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Tack till min hobby

När myndighetspersoner försöker teckna en idé om ens 
mänskliga kategori genom att fråga om ens hobby, accepterar de 
i regel aldrig svaret ”relationer” (eller ”att dricka vin”).  Förutom 
att det önskade svaret ofta inbegriper en mer individualiserad 
sysselsättning (korsord, samla barbiedockor, sticka vantar), tycks 
det också ofta omfatta relationers trasiga rykte. Relationer är 
inte bara kopplat till ett lågvärderat domesticerat emotionellt 
kvinno-arbete, ibland en avsaknad autonomi, men också ofta 
klandrat för att förspilla ens tid.  

Och onekligen förslösar arbetet med relationer ens tid. De 
behöver mödosam uppvaktning och försörjning, kan sätta en i 
upptrissade, sårbara och rasande tillstånd som tar tid att komma 
både in i och ut ur. Handen på hjärtat har arbetet med relationer 
under avhandlingsprocessen tagit mer i tid i anspråk än datorn.  
Men tvärtemot uppfattningen att det är att slänga tid i sjön är 
det i själva verket denna relationsinvestering, denna tidsödande 
misskrediterade hobby som överhuvudtaget gjort avhandlingen 
möjlig. Inte bara för att kunskap är mellankroppsligt utan också 
för att en livsgemenskap bäddar för möjligheter för ett liv, binder 
samman handlande och skrivande. Mot bakgrund av detta vill 
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jag nu försöka tacka mina 100 närmaste vänner. Jag vill börja 
med att slänga av mig hatten för informanterna, vars utsagor, 
utflykter och utfall utgör avhandlingens märg. Det är onekligen 
så att ni är avhandlingen. 

Mitt allra ödmjukaste tack till de lejonlojala handledarna, 
Jenny Sundén och Katarina Mattson, vars fiffiga skarphet, tåla-
mod, kreativitet inte bara resulterat i ovärderliga kommentarer, 
tvingat mig till nya riktningar, utan också hindrat mig från att 
känna mig ensam i projektet. Tur att denna uppgift ingått i ert 
yrke, annars hade jag aldrig vetat hur jag skulle kunna betala 
tillbaka. 

Många tack till mina 60-och 90-procent läsare, Redi Koobak 
och Lisa Folkmarsson Käll som i båda omgångarna levererade 
imponerande och stimulerande frågor och kritik vilket hjälpte 
avhandlingen att möta nya möjligheter och horisonter.

Ett särskilt tack till Ulrika Dahl, vars tankegemenskap jag 
besläktat mig med ända sedan jag som A-student såg ditt huvud 
lysa av blekmedel och intelligens. Tack till min självutnämnda 
livs-mentor Markus Huss, framförallt för att jag fått låna dina 
gränser när jag inte haft egna.  

Tack till de som fått mig att flabba och hållit mig kvar när jag 
längtat ut ur avhandlingen: Louise Frisk för det förhöjda till-
ståndet, Devrim Mavi för din emotionella stringens, Ida Linde 
för din hjärna, Johanna Palmström för operapauserna. Tack, 
Arianna Framvik, Petra Blomqvist, Franciska Svenson, Linda 
Olsson, för vänskap och trofasthet.

Tack till showarna som gett mig puls Liv Mjönes, Ida Engvoll, 
Petra Mede. Tack Sara Stridsberg för att du har lockat med att 
skandalisera på min disputationsfest.

Tack till de smarta som lägger pannan i djupa veck över sam-
tidsinfektioner som jag delar påsk, jul och midsommarhelger 
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med: Niclas Järvklo Leila Tamaddon, Therese Elfström, Rolando 
Conde, Mikael Cleryd, Elina Grandin, Magnus Linton, Jami 
Weinstein, Asynja Gray, Susanne Mobacker och Carlos Diaz. 
Tack till Julia Peralta, Daniel Nyström och Xué som skyddade 
mig från vansinne under avhandlingens sista månader genom att 
sätta mig i ett hus bland bergen i Villa de leyva, Colombia. Tack 
till de seniora kvinnoforskarna vars intellektuella horisonter och 
intressen jag försökt adoptera, men framförallt försökt imponera 
på. Claudia Lindén som fick mig att läsa Blixen. Katedralen Sara 
Danius som fick mig att läsa Proust och lärde mig att göra broc-
coligratäng. Fredrika Spindler som lärt mig att tänka barockt 
och att hedra livet.

Tack alla från ämnet, som under åren gett skarpa kommenta-
rer såväl som vänskap. Soheyla Yazdanpanah, Helena Hill, Linn 
Sandberg, Teresa Kulawik, Sam Holmqvist, Anna Adenji, Yulia 
Gradskova, Ann Werner, Ulla Manns. 

Ett stor tack till er om har läst: Alice Wahl, Rebecka Thor, 
Mirey Gorgis, Ulla Manns, Julia Willén, Camilla Larsson, Mar-
kus Huss, Fredrika Spindler, Ida Maria Börjesson, Lisa Karlsson 
Blom, Katarina Rosengren. Tack till doktoranderna som givit 
mig kamratskap och utmaning. Erik Bryngelsson, Gabirel Itkes 
Sznap, Iwo Nord, Johan Sehlberg, Mani Schutzberg, Camilla 
Larsson, Matilda Tudor, Raili Uibo, Laura Lapinske, Anna-Karin 
Selberg så oändligt stärkande och modig, Mirey Gorgis som in-
spirerat så många olika processer, Rebecka Thor som varit en 
sådan trygghet i slutprocessen.   

Tack också till Ewa Rogström, den allra godaste av dokto-
randhjälpare. Tack till litteraturvetarna som gjorde det roligt i 
PA korridoren (med reservation för när Sara Granath envisades 
om att titulera mig som husdjuret). Tack Kim Kallenberg för din 
häst-och-äng-kvinnoforskare-läger. 



14 bruten vithet

Nicolas Zakharov och Lena Lennerhed för nyttiga kommen-
tarer på mitt slutseminarium vill jag också tacka, likt andra 
hjälpande kommentarer jag fått genom åren har jag fått från 
bland annat Nina Lykke och Charlotte Bydler, tack för det. Di-
nara Yangeldina, Ekaterina Kalinina och Irina Seits som med 
stort tålamod har låtit mig ställa frågor om detta stora land som 
jag ända till slutet av denna process, bara förstår en bråkdel av. 
Tack Olle jilkén för referenshjälp, Elina Grandin för omslaget.

Tack också till de unga vännerna hinsides, Louise Berglund, 
Elin Gustavsson, Frida Lo Kongstad, Emma Kjellander – så 
fyllda med liv, vars frånvaro alltid inneburit en stor närvaro. 
Att få fortsätta leva och tänka när ni inte har kunnat är livets 
skatt och straff. Tack Elisabeth Bishop för dikten ”one art”, som 
påminner mig om att förluster kan ge frid genom att underkasta 
sig livets villkor. Tack till de på Prima som försörjt mitt inre liv.  

Tack till Anna-Maria Sörberg och de små katterna som brukar 
klättra på din silverrygg.  Du har länge hjälpt mig med så väldigt 
mycket. Det är svårt att veta hur ett sådant tack ser ut, som mer 
liknar ett slags livstack. Här passar också ett tack till hela fina 
Sörberg-familjen.  

Mina systrar och ljus, tvillingsyster Hanna och storasyster My 
Lönn, det är en välsignelse att ha systrar som ni. Och Mys små 
egna ljus: Halim, Elias och Noah.

Och till min mor, min lanterna, Carina Lönn, som trots min 
vilja inte fick evigt liv, men vars stolthet och starka övertygelse 
om rättvisa och kritiskt tänkande, överskrider gränser för jorde-
livets början och slut. Du har motiverat mig att tänka och skriva 
även när försluten av dig gjort att en sådan process stundats inte 
bara känts orimlig utan rent av olaglig mot universums grund-
regler. Livet ger inte alltid den frid som vi hade föreställt oss och 
vi förlorar ibland det som vi tror håller oss vid liv. Men livet vill 



Tack till min hobby 15

liv, i mörkret vaknar frön och gröna skott som vecklar ut sig mot 
ljuset. Så vi blommar tillslut igen, där vi blivit planterande, och 
vänder våra ansikten mot solen. 

Att disputera är hedrande, men inte lika hedrande som att 
vara sin mors dotter. 

Södermalm, Stockholm, 
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Kapitel 1

Introduktion: ”Är du rysk eller?”

– Är du rysk eller? 
Det är sommar och mina lockar lyser som en gul lanterna. 

Jag har en Marilyn Monroe-period och ett par upptrissade män 
gastar åt mig när jag griper tag i en lyktstolpe för att skydda 
mig från att inte falla. Mitt rörelse- och balansstöd har i stun-
den utmanats av mina resliga klackar och fötter som plågas av 
skavsår. Jag befinner mig i den del av Sveriges huvudstad som 
gjort sig ryktbar genom sina hipsters, kapitaliserad nostalgi och 
surdegshotell. Ett gott självförtroende är en förutsättning för 
platsen. Till skillnad från andra gentrifierade städer som har en 
viss variation i uttryck när det kommer till ras och kroppsstor-
lek, bebos stadsdelen överlag av vita, smala medelklasskroppar. 
Människor som uppbär ett socioekonomiskt och kulturellt kapi-
tal som gör att de kommer undan med att bära medfarna kläder, 
få skulle anklaga dem för att ha begränsade ekonomiska möjlig-
heter eller sakna tillräckliga kulturella insikter för att köpa hela  
kläder. 

Genom ett försök att foga och göra min kropp mindre sitter 
min kjol lika tajt mot min trinda mage som en fullpackad res-
väska som måstes sittas på för att kunna stängas, något som gör 



18 bruten vithet

det svårt att andas.1 Den hämmade andningen, kjolen tryckande 
mot magen, fungerar som en taktil garanti för kroppskontroll, 
men störs av att mitt läppstift har limmats fast som ett skrovligt 
hallon mot framtändernas yta. I likhet med de flesta kvinnor är 
jag väl bekant med att min kropp sällan kan hålla sig i bakgrun-
den av min uppmärksamhet, eftersom den ofta blir föremål för 
bedömning av andra. Kvinnokroppen, oavsett form, färg eller 
gestalt, inspirerar impulser för andra att rätta, beskriva, disci-
plinera, övervaka, bedöma eller berömma samt tillskriva den 
särskilda egenskaper. Med andra ord, påminna om att en har 
en kropp. Att det pågår ständiga förhandlingar kring kroppsliga 
gränser i Stockholms socio-urbana landskap var ingen nyhet, 
men den här tolkningen gjorde mig förvånad. 

Jag släpper lyktstolpen för att markera att det inte är männens 
tillrop som fått mig att tappa balansen och höjer på ögonbrynet 
för att framhäva attityd. Jag aktiverar sen ett försök till respek-
tabilitet och slickar bort de röda klumparna från tänderna och 
drar upp den tajta kjolen så att magen trycks in hårdare och 
andningen hämmas ytterligare – en inlärd och upprepad femi-
niserad vana som bor i mig, tillsammans med andra gester som 
är specifika för min könade, vita Stockholmssubjektivitet. 

– Rysk?
Att döma av männens avmätta flabb bekräftas min misstanke 

att den ryska referensen inte ämnar smickra. Jag vill ge män-
nen en replik, anlägga en genus-skolad utläggning om att jag 
förkroppsligar en performativ femininitet som avser att över-
skrida den svenska naturliga femininiteten, den blonda, svala, 

1 Young föreslår att kvinnor oftast enbart använder en liten del av sin kroppsliga 
förmåga eftersom de lärt sig att ta mindre plats och röra sina kroppar på begrän-
sade sätt och därmed är benägna att se sina utrymmen som krympta i stället för 
stora och expansiva. Young, 1990, s. 36.
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smala som står högst i kurs i den vita femininitets-ekonomin i 
Stockholm och som utklassar det som faller utanför. Men män-
nen tillhör, likt jag själv, MTV-generationen och behöver snabba, 
avlösande stimuli och har därför redan börjat aktivera sig med 
annat, som att klämma på varandras muskler och cykeldäck. Jag 
sänker mitt ögonbryn. 

Jag har följt tillräckligt många tv-serier för att identifiera hur 
samtidsdiskurser kring femininitet framställer ryska kvinnor 
som blonda, leopardklädda postorderfruar, avbildade som do-
mesticerade, sexualiserade och fångade i en annan tid, en värld 
skild från svenska sammanhang, eller som de fattiga kusinerna 
från landet. Förvisso var mitt hår vid tillfället lika gult som 
sinnebilden av den ryska kvinnans hår, men funktionen för 
mina blekta vågor var att håna (inbillade) gränser mellan det 
artificiella och naturliga och därmed signalera att jag var lojal 
med alternativa och queera uttryck av kroppslighet. Med den 
tajta kjolen ville jag (förutom att foga och göra kroppen mindre) 
politisera antaganden om respektabla uppfattningar om sexu-
alitet. Eftersom mitt begär är orienterat mot kvinnor kunde jag 
göra mig immun mot anklagelser om att locka män och därmed 
säkra mitt feministiska medvetande. De ryska kvinnornas gula 
lockar var, tänkte jag då, baserat på (omedvetna) val att fresta 
män, något som inte ansågs vara en fjäder i hatten för samtida 
feministiska diskurser, definierade via idéer om autonomi och 
självstyre. I en svensk kontext var ryska kvinnors socio-ekono-
miska positioner ofta irrelevanta när jag hörde vänner härma 
ryska kvinnors brytningar och avfärda dem som andra värl-
dens medborgare. Snarare verkar deras positioner handlar om 
föreställningar om att vara ”omoderna”, ”fast i 80-talet” eller att 
vara för mycket kropp – för sexuella, luktandes för stark parfym, 
vinglandes på för höga skor.



20 bruten vithet

Varför användes liknelsen med rysk femininitet för att 
misskreditera mitt feminina förkroppsligande? Och varför fram-
kallades dessa problematiska fantasier av den ryska kroppsliga 
och sexualiserade kvinnan så enkelt i min inbillning? Detta var 
frågor som inte gick att besvara utan att nysta i samtida föreställ-
ningar om rysk vit femininitet. Kritisk feministisk forskning har 
exempelvis problematiserat så kallade västerländska tolkningar 
av postsocialistiska kvinnor som en enhetlig grupp som ”sitter 
fast” i tradition, tillskrivna egenskaper så som bakåtvända och 
apolitiska, lidande av falskt medvetande samt styrda av ideologi 
och propaganda.2 Ryska kvinnor har med andra ord tolkats som 
otidsenliga traditionella subjekt, exempelvis har deras feminis-
tiska utveckling uppfattats som försenad i jämförelse med de 
nordeuropeiska feministiska diskurserna.3

Utifrån detta möte och den ovan beskrivna kritiken rotades 
en impuls att spåra hierarkier av vit femininitet genom den vita 
ryska femininitetens kroppslighet samt att förstå vit femininitet 
genom idéer om temporalitet, kropp och sinnlighet.

Avhandlingens fokus: vit rysk femininitet 

För att förstå relationen mellan rysk vit femininitet och tempora-
litet, kropp och sinnlighet har jag i det här avhandlingsprojektet 
under åren – träffat  ryska kvinnor födda mellan 
 och  som på olika sätt förkroppsligar och förhandlar 
kring idéer om kroppslighet och modernitet i sin vardag. För 
att visa på vithetens instabila karaktär har jag valt att intervjua 
ryska kvinnor på tre platser: Stockholm, Sankt Petersburg och 

2 Se exempelvis: Liljeström, 2000; Gradskova, 2007; Blagojevic, 2009; Tlostanova, 
2010; Suchland, 2011; Grabowska, 2012; Koobak, 2013.
3 Liljeström, 2016.
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Moskva, vilka motsvarar tre lokala representationer av vit rysk 
femininitet. De tre geografiska lokaliseringarna motiveras av 
en önskan att inte reproducera idén om Ryssland som ett land 
som existerar i isolering, utan som ett land som verkar inom en 
bredare politisk geografi.

En aspekt som är särskilt viktig för projektet är att kritisera 
antagandet om stabila gränser mellan öst och väst. Genusfors-
karen och historikern Marianne Liljeström påminner oss om 
att gränserna mellan öst och väst har överdrivits och snarast 
är porösa och pågående. Människor, idéer och ekonomier har 
alltid cirkulerat, också innan globaliseringen.4 Liljeström skri-
ver: ”Borders are never purely local institutions, but are always 
already ’global’ places; they are, therefore, also consecutive for 
people’s relations to or being in the world.”5 Det som är lokalt 
och specifikt är samtidigt informerat av det globala, eftersom 
det lokala och det globala alltid sammanförs på sätt som gör 
att tankar och praktiker både kan skilja sig från och påminna 
om varandra. I det här projektet är jag mer intresserad av att se 
likheter mellan de olika lokaliteterna, vilket till exempel handlar 
om hur idéer om eller begäret efter modernitet, framsteg och 
framtid kan binda samman olika lokaliteter. Något som i pro-
jektet konkretiseras via mode.

Flertalet av informanterna är mer eller mindre aktiva på 
modescenen; de är designers, modebloggare, modeskribenter 
och stylister, och har alla härigenom en specifik riktning mot 
och begär till framtiden och det nya. Att söka upp informanter 
med ett uttalat intresse för mode motiveras av att modets hjärta 
inbegriper frågan om tid, där det ”nya” sättet att leva förkastar 

4 Liljeström, 2016, s. 165.
5 Liljeström, 2016, s. 133.
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det ”gamla”. Med andra ord, modets själva funktion är att defi-
niera vad som anses vara ”i tiden” och vad som ”gått ur tiden”.6 
Informanterna har tagit mig till modemingel, ryska marknader 
och gallerior. De har informerat mig om hur olika platser, kläder 
och människor luktar, ser ut och känns. Och mer specifikt, vad 
detta har med idéer om gammalt och nytt att göra. Mode blir 
härigenom ett medel för avhandlingen att komma åt den för-
kroppsligade och fenomenologiska dimensionen av modernitet 
och framtid.

Jag kommer att återkomma till potentialen i att förkropps-
liga temporalitet och modernitet via mode i mitt metodkapitel, 
Sensorisk metod, men innan det behöver jag i detta kapitel in-
troducera mitt avhandlingsprojekt och dess fokus på vit rysk 
femininitet, samt kort utveckla varför just rysk vit femininitet 
öppnar upp särskilda möjligheter för att teoretisera vithetens 
kroppsliga och sinnliga villkor.

Jag kommer här också kort presentera några av avhandlingens 
grundelement: vithet som ett kroppsligt görande, den linjära 
temporaliteten som något rasifierat samt kropp och de kropps-
liga sinnena, såsom känsel och doft, som något otidsenligt. Med 
det sagt är det dags att klargöra avhandlingens ärende. 

Syfte, frågeställning och forskningsbidrag

Avhandlingens syfte är att med fokus på rysk femininitet och 
genom intervjuer med ryska kvinnor i Stockholm, Sankt Peters-
burg och Moskva utforska den vita femininitetens kroppsliga, 
temporala och sensoriska villkor. Utifrån att temporalitet såväl 
som modernitet är något som tar form och förkroppsligas via 

6 Evans, 2003, s. 306–307.
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det sinnliga är mina forskningsfrågor dessa:
– Vilka föreställningar om kropp, modernitet och tempora-

litet förknippas med rysk vit femininitet? 
– Hur förkroppsligas och förhandlas dessa föreställningar av 

ryska vita kvinnor i de tre lokaliteterna? 
– Vilken roll spelar den mångsinnliga och levda kroppen för 

ryska kvinnors möjligheter att inta en modern vit femininitet? 
I avhandlingen intresserar jag mig till viss del för diskur-

siva konstruktioner av tid och modernitet, hur vit femininitet 
framställs genom representationer och teckensystem. Samtidigt 
inriktar sig projektet än tydligare på den perceptiva, förkropps-
ligande och sensoriska dimensionen av privilegierad och bruten 
vit femininitet, hur informanternas situering i världen känns och 
erfars i kroppen och via det sinnliga. Avhandlingens tydligaste 
bidrag till forskningen kring vithet blir därmed dess försök att 
fånga den vita femininitetens kulturellt imaginära genom tiden, 
sinnena och kroppen. Mer specifikt låter jag temporalitet och 
modernitet fungera som sätt att förstå vit femininitet, och hur 
detta medieras via kropp och det sinnliga. Eller annorlunda 
uttryckt: hur modernitet och temporalitet förkroppsligas via 
kropp och det sinnliga. Jag ämnar således främst lämna ett bi-
drag till ett fält av förkroppsligade kritiska vithetstudier, men 
genom projektets inriktning även till sensoriska studier och 
temporalitetsstudier. Till ett övergripande genusvetenskapligt 
fält bidrar jag framför allt med två saker: dels en diskussion om 
en alldeles specifik sorts okroppslig kroppslighet, vilket är den 
vita femininitetens paradox och levda realitet, dels hur den vita 
femininiteten både bär en överordning och en underordning 
beroende på lokalitet.

Teoretiskt förstår jag vithet genom en fenomenologisk an-
sats med betoning på den levda kroppens mångsinnlighet och 
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mellankroppslighet. Trots den eventuella faran i att låta krop-
pen vara i centrum i en studie av subjektspositioner som ofta 
reduceras till just kropp är poängen att, genom fenomenologin, 
diskutera hur det kroppsliga alltid rör alla subjekt och inte bara 
de som historiskt reducerats till kropp (i motsats till det vita oku-
lära europeiska subjektet som jag snart kommer att diskutera). 
Jag vill också visa att det finns en rikedom av vita förkroppsli-
ganden, även för de ryska kvinnor som tenderar att tolkas som 
enhetliga. Jag vill visa hur vit femininitet utövas i sin specificitet, 
genom sin sociala, historiska och könade situering och att det 
inte bara finns ett vitt förkroppsligande som gäller för alla ryska 
kvinnor. För att ringa in vithetens fullständiga uttryck som kon-
struktion inkluderar jag därmed en förkroppsligad tillvaro som 
viktig vithetsdimension.

Perspektiv på vithet 

Vit femininitet bedöms, erfars och tolkas inte bara via pigment 
utan också via kroppsliga uttryck vars betydelse förhandlas mel-
lan människor. Som jag beskrev i inledningen resulterade min 
egna förkroppsligande vita femininitet i en hastig överföring 
av innebörder i en läsning av mig som en ”rysk kvinna”. I den 
korta sekvensen blir det med andra ord tydligt att vit feminitet 
förkroppsligas, görs och förhandlas. Så vad är då vithet? Den po-
litiska filosofen Michael Monahan beskriver det såhär:

”[R]ace is a myth, an invention, a fabrication or a social con-
struction. We may think that we are members of one or another 
race, but at a different time or in a different place we would not be.”7 

Jag har redan antytt att jag förstår vithet som en flexibel och 

7 Monahan, 2011, s. 22. 
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instabil idé, lika verklig som den är overklig. Det är en hållning 
som grundar sig på det faktum att de mänskliga och kroppsliga 
egenskaper som tolkas som vita varken är eller har varit stabila eller 
statiska, utan skiljer sig mellan geografiska och historiska sam-
manhang. Ytterst har ”vita människor”, som en social kategori av 
människor, formats som en effekt av pseudo-vetenskapliga klassi-
ficeringar och tekniker för att organisera skillnad. Dessa skillnader 
blev (och blir alltjämt) manifesta exempelvis genom hur privilegie-
rade egenskaper och symbolvärden tillskrivs de mänskliga kroppar 
som passerar som vita, och deklasserade egenskaper tillskrivs de 
mänskliga kroppar som inte passerar som vita.8

Dessa tillskrivna vita egenskaper har historiskt varit av både 
anatomisk och biologisk karaktär, så som pigment och soma-
tiska drag, och handlat om sociala och kulturella egenskaper, 
som exempelvis (för den vite mannen) förnuft, transcendens, 
exceptionalism, autonomi och kapacitet för självstyre. Det finns 
även praktiker som skapar vithet, som att ta avstånd från icke-
vita grupper eller förvärva kapital. Nedvärderade egenskaper 
(och vithetens antites) kan i sin tur handla om allt från att vara 
lat, kriminell, oförmögen, osjälvständig, traditionell, ful och så 
vidare, egenskaper som är lika mycket förbundna med idéer om 
klass, sexualitet och genus som de är med ras.9

Det är med andra ord inte tillräckligt att ”se vit ut”. Om inte 

8 Nell Irvin Painter föreslår att det finns en sorts vithetens födsel. Ljusa kroppar i 
Europa besjälades under 1800-talet med en uppsättning kroppsliga kvaliteter som 
associerades till goda värden, till ljus och framtid. Painter, 2010, s. 1.
9 Patricia Hill Collins och Bell Höoks skriver att vitheten konstrueras och up-
prätthålls som en normativ kategori genom idéer om skönhet och intelligens. 
I kontrast till detta beskrivs exempelvis svarthet genom marginaliserade och 
nedvärderade konstruktioner av ”underklass” och fulhet. (Höoks, 1990; Collins, 
2004.) Sådana kategorier får farliga följder. Mosse har exempelvis skrivit om hur 
nazister använde sig av den imaginära överordnade ariska skönheten (lång, smal, 
ljus och atletisk) för att bygga antisemitism. Mosse, 1985, s. 139.
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de sociala eller kulturella egenskaperna uppfylls, så devalveras 
de sociala anspråken på vithet. Exempelvis uppfyller de nedvär-
derade egenskaper som är associerade med klassmärkta kroppar 
(som lathet och kriminalitet) inte alltid kriterierna för vithet. 
Det samma gäller för vita kroppar som är märkta av en upp-
fattad obegriplig sexualitet, otolkbar genusframställning eller 
bristande funktionalitet. Ett tydligt exempel på vita kroppar som 
inte passerar inom ramen för de vita villkoren kan utpekas som  
white trash. White trash relaterar klass- och rasmässiga myter 
till socialt icke-önskvärda beteenden och uttryck och bär häri-
genom på egenskaper som den rasistiska vita kulturen vanligtvis 
applicerar på den rasmässiga andra, som idéer om smuts och 
omåttlig sexualitet.10 Vita kroppar som istället privilegieras mer 
än andra vita kroppar kan exemplifieras genom fantasin om en 
stockholmsk Djursholms-vithet: en klassmässigt privilegierad 
vithet vars kroppar i huvudsak klär sig i ljusa kläder, undviker 
artificiella utseendemarkörer, separerar sig från andra grupper i 
termer av geografi och plats, praktiserar överklassiga vanor som 
att åka fina båtar i skärgården under somrarna.11 

Det finns med andra ord multipla former av vithet, där vissa 
former av vita förkroppsliganden är mer privilegierade än andra. 
Vita subjekt som är klassmärkta kan, menar jag, kompensera för 
”distansen” till vitheten genom att framhäva andra positioner 
som privilegieras, som exempelvis heterosexualitet och funktio-
nalitet. Likaledes kan en hbtq-person kompensera för sin förlust 
av en centrumposition genom att framhäva medelklassiga före-
havanden. Reglerna för alla vita kroppar är att ju fler ”bortfall” 
en kropp har, desto längre bort från vitheten och dess privilegier 

10 Lott, 1995.
11 Jämför med Holmqvist bok om djursholmsbornas kulturella kapital, 2015.
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hamnar den.12 På samma sätt kan människor som inte uppfyller 
de vita anatomiska dragen göra anspråk på vithet genom att 
förkroppsliga medelklassiga sociala och kulturella egenskaper 
och livsstilar. Det betyder inte att de blir betraktade som vita, 
men att de likväl kan ta del av några av de privilegier som vita 
har. På så sätt är vithet både flexibelt och utestängande på en 
och samma gång.

En anatomiskt vit kropp är inte heller stabil, då det historiskt 
har varierat vilka ”vita” drag som inkluderats inom vitheten. 
På så sätt är vitt pigment inte alltid en garanti för att få tillgång 
till en vit gemenskap.13 Historikern David Roediger föreslår att 
vithet ska förstås via politik framför pigment, eftersom vithet 
är ett slags effekt av historiska och samtida sociala och politiska 
händelser, som i olika tider och kontexter belönat en viss grupp 
med en vit gemenskap och förfrämligat och exkluderat andra 
(exempelvis irländare, italienare och östeuropéer som först blivit 
exkluderade för att sedan inkluderas i den vita gruppen i USA 
under 1800–1900-talen).14 Människor kan initialt ha kategorise-

12 De los Reyes och Mulinari, 2005.
13 I 1800-talets Amerika blev irländska immigranter underkända som vita enligt 
en rasmässig taxonomi och beskrivna som ”pug noses”. Irländarnas påstådda 
stora öron och låga pannor ansågs avslöja egenskaper som slarvighet och under-
kastelse (likt hunden), vilka stod mot engelsk skönhet och moral. Sådana fiktioner 
fick stöd genom att den västerländska vetenskapen under andra delen av 1800- 
talet legitimerade ”rasvetenskap” som ett sätt att undersöka hur den mänskliga 
variationen var konstruerad. Biologister använde sig av en rasmässig taxonomi 
där fenotypiska attribut som huvudets storlek, näsans och munnens form, hud, 
hårtextur och andra anatomiska egenskaper knöts till karaktärsbeskrivningar. 
Davis, 2003.
14 Roediger föreslår att vithet bör förstås i relation till ekonomi och arbete. Uti-
från de nordiska och anglosaxiska eliterna som ägde och kontrollerade fabrikerna 
i 1800-talets Amerika ansågs, som sagt, irländare likt östeuropéer, inte ”vita nog”. 
Roediger beskriver dem som rasmässigt ”in-between hard racism and full in-
clusion – neither securely white nor nonwhite”, Roediger, 2005, s. 12. Resultatet 
blev att de irländska invandrarna gjordes lämpliga att, tillsammans med svarta, 
arbeta i industrier och fabriker vars kroppsliga sysslor ofta var farliga. Ju farligare 
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rats som vita, men senare vräkts från denna kategori på grund 
av politiska, ekonomiska och kulturella förskjutningar. Eller 
omvänt; grupper har välkomnats till en vithetsgemenskap, under 
förutsättning att de fullgör de villkor som nationen ställt upp för 
vithet.15 På så sätt är det alltså möjligt att både förlora och vinna 
en vit tillhörighet. Den instabilitet för vithet som hudfärg utgör 
är, enligt filmvetaren Richard Dyer, också dess styrka, eftersom 
den låter vithet vara en varierad och flexibel kategori. Däremot 
är vithet som symbol inte lika flexibel. Idén om ljushet och vithet 
som knutet till goda värden och det mörka och svarthet som 
kopplade till dåliga värden är något mer stabilt, menar Dyer.16

Det synsätt som jag skriver fram i avhandlingen betonar att 
vithet inte är en diskret och stabil identitetskategori. Jag på-
minns av vithetsforskaren Ruth Frankenberg att vithet inte är 
en inneboende egenskap hos en människa, utan något som blir 
möjligt genom ett förhandlande av element eller villkor som på 
olika platser och under olika tider ansetts viktiga att associera 
med vithet.17 Genom att låta vithet fungera som något rörligt 
och omförhandlingsbart, implicerar det också att vithet är nå-
got performativt, ett stiliserat och förkroppsligat görande.18 Att 

eller kroppsligare industriarbete var, desto mer ansågs arbetet lämpa sig för de 
som definierades som ”minst vita”. På så sätt rangordnades det kroppsliga arbetet 
genom rasmässiga ekonomier. I takt med en ny vit arbetsinvandring och andra 
markerade kroppar som blev möjliga att utnyttja, fick irländarna så småningom 
en vit status: både genom en distansering mot andra som ansågs mindre vita samt 
genom en distansering gentemot svarta. Roediger, 2005.
15 Ladson-Billing, 1998, s. 8.
16 Dyer, 1997. Fanon diskuterade exempelvis hur svarthet i västeuropeiska ”civi-
lisationer” kopplades till lågt värderade egenskaper, som synd, mörker, natt, död 
och skugga. Fanon, 1967, s. 189.
17 Frankenberg, 1993.
18 Det performativa har vunnit särskild betydelse i frågan om genus genom But-
ler, 1990. Även många vithetsteoretiker har skrivit om vithet som ett görande. Se 
exempelvis Byrne, 2006, Mattsson, 2004.
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teoretiskt förstå vithet som enbart ett görande och ett iscensät-
tande av praktiker har i mitt arbete dock visat sig otillräckligt för 
att förstå hur vithet också relateras till sinnlighet och perception. 
Moderna diskussioner om ras har i huvudsak priviligierat ögat 
och behandlat ras som ett visuellt fenomen, där färg är något 
som går att se. Men, som litteraturvetaren Paul Gilroy argu-
menterar, görs ras inte alltid via det synliga, utan ”the human 
sensorium has had to be educated to the appreciation of racial 
differences”.19 Även historikern Mark M. Smith, som har skrivit 
om vita sensoriska stereotyper, menar att lukt och känsel har en 
betydande roll inom den fenomenologiska samt den symboliska 
konstruktionen av raskategorier.20

I avhandlingens teoretiska kapitel utvecklar jag idén om vithet 
som ett perceptivt och sinnligt görande med hjälp av bland annat 
den franske filosofen Maurice Merleau-Pontys fenomenologi och 
föreslår ett perspektiv där vithet ses som en levd förkroppsligad 
identitet, vilken inbegriper den levda kroppens alla dimensio-
ner. Istället för den cartesianska uppfattningen att handlingar 
springer ur tankens medvetna avsikter tar jag hjälp av fenome-
nologi, där handlingar börjar i den levande kroppen.21

Fenomenologin hjälper mig att få fram hur informanternas 
sensoriska upplevelser formar deras förkroppsligade erfa-
renheter i världen, hur de gör anspråk på att delta i en värld 
med andra kroppar och föremål där vithet fungerar som en 

19 Gilroy, 2000, s. 42.
20 Smith, 2006, s. 74. Exempelvis har idéer om icke-vita kroppsdelar enligt en 
rasistisk rationalitet beskrivits som luktande eller sträva, något som använts som 
ett medel för att skriva fram rasmässig skillnad.
21 Här finns en poäng med att betona åtskillnaden som Husserl och senare 
Merleau-Ponty gör mellan Körper, kroppen som en fysisk sak, som ett objekt, 
(inklusive andra människors kroppar), och Leib, den inre erfarenheten av den 
egna levda kroppen. Merleau-Ponty, 2012.
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perceptuell orientering.22 Eftersom ras kan sägas påverka en 
kroppslig självuppfattning, erbjuder teorier kring kropp, kropps-
lighet och förkroppsligande en användbar utgångspunkt för att 
förstå sensoriska erfarenheter av vithet. 23 Kroppen blir således 
mitt medel för att granska informanternas vardagliga rasifierade 
verklighet och sensoriskt förkroppsligande av temporalitet och 
modernitet.  Med det sagt är det nu läge att definiera vad jag 
avser med begreppet temporalitet.

