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Drivkrafter och platser för kvinnligt stilskapande 
 
 
 
 
 
Inom speciellt den engelska ungdomskulturforskningen har det gjorts 
många studier av ungdomars stilar och då speciellt manliga subkultu-
rella sådana.1 Få har dock studerat själva stilskapandet och ännu färre 
det kvinnliga stilskapandet, d v s den process som föregår den ”färdi-
ga” stilen.2 Kanske beror det på att stil är resultatet av en komplicerad 
process som inbegriper bl a kön, klass, identitet och etnicitet. Stilen har 
utformats på platser som använts på ett könsspecifikt sätt. Det finns 
olika drivkrafter för det kvinnliga stilskapandet som ibland är intimt 
sammanlänkade och ibland helt separerade. Stilskapandet kan till 
exempel ha drivits fram ur ett sökande efter identitet och (mer spe-
           
1 Se t ex Willis (1977/1981) och Hebdige (1979). Den starka inriktningen på 
studier av manliga subkulturer kritiserades av feministiska forskare från CCCS (t 
ex McRobbie1980/1984), som påpekade att flickor mer sällan och i mindre grad än 
pojkar är knutna till subkulturerna. Likaså är det birminghamska stilbegreppet 
utformat under studier av subkulturer i offentliga miljöer, vilket bidrar till att 
flickorna utesluts, eftersom flickorna i högre grad än pojkarna vistas i hemmet. I 
spåren av denna kritik kom flera studier som satte flickorna i centrum (även om de 
i mindre hög grad handlade om stil) som Spender (1982), Stanworth (1983), 
McRobbie & Nava (1984). 
2 Angela McRobbie hör till de få som försökt i sin essä ”Second-hand dresses and 
the role of the ragmarket” (1989) där hon sätter in intresset för andra-handskläder i 
en social kontext. Jag är medveten om att en stil aldrig är ”färdig” i betydelsen 
avslutad, i och med att den hela tiden utmejslas och kan förändras under en så kort 
tidsrymd som t ex en fest. Jag talar istället om den fastfrusna bild av stil som sub-
kulturforskare studerat på offentliga platser som gator och klubbar och som vem 
som helst kan studera i möten med olika människor i såväl stadsmiljöer som på 
landsbygden.  
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cifikt) könsidentitet. Den kan ha sitt ursprung i ”kvinnlighet som mas-
kerad” och i könsspecifika sociala förhållanden. Den kan vara anpass-
ning och motstånd och den kan vara mer eller mindre estetiskt expe-
rimenterande och kreativ. Denna text ska beröra allt detta, utan att göra 
anspråk på att finna en källa till eller bygga en bestämd teori om stil-
skapandet. 

Det ska alltså inte handla om subkulturell stil, utan om unga kvin-
nors stilskapande i allmänhet. Resultatet av detta stilskapande ser vi 
runt omkring oss dagligen; det står helt klart att icke-deltagande i sub-
kulturer inte innebär stillöshet. Denna text ska också handla om var 
detta stilskapande sker och varför, eller med andra ord, vilka platser 
som är centrala och vilka drivkrafter som finns för det kvinnliga stil-
skapandet. De intima sfärer eller platser som kommer att beröras är bu-
tiken och provrummet, samt hemmet och flickrummet. Texten slutar 
där många andra har börjat, nämligen vid flickors stilskapande i det 
offentliga.3 Med ordet drivkrafter avser jag olika sociala, psykologiska 
och estetiska förklaringar till kvinnors upptagenhet av kläder och 
mode.  

Alla människor är beroende av att textilindustrin saluför kläder, 
men människor bryr sig i olika hög grad om vad som saluförs som mo-
dernt, d v s modet. Allmänt kan man ändå säga att modet påverkar de 
allra flesta, men sedan varierar det från inidivid till individ hur det an-
vänds i det egna stilskapandet. Modet ger möjlighet att på en och 
samma gång tillfredsställa individens önskan om identifikationsmöjlig-
heter (jag vill vara som de andra) och – genom personligt stilarbete – 
ge möjlighet att särskilja sig, att vara unik (Christensen 1986).  

 Eftersom stil alltid innehåller beståndsdelar från modeindustrins 
marknad, kan individen aldrig stå helt fri från modets diktat. Men stil är 
en avvägning mellan modets kollektivitet och individens personlighet 
(Sellerberg 1987) och därför måste konsumtion alltid ses i sitt 
sammanhang. Det måste ses som ett arbete där varan, från att ha varit 
statens eller kapitalets egendom, i varierande grad transformeras till 

           
3 Jag använder begreppet offentlig i en mindre strikt mening än i den klassiska of-
fentlighetsteorin, och syftar i anslutning till en av dess vardagliga betydelser – ”öp-
pen eller tillgänglig för allmänheten” (Bonniers svenska ordbok 1990 s 375) – just 
på sådana arenor, platser eller verksamheter som är tillgängliga för i princip vem 
som helst eller riktar sig utanför den enskilda individens privata (intim-) sfär. I 
denna text räknar jag något oegentligt lönearbetet till det offentliga. 
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något annat, genom att associeras med en speciell individ eller grupp.4 
Konsumtion är mycket annat än enbart en ekonomisk aktivitet: det 
handlar också om drömmar, kommunikation, konfrontation, social och 
psykisk identitet. Intressefokus i denna text ligger på hur unga kvinnor 
utnyttjar marknaden för eget stilskapande, men jag vill understryka en 
gång för alla att marknaden också utnyttjar unga kvinnor, även om 
detta problem inte utgör centrum för just denna text. 

Alla människor har stil, aldrig mer eller mindre, men däremot mer 
eller mindre konsekvent (från ett sammelsurium av detaljer till 
enhetligt designade kläder), kollektivt (från det individuellt unika, över 
subkulturerna till mainstream), reflexivt (från omedvetet till ytterligt 
medvetet) och estetiserat. Ytterligheterna vad gäller det sistnämnda kan 
beskrivas som å ena sidan en person som bara är intresserad av 
klädernas praktiska funktion, och å andra sidan en som noga väljer 
kläder med hänsyn till utseende och skönhet, varvid stilen blir ett i 
högsta grad personligt uttryck för en specifik estetisk förmåga.  

Möjligheten till estetisering av kroppen har alltsedan romantiken i 
huvudsak varit kvinnornas privilegium. Å ena sidan kan denna esteti-
sering ses som styrd av den manliga blicken, men å andra sidan har den 
skänkt kvinnor ett område där de kunnat få utlopp för kreativitet: i en 
tillvaro som känns oföränderligt statisk och som individen ofta har få 
möjligheter att påverka, utgör i alla fall kroppen och kroppens yta en 
möjlighet till förnyelse och en plats för att skapa något. I klädedräkten 
har kvinnor funnit möjligheter att förändra sig, att vara i rörelse och att 
experimentera med sig själva och den kvinnoroll som den 
androcentriska kulturen tillskrivit dem (Ganetz 1989a). 

 
 

Från mode till stil 
 
Modeindustrin är inget slutet, monolitiskt system, som ensamt dikterar 
vad som är ”inne” och ”ute”. Den är i själva verket starkt influerad av 

           
4 Se t ex Miller (1987 s 189 ff), som i likhet med andra nutida konsumtionsforskare 
tar avstånd från synen på varan som ”an estranged and autonomous force which 
imposes itself on us as people who are eminently exchangeable one for another.[...] 
It is an approach predicated on reducing consumption to the nature of the 
commodity, and the consumer to the process by which the commodity is obtained.” 
Se också de Certeau (1974/1984), Carter (1984), Nava (1987), Ewen (1988), 
Tomlinson (1990) och Featherstone (1991). 

205 



HILLEVI GANETZ 

subkulturerna, ”gatans mode”, som allt mer tar över rollen som främsta 
inspirationskälla för modevärldens kreatörer.5 Vad dessa gör är att ta 
över subkulturernas stilspråk, moderera det litet och sedan sälja det i 
massupplaga. Men i och med att subkulturernas stilelement finns 
tillgängliga på t ex Hennes & Mauritz’ klädstänger, så dör deras sub-
kulturella betydelse delvis, men inte helt. Subkulturernas spjutspetsar 
hastar vidare i jakt på orginalitet och autenticitet, med modeindustrin i 
hälarna. Men resten av publiken – ”de mer vanliga” – kan för en kort 
tid åtnjuta den av subkulturerna skapade kvardröjande aura av krea-
tivitet och individualitet som vidlåder resterna av vad som återstår efter 
deras brådstörta flykt från marknaden.  

Modets diktat har om inte helt upphört, så i alla fall försvagats.6 
Sedan efterkrigstiden har modetidningarna allt mindre handlat om ett 
allenarådande mode, och mer om alla de möjligheter till personlig stil 
som modet ger. Så här skildrar Femina höstens mode (nr 9/91): 

 
Livsstil och personligt uttrycksbehov känns betydligt väsentligare i 90-talets 
mode än både kjollängdens centimetrar och axelvaddars vara eller icke vara. 
Det här är den stora valfrihetens höstsäsong […]. 

 
Varför denna förskjutning från mode som absolut diktat till mode som 
språngbräda för individuell stil? Här finns flera förklaringsmodeller 
(och fortsättningsvis sätter jag kvinnor i centrum). 

För det första har kvinnan i vår kultur varit (och är) den Andra, det 
osynliga och okända.7 Hon har varit gömd bakom en mask av 
”kvinnlighet” – kulturellt och socialt konstruerad – som nu börjar 
krackelera. Att bli helt synlig, att realisera sig på det sociala fältet, har 
länge varit ett av huvudmålen för kvinnorörelsen. Medan kvinno-
rörelsen på ett mer explicit och utmanande sätt arbetat med symboler 
för kvinnlighet (som t ex den tidiga rösträttsrörelsens ”maskulina” 
klädsel, 60-talets BH-bränningar och 90-talets unga feministers till-
spetsade stilisering av kvinnlighet), så har den stora gruppen kvinnor 
som inte aktivt deltar i kvinnorörelsen, men som ändå dragit fördel av 

           
5 McRobbie (1989) talar om ”the death of the designer” och att förutom de 
ungdomliga subkulturerna har de nya medierna (som t ex rockvideon) ett stort 
inflytande över moden och trender.  
6 Povlsen (1986). Se även Wilson (1989). 
7 Här använder jag begreppet ”den Andra” som beteckning för ”kvinnan som det 
andra könet” i mannens fantasi. För ytterligare distinktioner se Reeder (1990 s 
469f).  
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dess landvinningar, också gjort sig till synliga subjekt med hjälp av de 
möjligheter att sätta kvinnlighet på spel som en individuell tolkning av 
modet ger.  

En annan förklaring är den gradvisa bortnötning eller erodering av 
vardagslivets normer och traditioner, den erosionskris som kastar oss 
alla in i en kulturell friställning där traditionernas kraft försvagas.8 Vi – 
och särskilt de unga – är inte längre lika hårt uppbundna av det tvång 
och förtryck som fanns i de gamla livsmönstrens regler och normer, 
samtidigt som vi står utan det stöd som traditionerna också innebar för 
individens livsval och handlande. Nutidens unga människor är inte lika 
uppbundna av föräldrars och grannars livssätt, och på ett helt annat sätt 
än förut förväntas det att unga ska fatta sina egna beslut, leta sig fram 
på egen hand och forma sin egen identitet. Förebildernas och auktori-
teternas kraft har försvagats, samtidigt som det finns ett överflöd på 
ideal och ledbilder, ofta producerade av massmedier (Fornäs 1989). Det 
senmoderna samhället karaktäriseras av en individualisering; att välja 
har blivit en fråga för den enskilda individen som sådan snarare än som 
en del av ett kollektiv (Melucci 1989, Beck 1986). Detta gör att även 
modediktaten förlorat sitt grepp över unga människors liv och att det 
därmed skapats större utrymme för personligt experimenterande i syfte 
att skapa en individuell stil, vilket ytterst handlar om att söka och 
bygga identitet. 

En tredje förklaring till förskjutningen av tyngdpunkten från mo-
dets diktat till individuell stil kan vara modeindustrins decentralisering, 
utvecklandet av massproduktion som sänkt priserna på kläder, och 
billigare och förbättrade distributions- och kommunikationssystem. 
Denna relativa demokratisering har gjort att det inte bara är överklassen 
som kan bära det unika och ”det senaste”; modet har blivit tillgängligt 
för alla. Gränserna mellan klass, kön och nationalitet suddas på det 
symboliska planet ut allt mera. Om Sherlock Holmes hade levat idag 
skulle han haft svårare att dra säkra slutsatser angående klass, natio-
nalitet, yrke etc utifrån en kvinnas klädsel. Sidenunderkläder, spets-
prydda blusar och pärlhalsband massproduceras numera och kan därför 
köpas till rimligt pris. Del efter del av den manliga klädseln har 
annekterats av kvinnorna.9 Afrikanska, indiska och balinesiska kläder 

           
8 Se Ziehe (1989) och Giddens (1991). 
9 Det omvända gäller i mindre grad, vilket säger en hel del om vilket maktförhål-
lande som trots allt råder mellan könen. Kvinnor kan få status i manskläder, men 
inte tvärtom. Willis (1991 s 26) noterar att denna åtskillnad börjar redan tidigt: 
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kan köpas billigt i butiken runt hörnet. Konsumenten står i ett 
teckenkaos och några väljer att försöka upprätta ordning genom att 
iscensätta det som varit genom att t ex välja märken och modeller som 
sedan länge borgat för en stabil och konservativ stil, medan andra beja-
kar kaoset och ser det som en möjlighet att uttrycka sig själv eller 
iscensätta en dröm om vem man vill bli sedd som, med hjälp av den 
aldrig sinande ström av tecken som modeindustrin förser oss med. 

