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Bröst och ålder – om den första behån och patetiska 

urringningar  

 

Therése Persson 

 

Lena: /…/ jag kommer ihåg att det första som hände var att 

bröstvårtorna blev större och jag tyckte det var så jävla pinsamt. 

Innan liksom brösten växte ut så blev vårtorna större. Och jag 

tyckte det var så pinsamt så jag tog tejp och tejpade in dom! (både 

Lena och jag börjar skratta) För dom syntes liksom under tröjan. 

 

Citatet ovan kommer från en intervju med Lena om kropp, ålder och 

kvinnlighet. I en annan intervju berättar Riita att kvinnor inte ska försöka 

dölja sin ålder, men säger samtidigt att de inte bör visa upp sig i djupa ur-

ringningar när de blivit lite äldre. Hur kommer det sig att Lena tejpar sina 

växande unga bröst och hur kan man förstå Riitas beskrivning av äldre 

kvinnors bröst som något som bör döljas?  

I det här kapitlet kommer jag att använda bröst som en ingång att närma 

mig frågor som rör ålder och livsförlopp. Texten är organiserad i två delar 

där den första behandlar de unga, utväxande bröst som Lena talar om här 

och som snart ska komma att stoppas in i sitt alldeles egna klädesplagg – 

behån – för första gången. Den andra delen handlar om de bröst som Riita 

nämner som inte längre anses passande att delvis blotta i urringningar. Re-

sonemangen utgår ifrån vad Lena, Riita och nio andra personer berättar om 

bröst, ålder, kropp, urringningar och behå vid ett antal samtalsintervjuer.2 

Personerna är i olika åldrar – mellan sex och 57 år – och de har skiftande 

bakgrund, inte minst vad gäller erfarenhet som knyter an till bröst. 

                                                           

2 Intervjuerna utgör en del av underlaget för min pågående avhandling. Delar av de diskus-

sioner som förs här kan återfinnas i ett tidigare konferensbidrag (vid ACSIS konferens Inter 

2007) samt i den kommande avhandlingen. 
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Del I: Att bli med bröst  

När Lena, så här sett i backspegeln som 48-åring, berättar om sitt knep att 

försöka dölja de framväxande brösten med hjälp av tejp så skrattar hon 

hjärtligt. Då, någon gång i tonåren kändes nog skrattet mer avlägset och det 

hela var mest pinsamt. Att brösten växer fram är ett kroppsligt fenomen, 

men också något vi tolkar och förstår på olika sätt. Vi blir med bröst. 

Tankar kring framväxandet av brösten relaterar till föreställningar om ålder 

och kvinnlighet, kvinnligt åldrande och livsförlopp. Idéer om vad som an-

ses vara naturligt eller onaturligt för åldern blir närvarande här. Den lilla 

utbuktningen under tröjan, som Lena berättar om, blir begriplig i förhållan-

de till kulturella förväntningar på vad som ska hända med kvinnokroppen i 

olika åldrar. Det förväntas att kroppen ska förändras under tonår och pu-

bertet med exempelvis menstruation och att brösten börjar växa. Fantasier 

och föreställningar kring den typen av förändringar kan medföra att den 

unga kvinnokroppen betraktas och uppfattas på ett nytt sätt av både av 

omvärlden och av den unga kvinnan. Det kan upplevas på skilda sätt; allt 

ifrån irriterande, pinsamt, upphetsande, konstigt, skrämmande till att gå en 

likgiltigt förbi. Olivia, som är tolv år, uttrycker en längtan, men inte odelad, 

om att brösten ska växa snabbare och bli större. Saga, Kajsa och Amanda 

tjatar förgäves på sina föräldrar om att få sätta på sig bikiniöverdel när de 

ska gå för att bada. De är sex och sju år. 