Rasifierad temporalitet och multipla moderniteter 

Temporalitet är en integrerad del av människans erfarenhet av 
världen och förstås ofta som en kronologisk tid – vilken mäts via 
klockan. Temporalitet så som jag använder det i avhandlingen är 
däremot inte synonymt med (klock)tid. I avhandlingen använ-
der och kritiserar jag en framtids-inriktad modernistisk form 
av temporalitet som fungerar som en sorts tidsprogression: en 
historia utvecklas genom en början i det förflutna, fortskrider till 
nutiden och går vidare till en framtid som privilegieras framför 
det förflutna.

Den ”krononormativa linjära temporaliteten” är ett begrepp 
som kommer ligga som en fond i avhandlingen, vilket enkelt 
uttryckt betecknar den linjära och progressiva historieskrivning 
där så kallat ”västerländska” historiska händelser (som renäs-
sans, reformation, upplysning, och industrialisering) fungerar 
som en garant för västvärldens överordning.24 Michelle M. 

22 Färg kan också förstås som en form av förkroppsligande. Se exempelvis Field-
ing, 2006, s. 79.
23 Sullivan, 2006.
24 Det kan vara värt att poängtera att det inte fanns en enhetlig upplysning där 
utformningen var sekulär och rationell och vars primära agenda var att undanröja 
det förflutna/tradition/religion genom transcendens, frihet och förnuft. David 
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Wright, forskare i afro-amerikanska studier, beskriver hur den 
europeiska upplysningstiden lånade en ide om tid som något 
linjärt från Newton för att skriva fram den exceptionella euro-
peiska civilisationen.25

Den linjära metoden för att organisera tid inkluderar eko-
nomiska såväl som politiska, kulturella och sociala framsteg. 
Det handlar med andra ord om en åskådning som ignorerar 
att världen rymmer inte bara flera olika temporaliteter, utan 
också flera sätt att förstå tid, organisera händelser (historia), 
samt vilka händelser som är viktiga för människor att förstå 
livet utifrån. På så sätt är den linjära historieskrivningen både 
normativ och eurocentristisk, något som får konsekvenser för 
de människor och platser som befinner sig ”utanför” denna tid 
och som därmed anses ligga i bakvattnet på denna tideräkning. 
Enligt denna diskurs av tid förväntas människor och nationer 
rikta sig mot framtiden, mot framåtskridande och distansera sig 
från det förflutna. I avhandlingen läser jag denna eurocentriska 
och linjära temporalitet mot sig själv, det vill säga begreppet 
används för att också bli kritiserat. Den linjära temporaliteten 
ger skäl till kritik framför allt i och med att den möjliggör en 
hierarki av ras. Genom koloniala rationaliteter har människor 
placerats i olika ”tidszoner” och tillskrivits binära oppositioner, 
så som civiliserad/primitiv, modern/icke-modern, progressiv/
traditionell, där det civiliserade är förbundet med vithet.26 Icke-

Sorkins påminner om att det fanns multipla nationella versioner av upplysning, 
varav vissa var ateistiska och radikala och andra mer teologiska, trosbaserade och 
konservativa. Sorkin, 2008.
25 Wright, 2010, s. 71.
26 Genom David Theo Goldberg vill jag understryka den farliga dimensionen av 
av dessa begrepp, eftersom de använts av rasistiska ideologier för att skriva fram 
skillnad, exempelvis återinför dessa begrepp eurocentriska idéer om modernitet 
och återkallar epistemologiska våldsamma effekter. Goldberg, 1993.
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vita människor utanför väst har genom koloniala relationer 
uppfattats vara situerade i en annan tid än den västerländska 
tideräkningen och därmed uteslutits från dominerande uppfatt-
ningar om och konstruktioner av modernitet, mänsklighet och 
civilisation.27 

Det är viktigt för avhandlingsprojektet att framhålla den his-
toriska och samtida existensen av multipla moderniteter. Den 
modernitet som kommer utgöra huvudfokus är den västerländ-
ska moderniteten, vars kulturella och politiska betydelser skiljer 
sig både i termer av dess historiska tid (när epoken påbörjades), 
dess syfte och dess olika könade och rasifierade dimensioner.28 
En uppfattning är att moderniteten fungerar som en filosofisk 
distinktion mellan det traditionella och det moderna och seku-
lariserade. Det moderna samhället är i denna tolkning ett som 
bryter med (en feminiserad) tradition, kropp och natur genom 
maskuliniserat förnuft, demokrati, vetenskap, teknologi, indu-
strialisering, urbanisering, kapitalism och produktion. Denna 
modernitet har fungerat som symbol för maskulinitet och vithet, 
vars motsats har varit femininitet och icke-vithet på sätt som 
gör moderniteten rasifierad såväl som könad. I avhandlingen 
förstås (den västerländska) moderniteten härigenom som något 
samtidigt kapitalistiskt och rasifierat, och som en av sviterna 
av en kolonial ordning, och går därmed här under namnet 

27 Fabian, 1983.
28 Den västerländska moderniteten svarar därmed inte bara mot en historisk 
logik. Modernitet är inte något homogent, inte fött i en viss del av historien, har 
inte bara en mening, utan det existerar flera och motstridiga perspektiv kring 
historiska fenomen, konstellationer och diskurser. Kort sagt, modernitet kan 
inte begränsas till den sekulära, vetenskapliga världen och fin de siècle (denna 
franska benämning på sekelslut och ett samlingsbegrepp för tendenser hos en 
viss mentalitet från 1800-talets slut: sekelslutsångest, dekadens, nervositet och 
livsleda) via Frankrike, England och Tyskland.
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kapitalistisk eller rasifierad modernitet.29 Jag skänker denna 
modernitet uppmärksamhet av samma skäl som jag använder 
den rasifierade temporaliteten: för att kritisera och synliggöra 
dess rasistiska och koloniala biverkningar.

En annan modernitet som jag diskuterar i avhandlingen är 
den sovjetiska stormaktens anspråk på socialistisk modernitet, 
vilken delade idén om (marxistisk) progressivitet och civilisa- 
tion.30 

Genom ett sovjetiskt moderniseringsprojekt skulle en kom-
munistisk framtid byggas genom att skulptera människor och 
dela upp dem enligt olika sovjetiska kategorier. Under det som 
kommit att kallas det ryska civilisationsuppdraget, 1920–1930, 
tilldelades sovjetisk kultur och språk en favoriserad position 
på bekostnad av framför allt landets muslimska befolkning, 
bosatt i Kaukasien och Centralasien, basjkirer och tatarer, 
vilka under den socialistiska moderniteten blev andra klassens 

29 Medlen och motiven för den västerländska kolonialismen har varierat och 
det finns ingen homogen eller enhetlig modell av de koloniala makternas före-
havanden. Koloniala praktiker har inkluderat ekonomisk kontroll (kapitalism), 
kontroll av myndigheter, kontroll av subjektivitet (sexualitet, ras och genus) samt 
kolonialisering av kunskap. Om de första koloniala motiven var religiösa (kristen-
dom) bidrog sekulariseringen och den växande ekonomiska diskursen i Europa 
till att det för kolonialmakter, så som Frankrike, kom att handla om ett civiliser-
ingsuppdrag: att modernisera det som av väst tolkades vara fast i det traditionella. 
Med fokus på den senare kolonialtiden runt 1800-talet kan de koloniala regimerna 
förstås som en sorts kapitalistisk kolonialism. Denna svepande berättelse tjänar 
syftet att skriva fram hur koloniala diskurser skapade en gräns mellan de kapital-
istiska rikena av Europas vita modernitet och dess icke-vita alteritet i deras sydliga 
kolonier, och hur skillnaden delvis hade med uppfattningar om tid att göra. Att 
koloniala uttryck, motiv och effekter skiljde sig mellan koloniserande länder samt 
dess koloniserade områden kommer inte här att skänkas någon uppmärksamhet, 
inte heller dess förändring över tid. Se exempelvis Massey, 1994, McClintock, 1995, 
Mignolo, 1991, Mohanty, 1994, Quijano,  2007, Tlostanova, 2010.
30 Den sovjetiska stormakten inkluderade när den var som störst totalt 15 länder: 
Armenien, Azerbajdzjan, Vitryssland, Estland, Georgien, Kazakstan, Kirgizistan, 
Lettland, Litauen, Moldavien, Ryssland, Tadzjikistan, Turkmenistan, Ukraina 
och Uzbekistan.



34 bruten vithet

sovjetiska medborgare och erhöll den gemensamma beteck-
ningen ”svarta”.31 (Central)Asien och Kaukasien kodades som 
underlägsna och fick förtränga sin kultur och historia till förmån 
för den sovjetiska kulturen.32

Handlingarna motiverades genom antaganden om tid och 
syftet med uppdraget var att uppfostra Centralasiens och Kau-
kasiens människor, och sätta dem ”rätt i tiden”. Alastair Bonnett 
skriver att skapelsen av homo sovieticus, den nya sovjetiska 
människan, i sig var ett ”ethnicized and ethnicizing project” 
som hjälpte till att sprida ”the message of modernity into the 
’backward’ reaches of the Soviet empire”.33 Sovjet producerade 
således egna antaganden om ”civiliserade” ryska vita människor, 
vilka tidsmässigt behövde uppfostra de ”ociviliserade” icke-vita 
människorna i landets kolonier. Det fanns också en sovjetisk 
term, Otstaliye narody (bakåtvända människor), för att beskriva 
de människor som uppfattades ha frusit i tiden.34

Sovjetunionens sammanbrott 1991 inbegrep inte bara en förlo-
rad socialistisk modernitet och framtid, Sovjet blev också genom 
sviterna av den kapitalistiska modernitetens temporala logik och 
idealism, tidsligt situerad ”efter” Europa och förvandlad till den 
kapitalistiska modernitetens dåtid.

Enligt Bonnett etablerade de kapitalistiska och socialistiska 
moderniteterna också en hierarki av vithet och det fick konse-
kvenser för hur vita människor i Ryssland betraktades. Även 
om vit hud under den senare kolonialtiden fungerade som en 
symbol för den moderna subjektiviteten och gjordes till en 

31 Tlostanova, 2010.
32 Exempelvis tvingades basjkirer och tatarer att överge det arabiska alfabetet 
till förmån för det latinska 1928 och senare det kyrilliska 1939. Gradskova, 2007.
33 Bonnett, 2002, s. 458.
34 Gradskova, 2007.
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fysisk markör för modernitet, var vithet aldrig helt tillämpbart 
på Sovjet, trots sin vita majoritetsbefolkning.35 Till följd av den 
nya tillvänjningen till den kapitalistiska moderniteten ansågs 
Östeuropa bestå av en enhetlig geografisk och social massa ”ef-
ter” väst, och har därigenom tillskrivits tidsattribut som primitiv 
och ociviliserad.36

Mellanpositionerad vithet 

På så sätt intar Ryssland den ambivalenta positionen av att å 
ena sidan vara en gammal stormakt med egna så kallade ocivi-
liserade kolonier, och å andra sidan vara betraktad som något 
som är situerat efter väst (även i Sverige, trots att Sverige också 
fungerar som en periferi till ”väst”). Rysslands dubbelposition av 
att vara både en före detta stormakt och samtidigt anses vara ur 
tiden kan förstås via den serbiska sociologen Marina Blagojevics 
begrepp semi-periferi. Blagojevics föreslår att de post-socialistis-
ka regionerna har kommit att ockupera mellanrummet mellan 
kärnan/centrum (väst) och marginalen (syd) och utmärks av 
det ambivalenta förhållandet att å ena sidan vilja vidmakthålla 
nationella egenskaper och motstå assimilation samtidigt som det 
finns en riktning mot att ”komma ikapp” väst.37

Det semiperifera är något som den postkoloniala forskaren 
Nataša Kovačević menar införlivats av östeuropéer själva – öst-
européer må delvis betrakta sig själva som européer, men med 
reservation, eftersom de lånar andras tolkningar av sig själva 

35 Genom medier i väst framställdes exempelvis Lenin genom sina mongoliska 
drag och Stalin porträtterades som en ”brutal” asiatisk man. Bonnett, 2002,  
s. 442.
36 Blagojevic, 2009, Koobak, 2013. 
37 Blagojevic, 2009.
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formulerade i väst.38 Med Kovačević egna ord så upplever öst-
européer sig ”more like semi-European, semi-developed, with 
semi-function states and semi-civilized manners”.39 Uppfatt-
ningen att Ryssland är situerat mellan öst och väst har således i 
den ryska självbilden.40

Att vara situerad mellan ”centrum” och ”periferi” öppnar upp 
för en tredje dimension som fungerar som ett mellantillstånd. 
Blagojevic menar att i förhållande till kärnan är semiperiferin ett 
tillstånd av att vara ”different but not being different enough”.41 
Till skillnad från periferin i det globala syd, är semiperiferin ur 
västs perspektiv för vit och ”utvecklad” för att bli definierad som 
underordnad, men har på grund av sviterna av sin socialistiska 
modernitet underkänts i fråga om att vara Europas jämlike. En-
ligt Blagojevic etablerar detta en position mellan vit och icke-vit, 
europeisk och icke-europeisk.42 Den här mellanskapspositionen 
låter därmed vithet situeras och dekonstrueras genom en lucka 
mellan det befintliga och det obefintliga.

Hur olika grupper av människor framställts, uppfattats och 
inkluderats som vita har i vithetsforskningen övervägande be-
rört vita människor i Europa eller Usa. För att förstå betydelsen 
av de olika versionerna av vithet är det viktigt att positionera 
vithet inom en geografiskt bredare tolkning av vita identiteter, i 
vilket jag inkluderar den ryska vitheten. Att inkludera rysk vit 
femininitet är särskilt viktigt, eftersom postsocialistiska platser 
eller moderniteter ignoreras i det postkoloniala samtalet till för-
mån för ett fokus på globala nord-syd-relationer. Det är på tiden 

38 Blagojevic, 2009.
39 Kovačević, 2008, s. 3.
40 Blagojevic, 2010, s. 187.
41 Blagojevic, 2009, s. 37.
42 Blagojevic, 2010, s. 187, 193.
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att, som den polska feministiska filosofen Magdalena Grabowska 
säger, ”bring the second world in.”43

Jag kommer att visa hur Rysslands dubbelposition eller mel-
lanposition av att vara både modern och inte modern, av att vara 
vit men samtidigt inte leva upp till vithetens krav, får direkta 
konsekvenser för hur vit rysk femininitet förstås. Ryska kvin-
nor antas förvisso vara kroppsligen vita, men inte förkroppsliga 
uttryck och beteenden som till exempel vita svenska medelklass-
kvinnor antas besitta, exempelvis autonomi och självständighet. 
De intar snarare en sorts bruten vithet, ett begrepp som jag här 
vill tillverka för att fånga den dubbelsidiga position som rysk 
femininitet intar i relation till vithet. Det är en position som 
konstrueras kring en uppenbar vit egenskap (kroppslig vithet), 
men, som jag föreslår, hela tiden förhandlas i relation till fö-
reställningar om att vara modern, progressiv och civiliserad. I 
avhandlingen utforskar och teoretiserar jag på detta sätt hur rysk 
vit femininitet kan vara både priviligierad och bruten samtidigt, 
beroende på plats och kontext.

Betydelser av ras i Ryssland 

Värt att påpeka är att jag inte ämnar undersöka de ryska mino-
riteternas situation. De regionala och etniska historiografierna 
i Ryssland är så varierande att de kan vara svåra att samman-
fatta, vilket dessutom är ett arbete som en rad forskare redan 
har försökt sig på.44 Med sina  miljoner invånare är Ryssland 
ett kulturellt pluralistiskt land med ca  etniciteter.45 Att vara 

43 Grabowska, 2012, s. 385.
44 Se exempelvis Chinn, 1998; Kaiser, 1994; Brubaker, 2011.
45 I skrivande stund är Ryssland världens största land, dess geografiska yta 
sträcker sig över elva tidszoner, täcker stora delar av Östeuropa och Asien (möter 
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”rysk” förstås både i termer av etnicitet och nationstillhörighet, 
genom begreppen Russkie och Rossiyane. Russkie, som betraktas  
som den mest priviligierade positionen, betecknar det etniskt 
ryska folket (hänvisar även till den som ”har” den ryska kul-
turen) och rossiyane används för att hänvisa till personer som 
är medborgare i Ryssland, men som inte nödvändigtvis har 
rysk etnicitet. En medborgare bosatt i Ryssland kan gå under 
namnet russkiy rossiyanin, vilket är en etnisk rysk med ryskt 
medborgarskap. Den ryska medborgaren kan också benämnas 
som nerusskiy, som i bokstavlig översättning betyder ”icke-rysk”, 
vilket också används som etniskt förtal mot den rasmäs-
siga andra, rossiyanin (vilket alltså anger ”icke-ryska” ryska 
medborgare).46 Det handlar alltså om flerdelade och flexibla 
benämningar, vars referenser varierar beroende på rurala och 
urbana sammanhang och vars komplexitet förtjänar en egen  
undersökning.

Jag avser inte heller redovisa hur Rysslands epistemologiska och 
ontologiska historier om ras skiljer sig från de i Sverige. Men efter-
som informanterna diskuterar den rasmässiga andra (om än utan 
att benämna det som rasism) kommer jag i korthet att redogöra för 
de olika uppfattningar om ras som finns i det postsovjetiska Ryss-
land. 1959 berömde William Edward Burghardt Du Bois Sovjet för 
att ha värjt sig mot den västerländska och kapitalistiska rasismen. 
I Sovjetiska regimer var rasistiska diskurser ett kapitalistiskt ele-
ment förbundet med privat egendom och därmed också reserverat 

södra Kina, Nordkorea, Mongoliet och Kazakstan, med en havsgräns mot Japan 
och USA) med religiösa grenar som rysk-ortodox kristendom, islam, buddism 
och ateism, där den rysk-ortodoxa kyrkan står för 15–20 , övriga kristna 2  och 
muslimer 10–15 . En stor del av den ryska befolkningen är också icke-troende 
som ett resultat av den tidigare stalinismen.
46 Zakharov, 2013.
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för den kapitalistiska moderniteten.47 Enligt sociologen Nikolay 
Zakharov använde sig den sovjetiska regimen av en anti-rasistisk 
kommunistisk propaganda för att undergräva den västerländska 
kapitalismen. Enligt propagandan  var Sovjet immun mot alla for-
mer av rasism, som ett medel för att undergräva den västerländska 
kapitalismen och moderniteten. Faktum var att regimen hävdade 
sig vara helt utan rasmässiga kategorier.48

Det är sant att det ryska sättet att organisera ras inte var i 
enlighet med en västerländsk rasdiskurs, men det betyder inte att 
Sovjet inte använde rasistiska praktiker. Rasmässiga diskurser 
och praktiker omsattes i Sovjet, liksom i Sverige, i maskerad 
form där rashygienspraktiker, vilket jag kommer att visa, existe-
rade bortanför en explicit diskurs av raspolitik. Även om etniska 
ryssar var statens hörnstenar för den sovjetiska ”familjen” hade 
regimen inte någon diskurs för att tala om ras.49

Den dekoloniala och postsocialistiska forskaren Madina 
Tlostanova föreslår att Sovjet skapade sekundära former av eu-
rocentrism, orientalism och rasism genom att härma koloniala 
praktiker från väst för att kolonisera Rysslands egna inbillade 

47 Zakharov, 2013, s. 23. 1917 förkunnade Lenin att den västerländska imperi-
alismen var kapitalismens högsta stadium och att Sovjet tillsammans med dess 
allierade länder (Etiopien, Moçambique, Kuba och Laos) måste upprätta sin 
självständighet i förhållande till den västerländska imperialismen. Schapiro och 
Reddaway, 1967, s. 422–27.
48 Sovjet deklarerade en plan för jämlikhet och enhetlighet inför alla sovjetiska 
medborgare oberoende etnisk och nationell positionering, i vilken bland annat 
ortodoxa kristna, etniska ryssar (slaver) och muslimer tillskrevs autonomi och 
självbestämmande. Ortodoxa ryssar och ryska muslimer med olika etniska bak-
grunder skulle leva i lycklig symbios. Zakharov, 2013, s. 38 och 47.
49 Ryska myndigheter och etniska ryssar har förtryckt muslimer och mi-
noriteterna i imperiet allt efter mitten av 1700-talet och framåt. Under slutet av 
1800- och början av 1900-talet provocerade tsaristregimen etniska konflikter i 
Kaukasus och miljoner människor utrotades (framförallt circassians). De som 
överlevde blev berövade lokalt självstyre och behandlades som andra klassens 
medborgare av ryska myndigheter. Tlostavnoa, 2010.
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Orienter, däribland Centralasien och Kaukasien. Tlostanova 
skriver: ”the very encoding of Caucasus as part of the proto-
typical Orient – biologically inferior, culturally backward and 
forever fixed and fallen out of history signalizes a deep interio-
rization of the borrowed European Orientalist clichés.”50

Det är med detta sagt inte säkert att det är det historiska 
rasprojektet som etablerar informanternas rasmässiga före-
ställningsvärldar. Zakharov problematiserar faran i att översätta 
historiska praktiker till Rysslands samtid: ”the danger of chro-
nocentrism, or extrapolating our current perceptions into the 
past, pervades a large part of the works published by historians 
of racism, and it goes hand in hand with mistakenly presen-
ting today’s racial discourses and popular understandings of 
race as having been inherited from the Soviet or pre-Soviet  
past.”51

Enligt Bonnett har Rysslands uppgörelser med ett socialistiskt 
förflutet inneburit att Ryssland övertagit västerländska föreställ-
ningar kring ras och att samtida förståelser av ras i Ryssland är 
något som artikulerades efter Sovjet. Med andra ord antyds det 
att det är den kapitalistiska formen av modernitet, och förskjut-
ningen från kommunism till kapitalism, som alstrat rasmässiga 
scheman och premisser för den samtida rasifieringen i Ryssland. 
Jag vill dock med grund i mitt projekt argumentera för att de 
sovjetiska konstruktionerna av ras (som Tlostanova förvisso 
argumenterar härrör från väst) verkar operera sida vid sida vid 

50 Tlostanova, 2010, s. 69. Vissa begrepp lånades avsiktligt, andra kom ”på kö-
pet” och somliga ratades helt. Exempelvis menar Tlostanova att den importerade 
rasmässiga begreppsapparaten kom genom koloniala härmningar och ersatte de 
tidigare religiösa begreppen för skillnadsgörande mellan människor. Tidigare 
var Centralasiens och Kaukasiens människor inte förknippade genom ras utan 
tolkades utifrån religion (islam). Tlostanova, 2010, s. 64.
51 Zakharov, 2013, s. 42.
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de nya, importerade begreppen. Rasmässiga formationer och 
troper är trots allt flexibla konstruktioner som sammanblandar 
historiska händelser med samtida politiska och kulturella kam-
per. Minoriteterna i Rysslands provinser som informanterna i 
Ryssland nämner har med eller utan historiska rasbegrepp 
kommit att behandlas utifrån upplevelser av (rasmässig)  
skillnad.

Så även om ras kommer till uttryck på komplexa sätt på olika 
platser, samt att alla regioner har sitt eget teckensystem och egna  
rasistiska historia utifrån vilka människor blir klassificerade, 
menar jag att den globaliserade världen transporterar rasmäs-
siga taxonomier formulerade i väst, vilka verkar tränga sig in i 
världens olika hörn. Dessa rastaxonomier nystar ut sig lokalt, 
sammanblandas och opererar sida vid sida med de lokala histo-
riska fantasierna och konstruktionerna av klass, ras, genus och 
sexualitet. Det betyder att vi alla både delar och inte delar olika 
vita troper. 

Med det sagt är det också dags att inkludera ytterligare en 
komponent som är central för avhandlingen. Nämligen upp-
fattningen om den otidsenliga kroppen och idéer om kroppsliga 
och okroppsliga sinnen.

Otidsenlig kropp och tids-hierarkisk sinnlighet

Ett medel för att skriva fram ett mänskligt progressivt tillstånd 
har bland annat utgjorts av separationen mellan kropp och för-
nuft, i vilket den vita heterosexuella mannen i Europa definierats 
genom en kroppslös förnuftstro och kroppslig transcendens.52 

52 Den hierarkiska skillnaden mellan förnuft och kropp användes som medel för 
upplysningens Europa att manifestera en europeisk kolonial hegemoni där det 
förnuftiga subjektet, i form av en vit heterosexuell kristen man ansågs leda den 
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Den moderne mannen ansågs förkroppsliga ett tänkande och 
förnuftsstyrt cogito isolera från andra kroppar, och behövde 
inte någon annan än sig själv för att kunna existera. De så kal-
lat ”kroppsstyrda” grupperna som kvinnor, fattiga, icke-vita 
och andra subjektiviteter som av olika skäl bedömts obegrip-
liga, exkluderats ur (den kapitalistiska) moderniteten.53 Denna 
kroppsliga distans har bland annat tjänat till att markera ett 
avstånd till de kroppsliga ”utsöndringar” och drifter som påmin-
ner om att människan inte är mer än ett (dödligt) djur. Något 
som enligt idén om en rasistisk rationalitet och den linjära tem-
poraliteten faller utanför det civiliserade.54

Privilegierandet av ett avförkroppsligat förnuft fick konse-
kvenser för förståelsen av de mänskliga sinnena i termer av 
så kallad okulärcentrism (en perceptuell och epistemologisk 
partiskhet som privilegierar blicken genom antagandet om att 
kunskap medieras genom synen).55 Mer specifikt tolkades och 
priviligierades blicken framför de andra sinnena på basis av att 
den tolkades som något ”kroppslöst” (närmare huvudet och 

sekulariserade europeiska upplysningens rationalitet och göra anspråk på univer-
sell kunskap. Husserl, 1954/70, s. 16. De tidiga västerländska kolonisatörerna var 
exempelvis förvissade om att områden bortanför den västerländska civilisationen 
och kulturen hade besjälats med en fri natur som formade kroppsliga och mys-
tiska varelser. Dessa varelser blev i delar av Europa besläktade med primitivitet, 
irrationalitet och barbarism, något som ansågs vara ur tiden och som behövde 
bemästras. Denna form av gränsdragning kom att användas för att definiera vad 
som ansågs vara icke-kropp och kropp, kultur och natur, civiliserad och icke-civ-
iliserad. Latour, 1993: Collins, 2004.
53 Felski, 1995, Grosz, 1995, Jung 1996. Voegelin gjorde redan 1930 ett försök att 
visa hur modern filosofi, delvis, sprang ur en rasdiskurs förbunden med 1700- 
och 1800-talens fördelning av kropp och själ. Med Voegelins ord: ”the modern 
race idea gradually grew out of the problem of body and mind in the eighteenth 
century.’’ Voegelin, 1998, s. 8.
54 Anderson, 2007, s. 4.
55 Begreppet okularcentrism artikuleras av Martin Jay som menade att blicken 
via observation för att nå kunskap kultiveras på känseln och de andra sinnenas 
bekostnad. Jay, 1994.
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tänkandet) och att den var förbunden den vita mannen – fri-
kopplad extern styrning från sinnena. Enligt filosofen Hwa Yol 
Jung går visuell metafysik hand i hand med egocentrismen hos 
förnuftet, eftersom synen anses isolerad från de andra sinnena 
på sätt som förnekar intersensoriska förbindelser: ”there is an 
identity between the ’I’ and the ’eye’.”56 Med andra ord går det 
att säga att seendet och blicken här är utgör grunden för varat.

Den sinnliga uppdelningen skall förstås som ett senmodernt 
arrangemang, där den sensoriska hierarkin är förbunden med 
organiseringen av rationell vetenskap.57 ”Vision” var exempelvis 
centralt för ”wisdom” för upplysningens Europa, som använde 
sig av en sekulär blick och visuella observationer som medel för 
vetenskap.58 Insamlandet av kunskap resulterade i ett observe-
rande och mästrande av den ”frusna” koloniserade världen med 
syfte att äga och tämja det som upptäcktes.59

Om den kroppslösa blicken priviligierats som en rationell 
apparat, så har lukt och känsel underkänts och kategoriserats 
som de mest fysiska och kroppsnära sinnena. På grund av deras 
kroppsliga natur tillskrevs lukt och känsel låg status, och kom 
att kopplas till femininitet och till människor som på andra sätt 
associeras med kroppen.60 En anledning till luktens låga status 

56 Jung, 1996, s. 4.
57 Corbin, 1986.
58 Classen, Howes och Synnott, 1994. Latour beskrev att ”the rationalization 
that took place during the so-called ’scientific revolution’ is not of the mind, of 
the eye, of philosophy, but of the sight.” I denna observation identifierar Latour 
rationellt tänkande med ett av-sensualiserat, okroppsligt språk med abstrakta 
visuella representationer. Latour, 1990, s. 27
59 Mirzoeff, 2011. Simmel föreslog att blicken och dess anslutning till modernitet 
och kolonialitet naturaliserat en visuell rasdimension och använts som medel för 
att övervaka klass- och rasuppdelningar. Simmel, 1997.
60 Hur sinnena separerats och klassificerats har varit föremål för utredande ända 
sedan antikens filosofi. Aristoteles gav sinnena ett filosofiskt och politiskt funda-
ment. I De Anima (On the Soul) diskuterar Aristoteles sinnena genom biologiska 
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är att den förbinder människor med (andra) djur (exempelvis 
genom förmågan att lukta för att få fram information, eller att 
människor har kroppsliga odörer som också andra djur har).61

Enligt sinnesforskaren och historiken Constance Classen 
speglar sinneshierarkin också en rashierarki, som Classen vi-
sar har sina rötter i historien. Exempelvis var många forskare 
redan under 1800-talet intresserade av att skildra de ”djuriska” 
betydelserna av lukt, smak och känsel som praktiseras i icke-
västerländska kulturer. I början av artonhundratalet föreslog 
exempelvis naturhistorikern Lorenz Oken (1779-1851), som var 
en av föregångarna till evolutionsidéerna, en sensorisk hierarki 
av mänskliga raser.62 Där var den europeiska ”ögon-mannen” 
placerad överst, följt av Asiens ”öron-man”, den Amerikan-
ska ursprungsbefolkningens ”näs-man”, den Australienska 
ursprungsbefolkningens ”tung-man”, och den Afrikanska ”hud-
mannen”.63 En sinnlig rashierarki i förbindelse med den linjära 
rasifierade temporaliteten: dessa rasmässiga distinktioner, for-
mulerade genom den evolutionära rasteorin, ämnade beskriva 
hur icke-vita människor sensoriskt uttryckte sig på liknande 
sätt som de vita (manliga) européerna uttryckt sig under den 

idéer och en önskan om att definiera gränserna för mänskliga och icke-mänskliga 
perceptioner. Aristoteles skisserar fram en hierarki mellan de fem sinnena där 
blicken är den överlägsna ultimata perfektionen i sensoriet och känsel placerad 
som den lägsta och som mest grundläggande sinnet. Hierarkin speglar för Ar-
istoteles sensoriska njutningar: hörsel och doft är renare än smak eftersom de 
erbjuder en förnämare sensorisk upplevelse. Aristoteles diskuterar också sinnenas 
förbindelser till olika organ: ljud tillhör hörsel och örat, ljus tillhör blicken och 
ögat. Eftersom känsel inte har något organ är det ett medium snarare än ett organ 
och därav mindre sublimt. Aristoteles, 2006 (350 FK).
61 Ibland finns även djuriska och kroppsliga ingredienser i våra parfymer och de  
är attraktiva så länge som de maskeras. Marks menar att många djuriska dofter, 
som mysk, anses begärliga så länge ursprunget är okänt. Hur vi uppfattar en doft 
påverkar således dess betydelse. Marks, 2002.
62 Oken, 1831, s. 489.
63 Classen, 1993.
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tidiga mänskliga evolutionen, det vill säga i människans (den 
vita mannens) barndom.64

Classen skriver att Freud föreslog att lukt inte lämpade sig 
för den mogna människan och att samhällets utvecklingspro-
cess speglade människans psykologiska utvecklingsstadier. 
Lukt underställdes blicken i takt med en uppfattning om att 
samhället rest från en primitiv natur och kropp, till en modern 
kultur definierad av den okroppsliga blicken (förnuftet). Lukten 
tillhörde en tidig fas för barnet och därmed även samhällets 
barndom, den måste ge vika för synen när den mänskliga arten 
började gå upprätt, avlägsnade näsan från marken och ökade 
synfältet.65 Förutom Classen har också andra sensoriska forskare 
och historiker som David Howes och Anthony Synnott föreslagit 
att de kroppsbaserade sinnena som känsel och lukt som daterade 
och utkastade från det moderna projektet – vilket historikern 
Alain Corbin menar är ett deodorantprojekt, ett maskerande av 
kroppsliga lukter.66

På basis av den historiska underordningen av de epistemo-
logiska och sociala funktionerna av doft/lukt och känsel, är 
sinnena ovärderliga för avhandlingens dekoloniala anspråk i 
undersökande av hur vithet är ett kroppsligt görande via det 
sinnliga. I avhandlingen utvecklar jag en sensorisk etnografi 
där blicken, känseln och lukten får vara mina betydelsefulla 
ingångar för en multisensorisk undersökning om hur tid och 
modernitet förbinds med den vita ryska femininiteten.