 
 

Några drivkrafter för det kvinnliga stilskapandet 
 

Men vad ligger det för drivkrafter bakom det kvinnliga stilskapandet? I 
det följande kommer jag att gå igenom några sociala och psykologiska 
förklaringsmodeller, men jag försöker hela tiden hålla den estetiska 
dimensionen i sikte. Det finns alltid både sociala och psykiska driv-
krafter och dessutom ett drag av estetisk kreativitet i stilskapandet. 
Denna sistnämnda dimension har en tendens att försvinna i de olika 
förklaringsmodellerna, vilket gör bilden av det kvinnliga stilskapandet 
ofullständig.10 

Först och främst är stil inte bara beroende av kön, utan också av 
klasstillhörighet. En som tidigt försökt att sy samman köns- och klass-
tillhörighet med en syn på kvinnor som subjekt för sina handlingar är 
Ulrike Prokop (1976/1981). Utifrån kvinnors vardagsliv analyserar hon 
det kvinnliga livssammanhanget. Hon menar att den centrala produk-
tivkraften i kvinnors livssammanhang är förmågan till behovsorienterad 
kommunikation (en förmåga att möta andras behov), men att där också 
finns en kulturell komponent: ”former för perception, fantasi, 
spontanitet, imagination” (s 73). Prokop framhåller ambivalensen i den 
imaginära laddningen av vardagen, den är ”inte bara ideologi utan 
också medel att artikulera latent kritik” (s 97). Hon är överhuvudtaget 
kritisk till att se kvinnors ”modefixering” som enbart ideologisk och 
manipulerad. Modet, som å ena sidan är kopplat till socialt skikt och till 

           
”Parents seldom reprimand little girls for dressing-up in boy’s or men’s clothing. 
But all the day-care teachers I have spoken with report that most parents show 
some degree of displeasure (occasionally rebuke and violence) for thier young sons 
who experiment with skirts and gowns while playing dress-up.” 
10 Se också Wilson (1989 s 9): ”Klädedräkten i allmänhet tycks alltså ha en rad so-
ciala, estetiska och psykologiska funktioner; den sammanbinder faktiskt dessa 
funktioner och kan uttrycka dem alla samtidigt.” 
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mannens blick och begär, är å andra sidan ett offentligt bejakande av 
fantasin och av kvinnans egna sexuella önskningar.  

Enligt Prokop är vardagslivet kvinnans domän. I yrkeslivet och i 
det offentliga är hon maktlös, men över gestaltningen av familjesfären, 
lägenheten, kläderna och maten har hon stort inflytande. Hur hon sedan 
gestaltar allt detta är beroende av klasstillhörighet. Prokop menar t ex 
att mellanskiktskvinnan söker dynamisering av vardagslivet, medan 
arbetarklasskvinnan söker ordning. Dock menar Prokop att intresset för 
”det nya” och det ”moderna” vad gäller modet är precis lika stort i alla 
klasser. Modet tycks ”kanalisera (en) längtan hos kvinnorna efter 
offentlighet och inflytande, efter representation och handling” (s 114). 
Men, påpekar Prokop, det tycks vara så att framför allt arbetarklassens 
yngre kvinnor lyckas kompensera sin otillfredsställelse med mode och 
konsumtion, medan mellanskiktens yngre kvinnor inte låter sig 
tillfredsställas med detta, utan istället förmår använda språket och 
andra kanaler för att få utlopp för missnöje och kreativitet. Detta sista 
påpekande är naturligtvis diskutabelt och i mycket ett barn av 70-talet. 

Även intresset för det nya och det moderna får olika gestaltning be-
roende på klass. Prokop hänvisar till undersökningar som visar att ar-
betarklasskvinnor sätter likhetstecken mellan ”nytt och modernt” och 
”snyggt”, medan mellanskiktskvinnor är litet mer försiktiga: de vill 
vara passande klädda för varje tillfälle. Mellanskiktskvinnans smak är 
också mer individuell, medan arbetarklasskvinnan ser varje ny trend 
som en möjlighet till förändring. Det ska nog påpekas att den under-
sökning Prokop hänvisar till är från 70-talet och att mycket idag är 
annorlunda. Bl a tycks de klassmässiga smakgränserna ha blivit lud-
digare, speciellt bland ungdomar. Å andra sidan finns det mycket i 
ovanstående som fortfarande stämmer; det kan vem som helst intyga 
som tillbringat någon timme dels i stockholmsförorten Farstas centrum 
och dels på Östermalmstorg mitt i samma stad. 

Ulrike Prokop är kultursociolog, och trots att hon är intresserad av 
psykoanalys lyckas hon aldrig riktigt koppla ihop de olika discipliner-
na. Hon är helt kort inne på att försöka förklara intresse för mode som 
ett sätt att söka identitet, men fastän hon själv menar att imaginationen 
både har en social och en psykisk dimension, är hennes grundförklaring 
till kvinnlig konsumtion att den härrör ur kvinnors socialt och 
ekonomiskt utsatta position samt ur brist på gensvar för deras be-
hovsorienterade tänkande och handlande. I symbolers form, med en ny 
klänning eller något nytt till lägenheten, försöker man komma till rätta 
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med bristen: ”Behovsorientering och jagsvaghet, olustkänslor, protest, 
vegetativa störningar, framgångsrädsla och imaginär laddning av var-
dagen, behov av kommunikation och offentlighet, av självbeskrivning 
som den kanaliseras i modet, upprätthållande av romantisk illusion med 
självbedrägeriets alla svagheter och fixeringen vid konsumtions- och 
lyxsymbolerna – allt detta är motsägelsefulla kännetecken. Det är 
kvinnornas ambivalenta reaktioner (vilka, allt efter olika resurser, blir 
olika i olika skikt).”11 Prokops förklaring av modekonsumtion är att 
den ytterst är kompensatorisk, även om hon tillerkänner den ett 
estetiskt värde i sig. Enligt henne skulle kvinnors intresse för mode 
primärt vara en estetisering av maktlöshet och inte handla om de 
möjligheter till estetisk kreativitet och självuttryck som modets element 
ger för den enskilda individen och kvinnor som kollektiv.12 Det är 
varken möjligt eller önskvärt att helt avfärda Prokop, eftersom hon 
argumenterar framgångsrikt för modet som social markör, vilket är en 
av flera viktiga drivkrafter för det kvinnliga stilskapandet. Men i och 
med modernitetens individualiseringstendens, kräver en analys av det 
kvinnliga stilskapandets drivkrafter också en mer individorienterad, 
psykoanalytisk förklaringsmodell. 

Idag menar många att trycket på de unga att skapa sin egen identitet 
är större än för bara några årtionden sedan. Detta gäller även unga 
kvinnor, som har svårt att manövrera sig fram bland alla motstridiga 
budskap om vad kvinnlighet är. Samtidigt handlar osäkerheten i det 
moderna inte enbart om könsidentitet. Kirsten Drotner (1991) menar att 
realitetstrycket ökat för båda könen: de unga ska välja rationellt och 
målmedvetet samtidigt som framtiden blir alltmer oöverskådlig och 
osäker, och det uppstår då ett behov av att konstruera mening i mot-
stridiga erfarenheter. Skapandet och finnandet av kulturella symbol-
uttryck framstår som en möjlighet att vila från alla krav på målrationellt 
handlande. Kirsten Drotner tycker sig se ett ökat intresse för kulturella 

           
11 Prokop (1976/1981 s 185). Detta ligger nära min egen syn på kvinnlighet som 
subkultur (jfr Ganetz 1989a). Jag menar dock i samma artikel att det inte går att re-
ducera kvinnligt stilskapande till en social förklaringsmodell, utan att det även be-
hövs en psykisk och en estetisk dimension. 
12 Simone de Beauvoirs (1949/1988) utgångspunkt för att förklara kvinnors intresse 
för mode och kläder är densamma som Prokops, och samma kritik kan följaktligen 
också riktas mot henne, även om hon medger att: ”Being well dressed also takes 
time and care; but it is a task that sometimes affords positive joys [...]. A new dress 
is a celebration. Make-up or hair-do can substitute for creating a work of art” (s 
549).  
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uttryck bland ungdomar, och särskilt medelklassungdomar. Detta 
behov att uttrycka sig själv på egna villkor, denna insikt att egna 
erfarenheter kräver ett eget språk, finns lika mycket hos båda könen, 
men tar olika gestalt. Att smycka kroppen har som sagt alltsedan ro-
mantiken varit kvinnors privilegium, ett område för kvinnlig kreativitet 
och ett sätt att symboliskt handskas med kvinnlig identitet. Men idag 
kan vi se mer individuella variationer på temat. Varje ung kvinna tillför 
något eget till sin klädedräkt och skapar på alltmer tydliga sätt en egen 
stil. En förstärkt tendens tycks vara att parallellt med symboliseringen 
av kvinnlighet löper sökandet efter självet. Sökandet efter och 
experimenterandet med ”kvinnlighet” i dess socio-kulturella betydelse 
har fått sällskap med sökandet efter subjektivitet. 

Feminister har med all rätt kritiserat Thomas Ziehe för att vara 
könsblind i sina tidiga texter, men paradoxalt nog har deras kritik un-
derstött den dikotomisering som den feministiska teorin annars försö-
ker bryta upp.13 Flickor har blivit synonyma med ”kön” och deras sö-
kande efter identitet har blivit synonymt med sökandet efter kvinnlig 
könsidentitet. Detta är naturligtvis en ytterst väsentlig del av det identi-
tetsbygge som sker under adolescensen, men feministernas projekt att 
synliggöra kvinnan skymmer ibland andra aspekter av vuxenblivandet. 
Sådana tankar och frågor som aktualiseras under adolescensen som t ex 
”vem är jag?” kan naturligtvis besvaras med att ”jag är kvinna”, men 
också med en mängd andra svar som t ex sätter etnicitet, klass eller ens 
unika individualitet i centrum.14 

Modernitetens raserande av normer och traditioner aktualiserar en 
mängd frågor under uppväxttiden (och också senare, eftersom vuxna 
lika väl som unga lever bland traditionernas ruiner). Föräldrarna 
fungerar inte längre som gränssättare och auktoriteter, och vägen till 
självständighet kräver experiment. Vår kultur är överlastad med ibland 
motsatta budskap om hur man ska vara, vad man ska tro på, vad som är 
rätt och fel, hur man ska se ut. För att hitta fram till vad som är bäst för 
en själv, måste man idag experimentera, och ett av de områden som 
ligger närmast till hands för detta är den egna kroppen. Kirsten Drotner 
(1991 s 148) menar att i centrum för de nya kulturella uttrycksformerna 

           
13 Se t ex Simonsen & Mow (1984). 
14 Jag menar inte att avfärda den viktiga och intressanta feministiska forskning som 
gjorts på området. Tvärtom menar jag att denna forskning måste utgöra basen för 
framtida kunskapsinhämtning, men att det är viktigt att se att t ex rastillhörighet i 
en del fall kan vara minst lika viktig som kön. Se t ex Essed (1991). 
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står bilderna, musiken och kroppen. Speciellt vad det gäller kroppen ser 
hon nya, intressanta gränsöverskridanden. Flickorna smyckar inte 
längre enbart sin kropp och gör något av den, utan de gör också något 
med den, som t ex dansar jazzbalett, spelar fotboll eller går på work-
out. Hos pojkarna finns motsatt tendens: den fysiska rörelsen, som 
länge varit pojkarnas privilegium, har kompletterats med en större 
uppmärksamhet på kroppens utsmyckning. Flickornas kroppar är inte 
längre i första hand objekt för andras blickar, utan också en källa för 
personlig njutning i den egna styrkan och smidigheten och vice versa 
vad gäller pojkarna. Här kan vi se ett könens gemensamma projekt: 
”jag vill ta mig så bra ut som möjligt i andras ögon, men jag vill också 
må bra i mig själv.”15 Och återigen ser vi här en avvägning mellan 
kollektivet och det unika, den avvägning som också präglar stil. 

I själva verket tycks just denna avvägning – och då inte enbart i stil, 
utan också vad det gäller politik, livsstil, ideologier etc – vara ett av de 
grundläggande dragen i det moderna. Postmodernismen är kanske ett 
av de allra tydligaste exemplen på teorier som sprungit fram ur kul-
turens heterogenisering, men dess betoning på det unika har i vissa fall 
skymt den andra polen – det kollektiva – på ett sätt som fått kulturen att 
framstå som totalt atomiserad (se t ex Baudrillard 1988). Å andra sidan 
finns där också exempel på teoretiker som på ett framgångsrikt sätt 
lyckats beskriva den pendling och den ambivalens som det moderna 
innebär (t ex Berman 1982/1983 och Featherstone 1991). 

Men låt mig gå över till en annan möjlig och omdiskuterad driv-
kraft för kvinnligt stilskapande, nämligen det som brukar kallas för 
kvinnligheten som maskerad.  

