shabby-chic/farger-och-
monster)

Kontrasterna är viktiga och ska framhäva det ljusa. 
Även vad gäller val av material är kontrasterna viktiga 
och ”man kan med fördel också blanda kontraster i 
material”: 

…exempelvis ljuva gammaldags Mårbackapelargoner 
i ruffa betongkrukor, ljuva ros-tyger i kombination 
med grovt oblekt linne, svarta ramar till gamla 
blekta vykort (ibid).

Manualen beskriver tre olika grenar av shabby chic 
och hur den tar sig uttryck i olika sammanhang. 
Tematiken för detta handlar främst om en geografisk 
lokalisering med specifika kulturella kännetecken. Här 
hittar man den ”amerikanska västkust-shabbyn” som 
får representera den kaliforniska livsstilen som genom 
Rachel Ashwell ”gifte” sig med hennes engelska arv när 
hon öppnade sin första butik i Santa Monica:

I min Shabby Chic gifter sig mitt engelska arv 
med den fräscha och eklektiska*  kaliforniska 
livsstilen.”     (*Eklektisk = som är öppen för att 
förena idéer från olika håll)
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Det mer renodlade engelska arvet tar sig uttryck som 
en romantisk och tillbakablickande ”cottagestil”. Stilen 
benämns även ”countryliving” och karaktäriseras främst 
av ett lantligt liv i betydelsen ”den gamla bondgården”. 
I portalen reflekterar man även över ifall den engelska 
stilen hemfaller åt alltför ”mycket rosor” och om den 
rentav är för ”gullig” för det svenska sammanhanget. 
Den nordiska varianten beskrivs på följande sätt:

Framför allt i Danmark  återfinns Shabby 
Chic  i mängder av små butiker och antikaffärer 
över hela landet.  Kanske passar den lite ”inte-
så-perfekta”  finishen och  återbruket av det 
gamla danskarna särskilt väl - vi svenskar upplever ju 
ofta våra grannar som bättre på att leva avslappat 
än vad vi själva är!   Den nordiska Shabby-stilen 
är mer renodlat vit och stilren än de engelska och 
amerikanska. Visst mixar vi gärna in något lite 
rosigt eller snirkligt här och var, men vi håller 
en ljusare, mindre prålig och mindre dekorerad 
linje. Och vi hämtar gärna inspiration i våra 1600-, 
1700- och 1800-talsrötter, där såväl rokoko som 
gustavianskt och empir och allmoge funkar - så 
länge det är ljust i färgen. Helt rätt - vi ska gräva 
där vi står! (ibid)

I beskrivningen framgår hur det historiska temat blir 
speciellt viktigt i den nordiska stilen. Intressant är 
också att kontrasten mellan det svenska och danska 
förhållningssättet ger utrymme för självreflektion kring 
vilken nation som är bäst på att leva avslappnat. Och 
även om den svenska avslappningstekniken inte slår 
den danska så förenas den nordiska stilen i en enkel 
vithet som står i stilren kontrast till den engelska och 
amerikanska pråligheten.

Ytterligare ett tema som förs fram i manualen är 
hållbarhet. Under rubriken ”Politiskt korrekt?” förs 
en diskussion kring huruvida shabby chic är en 
”sund” och ”medveten” stil. Här finns en intressant 
ambivalens i förhållande till hållbarhetstemat genom 
framhållandet av en historieskrivning som menar att 
miljötänkandet är något av en ”lycklig slump”, att 
shabby chic sammanfaller med ”de rådande idealen”:

Eftersom Shabby Chic ofta involverar återvinning 
av gamla sunkiga möbler eller stuvbitar av tyger 
som ingen vill ha – men som blir pärlor efter en 
shabby-make-over – så är det definitivt en stil som 
är i tiden. ”Köp inte nyproducerat. Återanvänd 
och ta till vara” är ju parollen för vår tid (www.
shabbychic.nu/sa-vad-ar-shabby-chic/politiskt-
korrekt).

Vidare påtalas parallellerna mellan shabby chic och den 
moderna ”inredningsstil som gått ut på att allt ska vara 
vitt, avskalat och extremt stilrent” (ibid). Och man slår 
fast att ”även om denna moderna stil är fjärran från 
de gamla möblernas och tingens värld” så har den och 
shabby chic ”det vita, lugna, sammanhållna gemensamt”:

Och kanske är det därför som Shabby Chic 
är så omtyckt av många. Som en parallell 

undergroundrörelse i den kliniska ultramoderna 
erans tidevarv (ibid). 

Avslutningsvis bistår portalen även med  mer 
statusutredande och stilistiska avgränsningar. Stilen 
framställs här som en inredningsstil som passar bättre 
ihop med vissa livsstilar än andra. Distinktionen mot 
en alltför högstatuslängtande konsumtionskultur är 
påtaglig och vikten av specifika smakgemenskaper 
betonas framför andra:

Det som är så suveränt med Shabby Chic är att 
inredningsstilen nästan är som menad för oss 
fattiglappar! Vi som gillar att fynda på loppis och 
på Myrorna och Kupan eller rentav i containrar. 
Den enklaste lilla pall kan bli hur charmig som 
helst när man målat den vit, sandpapprat fram lite 
”slitage”, eller målat på en fransk lilja på sitsen… 
…Voila! (ibid)

Kopplingen mellan att handla second-hand, fynda i 
containrar och shabby chic är påtaglig som alternativ 
statusmarkör. Här framhävs den kreativa praktiken på 
ett intressant sätt, en praktik som också är nödvändig 
för att skapa en mer personlig inredning. Kompetensen 
att inreda personligt kräver ofta mer än ekonomiskt 
kapital, och i relation till begränsade ekonomiska villkor 
blir den medskapande konsumentens egen förmåga en 
viktig egenskap.

Vad gäller den stilistiska avgränsningen handlar detta 
bland annat om att definiera vad som kan betraktas 
som ”riktig” shabby chic. Relationen och avgränsningen 
mellan det som bara är ”shabby” och inte ”chic” är diffus 
och ibland svårtolkad. Här finns många avarter och 
lycksökare, och det som saluförs på Tradera eller Blocket 
beskrivs på följande sätt:

Där finns ofta en ohygglig massa kitsch som 
kallas för Shabby Chic, eftersom folk har fått för 
sig att  det är ett fint namn på gammalt trasigt 
krimskrams (ibid).

Sammanhanget blir ett viktigt forum för att slå vakt 
om stilens specifika uttrycksformer. Det lösryckta 
krimskrams som folk försöker sälja under benämningen 
shabby chic riskerar, enligt portalen, att skapa ”inflation 
i termen”. Här finns alltså ett specifikt värde att bevaka 
och säkerställa. Omvänt handlar det även för den 
enskilda heminredaren om att kvalitetssäkra det egna 
hemmet. 

Iscensättningen av en sliten livsstil kräver ett 
tillrättaläggande och en patinakonstruktion som tar 
mycket tid i anspråk. Det finns också besvärliga saker 
och ting i ett hem som har svårt att passa in i den 
stränga estetik som shabby chic kan uppleveas som. 
Under rubriken ”Kan lego bli shabby chic” diskuterar 
man på följande sätt:

  ..   Hm…Spontant skulle man förstås svara 
nej. Ändå är Lego sådant som många av oss måste 
ha hemma. Spindelmannen, Kalle Anka-tidningar 
och barbie är ju inte helt enkelt att få att smälta in 
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i Shabby-looken. För att inte tala om datorer, TV-
apparater och hushållsmaskiner. (www.shabbychic.
nu/kan-lego-bli-shabby-chic)

De råd som ges handlar om på ett enkelt och funktionellt 
sätt skaffa sig ”så vackra möbler som möjligt” för 
att ”dölja alla dessa icke-shabbyprylar när de inte 
används”.  Ett annat sätt kan vara att acceptera att 
inte hemmets alla utrymmen kan ha ett ”shabby-tema”.  
Så kan exempelvis ”tonårssonens rum, tvättstugan eller 
snickarrummet” lämnas utanför.

Svårigheten att vara konsekvent och att hitta rätt nivå på 
sina projekt är också ett tema som hanteras på många av 
de shabby-chicbloggar som portalen länkar till. Vanligt 
är att man ger varandra råd och tips, peppar varandra 
och gratulerar till smarta inredningslösningar. Andra 
teman som genomsyrar bloggarna är kopplingen till 
historia, frihet och hälsa. Låt oss gå vidare från portalen 
till några av de bloggar där dessa teman iscensätts.

*** Welcome to Shabby Chic Princess World ***
- Jag Gillar det nötta.
Historien bakom.
Vacker patina.
En möbel en historia som ingen annan.
Vävs samman med andra vackra saker och ting.
Bildar en gemensam historia.
En historia som aldrig sagts eller hörts förut.
Min alldeles egna historia.
(http://bambii.blogg.se/2009/november/-shabby-
chic.html)

Framhävandet av den unika möbeln, det unika tinget 
med sin egen historia är en starkt värdeskapande 
tendens inom heminredning idag (jfr Fredriksson 
2012). Behovet av särskiljande i masskonsumtionens 
tid är fortfarande eftersträvansvärt. Betydelsen av ”det 
nötta” med en historia ”bakom” är ett värde som ofta 
betonas i många av de shabbychic-bloggar jag läst. Att 
patina är något ”vackert” återkommer ofta och genom 
den historiska kopplingen blir möbeln unik, och blir 
”som ingen annan”. Tillsammans med andra ting bildar 
den en gemensam historia som ingen sett eller hört. 
Här kräver iscensättningen av patina en ”skavandets” 
praktik som ibland inbegriper helt nya inköp:

Ja, jag känner mig verkligen nöjd... förutom med 
spegeln ( som ni därför inte får se) ;0) Först var 
den i guld och det ville jag inte ha... sedan gjorde 
jag den i skavd svart men den var för ”yvig” för 
att passa i det och sedan sprayade jag den vit och 
skavde till den... men nu ser den för plastig ut! 
Det blir helt enkelt så att jag får åka och köpa 
mig en ny toaspegel! ;0) (http://madickensvarld.
blogspot.se/)

Det patinerades betydelse är intressant och 
tankeväckande. Man kan tolka det som att patina 
återför ett värde som handlar om historia, spårbarhet 

och tillhörighet. Den förändrade betydelsen av patina 
är speciellt intressant genom dess koppling till status 
och förändrade konsumtionsmönster. Ting med patina 
var en gång ett viktigt bevis för att man hade det 
gott ställt i både dåtid och framtid. Patina signalerade 
ärvd rikedom som garanterade nya förvärv. I takt med 
konsumtionssamhällets framväxt och individualisering 
blev det viktigt att visa upp sig själv som en köpstark 
individ som hela tiden hade råd och möjlighet att köpa 
nytt. Betydelsen av patinas direkta koppling till status 
försvann (McCracken 1988, östberg & Kaiser 2010:24). 
Idag ser vi hur patina iscensätts och omförhandlas 
inom olika trender och livsstilskoncept som exempelvis 
shabby chic, feng shei eller wabi sabi. Relationen 
mellan patina och status handlar idag snarare om den 
individuella skaparförmåga och kreativt kapital (jfr 
McRobbie 2009). 