Den första behån 

Lena fortsätter att berätta om hur det, trots att det var pinsamt, också var 

positivt att få bröst och att köpa sin första behå: ‖Men sen, sen så ville man 

ju ha bröst också så det var ju lite kul att köpa första behån och så där fast 

man egentligen inte hade så mycket att ha i den.‖ Lenas känsla av att det var 

något pinsamt och samtidigt något roligt i att få bröst pekar mot att både 

brösten och att växa och bli äldre kan ha dubbelbottnade innebörder. Den-

na kluvna upplevelse framkommer också i Nordiska museets frågelista om 

bröst och behå där meddelare vittnar om hur den positiva erfarenheten av 

att få bröst delas av att det kan vara skrämmande med pojkars och mäns 

sätt att betrakta och kommentera brösten (eller till och med tafsa på dem) 
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(Roos Björklund 2005). Bröst är en sexuellt laddad kroppsdel i vår del av 

världen (Yalom 1999). 

De intervjuades berättelser och sätt att framställa bröst följer till viss del ett 

slags föreställt schema över livet och livsfaserna, ett kulturellt normerat 

livsförlopp där våra liv bör innehålla vissa ingredienser i de olika åldrarna 

för att anses vara normalt och önskvärt. Det ansluter till åldersnormer för 

hur man bör vara, se ut eller bete sig i en viss ålder, samt till antaganden om 

hur livet bör gestalta sig i olika åldrar eller i vilken ordning saker bör ske 

(Blaakilde 2007; Hockey & James 2003). På ett mer övergripande plan kan 

man tala om en åldersordning vilken bland annat innefattar sådana sociala 

och kulturella normer och förväntningar på människor i olika åldrar. En 

åldersordning kan ta sig uttryck i olika former av åldersdiskriminering (Kre-

kula, Närvänen & Näsman 2005). Samtida kulturella idéer om ålder är väl-

försedda med normer för vad som passar sig eller inte passar sig och vad 

som förväntas av människor i olika åldrar (Ehn 2007, s. 214). Dessa för-

väntningar och normer är könade, de ser olika ut beroende på om de riktas 

till en man eller till en kvinna i en viss ålder (Woodward 1999; Närvänen 

2004). Det finns vissa hegemoniska modeller över hur vi människor bör 

leva våra liv och vad som bör ingå i de olika skedena i livet – när det anses 

åldersadekvat att skaffa barn eller sluta arbeta exempelvis (Hockey & James 

2003:84; Woodward 1999). Dessa föreställningar inbegriper även kropp och 

sexualitet. 

Om brösten växer fram lite för tidigt enligt de sociala förväntningarna på 

hur kvinnokroppen bör förändras i olika åldrar kan det upplevas som pin-

samt och något man helst vill gömma. Växer de fram senare än detta ål-

dersschema kan det också förstås på ett negativt sätt och då vill man kanske 

dölja att det inte finns något där. Fatima, som är 34 år idag, är trött på in-

läggen i behån som luktar svett, skumgummikuddarna i bikinin som hon i 

smyg försöker pressa vattnet ur och hålla på plats så att ingen ska se. Hon 

minns hur killarnas blickar sökte sig ner i urringningen på de jämnåriga 

kompisarna, medan hon själv väntade och väntade på att de egna brösten 

skulle börja växa. 
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Det socialt förväntade livsförloppet kan fungera som en jämförelsepunkt i 

livet, något man mäter sina egna erfarenheter gentemot. Ligger jag efter 

eller före vad som förväntas av någon i min ålder? Föreställningar om vad 

som är normalt för åldern aktualiseras. Bröstutvecklingen kan uppfattas 

som sen eller tidig i jämförelse med föreställningar om hur det borde vara, 

vad som är en lyckad och önskvärd brösttillväxt.  