Kvinnor betraktar sig själva med en blick ”utifrån” som gör att de 
kan tillbringa timmar med att ta av och på kläder för att hitta den 
kombination som är rätt för just det speciella tillfället och de speciella 
människorna. Kvinnor inte bara ser sig själva, utan de ser också sig 
själva bli sedda.16 Detta mycket tydliga drag av maskerad, av att ”klä ut 
           
15 Dessa ”andra” är naturligtvis avgränsade av kön, klass, etnisk härkomst, ålder, 
livsstil, politisk hemvist etc.  
16 ”To be born a woman has been to be born, within an allotted and confined space, 
into the keeping of men. The social presence of women has developed as a result of 
their ingenuity in living under such tutelage within such a limited space. But this 
has been at the cost of a woman’s self being split into two. A woman must 
continually watch herself. She is almost continually accompanied by her own 
image of herself. Whilst she is walking across a room or whilst she is weeping at 
the death of her father, she can scarcely avoid envisaging herself walking and 
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sig”, har föranlett en del forskare att mena att ”kvinnlighet”, och 
däribland kvinnors kläder, egentligen är en mask; något som döljer 
något annat.17 Vad detta ”något annat” är finns det många åsikter om: 
några av de postmodernister som mest omhuldat teorin föreslår t ex 
”tomhet”.18 De menar att kvinnlighet inte är något i sig själv, det är inte 
en biologisk kärna eller essens. Kvinnlighet kännetecknas hos dem som 
arbetar i den franske psykoanalytikern Jacques Lacans anda snarare av 
brist, av frånvaro och ofullständighet, eftersom beteckningssystemen är 
organiserade med fallos som primär betecknare.19 Detta får t ex Baud-
rillard (1982) att läsa modets kvinnobilder som en lång rad sym-
boliseringar av fallos; t o m den kvinnliga modellen är en generell 
fallossymbol i vår kultur. Trots att mannen på modefotot står klädd i 
oansenliga kläder bredvid den strålande vackert klädda kvinnan, är 
mannen den egentlige, eftersom hon egentligen inte existerar. 

Denna position – att vara den Andra eller t o m att inte vara någon 
– reducerar det kvinnliga stilskapandet till att handla om utmejslandet 
av en mask av ”kvinnlighet”. Trots alla olikheter i övrigt kan samma 
kritik som jag riktade mot Prokop följaktligen också riktas mot denna 
teori: den estetiska dimensionen, d v s nöjet och tillfredsställelsen i 
estetiseringen av den egna kroppen, osynliggörs, liksom subjek-
tiviteten, d v s möjligheten att uttrycka och söka sig själv. Men teorin 
belyser ändå på ett tankeväckande sätt det osäkra sökande som utmär-
ker kvinnligt stilskapande, eller positivt uttryckt; den frihet kvinnor har 
att experimentera runt klädedräkten i motsats till männens mer statiska 
klädedräkt, vilket enligt ovanstående teori har sin grund i osäkerheten 
om vad kvinnlighet är och säkerheten om vad manlighet är. Hur denna 
”kvinnlighet” är beskaffad är beroende av historisk tidpunkt och hur 
man under olika perioder definierar denna. Joan Riviere, som först 
           
weeping. From earliest childhood she has been taught and persuaded to survey 
herself continually” (Berger 1972 s 46). Det ska dock påpekas att även unga män 
ser sig själva bli sedda, men att detta verkar försvinna i högre grad än för kvinnor i 
och med inträdet i vuxenåldern. 
17 Se t ex de Beauvoir (1949/1988 s 547): ”[The woman] does not present herself to 
observation; she is, like the picture or statue, or the actor on the stage, an agent 
through whom is suggested someone not there – that is, the character she 
represents, but is not.” 
18 Se t ex Christensen m fl (1986), som bekänner sig till Baudrillard och speciellt 
till hans simulacrum-begrepp (framträdelse utan vara/existens). 
19 För undvikande av missförstånd ska det påpekas att Lacan menar att ingen har 
fallos, men att fallos är mannens tecken. För närmare diskussion av skillnaden mel-
lan penis och fallos, se Reeder (1990). 
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myntade begreppet ”kvinnligheten som maskerad”, definierade år 1929 
kvinnlighet som ”att få, men inte ta”. 

Ursprunget till att Joan Riviere började reflektera över att kvinnlig-
heten är en maskerad var att hon i sin praktik som analytiker mött en ny 
typ av kvinna. Denna kvinna var framgångsrik i sitt yrke samtidigt som 
hon verkade ”uppfylla varje kriterium på en komplett, feminin 
utveckling”, d v s hon var en utmärkt mor och fru, hade feminina in-
tressen och hon hade t o m tid att agera moderssubstitut för vänner i 
själslig nöd. Dock sökte denna kvinna hela tiden både sexuellt och ver-
balt bekräftelse från faderliga män, speciellt när hon hade visat sin in-
tellektuella kapacitet offentligt. Riviere härledde detta till en olöst oidi-
pal rivalitet med modern och fadern. Rivieres tanke var att det offent-
liga uppvisandet av intellektuell kapacitet i själva verket betecknade 
innehav av faderns fallos, d v s en kastration av fadern.20 Kvinnor som 
önskar maskulinitet använder en mask av kvinnlighet för att avvärja 
den oro som följer på detta och det straff de fruktar från män. Som 
exempel på detta tar hon en annan kvinna som när hon undervisar 
väljer särskilt feminina kläder.  

Men var drar Riviere linjen mellan kvinnlighet och maskerad? ”My 
suggestion is not, however, that there is any such difference; whether 
radical or superficial, they are the same thing” (s 38, min kursiv). I 
maskeraden härmar kvinnan en autentisk, genuin kvinnlighet, men 
autentisk kvinnlighet är ett efterhärmande, en maskerad, en kon-
struktion styrd av den manliga bilden av kvinnlighet. Att vara kvinna är 
att dölja en fundamental maskulinitet; femininitet är detta döljande. 
Heterosexualiteten är maskeradens belöning. 

Rivieres teori om kvinnligheten som maskerad är en vidareut-
veckling av Freuds (1933 s 131) tanke att ”the development of femi-
ninity remains exposed to disturbance by the residual phenomena of the 
early masculine period.” Postmodernisternas svar på frågan om vad 
som finns bakom masken av kvinnlighet är alltså ”tomhet”, men 
Rivieres svar skulle kunna tolkas som ”maskulinitet” eftersom hon ser 
maskeraden som den normala kvinnans försvar mot en inre maskulini-
tet. Motsägelsefullt nog är detta inte det svar på Nietzsches fråga ”Was 
ist das ewig Weibliche?” som Riviere ger i slutet av sin artikel. 
Kvinnlighet, svarar Riviere, är att få men inte ta ”the (nipple, milk) 
penis, semen, child from the father” (s 43). Alla avsteg från detta, t ex 
           
20 Riviere talar i texten egentligen om faderns penis, men enligt nyare (och mindre 
biologistisk) psykoanalytisk teori är det här rimligare att tala om fallos.  
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”att ta men inte få”, d v s manlighet, framkallar alltså hos kvinnorna en 
rädsla för bestraffning.  

Kritiker har påpekat det motsägelsefulla i detta resonemang: 
”Kvinnlighet” kan inte både vara förträngd maskulinitet och ”att få 
men inte ta” (Heath 1986). Förklaringen till motsägelsen i Rivieres 
teori ligger i hennes biologistiska synsätt. För henne är det biologiskt 
betingat att kvinnan får men aldrig tar penis, sperma, barn etc av man-
nen. Idag framstår detta som inte fullt så klart, eftersom nuets kvinnor 
också är en tagande och krävande part. I modernitetens belysning 
verkar Rivieres teori inte säga så mycket om könens biologi som om 
könens sociala och kulturella konstruktion, och i detta perspektiv kan 
Rivieres iakttagelser fortfarande användas till att ställa intressanta 
frågor om kvinnors intresse för mode och stil. 

Då Riviere skrev sin artikel var hennes teori t ex bara tillämplig på 
ett fåtal intellektuella kvinnor, men frågan är om denna kvinnligheten 
som maskerad inte omfattar ett flertal kvinnor idag? Om vi förstår den 
kvinnliga maskeraden som en socialt och kulturellt bestämd mask som 
kvinnor anlägger – inte för att gömma rester av en biologiskt 
ursprunglig maskulinitet, utan för att gömma förmågan till agg-
ressivitet, framåtanda, konkurrenskraft, individualism etc, d v s den 
förmåga ”att ta, men inte få” som i vår kultur traditionellt förknippas 
med manlighet – så är Rivieres tankar fortfarande aktuella. Sedan 
1950-talet, i och med kvinnornas allmänna inträde på arbetsmarknaden, 
har den kvinnliga masken börjat spricka. I sprickorna har just de egen-
skaper som kulturellt brukar tillskrivas mannen lyst fram, trots kontrakt 
mellan män och kvinnor som säger att vi ska hålla kvar de traditionella 
manliga och kvinnliga positionerna så långt det går. Dessa kontrakt 
handlar bl a om mode och stil, om vilket kön som får bära vilka 
symboler. Det är heller inte likadant utformat som för några årtionden 
sedan: det har pågått förhandlingar hela tiden som gradvis förändrat 
det. Detta har gjort att det idag är mer oklart, vilket gör att kvinnorna 
ännu mer osäkert famlar bland symbolrekvisitan.21  

Som förut konstaterats i denna text, går modet liksom det mesta i 
det senmoderna samhället mot en allt större accentuering av det indi-
viduella. Detta gör att det allt mer är upp till individen att symboliskt 
definiera kvinnlighet. Då Riviere skrev sin text var det kanske lättare 
att enas om vad som var en feminin klädsel, idag är det svårare. Punken 
har ju t ex luckrat upp betydelsen av nätstrumpan och hip-hopen av 
           
21 För en diskussion om kontraktsbegreppet, se Fornäs (1991 s 36 f).  
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joggingskon. Det androgyna draget i några av de senaste årtiondenas 
ungdomskulturer har flyttat på stilmässiga gränser för manligt och 
kvinnligt.22 Vem är t ex mest feminin – den kvinnliga dansaren på 
MTV iförda höga Reeboks, överdimensionerad T-shirt och åtsmitande 
cykelbyxor eller flickan på banken iförd veckad kjol och kavaj? Svaren 
på detta varierar säkert efter vem man frågar och avslöjar att visserligen 
finns den kvinnliga maskeraden i hög grad fortfarande, men att den är 
kulturellt konstruerad och därmed föränderlig. 

 
 

Damernas paradis 
 

Sandra följde med Angie till den lilla staden i närheten […]. De tillbringade ett 
par mysiga timmar med att handla och titta i skyltfönster. 

Sally Wentworth: Lyssna till ditt hjärta (1991). 
 

”God dag! Jag tänkte just på er”. 
”Och jag har sökt er. Men hur tycker ni, att man skall kunna hitta varandra i 
denna trängsel?” 
”Det är storartat, eller hur?” 
”Kolossalt, min söta vän. Men vi orka inte stå längre”. 
”Och ni köpa – ?” 
”Nej, vi bara se. Det är skönt att få sitta”. 

Émile Zola: Damernas Paradis (1883). 
 

Mellan ovanstående citat ligger det mer än 100 år, men betydelsen är 
densamma: shoppar gör kvinnor tillsammans och det handlar lika myc-
ket om att titta som att köpa. I litteratur om konsumtion definieras 
konsumenten ofta som kvinna. Det är dock en felaktig definition, 
eftersom män lägger ner mer pengar på konsumtion än kvinnor gör. För 
männen handlar det om en annan typ av varor som köps i mindre 
kvantiteter, nämligen kapitalvaror som bilar, TV-apparater, stereoan-
läggningar, lägenheter, hus etc.23 

Likhetstecknet mellan kvinnan och konsumenten kommer sig av att 
det är hon som är den mest synliga konsumenten: det är hon som 
befolkar varuhus och shoppingcentra och hon kan spendera timmar på 
att vandra runt i butiker och varuhus, till synes utan mål och endast in-

           
22 McRobbie (1989 s 42) konstaterar att pastisch och androgynitet är de två mest 
utmärkande dragen i 1980-talets ungdomsmode. 
23 Också ungdomars konsumtion visar samma trend. Se Czaplicka & Ekerwald 
(1986). 
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handlande smärre prydnadsting till hemmet eller sig själv. Det är också 
hon som tillsammans med väninnan gör det med en glädje, njutning 
och frenesi som fått shopping att framstå som nästan sexualiserad 
(Wilson 1989 s 156). Ett annat skäl till likhetstecknet mellan kvinna 
och konsument är arbetsdelningen mellan hemmets reproduktion och 
arbetslivets produktion. Konsumtionen har kommit att förknippas med 
hemmets reproduktion och därmed med kvinnorna, eller rättare sagt 
husmödrarna (Pumphrey 1987). 

Konsumenten är ingen ny företeelse. Den moderna konsumenten 
lär ha uppstått redan på 1500-talet och utmärks av att dels köpa varor 
och tjänster på marknaden utan att producera dem själv och dels köpa 
onödigt mycket (Olofsson & Sörlin 1991). Den masskonsumtion som 
vi känner började växa fram med industrialismen: en ny klass – bor-
garklassen – började formas och utgjorde grunden för denna breddade 
konsumtion. Men i Sverige är det först på 1950-talet som konsum-
tionen i ett accelererande tempo börjar breddas att omfatta alla sam-
hällsklasser (Löfgren 1990 s 196).  

Det är borgarklassen och särskilt dess kvinnor som Zola skildrar i 
romanen Damernas Paradis (1883/1927), vilket är namnet på ett stort, 
fiktivt varuhus i Paris.24 Förutom romansen mellan det fattiga biträdet 
Denise och varuhusets ägare Mouret är huvudtemat i romanen kon-
flikten mellan ett gammalt kapitalistiskt system som bygger på 
familjeföretagande i form av den lilla, specialiserade butiken, och ett 
nytt kapitalistiskt system som bygger på det stora företaget i form av 
varuhuset, som kan sälja det mesta i stora kvantiteter till ett lägre pris. 
Romanen handlar mindre om individen än om den process som om-
stöper människor till hop och massa (Guillet de Monthoux 1988). 