Förmågan att sätta samman olika ting till en ny och 
annorlunda helhet är en av de moderna kompetenser 
som samtida konsumtionskultur främjar och uppmanar 
till. Ett sådant imperativ kräver kreativitet och aktörer 
som bejakar individualitet. Här uppstår praktiker för 
reflektion kring friheten i det egna skapandet:

Jag gör precis hur jag vill...Har köpt mig nya 
ljusstakar och målat om dem...

Typiskt mig men härligt att göra dem till sina egna ;)
Men jag gör precis hur jag vill ;)
Ljusstakarna är gjorda av gamla stolsben...innan jag 
målade dem  var de träfärgade, lite slitna men 
dessa passar bättre i färg hemma hos mig. (http://
vitthusmedvitaknutar.blogspot.se/)

Framhävandet av frihet och skaparglädje är ett 
återkommande inslag i berättelserna om vardagen med 
shabby chic. Att få göra ”precis som man vill” kan tolkas 
som ett uttryck för förmågan att göra om, förvandla och 
ladda om ett ting eller möbel på ett speciellt sätt. Att 
se potentialen i det till synes vardagliga och upptäcka 
nya användningsområden blir en kreativ skaparakt 
där processen är lika viktig som resultatet. De gamla 
stolsbenen som förvandlas till vita ljusstakar framställs 
som en frihetspraktik där det handlar om att ”göra något 
till sitt eget” och den lustfyllda upplevelsen av detta. 
Här finns också intressanta inslag av konsumtionskritisk 
självreflektion. Uttryck som ”typiskt mig” när det 
handlar om att beskriva den egna konsumtionen är 
ett vanligt sätt att visa på insikten om att (onödiga) 
inköp inte bör passera obemärkta.

Vanligt är också att berättelserna beskriver det värdefulla 
i att umgås med väninnor utanför familjen. Här finns 
olika former av narrativ som kretsar kring spännande 
utfärder som kantas av specifika inköp och fri tid. Den 
sociala samvaron (jfr Miller 2005) framhävs både vad 
gäller själva inköpsakten tillsammans med väninnan, 
men även de införskaffade tingen vittnar om att köpen 
är inriktade mot hem och barn:

Här om dagen var jag och en väninna ute och körde 
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en rejäl runda, alldeles för oss själva. Det händer ju 
inte allt för ofta... men det var verkligen en sådan 
fröjd att kunna få stanna bilen precis vart man ville 
utan att ens gubbe eller ungar ska protestera. ;O) 
Första stoppet var en loppis där jag hittade massor 
av fina saker. Dels hittade jag duken /---/ ... en 
vaxad linneduk som täckte hela mitt stora bord 
för endast 25 kr. Jag hittade också en karaff för 
40 kr och en hylla till lekstugan för 75 kr (http://
madickensvarld.blogspot.se/).

Konsumtionens sociala dimension anknyter också 
till svårigheter att övertyga resten av familjen om de 
estetiska praktiker som shabby chic-konceptet innebär. 
På forum som exempelvis www.familjeliv.se diskuteras 
ofta heminredningens vedermödor i förhållande till 
manligt och kvinnligt:

Ja bara undrar hur ni som gillar Shabby chic stilen, 
får er man till att ha de så hemma. De e ju lite 
åt det romantiska, rosa och vita hållet. Min man 
hade f-n aldrig gått med på att måla alla väggar 
vita och inreda med sånt… Bara väldigt nyfiken… 
absolut INGEN kritik mot er (www.familjeliv.se).

Medvetenheten om fenomenets kvinnliga förtecken 
är hög inom den nätbaserade shabby chic-kulturen. 
På samma sätt som man ger råd kring bästa sättet att 
omvandla olika rum och möbler till en enhetlig stil 
diskuteras olika manliga förhållningssätt. Ett fenomen 
jag stött på flera gånger är projektet att omvandla en 
husvagn (modell äldre) till shabbychic och här verkar 
skilda kulturella stereotyper samspela på ett fruktbart 
sätt. På bloggen ”My shabby chic caravan” blir det 
exempelvis ett omfattande familjeprojekt att förvandla 
”en trött gammal Polar 470 från 1979” till en liten 
”sommarstuga på hjul”:

Den första dagen gick åt till att inhandla det mesta.
Vi åkte ut till Erikslund och där hittade vi mycket 
av det vi sökt, allt från till tyger och husgeråd och 
12 volts- lampor. När vi kom hem började operation 
målning. Dottern och hennes pojkvän grundade 
tappert alla skåpluckor och trädetaljer med V-slip 
för att senare måla med Alcro snickerifärg. Det tog 
längre tid än vi trott. Tre lager V-slip och ett sista 
lager snickerifärg med torktid emellan. Allt som 
allt tog det en och en halvdag att måla allt. Efter 
målningen slipade vi av hörn och kanter för att få 
till shabby chic-känslan. Det är en praktisk look 
då färgbortfall på grund av stötar och slitage inte 
märks på samma sätt som på helvita ytor (http://
myshabbychiccaravan.blogspot.se/).

Här samsas ”shabby chic-känslan” med handfasta 
praktiker och funktion. Görandet inbegriper familjen 
och en gemensamt hägrande semester. Påfallande ofta 
flätas shabby chic samman med ledig tid. Den tid man 
tillbringar hemma tillsammans med de människor och 
ting man tycker om. Arbetsliv är relativt frånvarande 
och beskrivs mer som ”ett nödvändigt ont” som hinns 
med mellan alla inredningsprojekt. (Däremot är ju 

shabby chic-bloggen arbete för alla dem som bloggar 
om sin butik.) 

Föreställningen om det goda shabby chic-livet 
förknippas också med hälsa på olika sätt. Att man 
”mår bra i vackra miljöer” är ett vanligt förekommande 
uttalande, knappast förvånande med tanke på den 
historiska kopplingen mellan smak, design och god 
hälsa. Flertalet av alla bloggar beskriver de egna 
miljöerna som en arena för njutning och återhämtning 
(när de väl blivit klara). Även teman som kvinnlig 
ohälsa och sjukdom vävs in i miljöbeskrivningarna. Så 
här skriver exempelvis bloggaren på ”Spets och snor” 
efter en längre tids uppehåll:

Kunde inte låta bli att göra ett inlägg. Undrar lite 
hur det är med er? Här har det hänt mycket sedan 
i höstas. En kort summering: 
•	 bröstcancer
•	 cellgifter
•	 ett par schyssta silikonisar istället för de här 

gamla godingarna
•	 vitmålat golv på övervåningen
•	 Nya järnsängar
•	 Stenmur av natursten med rosor framför huset
•	 Kort frisyr pga ovanstående
•	 Allmänt insnöad på trädgård
(http://spetsochsnor.blogspot.se/)

Statusuppdateringen väver samman sjukdom och 
heminredning, kropp och trädgård på ett oväntat 
sätt. Efter hand fann jag flera bloggar som skrev om 
shabby chic, konsumtion och heminredning i samband 
med ohälsa och olika sjukdomstillstånd. Inredningen 
i ”vitaste vitt” både kontrasterar mot och samspelar 
med en självpresentation som denna:

HEJ! Här hittar ni en snurrig 4-barn mamma med 
inredning som ett stort intresse. Inne hos mig hittar 
du inredning i vitaste vitt och den lantliga stilen. 
Jag kontrar inredning med min vardag som mamma 
till de 4 underbaraste busungar. Jag skriver också 
om min sjukdom ALOPECIA universalis, vilket 
betyder avsaknad av allt kroppshår! Hoppas jag kan 
ge lite inspiration! Hjärtligt välkommen till oss* 
(http://www.detvitadarhuset.blogspot.se/)

En inblick i de bloggar som kombinerar ohälsa och 
sjukdom med shabby chic visar på en stark övertygelse 
om miljöns helande kraft. Föreställningen om en sund 
och läkande heminredning regisserar här drömmen ett 
friskt liv. Under namn som ”Hälsorummet”, ”Tankar 
tar tid”, ”Njut av livets goda ting” och ”Ängeln 
i vitt” konstrueras bilder och praktiker kring ett 
njutningsfullt och hälsobringande liv. Här finns många 
beröringspunkter med den välbefinnandets spakultur 
som växt fram de senaste decennierna (O’Dell 2010). 
Här förpackas och regisseras upplevelsen av lugnande 
miljöer som för samman paradoxer och motsatser.
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AVSLUTNING OCH DISKUSSION
”…franska liljan, kungakronor, barn, änglar, 
bokstäver eller text på saker och ting…” 

De ovan nämnda ingredienserna är hämtade från den 
manual som inledde den här artikeln (http://www.
shabbychic.nu/sa-vad-ar-shabby-chic/farger-och-
monster). Kombinationen av liljor, kungakronor, barn, 
änglar och bokstäver bildar tillsammans ett uttryck för 
en specifik livsstil i samtida så kallade ”kvinnliga rum”. 
Vi har sett hur stilen tar sig uttryck i en romantisk och 
nostalgisk föreställning om det lantliga och hälsosamma 
hemmet. Olika nyanser av vitt är ett genomgående 
inslag och möbler målas vita och sandpappras för 
att få ett slitet utseende. Vit spets, bomull, linne och 
säckväv blandas med fårskinn och plädar. Rostiga 
järnföremål, zinkbaljor, fågelburar och ting som hämtas 
från trädgården placeras inomhus tillsammans med 
gamla biblar, kors och madonnabilder. 