64 Myers föreslog till exempel att ”yet another expression of the high degree to 
which the sensory side of mental life [as opposed to the rational side] is elaborated 
among primitive peoples.” Myers, 1903, s. 184.
65 Classen, 1999, s. 272.
66 Classen, Howes och Synnott, 1994, Corbin, 1986, s. 21.
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Användning av begrepp 

Innan jag aktiverar avhandlingens huvudsakliga kapitel vill 
jag kort redogöra för de belastade begrepp som jag återkom-
mande använder, så som väst, öst, kapitalistisk(a) respektive 
socialistisk(a) modernitet(er), vilka i avhandlingen emellanåt 
beskrivs som mer homogena, enhetliga och svepande än vad de 
egentligen är. Regioner inom väst och öst är inte tydligt urskilj-
bara kulturella enheter, inte heller kan de härröras ur uniforma 
historiska erfarenheter. Det går varken att homogenisera kapi-
talistiska eller socialistiska former av modernitet och samhällen, 
då öst såväl som väst rymmer många olika former av sociala, 
politiska och kulturella liv. 

Dessa insikter till trots kommer jag likväl att använda mig av 
begreppet ”väst” eftersom det kan tjäna kulturella likheter. Jag 
använder begreppet för att beteckna länders släktskap framför 
deras variationer och skillnader. Jag låter väst fungera som en 
representation av (ny)liberala demokratiska samhällen som kän-
netecknas av marknadsekonomi och är spridda geografiskt men 
enade ekonomiskt. Jag motiverar valet att använda begreppet på 
ett svepande och delvis enhetligt sätt, med att det kan fungera 
som en utgångpunkt för en generell kritik mot väst som själv-
utnämnt centrum, det som den postkoloniala forskaren Chandra 
Talpade Mohanty inom ramen för postkolonial teori beskriver 
som ”the implicit assumption of the West as the primary referent 
in theory and praxis.”67 Antaganden genom vilka väst marke-
rar den icke-västerländska andra som sin motsats. Begreppet 

67 Mohanty 1994, s. 197. Postkolonial teori utvecklades i Nordamerika och 
Västeuropa kring de kapitalistiska imperierna och framträdde under 1980-talet 
som en kritik av orientalism, upplysningens rationalitet och den kapitalistiska 
modernitetens temporala logik och idealism. Se Fabian, 1993. McClintock, 1995. 
Massey, 1994, Chakrabarty, 2000, för att nämna några.
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tjänar också syftet att skriva fram den långa diskursen av uppfat-
tade skillnader mellan öst och väst och hur tankegods antas ha 
överförts, lånats och exporterats runt om i världen. Den likhet 
som finns för väst, ligger i den koloniala och imperialistiska ex-
pansionen, kapitalet och den långa traditionen av rastänkande 
i Europa, med andra ord: den rasifierade moderniteten. Detta 
gör att väst har en tät och på samma gång porös utsida.

För de postsocialistiska regionerna finns det en politisk poäng 
i att inte låta sig homogeniseras som enhetliga block, eftersom 
det finns en tradition i väst att tillskriva öst symmetri och en-
hetlighet, dömt att leva i västs kölvatten. De postsocialistiska 
regionerna är långt ifrån samma utan består av ett antal stater 
med olika ekonomiska och politiska förhållanden. Istället för 
att definiera öst genom likhet bör dessa (ur ett sorts underdog-
perspektiv) förstås genom deras transformativa och ”instabila” 
strukturella karaktärer, vilka rymmer multipla möjligheter i 
termer av ekonomiska och politiska riktningar.

Vad gäller de rasmässiga begrepp som jag använder mig av 
i analysen, så har de olika betydelser för de olika lokaliteterna. 
Det här gäller begrepp som vithet och ras, såväl som de uttrycks-
sätt som inte explicit benämner ras, men som används för att 
forma eller verkställa uppfattningar om vithet, som modern och 
civiliserad. Begreppen har i Sverige och Ryssland använts för 
olika syften och är födda ur olika händelser från olika tider. 
Även om mina informanter och jag möts via dessa begrepp, så 
har våra skiftande situeringar inom våra respektive tecken- och 
symbolsystem hindrat en helt gemensam förståelsehorisont. 
Dessa skillnader till trots väljer jag att använda begreppen 
analytiskt, eftersom det som sagt även finns sammanbindande 
likheter genom hur den globaliserade världen gör att vi delar 
många föreställningsvärldar.
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Vad gäller begreppet vit femininitet, som kanske är avhand-
lingens mest använda begrepp, så vill jag samtidigt poängtera att 
det finns multipla vita ryska femininiteter, där somliga genom 
sin variation i termer av klass, sexualitet, geografisk situering 
etc. är mer privilegierade än andra. Denna komplexitet finns 
närvarande i analysen, även om begreppet används i singularis. 
Skälet för denna förenklade beskrivning är just precis det: ett 
försök till förenkling, i en annars ganska barock avhandling (lag, 
ordning och struktur har fått betala priset för association). Min 
önskning är att de orienterande kapitlen ska etablera grundtan-
kefiguren: att varje social och kulturell människokategori som 
lever i avhandlingen alltid redan rymmer en variation. 

Avhandlingens disposition 

Avhandlingen består av – med inledningen inkluderat – tre 
introducerande och orienterande kapitel vad gäller kontext, 
teori och metod, fem empiriska kapitel, samt ett avslutande  
kapitel.

Kapitlet ”Att göra vit femininitet genom sinnlig vana” är 
avhandlingens teorikapitel. Ett av avhandlingens huvudsakliga 
ärenden handlar om hur ras och rasism inte bara kan eller bör 
förstås som något tankemässigt eller ideologiskt, utan även ge-
nom kroppsliga vanor som bor i vår rasifierade perception, där 
sinnena guidar mellankroppsliga relationer på sätt som öppnar 
upp, riktar och reglerar kroppar. Kapitlet innehåller en teoretisk 
orientering av kroppen och sinnena, där jag teoretiskt försöker 
kontextualisera hur en kroppslös vithet görs via förvärvade 
kroppsliga vanor att maskera kroppen. I kapitlet inkluderas 
också underlag för att läsa vithet som en sorts ”mellankroppslig” 
vana, som något som rör sig mellan och skapar kroppar, och 
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som något som är helt beroende av sensoriska relationer mellan 
människor och föremål.

Kapitlet ”Sensorisk etnografi” är, som titeln avslöjar, mitt me-
todkapitel. Kapitlet adresserar i huvudsak sensorisk etnografi 
och situering som ett dekolonialt alternativ till den kroppslösa, 
rationella och rasifierade vetenskapsblicken. Ett exempel på 
en sådan sensorisk metod är haptiskt och häpet läsande samt 
deltagande sensation (snarare än deltagande observation). För-
utom denna metods sensoriska situering finns här även försök 
till situeringar av det ”skeva” hos den vita kroppens närvaro och 
betydelse inom vithetsforskningen. En annan central diskus-
sion i kapitlet handlar om hur sinnena i egenskap av att vara 
kulturellt formaterade fungerar som medel i avhandlingen för 
att undersöka lokaliteternas olika kulturella idéer om kropp. 
Här introduceras även informanterna, liksom reflektioner kring 
mina möten med dem och det pågående emotionella arbete som 
det innebär att arbeta med levande materia.

”Temporala andra, vithet och (o)moderna kroppar” är av-
handlingens första empiriska kapitel. Här analyserar jag hur 
vithet kan förstås i termer av tidslig och rasifierad modernitet. 
Jag försöker via informanternas utsagor om (o)moderna för-
kroppsliganden visa hur det finns hierarkier av moderniteter, 
(den socialistiska och kapitalistiska moderniteten), vilka också 
skapar hierarkier av vithet. Eftersom avhandlingen är organise-
rad kring förflyttningar, översättningar och resande analyserar 
jag även i kapitlet hur den ryska femininitet som passerar som 
normativ i Ryssland, blir en ”bruten” vit femininitet i Sverige. 
I Stockholm (som är fokus för detta kapitel) tvingas informan-
terna att förhandla kring dessa identiteter. I Sverige återfinns 
idéer om hur ryska kvinnor fungerar som en sorts primitiv un-
derklass, en geografisk white trash där kvinnor förknippas med 
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domesticering och upprätthållande av en omodern immanens 
som opererar utanför den vita exceptionalismen. 

I kapitlet ”Multipel vithet och temporala andra” diskuteras 
multipla versioner av vithet genom en situering i Sankt Petersburg 
och Moskva, där informanterna kan sägas bära en priviligierad 
och omärkt vithet. Kapitlet låter oss vandra i Moskva och se hur 
det pågår flera olika moderniteter och hastigheter i staden vilka 
förkroppsligas via olika sorters människor. Hur tänker de kring 
sitt Moskva? Sitt Sankt Petersburg? Vem och vad får höra till 
deras bilder och fantasier om staden och vem eller vad sorteras 
bort, faller utanför? Ett tema som aktualiseras är hur individua-
litet fungerar som en modern vit egenskap som framförallt blir 
manifest via blicken, och vilka märkta kroppar som inte passerar 
inför denna granskande blick. Här inkluderas människor från 
de ryska provinserna samt gamla sovjetländer som Uzbekistan 
och Kazakstan, vilka kommer att fungera som informanternas 
temporala andra.

I kapitlet som följer, ”Vita kroppsscheman och skamfulla 
kroppsbilder”, föreslår jag att de immanenta och otidsenliga 
egenskaper märks och avslöjas via kroppen och kroppsliga vanor. 
Konsekvenserna av detta avslöjande är att det vita kroppsschema 
som tidigare varit ”omärkt” nu blir uppmärksammat, och häri-
genom brutet. Detta är produktivt inte bara såtillvida att nya 
schematiska vanor kan utvecklas, utan också att informanterna 
blir uppmärksammade på sin vita femininitet och de vanor 
de har för att artikulera den vita femininiteten. Det nya sam-
manhanget som ”märker” informanternas kroppar och gör att 
informanterna tar notis, inte bara om deras omärkta vithet i 
termer av utseende, utan också om deras tidigare ”neutrala” sätt 
att prata och röra på sig. Konsekvenserna blir att informanter-
nas uppfattningar av sig själva och sina kroppar utmanas och 
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transformeras, vilket kan aktivera skam inför den egna kroppen 
och över att vara exkluderad från en vit gemenskap. 

I nästföljande kapitel ”Kroppsliga femininitetstekniker och 
moderna föremål” undersöker jag den riskhantering och själv-
kontroll informanterna praktiserar för att värja sig från den 
omoderna okontrollerade kroppen, genom att exempelvis inte 
äta. Metoderna har varierat men syftet har varit detsamma: att 
genom självkontroll göra avkall på det kroppsliga. Jag vill även 
med detta kapitel visa hur vit femininitet inte bara är beroende 
av en kropp, eller flera kroppar, utan också av olika föremål. För 
att stabilisera en önskvärd vit, okroppslig femininitet förlänger 
och disciplinerar informanterna sina kroppar med hjälp av olika 
föremål som de hoppas ska maskera det sätt som kroppen ger 
sig till känna.

I det sista empiriska kapitlet ”Renhet, doft och modernitet” 
fungerar kroppslig renhet som en vision för modernitet och vit-
het. Ett viktigt fokus är sensoriska utslag av doft och hur det 
skapar och upprätthåller genus-, klass- och rasgränser, vilket 
tydliggör hur vithet är långt ifrån reducerbart till det visuellt 
framkallade. Även här förstår jag vithet genom en form av 
relationell kroppslighet, som något mellankroppsligt. I kapit-
len behandlas inte bara en kritik av idén om den kroppslösa 
vitheten, utan jag problematiserar även det individualiserade 
antagandet om att kroppen och dess utsöndringar kan döljas 
i kraft av en isolerad och fri vilja hos ett enskilt subjekt. Infor-
manternas vardagserfarenheter av att artikulera vithet bestäms 
snarare av deras relation med andra, och ibland av utnyttjandet 
av andras kroppar.

”Bruten vithet” är avhandlingens sammanfattande och 
avslutande kapitel. Här låter jag kroppen binda samman avhand-
lingens samtliga kapitel. Den inkluderas i allt från hur fantasier 
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tillskrivs den ryska kvinnliga kroppen och hur hennes kropp 
objektifieras, förändras, transformeras till frågor om kropps-
kontroll i form av känsel och dofter. Jag diskuterar hur kroppen 
sätter andra kroppar i rörelse, eller sensoriskt påverkas av an-
dras kroppar. Jag utvecklar analyser kring hur kroppen alltid 
överskrider sina egna gränser och artikuleras i förbindelse med 
andra kroppar och föremål. Jag diskuterar hur kroppens schema 
bryts när den blir uppmärksammad, hur kroppsliga gränser all-
tid blir brutna – och därmed bryter vitheten. Med detta vill jag 
avrunda diskussionen om vit femininitet som något i rörelse och 
om hur vithet kan förstås som en fråga om tid, sinnen och kropp.



Vit femininitet som levd förkroppsligad identitet 53

Kapitel 2

Vit femininitet som levd 
förkroppsligad identitet

Genom att spåra kroppens historiska konstruktion genom 
Platons metafysik och filosofi, är det möjligt att notera att krop-
pens reducerade popularitet har långa anor.68 Filosofen Fredrika 
Spindler påminner om att ”kroppen, och kroppsligheten, har 
dåligt rykte i den filosofiska traditionen”, vari kroppen uppfattas 
som något orent och ”störande element som oftast anses stå i 
motsättning till själen.”69 På liknande sätt skriver den australien-
ska filosofen Elisabeth Grosz att kroppen med dess sinnen och 
passioner har antagits stå i vägen för det kroppslösa förnuftet.70

Den cartesianska kropp/själ-dualismen, som kan sägas ha 
definierat en uppfattning av det mänskliga på bekostnad av 
kroppen och de kroppsliga uttrycken, har varit central i att 

68 Platons etablerande av kroppen som en förgänglig och störande materia plock-
ades upp av en kristen teologi, där själen genom kroppen ansågs ha gått vilse från 
sitt ursprungliga ärende. Spindler, 2009, s. 148.
69  Spindler, 2009, s. 148.
70 Grosz, 1994, s. 5. Grosz menar att motsättningen mellan kropp och själ speglar 
könade uppdelningar där kvinnor, femininitet, kroppslighet och naturlighet 
presenteras genom symboliska meningar om naturliga biologiska processer: bar-
nuppfödande och mens ställs mot män och maskulinitetens rationalitet, kunskap 
och förnuft, Grosz, 1994, s. 4.
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skapa idéer om vithet och maskulinitet. Dyer föreslår att ande, 
förnuft eller själ är egenskaper som inte bara har separerats från 
kroppen, utan även associerats med en privilegierad maskulin 
vithet som kommit att fungera som en symbol för det kropps-
fria, transcenderande förnuftet. Parallellt och enligt en omvänd 
logik har kvinnor, icke-vita och fattiga associerats med kroppen 
och det kroppsliga: känslor, lukter och drifter. Med andra ord 
är det, enligt Dyer, ”spirit and not body that makes a person  
white”.71

Att dessa föreställningar har haft en avgörande betydelse 
även för hur vår samtid förstår (den moderna vita) män niskan 
blir tydligt i avhandlingens mer empiriska delar. Det är före-
ställningar som skapar ett arv av vad jag har valt att kalla 
”icke-kroppslig vithet”, som kännetecknas av hur kroppen med 
alla dess sinnen stör idén om det kroppslösa förnuftet. Den 
icke-kroppsliga vitheten ligger således till grund för en strävan 
att inta vithetspositioner genom att maskera, kamouflera och 
kontrollera den egna kroppsligheten hos informanterna. Det 
här öppnar även upp för ett teoretiserande av vit femininitet 
i avhandlingen, där informanterna på de olika lokaliteterna, 
trots att de har vita kroppar, gör anspråk på en icke-kroppslig 
vithet. Det är denna icke-kroppsliga vita femininitet som ger 
informanterna en känsla av självstyre och autonomi, historiskt 
vita egenskaper (men vilka historiskt förvägrats vita kvinnor), 
och vilket jag kommer visa: fungerar som moderna egenskaper 
som situerar dem inom ramen för en modernitet.

Detta kapitel rymmer en teoretisk orientering av kroppen 
och sinnena, där jag försöker kontextualisera hur kroppslös 
vithet och femininitet görs via förvärvade kroppsliga vanor att 

71 Dyer, 1997, s. 207.
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maskera kroppen. Kapitlet rymmer även en diskussion av vithet 
i termer av en sorts mellankroppslig vana, som något som rör 
sig mellan och skapar kroppar, där sinnena blir något samtidigt 
sammanbindande och skillnadsgörande på sätt som öppnar 
upp, riktar och reglerar kroppar. Min teoretiska ansats hjälper 
avhandlingen med två teoretiska problem. Det första är att förstå 
hur den kroppskontrollerade vita femininiteten är ett resultat 
av en kroppslig och sinnlig vana. Det andra handlar om att visa 
hur ras bebor vår perception och således inte bara kan ”tänkas” 
bort, eftersom våra vanor (som vi gör ras genom) är informerade 
av en rasifierad perception. Dessa utgångspunkter är viktiga för 
att visa hur den specifika vita ryska femininitet som jag un-
dersöker kan närma sig en privilegierad, vit kroppskontrollerad 
femininitet.

Jag tar min utgångspunkt i Merleau-Pontys fenomenologi. 
Merleau-Ponty har förvisso inte diskuterat förkroppsligad 
subjektivitet utifrån kön eller ras, och har både utvecklats men 
även kritiserats av feministiska forskare liksom kritiska rasteo-
retiker för att framställa förkroppsligad erfarenhet som något 
universellt genom att exkludera skillnader i erfarenhet. Att 
börja med Merleau-Ponty kan därför verka som en omväg när 
fokus är ras och vithet, men jag har funnit hans förståelse av 
hur våra kroppsliga rörelser och vanor i någon mening föregår 
begreppsliggörande centrala för min studie. För att nå en djupare 
förståelse av ett rasifierat förkroppsligande och för hur ras bebor 
våra kroppsliga vanor och perception tar jag hjälp av hur bland 
annat Fanon, Ahmed, Alcoff och Al-Saji och hur de utvecklar 
Merleau-Pontys analyser.72

72 Fanon, 1967, Ngo, 2016, Alcoff, 2006, Ahmed, 2006, 2007, och Al-Saji, 2014.
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Habituerad vithet och orientering 

Ett av avhandlingens centrala syften är att förstå vithet som 
förkroppsligad och grundad i levd erfarenhet. Merleau-Ponty 
föreslår att jaget är sin kropp och motsätter sig således den car-
tesianska dualismen. Kroppen, jaget och världen förstås som 
en enhet, och är platsen där all mening produceras. Att leva i 
och möta världen genom kroppen formar vår perception och 
förståelse av omvärlden, även den förståelse vi har om sociala  
kategorier som ras, sexualitet, genus och klass. Förståelsen för och 
kunskapen om, samt samspelet med världen sker med andra ord 
inte via ett separerat förnuft, utan genom kroppen och subjektets 
situerade placering i världen. På så sätt förstår vi världen genom 
oss själva samtidigt som vi förstår oss själva och vår situering 
genom dessa kategorier i världen.73 Denna kropp, detta jag, som 
får mening när den rör sig i och i förhållande till världen kallar 
Merleau-Ponty för den levda kroppen. Den kan förstås genom  
hur vi bebor världen, tid och rum genom våra vanor och förvänt-
ningar på våra rörelser i rummet eller i situationen.74

Den levda kroppen kan skickligt manövrera och hantera sti-
muli i vardagen – i form av människor, föremål och rumsliga 
omgivningar – och reflekterar sällan över de egna rörelserna i 
förhållande till omgivningen, eftersom det egna förfarandet har 
förkroppsligats och blivit en kroppsliga vana. Den levda krop-
pen kan på detta sätt, i många vardagliga aktiviteter, bli dold 
eller osynlig för den medvetna perceptionen, vilket indirekt kan 
understödja föreställningen om att kroppen är agensmässigt pe-
rifer till den aktivt styrande tanken.75 Enligt Merleau-Ponty styrs 
människor av ett görande (”jag kan”) och inte av ett tänkande, 

73 Merleau-Ponty, 2012, s. 174.
74 Merleau-Ponty, 2012, s 82, 83 ff.
75 Leder, 1990, s. 7.
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där görandet är en meningsfull aktivitet i sig själv, eftersom den 
levda kroppen alltid är engagerad i något slags fysisk situation 
och förväntas kunna göra saker omedelbart.76

En illustration av detta är när jag tar på mig ett par klackskor 
och min levda kropp gör sig redo för den åtgärd som situatio-
nen kräver och aktualiserar en förvärvad repertoar av fysiska 
färdigheter. Jag behöver inte beräkna hur jag ska tvinga ner 
fötterna i skon, min kroppshållning och lemposition är regist-
rerad pre-reflektivt, i den oartikulerade medvetenheten som 
är min kroppsbild. Den levda kroppen känner till händelserna 
och aktiviteten, eftersom den genom att vara situerad inom 
en specifik genus-horisont har befunnit sig i denna situation 
och utfört denna uppgift tidigare. Detta igenkännande av hän-
delser eller habituella rörelser utgör vad Merleau-Ponty kallar 
för en kunskap i händerna (här, förvisso, i fötterna). Det är 
en förkroppsligad kunskap och vana, som kan förstås genom 
Merleau-Pontys begrepp motorisk intentionalitet. Den motoriska 
intentionaliteten motsvarar kroppens icke-representativa för-
måga till en grundläggande kroppslig uppmärksamhet och att 
motoriskt samspela med omvärlden.77

Den aktiva kroppens lagrade färdigheter är i sin tur orga-
niserade genom något som Merleau-Ponty kallar för operativ 
intentionalitet, vilket inbegriper hur förkroppsligade varelser 
alltid har en riktning mot framtida möjliga förbindelser med 
bland annat föremål och andra människor.78 Att ta på sig en 

76 Merleau-Ponty, 2012, s. 139, 163.
77 Merleau-Ponty, 2012, s. 176 ff.
78 Merleau-Ponty utvecklar Husserls uppfattning om operativ intentionalitet 
som en för-reflektiv intentionalitet som utmärks som en hållning gentemot 
världen och en medveten inriktning mot något, det som för stunden hörs, känns 
eller syns, men också som subjektet uppfattat eller upplevt i medvetendeakterna, 
som drömmar eller fantasier. Merleau-Ponty, 2012, s. 112–113, 139, 241.
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klacksko svarar både mot ett praktiskt behov av att skydda föt-
terna, samt att framställa en genusspecifik kroppsbild.

En kroppslig rörelse motiverad av skam kan exempelvis vara 
fylld med intentionalitet, riktning och mening, vilket kan sägas 
”bo” i rörelsen. Låt oss säga att någon generar mig och jag vänder 
bort ansiktet för att dölja min rodnad. Mitt bortriktade ansikte 
är då ett medel för min avsikt: kanske vill jag skydda mig mot 
den andras uppfattning om mig som någon som rodnar? Eller 
så vill jag hålla hemligt att denna person har påverkat mig på 
detta särskilda sätt. Oavsett är mina handlingar motiverade av 
personens närhet och vad den väcker hos mig. Min handling 
framkallas av en given världslig situation och en förväntan som 
realiseras och leder mig till en destination. Det betyder att rörel-
ser inte är slumpmässiga, utan är resultat av situationens villkor 
och vanor. Våra rörelser, liksom alla rörelser, har med andra ord 
en intention, enligt Merleau-Ponty.79

Den levda kroppens rörelser definieras utifrån en efterfrågan 
på rörelserna, från människor (eller föremål) i omgivningen. 
Merleau-Ponty beskriver det så här: ”my body appears to me as 
an attitude directed toward a certain existing or possible task 
in view.”80 De rörelser vi omedelbart förväntas göra (ner med 
foten i klackskon, vända bort ansiktet för att skydda sig mot 
att någon ska notera vår skam) framkallas som svar på behov 
som våra specifika världar skapar. De förkroppsligade vanorna 
är därför alltid kontextuella och bestämda enligt specifika om-
givningars krav på rörelser och kroppsliga kunskaper (det vet 
den som misslyckats med att försöka sitta vid ett klassiskt ja-
panskt matbord utan stolar). Beroende på vår könade, klass- och 

79 Merleau-Ponty, 2012, s. 112–13, 139, 241.
80 Merleau-Ponty, 1962, s. 100.
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rasmässiga situering lär vi oss olika rörelser, eftersom vi förvän-
tas kunna olika rörelser.

Då vi upplever världen genom den egna kroppen är den för-
utom att vara kulturell också personlig: vi uppfattar världen på 
olika sätt beroende på vårt tillstånd och vår situering. Vår till-
gång till världen krymper när vi är sjuka, när kroppsfunktioner 
som vi normalt tar för givna (”jag kan”), plötsligt förvandlas till 
ett ”kan inte”. Att den motoriska förväntningen eller rörelsesche-
mat blir påverkat när en är skadad vet alla som försökt skynda 
till ett tåg hoppande på kryckor. Även i det vardagliga livet kan 
vi få en medvetenhet om detsamma, att skynda till tåget på isiga, 
glashala vintertrottoarer försvårar både våra rörelser och vår 
fart. Jag kan inte skynda genom att springa, mitt rörelseschema 
påverkas av omgivningen. Omständigheterna sätter således vill-
kor för våra möjligheter och mål (hinna med tåget).

Hur kroppen undflys genom kroppen, vilket är ett av avhand-
lingens teman, beror också på vana och kulturella sammanhang. 
I en värld som uppmuntrar kvinnor att ”göra i ordning sina krop-
par” kan det inbegripa ett feminiserat fogande kroppsgörande, 
men som skiljer sig beroende på rum. I ett sammanhang som 
privilegierar smalhet kanske det inbegriper att dra in magen, 
i ett annat som hyllar kurvor kanske det handlar om att vicka 
på höfterna. Som en viktig del av förkroppsligandet av vit femi-
ninitet ingår med andra ord en uppsättning mer eller mindre 
omedvetna, men inlärda, kroppsliga färdigheter för att röra sig 
i världen på ett förtroget och hemmastatt sätt.

Det är den levda kroppens förvärvade vanor och förmå-
gor som gör upprepade handlingar möjliga. När tekniker för 
rörelser upprepas förkroppsligas en bana, ett schema eller en 
rörelse, vilken kommer att uppfattas som ”naturlig” när den 
utförs. Denna skicklighet och habituerade vana medierar hur 
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vi agerar i den rumsliga och sociala världen.81 Dreyfus kallar en 
sådan lärd omedveten färdighet för ”flow” och är ett vanemäs-
sigt rörelseschema, en reflexmässig riktadhet eller rörlighet.82 I 
avhandlingen benämner jag detta flow helt enkelt som ett rö-
relseschema och använder det för att förstå och synliggöra det 
tillstånd där informanterna glömmer sina kroppar och på ett 
sätt framstår som omärkta och ”kroppsfria”.

Informanternas vanor och kunskaper om att hantera en värld 
möjliggörs av vad Merleau-Ponty kallar för kroppsschema. 
Kroppsschemat förenar kroppens motoriska aspekter med de 
sensoriska (det taktila, visuella och kinestetiska), vilket tillåter 
oss att uppfylla de kroppsliga krav som ställs på oss av vår situa-
tion eller omgivning. Kroppsschemat reglerar och kontrollerar 
kroppens hållning och rörlighet. Kroppsschemat är något som 
liksom ligger under nivån av intentionalitet och är ett icke-
kognitivt medvetande om kroppens position och orientering. 
Kroppsschemat regleras av de kulturella krav och förväntningar 
som ställs av omgivningen, där våra kulturella vanor inlärda i 
en specifik miljö, är sedimenterade i kroppsschemat.

I avhandlingen låter jag kroppsschemat hjälpa mig att se vilka 
vanemönster informanterna utövar för att kontrollera kroppen 
samt skapa könade och rasifierade situeringar i olika rum. 

Kroppsschemat är inte nödvändigtvis stabilt. Det kan för-
ändras genom förvärv av nya vanor som världen påtvingar. För 
Merleau-Ponty uttrycker vanan den kraft vi har att utvidga vårt 
varande i världen eller att förändra vår existens genom att inför-
liva nya föremål. När nya vanor förhandlas sker en omarbetning 
och förnyelse av kroppsschemat, och därmed påverkas också 

81 Leder, 1990, s. 32.
82 Dreyfus, 2012.
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subjektets orientering i världen. Merleau-Pontys kroppsschema 
fungerar som en god grund för att teoretisera ras och vithet som 
något som tillskansas över tid och påminner oss om att kraven 
för vita kroppsrörelser och kroppsligheter inte är lika i alla rum. 
Här finns därmed en potential att återigen lyfta fram vithetens 
icke-stabila karaktär.

Eftersom rummet kräver olika rörelser och (in)riktningar 
formar dessa rörelser kroppen. Särskilt stort fokus får begrep-
pet kroppsschema i avhandlingen: i fall av förflyttning i rum 
och då informanterna finner sig i ett nytt teckensystem med 
nya antaganden om modernitet och kroppslighet och därför 
tvingas lära sig nya vanor. Men det som vi anser vara neutrala 
vanor, även de mest vardagliga, är inte bara funktionella för 
oss. Med våra inlärda vanor lär vi oss också att göra ras, och 
i fallet för informanterna, olika vita femininiteter. Jag kom-
mer i det som följer att visa hur uppfattningar om ras även får 
konsekvenser för kroppsschemat och hur vithet flyttat in i den 
grundläggande kroppsliga perceptionen. Därmed finns det 
vanor som är rasifierande och bär på en strukturell betydelse 
som inkluderar historier om rasism, homofobi, misogyni och  
sexism.

En självmedvetenhet eller ett brutet rörelseschema är inte 
bara ett resultat av en kroppsfunktions tillfälliga nedsatthet 
(kryckan), en obekväm väderlek (isen som hindrar oss från 
att springa), utan måste förstås på en rad olika nivåer. Den 
lyckade motoriska intentionaliteten, eller kropps- och självmed-
vetenhet beror inte bara på fysiska händelser utan också sociala  
relationer.

Den levda kroppen är alltid kopplad till intersubjektivitet och 
i en konstant relation till andra i ens närhet. För Merleau-Ponty 
uttrycker kroppar mening med och genom andra kroppar, inte 
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heller ”hör kroppar” till sig själva.83 Inspirerad av Merleau-Ponty 
introducerar den feministiska fenomenlogen och filosofen Gail 
Weiss begreppet interkorporealitet – eller mellankroppslig-
het – vilket pekar mot hur kroppsliga effekter (som svett, 
skam och rädsla) aldrig kan begreppsliggöras isolerat från hur 
kroppen ständigt samverkar med andra kroppar.84 Kroppen 
är något djupt relationellt, och mellankroppslighet är det som 
ligger till grund för de enskilda kropparnas tillblivelse. Krop-
par föregår inte det mellankroppsliga i någon enkel mening, 
utan framträder snarare som kroppar ur samspelet med andra  
kroppar.

På så vis blir att tänka kroppen i termer av mellankroppslig-
het något som utmanar tanken om kroppen som avskild enhet, 
begränsad av huden. I avhandlingen hjälper begreppet mig att 
förstå hur människors självbilder är påverkade av hur de upple-
ver att andra uppfattar deras kroppar och hur människor aktivt 
fogar och formar sina kroppar i relation andra, samt hur andra 
kroppar ofrivilligt kan aktivera kroppsliga reaktioner och sensa-
tioner hos informanterna, exempelvis genom svett eller rodnad. 
Med utgångspunkt i denna subjektsförståelse och förståelse av 
det kroppsliga som Weiss lägger fram, kan idén om mellan-
kroppslighet utmana det suveräna vita autonoma subjektet som 
bara existerar genom sig själv.

Via Fanon och Young kommer jag nu diskutera kropps-
schemat i termer av rasifiering genom hur självmedvetenheten 
påverkas av det som uppstår i mötet med en fientligt inställd 

83 Merleau-Ponty insisterar på att erfarenheter i första person av det egna förk-
roppsligandet innebär upplevelsen av att vara intersubjektivt tillgänglig som en 
del av det förkroppsligandet. Alltså hur jag upplever min egen levda kropp är 
intimt knutet till hur jag upplever min kropp som den är, öppen för andras erfar-
enheter. Merleau-Ponty, 2012, s. 370.
84 Weiss, 1999, s. 5.
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värld. Hos Fanon, mera konkret, handlar det om hur andra män-
niskors förakt flyttar in i kroppen.

