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

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

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

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

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

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



Nätverket 2013: 18: 1–4 
http://natverket.etnologi.uu.se2

#Nylund Skog, S.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 
http://natverket.etnologi.uu.se4

Nylund Skog, S. (2013) Inledning. Nätverket 18, 1–4.

REFERENSER:
French, Marilyn 1979. Kvinnorummet. Stockholm: Askild & Kärnekull.
Nylund Skog, Susanne 2012. Livets vägar: svenska judinnors berättelser om förskingring, förintelse, 

förtryck och frihet. Uppsala: Institutet för språk och folkminnen.
Sjöblad, Christina 2009. Bläck, äntligen kan jag skriva: En studie i kvinnors dagböcker från 

1800-talet. Stockholm: Carlssons.
Wolf, Virginia 1958. Ett eget rum och andra essäer. Stockholm: Tiden.