Iscensättningen av en sliten livsstil kräver ett 
tillrättaläggande och en patinakonstruktion som 
tar mycket tid i anspråk. Vi har också sett hur det 
patinerades historia och attraktionskraft hänger 
samman med konsumtionssamhällets historia och vi har 

sett hur det vita tillrättaläggandet och konstruktionen 
av patina förhandlas och iscensätts. Men vad innebär 
iscensättningen av en sliten livsstil? Vilka värden 
konstrueras, hyllas, väljs bort? 

De genomgående teman jag synliggjort i den här texten 
handlar om breda kategorier som historia, frihet och 
hälsa. Det nötta och slitna formeras och binds samman 
i ett antal olika kombinationer där såväl den personliga 
livshistorien som den diffusa ”dåtiden” vävs samman i 
en inredning som tillsammans med ”ting med historia” 
strävar efter ett hälsobringande lugn. Införskaffandet, 
sökandet efter unika ting och det kreativa skapandet av 
individuell stil beskrivs som lustfyllda frihetspraktiker. 
Patina åberopas ofta som ett betydelsebärande värde, 
ofta lösryckt ur sitt sammanhang, och betecknar en yta 
som signalerar någon form av autenticitet. Relationen 
mellan historia och hälsa tar sig uttryck som en mild 
variant av kultur- eller konsumtionskritik där den slitna 
estetiken refererar till sparsmakad enkelhet i såväl färg 
som form. De uttryckta anspråken på autenticitet har 
oftast normativa kopplingar till hem och familj som 
på olika sätt blir föremål för de värden som shabby 
chic förväntas frambringa. 
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Hela eftermiddagen idag har vi varit ute på äventyr 
– vi har promenerat ner till stranden och skrattat 
när busen krälat sig sandig, vi har kört till Hunnebo 
och gått i småbodarna och botaniserat i fiskbutiker 
och slagits av hur mycket folk här är när det är 
säsong och jag har fotograferat och fotograferat 
och fotograferat. Det går inte att låta bli. Vi har 
gått förbi vitmålade skjul fulla med vackra kläder 
och jag har gjort en rörelse med handen och sagt 
det där skulle jag också kunna göra med en avundsjuk 
suck, och som vanligt målat upp en bild av hur det 
skulle bli om vi bosatte oss här… ja, för alltid. Vi 
skulle kunna ha en lutande trävilla med balkong, ett 
sådant som är liksom utslängt bland alla de andra 
huller-om-buller-husen, och mannen kunde jobba 
i Uddevalla och ha båt och jag skulle börja prata 
mer uppifrån gommen och köpa mig en sådan där 
bod där jag kunde stå och sälja fras och silke och 
seglartröjor i medan flickorna låg i en korg utanför i 
solen och Silkesapan fiskade krabbor på baksidan. Ja. 
Precis så. Precis så, höll mannen med och skrattade. 

(Blogginlägg, 2012)

Citatet ovan är hämtat från en blogg där en kvinna 
i trettioårsåldern, som till vardags arbetar som 
marknadschef på ett större företag i Skåne, skildrar en 
semesterdag på västkusten. Skribenten beskriver kustens 
natur- och kulturlandskap, men dröjer framförallt 
vid beskrivningarna av de butiker hon besökt under 
vistelsen. De små butikerna i vitmålade skjul och båthus 
får kvinnan att sucka avundsjukt och dagdrömma om 
ett liv vid kusten. Om familjen bosatte sig här, skriver 
kvinnan, skulle hon sluta sitt arbete och istället öppna 
en liten butik för ”fras och silke och seglarkläder”. 

Jag följer kvinnans blogg under några månader och 
när semestern övergått i vardag återkommer hon 
i sina blogginlägg till kustbutiken på olika sätt. 
Kvinnan tipsar om smulturonställen för mode- och 
heminredning och postar vackra bilder på omsorgsfullt 
arrangerade stilleben av varor i olika butiker. Vid flera 
tillfällen återkommer hon också till hur hon en dag ska 
förverkliga sin dröm och öppna ”den där butiken” med 
vackra ting någonstans vid kusten. Den här texten tar 

sin utgångspunkt i butiker som liknar dem skribenten 
drömmer om och beskriver i inledningens bloggcitat: 
mode- och heminredningsbutiker fyllda med vackra ting 
som för många blir en del av semesterupplevelsen vid 
kusten. Det är en text om hur kvinnor gör kommersiella 
rum vid kusten och är ett försök att kontextualisera 
detaljhandelsarbete (jfr Pettinger 2006). Syftet är att 
med utgångspunkt i handlares och anställdas egna 
berättelser beskriva några av de, ofta kvinnligt kodade, 
praktiker som präglar arbetet i kustens mode- och 
heminredningsbutiker. Hur kan vi förstå arbetet bakom 
den butiksestetik som ger upphov till avundsjuka suckar 
hos bloggcitatets skribent? Hur gör man för att sälja 
”fras, silke och seglarkläder”? Vad kan handlarnas och 
de butiksanställdas berättelser säga oss om de krav 
på kompetenser och förmågor som ställs i kustens 
detaljhandel?  

BLAND PRYLAR OCH KOMPLEXA 
KULTURUTTRYCK  
Handel är ett komplext och sammansatt fenomen som 
består av ett flertal, mer eller mindre föränderliga 
processer som kan studeras ur olika perspektiv. 
Drömmen att arbeta med mode eller att öppna en egen 
modebutik har beskrivits som ett ofta förekommande 
tema i berättelser om både design och detaljhandel 
(Fredriksson 2010, 2011). I dessa berättelser 
återkommer konsten att skapa och konsten att sälja 
som betydelsebärande teman (Fredriksson 2010, 2011). 

I den här texten intresserar jag mig för detaljhandelsarbete 
som komplexa kombinationer av både meningsskapande 
och materialitet. Inom forskning om servicearbete 
görs ofta skillnad mellan de båda, men i likhet med 
sociologen Lynne Pettinger (2006) menar jag istället 
att meningsskapande och materiella praktiker är 
tätt sammanvävda i detaljhandelsarbetets praktik. 
I detaljhandeln är föremål av central betydelse och 
en stor del av arbetet kretsar kring dem: vardagen 
i butiken innebär att packa upp varor, skylta, skylta 
om och lägga fram nya saker efter att ha sålt andra. 
I arbetet med det materiella skapas och förhandlas 
butiken som en plats för konsumtionsdrömmar där 

Att sälja det goda livets estetik 
Kvinnliga rum i kustens kommers

Ida de Wit Sandström
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varor görs till åtråvärda konsumtionsobjekt. Här, i 
butiken, vävs mening och materialitet samman eftersom 
platsen både utgör ett ställe där varor transformeras 
från varor till identitetsskapande produkter och en länk 
mellan varuproducent och slutkonsument (Pettinger 
2006, 2008). Detaljhandeln utgör således en arena 
för de komplexa processer av självförverkligande, 
kommunikation samt identitets- och meningsskapande 
aktiviteter och praktiker som vi idag vet att konsumtion 
kännetecknas av (se t.ex. Fredriksson 1998, Shankar 
m.fl. 2005, Featherstone 1987, Isherwood & Douglas  
1996). Konsumtionspraktikers komplexitet övergår 
således rent instrumentella utväxlingar av varor och 
tjänster där det konsumerade eller vad som konsumeras 
kan användas för att signalera exempelvis känslor, klass 
eller kön. Denna förvandling från konkret vara till 
identitetsskapande markör är resultatet av de materiella 
och meningsskapande processer som försiggår i butiken. 
Butiken är en plats som kan berätta något om varors 
kulturella laddning, om de värden, föreställningar och 
drömmar som vi kopplar till olika föremål. I nästa 
avsnitt, som tar plats i kustbutiken, beskrivs några av 
butikens varor och hur de presenteras. Men först några 
ord om tidigare forskning om kustens detaljhandel och 
det material som ligger till grund för den här texten.   

Skildringar av svensk kusthandel har vanligen kretsat 
kring dagligvaruhandelns villkor och kustens matbutiker 
har beskrivits som arbetsintensiva verksamheter, 
präglade av säsongsvariationer och könsuppdelade 
arbetsuppgifter (se t.ex. Sjöholm 2002, Forssander 
1999, Segrell 1995). I den här artikeln står, som 
påpekats tidigare, mindre och självständiga mode- och 
heminredningsbutiker inom sällanköpshandeln i fokus: 
butiker som likt de i inledningens bloggcitat bygger 
sina verksamheter kring ”onödiga” ting. Texten bygger 
på ett empiriskt material bestående av observationer 
och intervjuer från butiker på den svenska syd- och 
västkusten. Här har jag under två års tid regelbundet 
besökt sommarorter och vid dessa tillfällen gått i olika 
affärer. I butikerna har jag tittat på varor och sett hur 
handlare och anställda arbetar och interagerar med 
kunder, ibland har jag själv handlat något. Ofta har 
jag och den som arbetat i butiken också småpratat lite 
och dessa samtal har gett inblickar i handelns vardag 
och de villkor som präglar kustens detaljhandel. Ibland 
har dessa samtal även resulterat i att jag senare kunnat 
återkomma för en intervju. Totalt har sju intervjuer 
genomförts, varav tre med handlare och fyra med 
butiksanställda. Intervjuerna har kompletterats av 
observationsmaterial från butiker i Båstad, Höganäs, 
Skanör, på Käringön och på Marstrand. Samtliga 
personer som intervjuats är kvinnor. Detta har inte 
varit ett medvetet val från min sida, utan kan istället 
betraktas som en spegling av en generell könsfördelning 
mellan detaljhandelns olika branscher (jfr de Wit 
Sandström 2010, Olsson & Bergström 2004). Med 
det sagt besöker vi nu butiken för att se vad som säljs 
här och hur det säljs.  