Kroppsschemat och den kroppsliga förbannelsen

Frantz Fanon, som var en fransk filosof och psykiatriker som 
framförallt kritiserade den västerländska imperialismen menade 
att kroppsschemat alltid redan är rasifierat och struktureras av 
ett historiskt ras-schema, som pådyvlas den levda kroppens 
kroppsschema där den koloniala bilden av den svarta kroppen 
undergräver och avbryter kroppsschemat.85 Det här resone-
manget inbegriper etiska dimensioner av det visuella och kan 
förstås genom hur Fanon situerar kroppsschemat i det sociala 
genom olika blickpositioner, mer specifikt den vita blicken (white 
gaze) som determinerar kroppar, framtider och möjligheter.86 
Exempelvis fixerar eller fryser den vita blicken kroppar genom 
fantasier om vad kroppen betyder. Fanon skriver ”I am being 
dissected under white eyes, the only real eyes. I am fixed.”87 
För Fanon föreligger ingen konflikt mellan attityder, gester och 
blickar å ena sidan, och ideologi och idé å andra sidan, utan 
ideologier och idealiteter är alltid förkroppsligade och utgör 
grunden i hans upplevelse av rasism.88

Enligt Fanon har den vita (mannen) format den svarta män-
niskan genom ackumulerade historier om kroppsliga betydelser, 

85 Fanon, 1967, s. 90.
86 Fanon, 1967, s. 1. Minns också hur Sartre utmanade den eurocentriska vita 
människan i Black Orpheus:
”for three thousand years, the white man has enjoyed the privilege of seeing wit-
hout being seen; he was only a look – the light from his eyes drew each thing out 
the shadow of its birth; the whiteness of his skin was another look, condensed 
light”. Sartre 1964, s. 13.
87 Fanon, 1967, s. 116.
88 Fanon, 1967, s. 109.
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där den svarte mannen riskerar internalisera dessa antaganden 
som sina egna och på sätt alieneras från sin egna kropp och 
generera en tredje kroppsbild.89 Den svarte mannen blir instängd 
i sin svarthet, men Fanon skriver också att den vita människan 
blir instängd i sin vithet. Det vill säga i en kolonial ordning, 
som enligt Fanon vilar på en förvrängd idé om människan själv, 
så kommer såväl det vita som det svarta kroppsblivandet (eller 
hudblivandet, som Fanon kallar det) att förvridas just eftersom 
det kommer att spegla denna (koloniala) ordning.

Fanon menar att det svarta subjektet internaliserar en 
kroppslig förbannelse och riskerar att leva de andras krav på 
sin kroppslighet som sina egna krav. Han föreslår att den vita 
blickens positionering härigenom konstituerar och rasifierar 
kroppsschemat: en blick från ett priviligierat subjekt till ett, av 
olika anledningar, underkänt subjekt kan etablera ett särskilt 
kroppsschema för den som blir beskådad, som en effekt av att 
bli självmedveten.90 En ”privilegierad kropp” är inte immun mot 
erfarenheten av kryckor eller snöig mark, däremot mot en del 
av de saker som Fanon beskriver: att den svarte mannen är mer 
självmedveten än den vite på grund av den koloniala ordningen. 
Att det reflexmässiga mönstret helt enkelt inte är reflexmässigt 
för svarta människor i en vit värld.

Blicken är inte privilegierad över talet hos Fanon. Det är inte 
bara fråga om blick/seende utan lika ofta om tilltal. Fanon be-
skriver den process i vilken den vite mannen skapar den svarte 
mannen utifrån detaljer och anekdoter i en dialektisk relation 
där den svarte mannen ”måste” vara svart i relation till den vita 
mannen, det vill säga ”den andre” till hans vithet.91 Ett känt 

89 Fanon, 1967, s. 111.
90 Fanon, 1967.
91 Fanon, 1967, s. 91.
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exempel är när en vit flicka, vid åsynen av Fanon, utropar ”look, 
a Negro”, i vilket Fanon upptäcker sin svarthet, genom hur de 
kroppsliga dragen definieras utifrån fantasier om svarthet, som 
genom kolonialismen och slaveriet knyts till idéer om hypersexu-
alitet och kriminalitet. Som en konsekvens blir hans orientering 
i världen ifrågasatt, upplevelsen av de kroppsliga möjligheterna 
påverkade och tillgängligheten till vissa föremål och rörelser  
begränsade. För Fanon utgör detta ett existentiellt trauma. 
Kroppsschemat bryts ned för att ge plats till det historiska ras-
schemat, som genom kroppslig inskription av rasism påverkar 
hur kroppen svarar på världen och sin omgivning.92

Jag kan inte – genus och ras som något stoppande

Men det finns också andra politiska och sociala begränsningar 
när det kommer till att framgångsrikt utföra motoriska upp-
gifter, där ett ”jag kan” kan upplevas omöjligt på grund av våra 
könade och rasifierade situeringar. Det självförtroende som bor 
i Merleau-Pontys ”jag kan” flyter inte naturligt för alla könade 
kroppar. Även om informanterna med vissa rörelser rör sig i 
världen utan att skänka särskild uppmärksamhet till föremål 
som kan stoppa eller distrahera dem, förutsätter det ett själv-
förtroende inför den egna förmågan.

Den politiska filosofen och statsvetaren Marion Young, före-
slog att förgivettagandet av den kroppsliga förmågan ”jag kan” 
är en fråga om genus. Enligt Young upplever kvinnor en slitning 
mellan ”jag kan” och ”jag kan inte”, en kroppslig osäkerhet kring 
om kroppen framgångsrikt förmår eller inte förmår slutföra en 
uppgift. Young förklarar det som en av sviterna av flickors eller 

92 Fanon, 1967, s. 111.
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kvinnor brist på självförtroende vad gäller kroppsliga förmågor. 
Eftersom flickor/kvinnor uppmuntras att kultivera kroppslig 
kontroll framför att maximera sin motoriska styrka genom fy-
siska aktiviteter, kan de svara på uppgiften genom rädsla för att 
skadas eller förödmjukas. Som konsekvens kan avsiktligheten i 
förhållande tills en viss motorisk aktivitet hämmas och skapa 
en rörelsebegränsning. Exempelvis kan en viss isolering av en 
kroppsdel eller begränsning av rörelse ske, vilket kan skapa 
större risk för kroppsskada om armen används felaktigt eller 
arbetar mot de motoriska krafterna.93

Även filosofen och vithetsforskaren Sara Ahmed har disku-
terat vad kroppar kan göra i olika rum.94 Inspirerad av Fanons 
analys av hur vithet är ett resultat av den levda erfarenheten 
av rasism och kolonialism, diskuterar Ahmed hur rum alltid 
struktureras utifrån ras, genus och heteronormativa scheman.95 
Sviterna av en postkolonial värld har inte bara gjort världen ”vit”, 
utan även gjort vitheten ”omärkt”. Det här har satt villkor för 
hur människor positioneras längs rasifierade linjer av orientering 
och skapat utrymmen där vita kroppar ”besitter vithet”.96 Enligt 
Ahmed är det kroppsliga förutsättningar som möjliggör för oss 
att ”göra saker” i relation till hur kroppar orienterar sig mot och 
runt objekt, vilket påverkar hur kroppar ”tar upp plats” och hör 
eller inte hör hemma i olika rum. Bortanför människans egen 
disposition är det omgivningen som sätter premisserna för krop-
pars handlingsutrymmen. Inom detta tankesätt sker det mer 
eller mindre framgångsrika sammanlänkningar mellan kroppen 
och världen. Enligt Ahmed är vissa rum redan riktade mot vita 

93 Young, 1990, s. 36.
94 Ahmed, 2006, s. 112.
95 Ahmed 2006, s. 111.
96 Ahmed, 2007, s. 153.
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kroppar eftersom de orienteras ”i linje med det redan givna”, 
vilket gör att vita kroppar rör sig med lätthet och hålls uppe av 
sammanhanget runt dem.97

Eftersom vita rum stödjer vita kroppars handlingar kan vita 
kroppar, enligt Ahmed, ”göra saker” som icke-vita inte kan, 
nämligen ta upp mer utrymme – det inbegriper att röra sig 
omärkt och obemärkt, bekvämt såväl som obehindrat.98 De mot-
satta villkoren gäller för icke-vita kroppar som görs obekväma, 
(hyper)synliga, annorlunda och stöter på hinder (blir stoppade) 
och upplevs ”vara i vägen”.99 Konsekvenserna av dessa rumsliga 
orienteringsprinciper, menar Ahmed, är att icke vita kroppar 
inte fullt kan besitta vita utrymmen.100 Om Ahmed i första hand 
undersöker vad vithet gör och hur vithet görs i förhållande till 
orientering och rum är jag mer intresserad av vilka habituerade 
kroppsliga reaktioner och vanor som används för att återge en 
meningsfull vit femininitet och en känsla av komfort och fa-
miljaritet – samt att vara i förlängning eller likhet med andra 
vita kroppar.

Ahmed diskuterar emellertid nästan uteslutande vita kroppar 
som en stabil grupp och vita rum som något som bara existerar 
i singularis. Trots att det kan vara motiverat att göra just detta 
(inte minst utifrån den problematik som Ahmed arbetar med 
i ”A Phenomenology of Whiteness”), så kommer jag dock i det 
följande att försöka komplicera denna stabilitet, detta singularis. 
Jag ämnar skriva fram hur informanterna förhandlar kring sin 
(vita) närvaro i olika vita rum. Jag vill komma åt vithetens insta-
bilitet, genom att visa hur specifika vita kroppar å ena sidan kan 

97 Min översättning av ”in line with what is already given” Ahmed, 2006, s. 132.
98 Ahmed 2006, s. 132.
99 Ahmed, 2007, s. 157.
100 Ahmed, 2006, s. 129.
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ha möjlighet att besitta och förlägna sig i vita rum, men å andra 
sidan även utestängas och bli stoppade. Vad som står på spel här 
är vithetens stabila hegemoni och att den alltid hotas, inte bara 
av klass, sexualitet och funktionalitet utan, vad jag kommer att 
visa, också av idéer om geografi och temporalitet.

Jag kommer med andra ord försöka förstå och visa hur vita 
kroppar tar upp plats på olika villkor i avhandlingens olika 
lokaliteter och hur ett rörelseschema kan möjliggöras eller av-
brytas om informanterna kan eller inte kan förlängas i linje med 
vita rum. I mitt arbete har vissa saker framkommit, som att 
det finns vanor som möjliggör vitheten och att det finns vanor 
som bryter vitheten. Exempelvis finns det vanor att framställa 
en modern vithet som tillskansats från kulturella situationer  
(i Ryssland), men som skiljer sig från de kroppsliga kunskaper 
som är avkrävda vita subjekt i Sverige. Väldigt få fenomen ”reser” 
i den mening att det finns vanor som går att översätta mellan 
olika sammanhang och att vanor kring att skapa vithet betyder 
olika saker i Sverige och Ryssland, ibland med konsekvensen 
att nya vanor måste skapas. Det som gör detta särskilt intres-
sant här är hur vanors svåröversättlighet destabiliserar vitheten  
själv.

Kroppspöken och rasifierad perception 

I avhandlingen diskuteras hur informanterna hanterar kroppsliga 
skillnader, bland annat genom att inta olika blickpositioneringar. 
Blickar är transformativa och kan tillskriva mening till uttittade 
kroppar och konstruera särskilda erfarenheter för de kroppar 
som både är vana och inte vana att bli betraktade. Informanterna 
blir både föremål för andras blickar samtidigt som de är subjekt 
som riktar blicken mot andras kroppar.
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Att se formar horisonter, öppnar upp för delar av världen att 
träda fram och stänger ned andra. Om världen betraktas genom 
ett öga, uppfattas bara en bild av världen och djupet av horison-
ten försvinner. Men när världen betraktas med båda ögonen, 
uppstår små skillnader mellan de två bilderna. Denna skillnad 
ger intrycket av en visuell verklighet, menar Merleau-Ponty, som 
beskriver synen i termer av en aktivitet som utförs av ett subjekt 
i relation till andra objekt. Blicken upprätthåller visuella fält, där 
synfältet bildar en horisont och vidtagandet av ett perspektiv.101 
Vad jag vill säga med det är att våra perspektiv är villkorade av 
hur vi lärt oss att se, vilket betyder att synen (att se ras) varierar 
beroende på de vanor vi har av att se, genom de sätt våra kroppar 
rör sig och tillåter särskilda aspekter av världen att träda fram. 
Dessa vanor att se är baserade på sociala, kulturella och historiska 
fält där det visuella fältet motiverar särskilda former av percep-
tion och mening.102 Genom en sedimentering av seendets vanor 
opererar intentionalitet bortanför det reflektiva medvetandet, och 
på så vis blir visuella vanor och perceptioner osynliga. Därför ser 
vi inte våra vanor, utan ser världen genom våra vanor att se.103 

Historiska och samtida rasistiska och sexistiska berättelser 
(som exempelvis svarta kroppar som översexuella eller våld-
samma104) som producerats i det kulturellt imaginära är ofta 
kritiserade, ändå praktiseras rasistiska och misogyna handlingar 
i enlighet med dessa troper, ibland utan insikter om att så sker. 
Det här kan förstås genom hur vår perception är rasistisk. I linje 
med Fanon föreslår Alcoff att uppfattningen om ras inte nöd-
vändigtvis är föremål för medveten reflektion, utan snarare är 

101 Merleu-Ponty, 1968, s. 96–97.
102 Merleu-Ponty, 1968.
103 Alcoff, 2006.
104 Collins, 2004.
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verksam i våra perceptuella ramar och horisonter, och att det är 
genom och mot dessa som vi uppfattar världen. Ras tjänar som 
en struktur för en samtidsperception och utgör ett raster genom 
vilket vi kommer uppfatta versioner av mänsklighet.105

”I can see bodies as raced only because I cannot see them 
otherwise” skriver Alia Al-Saji, feministisk fenemenolog och 
kritisk rasforskare, och poängterar hur det inte går att se kroppar 
på annat sätt än genom ras.106 Beroende på var informanterna 
är situerade bildas vanor och perspektiv som är könade och 
rasifierade, där visuella vanor fostrar till en rasistisk eller sex-
istisk perception. 107 Även den kritiska rasforskaren David Theo 
Goldberg har noterat den rasifierade dimensionen i blicken och 
menar att ras bygger på ett seende som kategoriserar skillnad, 
där antagandet om den mänskliga kroppen och dess hierarkiska 
skillnader är visuellt inlärt.108 Perception ska därmed inte förstås 
som passiv utan som en aktiv kraft som stärker våra idéer, bland 
annat våra rasistiska, homofoba och misogyna idéer. Även om 
ras informeras genom våra perceptuella fält är ras samtidigt ofta 
osynligt eftersom det integreras i våra kroppsliga vanor och ut-
trycks genom våra förkroppsligade och levda erfarenheter.109

Rasistiska konstruktioner av kroppar kan sålunda bilda och 

105 Alcoff, 2006, s. 184, 188.
106 Al-Saji, 2014, s. 139.
107 En av de tidigaste feministiska texterna som behandlar blickens struktur-
erande är Mulvey som utforskar den ”manliga blicken”, där mäns blickar riktat 
mot kvinnors kroppar förtingligar kroppen. Kvinnor svarar med att internalisera 
denna blick för att sedan objektifiera sina egna eller andra kvinnors kroppar. 
(Kritik har senare formulerats mot detta mot bakgrund av de oklara klass-, ras- 
och genusmässiga premisserna för utsagan). Mulvey, 1989.
108 Goldberg, 1993.
109 Detta beror bland annat av hur ras är intrasslat med det synliga. Alcoff skriv-
er: ”Because race works through the domain of the visible, the experience of race 
is predicated first and foremost on the perception of race, a perception whose 
specific mode is a learned ability”. Alcoff, 2006, s. 187.
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informera specifika kroppsliga rasistiska reaktioner på märkta 
kroppar, så som exempelvis rädsla eller misstänksamhet. Låt mig 
ge ett exempel. Säg att du reagerar med misstänksamhet inför en 
kropp som är associerad med våld genom att exempelvis lägga 
handen på din väska för att skydda den från stöld. Säg att gesten 
inte görs som en avvikande handling utan utförs för dig med en 
lätthet, gesten är upprepad, en vana som du har repeterat och 
blivit duktig på, en vana som sedimenterats och tagits upp av 
kroppen. Detta skulle filosofen Linda Martin Alcoff, inriktad 
på ras och genus, beskriva som en rasistisk vana på så sätt att 
vanan stöds av rasifierade diskurser och historier (svarta kroppar 
som våldsamma) som tagits upp av de kroppsliga vanorna och 
habitueringen. På så vis letar sig diskursiva föreställningar in i 
förkroppsligandet. Här är det också viktigt att idén och gesten 
är förbundna, gesten kan sägas ge uttryck för kroppens tanke.

Misstänksamheten har skapat en kroppslig repertoar som 
omedelbart görs tillgänglig inför interaktionen med den mar-
kerade andra. Alcoff och Al-Saji är några av de forskare som 
har åberopat sedimentering i deras tolkningar av rasistiska va-
nor för att förstå de (för-reflexiva) kroppsliga reaktionerna på 
märkta kroppar.110 Sådana rasistiska svar är varken (precis som 
andra vanor) medvetna i den meningen att de är avsiktliga eller 
övervägda, men de är inte heller helt icke-medvetna i betydel-
sen av en oförmedlad kroppslig reflex. Al-Saji skriver: ”Through 
sedimentation and habituation, the constitutive operations of 
vision remain tacit or pre-reflective; its intentionality works in 
us without our reflective awareness.”111

Ett intressant bidrag till förståelsen av vithet och kroppslighet 

110 Alcoff, 2006, Al-Saji, 2010.
111 Al-Saji, 2010, s. 885.
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står även filosofen och vithetsforskaren Shannon Sullivan för 
som menar att vi är rasistiskt förkroppsligade då de ”ontologiska 
rötterna” hos vithet är kroppsliga och är inbyggda i ”the nose that 
smells, the back, neck, and other muscles.”112 Sullivan ser ras som 
något konstituerande för jaget.113 Denna förståelse blir ett sätt 
att komma åt hur vithet görs, och hur de kroppsliga habituerade 
vanorna jag beskrev tidigare alltid ekar en idé om ras. På så sätt 
kan människor upprätthålla antaganden om ras utan att tänka 
på det eftersom ras är inkarnerat, lärt och förvärvat genom krop-
pens vana och levs av våra kroppar. Detta kan göra att vissa av 
informanternas (sedimenterade) kroppsliga vanor medverkar i 
att bekräfta och bevara rasfigurer och rasistiska praktiker om-
kring dem, även om vanorna aktiveras bortanför deras avsikter. 
På så sätt är handlingar redan meningsfulla oavsett om de åtföljs 
av reflektion eller inte. 

Att vara fixerad i någons perception är att vara utlämnad till 
historiska berättelser om vad ens specifika kropp eller uttryck 
betyder eller har betytt. Fantasierna eller antaganden om vad 
kroppen implicerar är kända innan subjektets ankomst, genom 
ras-, klass- och genusmässiga uppfattningar vilka sträcker sig 
utöver samtiden och landar i flera generationer.114 Därför bör-
jar inte ojämlika möten här och nu, utan sträcker sig över tid 
och rum och inkluderar också historiska möten, vilket gör att 
alla möten inkarnerar bredare relationer av makt. Som Fanon, 

112 Sullivan, 2006, s. 188.
113 Sullivan, 2006, s. 2.
114 Det här kan förstås genom uppfattningen om att existensen föregår essensen. 
Hos exempelvis Sartre finns ingen för-given essens som definierar mänsklig 
verklighet, istället är vi, inför alla möten, kastade ”framför” oss själva. Vi är 
ontologiskt aldrig helt givna, utan placerade efter eller bakom de partikulära 
manifestationerna av oss själva, vilket Sartre kallar för att vara uppskjuten. Sartre, 
1992.
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men även senare Ahmed har visat: våra möten med varandra är 
belastade med historiska figurationer och troper som påverkar 
vår samtida uppfattning av oss själva och andra. Med andra ord, 
även om vi möter en främling ”vet vi” redan något om denna 
främling, eller som Ahmed skriver, främlingen är inte ”anybody 
that we don’t know, but rather a particular someone”.115

Det instinktiva mötet med främlingen baseras bland annat 
på identifierbara kroppsliga särdrag och hur kroppar liknar eller 
inte liknar figurer som historiskt blivit tillskrivna särskilda vär-
den. Olika tecken, attribut och symboler har fastnat på kroppen 
och skapat en karta av betydelser, vilket gör att kroppar redan 
har laddats med mening i perceptionsögonblicket. Fanon beskri-
ver detta fenomen i termer av kroppsspöken, där kroppen aldrig 
är helt ens egen utan hemsöks av tidigare rasifierade betydelser 
om vad särdragen betyder.116 På så sätt görs vissa kroppar slutna, 
alltid redan fångade av generaliserande uppfattningar om deras 
betydelser på sätt som gör det svårt att överskrida dessa uppfatt-
ningar och bli något annat.117 Det här också fallet för ens eget 
individuella förkroppsligande, som aldrig bara inkluderar den 
egna kroppen utan bär på hägringar från andra människor. Den 
feministiska filosofen och fenomenologen Lisa Käll summerar: 
”I am born into meanings of my identity that are not of my 
creation and that precede me by generations. To a large extent, 
these meanings are based on identifiable features of my bodily 
being.”118 Idéerna om kroppens betydelse är alltså avhängiga en 
sexistisk rasistisk epistemologi som inte börjar här och nu, utan 
hängt sig fast vid kroppar genom tiden.

115 Ahmed, 2000, s. 21.
116 Fanon, 1967, s. 158.
117 Fanon, 1967, s. 139.
118 Käll, 2009, s. 124.
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Sinnliga och mellankroppsliga gränser

Informanternas (mellan)kroppsliga vanor och rörelsescheman 
är avhängiga hur de genom sina sinnen interagerar med sin 
omgivning. Eftersom sensationer skapar förutsättningar för 
varande och bringar en grund för erfarenheter, fungerar sin-
nena som kunskapskälla för informanterna att tolka och känna 
sina och andras kroppar. 119 Enligt Grosz fungerar sinnen som 
ett kroppsligt medium och som en transportabel till andra män-
niskors sensoriska domäner, vilket möjliggör mellankroppsliga 
erfarenheter. Vi behöver kontakten från någon annan för att 
aktivera själva sensationen.120

Merleau-Ponty har argumenterat för betydelsen av det feno-
menologiska företrädet av känsel och det taktila, vilket i allra 
högsta grad är en mellankroppslig sensation vilken framträder 
ur vår levda kropp. För Merleau-Ponty bär exempelvis händerna 
vittne om den dubbla sensationen i förkroppsliganden genom 
hur händerna å ena sidan agerar i kraft av att vara subjekt och be-
rörare, och å andra sidan genom vara ett föremål för beröring.121 
Merleau-Ponty menar att detta skapar en särskild sensation och 
sätt att erfara den levda kroppen.

The two hands are never touched and touching at the same 
time with respect to each other. When I press my two hands 
together, it is not a matter of two sensations felt together as one 
perceives two objects placed side by side, but of an ambiguous 
arrangement in which the two hands can alternate in the role 
of ”touching” and ”touched”. What was meant by talking about 
”double sensations” is that, in passing from one role to the other, 

119 Bennett, 2010.
120 Grosz, 1994.
121 Merleau-Ponty, 2012, s. 111, 232–233, 261, 369.
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I can recognize the hand touched as the same one that will in a 
moment be touching.122

Det kända exemplet ovan med den aktiva handen som berör och 
samtidigt är föremål för beröring, visar hur känsel är en sam-
manflätning av en fysisk sensation och en kännbar/förnimbar 
aktivitet eftersom subjektet både erfar handen som aktiv och 
passiv, som både berörande och berörd.123 En berörd hand kan 
göra att subjektet glömmer bort sin status som ett aktivt sub-
jekt och förlorar sin egna lokaliserade sensation. Samtidigt kan 
orienteringen omedelbart förändras, så att den passiva berörda 
blir den aktiva beröraren. Händerna utgör därmed en figur ur 
vilken den levda kroppen artikulerar reflektioner och relationer. 
Käll beskriver handen och den dubbla sensationen som den figur 
i vilken 

we will ultimately find the source of the possibility of signi-
fication and language through which we come to categorize 
different bodies in different ways as female or male, feminine or 
masculine, black or white, young or old, thin or fat, etc.124

På så sätt kan skillnad skapas ur det intimt relationella. I avhand-
lingen öppnar detta upp för ett reflekterande över utbytbarheten 
av informanternas varierande subjekts- och objektspositioner 
som uppstår när de reser mellan lokaliteter och mellankroppsliga 
möten. Handen och dess subjekt/objekt-relation fungerar såle-
des som en viktig utgångpunkt för relationen med andra. Käll 
visar exempelvis på hur ett fokus på relationella dimensioner 

122 Merleau-Ponty, 1962, s. 93.
123 Merleau-Ponty, 2012, s. 111, 232–233, 261, 369, Husserl, 1970.
124 Käll, 2009, s. 114.
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av kroppslighet inte behöver utesluta en känsla av kroppslig 
enskildhet och avskildhet. Att det i själva begreppet mellan-
kroppslighet finns något på samma gång sammanbindande och 
skillnadsskapande (inte minst i och genom beröring). En närhet 
och samtidigt ett slags avstånd i hur kroppar blir till och blir 
meningsfulla.125

Känseln och händerna utgör också ett centralt element i 
rasifierade relationer och ekonomier. Tänk bara på det kropps-
liga arbetet: från de vita bleka händerna som historiskt behövt 
skydda sig från den sol vars effekter på huden markerar en 
oönskad klassposition (att arbeta utomhus och med händerna), 
till den vita handsken som den svarta kvinnan i en rasifierad 
klassekonomi bar över de händer som lagade de vita medelklass-
kvinnornas mat. Vars händer diskade deras tallrikar, tvättade 
deras golv, så att medelklasskvinnorna kunde erfara sensorisk 
njutning av smaker, låta fötterna känna rent golv och andas in 
ren doft.126

Men sinnen är aldrig helt frånskilda, utan alltid förbundna 
med andra sinnen. Ibland behövs inte ens själva beröringen för 
att vi ska veta hur saker känns. Till skillnad från det taktila, 
som betecknar en mer generell kroppslig känsla av beröring, 
inkluderar det haptiska också blickens och det visuellas roll för 
det taktila. Det vill säga, ögonen och händerna är inte separerade 
sinnesorgan, utan befinner sig i ett sensoriskt intrasslande. Alois 
Riegl, konsthistoriker under 1800-talet, skrev till exempel fram 
en haptisk estetik genom att kritisera seendets regimer där han 
separerade mellan haptiska och optiska former av perception.127 

125 Käll, 2013.
126 Smith, 2006.
127 Alois Riegl sammanlänkade 1901 estetiska perceptionsvanor med distinkta 
historiska epoker, och hur de associerades med olika konstformer. Riegl, 1985.
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Enkelt beskrivet är den haptiska perception vanligtvis förknip-
pad med en förkroppsligad manuell närhet och kontakt och ett 
intrasslande med händer och ögon, det vill säga: en taktil kva-
litet hos blicken. Optisk perception förknippas istället med ett 
distanserat och oförkroppsligat (syn)avstånd och transcendens 
där blicken opererar ensam och fungerade som ett medel för att 
organisera eller tämja de andra sinnena. 128

I Tusen platåer ansluter sig de franska filosoferna Gilles 
Deleuze and Félix Guattari till Riegl för att kritisera den distan-
serade optiska blicken till förmån för den haptiska, för att visa 
på den taktila funktionen inom blicken. Deleuze och Guattari 
föredrar termen haptisk över taktil, eftersom den inte skapar en 
distinktion mellan det optiska och haptiska, utan låter istället 
ögat uppfylla en haptisk funktion.129 De menar därmed att det 
haptiska är lika mycket visuellt som taktilt.130 Subjektet känner 
också med ögonen (som begäret att ta på saker eftersom ögat 
redan har vittnat om föremålets textur).131 Filmvetaren Laura 
Marks har diskuterat den haptiska perceptionen av rörliga bilder 
och det visuella och menar likt Deleuze att ”the eyes themselves 
function as organs of touch”.132 Haptisk perception fungerar som 
en process som inte bara involverar det visuella och taktila utan 
också det kinestetiska (rörelsesinne eller muskelsinne, uppfatt-
ning av kroppsställning, tyngd i kropp, huvud och lemmar, 

128 Marks, 2000. Även Walter Benjamin diskuterade det haptiska och den taktila 
komponenten hos perceptionen kopplat till betydelsen av vanor. Benjamin me-
nade att de perceptiva vanorna omformulerades med den ökande massproduktion 
av bilder föreställande olika föremål, och att de moderna subjekten upplevde ett 
ökat avstånd från föremålen i samhället, vilket aktiverade behovet av att återföra 
dem i deras fysiska närhet. Benjamin, 1980 (1931).
129 Deleuze och Guattari, 1987.
130 Deleuze, 1987, s. 493.
131 Deleuze, 1987, s. 492.
132 Marks, 2000, s. 162.
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spänning och rörelser i muskler senor och leder). Haptiska bilder 
kan stimulera direkta eller indirekta erfarenheter av andra sin-
nesmodaliteter och uppmuntra multisensoriska förbindelser.133

Om det taktila framförallt hjälper avhandlingen att utforska 
informanternas relation till andra människor, hjälper det hap-
tiska avhandlingen att förstå hur informanterna upplever sina 
kroppskontrollerade kroppar i det dagliga livet genom olika 
föremål. Utan att avslöja för mycket finns särskilda besvärliga 
taktila sensationer, framkallade genom föremål, som påminner 
om en kroppslighet informanterna inte tycker om. För att und-
vika dessa störande sensationer förkroppsligar informanterna 
en kroppskontrollerad vithet med hjälp av föremål som de väljer 
på basis av att betrakta och inbilla sig hur det känns mot och i 
kroppen. Det här gäller också för doft, informanterna kan in-
billa sig att något eller någon luktar illa, bara genom att betrakta 
människor eller föremål som är socialt markerade, vilket kan 
aktivera äckelkänslor som inte svarar mot en verklig doft.134

Även doften används som ett intimt sätt att skapa mellan-
kroppslig skillnad. Trots luktsinnets och doftens underminerade 
status förkunnade den tyska filosofen Friedrich Nietzsche att ett 
av svaren på hans vishet kunde förklaras genom hans näsa och 

133 Marks, 2000, s. 3.
134 Men doft bär också på personliga associationer och kan aktivera minnen 
och fantasier och motivera till handling. Proust skrev om doften som kunskap 
och framförallt som ett förkroppsligat medvetande. Ett tema känt genom ”På 
spaning efter den tid som flytt”, där huvudpersonen smakar en Madeleinekaka 
vilket sätter hans omedvetna minne i arbete. Läsaren är uppmuntrad att tänka på 
relationen mellan minne och sinnen” after the people are dead, after the things 
are broken and scattered, taste and smell alone, more fragile but more enduring, 
more unsubstantial, more persistent, more faithful, remain poised a long time, 
like souls, remembering, waiting, hoping, amid the ruins of all the rest; and bear 
unflinchingly, in the tiny and almost impalpable drop of their essence, the vast 
structure of recollection.” Proust, 1970, s. 51.
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förhöjda olfaktoriska läggning (”My genius is in my nostrils.”).135 
Nietzsche menade att hans olfaktoriska färdigheter kunde lukta 
sig till det andra inte kunde känna, och försökte lukta sig till 
filosofiska insikter gällande sinnenas roll för vetenskap och 
kunskap. Nietzsche menade exempelvis att vetenskapen gjor-
des möjlig i den utsträckning sinnena möjliggjorde världen och 
idéer för oss.136 Avhandlingen inspireras av Nietzsches näsbor-
rar för att se hur informanterna också genom doften etablerar 
mellankroppsliga gränser och relationer, exempelvis genom hur 
doften kan orsaka skam och i sin tur formar deras självuppfatt-
ning och kroppsschema. Doften som medel för att få fram dessa 
dimensioner görs genom dess anslutningar till klassificeringar 
och uppfattningar om kulturella betydelser, exempelvis doftens 
kroppsliga och underprivilegierade status.

Doften hjälper således mig att skriva fram idéer om (gränser 
för) tid genom hur våra näsor är aktiva tolkare av våra sensoriska 
erfarenheter av den moderna världen. Därmed fungerar doften 
som ett medel för att förstå hur informanterna artikulerar sin 

135 Nietzsche ansåg sig vara ett sådant geni att det skulle ta epoker av världsh-
istorien innan mänskligheten ens kunde börja förstå hans storhet. Ecce Homo 
(2007/1908) som han skrev mot slutet av sin karriär (och som en bedömning av 
sitt eget livsverk), kan förvisso läsas i förhållande till hans psykotiska tillstånd, 
där en av sjukdomens karaktärer är ett förhöjt sensoriskt tillstånd.
136 Nietzche skrev fint om näsan som ett slags kunskapsinstrument: ”And what 
magnificent instruments of observation we possess in our senses! This nose, for 
example, of which no philosopher has yet spoken with reverence and gratitude, 
is actually the most delicate instrument so far at our disposal: it is able to detect 
minimal differences of motion which even a spectroscope cannot detect. Today 
we possess science precisely to the extent to which we have decided to accept the 
testimony of the senses–to the extent to which we sharpen them further, arm 
them, and have learned to think them through. The rest is miscarriage and not-
yet-science–in other words, metaphysics, theology, psychology, epistemology–or 
formal science, a doctrine of signs, such as logic and that applied logic which 
is called mathematics. In them reality is not encountered at all, not even as a 
problem–no more than the question of the value of such a sign-convention as 
logic.” Nietzsche, 1993 (1889), s. 54.
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könade subjektivitet genom doften och hur detta är förbundet 
med uppfattningar om temporalitet och modernitet (se tidigare 
diskussion om känsel och doft som otidsenliga sinnen). Det är 
inte bara människor och föremål som är intrasslade i kulturella 
fantasier om deras betydelser, även sinnen är skapade och där-
med kulturella.