Lenas formulering ovan om att man ville få bröst och att det var kul att 

köpa sin första behå ‖fast man egentligen inte hade så mycket att ha i den‖ 

beskriver ett användande av behå långt ifrån det som den ofta förknippas 

med: att hålla upp, formge och stödja en faktisk byst. Lenas anledningar att 

börja använda behå utan att ha så mycket att fylla den med, och att tycka 

det var kul, kan förstås vara många och kanske också motstridiga. Men utan 

att spekulera kring eventuella intentioner bakom ett användande av behå 

kan man konstatera att när en kroppsdel kläs på döljs den under tyget, men 

den blir samtidigt markerad och färglagd. Det kan betraktas som en dubbel 

handling med syfte att täcka och framhäva på samma gång. Några som har 

undersökt hur ett täckande av något samtidigt kan framhäva och synliggöra 

detsamma är konstnärsparet Christo och Jeanne-Claude som genom att klä 

in byggnader, broar, träd och annat i sina olika konstprojekt gör att vi ser 

trädet, bron, byggnaden och lägger märke till dem. När de paketerar in 

exempelvis Pont Neuf i Paris eller riksdagshuset i Berlin i tyg förändrar de 

miljön och arkitekturen, men de gör också något med vårt seende.3 På 

samma sätt skulle ett inklädande av brösten kunna sägas fungera. Döljandet 

kan leda till att man faktiskt blir varse det som finns bakom tyget.  

Det finns också en erotiserande dimension inbäddad i själva beslöjandet av 

brösten (Yalom 1999). Det skulle också kunna vara en förklaring till varför 

Saga, Amanda och Kajsas föräldrar inte låter dem använda den efterlängta-

de överdelen till badbyxorna. Flickorna berättar hur de just på grund av sin 

ålder måste nöja sig med sina badbyxor tills de blir lite äldre – kanske tio, 

tänker de, eller när de blir tonåringar.  

                                                           

3 http://christojeanneclaude.net 
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Bröst är en stark symbol för kvinnlighet (Yalom 1999). Bröst beskrivs ofta i 

berättelserna som något man gärna framhäver och visar, som något man 

använder för att accentuera kvinnlighet. Rebecca, som är 56 år, beskriver ett 

par ‖tuttar‖ som hon har fyndat billigt och som hon använder tillsammans 

med bland annat läppstift och peruker som estetiska markörer för kvinnlig-

het. Bröstet står också för reproduktion och amning, men dess existentiella 

dimension handlar inte enbart om livgivande utan bröst kan också innefatta 

ett hot om tumörer och död (Yalom 1999). Det kan också uppfattas som 

något hotfullt mot kvinnligheten. 29-åriga Elin berättar hur hennes erfaren-

heter av bröstcancer har fått henne att känna sig ‖mindre som kvinna‖.4 

Bröstet beskrivs ibland som något som bedöms kritiskt i kärleksrelationer 

och som skapar osäkerhet och frågor om man duger. Fast lika ofta beskrivs 

bröstet som något som bara är. I samtalen träder det symbolladdade kvin-

nobröstet in på olika sätt. Ett återkommande tema är det om den första 

behån. Genom personernas skilda erfarenheter och eftersom de intervjuade 

dels är i olika åldrar i dag och dels har varit i olika åldrar vid olika historiska 

tidpunkter blir det en komplex bild av behå och bröst som växer fram i 

intervjuerna. 

Föränderliga föreställningar 

De sociala förväntningarna på att skaffa behå ser givetvis olika ut i olika 

tider. Vilken historisk kontext man har som tolkningsram till ett framväx-

ande av bröst eller användande av behå påverkar när, hur eller huruvida det 

alls förväntas. Riita berättar hur svårt det var att hitta en ‖lite finare behå‖ 

när det var ett behålöst ideal som gällde. Hon var 18 år 1968 och minns att 

hon tyckte behåvarianterna som fanns att tillgå under den tid hon samman-

fattar som ‖Flower Power‖ mest liknade ‖strumpor‖ och hon längtade efter 

något finare: ‖Då när jag kunde vara som vackrast då var det inte mode‖, 

                                                           

4 Bröstcancer som ett hot inte bara mot livet utan mot kvinnligheten är något som tas upp 

mer utförligt i annan litteratur, ett exempel är den diskussion Renita Sörensdotter (2000) för 

i sin uppsats Kvinnobröst och kvinnlighet – om bröstens symboliska betydelse vid bröstcancer, men tankar 

som aktualiseras av bröstcancer spänner förstås över vidare frågor än så (se exempelvis vad 

tio kvinnor skriver om sina egna erfarenheter av detta i boken Förändringar, 2000). 
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säger Riita när hon blickar tillbaka på den tiden idag som 57-åring. Här 

skärs föreställningar om kvinnlighet, ålder och kropp med denna specifika 

(och något mytomspunna) historiska tid. Mode och utseendeideal skiftar 

över tid och så gör också föreställningar om hur flickor och kvinnor är eller 

borde vara och se ut i olika åldrar.  