I BUTIKEN
I Båstad besöker jag en butik som ligger i en före 
detta lägenhet. Här har butiksinnehavaren tagit fasta 
på lägenhetens olika rum och inrett sin butik som 
ett hem. I köksskåpen står porslin och olika tesorter, 
ovanför handfatet finns tända doftljus och flaskor med 
krämer, schampo, handdukar hänger på krokarna och 
i matrummet står ett bord dukat till fest. Att vara i 
butiken är som att befinna sig i någons hem, med 
skillnaden att samtliga saker har en prislapp och 
går att köpa vid kassan i rummet som ligger bredvid 
vardagsrummet. Liknande scener av hemlikhet och 
hemtrevlighet har jag mött i flera andra butiker, bland 
annat utanför en affär där kuddar med ankarmotiv bjöd 
in till en stunds vila på en bänk vid ingången. På avstånd 
uppfattade jag sitthörnan, med sina kuddar och det lilla 
olivträdet som placerats i en kruka bredvid bänken, som 
en privat miljö. När jag sedan kommit närmare gjorde 
prislappar och en textad lapp mig uppmärksam på att 
den som tyckte om arrangemanget och ville skapa ett 
sådant hemma hos sig kunde köpa kuddarna i butiken 
och införskaffa ett liknande olivträd i blomsteraffär 
på andra sidan gatan. 

Men allt är inte färdiga stilleben och det är inte alltid 
ordning i butiken, under ett butiksbesök får jag kryssa 
mellan kartonger och kliva över högar med saker. 
Handlaren förklarar i ursäktande ton att det precis 
kommit in varor till årets julmarknader och att hon 
inte hunnit få undan dem än. Butikshyllorna dignar av 
kryddblandningar, teer, servetter och doftljus. På låga 
bord ligger vykort, kylskåpsmagneter och plånböcker 
med bilder av tecknade kvinnor. Bilderna andas femtiotal 
och hemmafruideal: kvinnorna är elegant klädda och 
upptagna med att laga mat, städa eller dricka drinkar. 
Ibland ensamma, ibland tillsammans med andra kvinnor 
eller med någon man. Bilderna skulle kunna vara tagna 
ur dåtidens annonser för nya hushållsprodukter, med 
det undantaget att de gamla annonstexterna ersatts 
med nya prat- och tankebubblor. Kvinnorna på bilderna 
dammsuger samtidigt som de säger och tänker saker 
som ”Queen of fucking everything”. Butikens dignande 
hyllor återkommer under mina besök vid kusten – de 
flesta butiker är överfyllda med varor. Butikernas 
arrangemang av olika varor består ofta av en blandning 
av ting i olika prisklasser där exklusivt porslin blandas 
med kylskåpsmagneter eller servetter med en mindre 
prislapp. Att erbjuda en blandning av olika produkter, 
i olika prisklasser, beskrivs av en handlare som en bra 
strategi eftersom ett föremål ”kanske säljer något 
annat”. 

En kvinna som själv säljer allt från krabbspön till möbler 
exemplifierar genom att berätta om när hon köpt in 
”helt galna” lampor till butiken. Lamporna i form av 
tekannor med olika koppar betingade ett högt pris 
och butiksägaren var tveksam till om hon någonsin 
skulle kunna sälja den. Men den speciella lampan drog 
blickarna till sig och kvinnan säger:
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Jag säljer ju inte den, men jag kanske säljer 
småsakerna som är runt omkring den. ”Å, vilken 
fin lampa, jag kanske kan köpa”... Man vill ha med 
sig känslan hem av butiken. Min snittkund handlar 
för trehundra kronor. Det är de där småsakerna 
som man säljer... 

Det är framförallt småsakerna som säljs, menar kvinnan, 
eftersom de möjliggör för fler att kunna ”ta med känslan 
hem”.  

Att skapa ”känslan” blir därför ett viktigt inslag i arbetet 
och en ung kvinna som under några somrar arbetat i 
Båstad och på Marstrand berättade för mig att hon 
ägnade mycket tid åt att just skapa ”rätt” känsla i och 
utanför butiken. Butiken på Marstrand var liten, minns 
hon, och saknade lagerutrymme så att hon varje dag var 
tvungen att ”duka upp jättemycket grejer utanför för 
att locka in flanörerna”. När jag senare ska intervjua en 
annan kvinna, som driver butik i Skanör, hjälps vi före 
intervjun åt med att bära ut och arrangera en sittgrupp 
utanför butiken. Nu på hösten, säger kvinnan, är det 
särskilt viktigt att göra besökare – potentiella kunder 
– uppmärksamma på hennes butik och den faktiskt är 
öppen. Att varje morgon ”duka upp” varor för att sedan 
behöva ta in arrangemanget varje kväll är tidsödande. 
Men arrangemangen tar butikens atmosfär ut på gatan 
och är viktigt eftersom som man i sommarbutiker, som 
den kvinna som tidigare arbetat på Marstrand säger, 
”säljer en dröm”. Det är en dröm om enkelhet och 
gemyt, säger kvinnan och förklarar att butikerna ska 
vara fina, mysiga och gärna charmigt slitna, även om 
det är viktigt att de inte är för slitna:

Alltså väldigt shabby chic. Ingenting alls utvecklat. 
Pyttelitet, men ändå så här mysigt slitet så att det 
ändå är lite lyxigt. Men nu när jag var här så fanns 
där två hypermoderna butiker. Då har man tappat 
lite det där pittoreska genom att göra det väldigt 
kommersiellt. 

Enkel och ”ingenting alls utvecklat” beskriver den 
tidigare anställda kvinnan som idealet för kustens 
butiker. En annan kvinna säger att det inte får bli 
”för mycket” och menar att det på hennes ö finns en 
oro för att kommersen där ska utvecklas till att bli som 
den i Smögen. Smögen, menar hon, har blivit ”värsta 
skällsordet”. Där är det trångt både när man ska lägga 
till med båten och gå i butiker, det är ”överexploaterat” 
säger kvinnan. På den ö där hon arbetar försöker man 
istället framhäva ”mycket av det genuina och fina” från 
kusten i sina kollektioner. Det gör man genom lyfta 
det man beskriver som äkta och genuint, bland annat 
fotograferas modekollektionerna i kustlandskapet 
och på dem som bor där. Bilderna på bland annat 
”fiskaren och hans barn” använder butiken sedan i sin 
marknadsföring. 

Ett annat sätt att skapa den slitna men mysiga känslan, 
som beskrivits tidigare, är att använda äldre inventarier 
eller blanda nya produkter med ett utbud av patinerade 
eller begagnade varor. En tidigare ägare till den butik 

som beskrevs i inledningens bloggcitat säger att hon 
sparade vissa element från den handelsbod som funnits 
i lokalen före hennes butik och att pappershållaren och 
köpmansdisken fortfarande används av den nuvarande 
ägaren. Hon berättar om Johansson som drev butiken 
när den fortfarande var handelsbod: 

… ursprunget till affären, det är ju läckert för där 
var det ju en farbror som jag kommer ihåg som 
hette Johansson – Johanssons affär – och han hade 
väl bara fyra artiklar. Han hade sockerkaka, träskor 
och ett par grejer till och där stod han hela dagarna 
och sålde det här då. 

Idag är Johansson borta, tillsammans med sockerkakan 
och träskorna. Kvar finns hans köpmansdisk som målats 
om och fortfarande används som en del av butikens 
koncept. På disken tronar också pappershållaren, men 
istället för brunt papper sitter här nu rullar av mönstrat 
presentpapper som används för att slå in de marina 
heminredningsaccessoarer som nu säljs i butiken. 

Några av de intervjuade kvinnorna menar att det, utöver 
iordningsställandet av olika ting i butiken, också krävs 
ansträngningar för att anpassa den egna uppenbarelsen 
till butikens ”koncept”. Själv valde min informant 
omsorgsfullt kläder, skor och sminkning så att dessa 
detaljer skulle överensstämma med butikens estetik. 
Flera andra kvinnor återkommer också till att de bär 
särskilda kläder när de arbetar i sina butiker eller där 
de är anställda. Ofta handlar det om att bära plagg från 
de kollektioner butiken säljer och som de anser passar 
dem själva och årstiden. En kvinna kallar sina randiga 
tröjor och tights för en ”skärgårdsgarderob”, en annan 
kallar de marint inspirerade och lediga kläder hon 
bär i butiken för ”semesterkläder”. Att bära butikens 
kläder är en fördel i mötet med kunderna, säger en 
kvinna. Dels ser kunderna hur plaggen kan ta sig ut 
på en kropp, dels kan hon bättre svara på deras frågor 
om hur kläderna håller och ska skötas. 

Men långt ifrån alla kundmöten handlar om att 
diskutera kläder, fortsätter kvinnan och berättar om 
de dagsturister som ofta strövar planlöst mellan öns 
butiker. Ibland händer det att manliga besökare kommer 
in i butiken utan tröja. Kvinnan säger att dessa besökare 
tror att bar överkropp går för sig på semesterorten. ”Man 
har det semestertänket hela tiden och det kan störa 
mig lite”, fortsätter hon och säger att det ofta händer 
att kunderna byter om i butiken om provrummen är 
upptagna. När kvinnan ber kunden att vänta på ett 
ledigt provrum blir svaret vanligtvis att kunden inte har 
något problem med att byta om i butiken. När kvinnan 
återger händelsen för mig skrattar hon och säger att 
kunden kanske inte har problem med detta – men att 
hon som butiksanställd har det. 