De kvinnor som befolkar romanen och som frekventerar varuhuset 
är borgerskapets kvinnor. Damerna vandrar runt i varuhuset, träffar 
varandra, talar om varorna och köper dem (några stjäl dem också). Zola 
lägger i varuhuschefens mun en monolog om hur han lockar och bedrar 
kvinnorna, hur han drar fördel av dem och samtidigt föraktar dem.25 
           
24 Rachel Bowlby (1985) har också analyserat Zolas’ roman i relation till konstruk-
tionen av den kvinnliga shopparen. 
25 ”Höjdpunkten därav, viktigare än allt vad han hittills beskrivit, var konsten att 
draga fördel av kvinnorna. På det gick allting ut, kapitalets oupphörliga 
utsläppande, hopandet av varor, de lockande prisen, de lugnande sifferlapparna. 
Det var om kvinnornas gunst, som de stora magasinen tävlade […]. De hade hos 
henne väckt nya begärelser, de voro en oerhörd frestelse, för vilken hon ohjälpligt 
måste duka under, småningom, först endast lockad att köpa nyttiga saker, sedan 
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Men samtidigt finns en skildring i romanen av varuhuset som förförelse 
och kvinnornas motståndsstrategier mot denna förförelseakt: över t ex 
nästan ett helt kapitel berättas det hur damerna gör (manliga) biträden 
besvikna genom att inte köpa något utan bara vilja gå och titta, genom 
att köpa något biträdena inte räknat med eller genom att helt enkelt 
stjäla det de vill ha.26 Zola har antagligen inte avsett att skildra 
kvinnornas handlingar som motståndsstrategier utan snarare som 
tecken på moraliskt förfall, men för en nutida läsare är det intressant 
och slående att notera den tvetydighet och spänning som uppstår i 
mötet mellan text och undertext. Likaså är det möjligt att ”läsa mot 
texten” i skildringen av den kvinnliga huvudpersonen och det varuhus 
hon arbetar på. Hon företräder av författaren helt uppenbart omhuldade 
moraliska värden som oskuld, sparsamhet, dygd, blygsamhet och brist 
på konventionell skönhet. Men trots Zolas moraliska ambitioner fram-
träder skildringen av varuhusets överdåd av spetsar, siden, päls och 
pärlor som en sinnligt lockande och erotisk organism, långt mer spän-
nande och åtråvärd än hjältinnan själv. Zolas omedvetna ambivalens 
märks också i hans eget språk; i skildringen av varuhuset och dess 
varor målar han njutningsfullt i starka, skimrande och sensuella färger, 
medan skildringen av hjältinnan är blek och intetsägande. Det är som 
om det omedvetna begäret hos moralisten Zola hela tiden vill göra sig 
påmint. 

Att Zola givit varuhuset och romanen namnet ”Damernas Paradis” 
är logiskt om man närmare studerar varuhusets historia. Under 1800-

           
förledd till koketteri och till sist uppslukad. […] och då hon vänt ryggen till, sedan 
han tömt hennes fickor och förslappat hennes nerver, såg han efter henne med det 
djupa föraktet hos en man, som hans älskarinna varit oklok nog att ej kunna 
motstå.” (Zola 1883/1927 s 100-101). 
26 Jag är tveksam till begreppet ”motståndsstrategier” därför att ordet för tankarna 
till medvetet, till och med ideologiskt grundat motstånd, vilket det i detta 
sammanhang inte nödvändigtvis är tal om. Jag har dock inte funnit en bättre term. 
Certeau föreslår begreppen strategier och taktiker, vilka i längden kan visa sig vara 
mer användbara begrepp: ”I call a strategy the calculation (or manipulation) of 
power relationships that becomes possible as soon as a subject with will and power 
(a business, an army, a city, a scientific institution) can be isolated. It postulates a 
place that can be delimited as its own and serve as the base from which relations 
with an exteriority composed of targets or threats (customers or competitors, 
enemies, the country surrounding the city, objectives and objects of research, etc.) 
can be managed [...] a tactic is a calculated action determined by the absence of a 
proper locus.[...] The space of a tactic is the space of the other.[...] In short, a tactic 
is an art of the weak” (Certeau 1974/1984 s 35f). 
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talet uppstod främst i städerna en ny klass med pengar att spendera. 
Samtidigt accentuerades en process som gjorde att gränsen mellan ar-
bete och fritid blev allt skarpare. Pengar gav möjlighet att berika denna 
fritid, och att spendera pengar blev en underhållning i sig, både för 
bourgeoisins kvinnor och (om än i lägre grad) för välbeställda arbetare 
(Wilson 1989 s 151ff). Produktion gav konsumtion och handeln ledde 
till varuhuset. Förlagan till alla stora varuhus, Bon Marché, öppnade i 
liten skala på vänstra Seine-stranden 1852. Det som skilde dessa tidiga 
varuhus, som egentligen var mer som stora butiker, från mer 
traditionella affärer och marknader var att man hade fasta priser och att 
kunderna kunde gå runt i varuhuset utan köptvång. Så småningom 
växte sig dessa prototyper till jättelika komplex som kunde sträcka sig 
över hela kvarter. Det berättas att Bainbridge i Newcastle år 1865 ägde 
ett flertal byggnader som var över 300 meter långa och med flera 
våningar. Varusortimentet breddades också och kom till slut att omfatta 
allt mellan himmel och jord (Wilson 1989 s 153). Tre aspekter blev 
kännetecknande för det moderna varuhuset: varorna var billiga genom 
att kommunikationerna blivit bättre, fler och billigare, och att man 
därmed kunde få vinst genom att sälja mängder av varor billigt, istället 
för att sälja få dyrt; varuhuset var opersonligt eftersom det var öppet 
för alla; varuhuset var spektakulärt i och med att det utnyttjade 
masskyltningen, jippot, överdådet, fantasin om skönhet, lyx och 
rikedom, något som mycket tydligt tematiseras i Zolas roman. Att kon-
sumera blev liktydigt med njutning och lust (Chaney 1990). 

Varuhuset var som sagt kvinnans, och särskilt medelklasskvinnans 
värld. Och det var inte enbart varuhusets sortiment som var anpassat till 
henne, även varuhuset självt var byggt kring henne. Under varuhusets 
uppblomstringsperiod ansågs det ännu opassande för (borgar-) kvinnan 
att röra sig ute i gatumiljön. Det stora varuhuset omslöt henne tryggt; 
där kunde hon i lugn och ro vandra tillsammans med väninnan och göra 
sina uppköp. Även restauranger och barer ansågs som opassande 
miljöer för kvinnor under denna tid. Följaktligen öppnades caféer, 
restauranger, garderober och toaletter inom varuhusets väggar. Detta 
var en stor förändring till det bättre för alla kvinnor som inte kunnat 
röra sig utanför hemmet utan att ledsagas av make, bror eller för-
myndare. Varuhuset hjälpte till att befria medelklasskvinnan från 
hemmets bojor (Wilson 1989 s 156).27 
           
27 Se även Bowlby (1987) noterar att före varhusens existens, var kyrkor och kate-
draler de enda publika platser kvinnor kunde besöka utan manlig eskort. Bowlby 
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Kvinnorna i ”Damernas Paradis” går och shoppar, d v s de tittar på, 
pratar om och kanske köper varor. Herr Mouret, varuhuschefen, tror att 
damerna är i hans varuhus för att han lurat dit dem, men i själva verket 
är de lika mycket där för att få nya intryck, vila från hemmet och träffa 
väninnor. De nya oberoende kvinnliga kunderna konsumerar visser-
ligen mer än de behöver, men de köper också något han inte räknat 
med – frihet. 
 
 
Unga kvinnor och varuhuset idag 
 
Under 1900-talet utvecklades varuhuset till ett ställe där köparen kunde 
vara nästan helt anonym: dess storlek gjorde att individen försvann i en 
köpande massa och stordriften gjorde att personalen minskade allt mer. 
Idag tycks det anonyma varuhuset ha spelat ut sin roll: kunderna vill 
istället ha en mer traditionell service i intima omgivningar och med 
personlig uppmärksamhet.28 Den förut omnämnda individualiseringen 
gör att människor inte alltid känner sig tillfreds med att vara ett med en 
köpande ”massa”, utan söker sig till miljöer som prioriterar och 
särskiljer individen. Men parallellt med denna utveckling tycks ett 
annat drag från varuhusets äldre historia ha förstärkts, nämligen 
betoningen på det spektakulära, det njutnings- och lustfyllda. Varuhu-
sets anonymitet kan fortfarande fylla en funktion, i stora, myllrande 
gallerior och jippofyllda köpcentra.  

En färsk studie av Mats Lieberg visar att ungdomar använder sig av 
varuhusmiljön som mötesplats och ett som ställe att både observera 
varor och andra människor på. Varuhuset är ett frirum där man ostört 
kan umgås med jämnåriga, samtidigt som där finns andra människor 
som publik och observationsmaterial. På de kognitiva kartor ungdo-
marna – och särskilt flickorna – ritat över sin stad dominerar affärer, 
varuhus etc.29 Vid deltagande observation visade det sig dock att de 
           
drar dessutom intressanta paralleller mellan religion och konsumtion: i de dagböc-
ker/kalendrar som Bon Marché gav ut under 1880-talet markeras helgdagar och 
helgons namnsdagar lika noggrant som de månatliga reorna.  
28 Wilson (1989 s 267). Detta vederlägger Baudrillards tes att: ”The truth about 
consumption is that it is a function of production and not a function of pleasure, and 
therefore, like material production, is not an individual function but one that is 
directly and totally collective” (Baudrillard 1988 s 46). 
29 Lieberg (1991 s 174). Magdalena Czaplicka och Hedvig Ekerwald noterar också 
könsskillnader i sin studie av ungdomars konsumtion. Nästan hälften av flickorna 
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mer sällan köpte något vid ett besök i varuhuset; endast en tredjedel 
handlade något under sitt besök.30 De olika kundtyperna bland ung-
domarna kan delas in i fyra olika grupper: det fria flanerandet, 
kamratumgänget, mötet och det galna upptåget (Lieberg 1991 s 181). 
Den förstnämnda gruppen tycks fylla samma behov som kvinnornas i 
”Damernas Paradis”: uppmärksamheten är lika mycket riktad mot 
andra människor som mot varorna. I den andra gruppen är det inter-
aktionen mellan vännerna/vänninorna och varan som är det viktiga. Ge-
nom att diskutera ett klädesplagg med väninnan bekräftar man varandra 
och blir själv bekräftad. Detta är särskilt tydligt i användandet av 
provrummet vilket jag återvänder till. Den tredje kundtypen som är ute 
efter att möta någon – främling eller bekant – tycks också ha överlevt 
från ”Damernas Paradis”. Ur ett kvinnligt perspektiv är varuhuset 
fortfarande en både säker och spännande plats för kvinnor: den är säker 
p g a att varuhuset är övervakat och skyddat på ett annat sätt än gatan, 
och den är spännande för att den trots allt är en offentlig plats som vem 
som helst har tillgång till och där oväntade möten kan ske. Den fjärde 
kundtypen, den som är ute efter upptåg, tycks vara den nyaste 
kategorin. Ungdomarna är ute efter att motarbeta tristessen i vardagen, 
de söker spänning och utlevelse. Varuhusets blandning av anonymitet 
och kontroll, tillgången på varor att använda för olika upptåg, tycks 
vara ett perfekt tillfälle att både testa sina egna gränser och 
omgivningens.  

Men låt mig gå över till några väninnor som vandrar runt på en 
shoppingrunda i en klädesaffär av typ Hennes & Mauritz. Det de gör 
handlar alltså inte enbart om köpa en vara. Det rör sig också om en 
pågående interaktion väninnorna emellan och med de andra människor 
som befolkar varuhuset. Själva inköpet av varan – vilket klädesplagg 
de faktiskt köper och varför – har i ett könsperspektiv olika för-
klaringar: psykiska, sociala och estetiska. Allt detta har betydelse för 
individens stilskapande och i det följande vill jag ta upp två viktiga 
           
tittar eller handlar i klädaffär varje vecka. Bara var femte pojke gör likadant 
(Czaplicka & Ekerwald 1986 s 92). Även Willis (1988) har funnit liknande 
könsskillnader i sin studie: ”window-shopping” och ”shopping” är vanligare bland 
flickor än bland pojkar och är överhuvudtaget den vanligaste stadsaktiviteten under 
dagtid. 
30 Även Czaplickas och Ekerwalds undersökning bekräftar detta. De påpekar att det 
är inte finns något rätlinjigt samband mellan affärsbesök och utgifter för kläder. 
Täta besök i klädesaffärer behöver med andra ord inte betyda höga klädkostnader (s 
95). 
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platser för detta – platser som föregår uppvisandet av den färdiga stilen 
i det offentliga – nämligen provrummet och hemmet.  

 
 

Provrummet 
 

I sin första fas på 70-talet fokuserade engelsk subkulturforskning speci-
ellt stilarnas motståndsfunktion. Det var speciellt pojkar inom subkul-
turer som teddy-boys, raggare, mods, rastas eller punkare som stude-
rades. De feminister som ville studera flickorna stötte på problem: 
flickorna fanns inte i lika hög grad som pojkarna i subkulturerna, i själ-
va verket tycktes flickorna vara mer intresserade av konsumtion än av 
symboliskt motstånd. För dåtidens mer ortodoxa vänsterforskare stod 
konsumtion och mainstreammode för negativa värden som kon-
formism, passivitet och omedvetenhet, utan några motståndspotentialer. 
Men så småningom började det dyka upp feministiska forskare som 
pläderade för att man måste överge dikotomin marknad - subkulturer, 
varav den ena var ond och den andra god, för att kunna studera 
flickornas kultur på deras egna villkor. Angela McRobbie (1977) me-
nade t ex att flickorna visst gjorde motstånd mot skolans dominerande 
ideologi, även utanför speciella subkulturer, genom att delta i en infor-
mell feminin kultur som organiseras runt romantik, pop, mode, skönhet 
och pojkar. Erica Carter (1984) gick ett steg vidare genom att lämna 
”motståndskravet” därhän och istället analysera 50-talets silkes-
strumpor som en symbol för drömmen om ett annat liv bortom det 
krigshärjade Europa och bortanför det enformiga, arbetsamma liv som 
var arbetarklasskvinnans. Som det konstaterades inledningsvis ger 
1980-talets konsumtionsforskning överhuvudtaget en mer komplicerad 
bild av relationen mellan konsument och marknad, den unga, kvinnliga 
konsumentens relation till marknaden inte undantagen.  