Man kan i anslutning till det nämna några bröst- och behåideal som har 

framträtt tydligt genom historien. Vi har exempelvis 1920-talets plattbrös-

tade kvinnoideal med behåvarianter som till och med kallades för bröstplat-

tare, de strutliknande bröst som behån skapade på 1940-talet, 1950-talets 

storbystiga mode och 1970-talets mjukisbehå, som Riita talar om som inte 

bara liknade strumpor utan till och med var tillverkad av en strumphäl 

(Roos Björklund 2005).  

Även om behån är ett plagg framförallt från det tjugonde århundradet som 

kom på modet först under 1900-talets andra decennium har den sina före-

gångare i uppfinningsrika varianter som snörliv, korsetter, reformliv, bröst-

band med mera genom vilka brösten har lindats, snörjts, lyfts upp och for-

mats utifrån det kvinnoideal som gäller för stunden (Roos Björklund 2005; 

Yalom 1999). Hur behån förs fram på marknaden kan vara åldersdifferenti-

erande. Till tonårsflickor lanserades ‖den mjuka behån‖ och till äldre kvin-

nor ‖den stödjande behån‖ då plagget introducerades kommersiellt (Yalom 

1999). Formuleringarna skapar olika bilder av yngre respektive äldre kvin-

nors bröst. Också en snabb titt in i en underklädesbutik idag berättar något 

om hur färg, material, storlek och form på behåutbudet varierar beroende 

av till vilken åldersgrupp man vänder sig.5 

Vad som finns att tillgå på marknaden förändras och förskjuts över tid. Nya 

plagg dyker upp (ibland samma plagg i nyare tappning) och erbjuder nya, 

eller nygamla, sätt att forma kroppen. Binders är brösthållarens släkting, 

men samtidigt på sätt och vis dess motsats. Den används i syfte att binda 

och dölja brösten. För Kim, som är 24 år och i görningen med ett könsbyte, 

                                                           

5 Kläder överhuvudtaget, inte enbart behån, relaterar till normerande föreställningar om 

ålder – något som Julia Twigg (2007) diskuterar i sin artikel Clothing, age and the body. 
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står brösten i vägen i ett skapande och upprätthållande av manlighet och i 

det fungerar binders som ett användbart verktyg. Men Kim berättar också 

att arbetet med att gömma undan brösten i binders kan orsaka rygg- och 

nackbesvär, och ibland till och med andningssvårigheter. Detta leder tanken 

till den modetrend med hårt åtsnörda korsetter som kunde orsaka svim-

ningar, deformerade revben och allmän ohälsa som hade sin kulmen vid det 

förra sekelskiftet (Roos Björklund 2005). Precis som behån kan diskuteras 

som något som gör kroppen den sitter på kvinnlig, kan binders ha sin plats 

i ett maskulinitetsarbete. Det finns en parallell att dra mellan behå och bin-

der som handlar om att kontrollera kroppen och forma den till att på ett 

trovärdigt och attraktivt sätt kunna gestalta kön. Detta arbete kan tolkas 

som en del i en vidare disciplinering av kroppen och framförallt av kvinno-

kroppen.  

Man kan ytterligare lyfta fram de instängande, formgivande och fasthållande 

funktioner behån (som i brösthållare) har. Med behån kan brösten hållas 

under kontroll och utgör redskap att designa kvinnokroppen efter rådande 

normer (Roos Björklund 2005, Yalom 1999). Genom masstillverkningen av 

behån utvidgades det sociala obligatoriet för kvinnor att formge sina bröst i 

enlighet med gällande skönhetsideal, något som tidigare framförallt gällt 

kvinnor ur övre klasser. Användandet av behå framstår som i första hand 

ett kontrollerande av kvinnokroppen – ett maktutövande som det berömda 

brännandet av behån vittnade om (Yalom 1999). Oavsett hur många behåar 

som verkligen brändes är det legendariska behåbrännandet en seglivad be-

rättelse som är närvarande även i dag. Det refereras exempelvis bildmässigt 

till detta symboliska uppeldande av kvinnoförtryck i filmen Schreck III 

(2007). Där speglar behåbränningen hur ett gäng berömda prinsessor som 

blivit fängslade av den onde ‖Drömmis‖ överger sina begränsade roller 

som de som ska bli räddade av prinsen och istället själva tar tag i situatio-

nen och försöker befria sig.  