BUTIKEN VID HAVET 
Det moderna kustlandskapet har skildrats som en arena 
för hedonistiska projekt (Löfgren 1999) där det ställs 
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höga krav på estetiska, känslomässiga och autentiska 
upplevelser (Trossholmen 2010, Heldt Cassel 2003). 
Här betraktas kultur- och naturmiljöer som estetiska 
objekt som knyts till olika upplevelser (Heldt Cassel 
2003): i inledningens bloggcitat beskrevs exempelvis 
klippor och pittoresk träbebyggelse som en fond mot 
vilken skribentens shoppingupplevelse avtecknade sig. 
Bloggaren skriver om natur- och kulturlandskapets 
skönhet, men det är framförallt beskrivningarna av 
det kustnära shoppinglandskapets estetik som står i 
fokus för inlägget. 

Vår samtid har sagts vara ”besatt” av skönhet (Ulver-
Sneistrup  2012) och massamhällets tillgång till och 
demokratisering av varor har gjort stil till en folkhobby 
(Campbell 2005): estetik och estetisering är idag 
praktiker som är angelägna eller rentav obligatoriska 
för alla. När konsumtionsutbudet vuxit har estetisering 
och iscensättning blivit bärande villkor på en marknad 
som drivs av begäret att bli sedd och där ekonomin 
är helt beroende av estetik för att skapa och generera 
värde (Böhme 2003). Inom serviceforskning har 
estetiska värdens ökande betydelse diskuterats just 
i relation till hur företag använder estetik för att 
skapa atmosfär eller kommunicera företagskoncept 
utifrån de särskilda kompetenskrav som uppstått när 
estetik(er) och atmosfär tillskrivs större betydelse för 
köpupplevelsen (se t.ex. Ballantine m.fl. 2010, Warhurst 
& Nickson 2001, 2007; Bitner 1992). I det empiriska 
avsnittet återkom handlare och butiksanställda till 
betydelsen av att kunna åstadkomma ”rätt känsla” i 
butiken genom att erbjuda vissa produkter, arrangera 
dem och klä sig själva i enlighet med en viss estetik. 
Denna eftersträvansvärda känsla eller estetik framstår 
som något abstrakt och de förmågor den ställer krav 
på som höljda i ett närmast romantiskt skimmer. 
Samtidigt görs detta abstrakta i det konkreta arbetet 
med handelns materialiteter, i de hemlika göromål där 
kuddar arrangeras, matbord dukas och kläder matchas. 
Tingen blir verktyg för att åstadkomma ”rätt känsla” 
och kunna infria förväntningar. 

I det empiriska avsnittet beskrevs hur butiken, eller 
delar av den, ofta inreds på sätt som beskrivs som 
hemtrevliga eller hemlika. Läshörnan, bordet som 
dukats till fest eller badrummet med de bländvita 
handdukarna blir ögonblicksbilder i säljandet av 
”drömmen” som en kvinna beskriver den. En stor del 
av arbetet i butiken kretsar kring att skapa scener av 
hemlikhet och hemtrevlighet – ett arbete som i mycket 
liknar det arbete som de nämnda kylskåpsmagneterna 
med texter som ”queen of fucking everything” ironiserar 
över. Liksom hemmafruarna på kylskåpsmagneternas 
bilder utgör ”fixandet”, som en kvinna säger, centrala 
praktiker i butiken. Man plockar fram, plockar undan, 
viker, dammar, dammsuger och torkar speglar. En 
ung kvinna förklarar att det inte är särskilt svårt att 
stå i butik – att det framförallt handlar om att ”le, 
vika och se glad ut”. Samtidigt berättar hon hur hon 
varje morgon innan arbetet medvetet väljer kläder 

från butikens sortiment och hur hon noga överväger 
eventuella impulser att exempelvis tillrättavisa kunder. 
Kvinnans berättelser ger upphov till en rad frågor 
om butikens praktiker: vad består arbetet av? Börjar 
arbetet först när butiken öppnar eller redan framför 
garderobsspegeln på morgonen? Hur kan vi förstå 
kvinnans och hennes branschkollegors skildringar av 
dammandet och plockandet?  

Butiken har beskrivits som en starkt bekönad miljö där 
bekönade produkter säljs av en feminiserad arbetskraft 
som använder sig av feminina kompetenser (Pettinger 
2005:46). Många av de sysslor som rör detaljhandelns 
materialitet är sysslor som traditionellt utförts av 
kvinnor i hemmet, men även detaljhandelsarbetets 
känslomässiga innehåll, processer och interaktioner 
där servicepersonal anpassar eller undertrycker egna 
känslor, har också beskrivits som typiskt för de 
kvinnodominerade servicebranscherna (Hochschild 
1983/2003). I det empiriska avsnittet beskrev en kvinna 
hur hon hanterar situationer där kunder provar kläder i 
butiken (istället för att använda provrummet) eller när 
semesterfirare med bar överkropp tittar runt i butiken. 
Kvinnan menar att dessa kunder överträder hennes 
gräns för vad som är acceptabelt beteende i en butik 
(jfr Säwe 2010), men säger att de kanske inte förstår 
detta eftersom de har ett ”semestertänk” som gör att 
de agerar annorlunda än de skulle göra i sin vardag. 
Berättelsen är en skildring av känsloarbete (Hochschild 
1983/2003): av hur kvinnan förhandlar olika värden 
som t.ex. hennes eget och kundens välbefinnande eller 
butikens varumärke. Men berättelsen kan också ses 
som ett slags uttryck för gränsarbete i butiken (jfr 
Andersson Cederholm & Hultman 2010): när det 
otvungna och intima blir ett värde för kunden och en 
gräns att förhandla för den anställda. Berättelser om 
praktiker av känsloarbete ger uttryck för hur normer 
skapas och återskapas i butiken. Det som i kvinnans 
berättelse beskrivs som ett arbete utan gränser kan 
istället tolkas som ett arbete som omgärdas av en mängd 
sociala regler och normer. Att ”le, vika och se glad 
ut” är en del av butikens kommersiella praktiker och 
innebär att ständigt förhålla sig till andra personer 
och förhandla egna och butikens gränser. Känslo- 
och gränsarbetet kan beskrivas som balansakter inom 
detaljhandelsarbetets praktik. 

RÄTT KÄNSLA, RÄTT GARDEROB
Att skapa den trovärdighet, den ”rätta känslan”, är i 
mycket ett navigerande mellan olika motsatspar som 
exempelvis för mycket/för litet och nytt/gammalt. Dessa 
balansakter ställer krav på förmågan att kunna arrangera 
tecken och symboler på sätt som överensstämmer 
med den estetiserade livsstilsmiljö som kusten utgör. 
Rent praktiskt handlar det om förmågan att kunna 
skapa attraktiva scener där atmosfär, material och 
produkter ska passas ihop rent estetiskt, men också i 
kombinationer där dessa produkter kan ge varandra 
draghjälp. Vilka varor kan kombineras? Vilka produkter 
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säljer varandra? Om den exklusiva lampan hängs över 
det dukade bordet kanske fler kunder köper de billigare 
servetterna? 

Av handlarnas och de butiksanställdas berättelser 
förstår vi att butiken utgör omsorgsfullt arrangerade 
scener som ställer krav på både handfasta kompetenser 
och abstrakta förmågor i arrangerandet av vardagliga 
varor till stilleben med ”rätt känsla”. I handlarnas och 
de butiksanställdas berättelser finns flera trådar som 
anknyter till olika förmågor att iscensätta produkterna 
som åtråvärda konsumtionsobjekt. Det handlar om 
att göra det ”fint”, ”mysigt” – att veta vilka produkter 
som med fördel kan presenteras tillsammans – och 
att kunna förhandla ett utbud som både efterfrågas av 
kunden och som man också själv kan stå för. Hemlika 
arrangemang riktar uppmärksamheten mot känsla och 
estetik snarare än mot pris och i butiken beskrivs hur 
man försöker skapa ”koncept” som syftar till att kunden 
ska vilja ta med sig känslan av butiken hem. I säljandet 
av denna känsla – eller ”dröm” som en anställd säger 
– blir inköp och presentationen av varor noggranna 
avvägningar mellan kreativitet och rationalitet som 
kräver förmåga att iscensätta såväl varor som den 
egna personen. De hemlika praktikerna att ställa i 
ordning, arrangera och hålla efter i enlighet med en 
viss estetik tar mycket tid och kraft i anspråk. Flera av 
kvinnorna berättar hur de till arbetet väljer kläder som 
de tycker passar särskilt bra i kustlandskapet eller som 
stämmer med butikens ”koncept”. Kläderna de väljer 
beskrevs som ”semesterkläder” eller ”skärgårdsgarderob”. 
Anpassning av makeup och kläder eller att föra sig på 
sätt som föreskrivs i en särskild miljö kan beskrivas som 
estetiskt arbete (jfr Warhurst & Nickson 2001, 2007; 
Pettinger 2005). Förkroppsligandet av olika roller, t.ex. 
könsroller, är en kompetens som kan uppfattas som 
både begränsande och befriande av arbetstagaren, men 
som kräver insatser i form av tid, pengar och energi. 