Varuhuset är en offentlig miljö, men där finns också utrymmen 
som kan omskapas till intima rum. Dit hör t ex provrummet. Skol-
forskare har uppmärksammat hur flickor i klassrummets offentlighet 
skapar privata, intima zoner genom att tillsammans med väninnan bilda 
en utåt sluten och inåt relationsarbetande dyad.31 Denna ”väninne-
kultur”, som är så central under uppväxttiden, handlar ytterst om flic-
kans bearbetning av den tidiga relationen till den s k preoidipala mo-

           
31 Se t ex Larsen & Nielsen (1981). 

222 



BUTIKEN, HEMMET OCH KVINNLIGHETEN 

dern. Mycket generaliserat kan man säga att medan pojkar måste ta av-
stånd från sin första självklara identifikation med modern för att bli en 
separat och ”manlig” person, lämnar flickorna aldrig helt denna första, 
primära identifikation. Det är denna viktiga och ibland problematiska 
relation som brukar kallas mor-dotterdyad, vilken ligger till grund för 
de typer av relationer som flickor bildar under puberteten. Den nära, 
nästan äktenskapsliknande relationen mellan väninnorna är på det 
psykiska planet en bearbetning av förhållandet till modern och kampen 
mellan behovet av kärlek och behovet av autonomi. I det väl 
fungerande väninneförhållandet lär sig flickorna kombinera personlig 
integritet med täta relationer. Flickorna grupperar sig i klungor med 
den täta, intima dyaden som bas, medan pojkarna ingår i gäng som är 
mer hierarkiskt organiserade och som bygger mer på fysisk gemenskap 
och prestationsmässig konkurrens.32 

Den relationsorientering som väninneskapet innebär gör sig be-
märkt på flera sätt, bl a genom det upprättande av privata zoner i of-
fentliga rum som är så typisk för unga kvinnor. En sådan privat zon, 
som jag vill kalla relationsrum, utgör provrummet, och där kan rela-
tionsarbetet väninnorna emellan få fritt spelrum. Relationsrummet är 
närmast att hänföra till ett socialt plan, eftersom relationer är sociala 
företeelser. Men samtidigt vetter det också mot ett psykiskt plan, efter-
som väninnerelationerna har stor betydelse för kvinnors subjektiva 
identitet. Tätt sammanlänkat med det sociala relationsrummet finns  
alltså ett psykiskt identitetsrum, vilket förutom de subjektiva aspekter-
na av väninnerelationen som skildras ovan också inbegriper andra sidor 
av flickornas subjektiva identitetssökande och -formande, som yttrar 
sig i bland annat självbespegling och enskilt behovstillfredsställande. 
Provrummet är en bakre region, ”bakom kulisserna”, till skillnad från 
den främre region där själva framträdandet sker.33 Eller, som Simone 
de Beauvoir skriver: 

 
Det värdefulla med sådana relationer mellan kvinnor är den sanningsenlighet 
som ingår i dem. När en kvinna konfronteras med en man spelar hon alltid tea-
ter. Hon ljuger när hon låtsas acceptera sin ställning som den oväsentliga andra 
parten, hon ljuger när hon genom härmning, klädsel och utstuderade fraser 
visar upp en imaginär personlighet för mannen. Dessa skådespelarkonster 
kräver ständig anspänning: när hon är tillsammans med sin man eller sin 
älskare är varje kvinna mer eller mindre medveten om tanken: ”jag är inte mig 

           
32 Sørensen (1991). Se också Vik Kleven (1992). 
33 Angående uttrycken främre och bakre region, se Goffman (1959/1974). 

223 



HILLEVI GANETZ 

själv”: mannens värld är hård, vasseggad, dess röster är för bullrande, 
belysningen är alltför gräll, kontakterna grova. När en kvinna är tillsammans 
med andra kvinnor befinner hon sig bakom scenen. Hon putsar sin utrustning, 
men inte i strid; hon gör iordning sin klädsel, lägger sin make-up, gör upp sin 
taktik; hon strosar omkring i kulisserna i morgonrock och tofflor innan hon gör 
entré på scenen; hon trivs med denna varma, behagliga, avslappnade 
atmosfär... För en del kvinnor är denna varma och ytliga intimitet mer dyrbar 
än den anspråksfulla pompan i relationerna med männen.34 

 
Att gå och shoppa kläder tillsammans är att bekräfta varandras smak 
och stil. Det är mycket svårt att gå tillsammans med någon som har 
precis motsatt smak och det fördärvar dessutom hela nöjet. Det handlar 
alltså om att bekräfta varandra, samtidigt som den motsatta parten 
förväntas ge personliga råd om vad som passar och inte passar. Det 
krävs att de båda parterna dels är överens om vad som är ”snyggt” och 
”fult” i det allmänna modet och dels att den ena parten kan ge den 
andra råd om vad som passar eller inte passar henne som person. Med 
andra ord krävs det att parterna känner varandra väl. Om de inte gör det 
fungerar shoppandet som ett ömsesidigt experiment: ”Förstår du vem 
jag är? Kan vi bli väninnor?”  

Alla kvinnor har väl antingen varit delaktiga i eller åhört ett gäng 
unga kvinnor som stuvat in sig i ett och samma provrum och under 
högljudda rop och skratt provat kläder. Den trängsel och med det den 
intima atmosfär som uppstår, tycks utveckla en extra förtrolighet och 
psykisk närhet, särskilt som alla i provrummet är halvt avklädda. 
Mängder av kläder tas in för att utprovas och många ska provas inte för 
att de egentligen är i de unga kvinnornas smak, utan för att de är udda, 
nya och litet ”konstiga”. Det är också typiskt att man för det mesta inte 
köper något, och om man gör det, så är det inte de kläder som är mest 
extrema. 

Att stå halvt avklädd ihopträngd tillsammans med sina bästa vänin-
nor tycks ge samma varma, behagliga och avslappnade atmosfär som 
de Beauvoir skildrar ovan. Den öppnar för förtroligheter; i ett provrum 
avhandlas inte enbart kläder, utan också föräldrarelationer, förälskelser 
och utseendekomplex. Man tröstar varandra: ”inte har du tjocka lår! 
Titta på mig istället!” Man ger varandra goda råd: ”du kan väl prata 
med din mamma om det där någon dag då hon är på gott humör.” Man 
stöttar varandra: ”det är klart att han gillar dig. Du som är så söt!” Det 

           
34 Beauvoir (1949/1988 s 557). Översättningen efter Goffman (1959/1974 s 102). 
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relationsarbete som väninnekulturen vilar på blommar extra frodigt i 
det drivhus som provrummet utgör. 

Men det är inte bara intimiteten som gör provrummet till en plats 
för förtroligheter. Förutom att fylla funktionerna av identitetsrum och 
relationsrum, är det också ett frirum, d v s en plats skyddad från insyn, 
maktutövning och kontroll – alltså ytterligare en social nivå som de 
Beauvoir-citatet också illustrerar. Medan relationsrummet öppnar sig 
inåt mot det subjektiva, så vetter frirummet mot det sociala eller utåt 
mot samhället. Att vara ung flicka eller pojke är att vara maktlös, att se 
sitt liv kontrollerat av andra krafter än ens egna. Det är inte bara 
föräldrarna som har makt, utan också institutioner som skola och fri-
tidsorganisationer. Därtill tillkommer marknad och stat som också 
griper in i unga människors liv.35 Därför är också ett av de utmärkande 
dragen i ungdomskulturen sökandet efter platser där man kan få styra 
sig själv, få vara ifred tillsammans med jämnåriga vänner, utan in-
blandning från vare sig föräldrar eller vuxna representanter för diverse 
myndigheter. Dessa ”frirum” är absolut nödvändiga platser för att 
individen, tillsammans med andra i liknande situation, ska kunna söka, 
experimentera med och utforma en egen identitet och subjektivitet.  

Angela McRobbie (1980/1984) menar att flickor alltid varit mer 
kontrollerade än pojkar, vilket beror på riskerna för oönskade gravidi-
teter och kulturella föreställningar om det olämpliga i att flickor syns 
ute i det offentliga utan passande eskort. Även om det skett en upp-
mjukning av denna syn under en period av låt oss säga hundra år, så 
finns dock reminiscenser kvar i detta nu. Överhuvudtaget kännetecknas 
det senmoderna av dubbla budskap rörande kvinnlighet (och även man-
lighet). Gamla föreställningar om kön och könsidentitet blandas med 
nya; sega strukturer blandas med snabba förändringar (Ganetz 1989b).  

Pojkarnas frirum har traditionellt varit revir upprättade på of-
fentliga platser, medan flickorna har sökt dem i hemmet. Även detta 
mönster håller på att lösas upp. Kirsten Drotner (1991) pekar på hur till 
exempel dataintresserade pojkar tillbringar merparten av sin fritid i 
hemmet framför datorn och att flickor allt mer tagit det offentliga rum-
met i besittning. Men det ska påpekas att de olika könen utnyttjar sina 
nya rum på olika och könsspecifika sätt: dataintresserade pojkar stannar 

           
35 Se närmare i Fornäs och Forsman (1989 s 31), för denna av Jürgen Habermas 
inspirerade uppdelning av system, livsvärld samt institutioner, sfärer och fält. F ö 
handlar hela den nämnda boken om ungdomars sökande efter frirum i det 
offentliga. 
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inte hemma för relationsarbete, utan för teknikintresse, och flickor 
behärskar inte gatan på ett utåtriktat och aggressivt sätt, utan nyttjar 
den som en arena för relationsarbete i det könsblandade eller enkönade 
gänget. Provrummet utgör en attraktiv blandning av det offentliga och 
det privata: det är en sluten och intim plats fredad för insyn och kon-
troll, samtidigt som det ligger utanför hemmets väggar och på en 
offentlig plats, vilket gör det mer spännande och skänker en känsla av 
frihet. 

Men som jag förut påpekade är det viktigt att i en beskrivning av 
kvinnors stilskapande överhuvudtaget, och unga kvinnors stilskapande 
i synnerhet, inte bara uppehålla sig vid de psykiska och sociala nivå-
erna. I provrummet pågår också en estetisk aktivitet som handlar om att 
kombinera ihop färger och modeller till en harmonisk eller utmanande 
enhet. Provrummet är med andra ord också ett kreativitetsrum, d v s ett 
rum där det finns möjlighet till symboliskt skapande. 

Likaväl som konstnären eller författaren funderar över vilka medel 
hon ska använda för att bäst uttrycka det hon vill säga, likaväl funderar 
den unga kvinnan i provrummet över vilket klädesplagg hon ska köpa 
för att uttrycka sig själv. Vilka färger är bäst för mig? Vilken stil 
uttrycker mig själv på bästa sätt? Vilka modeller och skärningar är rätt 
på mig? Hur ska jag förhålla mig till olika stilmässiga krav? Detta är 
några av de frågor som dyker upp i provrummet och svaret på dem är 
beroende av individen. Som det förut har konstaterats i denna text är 
stil en avvägning mellan modets kollektivitet och individens 
personlighet. Beroende på individ kan det kollektiva eller det 
individuella vara det viktigaste, men ingen står helt likgiltig för den 
estetiska dimensionen: alla fäller åtminstone rudimentära estetiska 
värdeomdömen om vilka färger som är ”fina” och ”fula”, vilka mönster 
som passar ihop med varandra och vilka modeller som är klädsamma 
och inte. Flickgänget i provrummet praktiserar denna estetiska praxis: 
visst är ramarna satta av modeindustrin, men allra sist handlar det om 
att varan ska tillfredsställa flickornas estetiska smak för att bli inköpt. 