Att kontrollera brösten avspeglar också ett kontrollerande av den kvinnliga 

sexualiteten (Yalom 1999). Föreställningar om sexualitet följer en ålders-

ordning där den förväntas vakna vid en viss ålder för att sedan slumra till 

igen vid en annan. Vid vilken livsfas som flick- eller kvinnokroppen börjar 
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förknippas med sexualitet verkar till viss del sammanfalla med sociala för-

väntningar på att börja använda behå. När man förväntas köpa sin första 

behå kan på så vis regleras mer av rådande kulturella föreställningar om 

ålder än något slags egentligt kroppsligt behov. Behåköpet kan då förstås 

som en handling som initierar en ålder på kroppen som bär den. En sådan 

förståelse blir förstås begränsad till ett visst tidsligt, rumsligt och kulturellt 

sammanhang. Idéer och tankar omkring bröst och behå varierar utifrån 

kontexten – inte minst den historiska. Vad som anses vara normalt, snyggt, 

bra och sunt gällande bröst eller plagg förknippat med den kroppsdelen kan 

kompliceras oändligt i förhållande till tid, rum och kultur.  

Den första behån som åldersmarkör och som ritual 

Kanske skulle man kunna likna införskaffandet av den första behån vid en 

slags modern ritual som har både med ålder, kropp och kvinnlighet att göra, 

och framförallt med intersektionen däremellan. Gränsen, men också över-

gången, mellan flicka och kvinna träder fram här. Den första behån kan 

markera en slags övergångsritual, eller passagerit, där man blir något annat 

än vad man var innan.  

I övergångsritualer kan människor förflyttas från en åldersbaserad status 

eller identitet till en annan (Hockey & James 2003).6 Från flicka till kvinna 

kan vara ett exempel på en sådan förändring. Passageriter som handlar om 

ålder sker ofta med kroppen, men det är inte kroppen som är upphov till 

riten och övergången utan det är istället ritualen som gör något med krop-

pen, förändrar den och gör att den åldras. Ett exempel som Hockey & Ja-

mes (2003) tar upp är från Bemba i nordöstra Zambia där den ritual som 

gör flickor till kvinnor sker först då det finns tillräckligt många flickor som 

kan medverka i ceremonin. Det betyder att det kan finnas ett stort spann i 

flickornas eventuella kronologiska ålder eller fysiska utveckling och mog-

                                                           

6 I sin diskussion kring hur människor begriper att de själva åldras utgår Hockey & James 

(2003) bland annat från Van Gennep och resonemang om passageriter. I en övergångsritual 

får människor kroppsligen vara med om det tidsliga avståndet mellan de åldersidentiteter de 

förflyttas mellan i ritualen. 
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nad. Det kroppsliga är alltså inte vad som avgör hennes övergång från flicka 

till kvinna utan: ‖We do the rite to grow the girl‖ (citeras det i Hockey & 

James 2003, s. 26).  

Det behöver på så vis inte vara kroppen – eller kroppsliga förändringar i sig 

som exempelvis att få bröst – som initierar en ålder. Utan det är snarare de 

symboliska markeringar eller förändringar av kroppen som människor själ-

va gör i mer eller mindre ritualiserade former som gör att kroppen uppfat-

tas vara av en viss ålder. Vad händer med en ung kvinnokropp – en flick-

kropp – om man sätter på den en behå? Skulle den första behån kunna 

betraktas som en symbolisk markering på kroppen där en ny ålder initieras? 