I kvinnornas skildringar förefaller dessa estetiska 
aspekter av arbetet som oproblematiska – de upplever 
inte att någon ”kräver” detta av dem och kläderna 
beskrivs som bekväma och lediga. Att bära kläder ur 
butikens eget sortiment beskrivs också som en fördel 
i arbetet, eftersom det stärker den egna trovärdigheten 
i samtal med kunden om klädernas hållbarhet, kvalitet 
och skötsel. Trovärdighet eller att framstå som genuin 
beskrivs av kvinnorna som viktigt och här blir förmågan 
att arrangera, skapa scener och detaljer som kläder 
avgörande i balansakten mellan det som beskrivs som 
äkta eller ”för mycket”. Kravet på estetiska upplevelser 
måste balanseras mot risken att verka överdriven eller 
alltför kommersiell. Det nya och vackra balanseras 
därför mot det äldre och patinerade: köpmansdisken 
får ny färg, lanthandelns pappershållare tas återigen i 
bruk. Dessa inventariers slitna charm blir symboler för 
äkthet och legitimitet – här har det ”alltid” funnits en 
butik. Berättelserna om tidigare butiker omges av ett 
nostalgiskt skimmer och gamla tiders handlare skildras 
som pikanta personligheter som drev verksamhet under 

helt andra villkor än de som präglar dagens detaljhandel. 
En butik med ett utbud av sockerkaka och träskor 
framstår som exotiskt idag när detaljhandeln präglas av 
stora format och en ökande likriktning (Bergström & 
Kolterjahn  2004). Användandet av äldre inventarier blir 
en illustration av butikens plats i kustens historia och 
kulturarv. De ärvda köpmansdiskarna, pappershållarna 
och berättelserna om tidigare handlare är ingredienser 
som positionerar butiken i relation till andra butiker 
och andra platser som beskrivs som präglade av 
överexploatering och dålig smak. Artefakter och 
berättelser som andas historia bidrar till en beskrivning 
av butiken som ”äkta” och blir ett sätt att markera 
distans mot butiker på andra platser. Charmig patina 
och de tidigare beskrivna balansakterna blir således 
viktiga markörer för att upplevas som äkta eller genuin 
av sig själv och andra. Behovet av, eller längtan efter, 
patina kommer också till uttryck i butikens estetik 
där det mysigt slitna blir till ledig lyx när motsatspar 
som nytt och begagnat, fräscht och slitet eller stramt 
och mjukt blandas med symboler från och för olika 
platser, regioner och länder. 

I kustens handel finns också en uppsjö av produkter 
som kräver arbete innan de kan säljas, produkter 
som är begagnade eller som patineras eller på annat 
sätt förändras för att just se äldre ut. Sociologen 
Karen Bettez Halnon (2002) har beskrivit att detta, 
förvandlingen av ”trash-into-treasure”, paradoxalt nog 
kräver både tilltagna resurser och kulturell kompetens. 
Det som förefaller vara spontana lösningar är tvärtom 
omsorgsfullt komponerade stilleben som kräver 
livsstilskompetens och olika typer, och grader, av 
arbetsinsatser för att förfärdigas. Det som här verkar 
enkelt, avslappnat och ledigt – både outvecklat och 
lyxigt – är således i själva verket resultatet av en mängd 
normer, regler och intensivt arbete. Här spelar normer 
och regler kring vad som uppfattas som trovärdigt eller 
passande för kustsamhället och landskapet stor betydelse 
och kräver både eftertanke och arbete. Berättelserna 
om kustbutikens praktiker är i mycket berättelser om 
balansakter och om förmågan att balansera.

AVSLUTNING
I den här texten har jag beskrivit några av 
detaljhandelsarbetets meningsskapande praktiker 
och processer i kustens fritidslandskap. Inledningsvis 
beskrev jag detaljhandelsarbete som bestående av 
både materiella och meningsskapande aspekter och 
att detaljhandeln bidrar till hur vi uppfattar världen. 
Berättelserna från butikens vardag säger oss någonting 
om detaljhandelsarbetets villkor: om hur upplevda 
förväntningar, maktrelationer och möten tar plats i 
butiken. Här får vi höra om betydelsen av atmosfär 
och estetik i säljandet av ”drömmen om kusten” – den 
som fick inledningens bloggare att sucka avundsjukt 
vid tanken på en egen butik. Samtidigt skildrar 
berättelserna också krav på kompetenser och förmågor 
som ställs i kustens detaljhandel. Berättelserna om hur 
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sortiment komponeras och arrangeras och hur man 
klär sig konceptriktigt för att underlätta samtalet 
med kunden speglar olika kompetenskrav. Detta 
ställer krav på butikens estetik och utbud, men också 
på de handlare och anställda som arbetar med att få 
produkterna att verka meningsfulla och funktionella 
för besökare och kunder. Hanteringen av dessa krav 
kräver abstrakta förmågor såväl som handfasta praktiker 
när produktsortiment ska utvecklas och komponeras 
och scener ska arrangeras för att förstärka besökarens 
upplevelse och göra denne till en kund. 

Butikens vardagspraktiker av materialisering och 
meningsskapande kräver fingertoppskänsla för estetiska 

och symboliska gränser. Här möts och balanseras 
krav på (kommersiell) äkthet och originalitet med en 
efterfrågan på det massproducerade internationellt 
gångbara. Ofta innebär arbetet balansakter mellan 
det allmänna och det specifika, det privata och det 
offentliga, mellan avslappnad elegans och charmig 
avskavdhet. Ibland förefaller butikens flirt med det 
hemlika närmast motsägelsefull: ofta ger just det 
hemtrevliga och hemlika också upphov till krav på 
gräns- och känsloarbete. Dessa kvinnors berättelser om 
att göra rum – hur de arbetar med att ta fram, arrangera 
och iscensätta produkterna – är konkreta uttryck för 
hur mening och materialitet vävs samman i butiken.  
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Comics and Cultures: Narrating the Self and Other in 
Persepolis

Shereen Honary

This article performs a close reading of Marjane 
Satrapi’s Persepolis. The memoir portrays Marjane 
coming of age in Iran in the aftermath of the Islamic 
Revolution (1978-79), her brief life in Europe, and her 
readjustment to Iran after the Iran-Iraq war (1980-
89). However, having lived in two different cultures, 
the other characters she encounters define her as 
neither “Western” nor “Iranian,” leaving Marjane to 
feel in an ambiguous “in between” cultural position 
that leaves her without an identity. This process of 
“othering” in the role of shaping Marjane’s identity 
within a transcultural narrative will be examined. The 
narratological approach uses focalization, observing 
the narrative perspective of the first-person voice 
of Marjane. The purpose in analyzing the narrative 
perspective from this approach seeks to determine 
what Marjane defines for herself and her own sense 
of identity apart from what others define for her. It 
will be demonstrated that othering greatly impacts 
how Marjane perceives her identity, and will further 
speculate the productivity of defining people with 
transcultural experiences as having fragmented, 
“in-between” identities. While perspectives of 
transcultural identity may risk encouraging othering 
and marginalization, this analysis focused on the 
personal narrative perspective hopes to demonstrate 
a constructive approach to reading first-person 
narratives involving cultural pluralism.

Key Words:
Focalization; graphic novels; memoirs; identity; 
othering; transculturalism; Iran

INTRODUCTION
As a young person discovers his or her self-
understanding, this process is equally affected through 
encounters with the Other: other people, cultures, 
ideas, and locations. One contemporary example 
of such interactions occurs within the narrative of 
Persepolis, an autobiographical novel by Marjane 
Satrapi. Satrapi tells her coming of age story living 
in both Iran and Europe in the aftermath of Iran’s 
Islamic Revolution in 1978-79. Particularly, Marjane 

encounters geographic and cultural notions of identity 
and belonging that impact her own identity formation. 
This occurs first upon moving to Austria at age 14 
where she attends school away from the rocky political 
situation in Iran. Then 4 years later, she returns to a 
drastically different postwar Iran and Iranian society 
that ultimately challenge her readjustment. At these 
points of cultural contact, Marjane discovers how 
others define her in relation to themselves. A heavy 
downfall occurs after her return to Iran when Marjane 
finds herself in an identity crisis. With restricted 
access to both Austrian and Iranian society, she 
explains: 

My calamity could be summarized into one sentence: 
I was nothing. I was a Westerner in Iran, an Iranian 
in the West. I had no identity. I didn’t even know 
anymore why I was living (Satrapi 2007: 272).

Her resolution to this crisis occurs as she develops a 
consistent sense of self, which is most notable in the 
process of developing her personal democracy, and then 
articulating this democracy to others. Furthermore, yet 
less obvious, is that her personal democracy consistently 
exists as a continuous base woven through the entire 
narrative, which exists in the form of her first-person 
perspective telling the story. For this reason, the 
narratological approach called focalization will be applied 
to analyze the different narrative tracks that work to 
bring forth this perspective. By focusing the analysis to 
what Satrapi’s first-person perspective interprets of her 
identity, this article reveals how Satrapi’s interpretations 
add a different layer to the preexisting and complex 
interpretations of migration and transcultural identities. 
It will also question the extent to which dominant 
views still hold fast to assume the “West” and the 
“East” are fixed, stable, and unmoving cultures of which 
migrants are cast to exist as fragmented or unidentified 
in between otherwise fixed cultures. An analysis focused 
on her consistent narrative voice, rather than on the 
continuously changing definitions of identity by others 
around her, will therefore demonstrate how, despite 
having transcultural experiences, her identity does not 
exist unstably between supposed stable and defined 
cultural spaces. 
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NARRATOLOGY, FOCALIZATION, 
AND THE GRAPHIC NOVEL
In narratology, the method of focalization distinguishes 
between the story narration and the narration of 
a character’s cognitive processes (Horstkotte and 
Pedri 2011: 330). Basic types of focalization include 
external focalization in contrast to internal focalization 
(Toolan 1988: 69). Whereas external focalization 
occurs outside of the story and and dissociates from a 
character in the text, internal focalization refers to the 
events presented through the restricted cognition and 
perception of a specific focal character (Herman, Jahn, 
and Ryan 2005: 173). The perspective in Persepolis is 
thus internal focalization, and also specifically fixed 
internal focalization as the narration is fixed to the 
protagonist, Marjane ( Jahn 2005: 174). Her position 
is able to report feelings, thoughts, and reactions of 
herself and several characters (Toolan 1988: 70-71). 
Furthermore, two perspectives come from Marjane 
at once. First is the focalizing subject, or, Marjane’s 
younger persona who “sees” the events as they occur, 
and the second is the narrating subject telling the 
story, or, Marjane’s adult persona who “speaks.” In the 
structure of autobiographical narration, and for the sake 
of readability, the subject “who sees” will be referred 
to as the “experiencing-I” voice, while “who speaks” 
reminiscently about the events is called the “narrating-I” 
(Löschnigg in Herman, Jahn, and Ryan 2005: 34).