Mellankroppslighet och självbild 

I avhandlingen skriver jag om informanternas aspirationer att 
undanröja kroppsliga spår som det moderna samhället anser 
skamliga eller omoderna. För att få ett opåverkat rörelseschema 
är förkroppsligande vanor formade utifrån begäret att minimera 
kroppsskam. Informanterna har exempelvis vissa metoder (dra 
in magen, ”stänga” kroppen för att hejda kroppsliga dofter, gå på 
vissa sätt) för att undvika (kropps)skam. Enligt filosofen Luna 
Dolezal, som teoretiserar den fenomenologiska dimensionen 
av skam, är skam inte bara viktigt när vi ska förstå kroppslig-
het som något relationellt, utan något helt grundläggande för 
förkroppsligad subjektivtet: ”When investigating the nature 
of embodied subjectivity and the relation between the subject, 
body, others, and world, body shame is not only important, but 
is paramount”.137

Vi erfar skam när vi exempelvis tror oss bli sedda eller upp-
levda av andra när vi gör något opassande, en doft eller rörelse 
som anses anstötlig, en variation av kroppsligt beteende eller 
utförande som avfärdas. Om jag upplever att någon betraktar 
mig med dömande ögon tvingas jag uppmärksamma kroppen, 
mitt ”rörelseschema” avbryts när min kropp orsakas ofrivilliga 

137 Dolezal, 2015, s. ix.
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reaktioner, jag kanske rodnar eller snubblar till. I relation till an-
dra kan informanternas försök att ”maskera sin kropp” därmed 
begränsas. De riskerar alltid att, av människor i deras närhet, 
bli påmind om de kroppsliga sensationer eller avfall de med 
egen vilja försöker kontrollera. En annan människas blick el-
ler närvaro kan sägas ”aktivera” informanternas sensoriska och 
kroppsliga reaktioner, till exempel genom att sitta för nära så att 
de svettas, titta på dem så att de rodnar, höja deras puls, få dem 
att flabba, förfäras, bli rädda eller på andra sätt göra dem varse 
att de har en kropp eller är ett objekt för andra att förhålla sig 
till. Jag är också intresserad av hur deras kroppars vanor orsakar 
liknande reaktioner hos andra och när detta är motiverat via det 
kulturella och sociala. Här är det viktigt att minnas att rasism, 
misogyni, homofobi och klassism verkar i ett förkroppsligat 
register via vanor och det habituerade och också i människors 
reaktioner till varandra. Att (vane)reagera på ett visst sätt inför 
en kropp, eller ha en kropp som någon reagerar på (som bär 
skam med sig), är samtidigt politiskt eftersom det kan vara for-
mat av rasistiska, misogyna, klassmässiga, homofoba stereotyper 
och projektioner som skapat en orientering bort ifrån vissa och 
i riktning mot andra människor. 

En viktig fråga i avhandlingen är att betrakta det mellan-
kroppsliga mötet som ett alltigenom politiskt möte och se 
kroppens vana av att bli reagerad på/reagera på andra, som 
en del av ett mellankroppsligt förtryck, i varierad form och 
utsträckning naturligtvis. Eftersom kroppar är instabila, i 
ständigt görande och förhandling, utformas olika kön-, ras- 
och klassmässiga villkor inte bara genom socioekonomiska, 
kulturella, sociala och historiska kontexter som varierar i tid 
och rum, utan också genom människliga kroppar i dessa rum. 
Dessa könade och rasifierade premisser skapar mellankroppsliga 
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erfarenheter av att vara i världen med andra människor. Den 
rasifierade könade subjektiviteten och kroppen och dess mening 
är sålunda inte självproducerad, utan får betydelse genom ett 
aktivt förkroppsligat engagemang i en gemensam värld med 
andra. Kroppen känns, behandlas, ses och upplevs i förhållande 
till andra kroppar.138 På så sätt går inte vit femininitet bara att 
generera via det enskilda subjektets erfarenheter av sin situering. 
Det förkroppsligade sinnet uttryckts (ontologiskt) också genom 
förbindelsen mellan deras kroppar och den sociala miljö i vilket 
de lever. På så sätt ligger alla försök att framställa vit modern 
femininitet delvis också utanför informanternas egen kontroll.

Eftersom våra sociala identiteter inte är statiska, utan fram-
träder genom olika sociala och politiska processer vars betydelse 
skiftar beroende sammanhang, så finns ingen ”ren position”. 
Informanterna är inte enbart förtryckta eller förtryckande – 
varje person är alltid på en och samma gång både subjekt och 
objekt (handen som berör eller blir berörd), dominerande och 
underordnad. Informanterna är delar av flera grupper samtidigt, 
där en position i ett visst rum inte nödvändigtvis kan översät-
tas eller vara giltigt i ett annat.139 Kroppar tillskriver betydelse 
till kroppar och bli tillskrivna betydelse av andra kroppar. An-
tingen genom att förstärka sin privilegierade position genom 
att utöva sedimenterade rasistiska vanor på någon ”mindre vit”, 
eller bli föremål för dessa handlingar av någon som använder 
deras kroppar för att etablera sin egen position. Enligt Ahmed 
är ett av huvuddragen i platsens rasifiering hur icke-vita krop-
par placeras och kan användas för att stärka, möjliggöra eller 
legitimera spridningen av vithet.140 På så sätt spelar det också 

138 Weiss, 1999, Grosz, 1994.
139 Levine-Rasky, 2011.
140 Ahmed, 2006, s. 132.
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roll hur kroppar rör sig mot eller bort från varandra och de 
intensiva känslor som är involverade i dessa rörelser.141 Därmed 
använder jag också mellankroppslighet för att utmana stabila 
objekt/subjektskategorier, något som alltså får särskild fokus i 
termer av känsel.

I avhandlingen använder jag begreppet mellankroppslighet 
även i den kroppsliga frånvaron av en annan människa. Detta 
kommer jag tala om i termer av internaliserad mellankroppslig-
het. Låt oss återigen ta exemplet med skam, som är länkat till hur 
subjektet upplever sig bli erfaren av den andra. Om vi påminner 
oss om Fanons tredje kroppsbild och kroppsliga förbannelse så 
händer det, vilket jag kommer att visa, att informanterna inter-
naliserar antagandet om den egen skamligheten och omvandlar 
den till en självuppfattning. Detta betyder att närvaron av den 
andra inte alltid är nödvändig, vi möter skammen inflyttad i 
oss själva. När vi ensamma skäms över våra kroppar framför 
spegeln behöver vi bara framkalla andras (strukturella) idéer 
om kroppslig avvikelse eller fulhet som gjorts till våra för att 
skämmas över kroppen.142

Mellankroppsliga föremål

Även de vanor som används för att förkroppsliga och möjliggöra 
den (icke-kroppsliga) vithetens rörelseschema måste förstås ge-
nom informanternas (mellankroppsliga) relationer med föremål. 
Nästan alla informanternas interaktioner med andra medieras 
av de många föremål (kläder, smink, parfym) som de dagligen 
har kontakt med via de materiella dimensionerna hos mode.

141 Ahmed, 2000.
142 Dolezal, 2015, s. 38–39.
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För fenomenologin som inkluderar olika slags subjekt-objekt-
relationer kan föremål sägas fungera som kroppsförlängningar. 
Husserl och Merleau-Ponty föreslår att kroppen ”framgångsrikt” 
kan förlängas via föremål för att kunna agera i och i förhållande 
till världen.143 Detta fungerar som ett sätt att möjliggöra rörel-
sernas ärende, vilket i fallet för den här avhandlingen handlar 
om att kontrollera kroppen. Om föremål möjliggör våra rörelsers 
ärende upphör de vara objekt och fungerar som ett möjliggö-
rande av kroppen, som kroppsdelar i förkroppsligade relationer. 
Detta är dock avhängigt föremålets funktionalitet: ett par glas-
ögon som förstärker eller möjliggör synen blir en del av vårt 
förkroppsligande, en del av kroppen. På så sätt fungerar externa 
föremål som en förlängning av kroppen, där kroppen överskri-
der sina fysiska gränser.144 Är glasögonen istället brutna eller 
har fel styrka så att jag ser sämre eller inte alls, blir glasögonen 
därmed inte en del av mitt förkroppsligande, utan ett föremål 
bland andra föremål, ett objekt.

Föremål som möjliggör våra kroppars ”ärenden” (hjälper oss 
att se) är inte bara centrala för vår existens, utan ofta omöjliga 
att separera från våra kroppar. Eftersom föremål är medel för 
våra handlingar (och för att möjliggöra situationer), kan vi aldrig 
erfara föremålen som avskilda från våra kroppsliga engagemang 
och riktningar. På så sätt kan föremål integreras i det kroppsliga 
schemat. Föremål är förvisso ofta kroppsligt separerade från 
mig och betyder något för ”dem själva”, men eftersom den levda 
kroppen är situerad i relation till föremålen, och vad de kan 
hjälpa kroppen att göra, är de också ”för mig”. Föremål aktive-
rar en omedelbar och för-reflexiv association, inte bara för vad 

143 Merleau-Ponty, 1962, s. 45, Husserl, 1970.
144 Grosz, 1994, s. 80.
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föremålen låter våra kroppar göra, utan också låtit våra kroppar 
göra tidigare.145

Olika situationer kräver att vi kan hantera olika föremål, 
beroende på våra rumsliga och diskursiva situeringar, förkropps-
ligade förutsättningar, ekonomiska och sociala villkor, används 
olika föremål för att ”hjälpa kroppens” uppgift. I avhandlingen 
kommer jag visa hur detta får effekter för informanternas gester, 
rörelser, hastigheter och ibland även möjligheter till andning. 
Genom den motoriska intentionaliteten har den levda kroppen 
en konstant och föränderlig relation till fysiska objekt som modi-
fierar förutsättningar för hur den levda kroppen kan röra sig. När 
vi tar in nya föremål i vår vardag, eller lär oss att hantera dessa, 
expanderar också föremålen utbudet av möjliga aktiviteter som 
kroppar kan göra. Vi låter föremål förlänga oss och överskrida 
oss på så vis att de blir en del av vårt förkroppsligande.146 Så till 
skillnad från de mellankroppsliga relationerna informanterna 
har med människor, som kan stoppa olika rörelsescheman, an-
vänds föremålen snarast som något som möjliggör deras flöden.

Föremål är också viktiga för att framkalla informanternas 
könade och rasifierade kroppsbilder i olika situationer och rum. 
Här tar jag återigen hjälp av Weiss som har skrivit om betydel-
sen av olika utbyten mellan människor och föremål och hur 
dessa utgör en konstitutiv del av en ideal kroppsbild, knuten till 
vardagliga kroppsliga praktiker.147 Med andra ord opererar inte 
kroppen som en separat enhet skild från den materiella världen, 
utan är i oupplösligt förbund med annan materia, mänsklig som 
icke-mänsklig. Huden sätter inte gränsen för vår mänsklighet, 
eller för att informanternas vita femininitet ska bli begriplig 

145 Merleau-Ponty, 2012, s. 113, 116, 137, 140. 
146 Ibid.
147 Weiss, 2015, s. 22.
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(kroppskontrollerad). Utan mänskligheten och den vita femi-
niniteten blandas, ändras och formas med föremålen i världen, 
vilket, som jag kommer att argumentera för, möjliggör den vita 
femininiteten. Annorlunda uttryckt: vithetens gränser är aldrig 
stabila. Att kroppar och föremål sammansätts kontinuerligt, 
upplöses och återbyggs i vardagens praxis är en del av en anti-
essentialistisk kritik av den stabila vita kroppen.



Sensorisk metod 87

Kapitel 3

Sensorisk metod

På en försumlig marknad i Moskva strök en informant, 
en textildesigner, med namnet Stanislava fingrarna över en 
klänning och anmärkte att tygets kvalitet inte tillhörde det 
civiliserade, både på basis av var klänningen var producerad, 
samt sinnesförnimmelsen hon erfor när tyget skavde mot huden. 
Hennes uppfordran att jag skulle göra detsamma förvånade mig. 
Genom det visuella hade jag redan tagit notis om klänningens 
”diskutabla” element för den som inom lagen om nyhet ville 
framstå som ”modern”. Hennes påstridighet firade en seger över 
min skepsis genom att placera min hand mot klänningens rygg 
”Чувствовать!” (Känn!). Tyget la sig som ett torrt stelt löv i han-
den. Informanten tittade uppmanande på mig och sedan ner på 
tyget, som om tyget levde och sände ut signaler om betydelser: 
för informanten var tygbitens kärvhet mot huden ett exempel 
på hur det moderna inte kändes. 

Denna tillsynes vardagliga taktila och förkroppsligade gest 
skulle radikalt komma att reformera den etnografiska metoden 
jag tidigare använt för att svara på avhandlingens fråga, den om 
den ryska vita femininitetens kroppsliga och temporala villkor. 
Den teoretiska lins av kritiska vithetsstudier i vilken jag förstod 
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vithet hade priviligierat blicken som sinnesmetod framför andra 
sinnen, kopplad till en modern rationalitet. Att se eller synliggöra 
ras utgjorde en viktig dimension för att ”märka” den osynliga 
vitheten. Men genom informantens uppmaning att röra vid tyget 
drevs en annan metod in, nämligen den multisensoriska. Jag 
svarade mot informantens taktila uppmaning med en insikt: 
jag behövde vara involverad i en multisensorisk metodologi för 
att förstå hur den vita kroppens icke-kroppslighet görs. Infor-
manternas specifika situering inom modevärlden, där betydelsen 
av att erfara material via kroppen är central, kom samtidigt att 
förstärka avhandlingens fokus på det kroppsliga och sinnliga.

I detta kapitel försöker jag skriva fram en sensorisk etnografi 
och sinnlig situering som ämnar fånga både mitt eget och mina 
informanters sinnliga förkroppsligande av ras och vithet. Jag för-
söker redogöra för de metodologiska effekterna av att tänka ras 
och kropp genom sinnena och hur ett multisensoriskt tänkande 
och kännande sätts i rörelse metodologiskt och i förlängningen 
analytiskt. Jag kommer också beskriva hur jag rent praktiskt 
hanterat och använt den sensoriska metodologin. Värt att på-
peka är också hur den situerade empirin hjälper till att skapa 
oskarpa kanter i den påstådda skillnaden mellan empiri och teori 
utifrån insikten att teori alltid tar form och blir kött genom våra 
sinnliga och förkroppsligade situeringar.

Kapitlet följer den tematiska och analytiska uppbyggnad som 
jag erfarit under avhandlingens egen process. I fokus står en 
mångsinnlig metod i form av sensorisk etnografi och situering 
som ett dekolonialt alternativ till den kroppslösa, rationella och 
rasifierade vetenskapsblicken. Ett centralt exempel på en senso-
risk metod som jag använt är det haptiska och häpna läsandet. 
Att min metod tar sin början i blicken betyder inte att jag pri-
vilegierar blicken framför exempelvis känsel och doft. Däremot 
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betyder det att blicken fortfarande utgör en central del i studier 
om vithet såväl som temporalitet, genom det sätt människor 
”mäter” människor och tid genom det visuella. Mitt syfte har 
varit att finna en blickposition och visuell metod som rör sig 
bortanför den västerländska maskuliniserade och okulärcentris-
ka epistemologin med sina universella, positivistiska antaganden 
av vetenskap. En annan central diskussion i kapitlet handlar 
om hur sinnena i egenskap av att vara kulturellt ”formaterade” 
fungerar som medel i avhandlingen för att undersöka idéer om 
kropp hos de olika lokaliteterna. Kapitlet rymmer även försök 
till situeringar av det ”skeva” hos den vita kroppens närvaro 
och dessas betydelse inom vithetsforskningen. Kapitlet avrun-
das med reflektioner kring mina möten med informanterna och 
beskrivningar av bland annat det emotionella arbetet som krävts 
för våra möten. Men innan jag ger mig i kast med avhandlingens 
sensoriska och situerade metod och metodologi vill jag inled-
ningsvis kort göra er bekant med de som utgör avhandlingens 
lekamen: informanterna.

Modeinformanterna – en öppning

Informanterna som ger avhandlingen dess puls består av  
urbana vita ”modeorienterande” kvinnor boende i tre städer: 
Stockholm, Sankt Petersburg och Moskva. Att informanterna 
är etniskt ryska (Russkie) har fått specifika konsekvenser för 
avhandlingens resultat, bland annat via de exempel på krop-
par som beskrivits som moderna eller inte och dessa kroppars 
förbindelse med samtida ryska rasifierade fantasier om exem-
pelvis muslimska områden i Ryssland. Som jag tidigare nämnt 
är Ryssland ett land med  olika etniciteter, har en historia 
av flera olika styrningar vilka etablerat olika idéer om framtid 
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och nationell betydelse. Som resultat finns flera Ryssland, flera 
moderniteter samtidigt. Min avhandling svarar därför bara på 
en liten specifik del av vad rysk vit femininitet och kroppslighet 
betyder i förhållande till tid och det sinnliga. Även om infor-
manterna speglat sig med människor boende i de muslimska 
regionerna i Ryssland har tidsramen för projektet tvingat en 
avgränsning till de europeiskt orienterade regionerna och de et-
niskt ryska och vita kvinnorna. Därmed tangeras de muslimska 
regionerna och dess kvinnor endast i termer av informanternas  
utsagor.

Informanterna är födda mellan 1975 och 1990 och har därmed 
olika erfarenheter av Sovjetunionens fall (1991) och den ekono-
miska, kulturella och sociala transformering som följde. Värt 
att poängtera är dock att alla informanter, oberoende när de 
är födda, lever i sviterna av en sådan fundamental samhällelig 
förändring, något som utifrån en kritik om den enhetliga upp-
delningen av öst och väst även inkluderar erfarenheterna i mitt 
egna liv. Informanternas uttalanden varierar likaledes utifrån 
deras geografiska placeringar och ekonomiska situeringar, såväl 
som att deras utsagor om sexualitet svarar mot deras upplevda 
begärshorisont. Sexualitet diskuteras här mer i termer av dess 
kopplingar till det urbana och rurala, framför exempelvis frågor 
om queera eller icke-queera sexuella praktiker. 

För att föregripa att pannan slås i djupa veck över de (i skri-
vande stund) relativt unga informanterna vill jag markera att 
informanternas ungdom inte motiverats av att jag, likt den 
kommersiella skönhetsindustrin, prisar ungdom som världens 
centrum.148 I själva verket är det inte motiverat alls, utan en följd 

148 Här krävs en situering i avhandlingens egen tid, för om 50 år kommer få 
uppleva exempelvis 80-talister som särskilt unga (fast i förhållande till ett kosmos 
är vi alla evigt unga).
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av språkliga förutsättningar. I och med att språket för intervju-
erna varit engelska tenderade informanterna att vara födda efter 
1980, eftersom Ryssland öppnades upp till världen (igen) efter 
1991, då engelskspråkig (populär)kultur hittat sig in i informan-
ternas kroppar.

Vid projektets början mötte jag kvinnor födda före 1960, men 
de intervjuerna mötte språkliga förvirringar från båda sidor (vid 
ett tillfälle förvånades jag över att informanten återkommande 
gjorde kroppsliga associationer till Michelin-bilar, först senare 
insåg jag att hon diskuterade den italienska konstnären Miche-
langelo, en genant försummelse från min sida eftersom hon var 
konstvetare och inte framstod som särskilt bilintresserad). Åtta 
av informanterna var vid det första intervjutillfället boende i 
Stockholm, 8 boende i Sankt Petersburg, och 7 boende i Moskva, 
med betoning på var då 5 av informanterna från Moskva och 
Sankt Petersburg under processens gång flyttat till europeiska 
och amerikanska storstäder. En del av informanterna är födda 
i Sankt Petersburg respektive Moskva och andra har flyttat dit 
från olika småstäder och har därmed olika erfarenheter av det 
urbana och rurala. Eftersom 8 av mina informanter flyttat från 
Ryssland till Sverige har informanterna också olika upplevelser 
av att befinna sig i diaspora eller inte.149

För att komma åt hur vit femininitet förkroppsligar eller ma-
terialiserar idéer om tid i termer av framtid respektive daterad 

149 Diaspora (förskingring, i betydelsen kringspriddhet) betecknar ofta ett folk 
som delar religion, etniskt ursprung eller språk, som förflyttar och sprider sig i 
världen och som ofta upplever dubbel hemhörighet. Den diasporiska positionen 
definieras ofta utifrån hur den förflyttade å ena sida vill assimilera sig i den nya 
miljön och å den andra sidan behålla en viss lojalitet gentemot ursprungslandet. 
Jfr. Farahani, 2007. I den här avhandlingen får just den diasporiska dimensionen 
ingen närmare diskussion, utan förflyttningen av de ryska informanterna syftar 
till att belysa vithetens instabilitet.



92 bruten vithet

dåtid tar jag hjälp av modevärlden och dess sinnliga kompo-
nenter.

Gemensamt var deras aktiva deltagande i olika modeverk-
samheter: de var designers, modebloggerskor, modejournalister 
och stylister.

Mode hjälper mig att få fatt i hur informanterna gör olika 
försök att artikulera en modern vit femininitet. Christine Ruane, 

historikern som bland annat skrivit om ryskt mode, menar att 
mode representerar förändring för förändringens skull, och att 
det omfattar både det moderna och det omoderna samtidigt.150 

Begär efter ”nyhet” och myten om imorgon är sammanlänkad 
med en sorts framstegskult och ett antagande om en nutid mer 
prestigefylld än igår. Dessa antaganden om ett framtidsorienterat 
nu undantränger andra temporaliteter och återinför en uppre-
pande historicitet. På så sätt besitter mode samma temporala 
struktur som moderniteten själv.151

Modeforskaren Caroline Evans beskriver det som att mode 
är en ambivalent modalitet, som rymmer ”flera moderniteter”, 
och visar att det förflutna alltid verkar i nuet och har kapacitet 
att destabilisera de bevakade gränserna mellan temporaliteter 
som definierar modernitet. Evans skriver: 

fashion is a paradigm in the way that it can carry a contradiction 
– this is very modern – the whole thing is a kind of ”dialectical 
image” or ”critical constellation” not just of past and present 
but of differing modernities, and its ’now-time’ can hold them 
together in suspension.152 

150 Ruane, 2009. De som förkastar mode är alltid redan dömda att svara på mode, 
vilket gör flykten från modet omöjlig.
151 Simmel, 1997.
152 Evans, 2003, s. 306–307.
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Det förtjänar också att påpekas att den dualistiska uppfattningen 
om tid alltid präglas av oro. Modernitet genomsyras ständigt 
av ångest i samband med erkännandet av ömsesidiga överlapp-
ningar av dåtid och nutid och framtid.153 Mode fungerar på så 
vis som ett specifikt medium för informanterna att rikta sig 
mot framtiden, som ett sätt att få fatt i det rörliga, som alltid är 
kopplat till illusionen av det nya.

Mode som trop eller medium gör det möjligt att observera 
komplexa sociala krafter som kan avslöja geopolitiska inbill-
ningar och önskningar om vad och vilka som anses tillhöra 
modernitet(en/erna) eller inte. Informanterna är medvetet ak-
tiva i att delta i och artikulera kollektiva modediskurser, vilket 
inkluderar att de aktivt använder sitt eget förkroppsligande, i 
form av kläder, och andra föremål för att iscensätta ett löfte om 
det moderna och strukturera en modern femininitet.

Mina val av modeinformanter har onekligen fått effekter för 
studiens situering. Modeinformanterna har särskilda begåv-
ningar vad gäller att veta genom att röra vid något. Genom sitt 
intresse för mode har de kultiverat särskilda taktila kunskaper av 
att förstå exempelvis hur tygets karaktärer ger löfte om det mo-
derna och det som är ”i tiden” eller inte. Informanterna kunde 
röra vid kläders textilier och veta om det exempelvis skulle få 
kroppen att lukta eller påminna om en viss form av kropps-
lighet de ville bort ifrån. Informanterna förvärvade denna 
förkroppsligade kunskap genom självkännedom och kroppsliga 
observationer. På så sätt tolkade och artikulerade informanterna 

153 Tony Meyers skriver att: ”The old merely persists as yesterday’s newness, and 
therefore the oldness of previous epochs, against which modernity measures 
its newness, disappears. In such a situation modernity can no longer index its 
qualitative transcendence of all other epochs. Modernity, on this reading, is per-
petually ill at ease with itself.” Meyers, 2001, s. 36.



94 bruten vithet

inte bara vithet genom hur de intellektuellt organiserade sym-
boler utan på sätt och vis ”kände” vithet genom deras aktiva, 
subjektiva, tänkande och kännande kroppar. De hade ett slags 
sinnlig kompass för att förstå kroppen, vithet och tid.

Vad gäller klass, värjer jag mig från att översätta de teori-
bildningar jag själv är bekant med för att förstå de ryskboende 
informanternas kulturella och ekonomiska situeringar. Klass, 
som i Sverige förstås som något relationellt, som uppkommer ge-
nom differentiering och en aktiv identifiering av tillhörande och 
uteslutning har delvis andra komponenter i Ryssland.154 Jag drar 
mig för att använda exempelvis den franska sociologen Pierre 
Bourdieus begrepp om hur kulturellt kapital genom exempelvis 
kulturkonsumtion eller kulturell livsstil etablerar klassmässig 
åtskillnad.155 Om medelklassen i Sverige ofta är beskriven utifrån 
dess kulturella och ideologiska överlägsenhet som manifesterar 
sig via livsstil och utbildning, är det inte nödvändigtvis samma 
villkor i Ryssland.

Exempelvis hade samtliga av informanterna förvärvat minst 
en högre utbildning, vid flera fall även flera utbildningar, vilket 
inte nödvändigtvis belönade dem med ekonomiska resurser eller 
en attraktiv ansedd position. Klass och utbildning har en an-
nan betydelse i Ryssland än i Sverige, vilket kort kan förklaras 
med Rysslands historia. Mot bakgrund av Sovjets försök till 
uppbyggnad av det socialistiska samhället och dess agendor 
utbildades stora delar av landets invånare, miljoner av ingen-
jörer och forskare utbildades med ärende att föra fram den 

154 Betydelsen av klass har varierat beroende på teoretisk anslutning, men är ofta 
sammanbundet produktion och kapital och vars betydelse av förstärktes under 
industrialiseringen. Klassbegreppet är också intimt förbundet med vithet. på sätt 
som jag diskuterat i tidigare fotnötter. Bonnett, 2000.
155 Bourdieu, 1990.



Sensorisk metod 95

socialistiska moderniteten, men vars utbildning inte belönades 
med ekonomiskt kapital. Efter Sovjet lades de stora vetenskapliga 
institutionerna ner och miljoner forskare förlorade sina arbeten. 
Av en miljon forskare behölls 400 000 och de flesta som avske-
dades var högutbildade kvinnor, forskare och ingenjörer, som 
ansågs för högutbildade för jobben som sekreterare eller städare, 
resultatet blev att de blev arbetslösa. Det resulterade i att många 
utbildade levde i fattigdom.156

Som en konsekvens av dessa förhållanden har flera av in-
formanterna vuxit upp med högutbildade föräldrar, men med 
en begränsad eller svår ekonomi. Även de kulturella praktiker 
som i Sverige anses reserverade för en priviligierad klass, som 
klassisk musik, opera och balett är inte heller nödvändigtvis en 
fjäder i hatten. Kultur är inte bara ekonomiskt tillgänglig för 
personer med olika ekonomiska situeringar, den är också utövad 
av människor med olika ekonomiska resurser. Utan att låta detta 
tema ta upp plats i kapitlet kan jag kort säga att ekonomi fyller 
en funktion i egen rätt, där exempelvis mutor används för att 
köpa sig fri från åtal eller få tillgång till utbildning, vilka några 
av mina informanter både kritiserat men också dragit nytta av. 
Därmed är det varken möjligt eller passande att definiera infor-
manterna utifrån de lokala begrepp om klass som jag känner till. 
Med det sagt förstår jag informanternas situeringar via ekono-
miskt framför kulturellt kapital, men också via individualism 
och personlig egendom, vilket jag kommer diskutera i kapitel 
”Multipel vithet och temporala andra”.

De flesta av informanterna har jag träffat vid flera tillfällen 
och etablerat en pågående relation till. Genom detta har mina re-
sor befolkat relationer över tid och rum. Även om informanterna 

156 Kivinen, 2004, s. 7.
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är förhållandevis enhetliga vad gäller deras sociala och kulturella 
subjektiviteter är det av stor vikt att påminna om vad historikern 
Yulia Gradskova påpekat, att den västerländska forskningen vad 
gäller kvinnor i Ryssland ofta visar en brist på förståelse för den 
hierarkiska dimension som finns mellan ryska, rysk-pratande, 
icke-ryska kvinnor och dess etniska, sociala, generationsmässiga 
situeringar.157

Jag kommer att återvända till villkoren för mötena med infor-
manterna i kapitlets sista sidor, men för att få fram den sinnliga 
och kroppsliga betydelsen av våra möten måste jag först redogöra 
för avhandlingens förkroppsligade och sinnliga metod. Först ut 
är frågan om blicken.

Den rationella blicken på resa

I introduktionen diskuterar jag hur sinneshierarkin och den 
avförkroppsligade okulärcentrismen har allierat synen/blicken 
med nyhet, distans, förnuft och rationalitet och hur blicken dis-
ciplinerat kroppar genom vetenskapliga observationer.158 Blicken 
har således använts som ett instrument att mäta mänsklighet 
med genom tid. Antropologen Johannes Fabian argumenterar 
att antropologiska modeller av kunskap är vad han kallar för 
”allokroniska”, vilket betyder att de förnekar studieobjektet dess 
subjektivitet genom att placera denna i en asynkron diskurs, 

157 Gradskova, 2007, s. 11.
158 Irigaray har kritiserat blicken på basis av dess fallocentriska kärna genom 
voyeurism och anslutning till förnuft och distans. Irigaray skriver: ”investment in 
the look is not privileged in women as in men. More than the other senses, the eye 
objectifies and masters. It sets at a distance, maintains the distance. In our culture, 
the predominance of the look over smell, taste, touch, hearing, has brought about 
an impoverishment of bodily relations… The moment the look dominance, the 
body loses its materiality.” Citerad i Owens 1985, s. 70.
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alltså i en annan och mer primitiv tid än den västerländska tid 
där forskaren befinner sig.159 För en avhandling som intresserar 
sig för vithetens relation till tid var det från en början svårt att 
göra sig immun mot den allokroniska blicken.

Ovetande om blickens betydelse var jag vid projektets början 
förvissad om att det var möjligt att visuellt ”mäta tiden” genom 
att identifiera ryska kvinnor som kroppsligt och visuellt ”fallit 
ur tiden”, en trop som jag med hjälp av Fabian kallar för ”den 
temporala andra”. Det var inte bara jag som praktiserade ett 
mätande genom den allokroniska och kroppslösa blicken, in-
formanterna jag träffade i Stockholm använde tillika blicken 
för att mäta tiden genom människor, det vill säga: vilka männ-
iskor som visuellt ansågs ”omoderna”. Informanterna i Sverige  
uppmuntrade mig att åka till Sankt Petersburg om jag ville se 
dessa omoderna kvinnor. Jag lånade deras blick och följde dess 
riktning, motiverad av att se vilka de inte ville likna. Väl på 
plats möttes jag av en annan figur, som visuellt inte liknade den 
figur jag hade inbillat mig, hon med gult hår och leopardkläder. 
Dessutom var hon i centrum av sin egen tid, utan upplevelse 
att vara ”ur tiden”. Jag blev besviken. Jag hade längtat efter att 
möta henne, den temporala andra, och nästan inbillat mig att 
hon skulle säga ”ja det stämmer, jag är helt ur tiden”. Men det är 
få som själva upplever sig vara placerade i en periferi. Jag hade 
råkat göra Sverige till centrum och Ryssland till en bakgrund 

159 Fabian, 1983. Eftersom avhandlingen och det etnografiska fältarbetet försöker 
utröna uppfattningar om tid och dess förbindelse med vit femininitet, kan det 
vara värt att säga att jag inte adopterat uppfattningen om att Ryssland befinner 
sig i en annan tid, utan att jag befinner mig i samma typologiska tid som mina in-
formanter, det vill säga i en intersubjektiv tid, en tid som sker i samverkan mellan 
subjekt. Värt att sägas är att jag, likt Fabian, kommer att förstå kultur som något 
som ständigt produceras och reproduceras genom sociala praktiker som skapas 
genom kommunikation. Fabian föreslår att mening skapas av en kommunikativ 
praxis inom ramen för intersubjektiv tid. Fabian, 1983, s. 135.
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(ett misstag jag tidigt skulle bli motbevisad. Däremot hade hon 
utifrån sin lokalitet i Sankt Petersburg en liknande idé, att det 
fanns människor som fallit utanför tiden, som inte uppfyllde 
kraven på modernitet, men de fanns inte i Sankt Petersburg. 
En ny uppmaning formulerades: ”åk till Moskva!” Och jag åkte 
åter igen, österut. Med samma resultat. Hon var inte där, men 
nog visste de vem hon var och var hon fanns, jag blev uppma-
nad att åka till Kaukasien, eller till Centralasien  ... Så lät jag 
den rationella blicken, med dess mekanismer av andragörande, 
fungera som en kompass för ett av avhandlingens ärenden som 
skulle hjälpa mig att svara på en av avhandlingens frågor. Men 
var fanns egentligen den temporala andra? Hade den temporala 
andra ens en stabil plats?