Kanske kan man säga att man med behån som redskap faktiskt gör ålder, 

men också, och på samma gång, kvinnlighet. Om vi provar att ta den tan-

ken vidare med hjälp av Judith Butlers genusteori blir att köpa och sedan 

bära behån en performativ handling.7 Att sätta på sig en behå betraktas då 

inte som uttryck för vare sig kvinnlighet eller ålder, utan istället som en 

konstituerande handling som skapar ålder och gör kroppen som bär den 

kvinnlig – genus och åldersidentiteten blir på så vis effekter av behåbäran-

det. Att använda behå blir då en praktik som producerar ålder och kön; 

kroppen blir till som en kropp i en viss ålder och utav ett visst kön.  

                                                           

7 Hos Butler betraktas inte genus som något som finns inuti människor och sedan kommer 

till uttryck i vad de gör, säger eller hur de klär sig etc., utan det är just i själva handlingen eller 

utsagan som genus performativt blir till och får betydelser. Det handlar om ett tillfälligt 

meningsskapande, men ger sken av att utgå från en slags naturlig identitet fast förankrad 

inuti människan (Butler 1999/1990; 2005). Butlers teori rör genus, sexualitet och kropp, men 

jag låter hennes resonemang omfatta även ålder i min avhandling. 
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Del II: Det patetiska bröstet 

 

Katrin: Jag tycker det ser patetiskt ut på en fyrtioåring och det är 

som att man vill, det är så uppenbart att man vill se mycket yngre 

ut om man gör så när man är fyrtio.  

 

Katrin säger att hon tycker det är ‖snyggt‖ med kläder som är urringade 

upptill om de bärs av någon i 20-årsåldern, men att det däremot inte ser bra 

ut om man kommit upp i 40-årsåldern. En urringning knyts i Katrins reso-

nemang till ungdomlighet, eller i alla fall till åldrar yngre än 40. Katrin tycks 

använda det negativt laddade ordet patetiskt för att markera ett tydligt av-

stånd till att kvinnor i 40-årsåldern bär urringat; det är inte bara mindre 

snyggt, utan till och med patetiskt.  

Det Katrin berättar väcker frågor om hur vissa saker blir till som passande 

och andra som opassande. Att som kvinna i 40-årsåldern bära en djup ur-

ringning framställs som något opassande här. Det är inte åldersadekvat. I 

Katrins utsaga hänvisas det till normer om vad som uppfattas som accepta-

belt för kvinnor i vissa åldrar. Här blir normerande föreställningar om ålder 

närvarande. Men också, och samtidigt, normerande föreställningar om 

kvinnlighet och om kroppen. Vad som anses bra och mindre bra, eller till 

och med ‖patetiskt‖ följer både en åldersordning och en könsordning – 

samtidigt. 

Katrin beskriver hur hon tycker att 40-åringar ska klä sig, eller rättare sagt 

hur de inte ska klä sig, det vill säga de ska inte bära urringade plagg på över-

kroppen. Men vad är det då som skiljer ett urringat klädesplagg mot ett som 

inte är det? Det är beskuret längre ner och visar därför mer av det som 

finns under plagget, jämfört med ett inte urringat plagg som istället döljer 

och täcker. Kännetecknande för en urringning är att den blottar mer av hals 

och bröst på den som bär den. En urringning avslöjar mer av den nakna 

kvinnokroppen.  
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Utifrån bröstets sexuella konnotationer så blir en tänkbar tolkning att det 

samtidigt är den kvinnliga sexualiteten som ska döljas när man kommer upp 

i 40-årsåldern. Bröstet som en sexualiserad kroppsdel och symbol är inte 

något universellt utan knutet till vissa kulturella och historiska samman-

hang. Bröstets ställning som kulturellt erotiserat här kan jämföras med små 

fötter i Kina eller en fyllig stjärt i Latinamerika (Yalom 1999).  