Satrapi’s artistic choice setting apart her work from 
other autobiographical narratives is her use of drawings 
to visually symbolize her characters. Recently the 
term “graphic novel” emerged to describe works like 
Persepolis, where “dual narrative tracks of word-and-
image combine to register temporality spatially” (Chute 
2008: 452). In other words, symbolic representations of 
specific moments, events, and interactions in Marjane’s 
memory are drawn into designated panel-spaces across 
the page. We can therefore understand Persepolis as 
a graphic novel. (fotnot 1) Applying focalization 
to analyze the narrative tracks of graphic novels is 
still a relatively new approach in scholarship, but the 
aim is to find the most productive way to analyze 
the simultaneously occurring visual and verbal tracks 
(Horstkotte and Pedri 2011: 331). For the purpose of 
this article, approaches of focalization that consider 
the internal perspective of Marjane in both image 
and text are the most useful for this analysis. In the 
following three sections, select examples directly from 
the narrative will be described. Then, an analysis using 
focalization will follow to explain how these narrative 
points exemplify Marjane’s identity crisis and what her 
narrative tracks reveal. 

“AN IRANIAN IN THE WEST”
Beginning in Vienna, Marjane feels the differences 
between Iranian and Western culture. Not only are her 
own assumptions of Western life challenged, but also are 

the assumptions that Westerners predispose of Marjane. 
In one instance, Marjane is on a tram in Vienna when a 
stranger yells at her in German. Her narrating-I tells us: 
“It was an old man who said “dirty foreigner, get out!” 
I had heard it another time in the street. But I tried to 
make light of it. I thought that it was just the reaction 
of a nasty old man” (Satrapi 2007: 177).  Then, another 
memorable experience of which Marjane’s narrating-I 
refers to as “the famous day” she receives a derogatory 
comment from the mother superior in the boarding 
home where she lived in Vienna. Here, Marjane’s 
narrating-I explains she was so hungry that one plate 
of food wasn’t enough, so she brings the entire pot of 
her dinner down to the TV room where she eats and 
watch TV. She adds that she loved this privilege to eat 
in front of the TV because it was strictly forbidden in 
her parent’s home (176). When the mother superior 
sees her eating straight out of a pot, she admonishes 
Marjane by targeting her Iranian heritage: “…What 
kind of manners are these? It’s true what they say about 
Iranians. They have no education.” Not one to take 
an insult however, Marjane quickly retorts, “It ’s true 
what they say about you, too. You were all prostitutes 
before becoming nuns!” (177) The conclusion of this 
experience shows Marjane in the office of the mother 
superior’s assistant to condemn her comment. Although 
she is expelled from the boarding home, the narrative 
tracks switch back to the narrating-I perspective to 
conclude to the reader: “In every religion, you find the 
same extremists” (178).  

After being specifically targeted for her Iranian or 
“foreign” status, Marjane tries to deny her Iranian 
nationality altogether. This occurs when a young man 
asks Marjane her nationality and she tells him she 
is French. Unconvinced, the young man says she has 
a “funny accent for a French girl,” and Marjane is 
portrayed walking away with a guilty look on her face 
for her actions. As if feeling the need to justify to the 
reader of her reasoning for denying her nationality, 
her narrating-I explains that she does this because: 
“…at the time, Iran was the epitome of evil and to be 
Iranian was a heavy burden to bear” (195).  

“A WESTERNER IN IRAN
Marjane’s exposure and interaction with European 
life has indeed impacted her awareness of herself 
with respect to her Iranian heritage, and has also 
made her aware of the role others have on her sense 
of belonging. Her Iranian heritage made it difficult 
for her to identify with Europeans, whereas in Iran, 
her European exposure is now a target for others as 
attempts to re-situate herself with Iranians. By this 
time in Iran in 1988, the war with Iraq has ceased, yet 
there still remain obvious divides among the ideologies 
of society. Marjane narrates that the Fundamentalist 
Iran, which exists in the public and political ideological 
sphere, reflects fundamental religious views and rules 
of conduct expected of society. This contrasts with an 
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“Occidentalized Iran,” or, Iranians who had employed 
aspects of Western culture as both relief from and 
rebellion against the oppressive regime (Leservot 
2011: 123). These acts of Western culture exist more 
prominently in the private sphere of society, but when it 
is visible in public, they are considered acts of rebellion, 
such as intentionally wearing Nike sneakers or bright 
lipstick directed against the Islamic dress code. 

These social divides become apparent to Marjane when 
she reunites with her childhood friends. A large panel 
image depicts this moment by focusing in on the faces 
of three girls, and a slightly offset Marjane. Her friends 
are shown obviously made-up, with lipstick, eyeliner, 
sculpted eyebrows, and colored, trendy hairstyles. Little 
stars have been drawn around the girls to exaggerate 
their primed appearances. In contrast, Marjane has no 
makeup or stars around her head. She is drawn slightly 
distanced from her friends, and she has a gaping look of 
surprise. At the bottom of this panel, Marjane narrates 
to the reader: “... They all looked like the heroines 
of American TV series, ready to get married at the 
drop of a hat, if the opportunity presented itself ” 
(Satrapi 2007: 259). One of her friends asks Marjane: 
“Why do you look like a nun? No one would ever 
guess that you’d lived in Europe” (259). Relying only 
on her outward appearance, Marjane’s friends do not 
associate her with the images they assume about what is 
“Western.” And furthermore, Marjane likens her Iranian 
friends to American TV stars. Ironically, while Marjane 
does not outwardly dress as a Western woman and in 
fact looks closer to a “nun,” another scene pulls her 
identity in the opposite direction of this image. This 
is when her friends ask Marjane if she had lost her 
virginity, and Marjane responds honestly: “Of course! 
I’m nineteen!” Her friends press on, “So, do tell, how 
was it?” Marjane responds, “It depends with who. It ’s 
not always pleasurable.” At the realization that Marjane 
had relations with more than one man, one girl asks 
her angrily, “So what’s the difference between you and 
a whore???” Again, Marajane’s narrating-I comes in 
to conclude to the reader: “Underneath their outward 
appearance of being modern women, my friends were 
real traditionalists…To them, I had become a decadent 
Western woman” (270).  

“I WAS NOTHING”
It makes sense, then, that Marjane comes to a point of 
utter confusion: “My calamity could be summarized 
in one sentence: I was nothing. I was a Westerner 
in Iran, and Iranian in the West. I had no identity. I 
didn’t even know anymore why I was living” (272). In 
this scene, the image of Marjane that corresponds to 
her narrative is drawn as an empty, white and faceless 
silhouette of her body outlined by a black background. 
While the visual image of her experiencing-I is faceless 
and voiceless, the narrating-I perspective still exists 
to tell the reader the point of crisis she had reached. 

ANALYSIS
Marjane’s experiences first demonstrate her interaction 
with the Other, and the role of others in the extent to 
which she can claim identity with Western or Iranian 
culture. Beginning with the notion of the “Other,” the 
concept is rather familiar within literary criticism, and 
can simply refer to how individuals and groups who 
have their own familiar ideology also form an “image” 
of another people with which to compare and contrast. 
This image refers to the “more or less vague complex of 
ideas existing among the member of one people about 
the qualities, the customs, the outward appearance, the 
culture of others” (Hollander 1948: 217). Other literary 
critics have expanded upon this in their various fields, 
and Edward Said’s groundbreaking work Orientalism 
(1979) concerns the Other in terms of the direct or 
indirect control from European colonization of other 
cultures (Said 2003 [1979]: 5). Said’s work emphasizes 
how processes of “othering,” in which the justification 
of domination and perceived superiority of the West, 
results in unequal and divisive “us” versus “them” 
attitudes that have had devastating results in colonial 
history. Examples of dehumanizing types of othering 
can include idealizing another culture or individual 
as “exotic” or “sexualized,” or, as “savage,” “demonic,” 
or “uncivilized.” 

Such dehumanizing forms of “othering” are present 
in Persepolis, as when Marjane is called a “dirty 
foreigner,” or when the mother superior assumes she 
is “uneducated” because she is Iranian. Finally, Marjane 
anticipates a reaction from a young man asking where 
she is from, and to avoid any perceived prejudice, she 
tells him she is French. Then back in Iran, Marjane 
surprisingly experiences forms of othering that stem 
from the Iranian perception of a “Westerner” in contrast 
to what is a perceived Iranian. In this case, Marjane’s 
outward appearance deems her a “nun” to her friends, 
while her sexual experiences label her a “whore.” 
Particularly important to note is the gendered form 
of othering she experiences of being labeled between 
only two choices for women to belong: either “chaste” 
or “whore.”

The role of others and the process of “othering” are 
clear in preventing Marjane from belonging to Iran or 
the West. This lack of belonging brings up a central 
theme in narratives of migration from one culture to 
another, that is, of feeling relegated to a space “in 
between” by others from both the home and host culture. 
James Clifford points out that this sense is commonly 
reported for those within the “diaspora” (Clifford 1994: 
306).  Broadly defined, the diaspora has become “loose 
in the world” due to the effects of “decolonization, 
increased immigration, global communications, and 
transport – a whole range of phenomena that encourage 
multi-locale attachments, dwelling, and travelling 
within and across nations” (Clifford 1994: 306). The 
diaspora is thus “generally the movement and relocation 
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of groups of different kinds of peoples throughout the 
world (McLeod, 2010 [2000]: 236). The notion of 
the diaspora expands to include the multi-directional 
coming and going of peoples, of border crossing, of 
multi-cultural contact, and is understood as in flux 
rather than in stasis. From this sense, the diaspora 
is not limited to a specific region, type or culture of 
people, but applies in a broader sense to the movement 
of people.