Informanternas och mina blickar på andra var inte allt 
igenom destruktiva. Eftersom seende är en relationell aktivi-
tet, som utförs av ett subjekt i relation till andra objekt för att 
upprätta visuella fält, bildades för mig och informanterna nya 
synfält och därmed nya vidgade perspektiv.160 Till följd därav 
har jag underkastat, lånat och låtit mig ledsagats av deras blickar 
som ett medel för att öppna upp för nya horisonter. Blickens 
riktningar har lett till nya platser och bildat en rörelse genom 
avhandlingen, en rörelse som låtit avhandlingen utvecklas och 
förhandlas när jag rört på mig. En metodstrategi blev därmed att 
följa processen, i vilket projektet rest från ett tema till ett annat 
för att slutligen artikulera en övergripande fråga. Varje resa har 

160 Merleau-Ponty, 1993. Den relationella aktiviteten kan förvisso ifrågasättas 
när det kommer till rasifierad och sexualiserad exotisering eller voyeurism, eft-
ersom den innebär att den betraktande görs till subjekt och den betraktade görs 
till objekt. Se till exempel Laura Mulvey, 1989. Objektifiering har också könade 
dimensioner genom att kvinnor växer upp med att inte se utan bli sedda. Kanske 
kan detta att inte se utan bli sedd förhöja andra sinnen, på så vis att andra sinnen 
kan bli viktigare för femininiteten eller för kvinnor än blicken eller ögat?
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gett fördjupningar och nya angrepp som processens geografiska 
och tankemässiga förflyttningar har erbjudit. Likväl har möten 
med informanter gett impulser till nya teorier vilket introduce-
rat nya frågor så att nya ståndpunkter kunnat växa fram. Det 
betyder att mina geografiska resor alltid inkluderat tematiska  
resor.

På så sätt blev resorna till ett förhållningsätt och de multipla 
lokaliteterna och translokala rumsliga formationerna inklude-
rades via informanternas anvisningar. Jag har därmed förstått 
riktningarna från informanterna som levande kartor, där platser 
blir till situeringar. Viktigt att poängtera är att informanternas 
situering inom mode inte bara styrt avhandlingens sinnliga rikt-
ning, utan också hur de gjorde blicken till ett centralt medium i 
sin vardag. De observerade sig själv och andra i förhållande till 
sin självgranskande modeartikulering.161 

I kapitlet ”Vit femininitet som levd förkroppsligad identitet” 
diskuterade jag att det finns blickar som inte bär på det epis-
temologiska och mästrande våldet. Det visuella är, trots allt, 
ambivalent, något som Fanon noterade: blicken kan användas 
som medel för våldsamma representationer, rasifiering och 
objektifiering, men samtidigt med samma kraft en kritik mot 
detsamma.162 Även Sartre skrev att bli sedd av andra är en kon-
stitutiv del av erfarenheten av en själv: att blir självmedveten över 
hur vårt vara som objekt, uppförande eller framsyn döms eller 
framstår för den andra, är också det som gör oss som subjekt.163 
I takt med eget läsande och uppmärksammande, och senare 
kritik, kring vad jag kommer att kalla den rationella blickens 

161 En blickpraktik som inte ska ses som en vana som svarar mot övriga Ryssland 
urbana landskap, där det är vanligare att människor inte tittar på varandra.
162 Fanon, 1963.
163 Sartre, 1992, s. 282.
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betydelse, har jag försökt omrita gränserna för blickpositione-
ring vilket motiverat min ansats att läsa (den rationella) blicken 
mot sig själv. Jag insåg att den rationella blicken essentialiserade 
min plats utifrån vilken jag tittar på världen utifrån en vit epis-
temologi.

Detta har inneburit att jag har försökt finna och praktisera 
en blickposition som utmanövrerar, och formuleras från en an-
nan plats än från den imperialistiska och mästrande. För att 
göra detta måste jag följa hur blicken är intrasslad med de andra 
sinnena.

Det häpna och haptiska läsandet

Ett exempel på ett seende som orienterar sig bortanför den 
docerande dimensionen av den rationella blicken, och vilket 
jag försökt praktisera i mötet med de nya lokaliteterna och 
informanterna, är ”kroppsfunktions”-forskaren Rosemarie 
Garland-Thomsons barocka stirrande (baroque staring).164 
Denna blick, vilken jag titulerar som en häpen blick, öppnar 
upp för modus av undran. Garland-Thomson beskriver blicken 
som en stimulusdriven aktivitet som springer ur en underkastad 
position som handlar om ”giving over to the marvelous”, ett 
överlåtande till det spektakulära och till det som vägrar att foga 
sig inför kunskapens ordning.165 Det är ett stirrande som orsakar 
överbelastning av den okulära apparaten och framkallar förvir-
ring. Detta barocka stirrande inträffar i det avbrott som uppstår 
när det mönster vi förutsåg inte förverkligades, den orimlighet 

164 Garland-Thomson föreslår att den rationella blicken, till skillnad från den 
häpna, skapar en normativ femininitet genom ”the stare” som konstruerar sär-
skilda könade erfarenheter av att bli utstirrad. Garland-Thomson, 2009, s. 21.
165 Garland-Thomson, 2009, s. 50–51.
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och oförenlighet mellan vad vi förväntade oss och vad som 
hände, åt det som ändrar riktning och förvånar, förtjuser oss 
och låter oss häpna över den nya logiska ordningen. Istället för 
att, som den rationella mästrande blicken gjort, erövra, tämja, 
mästra och äga det oförklarliga, fungerar det barocka stirrandet 
som ett sätt att stanna upp i ett tillstånd av förundran. Ett sådant 
tillstånd kan förvisso riskera att leda till exotisering, men kan, 
menar jag genom Garland-Thomson, också röra sig bortanför 
uppfattningar om rationalitet och förnuft. Den rör sig med 
förundran inför, snarare än mästrande av nya insikter. För att 
framhålla sin barockblick gör Garland-Thomson en poäng av 
att situera den i barocktidens (-talet) konst, eftersom den 
barocka konsten var framstående i att framkalla känslor genom 
att vädja till sinnena genom oregelbundna, bisarra, överdrivna, 
märkliga och ologiska former. Motsättningen och störningen i 
barocken vänder sig därmed bort från en klassisk återhållsamhet 
och den cartesianska rationalitetens tro på läsbarhet. Det ba-
rocka stirrandet undslipper en logisk berättelseform och trotsar 
sökandet efter mening inneboende i en kunskapsproducerande 
mänsklig blick. Blicken ser istället ett misslyckande vad gäller 
begriplighet som inte överensstämmer med cartesianska veten-
skapliga observationer. Som sådan är det barocka inte bosatt i ett 
visuellt objekt, utan snarare i det intima mötet mellan den som 
blir stirrad på och den som stirrar, en aktivitet som Garland-
Thomson menar omdefinierar dem båda.166

En häpen blick skapar en närhet mellan mig och informan-
terna, eftersom den häpna blicken skiljer sig från den kroppsfria 
rationella omnipotenta forskarens distanserade rationella och 
exotiserande blick som tittar för att distansera sig, äga eller 

166 Garland-Thomson, 2009.
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objektifiera det (ofta) kroppsliga föremålet för blicken. Den 
häpna blicken är istället ett förkroppsligat och kännande seende 
eftersom det tar vara på de kroppsliga sensoriska upplevelser (av 
häpnad och förundran) som tittandet väcker. (Med det säger jag 
inte att den rationella blicken inte väcker kroppsliga reaktioner, 
som exempelvis äckel eller nyfikenhet. Den rationella blicken 
är lika kännande och kroppslig som den häpna blicken men be-
skrivs vara förbunden med ett o-kännande kroppsfritt sinne.) 
I fallet för min avhandling har ett praktiserande av den häpna 
blicken inneburit ett kroppsligt riktande, jag har följt och beja-
kat det som (kroppsligt) förvånat och överraskat mig, inte för 
att nödvändigtvis förstå fenomenet som varit föremål för min 
blick, utan för hur känslan det väcker lär mig något i sin egen 
rätt. Likväl har jag låtit informanterna möta mig med samma 
blick. Jag har genom detta hoppats på att det mästrande i blicken 
kan undslippas om blicken formuleras från en plats, från min 
kännande och tänkande kropp.

Den häpna blicken inkluderar också dimensionen av när-
het som låter min blickpositionering kompensenseras med ett 
multisensoriskt angreppsätt som påminner om det haptiska, 
som ytterligare en alternativ blick och känselpositionering. Så 
som diskussionen fördes i teorikapitlet kan det haptiska förstås 
som en sensorisk ömsesidighet hos det taktila och visuella, 
mellan handen och ögat. Med andra ord: ögonen har taktila 
dimensioner, jag kan erfara ett föremåls taktilitet via ögonen, 
utan beröring.167 Känseln som också är förenad med intimitet 
och närhet (vi kommer in under någons hud om vi kommer 
för nära) låter den haptiska regimen av seende, likt den häpna 
blicken, implicera en process av att införskaffa kunskap som inte 

167 Deleuze och Guattari, 1987, s. 493.
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är synonym med en distanserad vetenskapsblick, utan rotad i ett 
nära och sensuellt engagemang med sina föremål. ”Where ma-
terial ends and sensation begins” skriver Deleuze och Guattari 
för att teckna dynamiken mellan materialet och sinnesförnim-
melsen.168

Den objektifierande blicken kan också vara intim och sam-
manvävd med känseln. En blick kan inspirera rodnad så att 
ansiktet hettar, en rysning så kroppen blir kall, eller leda till att 
en snubblar och blir förlägen. Blicken behöver inte nödvändigt-
vis vara okulär i den mening att ögon inte alltid behöver vara 
närvarande för att den som tror sig vara betraktad ska få kropps-
liga reaktioner. Sartre som skrivit om blick och skam menar att 
ett subjekt kan erfara känslan av skam via blotta inbillningen 
av någons närvaro. Gör vi något olovligt, eller något som sviker 
idéer om konventionella och acceptabla uppföranden räcker det 
med att vi hör ett prasslande i buskarna för att vi ska rodna. Möj-
ligheten för någons närvaro, någons betraktande, sätter redan 
våra kroppsliga reaktioner i rörelse.169

Det förkroppsligade seendet genom den häpna och haptiska 
blicken har följt mig genom materialet och länkat mig till den 
materiella världen, jag har sökt efter rörelser, böjelser, hastigheter 
som förvånat och förtjust mig, fångat in hur fenomen och figurer 
träder fram genom både närhet och distans. Genom processen 
utvecklades även blicktemat till ett av allt mer förkroppsligad 
och multisensorisk natur, där även andra sinnesdimensioner 
inkluderades. Informanternas utsagor lät mig exempelvis veta 
att det visuellas domäner inte varit tillräckligt för att fånga vit-
hetens uttryck som förkroppsligande och konstruktion. Under 

168 Deleuze och Guattari, 1994, s. 166.
169 Sartre, 1992.
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processen insåg jag att informanterna kommunicerade genom 
fler sensoriska uttryck, genom icke-symboliska meningar, genom 
sensoriska mönster inte bara på basis av hur något ser ut eller 
känns, utan också hur det smakar och luktar. Jag insåg att även 
kroppsliga och artificiella dofter definierade det (o)önskvärda, 
det egna och det främmande. Vithetens konstruktion var inte 
bara förbehållen blicken, detta inspirerade mig att se bortom det 
visuellas system att strukturera mening, ideologi och identitet. 
För att fånga allt detta behövde jag utveckla en ny metod.

Förkroppsligad och sinnlig situering som ett  
sätt att avlära 

Sviterna av hur Europa definierat sig som ”centrum” i världen 
har fått konsekvenser för den förgivettagna universella kun-
skapsproduktionen. För att värja mig ifrån den okulärcentriska 
epistemologin och dess betoning av (visuell) nyhet har jag allierat 
mig med olika kritiska skolor som velat ifrågasätta de tendenser 
som ryms i den Kant-inspirerade rationalism som rättfärdigar 
universella och positivistiska antaganden av vetenskap. En så-
dan skola är den dekoloniala och dess kritik av den koloniala 
matrisen. Den dekoloniala semiotikern Walter Mignolo och 
Tlostanova föreslår via begreppet dekolonialitet att västerländska 
kunskapsinstitutioner alltid är förbundna med modernitet och 
kolonialitet och utgör själva måttet för den ”möjliga” kunskapen 
runt om i världen. Som konsekvens vill den dekoloniala skolan 
ifrågasätta förgivettagna begrepp som är formulerade inom eu-
ropeiska akademiska discipliner.170 Mignolo föreslår begreppet 
av-lära (de-learn) vilket syftar på att överge det imperialistiska 

170 Tlostanova, 2010, s. 25.
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förnuftet och tänkandet vilket internaliserats genom utbild-
ning och kultur.171 Begreppet kan förstås genom Mignolo och 
Tlostanovas modell av maktrelationer inom vad de kallar global 
kolonialitet. Begreppet beskriver hur modernitet alltid genomsy-
ras av kolonialitet och att det inte finns något som kan observeras 
eller beskrivas bortanför den koloniala matrisen artikulerad i 
väst, eftersom den är en sådan kraftfull diskurs som trängt sig 
in i lokala och regionala diskurser. Förvisso, föreslår Mignolo 
och Tlostanova, skall regioner förstås som lokala partikulära 
historier, men alltid sammankopplade med den västerländska 
imperialistiska historien och koloniala maktmatrisen.172 Genom 
avlära skall lokala kunskapsartikulationer lyftas fram, vilka ig-
norerats av det hegemoniserande kunskapsmonopolet.173

Tlostanova beskriver det de-koloniala om- eller avlärandet så 
här: ”the decolonial shift means to learn to unlearn what we were 
taught before, to delink from the thinking programs which were 
imposed on us by culture, education, and envionment marked by 
imperial reason”.174 Dekolonialitet har därmed benämnts som en 
form av ”epistemisk olydnad” (epistemic disobedience)175 I fallet 
för avhandlingen innebär ett avlärt förhållningssätt att infor-
manternas utsagor privilegieras utifrån deras lokala situering, 
även om, eller framförallt om, de talar motsägelsefullt i rela-
tion till den kritiska teori som jag tillskansat mig genom min 
akademiska skolning i Sverige. Med det sagt sker mitt bidrag 

171 Mignolo och Tlostanova, 2006, s. 208.
172 En ”region” är konstruerad genom delade geografiska och sociala utrymmen 
som delar vissa tecken som språk och religion. Gränserna mellan regioner är kop-
plade till tid och rum vilket gör dessa gränser föränderliga. Gränserna är därmed 
geografiska, politiska och epistemologiska. Mignolo och Tiostanova, 2006, s. 208.
173 Tlostanova, 2010, s. 19–20, 28.
174 Mignolo och Tlostanova, 2006.
175 Mignolo, 2007, s. 450.
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till att avlära inte via val av teori, vilken onekligen består av en 
västerländsk kanon formulerad ur en centrumposition (enligt 
Mignolo springer dessutom även den postkoloniala teorin ur 
en centrumsposition176). Mitt bidrag består snarare i att skänka 
kroppen och förkroppsligande dess förtjänade centralitet i 
produktionen av kunskap, vilket inom den rationella vetenska-
pens kroppslösa logos inte tagits som intäkt som en tillförlitlig 
epistemologisk grund, till stor del beroende av kroppens dåliga 
rykte. Exempelvis har akademiker som hyst intresse åt de lägre 
ansedda sinnena som doft och känsel underkänts på basis av 
dessa sinnens feminiserade associationer.177

Jag har därmed situerat mig inom en kritisk positionering 
där kunskap och vetenskap utgörs av ett förkroppsligat vetan-
de.178 Haraway är den forskare som bäst erbjudit en version 
av vetenskap som förespråkar en kritisk och förkroppsligad 
positionering. Genom begreppet ”situerad kunskap” utmanar 
Haraway normerande epistemologiska anspråk för och hur dessa 
är konstruerade genom en kunskapsteori som idealiserar mas-
kulina, vita, europeiska funktioner. Det betyder inte att dessa 
kunskapsanspråk inte har några meriter. Haraway insisterar 
på att alla former av kunskapsanspråk alltid härstammar från 
någon, någonstans, och kan därmed inte formuleras från ett 
fristående neutralt läge. Detta skulle kräva ett ”seeing everything 
from nowhere,’’ från en universell plats som saknar mänskliga 
särdrag, vilket enligt Haraway är omöjligt.179 I motsats till de 
traditionella epistemologierna hävdar Haraway att kunskap inte 

176 Mignolo, 2007, s. 451–452.
177 Sobchack, 1992, s. 66.
178 Haraway, 1991, s. 184.
179 Haraway, 1991, s. 189.
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kan existera bortanför en förkroppsligad subjektivitet.180 Alla 
perspektiv och anspråk är förkroppsligad kunskap och är situ-
erade genom det sociala, kulturella, geografiska, språkliga och 
politiska, vilket också inkluderar det affektiva och subjektiva.181

I den här avhandlingen låter jag det dekoloniala anspråket 
medieras via hur tanke, kropp, känsla och ett socialt själv sam-
manlänkas och leder till meningsskapande.182 På så sätt sträcker 
sig avhandlingen bortanför arvet av den cartesianska dualismen 
och dess anspråk på existens genom tänkande. Det sensoriska 
är alltså ett förkroppsligat sätt att uppfatta och förstå världen, 
oss själva och varandra och fungerar som ytterligare en form av 
dekolonial kritik. Etnologen Bettina Papenburg menar att en 
multisensorisk perception kan vara en monstruös strategi i för-
hållande till det västerländska företrädet av blicken.183 Eftersom 
det vi känner är ett mönster av perception som vi lärt oss ser jag 
också potentialen i att avlära blicken som medel för förståelse.

180 Haraway, 1991, s. 184.
181 Käll argumenterar på liknande sätt: ”Since everything that appears always 
appears for someone, and since what appears always appears at a certain distance 
and from a certain perspective, the experiencing subject must have a spatial lo-
cation and the subject can only have this spatial location due to its embodiment.” 
Käll, 2009, s. 125.
182 Damasio inkluderar känslans avgörande roll för tänkandet och menar även 
att känslans uttryck föregår själva känslan. Vi springer inte för att vi är rädda – vi 
blir rädda för att vi springer. Damasio, 2003, 2006. Detta är ett gott exempel på 
hur kroppens pulsförhöjning fostrar en känsla som ger kunskap eller en ingivelse 
om världen och det som sker runt omkring oss. Något som även går i linje med 
Spinoza som ansåg att materia/själ och medvetande/kropp är förbundna pro-
cesser, och uttryck av en och samma verklighet. Enligt Spindlers tolkningar av 
Spinoza speglar tankarna och de kroppsliga erfarenheterna varandra och det är de 
kroppsliga effekterna som behöver tas i beaktande för fullständig kunskap. Vidare 
är det kroppsligheten som möjliggör att vi överhuvudtaget är medvetna. Spindler, 
2009, s. 153–154. Även Nietzsche, menar Spindler, låter kroppen vara den enhet 
som ger riktningar åt våra tankar, bestämmer hur vi identifierar och positionerar 
oss. Ju mer komplexa konflikter en kropp har, desto större sensoriska möjligheter 
har kroppen att vara i mångsidig kontakt med omvärlden. Spindler, 2009, s. 155.
183 Papenburg, 2013.
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Mitt bidrag till både den dekoloniala skolan och situerad 
kunskap är att utvidga det situerade kunskapsanspråket till att 
också inkludera en sensorisk situering. Om situerad kunskap 
är baserad på människors liv, plats, och det specifika, så är den 
alltid redan sinnlig, eftersom människor möter världen och an-
dra människor via olika och skiftande sinnliga tillstånd. Detta 
innebär att all kunskap skall förstås som konstruerad genom de 
sätt som varje subjekt är konstruerat och sinnligt förkroppsli-
gat. Det är via våra sinnen som vi kan formulera kunskap, och 
beroende på vilket sinne vi privilegierar får vi också olika slags 
resultat: från den kroppslösa blickens distans till den mer intima 
känseln. Det har även betydelse ur vilket sensoriskt tillstånd vi 
skriver, är vi kalla när vi skriver får det viss effekt, drabbade av 
en stark parfym kan det få en annan effekt på skrivandet (kanske 
blir vi upptagna ett minne, aktiverad av doften).

Likt andra feministiska forskare som har anmärkt på för-
tviningen av sinnlig kunskap och försökt dra upp blickens 
monopol med rötterna vill jag bestrida impulsen att hierarki-
sera sinnena. Jag har med hjälp av ett ”kroppsligt tänkande” 
och en sensorisk situering gjort ett försök att anlägga sensoriska 
modeller som extraherar så kallade ”lägre” kroppsliga sinnen, 
exempelvis smak, lukt och beröring och sätta dessa sinnen i 
arbete i en pågående kunskapsartikulation. Jag har även inspi-
rerats av etnografiska forskare som använt egna förkroppsligade 
erfarenheter för att skissera fram sensoriska modeller genom 
sensoriska fältarbeten.184 Exempel på en sådan inspiration är 
medievetaren Jenny Sundén som skrivit om den materiella och 
taktila dimensionen av kultur, om hur taktil epistemologi, som 
en förkroppsligad intelligens, innebär att tänka genom huden 

184 Geurts, 2002.
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och att inkludera den fysiska närvaron av en annan temporalitet 
(som korsetter som trycker mot huden och formar kroppen).185

Genom att ha låtit mig erfara fältet genom den sensorisk upp-
levande och sinnliga kroppen har jag utvecklat en multisensorisk 
metodologi som en (metodologisk) strategi för kunskapspro-
duktion och avlärande. Min tänkande och kännande kropp har 
hjälpt avhandlingen att rikta uppmärksamhet mot platser och 
föremål, utifrån egna lockelser och dragningar att förvärva kun-
skap via sinnena. Jag har samlat in empiri och skrivit från min 
sinnliga situering och mina erfarenheter av att delta i världen 
tillsammans med informanterna och omgivningens alla föremål. 
Den deltagande observationen (som i regel privilegierar blicken) 
har jag bytt ut mot vad jag kallar för deltagande sensation, där 
den multisensoriska perceptionen används som medel för att 
möta fältet.

Inspirerad av Deleuze har Marks varit en central tänkare i 
frågan om att utvinna den haptiska perceptionen till en hap-
tisk metodologi och feministisk visuell strategi som tar vara på 
sinnliga erfarenheter.186 Den haptiska metodologin har hjälpt 
projektet med att öppna upp för nya dimensioner av epistemologi 
som är grundade i partikulariteter av informanternas situering. 

Min metodologi har informerat min metod genom att jag har 
låtit de föremål som möjliggör informanternas önskvärda sociala 
och kroppsliga uttryck komma min kropp och mina sensoriska 
domäner nära, jag har undersökt deras struktur, via det haptiska 
och via doften. Jag har bett informanter att ta mig till platser 

185 Sundén, 2014.
186 Marks skriver bland annat att även om haptiska bilder kan vara en feministisk 
strategi finns det samtidigt ”nothing essentially feminine about it.” Marks, 2000, 
s. 188. Detta kan förstås mot bakgrund av hur känsel blivit tillskriven femininitet 
(värt att poängtera här är att (icke)kopplingen mellan femininitet och feminism 
har sin egen diskussion).
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som jag misstänkt luktat gott/illa eller som de upplevt vackra/
fula och jag har bett mina informanter att röra/lukta/se föremål/
platser för att jag är nyfiken på om deras taktila reaktion skiljer 
sig från min egen.

Jag har lånat och gått runt med en informants 14 centimeters 
stilettklackar för att erfara vilka kroppsliga vanor detta medför. 
Jag har luktat och ätit mat från marknader, fina caféer och post-
sovjetiska restauranger som informanterna belastat med idéer 
om bland annat modernitet, det primitiva och det traditionella, 
och följt specifika känslor och associationer som en väg till kun-
skap. Jag och informanterna har sprutat på oss parfym för att 
se hur omgivningen svarar olika på oss. Jag har undersökt hur 
olika dofter sätter minnen i rörelse. Jag har genom den haptiska 
blicken undersökt fältet nära, inbillat mig hur en tygbits material 
av bomull eller polyester förnims genom att betrakta det, hur 
det känns när det faller över kroppen, rör sig med kroppens 
rörelser och får kroppen att lukta. Hur tygets vikt trycker mot 
kroppen, formar kroppen, möjliggör eller begränsar vanor av 
rörelser och gester (dessa gester som senare skrivs in i lagar av 
representation, i sociala koder om ras, klass, genus och påverkar 
hur andra uppfattar oss, hur vi presenterar oss själva i världen).187

Jag har provat de noppriga, ofogliga och motsträviga kläder 
och tyger som informanterna anser distraherar kroppens (med-
elklassiga) krav på sinneshöjande njutning och som de varnat 
mig för ”tillhör en annan tid”. Jag har burit kläderna för att erfara 
hur det ”daterade” tyget känns mot kroppen och luktar genom 
kroppen och hur människornas reaktioner upplevs i min kropp. 
Jag har låtit föremålet ”kalla” på mig för att undersöka dess yta. 
Jag har inspirerats av Rysslands 1920-tals-konstruktivister som 

187 Geurts 2002, Classen, 1993. 
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ville skapa det socialistiska föremålet som ett medel för att nå 
den socialistiska och icke-kapitalistiska formen av modernitet. 
Enligt konsthistorikern Christina Kiaer motiverades denna 
alternativa relation till föremålen av en kritik kritik av den ka-
pitalistiska modernitetens possessiva förhållande till föremål. 
Här fanns i stället en vilja att utveckla en kamratlig relation till 
föremålen, där objektet fungerade som vad Kiaer beskriver som 
”an active, almost animate participant in social life”. Den jäm-
bördiga relationen mellan föremål och subjekt gick helt enkelt 
ut på att objektet var en agent i egen kraft.188

Informanterna i diaspora har uppfattat sina sensoriska domä-
ner på ett annat sätt när de flyttat på sig, erfarit att människor 
omkring dem sensoriskt uppfattat dem på sätt som förvånar 
eller överraskar dem.189 Att de exempelvis luktar eller låter opas-
sande, eller något annat som sätter de sensoriska dimensionerna 
ur balans och stör informanternas vanor av att betraktas eller 
erfaras. Igen, utan att avslöja för mycket, finns det teman där 
informanterna blir häpna, straffade eller överraskade angående 
deras sensoriska ”utsläpp”. På så sätt är även sensoriska reaktio-
ner geografiskt och socialt situerade. Avhandlingen utforskar 
de sociala koder som avgör vad som anses vara acceptabla sen-
soriska beteenden och uttryck för en specifik situering i olika 

188 Vad gäller föremål och dess agens har det en särskild plats för de ryska 
konstruktivisterna under 1920-talet som ville skapa en ny form av modernitet 
under bolsjevikerna, i vilket konstnärerna skulle delta genom att bryta ner den 
borgliga konsten och artikulera konst med socialt värde som svarade mot olika 
livsprocesser. Kiaer, 2005, s. 1.
189 Jag inspireras av Laura Marks som påminner om att filmer från andra 
kulturella sammanhang än ens eget kan, genom hur andra sensorium är system-
atiserade, aktivera sinnen som ens egna kulturella sammanhang inte stimulerar. 
På så sätt kan filmtittande förnimmas på andra sätt om filmen använder sig av 
exempelvis ljud eller ljuseffekter som skiljer sig från de vanemässiga kulturella 
uttrycken i det egna sammanhanget. Marks, 2000.
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rum, men också vilka förgivettagna sinnliga egenskaper ett 
sammanhang tar för givet.

Kulturella sinnen

Vid några av de sensoriska mötena, speciellt de som berörde mat 
och doft, har jag genom min egen aversion blivit påmind om 
hur det som vi uppfattar genom våra sinnen är ett mönster av 
perception som vi lärt oss. Våra sinnen är inte helt laglösa, utan 
formuleras via lokala regelverk. Även om sinnena är medel för 
vår perception och ”ger oss världen” (de tjänar instinktiva beho-
ven för exempelvis värme och näring) och opererar obemärkt för 
oss är de samtidigt en färdighet som måste tränas.190 Beroende 
på vanor och exponering blir subjekt mer eller mindre duktiga 
på att aktivera de olika sinnena.191 På så sätt är sensorisk percep-
tion och upplevelse inte bara en aspekt av kroppslig erfarenhet, 
utan precis som kroppen, en skapelse av kulturen och där-
med av social och kontextuell karaktär och skiljer sig över tid  
och rum.192

Geurts har diskuterat de kulturella konstruktionerna kring 
subjektets sensorium och menar att sinnena ”are made to be 
shaped by culture”.193 Enligt Geurts bär kroppen på perceptiva 
mönster som organiserar våra sätt att vara i världen med hjälp av 
sinnena som är kulturellt betingade genom habitus (i Bourdieus 

190 Vi är medvetna om att vi uppfattar (föremålen för vår perception) men inte hur 
vi uppfattar. Det här kan förstås genom hur våra sinnen verkar från en habituerad 
perceptuell bakgrund av kognitiva synteser. Den kroppsliga erfarenheten av våra 
sinnen skulle först bli påtaglig om de på något sätt störde våra sensoriska vanor, 
så som sensorisk förlust: blindhet, känselbortfall. Merleau-Ponty, 2012.
191 Geurts 2002, Classen, 1993, 1994, 2005.
192 Classen 1993.
193 Geurts, 2002, s. 234.
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mening).194 Det betyder att informanter som av olika anledningar 
delar habitus – för att de exempelvis tillhör samma socioekono-
miska klass eller lokalitet – också delar perceptionsscheman. 
Det betyder att de som delar sammanhang inte bara tänker på 
liknande sätt, de kan också känna på liknande sätt. På så sätt, 
menar antropologen Kathryn Geurts, är människors sinnen ett 
sätt att förkroppsliga kulturella kategorier och valörer. Krop-
pens kännande är anslutet till kulturella värden och aspekter av 
vad kulturella sammanhang anses som värdefulla.195 Sensorium 
har därmed ideologiska, politiska och estetiska dimensioner och 
funktioner vilka uppfostras genom olika sociala och kulturella 
pålagringar av skönhet eller smak.

Vithetens geografi

Likt andra sociala konstruktioner är vithet även ett geografiskt 
fenomen och det inkluderar temporala och rumsliga dimensio-
ner. Författaren Toni Morrisson föreslår att (den geografiska) 
artikulationen av vithet tar olika kroppsliga uttryck från staden 
till det rurala, där processen av rasifiering är sammanlänkad 
med hur vardagsgeografier är gjorda, förstådda och utmana-
de.196 Med andra ord är konstruktioner av vithet avhängiga 
rum. Därmed kan det finnas vissa skillnader hos de logiker 
som organiserar ras, klass och genus i Sverige och i Ryssland. 
Devalverade betydelser som de geografiska rummen etablerat 
inspirerade valet av en multilokal etnografi, det vill säga: att låta 

194 Habitus är Bourdieus begrepp som namnger hur delade historiska händel-
ser inom en social grupp (som klass) skapar sociala och kroppsliga lagringar av 
scheman, preferenser, smaker och omedvetna kunskaper. Bourdieu, 1990, s. 52.
195 Geurts 2002, s. 10.
196 Morrisson, 1992.
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flera områden fungera som fält. Beroende på om informanterna 
var situerade i Stockholm, Sankt Petersburg och Moskva så varie-
rade deras uppfattningar om begärliga former av vit femininitet. 
Konsekvenserna av det multilokala var att det ibland uppstod 
överraskningar när jag och informanterna tog in varandra. En 
viktig sinnlig aspekt som blev påtaglig genom förflyttningarna 
mellan fälten var kroppens dubbla sensoriska upplevelse och 
mellankroppslighet: vi ser, känner och luktar samtidigt som vi är 
sedda, kända och och erfarna via lukt av andra.197 De tolkningar 
jag har haft om informanternas sociala situering har inte alltid 
svarat mot de uppfattningar de har haft om sig själva.

När jag letade informanter via modebloggar priviligierade jag 
informanter vars estetik jag tilltalades av men valen reglerades 
också utifrån min oro att bli underkänd. Utifrån en upplevelse 
av att Stockholms modebloggare är elaka smala tjejer som un-
derkänner all avvikelse, valde jag de bloggare som jag uppfattade 
värderade alternativa uttryck. Ironiskt nog, utifrån att kroppar 
och femininitet betyder olika saker i olika teckensystem, sva-
rade mötet och verkligheten inte alltid upp mot den fantasin. 
De informanter jag uppfattat som ”alternativa” berättade att de 
ville presentera sig genom en, låt oss kalla det, konventionell 
femininitet. Och de informanterna jag varit oroliga för skulle 
avfärda mig på basis av bristande normativitet visade sig värja sig 
från konventionella genusanspråk. Min ursprungliga oförmåga 
att läsa olika ryska femininiteter tränades sedermera upp efter 
mina resor och möten.

Jag noterade att betydelserna av min egen genusspeci-
fika kropp också skiftade beroende sammanhang. Den queera 

197 Även om seende möjliggör perception och förståelse är det också ett medel för 
det motsatta, att begränsa sitt synfält för att undvika information. Merleau-Ponty, 
1968.
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femininitet som i Sverige kunde bli titulerad som ”kladdig” eller 
”krävande” blev i Ryssland läst som en konventionell form av 
femininitet. När vi såg, kände och luktade på varandra framkal-
lades uppfattningar som stred mot våra egna uppfattningar om 
oss själva och vår förkroppsligade vita subjektivitet. På så sätt har 
det sensoriska teckensystemet tillsammans med multilokal et-
nografi hjälpt mig att förstå hur vithetens geografi och fantasier 
om vit femininitet rör på sig och framkallar olika antaganden 
om ras och genus via det sinnliga.

Situering i det skeva

En trop som dyker upp i avhandlingen är den temporala an-
dra, en trop som jag associerar med besvärliga och oformliga 
kroppar, de som förnekar eller förnekas enformighet och rör 
sig över gränserna för kroppsliga, kulturella och tids-normativa 
sedvänjor. I avhandlingen fungerar tropen som en alltigenom 
politisk och kulturell term, eftersom den ämnar ge kropp åt den 
process av exkludering som sker i bildandet av sociala grupper. 
Det vill säga den process där accepterade kroppsligheter (kopplat 
till klass, funktion, ras och kön) hegemoniseras genom och på 
bekostnad av den temporala andra. På så sätt förkroppsligar 
den temporala andra på sätt och vis det skeva. Jag har här även 
inspirerats av litteraturvetaren Maria Margareta Österholm som 
skriver om flickig skevhet inom litteraturen och som plockat 
”bort prickarna på mönster och väljer monster”.198 Österholm 
skriver att monsterflickor, vilka förkroppsligar översvallande 
överdrivna anti-essentialistiska skeva former av femininiteter är 
”figurationssystrar” som befolkar ett ”mittemellanförskap”, ett 

198 Österholm, 2012, s. 78.