I intervjumaterialet dyker ordet patetisk återkommande upp och inte enbart 

rörande bröst och urringningar. Det kan röra sig om en kjol som anses vara 

för kort för åldern, eller ett par byxor som uppfattas som för åtsittande för 

att passa åldern på den som bär dem. Jag förstår det som att det riskerar att 

bli patetiskt om man klär sig på ett sätt som inte stämmer överens med 

förväntningarna på hur man bör klä sig i en viss ålder. Budskapet är att man 

bör undvika att klä sig i stilar som inte överensstämmer med normen för 

den egna åldern. Det hotfullt patetiska kliver in när man bryter mot ålders-

normer kring utseende.  

Vad berättar hur vi handskas med och ser på kvinnobröstet om föreställ-

ningar och normer kring ålder, kropp och kvinnlighet? Att i urringningar 

delvis blotta bysten kan alltså anses attraktivt på en 20-åring men ‖pate-

tiskt‖ på en 40-åring. Här konstrueras skillnader mellan åldrar och mellan 

kvinnor i olika åldrar, men vad finns det för sprickor i en sådan logik? I 

följande avsnitt kommer jag att diskutera just undantagen och det som inte 

stämmer överens med de normer som kommer till uttryck i Katrins utsaga 

ovan. 

Undantagen och ett mångtydigt förhandlande 

Vid tiden för intervjun är Katrin 41 år och under vårt samtal är hon själv 

klädd i en urringad tröja. Hur kan man förstå det till synes motsägelsefulla i 

situationen: Katrins utsaga i förhållande till hennes egen klädsel? Katrins 

utsaga pekar mot föreställningar om ålder, kropp och kvinnlighet som finns 

i vår kultur. Föreställningarna är normerande och innebär sociala förvänt-

ningar på hur kvinnor i olika åldrar är och ska vara. ‖Tabun av olika slag 

reglerar tänkandet kring vad som är möjligt och tillåtet i olika åldrar‖, skri-

ver Billy Ehn när han resonerar kring kulturella idéer och normer om ålder 
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(Ehn 2007, s. 214). Här rör det sig specifikt om hur man bör klä sig som 

kvinna i en viss ålder. Avsnittet visar hur kulturella föreställningar om ålder, 

kropp och kvinnlighet, samt intersektionen däremellan, kommer till uttryck 

i Katrins berättelse. Men avsnittet visar också på hur Katrin aktivt gör något 

med dessa normerande föreställningar genom vardagliga handlingar eller 

praktiker; hur hon själv klär sig och förhåller sig till normer och förvänt-

ningar på hennes själv som 41-årig kvinna.  

Det som tydliggörs här är framförallt förhandlandet kring hur man bör se 

ut och klä sig som kvinna i 40-årsåldern. Förhandlandet framstår här som 

karakteriserat av paradoxer. Det tycks vara öppet för möjligheter att utmana 

normerna, men samtidigt också begränsat till ett visst utrymme. Det går att 

klä sig tvärt emot de normerande föreställningarna som Katrin gör genom 

sin egen urringning. Samtidigt tycks det innebära en balansgång med risken 

att passera gränsen för vad som är socialt accepterat, och då med Katrins 

ord bli ‖patetisk‖.  

 

Katrin: Men sen å andra sidan var det en annan tjej som började 

jobba hos oss ett tag, bara en period, och hon var så här lång, hon 

var lite såhär fotomodellkropp, inte en fettgnutta på kroppen och 

hade såhär jättesnygga kläder och, och hon kunde liksom ha på sej 

vad som helst och det passade henne fast hon var fyrtiofem.    

 

Det mångtydiga och motsägelsefulla förhandlande som diskuteras ovan får 

ytterligare kontur av att Katrin under intervjun berättar om en kollega med 

‖fotomodellkropp‖ som kan ha på sig vad som helst, även urringat, trots att 

hon är över 40. Den 45-åriga kvinnliga kollegan blir inte patetisk utan ‖det 

passade henne fast hon var fyrtiofem‖. Det lilla ordet fast markerar här att 

kollegan är ett undantag från regeln att det inte passar 45-åriga kvinnor att 

ha på sig vad som helst. Det tyder på att kopplingen 40+ och urringat inte 

gör det givet patetiskt utan att det finns kvinnokroppar som fyllt 40 år och 

mer som kan undkomma benämningen patetisk trots djupa dekolletage. 