 
 
 

Hemmet och flickrummet 
 
Då varan är inköpt bärs den iväg till hemmet, den plats som utpekats 
som flickors och kvinnors plats par excellence. Feministisk forskning 
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med hemmet i fokus har utförts inom en mängd olika discipliner, be-
roende på att hem och familj varit och är så centralt i kvinnors liv.36 
Inom den feministiska ungdomskulturforskningen betecknar begreppet 
”bedroom culture” den flickornas kultur som utvecklas på flickrummet 
där väninnorna experimenterar med make-up och kläder, pratar killar 
och problem, konsumerar medier, dansar m m.37 Flickrummet är en 
skyddad plats där flickorna kan vara allvarliga, fnittra, vara barnsliga 
och vuxna om vart annat, utan att vuxna har uppsikt och kontroll över 
dem. Med andra ord är flickrummet också ett frirum, liksom 
provrummet. Det ska dock understrykas att flickrummet inte bara är en 
plats för väninnorna att umgås på, utan också en plats för avskildhet 
och ensamhet. Flickrummet är också en plats för drömmar, läsning och 
poesiskrivande. Under adolescensen är det minst lika viktigt med 
avskildhet och ensamhet som att vara med väninnorna och gänget.38 

Hemmet och den privata intimsfären har alltså alltid varit viktiga 
för flickor, medan det offentliga som t ex gatorna och offentliga sam-
lingslokaler varit pojkarnas viktigaste samlingsplatser. Denna bild är 
dock mer komplicerad idag, som redan påpekats; flickor har blivit 
alltmer aktiva på offentliga arenor, medan pojkar också har dragit sig 
tillbaka till hemmet. Konsumtionsforskare har också noterat att allt mer 
av fritidsaktiviteterna överhuvudtaget äger rum i hemmet – en pri-
vatiseringstendens som kan relateras till individualiseringstenden-
serna.39 Till dessa hembaserade fritidsaktiviteter räknas handarbete, 
           
36 Jag avstår här från att övergripande redovisa den omfattande kvinnoforskningen 
om hemmet och familjen. Inom praktiskt taget varje disciplin finns i alla fall någon 
avhandling eller något forskningsprojekt som behandlar ämnet ur någon aspekt. 
37 Första gången begreppet ”bedroom culture” når ut till en bredare publik är såvitt 
jag kunnat få fram i Hall & Jefferson (1975). Angela McRobbie och Jenny Garber 
skriver där i sin essä ”Girls and subcultures”: ”There was room for a good deal of 
the new teenage consumer culture within the ’culture of the bedroom’ – 
experimenting with make-up, listening to records, reading the mags, sizing up the 
boyfriends, chatting, jiving: it depended, rather, on some access by girls to room 
and space within (rather than outside) the home – even if the room was uneasily 
shared with an older sister” (s 213). 
38 Se t ex Karin Lövgren (1991) som skriver om det viktiga i att få vara ensam vid 
romantikboksläsning och att läsning kan vara en legitim chans att få vara ensam. I 
Statens ungdomsråds Årsbok om ungdom (1991), uppges det att pojkar och flickor 
är ungefär lika intresserade av litteratur. Däremot är det mer än dubbelt så många 
kvinnor som män (däribland ungdomar, får man anta) som skriver dagbok och dikt. 
39 Tomlinson (1990 s 67), nämner att 1987 ägde 86 % av alla fritidsaktiviteter rum 
i hemmet. Dock handlar det om vissa grupper: ”The home dominated the life-styles 
of all social groups, and especially women, single parents, people of retirement and 
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och att sy, väva och sticka är nästan uteslutande en kvinnohobby. Un-
der 1987-1989 ägnade sig 30 procent av kvinnor i åldern 9-24 år åt 
detta intresse en genomsnittlig månad (Årsbok om ungdom 1991). Det-
ta, sammantaget med det faktum att unga kvinnor är mycket intres-
serade av mode och kläder, indikerar att en stor del av stilproduktionen 
också försiggår i hemmet.40 

          

Denna stilproduktion äger främst rum i ”the bedroom”, eller flick-
rummet som jag fortsättningsvis vill kalla det. Det är här som det 
nyinköpta plagget provas tillsammans med andra äldre kläder, det är 
här som nya kläder tillverkas och gamla ändras. Här finslipas stilen till-
sammans med väninnorna och i dialog med medierna. Och allt detta 
pågår inom ramarna för det egna rummet; ett frirum fredat från insyn 
och kontroll. Men medan provrummet är en avgränsning i det 
offentliga, är flickrummet en avgränsning i familjen. I förra avsnittet 
noterade jag att ett av de mest utmärkande dragen i ungdomskulturen är 
sökandet efter egna platser, fria från myndigheters och föräldrars 
kontroll. Detta behov aktiveras inte enbart i det offentliga, utan också i 
intimsfären, och där, kanske särskilt akut, för flickorna som fortfarande 
kontrolleras hårdare. Flickrummet är ett frirum inom familjen där 
hemligheter, drömmar, samtal, mediekonsumtion och identitetsexpe-
riment kan pågå utan föräldrarnas inblandning. Det är även en plats 
som kan utestänga yttervärldens ökade realitetstryck. 

Flickrummet är också en plats för identitetsarbete – enskilt eller 
tillsammans med andra – och det är ett relationsrum i och med att det 
relationsarbete väninnorna emellan som omnämnts ovan fortgår där. 
Men väninnerelationen ser olika ut under olika faser av adolescensen. 
Väninneförhållandet – som är en bearbetning av den tidiga mor-dot-
terdyaden – utgör basen för flickornas relationer, långt upp i adoles-
censen. Andra relationer utanför väninneförhållandet byggs liksom 

 
pre-retirement age, the professional class and the unemployed. Conspicuous in their 
out-of-home absence from this list are young people and employed working-class 
adult males[...]” Men trots att ungdomar hör till dem som tillbringar minst tid i 
hemmet, så tillbringade en svensk 15-17-åring 1984 i genomsnitt 14 timmar i 
hemmet, varav sju och en halv timme var sömn (Gahlin 1984). 
40 89% av kvinnor i åldern 16-25 år uppger av de är mycket eller ganska intresse-
rade av kläder, mot 52% av män i samma ålder enligt Årsbok om ungdom (1991). 
Czaplicka & Ekerwalds siffror pekar i samma riktning: 48% av de tillfrågade ung-
domarna vet inte vad det senaste i modet är, medan 46% vet det. Av dessa 46% är 
nästan tre fjärdedelar kvinnor. Intresset för mode och kläder är alltså större bland 
unga kvinnor än bland unga män. 
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ovanpå denna bas, så att flickornas relationer utanför familjen kan ritas 
som en serie trianglar (Sørensen 1991). Dessa andra relationer skiftar 
successivt gestalt under adolescensens olika faser.  

Jag ska här uppehålla mig lite extra vid den tidiga adolescensen (ca 
11-14 år) som är speciellt intressant ur perspektivet stilproduktion, 
eftersom en mycket betydelsefull relation utanför väninneförhållandet 
utgörs av idolen, som har stort inflytande över unga flickors stil. Här 
ser man också tydligt mediernas betydelse i stilproduktionen och hur 
unga kvinnor kan använda dessa för egna behov. 

Under den tidiga adolescensen kommer könsmognaden och puber-
teten gradvis närmare, men än är inte flickan redo att ingå i ett sexuellt 
förhållande ”på riktigt”. Istället projiceras alla nyväckta känslor på en 
onåbar person utanför väninnerelationen, som t ex läraren, idolen, 
någon äldre och åtråvärd kille, men fortfarande är väninnan den 
viktigaste personen. Idolen fungerar som ett övningsobjekt att testa nya 
spännande känslor på och på så sätt fyller t ex New Kids on the Block 
en viktig funktion, eftersom flickorna inte riskerar att svärmeriet för 
dessa manliga idoler ska bli påträngande verklighet som de måste ta 
ansvar för.41 Detta att idolen är ett kärleksobjekt, brukar nästan ensidigt 
fokuseras i medierna, speciellt då verkligt populära band med nästan 
enbart mycket unga, kvinnliga fans är på besök. Men idolen är inte 
enbart kärleksobjekt, utan också identifikationsobjekt och det är särskilt 
tydligt om man tittar närmare på flickornas val av kvinnliga idoler. 

Adolescensens kärna är, förutom den sexuella mognaden, frigö-
relsen från föräldrarna (Fitger 1991). Detta innebär ett identitetsbyg-
gande, ett målmedvetet arbete på att hitta fram till sig själv, att bli en 
egen individ. För en ung flicka handlar det också om att hitta en väg till 
en kvinnlighet bortanför modern och då kan olika idoler fungera som 
orienteringspunkter eller ledfyrar på en annars förvirrad karta. Att vilja 
låna en annan persons utseende och uppträdande blir en besvärjelse av 
verkligheten, identitet uppnådd genom identifikation. Man använder 
alltså idolen i sitt eget identitetsbyggande, det finns något hos henne 
eller honom som motsvarar ens behov. 
           
41 Idolkulten är naturligtvis mycket viktig ur ekonomisk synpunkt för musikindust-
rin, vilket några forskare som sysselsatt sig med relationen konsument-idol under-
stryker. Men de konstaterar också att idolerna aldrig skulle kunna ha blivit idoler 
om det inte fanns genuina behov hos fansen själva, som motsvarades av idolen. För 
olika aspekter på detta, se Borgnakke (1976, 1979 och 1983), Baxton (1983/1990) 
och Vermorel & Vermorel (1985/1990). För aspekter gällande film, se Sjögren 
(1990).  
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Lisa Lewis (1990) gör en intressant analys av kvinnliga idoler och 
deras unga, kvinnliga fans. ”Wanna-bes” är fans som ser ut och upp-
träder som sin idol, och Lewis menar att detta är något som ingår i den 
kvinnliga socialisationen. Flickor börjar tidigt med att klä ut sig till 
vuxen kvinna i mammas kläder och en del mammor klär också sina 
döttrar i likadana kläder som de själva har.42 Lewis menar också att 
flickor tidigt får lära sig genom modetidningar att utseendet är ut-
bytbart, något man själv kan skapa utifrån olika delar som sätts sam-
man, vilket osökt för tankarna åter till teorin om kvinnligheten som 
maskerad.43 Detta med att klä sig likt fortsätter upp i åldrarna och finns 
också i väninnerelationen: ofta är bästisarna eller tjejgänget likadant 
klädda. Följaktligen tolkar Lewis också wanna-bes sätt att klä sig som 
ett meddelande till idolen om att flickorna vill vara bästa väninna med 
henne. De brev som t ex sångerskan Pat Benatar fått från unga, 
kvinnliga fans tyder också på detta, eftersom de är hållna i en ton som 
mer påminner om ”väninne-prat” än dyrkan. 

Lewis understryker att det inte är likgiltigt vilken stil man imiterar, 
i själva verket är det ett val som motsvarar påtagliga, reella behov. Man 
kan t ex klä sig mot föräldrarnas och skolans påbjudna smak eller med 
den. Stilimitation öppnar för lek och experiment runt t ex köns-
identiteten och svåra begrepp som ”kvinnlighet” och ”manlighet”: 
begrepp som det under adolescensen är nödvändigt att man tar ställning 
till och följaktligen själv utprövar, eftersom det i det senmoderna är 
synnerligen osäkert vad de egentligen betyder. Sist men inte minst 
påpekar Lewis att handlingen att imitera en kvinnlig stjärnas stil säger 
något om unga flickors drömmar. De drömmer också om framgång, 
makt och pengar, alltså manliga privilegier, men samtidigt innebär 
stilimitationen ett bejakande av den kvinnliga kulturen. 
           
42 Gregory P Stone (1990) noterar klara könsskillnader i sin undersökning: ”[...] the 
most striking difference between the sexes with respect to the costume of play is, as 
we said, found among those who dressed up in other people’s clothing at all when 
they were children. More than half of the men did not [...] and more than 85% of 
the women did.[...] [men] are still significantly underrepresented among those who 
dressed in the clothing of the father, and women are significantly overrepresented 
among those who dressed in the clothing of the mother” (s 155). Stone noterar att 
om pojkar klär ut sig, så klär de sig i hög grad i kommersiella kostymer, dvs serie-
hjälteutklädsel, cowboyutstyrsel etc.  
43 Det associerar för övrigt även till Hebdiges (1979) teorier om subkulturellt stil-
skapande som ett bricolage-arbete där olika element sätts samman på nya sätt, samt 
till Ziehes (1989) begrepp ”görbarhet” för en i moderniteten allt vanligare känslan 
att den egna identiteten låter sig planeras och formgivas. 
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De ovan skildrade idolfunktionerna rör sig på en psykisk nivå, men 
det finns också två andra, bortglömda sidor i dyrkandet av idoler som 
närmast är att hänföra till en social nivå. Att älska samma band, att 
samla på affischer och artiklar om favoritbandet och att resa till kon-
serter med dem, är också ett sätt för flickorna att ha roligt tillsammans 
(Steward & Garratt 1984). Idoler fungerar på detta sätt också som ett 
gemenskapsprojekt som stärker sammanhållningen i tjejgänget. Detta 
gemenskapsprojekt är mer kollektivt inriktat än den intima vän-
innerelation. Den är en illustration av den ”klungkultur” Sørensen 
(1991) har beskrivit och visar att flickkulturen inte enbart går att redu-
cera till det intima relationsarbetet två väninnor emellan.  

Att avguda samma idol är också ett sätt att avgränsa sig mot andra, 
”de som inte förstår”. Ett mycket viktigt sätt att avgränsa sig är 
naturligtvis genom klädseln och här är det viktigt vilken genre idolerna 
tillhör. Spelar idolerna t ex i ett hårdrocksband, så har det naturligtvis 
betydelse för fansens stil. I avgränsningsprocessen spelar klass-
tillhörighet också in, eftersom samma band kan ha olika status i olika 
klasser. Att vara fans till ett speciellt band kan alltså fungera som 
klassmarkör. Ett välkänt exempel på detta var Elvis och Tommy Steele, 
varav den förstnämnda hade arbetarklassfans, medan den sistnämnda 
var populär bland läroverksungdomen. Men avgränsningen handlar inte 
enbart om klass, utan också om generation. Unga flickors dyrkan av 
favoritbandet är något som föräldrarna mycket sällan får, kan eller vill 
delta i. New Kids on the Block utgör alltså frirum för flickorna. Till-
sammans med idolerna får man vara ifred, även om man, paradoxalt 
nog, är många.  

Rock- och popstjärnorna – kvinnliga som manliga – når sina fans 
genom musikvideokanalen MTV. Lisa Lewis’ bok är en feministisk 
analys av denna på musikområdet dominerande och ofta för sexism 
kritiserade TV-kanal. Hon visar att visst är MTVs implicite tittare av 
manligt kön, men att där i stegrad grad under årens lopp blivit mer och 
mer plats för en kvinnlig blick. Detta tack vare den mängd kvinnliga 
musiker som just med hjälp av MTV slagit igenom under 1980-talet 
och som gjort videor som brutit med gängse manliga konventioner.44  

Men TV är inte det enda använda mediet i flickors stilproduktion, 
även veckotidningarna spelar en stor roll. Angela McRobbie (1991) har 
           
44 Lisa Lewis pekar särskilt på Madonna, Cyndi Lauper, Pat Benatar och Tina Tur-
ner. Man skulle också kunna tillägga flera av de kvinnliga rappare som slagit ige-
nom de senaste åren som t ex Queen Latifah, Salt ’n’ Pepa och Neneh Cherry. 
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under två tidsperioder – mitten av 70-talet och mitten av 80-talet – 
studerat veckotidningar som vänder sig till unga kvinnor, vilket ger ett 
intressant jämförelsematerial av hur dessa utvecklats. Den största 
förändringen under de tio åren är att romantikmaterialet fått mindre 
plats, för att ersättas av material om pop och mode. Speciellt är det kär-
lekshistorierna i form av fotografier med åtföljande text som för-
svunnit, och McRobbie tolkar detta som att flickornas identitet inte 
längre är lika starkt sammankopplad med att vara någons flickvän. 
Istället har ”problemsidorna” och insändarsidorna ökat i antal, vilket 
tyder på en ökad osäkerhet inför det senmoderna, där inget längre är 
självklart eller givet. McRobbie menar att det är läsarnas egna sidor – 
inte de romantiska berättelserna – som bäst sammanfattar vad som kän-
netecknar unga kvinnor idag.  