116 bruten vithet

varande av att vara varken eller. Jag låter ”figurationssystrarna” 
fungera som en ohelig allians för de som har en predisposition 
för annanhet, som har upplevt sig själv som främmande i nor-
merande kulturella sammanhang, vare sig det är en fråga om 
sexualitet, ras, genusuttryck, klass, funktionalitet eller kropps-
storlek. Dessa systrars skevheter är i huvudsak visuella hos 
Österholm och därmed är mitt bidrag att låta deras skevheter 
bli märkbara även genom doft och känsel. På samma sätt som 
systrarnas kroppsliga gränser väller över och infekterar ögonen 
gödslar de näsan och kliar på huden.

Jag har skrivit från en förkroppsligad erfarenhet av att själv 
ha upplevt en klass, kropps- och sexualitetsmässig obekvämhet 
med och i världen, hemmahörande med sådana figurations-
systrar. Jag har värjt mig från det fenomen som Wray kallar för 
”victim chic” genom vilket vita subjekt upplever sig behöva an-
lägga en underordning för att kunna applicera ett anti-rasistiskt 
perspektiv.199 Däremot har jag vid tillfällen låtit mina queera och 
klassbaserade erfarenheter av (queera) praktiker, relationer och 
tolkningar av femininitet fungera som en metodologisk figura-
tionssysterposition som öppnat upp för inte minst mina queera 
informanter att prata. Något som varit särskilt effektivt för de 
queera informanter som, boende i Ryssland, har erfarenheter av 
att bli ifrågasatta för sin sexuell orientering. Även om det sexu-
alpolitiska landskapet skiljer sig radikalt mellan Ryssland och 
Sverige, vilket gjort att våra marginaliserade erfarenheter varit 
långt från desamma, inbillar jag mig att min queera situering 
varit betydande för de öppna svar jag fått från dessa informanter. 
Mitt queera förkroppsligande hade också sina vinster i mötet 
med informanter i Stockholm som upplevde att deras vita kropp 

199 Wray, 2006.
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blev devalverad i relation till den vita medelklassfemininiteten 
i Stockholm.

Nog kan också min egen upplevelse av underordning vad 
gäller klass vara ett uttryck för en retroaktiv identifikation, så 
som stadsvetaren Wendy Browns tänkande kring priviligierade 
subjekt som inte lyckas syna sina samtida privilegier utan ”hål-
ler fast vid sin historiska skada”.200 En kritik som springer ur 
Nietzsches ”ressentiment” där ett förbittrat subjekt krampar fast 
i uppfattningen om att ha varit utsatt för ett externt ont, och nu 
agerar oförsonligt mot sin omgivning.201 Kanske är upplevelsen 
av min queera kropp och klasshistoria inte sensoriskt identi-
fierbart, måhända har jag oavsiktligt införlivat medelklassiga 
uttryck av femininitet även om min intention varit annorlunda. 
Möjligtvis förnims en klassbaserad obekvämhet genom mina 
rörelser, vilket kan förstås via Bourdieus förslag på hur klass 
omedvetet flyttat in i våra vanor genom rörelser och hastigheter, 
i det rutinmässiga, i en ”andra natur”, där det krävs någon av 
liknande bakgrund för att identifiera detta.202

Om kroppen tänks genom handlingens form är det skeva 
inte främst något vi är, utan något kroppar gör. Min situering 
har motiverat mina avsikter: att aldrig andragöra människor. 
Med denna bakgrund ämnar jag inte att befria mig från ansvar 
eller tro mig vara i position att skriva om svåra teman utan att 
ständigt riskera återinskriva antaganden jag ämnar motbevisa. 
Även om ändamålet varit givet kan effekten bli den motsatta. Jag, 

200 Brown, 2008.
201 Nietzsche, 2002.
202 Ett exempel är hur vi pausar i ett samtal eller placerar fingrarna när vi bär 
ett vinglas. Enligt särskilda borgerliga vett- och etikettsregler skall fingrarna bära 
glaset vid dess stjälk och aldrig vid dess kupa, på så sätt påverkas vinet varken 
av kroppstemperaturen eller kladdiga fingermärken. Ett exempel på hur klass 
kan identifieras via vanor och en kroppslig lagring av kunskap. Bourdieu, 1990.
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likt alla andra forskare, skriver alltid utan garantier. Även om jag 
med hjälp av postkolonial och de-kolonial teori försökt röra mig 
bortanför både en vit epistemologi och ontologi kan jag alltid 
bli anklagad för att välja referenser från den vita västerländska 
kvinnans perspektiv. Här inträffar ytterligare en ambivalens, 
eftersom jag annars riskerar att appropriera den andre för mina 
syften. Jag kan inte prata från en annan position, eftersom jag 
skriver en avhandling från just min situerade tillvaro i världen.

Vad min sociala situering därmed fyller för funktion är mina 
försök att praktisera en vad vetenskapsteoretikern Donna Hara-
way kallar ansvarsfull forskning, vilken utgör en central ram för 
den genusvetenskapliga traditionen i vilken jag är uppövad.203 Jag 
har, som sagt, försökt underkasta mig ett kunskapande genom 
förkroppsligande, som konstituerar en radikal empirism. Genom 
min position av förkroppsligande reflekterar jag också kring den 
pågående marginaliseringen av femininitet inom feministisk 
teori och lyfter upp hur femininitet som ett förkroppsligande 
kan öppna upp för transformativa möjligheter i vad som räknas 
som kunskap. På så sätt fungerar förkroppsligande också som 
ett epistemologiskt verktyg: att lägga fram argument i vilken det 
levda förkroppsligandet av femininitet opererar som en radikal 
teori och praktik.

Även den form av skrivande som står i motsats till den ra-
tionella kroppslösa forskaren räknar jag in som en situerad 
och avlänkande metod. Inspirerad av Österholms parafras om 
att ”skriva om skeva flickor på skeviska” vill jag välkomna ett 
blommigt språk, något som ofta reduceras till en domän av ove-
tenskaplig känslobelastad femininitet.204 Att skriva från en plats 

203 Haraway, 1988.
204 Österholm, 2012, s. 86.
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associerad med femininitet har också motiverat mina sensoriska 
tillägg. Irigaray påminner oss om hur det visuella förbinds med 
kontroll och maskulinitet och det taktila med femininitet och 
föreslår att alternativa epistemologier kan grunda sig i femini-
serade former av känselperception.205 Inspirerade av det taktila 
och, återigen, ryska konstnärer tänker jag också på den ryska 
modernisten, konstruktivisten och textilkonstnären Liubov 
Popovas. Inom den maskuliniserade och konstruktivistiska in-
dustrin återtog hon feminiserat hantverk och blev av sin student 
beskriven som att hon jobbade ”ladylike” (damskoi), ett begrepp 
associerat med känsel, sinnesförnimmelse och femininitet.206 
Med det sagt skulle jag vilja hävda att jag har försökt författa 
denna avhandling just ladylike, genom feminiserarad känsla och 
sinnlig erfarenhet.

Att inte låta vithet skrivas från ett perspektiv  
från ingenstans

Att som vit forska på vithet inom ramen för en synnerligen vit 
forskarskola kräver också en tydlig situering. Det aktivistiska 
ärendet, som sammanfogar kritiska ras- och vithetsstudier 
och feministiska studier, och som orienterar sig bortanför det 
positivistiska antagandet om neutrala forskare som forskar om 
universella ämnen, kan till viss mån uppnås genom ett för-
kroppsligande av forskarens erfarenheter. En sådan metod är 
att forskaren placerar sig själv i processen av empirisk analys 
och undersöker sina diskursiva och ideologiska begränsningar 
respektive förutsättningar. Det auto-etnografiska temat fungerar 

205 Irigaray, 1993.
206 Kiaer, 2005, s. 96.
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också som ett mellankroppsligt imperativ, även om det utgår 
från ett kännande som springer ur enskilda kroppsliga erfaren-
heter syftar det samtidigt till att aktivera ett vidare ontologiskt 
tänkande och adressera hur vitheten är en process av görande i 
ett oundvikligt samspel med andra.

Den kritiska rasforskaren och filosofen Lewis Gordon har 
påmint om hur ras är en komplex process som inte bara gör sig 
uppenbar genom explicita rasistiska praktiker, utan artikuleras 
omedvetet i vardagliga situationer.207 Med utgångspunkt i kul-
turteoretikern och sociologen Stuart Halls kritik av begreppet 
ras som ”given” av naturen, är rasism en av de mest naturalise-
rade ideologierna, och fungerar därför som en aktiv kraft som 
skapar essentialiserade genus-och rasmässiga subjekt bortanför 
vår medvetenhet.208 Frankenberg drar i sin tur uppmärksamhe-
ten till det epistemologiska och menar att vita subjekt delar en 
epistemologi, ett unisont sätt att förstå och känna världen. Hon 
föreslår att vita människors rasifieringsprocesser påverkar deras 
perspektiv på tillvaron.209 Ett av avhandlingens centrala anspråk 
är att nyansera detta och diskutera hur alla vita kroppar inte 
delar en enhetlig uppfattning eller kunskap om världen, eftersom 
det finns (ofta klassmärkta) vita grupper som blivit exklude-
rade i vita rum. Däremot, menar jag, kan det finnas en lokal 
vit epistemologi som tar form i olika forskningsrum. Vad gäller 
utförandet av denna avhandling har det inneburit att hantera de 
dolda och normaliserade akademiska vanorna som springer ur 
vita privilegier och analysera hur dessa privilegier stabiliseras i 
ett kollektivt forskningssammanhang.210 

207 Gordon, 1999.
208 Hall, 1997.
209 Frankenberg, 1993, s. 235.
210 Crenshaw, 1991.
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I en forskningsskola med fokus på kritisk teori, som privile-
gierar den vita mannens kanon som medel för sin kritik, är det 
extra viktigt att rannsaka dessa teman och motstå vit assimila-
tion. Faran uppstår när exempelvis kritisk teori är beslagtagen av 
privilegierade akademiker som inte ifrågasätter de institutionella 
strukturer som utgör grunden för de förtryck de kritiserar.211 Det 
innebär att det finns modeller för forskning som maskerar och 
upprätthåller vita privilegier. Effekterna kan vara en oförmåga 
att identifiera rasism i oss själva eller i våra vetenskapliga insti-
tutioner. Det upprätthåller också det ideologiska förmörkande 
kring både institutionell rasism och personliga vita privilegier 
som härrör därur.212 Detta kan innebära att forskare riskerar 
att stabilisera de specifika raspositioner de haft som intention 
att utmana, eftersom dessa positioner är inskrivna i väggarna, 
datorerna, samtalen, föreläsningarna och böckerna som hjälper 
till att skriva avhandlingen.

Samtidigt varnar Ahmed för att bli allt för upptagen med att 
markera vithet, då gesten i sig inte omstörtar en rasistisk politik 
eller motiverar människor till handling.213 Erkännandet av vita 
privilegier kan också intensifiera dessa privilegier. Enligt Ahmed 
riskerar antirasistiska språkakter, vilka positionerar vita anti-
rasister som icke-rasister, att förstärka vita privilegier genom hur 
anti-rasism riskerar att öppna upp för en möjlighet att lokalisera 
rasism som något som sker av någon annan, någon annanstans. 
Att hävda att en överskrider rasismen kan resultera i ett miss-
lyckade vad gäller ansvar som i sin tur ger möjlighet att behålla 
och dra nytta av rasism.214

211 Hooks, 1990, s. 54–55.
212 Crenshaw, 1991.
213 Ahmed, 2004a, s. 12.
214 Ahmed, 2004a, s. 2.
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En annan orsak till varför forskaren skriver in sig själv inom 
kritiska rasstudier kan förstås genom Frankenberg, som menar 
att vit femininitet antas ockupera den orörda universella posi-
tionen vilken hålls för att vara rasmässigt omarkerad.215 Ahmed 
bekräftar detta med en kritik om att vita subjekt anser att ras 
inte är en angelägenhet som berör dem, genom ett antagande om 
att sakna en rasposition.216 För att utmana detta har bland annat 
Ahmed visat på betydelsen av att teoretisera hur vithet levs och 
uppträder och är långt från universell och osynlig: ”whiteness 
is only invisible to those who inhabit it”.217 Även om jag hål-
ler med Ahmed i avseende att den vita kroppen betraktas vara 
neutral och utan ”ras”, värjer jag mig ifrån antaganden om att 
vithet eller den vita kroppen skulle vara osynlig. En anledning 
är att detta antagande privilegierar synen och det visuella som 
det huvudsakliga sinnet att förstå vithet (synlig/osynlig). En an-
nan anledning är att jag, likt Alcoff, anser att vithet aldrig har 
varit osynlig, utan passerat utan förklaring och till skillnad från 
exempelvis svarta subjekt har vita subjekt avnjutit ett a priori 
berättigande. Alcoff skriver 

whiteness is in transition, then, not because it is becoming vi-
sible for the first time, but because its meaning is changing in 
ways that call white cultural dominance to account. Whiteness 
was visible before, as necessarily so in any segregated society, but 
its dominance was naturalized to such an extent that it required 
no justification, no commentary, no analysis.218 

215 Frankenberg, 1993.
216 Ahmed, 2004a, s. 58.
217 Ahmed, 2012, s. 35.
218 Alcoff, 2006, s. 261.
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Vad som talas om i termer av synlighet/osynlighet är snarare en 
fråga om vithetens position, dominans och hegemoni än själva 
kroppen. Alcoff fortsätter: ”what is becoming more widely vi-
sible, then, is not whiteness, but white domination, that is, the 
hegemony of whiteness in the public domain”.219 Med andra ord, 
har vithet alltid varit synlig, men dess dominans eller överord-
ning har naturaliserats och därmed osynliggjorts.

Möten med informanter 

I början av kapitlet presenterade jag informanterna i all hast. 
Här följer nu en mer detaljerad beskrivning av våra möten och 
de metoder jag använde för att etablera tillit och kontakt. 

Informanterna boende i Stockholm fann jag genom ryska 
vänner, vilka i sin tur lät mig finna andra informanter. Infor-
manterna blev därmed ett resultat av andras rekommendationer 
fram om egna val, men utifrån premissen att de var intresserade 
av mode. Informanterna skilde sig från varandra i termer av hur 
länge de bott i Sverige, varifrån de kom i Ryssland och hur de 
uppfattade sin relation till Ryssland. Några av informanterna 
kom från de ryska storstäderna och andra som kom från min-
dre provinser runt om i Ryssland. Informanterna i Ryssland 
fann jag genom att aktivt söka efter modebloggar som attra-
herade avhandlingens krav på en viss målgrupp, vilket var vita 
kvinnor i åldrarna 20-40 med en viss mode-profil. Skälen till 
informanternas flytt har varierat, det kunde vara på grund av 
kärlek, utbildning eller jobb. Jag träffade informanterna glest 
fast regelbundet under åren 2012–2018. Den första omgången av 
intervjuer genomfördes oktober 2012 och den sista intervjun tog 

219 Alcoff, 2006, s. 261.
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plats januari 2018. Vid intervjuerna utgick jag till en början från 
färdigformulerade frågor vilka kom att förändras i takt med att 
min frågeställning förändrades. Intervjuerna antecknades och 
spelades in och transkriberades och tematiserades senare av mig.

Ingen uppmärksamhet är investerad vid modebloggen, för de 
fall jag fann informanter via deras bloggar, vilken istället fung-
erade som ett medel för mig att finna, adressera och locka till 
mig främlingar i ett stort land där jag innan avhandlingens start 
varken känt en själ eller satt min fot. Några år in i avhandlingens 
arbete och efter åtskilliga besök, upphörde ”blogg-fiskandet” 
som mitt primära sätt att komma i kontakt med nya informanter. 
Modebloggerskorna som cirkulerade i varandras medvetande 
och genom delade virtuella gemenskaper introducerade mig till 
andra informanter som de misstänkte skulle leda till utvecklande 
utbyten för båda parter. De var allt ifrån designers och stylister 
till modejournalister. Vid två tillfällen deltog min syster under 
uppföljningsintervjuer och sensoriska observationer, något som 
visade sig ha en god påverkan. Min systers ingripande kommen-
tarer gjorde mötena mer dynamiska och glupskare, i termer av 
nyfikenhet och frågor. Närvaron av min systers tolkningar kring 
vad hon erfor påminde om betydelsen av mellankroppslighet 
och hur förkroppsligande alltid är medierat via våra möten med 
andra. Onekligen har min systers tolkningar och (kroppsliga) re-
aktioner också påverkat mina egna upplevelser och erfarenheter.

Som jag beskrev tidigare i kapitlet har jag träffat informan-
terna på alltifrån fik, restauranger, tunnelbanor och marknader 
där den specifika platsen inspirerat olika former av samtal. 
Exempelvis var det enklare att få uppfattningar om informan-
ternas sensoriska preferenser när de tog mig till platser där de 
ämnade visa något. Jag fick inte bättre utsagor från de jag träf-
fade fler gånger, däremot kunde de hjälpa mig att tolka andras 
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kommentarer, som jag av olika anledningar inte förstått. På 
så sätt fungerade de som levande ryska lexikon. I någon slags 
intresseekonomi var våra möten jämna. De informanter som 
orienterade sig mot väst blev smickrade av intresset från Sve-
rige. Vid flera tillfällen lät dem mig fotograferas och pryda deras 
modebloggar. Givetvis har betydelsen av våra möten inte varit 
densamma, jag var där på fält och de mötte mig i kraft av egna 
personer som, med generositet, nyfikenhet och fåfänga gav mig 
både tid och berättelser.

Som en sidoeffekt av mitt fokus på kroppslighet framträdde 
frågan om skam (inför den egna kroppen, inför andra, inför be-
tydelse av sin situering), ett tema som jag aldrig explicit frågade 
om men som återvände och aktualiserades hos alla informan-
ter, genom skammens intima förbindelse med kroppen. Att 
skamdiskurser så tydligt fick utrymme kan också ha något med 
mode-informanterna själva att göra, vilka är självgranskande 
och tenderar att göra sina kroppar till föremål för andras och 
sin egen uppmärksamhet.

Vissa intervjuer har skett på svenska och andra på engelska, 
för att inte blanda svenska och engelska citat har jag valt att över-
sätta de engelska citaten till svenska. Detta har också tjänat syftet 
att få flyt i språket, då växlingarna från svenska och engelska 
kan upplevas som en distraktion, något som redan belastas av 
de engelska referenserna. Ett annat skäl, och kanske huvudskälet 
som motiverat detta val är upplevelsen av distans som de engel-
ska citaten kan skapa. Ett av avhandlingens många ärenden är 
bland annat att motverka upplevelsen av den radikala skillnaden 
mellan Sverige och Ryssland, vilket språk kan bidra till.
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Förändringar i modus

Även om jag har använt mig av ett förstapersonsperspektiv för 
att beskriva mina egna levda förkroppsligade erfarenheter, har 
skrivandet av de sensoriska observationerna och vad de väckt 
i kroppen ägt rum retroaktivt. De sensoriska impulserna, till-
stånden och erfarenheterna beskrivs i avhandlingen är förmedlat 
via minnet av händelserna och genom de kroppsliga tillstånd 
som låter mig möta världen just vid det tillfället. Det är där-
med viktigt att ifrågasätta uppfattningen av stabilitet gällande 
det etnografiska jaget och istället lyfta fram det performativa 
etnografiska jag som tar plats i forskningsprocessen. Eftersom 
jag skriver in mig själv i avhandlingen så gör jag inte bara en 
avhandling på särskilda sätt, utan jag framställer också mig själv 
som ett sensoriskt situerat forskarjag.

Onekligen har olika arbetsperioder satt mig i arbete på olika 
sätt, från ett intensivt deltagande med mina informanter, till 
ett ivrigt läsande för att återvända och ställa nya frågor till 
nya informanter, eller till de jag träffat tidigare. Eftersom jag 
besökt, lämnat och återvänt till avhandlingens multilokaliteter 
och människor får även fältet och dess gränser betydelse genom 
destabilisering av vad som är hemma, borta, närhet och dis-
tans. Processen skapar också olika tidshändelser för projektet: 
berättandet från informanterna har en tid, översättningen av 
deras berättelser till ett narrativ har en annan tid. Detta är en 
process som upprepats när jag åkt tillbaka och tagit med mig 
de insikter som processen gett mig, vilket skapar ett särskilt 
narrativ och känsla av att ”veta” hela historien.220 Precis som 

220 John Berger beskriver processen avseende tid och berättande på följande vis:
”What separates us from the characters about whom we write is not knowledge, 
either objective or subjective, but their experience of time in the story we are 
telling. This separation allows us, the storytellers, the power of knowing the 
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informanterna är det etnografiska jaget kontingent, pluralt och  
varierande.

Informanternas berättelser är aldrig stabila eller färdiga, 
utan ändras från möte till möte. Människor lever liv och deras 
historier fortsätter, förhandlas och omvandlas efter att jag har 
lämnat dem. Under frånvaron från fältet har informanterna 
förändrats, vissa har färgat håret, andra har erfarit händelser 
som radikalt ändrat deras perspektiv på tillvaron. Även jag har 
förändrats och därmed min egen subjektivitet som tar plats i 
undersökningsprocessen. Livet ger inte alltid den frid vi före-
ställt oss, förlust och sorg låter hjärtan ruttna och tvingar in 
nya fokus i livet vilket får konsekvenser för en avhandling som 
skrivs genom den kännande och tänkande kroppen. Den rörliga 
processen avspeglas i avhandlingens olika modus i språket och 
avhandlingens olika teman. Rörligheten återspeglar sig också 
i mötet med informanterna, där olika tillstånd aktiverat olika 
former av möten och frågor, andra mer distanserade och/eller 
intima än andra.

Emotionellt arbete

För att få informanterna att resonera kring sina förkroppsli-
gade erfarenheter av den vita kroppen har inte bara haptiska 
experiment och ett sensoriskt deltagande varit avgörande, utan 
också ett emotionellt arbete. Med det menar jag den emotionella 

whole. Yet equally, this separation renders us powerless: we cannot control our 
characters after the narration has begun … The time and therefore the story 
belongs to them, yet the meaning of the story, what makes it worthy of being 
told is what we can see and what inspires us because we are beyond its time. 
Those who read or listen to our stories see everything as through a lens. His lens 
is the secret of narration, and it is ground anew in every story, ground between 
the temporal and the timeless.” Berger, 1984, s. 30–31.
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kroppsliga och verbala kompetens som uttalar ett intresse för det 
som berättas, visas eller ombeds att bli luktad på eller beröras. 
Det kan framstå som ett banalt element att redovisa, men jag kan 
inte nog understryka dess avgörande betydelse för att etablera 
tillit. Vid ett tillfälle råkade jag lägga pannan i djupa veck när jag 
hade munnen full av sträv rysk choklad, eftersom det var ett sti-
muli som mitt kulturella landskap inte lärt mig att uppskatta, så 
spottade jag ut chokladen. Den perceptiva informanten tog notis 
om min handling och frågade om jag ansåg att chokladen var 
äcklig, oförmögen att läsa av rummet svarade jag sanningsenligt 
och förolämpade hennes sensoriska landskap. Resten av inter-
vjun gick åt till att kompensera för den briserade stämningen.

Vid ett annat tillfälle blev jag bekant med att gränserna för 
intimitet och närhet också har en känsel och kastade mig i fam-
nen på en informant när vi skulle ta avsked, vilket resulterade i 
blossade kinder och genans från bådas sidor. Senare fick jag veta 
att Sverige och Ryssland har olika kramkulturer, om kramar i 
Sverige sträcker sig till människor vi inte nödvändigtvis känner 
nära, har den ryska kramkulturen andra komponenter – där 
kramens intimitet är reserverat för de som betyder något. Efter 
dessa erfarenheter identifierade jag betydelsen av att skapa tillit 
genom att bekräfta deras sensoriska horisont. Eftersom sinnen, 
och vad vi uppfattar som ”gott” eller ”äckligt”, ”nära” eller ”på 
distans” avspeglar vår kulturella, klass- och rasmässiga situering 
kan ett sådant avfärdande också uppfattas som ett avvisande av 
informantens specifika situering.

Ytterligare medel för att etablera tilltro består i hur jag 
presenterat delar av min förkroppsligade situering och subjekt-
positionering. Jag har låtit avtäcka de delar av mig själv som jag 
misstänkt skapat förtroende för olika informanter, beroende på 
vad jag uppfattat att informanterna anser är egenskaper eller 
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erfarenheter de kan relatera till. Till de queera informanterna 
har jag markerat min lesbiska subjektivitet för att kommunicera 
att vi (till viss del) kan dela liknande erfarenheter. För de mode-
intresserade har jag försumligt slängt fram min högra underarm 
för att blotta det Chanel-märke jag låtit rista in. För de litterära 
och teaterintresserade har jag poserat med några funderingar 
kring Anton Tjechov. Jag har försökt smickra informanterna 
med mitt opera- och balettintresse rörande Ryssland.

Till intervjuerna kom både jag och informanterna uppklädda, 
en gest som för egen del handlade om att etablera en ”mode-
legitimitet” samt att jag, som jag tidigare nämnt, var nervös inför 
möjligheten att bli underkänd. Jag svarade på informanternas 
kroppsliga dekorationer med förtjusning och nyfikenhet och 
lät informanterna berätta om hur de motiverat sina kläder, vad 
de ville representera, hur de hade känts, både som känsla och 
beröring. Innan intervjun kunde vi jämföra betydelser av val 
av symboler: betydde informanternas avskalade nagellack eller 
utväxt i håret detsamma som det gjorde för mig, i termer av klass 
och genus och mode? Det uppklädda scenariot fungerade som 
ett underlag för samtalen och möjliggjorde en kontextualisering 
kring tolkningar av kroppslighet som informanterna iscensätter 
i sina vardagsliv.

Jag har för den delen inte försökt likställa mig med någon av 
informanterna, eller likställa dem med varandra i förhållande 
till kroppsliga erfarenheter. Istället för att hävda likheter mellan 
informanterna, tittar jag på deras liknande upplevelser och er-
farenheter kring den gemensamma ”antagonisten”, det vill säga 
den temporala andra. Det här är särskilt viktigt i etnografiskt 
arbete som medel för att skapa förtroliga relationer och för att 
få informanten att berätta om sitt liv och sina erfarenheter. Om 
informanten uppfattar att min intention som forskare inte är att 
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underkänna eller ifrågasätta deras liv och erfarenheter, eftersom 
de påminner om mina egna, kommer de förhoppningsvis också 
bjuda in mig till deras liv, platser och tankar.

Jag har försökt vara närvarande och ärlig mot materialet 
genom att låta det vara motsägelsefullt och paradoxalt. Jag har 
också försökt underkasta mig informanternas utsagor och inte 
ifrågasätta dem vid de tillfällen de förvånat mig, med undantag 
för nedsättande utsagor om ras och annanhet. I min bok är ra-
sistiska kommentarer oacceptabla oavsett relation.

Med denna sensoriska och förkroppsligade situering är det 
nu dags att låta avhandlingens empiriska och analytiska sektion 
träda fram.
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Kapitel 4 

Temporala andra, vithet och 
(o)moderna kroppar

Här (i Sverige) finns en Rysslandsfobi, en gammal kommunis-
trädsla. Det kom en ubåt och media bah: Ryssland anfaller! 
Ryssland tar över Gotland! Ryssland framställs som galet och 
efter med allt som är viktigt för Sverige: hbt-rättigheter, feminis-
tisk frigörelse, demokrati, ociviliserad ledare och så vidare. Det 
som Sverige har, det som Sverige kan, kan eller har inte Ryssland. 

Lesya, en 33-årig grafisk designer som sedan några år är 
bofast i Stockholm redogör för en upplevd Rysslandsfobi som 
inbegriper föreställningar om de totalitära aspekterna av Ryss-
lands historia av sovjetisk kommunism. Genom att underkännas 
i politiska rättvisefrågor (feminism, hbt-frågor) som är betydan-
de för den svenska exceptionalismen, blir Ryssland en geografisk 
och imaginär enhet som föreställs vara situerad ”efter” Sverige 
i tiden, utifrån självskrivna idéer om landets demokratiska och 
progressiva status.221

221 Ylva Habel, 2012. Se också Paulina de los Reyes och Diana Mulinari, 2005, 
om hur jämställdhet blivit en del av en svensk diskurs, eller Anna-Maria Sörberg 
på temat homonationalism, där hbtq-frågor används som medel för nationer att 
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Sabina, en 28-årig textildesigner, också hon tillhörande rysk 
diaspora i Stockholm, beskriver hur ryska människor i Sverige 
betecknas som en ”underklass”, inte för att de saknar ekonomiska 
resurser, utan på basis av föreställningar om moral och karaktär. 
Nastya, 31 år, som bott i Sverige i större delen av sitt vuxna liv  
förklarar:

Det känns som vi är någon underklass här, typ att vi inte har 
någon moral, jag har hittat listor på internet med bilder från 
Ryssland med tandlösa män som super, jag har hört vänner 
klaga på ryska turister de träffat när de på resa, att de till skillnad 
från svenskar inte vet hur de ska uppföra sig: utan typ fufflar 
eller tränger sig i kön, och sen har vi kvinnan i leopardkläder 
och päls, fast i 80-talet.

Bilden av Ryssland som både Lesya, Sabina och Nastya identi-
fierar ger sken av ett land som saknar alla de egenskaper som är 
centrala för en svensk självbild, vilket kommer att situera Ryss-
land efter Sverige rent tidsligt. Att länder anses vara ”efter” andra 
länder är en dominerande trop i europeiska historiografier. Idén 
har också slagit rot i hur den kapitalistiska moderniteten struk-
turerat föreställningar om Östeuropa och Ryssland som något 
som ligger efter väst. Historikern Larry Wolff menar exempelvis 
att själva termen Östeuropa är ett ideologiskt uttryck som här-
stammar ur upplysningstidens framskrivande av gränser mellan 
civilisation och icke-civilisation.222

stärka en upplevd modernitet, ett sätt att strukturera annanhet där ”de an-
dra” är omoderna homofober, till skillnad mot de nationer/partier som genom 
en investering i hbtq-frågan stärker sin upplevelse att vara modern. Sörberg,  
2017.
222 Wolff, 1994.
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Dessa idéer är inte baserade på materiella förhållanden, ar-
betsmarknadspositioner eller kulturellt kapital, utan snarare på 
fantasier om geografi och temporalitet. I det här kapitlet un-
dersöker jag hur vithet kan förstås i termer av såväl tidslig som 
rasifierad modernitet. Jag försöker via informanternas utsagor 
om moderna respektive förlegade förkroppsliganden visa hur 
det finns hierarkier av moderniteter – den socialistiska och den 
kapitalistiska – vilka samtidigt skapar hierarkier av vithet. Jag 
försöker till exempel visa hur idén om den blonda ryskan för-
kroppsligar en bruten otidsenlig vit femininitet, och hur hon 
härigenom exemplifierar den trop jag kallar för den temporala 
andra.

Att vara tidsmässigt ”efter”

Men varifrån kommer dessa idéer om tid? Och vad betyder 
det när ett geografiskt område anses tidsmässigt efter ett annat 
område? Varför inbillar sig människor boende Sverige (vilket 
själv är en periferi i förhållande till Västeuropa) vara centrum 
i en samtid där Ryssland, en gammal stormakt, är en temporal 
periferi? För att förstå detta behöver vi få fatt i idén om hur 
tid kan förstås som något som organiserar inte bara geografisk, 
men också mänsklig skillnad. För att göra detta tar jag hjälp 
av postkoloniala forskare som tagit idén om tid och geografi 
på allvar. Enligt Fabian har geografiska platser länge uppfattats 
genom tidsstadier, där områden antagits vittna om den ”univer-
sella” människans historia i termer av olika epoker och stadier 
av mänsklig utveckling.223

 

223 Fabian, 1983, s. 11–12.
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Det var den europeiska och sekulära upplysningens universella 
anspråk kring historia och kunskap som formade eurocentriska 
antaganden om människors utveckling. Den europeiska (och 
koloniala) civilisationen, som plats och kultur, ansågs fullborda 
det mänskliga ödet. Genom en europeisk modernitet, geografiskt 
situerad i väst, och förkroppsligad av moderna (vita kristna hete-
rosexuella) borgerliga män formulerades ett kapitalistiskt förslag 
på hur världens framtid skulle organiseras. Den koloniserade 
världen framställdes som underutvecklade ociviliserade territo-
rier när det kom till människans utveckling. Detta var områden 
som uppfattades vara primitiva, oförändrade och definierade 
genom det förflutna.224

Dessa idéer var verksamma under den senare kolonialtiden 
och praktiserades inom vad Hegel benämnde ”Europas hjärta” 
(Tyskland, England, Frankrike) under 1800-talet, med dess över-
gång till eller överlappning med imperialism och det så kallade 
’civilisatoriska uppdraget’. Genom uppfattningen om Europas 
evolutionära framgång syftade förnekandet av kolonialområ-
denas samtidighet till att underkänna vissa nivåer av social och 
politisk utveckling och därmed legitimera kolonial dominans 
över dessa områden. Den västerländska tideräkningen och den 
moderna vita mannen ansågs resa på vågkrönet av den nya tiden 
och definierade de erövrade kolonierna som varande i behov 
av kolonialt ledarskap och utveckling. Endast ingripanden av 
den koloniala staten, motiverad av imperialism och kapitalism, 

224 Fabian, 1983, Chakrabarty, 2000, Massey, 1994. Det kan förefalla som en 
paradox, att upplysningen – känd för att artikulera idéer om jämlikhet, frihet 
och solidaritet – samtidigt kunde formulera en rasiferad hierarki. Det här var 
ett dilemma som enligt Azar kunde kringgås genom att förneka vissa grupper 
deras mänsklighet och därmed exkludera dem från frågor som rörde jämlikhet. 
Ett medel för att avhumanisera ”de andra”, var genom hävdandet att de saknade 
rationella eller förnuftiga förmågor. Azar, 2001. 
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kunde bryta detta statiska liv och återsätta den koloniserade 
inom (europeisk) historisk tid.225

Detta sätt att förstå geografiska områden i termer av tid har 
litteraturvetaren Anne McClintock begreppsliggjort i termer av, 
vad hon kallar, ”anachronistic space”, en anakronism som hos 
henne handlar om att en rörelse över ett imperiums kolonise-
rade rum samtidigt är en rörelse bakåt i tiden.226 Detta begrepp 
kan förvisso beteckna koloniala relationer inom ramen för det 
ryska imperiet, men vars grundidé om tid som något linjärt och 
platsbundet också, vilket jag kommer att visa, är relevant för att 
förstå relationer mellan öst och väst. Det är ett begrepp som in-
begriper en hierarkisering av världens områden och människor, 
vilka härigenom bland annat organiseras via normativa antagan-
den om tid. Denna tidsskala, där ”andra” kulturer tenderar att 
jämföras med det västerländska samhället och dess händelser, 
fungerar som konstant standard för framsteg och civilisation, 
och inkluderar även idéer om Rysslands tidsliga situering i för-
hållande till Sverige. 