As exemplified through Marjane’s experience, the 
feeling of living “in-between” cultures and the sense 
of being “out of place” occurs when she encounters 
others who identify with the host culture. In Homi 
K. Bhabha’s “The Location of Culture” (1994), the 
“in-between” position is an opportunity, or, to allow 
for elaborating singular or communal strategies of 
selfhood to initiate new signs of identity. From this 
perspective, the in-between can act as a privileged 
position, as one is at an advantage to know and exist 
within a plurality of ideologies and cultures. From 
perspectives on authenticating the space in between 
cultures, it is thus a positive opportunity to embrace 
movement rather than fixity, thus extending to include 
the human experience and identities as fluid. Such a 
position might therefore provide a newer model to 
prepare us for the type of changes occurring in our 
increasingly inter- and trans- cultural world. Further, 
such a model can challenge former tendencies to 
hold onto ideas of peoples and cultures that tend to 
divide into “us” versus “them” attitudes, and which can 
encourage processes of othering. 

Nevertheless, if we consider that embracing the in-
between culture space has the advantage to deconstruct 
fixed constructions of “West” and “East,” is it possible 
for all people to embrace a fluid model of cultural 
pluralism? Or does this simply create a third, yet fixed 
space to relegate people of a diaspora? In Marjane’s case, 
she was cast to an indefinite space where she lost her 
identity and hence her authority, and as such, suggests 
that the problem is that the others she encountered 
did not recognize this space as one that is in mutual 
existence with themselves. For example, the word 
choices her narrating-I uses is revealing of how spaces 
of “West” and “East” are still perceived by the other 
as fixed: “I was a Westerner in Iran, an Iranian in the 
West.” As it is clear, Marjane feels as if she is neither 
here nor there, thus highlighting one problem when 
the “West” and an “East” are defined in opposition 
to one another. Marjane’s situation thus appears only 
to relegate her to yet another space, and one without 
definition, for which others can continue marginalize 
and identify against. 

Leslie A. Adelson questions this tension in her 
analysis of Turkish migrants in Germany where recent 
literature written by people of migration are bracketed 
as “migrant literature” (Adelson 2005: 3). Even the 
very word “migrant” conjures an image of movement, 
which can easily become a label for only specific people 

(3). Again, the problem is when a group of people are 
perceived as unstably in flux in contrast to a perceived 
stable community of the host country. In agreement 
with Adelson is Jane Hiddleston’s work on the idea 
of community. Hiddleston points out that a much 
realistic description of our intercultural encounters 
exist as fluid interactions, where perceived oppositional 
confrontations (i.e., of “West” versus “East”) occur 
instead in a series of relations (Hiddleston 2005: 
33). In other words, a more realistic model of our 
current cultural interactions already displays fluidity, 
not fixity and opposition. However, this must first be 
acknowledged before attempting to dislodge notions of 
fixed spaces in our cultural encounters. As Persepolis 
demonstrates, the “in between” placement is not a 
position of power for her so long as spaces continue 
to exist in opposition to one another and so long as 
these spaces are unchanging. It is for these factors 
that Marjane defines this space in between as where 
she has no identity, rather than authenticating this 
where she can embrace a new, plural identity. Marjane’s 
position instead is only further marginalized apart from 
others, and demonstrates the role of others in defining 
her identity. Thus, the in-between location is only 
problematic when it creates a new albeit marginalized 
space of otherness to which she is relegated.

SELF-RECOVERY: THE FIRST-PERSON VOICE

Despite the setbacks Marjane narrates, she does 
manage to overcome the challenges to her identity 
and self-image. Interestingly, it is Marjane herself, 
through expressing her personal voice, that she 
makes her individual persona visible within her social 
setting around her. Whereas the in between space was 
unfavorable for Marjane to authenticate her identity, 
an analysis of Marjane’s narrative voices can offer a 
less ambiguous and more tangible identification of 
her identity than the space “in between” can offer. Her 
narrating voices, whether the experiencing-I voice or 
the narrating-I voice, exist consistently throughout 
the narrative as active, perceivable evidence of her 
identity. Her experiencing-I portrays her experiences 
while her narrating-I is at the advantage of looking 
back retrospectively to analyze the situation with her 
personal viewpoint, to critique her experience, and to 
say what she could not or did not say to the “other” 
when she experienced forms of othering. In this sense, 
her personal democracy, or personal viewpoints, are 
consistently “speaking.” For example, at the conclusion 
of her infamous nun experience, her narrating-I serves 
to make a critique about religious extremism when 
she concludes that in every religion we can find 
extremists. That is, by removing the association of the 
term “religious extremism” from the religion of Islam, 
and then blurring this term to include all religions 
as capable of extremism, she both reveals her own 
viewpoints in such a way that compels the reader to 
see this connection. Or, when her friend assumes she 
is a “whore,” Marjane’s narrating-I track takes the 
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reader aside to point out the contrasting ideologies 
in Iranian society. Finally, although her experiencing 
persona loses her identity, Marjane still exists on the 
narrating-I track to narrate this loss to the reader. 
Her narrative statement is active to explain when she 
was cast outside the West or Iran and further reveals 
her critique of the very relevant concerns regarding 
identity upon intercultural contact. Thus, the narrative 
statement compels the reader to question to what extent 
we may hold onto fixed notions of cultures, locations, 
and societies. Furthermore, we might question how 
these notions shape our interactions with others, or, to 
what degree we allow unchanging ideas to contribute 
to destructive processes of othering, rather than 
constructive processes of understanding.

A final example powerfully demonstrates how Marjane 
recovers her individuality at the University of Tehran, 
when she and her classmates are called to a lecture 
entitled “Moral and Religious Conduct.” The lecture 
asks students to conduct themselves decently, and 
specifically addresses the women to wear longer veils, 
to stop wearing makeup and wide-leg trousers that 
were in vogue at the time. Marjane confronts the 
committee, saying that a longer veil would hinder her 
from moving freely when she draws in the art studio. 
She also questions why the religious authorities were 
opposed to the wide-leg trousers, arguing that the 
shape of the trousers hide women’s curves effectively. 
She ends her monologue asking if religion is merely 
opposed to fashion rather than preserving women’s 
physical integrity (Satrapi 2007: 297). 

For challenging the committee, the Islamic commission 
summons Marjane, and to her surprise, the authority 
praises her for “always saying what you think” (298). 
Rather than expelling Marjane, he asks her to design 
the uniform that she envisages would suit the needs 
of the art students. Marjane’s narrating-I track ends 
this panel saying, “And this is how I recovered my self-
esteem and dignity. For the first time in a long time, I 
was happy with myself ” (298). This is a noticeable turn 
from the point of Marjane’s perceived lack of identity 
and attempted suicide. Analyzing this narrative on the 
experiencing-I track clearly reveals how the personal 
narration of her views ties into her recovery of her 
identity. From a narrative perspective, this is visible 
when she uses personal pronouns such as “I,” “my,” 
and “as a woman,” emphasizing her individual self to 
her audience (297). In this case, the experiencing-I 
communicates her critique while the narrating-I is 
silent. Again, this is a noticeable difference when she 
had lost her identity, as her experiencing-I voice was 
completely absent while her narrating-I voice was the 
only narration available to speak during her downfall. 
Satrapi also artistically emphasizes this recovery on 
the visual track by drawing her comic persona in such 
a way to individualize both her physical self and her 
voice. For example, her character is drawn as the only 
person standing while her classmates are seated (297). 

Visually, it appears that her character is speaking to her 
readers, as if she were addressing us directly because 
the image of her persona faces the reader. Images of 
the classmates around her are drawn with their gazes 
directed respectfully toward Marjane as she speaks, 
further commanding the reader’s attention on her 
character. She is also the only one speaking at the time, 
and her voice is captioned within the speech bubbles to 
emphasize a clear authority over her voice to which she 
claims authority. By individuating her character and her 
voice, and the visual effect commanding the audience’s 
attention, Marjane’s experiencing-I track acts in the way 
her narrating-I track had done previously to compel 
the readers to reconsider previously held notions. 
For instance, the visual and narrative picture Satrapi 
creates of herself is that of a woman speaking openly 
in a country often assumed to have silenced women. 
This therefore challenges a common assumption that, 
when left unchallenged, can fixate this conception as 
a truth, of which practices of othering women in Iran 
might continue. On describing the narrative structure 
in conjunction with the images, Rocio Davis explains 
that reading visual narratives require an increased 
interpretive effort on the part of the reader. That is 
to say, the reader must work to interpret both image 
and text. Davis suggests that, in putting forth more 
interpretive effort, this gives room for the audience 
to reconsider previously imagined concepts about 
Iran, transcultural interaction, and strategies of self-
representation or identity formation (Davis 2005: 271). 
So, while working to interpret the multiple narrative 
tracks, we also participate alongside Marjane-as-
narrator through her process of self-understanding. 
The drawn images furthermore allow for a spark of 
recognition in memory with which both reader and 
narrator identify. By incorporating the reader and 
narrator in a mutual process, this demonstrates how 
encounters with the Other exist in a relational, rather 
than oppositional, process of interaction.

Thus, her conclusion that this experience helped her 
redeem her self-esteem and dignity is clear in the way her 
character’s identity is visually and verbally perceivable, 
rather than being lost in between an indefinite space. 
As she speaks to the “other” represented both in the 
audience within the narrative as well as the “other” 
represented in the audience of her readers, we can see 
this relational interaction with the other through this 
narrative conversation. 

CONCLUSION
As we have seen, Marjane experiences forms of othering 
in both the “West” and in Iran, and from the perspectives 
of othering, her position of neither here nor there leaves 
her without an identity. In this sense, she could not 
turn the in-between space into a redefinition of her 
identity because it was not acknowledged by others. If 
it makes more sense to view her experience and those 
experiences of cultural encounters as relational, rather 
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than fixed, we can see this in the relational presence 
of her narrative voice with other characters and with 
the others in her audience. Finally, the critiques she 
makes translate her culturally plural experiences. That 
is, the structure of her narrative tracks exemplifies how 
such relational encounters occur. A sort of cultural 
synapse, if you will, occurs in drawing connections 

between notions previously placed in opposition to 
one another. In this sense, there leaves no room to 
fall perilously and silently “in between” but rather to 
exist as an active participant on a mutual and even 
level and creating common grounds for those gaps 
and cracks that still lie ahead in our journey towards 
cultural understanding. 
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