Istället för den pojkcentrerade flickan som är ute efter en förlov-
ningsring framträder i dagens veckotidningar en annan bild av den 
unga kvinnan, nämligen konsumenten som konsumerar pop och klä-
der.45 Modematerialet handlar inte bara om kläder utan också om hälsa 
och hygien. Det understryks att ett bra utseende inte enbart vilar på de 
rätta kläderna utan också på en väl regjord hy och en sportig, 
vältrimmad kropp. Samtidigt uppmanas läsaren att inte ta alltför all-
varligt på alla goda råd, utan istället se det hela som ett lekfullt expe-
rimenterande med sig själv.46 McRobbie noterar också övergången från 
mode till stil: i 80-talets veckotidningar understryks det viktiga i det 
personliga valet och skapandet av en ”vacker” individuell identitet som 
inte enbart är ett medel att behaga pojkar, utan i minst lika hög grad 
också är ett sätt att uttrycka sig själv. Dock går veckotidningarna inte så 
långt att de föreslår sina läsare att helt strunta i sitt utseende, men det är 
möjligt att anlägga en ”naturlig look”, vilken framställs som mindre 
tidskrävande. Ett förslag att nonchalera utseendet skulle inte heller falla 
i god jord, menar McRobbie, eftersom att strunta i sitt utseende är att 

           
45 Musikintresset är mycket stort bland ungdomar, pojkar som flickor. Enligt Års-
bok om ungdom (1991) uppgav hela 94% av 16-25-åringarna att de är mycket eller 
ganska intresserade av musik, flickor lika mycket som pojkar. 
46 Sammataget tycks det som att mindre strikta föreskrifter gäller för det man 
hänger på kroppen, men att kraven ökat på hur denna kropp ska se ut. Se t ex 
Andersen (1989), Featherstone (1991) och Kvinnovetenskaplig tidskrift (nr 4/1991) 
för olika aspekter vad gäller kroppen. Ökningen av aneroxia och bulimia nervosa 
brukar anföras som en följd av den ökade kroppsfixeringen i vår kultur, men det är 
inte skönhetsidealen som har framtvingat ökningen, utan snarare så att aneroxia och 
bulimia nervosa är tidstypiska svar på könsspecifika psykiska problem. 
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riskera könsidentiteten. Estetiseringen av kroppen är i vår kultur själva 
kärnan i att vara kvinna och därför är dessa kvinnliga ritualer, som till 
stor del försiggår i hemmet, så viktiga för den unga kvinnan.  

Vid läsningen av McRobbie inställer sig flera reflexioner. Beto-
ningen på hälsa ger en kropp som inte bara är vackrare att smycka, men 
som man också kan använda för att göra saker med, för det egna nöjets 
skull. Unga kvinnor klär sig fortfarande för en manlig blick, men denna 
manliga blick är inte längre den presumtive äkta mannens, utan en rent 
estetisk blick, som uppskattande bekräftar den unga kvinnans 
könsidentitet, frikopplad från äktenskapets dominansförhållande. Den 
manliga blicken – som man måste tolka som positionellt och inte 
biologiskt bestämd – bekräftar inte enbart könsidentitet, utan också in-
dividuell identitet.  

Här kan återigen skönjas den i vår kultur oerhörda osäkerheten om 
vad könsidentitet och identitet är, vad ”femininitet”, ”maskulinitet” och 
”jag själv” är; begrepp som inte minst under ungdomsåren är akut 
viktiga att förhålla sig till. Mode- och skönhetsreportagens och 
reklamens funktion är att stärka denna sköra feminina identitet och 
samtidigt introducera flickorna i konsumtionens löftesrika värld. Kon-
sumtionens löfte är en mer perfekt identitet än den du redan har och 
löftet sviks ständigt, eftersom identiteten inte enbart är kopplad till det 
yttre, utan också det inre. Konsumtion är alltid delvis en besvikelse, 
eftersom ingenting förändras i grunden vid inköpet av ett nytt plagg. 
Däremot kan självförtroendet stärkas för stunden, vilket kan vara 
viktigt nog.  

Under ungdomsåren är det nödvändigt att den unga kvinnan ex-
perimenterar runt och bygger upp en könsidentitet. Marknaden gör 
naturligtvis profit på detta behov, men samtidigt fungerar varorna som 
råmaterial för den unga kvinnans egna identitetsarbete. I tonåren måste 
också barndomens beroendeförhållande gentemot föräldrarna ersättas 
med oberoende. Veckotidningarnas förmedling av kvinnliga ritualer 
hjälper henne i denna process – på gott och ont.  

1980-talets mode- och skönhetsreportage för flickor skiljer sig på 
speciellt två punkter från 1970-talets, menar McRobbie: för det första 
hur pop- och rockvärlden stilmässigt influerar modereportagen och för 
det andra att tonvikten ligger på den individuella utformningen av en 
egen stil. Punken betydde mycket i rörelsen bort från det konforma 
modet mot en mer personligt utformad stil. I och med punken (och 
senare också Madonna), menar McRobbie att tonvikten stilmässigt 
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förskjutits från det mer ”ordnande”, traditionellt feminina till en mer 
kaotisk blandning där modereportage om ”klassiker” som kavaj och 
jumper-set blandas med tips om hur man skär sönder sina jeans eller 
fixar sin egen stil med hjälp av gamla kläder, textilfärg, nål, tråd och 
lite fantasi. Modereportagen i veckotidningarna visar kvinnliga stjärnor 
och deras kläder, och läsarna uppmanas att medelst billiga knep följa 
deras exempel att våga vara personligt klädda. Man visar också kända 
designers kläder, men bildtexterna är distanserade och lätt 
avståndstagande (speciellt vad gäller priserna), och läsarna uppmanas 
att kopiera idéer och göra en egen, billigare variant hemma.  

Modereportagen förhåller sig också till subkulturella stilar, men 
man förespråkar inte att flickorna ska bli t ex hip-hopare, utan snarare 
”låna” vissa attribut från hip-hopkulturen. Detta är ett mycket vanligt 
sätt att förhålla sig till ungdomliga subkulturer. Det talar om för den i 
symbolspråket insatte, t ex skolkamrater, hur en person förhåller sig till 
olika subkulturer. Att ha säckiga jeans istället för smala kan t ex visa en 
positiv attityd till hip-hopen, även om man inte ser ut exakt som en hip-
hopare för övrigt. Veckotidningarnas modereportage förespråkar just 
en sådan personlig version av subkulturell stil, men samtidigt sätter de 
också in den unga kvinnan i ett ungdomskulturellt sammanhang. Kopp-
lingen till familjen är lösare; den unga kvinnan har blivit en offentlig 
person.  

 
 

Stilskapandets heterogenitet 
 

Därmed är denna text framme vid den plats där själva framträdandet 
sker, d v s den främre regionen eller det offentliga. Det är där som den 
”färdiga” stilen visas upp och utsätts för värderande och tolkande 
blickar, men det är också där som individen söker inspiration för 
fortsatt stilskapande hos andra kreatörer – på gatan, arbetsplatsen eller 
diskoteket. I det offentliga aktiveras stilens kommunikativa och ”språk-
liga” funktioner: från att ha varit en individuell process, utsatt enbart 
för den egna eller ett fåtal inblandades blickar, är den nu offentliggjord, 
öppen för allas tolkningar. Men eftersom denna text handlar om själva 
stilskapandet, om de platser och drivkrafter som föregår uppvisandet av 
den ”färdiga” stilen, ska jag inte gå in på stilars språkliga funktioner i 
det offentliga eller unga kvinnors utforskande av det yttre sociala och 
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fysiska rummet.47 Jag ska istället försöka sammanfatta det som hittills 
sagts. 

Modets fullständiga diktat har försvagats. Istället har betoningen 
kommit att ligga på den personligt och individuellt utformade stilen. 
Detta beror bl a dels på kvinnorörelsens synliggörande av det kvinnliga 
subjektet, dels på allmänna förändringar i den psykiska grundstrukturen 
och dels på modets relativa demokratisering i den senmoderna 
individualiseringens kölvatten. 

Men kvinnor har länge varit intresserade av kläder och utseende, 
vare sig modets diktat gällt eller inte. Jag har diskuterat varför det 
förhåller sig så och ett grundläggande svar har blivit att det kvinnliga 
stilskapandet är ett identitetsarbete, ett svar på frågan ”vem är jag?” 
Det är också ett könsidentitetsarbete, ett svar på frågan ”vad är mitt 
kvinnliga jag?” Båda dessa frågor som egentligen inte går att besvara, 
har blivit alltmer akuta i det senmoderna, inte minst för de unga kvin-
nor som står på tröskeln till vuxenlivet utan att säkert veta vad ”manlig-
het” och ”kvinnlighet” är. 

Jag har beskrivit några möjliga drivkrafter för kvinnligt stilska-
pande – drivkrafter som är psykiska, sociala och estetiska. Jag menar 
att alla dessa tre nivåer måste finnas med i en beskrivning av det kvinn-
liga stilskapandet. Följande sammanfattning gäller drivkrafter för 
kvinnorna själva .48 

En av de psykiska drivkrafterna är kvinnligheten som maskerad 
eller förhållandet till manlighet. En annan sådan drivkraft är mor-
dotterdyaden eller förhållandet till kvinnlighet. Dessa båda drivkrafter 
kan sägas cirkla kring behovet att hantera och utmejsla den subjektiva 
könsidentiteten, men även andra än könsmässiga identitetsaspekter 
fungerar som drivkrafter för stilskapandet. Ytterligare psykiska aspek-
ter är den njutning och känslomässiga utlevelse som stilskapandet kan 
innebära för kvinnor i alla åldrar, samt tillfredsställelsen i att uttrycka 
sig själv med egna ”ord” eller med det redskap som oftast ligger 
närmast till hands – den egna kroppen. 

           
47 Vad gäller stilars kommunikativa funktioner vill jag hänvisa till t ex Willis 
(1977/1983), Hebdige (1979 och 1988), Bay & Drotner (1986), Backe m fl (1988), 
McRobbie (1989) och Fornäs (1992). Om unga kvinnor i det offentliga, se t ex Mc-
Robbie & Nava (1984), Wilson (1985/1989), Norell (1989), Tegner (1991) och 
Drotner (1991a). 
48 Jag vill betona att det handlar om drivkrafter för kvinnorna själva därför att det 
finns andra sådana för t ex kulturindustrin (som att tjäna pengar), staten, skolan etc. 
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Vad gäller den sociala nivån är en av drivkrafterna kvinnors behov 
att definiera och handskas med sitt förhållande till det sociala könet, d v 
s de samhälleliga roller och normer som tillskrivs kvinnor. En annan 
drivkraft är de övriga sociala relationer som inverkar på den unga 
kvinnans liv, som kamratgänget, familjen och skolan. Där kan 
stilskapandet hjälpa till att skapa gruppgemenskaper och relationer. 
Vidare kan unga kvinnors maktlöshet och, som resultat av detta, det 
kontrollbehov som yttrar sig i sökandet efter frirum, gestaltandet av 
utopier och jakten på kompensation, driva fram stilskapandet.  

En av de estetiska drivkrafterna är förhållandet till det kulturella 
könet, d v s de symboler, tecken, bilder och språk i vid mening som 
betecknar kvinnlighet i vår kultur och som går under den något vaga 
benämningen ”kvinnokultur”. Där ingår t ex att smycka hemmet, sy 
kläder och ägna sig åt sitt utseende och socialisationen in i denna kvin-
nokultur är viktig för att förstå kvinnors stilskapande som inte enbart 
kompensatorisk, men också identitetsskapande och självbekräftande. 
En annan estetisk drivkraft är förhållandet till språk och symboler i 
övrigt, d v s sådana som inte i första hand har med det kulturella könet 
att göra, men kanske mer är kopplat till ålder, klass, etnisk härkomst 
etc. Här kan det handla om t ex krav på estetisk kompetens, smak och 
genrekännedom i allmänhet. 

Denna text har också berört de platser där unga kvinnors stilska-
pande sker och det är speciellt två rum som beskrivits: provrummet och 
flickrummet. Jag menar att dessa rum också kan studeras på en psykisk, 
social och estetisk nivå och då framträder ytterligare fyra rum likt 
kinesiska askar: identitetsrummet, relationsrummet, frirummet och 
kreativitetsrummet. Identitetsrummet är en plats för subjektivt 
identitetsarbete, relationsrummet är den privata zon för relationsarbete 
som unga kvinnor upprättar i det offentliga, frirummet är en zon fredad 
från föräldrars, myndigheters eller marknadskrafters insyn och kontroll, 
och rummet för estetisk kreativitet är en plats där det finns möjlighet 
till symboliskt skapande. 

Det kvinnliga stilskapandet (och stilskapandet överhuvudtaget) är 
alltså en heterogen process som inbegriper en mängd komponenter och 
faktorer och som kan studeras med olika teorier och metoder. Det finns 
dock ingen anledning att förtvivla över den höga graden av kom-
plexitet, utan snarare glädjas över att heterogeniteten låter det hand-
lande subjektet framträda så mycket tydligare.  