Vissa slags kvinnokroppar lyckas passera gränsen för det som annars inte 

anses vara åldersadekvat för kvinnor över 40 och uppfattas snarare attrakti-
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va än patetiska. Det finns möjlighet att tolka och förstå intervjupersonernas 

utsagor om undantagen från ålders- och könsnormer på skilda sätt.8 

Bröst och ålder – om den första behån och patetiska urringningar  

Att lyssna till berättelserna blir ett sätt att vandra mellan olika sammanhang 

som bröstet befinner sig i och som samtliga ger olika förutsättningar för 

hur bröstet blir begripligt och meningsfullt just där. Det framgår att bröst 

kan vara en kroppsdel som vi människor gör en massa saker med. Men vad 

vi gör tycks variera under livets gång och i förhållande till ålder. Intervju-

personerna formar, använder och ser på brösten på en rad olika sätt genom 

livet. I olika skeden i livet verkar bröstet ges olika betydelser.  

Intervjupersonerna berättar exempelvis om normer för hur brösten gärna 

får (eller till och med bör) vara helt avklädda när man är barn, tillåts blottas 

i djupa urringningar i förhållande till ungdomlighet, för att sedan i 40-

årsåldern omförhandlas och helst döljas. Samtidigt som det finns en mång-

tydighet i materialet vad gäller den typen av rekommendationer ligger det 

nära till hands att förstå detta som en följd av hur flick- och kvinnokroppen 

på skiftande sätt kopplas till sexualitet beroende av livsfas och ålder. Nå-

gonstans mellan de framväxande brösten och de bröst som uppfattas som 

opassande och patetiska när de skymtar fram i urringningen, tycks det fin-

nas en mer åldersmässigt oproblematisk period. Detta går att tolka som en 

avspegling av mellanålderns normalitet – och dominans – där både de unga 

växande brösten och de som här benämns som patetiska jämförs mot det 

önskvärda, mot den arbetande, reproducerande normalålderns måttstock 

(Jönson 2002).  

Den första behån är ett tema i berättelserna som jag analyserar som en soci-

al ritual där ålder, kropp och kvinnlighet görs tillsammans och samtidigt. 

Införskaffandet och användandet av den första behån närmar jag mig som 

en performativ handling där mening skapas kring kropp, kvinnlighet och 

                                                           

8 Just 40+ är en ålder som problematiseras ytterligare i annan forskning, bland annat i Karin Lövgrens pågående avhandling om populär-

press och reklam riktad till kvinnor i just den åldersgruppen (Lövgren 2005). 
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ålder – där kroppen blir meningsfull och begriplig som kvinnlig och som i 

en viss ålder. Precis som i fallet med behån kan att klä sig urringat, eller inte 

klä sig urringat, bli en praktik som gör, eller upprätthåller, skillnader mellan 

åldrar och kön, och som placerar in människor i olika köns- och ålderskate-

gorier.  

Olika dimensioner i relationen mellan kropp, ålder och kvinnlighet aktuali-

seras i intervjuerna. Bröstet används i skapandet och upprätthållandet av 

kvinnligt och manligt, men också i konstruktionen och rekonstruktionen av 

ålder. Hur bröstet kan, bör eller ska användas i skapandet av en trovärdig, 

passande och attraktiv kvinnlighet följer en åldersordning. En sådan ord-

ning reglerar exempelvis hur mycket av bröstet som är kulturellt accepterat 

att man visar upp i en urringning. Å ena sidan är intervjupersonerna måna 

om att följa normer och föreställningar om vad som är ett åldersadekvat 

beteende och utseende, annars hotar epitet som ‖patetisk‖. Å andra sidan 

gör de också något med dessa sociala och kulturella förväntningar på hur 

man bör vara, se ut och bete sig som kvinna i olika åldrar genom att uppre-

pa dessa normer på just sina egna sätt. I berättelserna, såväl som i de inter-

vjuades egna sätt att klä sig och vara, träder också undantag från, samt för-

handlingar kring, dessa normer och ideal fram. Det finns utrymme för 

mångtydiga förståelser i detta. 
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