 

236 



BUTIKEN, HEMMET OCH KVINNLIGHETEN 

Litteratur 
 
Andersen, Linda (red) (1989): Den tredie skønhed. Kvindekroppen i forandring, 

Aarhus: Aarhus Universitetsforlag 
Backe, Dieter, Ingrid Volkmer, Rainer Dollase & Uschi Dresing (red) (1988): Ju-

gend und Mode, Leverkusen: Leske + Budrich. 
Baudrillard, Jean (1982): Der symbolische Tausch und der Tod, München: Matthes 

& Seitz Verlag. 
Baudrillard, Jean (1988): Selected writings, Oxford: Polity Press. 
Baxton, David (1983/1990): ”Rock music, the star system, and the rise of 

consumerism”, i Frith & Goodwin 1990. 
Bay, Joi & Kirsten Drotner (red) (1986): Ungdom, en stil, et liv. En bog om ung-

domskulturer, København: Tiderne skifter. 
Beauvoir, Simone de (1949/1988): The second sex, London: Picador Classics. 
Beck, Ulrich (1986): Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne, 

Frankfurt am Main: Suhrkamp. 
Berger, John (1972): Ways of seeing, London: Penguin Books. 
Berman, Marshall (1982/1983): Allt som är fast förflyktigas. Modernism och mo-

dernitet, Lund: Arkiv. 
Bonniers svenska ordbok (1980/1990), Stockholm: Bonniers. 
Borgnakke, Karen (1976): ”Beat, sex och idoldyrkelse”, i Karen Borgnakke & Sø-

ren Schmidt (red): Pop och idoldyrkelse, Viborg: Unge Pædagoger. 
Borgnakke, Karen (1979): ”Discofeber – kulturindustrin, musiken och sinnlighe-

ten”, i Krut, nr 9. 
Borgnakke, Karen (1983): ”Ungdomskultur – popkultur. Om medieforbund og sek-

sualisering i popindustrien”, i Rolf Bostrøm, Johs. Nørregaard Frandsen & Er-
ling Pettersson (red):Ung nu! En antologi om elevgrupper og kulturformer i 
ungdomsuddannelserne, Odense: Erhvervsskolernes Forlag. 

Bowlby, Rachel (1985): Just looking: consumer culture in Dreiser, Gissing and 
Zola, London: Methuen. 

Bowlby, Rachel (1987): ”Modes of modern shopping: Mallarmé at the Bon 
Marché”, i Nancy Armstrong & Leonard Tennenhouse (red): The ideology of 
conduct, New York: Methuen. 

Burgin, Victor, James Donald & Cora Kaplan (red) (1986): Formations of fantasy, 
London / New York: Methuen. 

Carter, Erica (1984): ”Alice in the consumer Wonderland”, i McRobbie & Nava 
1984. 

Certeau, Michel de (1974/1984): The practice of everyday life, Berkeley: 
University of California Press. 

Chaney, David (1990): ”Subtopia in Gateshead: The MetroCentre as a cultural 
form”, i Theory, culture & society, nr 4/1990. 

Christensen, Christa Lykke m fl (1986): Slidser. En bog om mode, Århus: Modtryk. 
Christensen, Christa Lykke (1986): ”Krop og form – et spørgsmål om stil”, i Chris-

tensen m fl 1986. 
Czaplicka, Magdalena & Hedvig Ekerwald (1986): Ungdomars konsumtion -85, 

Stockholm: Statens ungdomsråd / Konsumentverket. 
Drotner, Kirsten (1991): ”Kulturellt kön och modern ungdom”, i Fornäs m fl 1991. 

237 



HILLEVI GANETZ 

Drotner, Kirsten (1991a): At skabe sig – selv. Ungdom, æstetik, pædagogik, Køben-
havn: Gyldendal.  

Essed, Philomena (1991): ”Ras, klass och kön inom svart medelklass”, i Kvinno-
vetenskaplig tidskrift, nr 3/1991. 

Ewen, Stuart (1988): All consuming images. The politics of style in contemporary 
culture, New York: Basic Books. 

Featherstone, Mike (1991): Consumer culture & postmodernism, London: Sage. 
Featherstone, Mike, Mike Hepworth & Bryan S Turner (red) (1991): The body. So-

cial process and cultural theory, London: Sage. 
Fitger, Maria (1991): ”Tonårstjejer och den psykologiska utvecklingen”, i Ganetz 

& Lövgren 1991. 
Fornäs, Johan, Hillevi Ganetz & Tove Holmqvist (red) (1989): Tecken i tiden, 

Stockholm / Stehag: Symposion. 
Fornäs, Johan (1989): ”Linjer i ungdomskulturen”, i Fornäs m fl 1989. 
Fornäs, Johan & Michael Forsman (red) (1989): Rum och rörelser. Om ungas inre 

och yttre livsrum, Stockholm: Byggforskningsrådet. 
Fornäs, Johan (1991): ”Narcissus och det Andra” i Fornäs m fl 1991.  
Fornäs, Johan, Ulf Boëthius & Sabina Cwejman (red) (1991): Kön och identitet i 

förändring. FUS-rapport nr 3, Stockholm / Stehag: Symposion. 
Fornäs, Johan (1992): ”Navigationer på kulturfloden. Stilskapande som kommuni-

kativ praxis”, i Fornäs m fl: Unga stilar och uttrycksformer. FUS-rapport nr 4, 
Stockholm / Stehag: Symposion. 

Freud, Sigmund (1933): New introductory lectures on psychoanalysis, SE, vol 
XXIII. 

Frith, Simon & Andrew Goodwin (red) (1990): On record. Rock, pop, and the 
written word, New York: Pantheon Books. 

Gahlin, Anders (1984): Levandsvanor i Sverige: Barn och ungdomar, Stockholm: 
Sveriges Radio, PUB. 

Ganetz, Hillevi (1989a): ”Tjejer och stil”, i Tvärsnitt, nr 2/1989. 
Ganetz, Hillevi (1989b): ”Idolen, fansen, mediet – om kvinnlighetens symboliska 

konstruktion”, i Fornäs m fl 1989.  
Ganetz, Hillevi & Karin Lövgren (red) (1991): Om unga kvinnor: Identitet, kultur 

och livsvillkor, Lund: Studentlitteratur. 
Giddens, Anthony (1991): Modernity and self-identity. Self and society in the late 

modern age, Cambridge: Polity Press. 
Goffman, Erving (1959/1974): Jaget och maskerna. En studie i vardagslivets 

dramatik, Stockholm: Rabén & Sjögren. 
Guillet de Monthoux, Pierre (1988): Docteur Clerambault in Zola’s Paradise, 

Stockholm: Department of Business Administration. 
Hall, Stuart & Tony Jefferson (red) (1975): Resistance through rituals. Youth sub-

cultures in post-war Britain, London: Hutchinson. 
Heath, Stephen (1986): ”Joan Riviere and the masquerade”, i Burgin m fl 1986. 
Hebdige, Dick (1979): Subculture. The meaning of style, London and New York: 

Methuen. 
Hebdige, Dick (1988): Hiding in the light. On images and things, London: Rout-

ledge. 
Knudsen, Britta Timm (1986): ”I modens tegn – om mode som kultur”, i Christen-

sen m fl 1986. 

238 



BUTIKEN, HEMMET OCH KVINNLIGHETEN 

Kvinnovetenskaplig tidskrift, nr 4/1991, Tema: Kropp och kvinnlighet. 
Larsen, Kirsten & Harriet Bjerrum Nielsen (1981): ”Pigerne i klasseoffent-

ligheden” och ”Pigerne som veninder”, i Kirsten Larsen & Harriet Bjerrum 
Nielsen (red): Pigeliv, Roskilde: Emmeline. 

Lewis, Lisa (1990): Gender politics and MTV. Voicing the difference, Philadelphia: 
Temple University Press. 

Lieberg, Mats (1991): ”Vi ses på Domus. Om varuhus som ungdomsmiljö”, i An-
ders Löfgren & Margareta Norell (red): Att förstå ungdom, Stockholm / 
Stehag: Symposion. 

Löfgren, Orvar (1990): ”Tingen och tidsandan”, i Alf Arvidsson m fl (red): Män-
niskor och föremål, Stockholm: Carlssons. 

Lövgren, Karin (1991): ”Farlig lockelse – tonårsflickors läsning av romantikböc-
ker”, i Ganetz & Lövgren 1991. 

McRobbie, Angela (1977/1991): ”The culture of working-class girls”, i McRobbie 
1991. 

McRobbie, Angela (1980/1984): ”En feministisk kritik av subkulturforskningen”, i 
Johan Fornäs, Ulf Lindberg & Ove Sernhede (red): Ungdomskultur: Identitet 
och motstånd, Stockholm: Akademilitteratur. 

McRobbie, Angela & Mica Nava (red) (1984): Gender and generation, London: 
MacMillan. 

McRobbie, Angela (1989): ”Second-hand dresses and the role of the ragmarket”, i 
Angela McRobbie (red): Zoot suits and second-hand dresses. An anthology of 
fashion and music, London: MacMillan. 

McRobbie, Angela (1991): Feminism and youth culture. From Jackie to Just Se-
venteen, London: MacMillan. 

Melucci, Alberto (1989): Nomads of the present, London: Radius. 
Miller, Daniel (1987): Material culture and mass consumption, Oxford: Basil 

Blackwell. 
Nava, Mica (1987): ”Consumerism and its contradictions”, i Cultural Studies, vol 

1, nr 2. 
Norell, Margareta (1989): ”Flickor hemma, pojkar ute? Om flickor som vill bli sed-

da, och hur de ser på privata och offentliga rum”, i Fornäs & Forsman 1989. 
Olofsson, Anna & Sverker Sörlin (1991): ”Jag köper – därför är jag till”, i Dagens 

Nyheter, 23/10. 
Povlsen, Karen Klitgard (1986): ”Modens imaginationer. Forårsmoden i Tique, 

Eva, Alt for Damerne og Femina”, i Christensen m fl 1986. 
Prokop, Ulrike (1976/1981): Kvinnors livssammanhang. Begränsade strategier och 

omåttliga önskningar, Stockholm: Rabén och Sjögren. 
Pumphrey, Martin (1987): ”The flapper, the housewife and the making of modern-

ity”, i Cultural Studies, vol 1, nr 2. 
Reeder, Jurgen (1990): Begär och etik. Om kön och kärlek i den fallocentriska ord-

ningen, Stehag / Stockholm: Symposion. 
Riviere, Joan (1929/1986): ”Womanliness as a masquerade”, i Burgin m fl 1986.  
Sellerberg, Ann-Mari (1987): Avstånd och attraktion. Om modets växlingar, 

Uddevalla: Carlssons. 
Simonsen & Mow (1984): ”Fordi du ikke er en riktig mor, kan jeg ikke blive en 

riktig mand”, i Unge paedagoger, nr 8/1984. 

239 



HILLEVI GANETZ 

240 

Sjögren, Olle (1989): ”Från avgud till kultfigur. Tankar kring ungdomsidolen som 
rörlig stjärnbild”, i Helena Wulff (red): Ungdom och medier. Klass, kommer-
sialism och kreativitet, Stockholms universitet: Centrum för masskommunika-
tionsforskning. 

Spender, Dale (1982): Invisible women, London: Writers and Readers Publishing 
Co-operative Society. 

Stanworth, Michelle (1983): Gender and schooling, London: Hutchinson. 
Steward, Sue & Sheryl Garratt (1984): Signed, sealed and delivered. Of women in 

pop, London & Sydney: Pluto Press. 
Stone, Gregory P (1990): ”Appearance and the self: a slightly revised version”, i 

Dennis Brissett & Charles Edgley (red): Life as theater. A dramaturgical 
source book, New York: Aldine de Gruyter. 

Sørensen, Anne Scott (1991): ”Könskulturer och könets kultur” i Ganetz & 
Lövgren (red) 1991. 

Tegner, Elisabeth (1991): ”Dansa min docka”, i Ganetz & Lövgren (red) 1991. 
Tomlinson, Alan (red) (1990): Consumption, identity and style, London / New 

York: Routledge. 
Vermorel, Fred & Judy Vermorel (1985/1990): ”Starlust”, i Frith & Goodwin 

1990. 
Wentworth, Sally (1991): Lyssna till ditt hjärta, Stockholm: Harlekin romantik. 
Vik Kleven, Kari (1992): Jentekultur som kyskhetsbelte. Om kulturelle, samfunns-

messige og psykologiske endringer i unge jenters verden, Oslo: Universitets-
forlaget. 

Willis, Paul (1977/1981): Fostran till lönearbete, Göteborg: Röda Bokförlaget. 
Willis, Paul, Andy Bekenn, Tony Ellis & Denise Whitt (1988): The youth review: 

Social conditions of young people in Wolverhampton, Aldershot: Avebury. 
Willis, Susan (1991): A primer for daily life, London / New York: Routledge. 
Wilson, Elisabeth (1985/1989): Klädd i drömmar, Stockholm: Alfabeta 
Ziehe, Thomas (1989): Kulturanalyser. Ungdom, utbildning, modernitet, 

Stockholm / Stehag: Symposion. 
Zola, Émile (1883/1927): Damernas Paradis, Stockholm: Bröderna Lindströms 

Förlags AB. 
Årsbok om ungdom 1991 (=Uppväxtvillkor nr 4-5/1990), Stockholm: Statens ung-

domsråd. 


	Hillevi Ganetz 
	Butiken, hemmet och kvinnligheten som maskerad
	Drivkrafter och platser för kvinnligt stilskapande
	Från mode till stil
	Några drivkrafter för det kvinnliga stilskapandet
	Damernas paradis
	Unga kvinnor och varuhuset idag
	Provrummet
	Hemmet och flickrummet
	Stilskapandets heterogenitet
	Litteratur