Under kalla kriget (1946–1990) var världen betraktad som 
uppdelad i två binära poler i en global och ideologisk kamp 
mellan framförallt stormakterna USA och Sovjetunionen (med 
ett inflytande som då sträckte sig över stora delar av Östeu-
ropa) vilka representerade olika moderniteter. Den Sovjetiska 

225 Det innebär förstås inte att de koloniserade existerande utanför historien. 
James C. Scott har markerat att det förebyggande tillståndet mot kapitalbildnin-
gen i sig har varit historiska händelser. Scott, 2009.
226 McClintock, 1995, s. 40. De olika europeiska kolonisatörerna, med olika 
intressen och ärenden för deras koloniala praktiker, organiserade ett prospekt 
för ”utveckling” dikterade utifrån deras specifika kapitalistiska visioner för fram-
tiden. För de koloniserade länderna innebar det, bland annat, ett bortryckande 
av olika lokala praktiker, institutioner, kulturella uttryck, och ett införande av 
kolonialmakternas egna. Förändringarna varierade utifrån vilket land som kol-
oniserade, och vilket land som koloniserades.
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antikapitalistiska socialistiska moderniteten och den kapitalis-
tiska moderniteten presenterade olika agendor för framtiden 
och stred mot varandra i en tävlan om progressivitet och vem 
som hade högst levnadsstandard. Sovjetunionens sammanbrott 
1991 inbegrep inte bara en förlorad socialistisk modernitet och 
framtid, utan blev också, genom sviterna av den kapitalistiska 
modernitetens temporala logik och idealism (det linjära utveck-
lings- och historienarrativet), tidsligt situerad efter Europa och 
förvandlad till den kapitalistiska modernitetens dåtid. 

Till följd av den nya tillvänjningen till den kapitalistiska 
moderniteten ansågs Östeuropa vara en enhetlig geografisk 
och social massa som var ohjälpligt ”efter” väst, med en vilja 
att bli befriade av väst.227 En viktig dimension i den kapitalis-
tiska moderniteten var med andra ord de tidsmässiga linjer 
som sattes mellan olika grupper och som, influerade av samtida 
rasvetenskapliga diskurser, framställde världen som indelad i 
rasifierade tidshierarkier. I denna tankemodell spelade idéer 
om icke-vita kroppars ociviliserade tillstånd och placering i det 
förflutna en central roll för att legitimera det koloniala projektet. 
Parallellt framställdes den vita mannens utifrån självdefinierade 
föreställningar om modernitet, som därmed placerade honom 
i framtiden.

Den kapitalistiska moderniteten var med andra ord i allra 
högsta grad en rasifierad modernitet, eftersom den bygger på fö-
reställningen att vita människor förkroppsligar modernitet, och 
icke-vita människor förkroppsligar det primitiva och förhisto-
riska. Zakharov beskriver hur rasmässiga begrepp är nödvändiga 
för moderniteten ”because the dialectic of Enlightenment pres-
upposes, on the one hand, a belief in universalization and in the 

227 Blagojevic, 2009, Koobak, 2013.
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possibility that the boundaries between archaic groups can be 
eliminated, and, on the other, as I claim, a belief in racialization 
as a process that constitutes a type of ’scientifically approved’ 
belonging that should transcend pre-modern particularities”228 
På så sätt är en viktig karaktär hos vitheten det som enligt den 
linjära historieskrivningen beskrivs som samtid och framtid, 
definierad genom kapitalistisk modernitet.

Denna tankestruktur börjar och slutar inte med de koloniala 
relationerna, utan får även konsekvenser för de vita kroppar som 
enligt en kapitalistisk modernitet också antas vara ”ur tiden”, dvs 
primitiva eller ociviliserade. Om jag får påminna så är det just 
detta som var fallet för Sovjet och senare Ryssland i termer av 
den socialistiska moderniteten. Enligt Bonnett etablerade hierar-
kin vad gäller de kapitalistiska och socialistiska moderniteterna 
också en hierarki av vithet och fick konsekvenser för hur vita 
människor i Ryssland betraktades i delar av Europa och USA. 
Även om vit hud under den senare kolonialtiden fungerade som 
en symbol för den moderna subjektiviteten och gjordes till en 
fysisk markör för modernitet, var vithet aldrig helt tillämpbart 
på sovjet, trots sin vita majoritetsbefolkning.229 

En anledning var Sovjets socialistiska samhällssystem och 
dess alternativa formulering av modernitet i vilket socialis-
men antogs, av dess kritiker i väst, utlösa djuriska drifter hos 
människan.230 Detta har Bonnett kallat för ”the western racial 
suspicion of Soviet Communism”, vilket degenererade Sovjet 
till att tillhöra ”the lower races.” Sovjet har i väst tolkats i ra-
sifierade, asiatiska termer och som en försvagad version av den 
rasifierade moderniteten, vilket genererat en beskrivning av hur 

228 Zakharov, 2013, s. 86–87.
229 Bonnett, 2002, s. 442.
230 Bonnett, 2002, s. 19.
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Östeuropa är underordnat Nord- respektive Sydeuropa. Sovjet 
beskrevs enligt Bonnett av delar av väst som ”det frånvarande 
landet” – en historisk enhet kännetecknad av frånvaron av vissa 
västerländska egenskaper som ansågs grundläggande för civili-
sationen. Som konsekvens uteslöts Sovjet från de vita rummen 
av de överlappande grupperna av de europeiska eliterna.231

Idéer om Ryssland som en enhetlig geografisk yta utanför och 
underordnad det imaginära väst har lagt sig som ett perceptivt 
täcke i en svensk inbillning, vilket samtidigt får konsekvenser för 
idéer om Rysslands samtida vithet. Om Ryssland kännetecknas 
av en frånvaro av vissa västerländska civiliserade egenskaper, fö-
reslår jag att dessa idéer också låter sig förkroppsligas, genom hur 
rasifierade platser kopplas samman med rasifierade identiteter. 
Filosofen Shannon Sullivan skriver att ”[s]pace, race, and place 
are constituted transactionally such that space is raced and that 
bodies become raced through their lived spatiality”.232 Eftersom 
nationers status bevakas via kvinnors kroppar (oberoende de-
ras ekonomiska, kulturella och sociala positioner) och fungerar 
som en metafor för (den vita) nationen genom dess anslutning 
till moderskap och reproduktion av nationer och ”raser”, är det 
kvinnors kroppar och deras anslutning till det rasifierade Ryss-
land som påverkas mest av dessa idéer.

”Svenskar tror att ryska kvinnor är Poshlost”

Och det är vi (ryska kvinnor i Sverige) som får betala priset för 
de här idéerna att Ryssland är efter, att det är vi som är efter, det 
är vi som är homofober, odemokratiska, dumma eller whatever. 

231 Bonnett, 2002, s. 441–443.
232 Sullivan, 2006, s. 143.
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Sexiga bimbos med blont hår och blå ögonskugga, högklackade 
skor, vi är märkta av postorderfruar och alla filmer där vi alla 
heter ”Olga” som är besatta av att tillfredsställa män eller vara 
hemmafruar.

Lesya rätar telefonens bildskärm mot mitt ansikte. Hon har letat 
fram på en internetsida med ryska kvinnor som är dejtingbara 
för svenska män, som marknadsförs med rubriken: ”RBrides – 
your russian bride is here”.233 Vita kvinnor med buskiga blonda 
vågor ler lockande mot mig, instängda i små fotografier med 
namn och ålder som rubriker. ”Ja du ser ju! Inte undra på att 
svenskar tror ryska kvinnor är Poshlost.” säger hon och verkar 
indignerad. Poshlost är ett ryskt uttryck som används för att 
beskriva vulgaritet och banalitet och som har vissa likheter med 
uttrycket ”white trash”. Lesya syftar på hur den ryska kvinno-
kroppen fungerat som portal för (heterosexuell) migration och 
blivit belastad med en hopgyttring av sexualitets- och genus-
märkta exotiserande berättelser.234

Jag trycker på en profilbild som visar en kvinna som ligger på 
sidan på en diskbänk. I profilen anges ytterligare detaljer: ”Hår-
färg: blond, ögonfärg: blå”. I Sverige konstrueras rysk femininitet 
återkommande genom dessa kroppsliga särdrag – blond och blå 
ögon – som intressant nog även är centrala för konstruktioner av 
vit svensk femininitet.235 Samtidigt förstår jag genom informan-
terna i min studie att dessa kroppsliga uttryck tolkas och förstås 

233 http://Bonnett.rbrides.com/bestwomen.php?page=1&utm_source= 
adwords&utm_campaign=sweden&utm_medium=cpc& 
utm_content=russian20single&network=g&placement=& 
position=1t3&adid=193154560501&match=b&keyword=russian20single 
&network=g&placement=&gclid=CL2F_ozK_9QCFQpJGQodCbwEBA.
234 Lindqvist & Lindqvist, 2008.
235 Mattsson & Pettersson, 2006.
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olika beroende på om de associeras med svensk respektive rysk 
femininitet. ”Visst är det konstigt” kommenterar Olena, en 40 
årig designer boende i Stockholm sedan ett antal år, ”att svenska 
kvinnor med blont hår kan anses vara frigjorda, och vi (ryska 
kvinnor) är blonda 80-talsvåp.”

Olena ger mig en sorts nyckel till den blonda paradoxen när 
det kommer till de visuella egenskaper som är betydelsefulla för 
konstruktioner av svensk vithet. Å ena sidan fungerar blont hår 
och blå ögon som något centralt för idén om svensk vithet och 
ett förkroppsligande av den kapitalistiska moderniteten. Å andra 
sidan uppfyller blont hår och blå ögon, som vi ska se, inte alltid 
kraven på varken svenskhet, vithet eller modernitet.236 Eftersom 
vithet inte är något universellt eller naturligt, utan strukturerat 
genom temporala och rumsliga diskurser, verkar det finnas flera 
nyanser av blondhet respektive vithet.

Vad gäller idén om den ryska blonda vitheten så verkar den 
bära på en betydelse, som tillsammans med den blå ögonskuggan 
och leoparddressen, särskiljer den från idén om svensk blondhet. 
En avvikelse som skriver in sig i de geografiska och mänskliga 
hierarkier som organiseras via normativa antaganden om tid och 
framsteg. Sociologen och vithetsforskaren Catrin Lundström 
argumenterar att en kroppslig avvikelse från de uppfattningar 
som finns kring svenska utseenden kan devalvera anspråket på 
vithet, och som resultat fungera exkluderande för subjektet i 
relation till samhälleliga gemenskaper.237

I de Stockholmsboende informanternas berättelser om hur 
omgivningen ser på dem återkommer två typer av nedvärderad 
femininitet: den ofrivilligt sexualiserade och den domesticerade. 

236 Blondhet är också enligt Dahl förbundet med fantasier om nationella till-
hörigheter och gränser. Dahl, 2013.
237 Lundström, 2007.
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I båda fallen underkänns dessa förkroppsligade positioner för 
att de anses vara befriade från insikter som ännu inte vunnits. 
Olena förklarar:

Och så är det som om sexualiteten handlar om att vi inte visste 
bättre, det är ju absurt: som att vi, alla kvinnor i Ryssland ännu 
inte frigjort oss, som att alla svenska kvinnor är ”frigjorda”, 
deras sexualitet är för deras skull, våran är för männens skull.

Olena opponerar sig mot antagandet om ryska kvinnor som en 
enhetlig grupp vars sexualitet artikuleras till förmån för män. 
Trots det faktum att kroppar sexualiseras genom en rad andra 
kroppsliga villkor (som kroppsstorlek, ras och ålder), binds ryska 
kvinnors kroppar till idéer om en enhetlig och geografiskt märkt 
sexualitet.

Olena, som på grund av fantasierna om den ryska kvinnan 
i Sverige fått anledning att reflektera kring vad hennes kropp 
betyder i Stockholm, beskriver hur ryska kvinnor inte bara 
sexualiseras utan dessutom uppfattas som, i hennes ord, ”över-
sexuella”. En bild som föregriper hennes egen framställning av 
sig själv.

Du skulle bli förvånad om du visste hur många som förhåller 
sig till den där bilden om den white trashiga ryskan, och att den 
bilden följer mig överallt, oavsett hur rik jag är eller hur jag ser 
ut. Jag kan vara ett undantag, typ ”du ser ju inte rysk ut”, vilket 
betyder, ”du ser ju inte översexuell ut” eller ”du ser inte förtryckt 
ut”, men jag är alltid i relation till den bilden.

Olena tolkas som förtryckt oavsett hennes kulturella eller ekono-
miska position i övrigt på sätt som tangerar den mest belastade 
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delen av vithet och dess sammanlänkande med rasmässiga och 
klassmässiga identiteter: white trash, även Valda beskriver det 
som att ”vi är svenska kvinnors trashiga systrar”.

Begreppet white trash är designat för att placera klass- och 
rasmässiga myter relaterade till socialt icke-önskvärda bete-
enden och uttryck, bortanför den omärkta glansen av svensk 
medelklassvithet. Genom white trash finns det en sorts med-
veten självgranskning av vit kultur, där vita människor kan 
generera bilder av sig själva (eller snarare, andra vita) som är 
långt ifrån smickrande. Här finns det även en skam över att dela 
egenskaper med rasmässiga grupper som upplevs som underord-
nade.238 Tanken om vithet som något alltid redan brutet är intimt 
besläktad med begreppet white trash, som tecknar den process 
i vilket de oönskade vita egenskaperna som vita priviligierade 
människor associerar med vita kroppar som inte helt uppfyller 
kraven på vithet. Men till skillnad mot diskursen kring white 
trash, där fokus nästa uteslutande riktas mot klass, så blir den 
brutna och devalverade vitheten i mitt material snarare en fråga 
om tid, där temporala begrepp (som progress) binder frågor om 
klass till specifika geografier.

Att denna bild krockar med föreställningar om svensk femi-
ninitet blir tydligt när jag intervjuar Valda, 27 år:

I Sverige finns en stark kultur att presentera att kvinnor är mo-
derna och frigjorda och klär sig för sin egen skull, och att ryska 
kvinnor inte är det, utan är för upptagna med att förföra män.

Uppfattningen om ryska kvinnor som översexuella domine-
rar informanternas kroppar med mening, ger deras kroppar 

238 Lott, 1995.
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särskilda betydelser i ett svenskt teckensystem. De konstrueras 
som temporala andra och deras kroppar blir överdeterminerade, 
så till vida att kropparna blir bärare av attribut och innebörder 
som sträcker sig utöver betydelsen av deras individuella krop-
par. Informanterna är ständigt medvetna om hur de bedöms av 
andra, vilket fungerar som en tydlig ram för deras berättelse om 
hur det är att leva som rysk kvinna i Sverige.

Enhetlig och domesticerad – bilder av omoderna 
”postorderfruar”

Tillbaka till Lesyas bildskärm och dess ryska kvinnor för 
västerländska män att dejta. Under bilden på kvinnan på dejt-
ningssidan finns också ett annat signalement: ”Intressen: take 
care of husband”. Informationen under bilden på skärmen tycks 
skriva in sig i fantasier om rysk femininitet som inriktad mot 
heterosexuella parrelationer, hemarbete och en traditionell kvin-
noroll.239

Jag har hört att svenska män söker ryska och ukrainska fruar 
för att de är vackrare och mindre jämställda än svenska kvinnor, 
som liksom är för jämställda, de vill ha traditionella vackra men 
ändå lite liksom exotiska fruar, lite som ”så som det var förr”, 
som ska ta hand om dem och laga mat till dem och så där. De 
tänker att sådant som svenska kvinnor gav till sina män förr i 
tiden finns nu att få från kvinnor från Ryssland, lite som att åka 
tillbaka i tiden.

239 Jämför med hur vit svensk femininitet konstrueras genom att avgränsa sig 
från rasifierade andra. Mattson, 2010, s. 11, Mulinari och de los Reyes, 2004, 2005.
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Helenka,  år, som flyttat till Sverige för sina studier, förklarar 
att begäret efter den vackra traditionella ryska kvinnan hos 
svenska män springer ur ett antagande om ryska kvinnor som 
ojämställda och exotiska, där tillgången till feminiserad och do-
mesticerad omsorg verkar nås genom det som har varit, genom 
det förflutna.

Att beskriva kvinnor från Ryssland genom tidsattribut som 
”exotiska” och ”traditionella” är i linje med begrepp som primi-
tiv och statisk, vilka har använts som medel för att strukturera 
geografiska och politiska gränser.240 En sådan periodisering (av 
historia), där vissa områden anses traditionella, döper Fabian 
till ”typological time”, genom vilken samhällen betecknas stå 
utanför västvärldens händelser.241 Genom denna linjära och nor-
mativa idé om tid anses det möjligt att ”resa i tiden” genom att 
besöka icke-europeiska platser, här exemplifierat med Ryssland 
eller Ukraina, som antas materialisera sociala och kulturella 
värden eller förehavanden som västerlandet ”lämnat”. Denna 
periodisering upprättar en fantasi där det blir möjligt för svenska 
män att söka en traditionell omsorgsinriktad femininitet genom 
att ”resa bakåt i tiden”, genom kontakten till Ryssland, ”som det 
var förr”. Ryska kvinnor antas i denna fantasi höra hemma i en 
annan tid än den svenska, inte minst genom deras förmodade 
koppling till domesticering och hemarbete.

Inom den industriella moderniteten definierades den nya ti-
den av och genom arbetande vita medelklassmän, i relation till 
vilka de domesticerade kvinnorna uppfattades som omoderna 
eller som helt och hållet utanför tiden. Utifrån den ideologiska 
uppdelningen mellan offentlig och privat – mellan samhällslivet 

240 Chakrabarty, 2000.
241 Fabian, 1983, s. 75.
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förbundet med (den förnuftiga) mannen och familjelivet för-
bundet med hemmafrun – fostrades kvinnor till hemarbetande 
varelser som berövades möjligheten att framträda som aktiva 
subjekt, riktade mot framtiden.242 Det asociala hemmalivet de-
finierades och definieras fortfarande (i en svensk kontext) som 
ett feminiserat varande, som antingen befann sig utanför tiden, 
eller som fanns kvar som vittne om en glömd tid.243 På så sätt 
blir den ryska kvinnan både en temporal annan genom hennes 
anslutning till en viss geografi, men också genom det inbillade 
förkroppsligandet av omsorg.

Samtidigt kan resefantasin om att nå omvårdnad genom hem-
mafruar bygga på en dålig översättning av historiska skeden. 
Helenka är kritisk:

Men det är så konstigt, jag fattar inte ens vad den idén kommer 
ifrån, de ska resa i tiden till så som det var förr? Till vad? Kvinnor 
i Ryssland har ju liksom verkligen varit ute och arbetat! Varit 
ingenjörer, forskare, eller arbetat i fabriker, samtidigt som de 
tagit hand om barn och barnbarn.

Helenka kan här sägas kritisera idén om ryska kvinnors domes-
ticerade förkroppsligande. Intressant nog är föreställningen om 
gränsen mellan det privata och det offentliga i termer av kön 
(och tidslighet) inte översättningsbar för de postsocialistiska 
regionerna, enligt Hana Havelková som forskat om genuskultur 

242 Inom en västerländsk feministisk tradition har dikotomin mellan det privata 
och det offentliga fungerat som ett medel för att tolka relationer mellan kvinnor 
och män, men också som ett sätt att köna den kapitalistiska moderniteten, där im-
perialismen och andra ”stora berättelser” om modernitet alltid har manifesterats 
i underliggande visioner rörande skillnader mellan det offentliga arbetslivet och 
det privata hemmalivet. Stoler, 2002.
243 Grosz, 2003.
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under statssocialism.244 De kollektiva industrierna, de vetenskap-
liga institutionerna och den marxistiska ideologin attackerade 
grunden för den borgerliga familjen och gjorde anspråk på att 
”frigöra” och modernisera de ryska kvinnorna från domesticerat 
slaveri och från kapitalismen. Det var ett medel i ett större försök 
att radera genus-, ras- och klassordningar.245 Å ena sidan uppma-
nades kvinnorna att lämna hemmet och arbeta i den offentliga 
socialistiska ekonomin för att tillfredsställa industrialiseringen 
och möjliggöra uppbyggandet av det socialistiska samhället och 
dess agendor (som de inte själva fått hjälpa till med att etablera). 
Å andra sidan fanns alltjämt krav på att kvinnorna skulle vara 
vackra fruar och goda mödrar.246

”Men ändå finns den här idén om att vi alla är hemmafruar 
eller horor, för att vi inte vet bättre”, fortsätter Helenka. Enligt 
Grabowska har kvinnor från det till synes homogena öst inom 
ramen för västerländska feministiska diskurser blivit tolkade i 
termer av ett förkroppsligande av traditioner.247 Här återfinns 
idéer som i Sverige hjälper till att konstruera antagandet om 
att svenska kvinnor är jämställda och progressiva, till skillnad 
mot ojämställda ”invandrakvinnor”. Att märkta kroppar anses 
vara traditionsbundna är en tematik som även noterats av den 

244 Havelková, 1993.
245 Detta svarade sällan mot en verklighet. Den kommunistiska staten sade sig 
frigöra kvinnor genom deras deltagande i arbete. Samtidigt föreslår bland annat 
Gal och Klingman att långt från alla kvinnor var nöjda med sin allians med staten 
och att kommunistiska stater manipulerade både män och kvinnors deltagande i 
arbetet. Gal och Klingman 2000. 
246 Med andra ord förväntades dessa kallade”superwomen” att tillfredsställa 
både de offentliga och de privata rummens krav på arbete. Det socialistiska 
genusidealet utgjorde därmed av självmotsägande mål vad gällde kvinnors plac-
eringar i samhället, men spelades upp för världen som en strategi för att vinna 
över nationer till ”den kommunistiska saken” som fostrade frigjorda, progressiva 
och arbetssamma kvinnor. Gal och Klingman 2000, Gradskova, 2007.
247 Grabowska, 2012.
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ekonomiska historikern Paulina de los Reyes och sociologen 
Diana Mulinari, som har problematiserat hur uppfattningar 
om så kallade ”traditionella kulturer” står i vägen för eller 
ogiltigförklarar engagemang i dessa kulturer i frågor som rör 
jämställdhet. Konsekvenserna av detta ogiltigförklarande blir 
att invandrakvinnor anses vara ”offer” för invandrarpatriarkala  
familjer.248

Oberoende av Östeuropas geografiska och sociala hierarkier, 
presenteras östeuropeiska kvinnor som en enhetlig massa. Gra-
bowska skriver: ”[T]he women in post-state-socialist locations 
are still overwhelmingly codified as a homogeneous group 
sharing universal conditions of life under state socialism, as 
well as the experience of social transformation.”249 De ryska 
kvinnorna betraktas som en enhetlig grupp och därmed för-
blir deras sätt att leva och förkroppsliga sociala, ekonomiska, 
historiska och kulturella skillnader osynliga. Att kvinnor från 
öst görs homogena i väst tolkar Tlostanova vidare som följden 
av att den västerländska feminismens förståelsehorisont och be-
greppsvärld översatts direkt till postkommunistiska kontexter, 
där östeuropeiska kvinnor (genom dominerande västerländska 
sätt att begripa världen) tillskrivits egenskaper som exempelvis 
varandes otidsenliga, apolitiska och lidande av falsk medveten-
het.250 Just att ännu inte veta bättre. Även Liljeström har kritiserat 
denna hierarki inom feministisk kunskapsproduktion, där nor-
mativa idéer om tid låtit idén om en enhetlig feminism (vilken 
den förstås aldrig är) i det som i imaginära termer kallas väst 

248 Andra exempel är Anna Lundstedt som skriver om hur idén om invan-
drarkvinnan fungerar som medel för att artikulera en begriplig och normativ vit 
svensk femininitet. Genom Mattson, 2010.
249 Grabowska, 2012, s. 386.
250 Tlostanova, 2010, Suchland, 2011.
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vara situerad före (idén om) de enhetliga feministiska projekten 
i det så kallade öst.251

Alina, som är 37 år och jobbar som inköpare hos ett stort 
modehus har genom olika postorderfru-diskurser nåtts av an-
taganden om ryska kvinnor som domesticerade. Hon värjer sig 
från dessa bilder, eftersom de blockerar möjligheten att vara 
agent och författare till sitt eget liv.

Jag har märkt att det finns en idé om att vi ryska kvinnor vill ta 
hand om andra, eller ta hand om våra män, men jag håller inte 
med om den beskrivningen, jag vill vara fri, ta hand om mig själv 
och inte någon snubbe. Snarare vill jag vara som en snubbe och 
bara ta hand om mig själv, göra vad jag vill med mitt liv.

Alina vill erövra de domäner som är kopplade till maskulinitet 
(eller med hennes ord ”snubbar”) och söker flexibilitet och trans-
cendens, vilket skulle möjliggöra frihet och självförverkligande, 
att kunna göra vad hon vill med sitt liv. En egen frihet eller 
spelrum utmanar föreställningen om domesticerad femininitet 
som begränsar och belastar hennes kropp. En kropp som ska 
orienteras mot en omsorg för andra, eller mer specifikt, omsorg 
för män.

Varför är då omsorg och domesticering exempel på en omo-
dern eller o-befriad egenskap? Förutom att huslig omsorg är 
belastad med associationer till en passerad tid, handlar omsorg 
också om ett uttryck för något i grunden kroppsligt. Omsorg 
svarar mot kroppens behov av mat, kläder och boende. För de 
neomarxistiska filosoferna Michael Hardt och Antonio Negri 
Michael Hardt och Antonio Negri innebär det domesticerade 

251 Liljeström, 2016, s. 134.
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arbetet också ett emotionellt arbete och inbegriper försörjning 
av relationer och omvårdnad av barn och familj, där brist på 
omvårdnad får kvinnor att framstå som monster.252 Men om-
sorg är också något som Young förknippar med ett feminiserat 
förkroppsligande, ett oflexibelt ”vara-för-andra” kopplat till 
immanens.253 I relation till den autonoma, rationella, vita man-
nen som fungerar som navet ur vilket en begriplig kroppslighet 
formuleras, skildras de kroppar som uppfattas som domecti-
cerade som bristfälliga, hjälplösa, beroende, svaga, sårbara och 
oförmögna. De blir bundna till och begränsade av sin kropp, 
oförmögna att överskrida sig själva.254 De blir temporala andra.

Subjektet blir här rotat i föreställningar om omsorg för andra 
snarare än för sig själv, det vill säga själva motsatsen till idén om 
den autonoma moderna frigjorda svenska kvinnan som formu-
lerar sitt liv utifrån en egen kompass. Det finns förstås en mängd 
olika ”moderna egenskaper” som är förbundna med den (kapi-
talistiska) moderniteten och som används för att strukturera 
vithet som en modern och priviligierad kategori. Men jag menar 
här att ett sådant exempel är idén om det transcendentala och 
emancipatoriska subjektet. Kulturgeograferna Katarina Matts-
son och Katarina Petterson föreslår att den svenska nationens 
begär efter samhällets modernisering och framtid använder sig 
av föreställningar om progressiv vit femininitet för att artikulera 

252 Hardt och Negri, 2004, s. 110.
253 Young, 1990, s. 24. Young diskuterar detta utifrån Sartres begrepp Be-
ing-for-others. Sartre skriver: ”I exist my body: this is its first dimension of being. 
My body is utilized and known by the Other: this is its second dimension. But 
insofar as I am for others, the Other is revealed to me as the subject for whom I 
am an object. Even there the question [...] is of my fundamental relation with the 
Other. I exist therefore for myself as known by the Other – in particular in my 
very facticity. I exist for myself as a body known by the Other. This is the third 
ontological dimension of my body.” Sartre, 1992, s. 460.
254 Young, 1990, s. 24.
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sin modernitet.255 Det här manifesterar sig exempelvis via den 
moderna vita kvinnans emancipation, att vara självförverkligad 
genom exempelvis förkroppsligad agens som en del av ”hennes” 
transcendens.

Sexualisering och djurmetaforer 

Med tanke på den långa historien av att trivialisera kvinnor ge-
nom att reducera dem till sin sexualitet, kan det vara intressant 
att undersöka hur sexualitet och i förlängningen kroppslighet 
fungerar som något devalverande för den vita femininiteten.

Ibland är det som om (svenska) män bli besatta av att tänka på 
mig i de här banorna om min sexualitet, att jag blir en kropp 
att erövra, att jag är något slags sex-djur (sexy animal), eller vad 
heter det, en sexy kitten …

Lesya från Stockholm förklarar hur hon upplever att hennes 
kropp sexualiseras av män i Sverige i termer av djuriskhet, som 
en sexy kitten. Det är få saker som likt människors kroppslig-
het påminner oss om att människor är djur. Härigenom blir 
det viktigt att uppmärksamma hur idéer om djur i en rasistisk 
och könad rationalitet förmedlas, eftersom detta i sin tur kan 
spegla hur olika människoliv förstås.256 Den poststruktura-
listiska fransk-algeriska filosofen Jacques Derrida föreslog att 
djuret, inom västerländskt tänkande, fungerar som medel för 
att identifiera vad som kvalificerar sig som mänskligt och att 

255 Mattson och Petterson, 2007.
256 Huggan och Tiffin argumenterar för att den västerländska definitionen av 
mänskligheten var beroende av närvaron av det ”icke-mänskliga”. Huggan och 
Tiffin, 2010, s. 5.
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människan artikuleras genom att producera sitt ”andra” djur.257

Även om alla människor är djur, är det bara vissa människor 
som blir beskrivna som djur, medan andra representeras ge-
nom västerländska uppfattningar som härskande ”icke-djur”, 
placerade överst i en taxonomisk hierarki över andra varelser 
(mänskliga såväl som icke-mänskliga). Idéer om människor som 
djur springer ur den rasifierade modernitetens mörka baksida. 
Europas 1800-talssekulära världshistoria tecknade världens 
geografi utifrån olika arts-, ras- och släkttabeller. Här speglade 
människans sociala evolution den evolution som fanns inom 
djurriket. Dessa tabeller redogjorde för människans (universella) 
utveckling, från att vara primitiv och kroppslig, djurisk och nära 
naturen, till en modern civiliserad vit man och europé, ett suve-
ränt och självständigt subjekt. Kulturgeografen Kay Anderson 
föreslår att evolutionära diskurser fått människan att tro att 
”han” är mer fullständigt själv ju mer ”han” skiljer sig från det 
djuriska.258

Djuret fungerar på så sätt som en garanti ur vilken den 
moderna (vita) mänskligheten artikuleras. Inom denna idé 
har sexualitet ett särskilt fokus. Kolonialmakterna förvägrade 
svarta, framförallt kvinnor, rationalitet och översköljde dem  
istället med inbillade föreställningar om en djuriskhet defi - 
nierade genom en otämjd sexualitet. Den svarta mannen förvä-
grades rationalitet, feminiserades eller jämfördes med apor.259 
På så sätt utgjorde separationen mellan förnuft och kropp en 
central dimension i kolonial modernitet, där konstruktionen av 
vit maskulinitet fungerade genom en exkludering av grupper 

257 Derrida, 2008.
258 Anderson, 2007, s. 4.
259 Said, 1993, Tlostanova, 2010, s. 36.
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som ansågs ”kroppsstyrda”.260 Behovet att etablera en rationell 
hållning var kopplat till vetenskapliga bevis, där underordning 
och överordning härrörde till idéer om ljushet och hudfärg.261

Den djuriska referensen, ursprungligen använd av vita 
människor för att etablera sin egen tidsutveckling samt andra-
göra icke-vita människor på basis av deras förmodat primitiva 
kroppar, används alltså också för att markera den vithet som 
är associerad med för mycket kropp. Det som händer när vit 
femininitet (i termer av en ”sexy kitten”) associeras med över-
sexualitet, och därmed kroppslighet är att den kommer närmare 
(de associationer som finns kring) svart femininitet, vilket i sin 
tur riskerar hota renheten hos den vita femininiteten. Eller om 
en så vill: den vita femininiteten kommer längre bort från idén 
om den ”kroppslösa” maskuliniteten. 

Idéer om sexualitet och det djuriska är också associerade till 
det ryska språket som en markerad och sexualiserad kategori 
av tal.

Säljer du sex? sa han, sen ylade han som en slags varg och sa ”det 
låter så på dig” Det var ett skämt, men det kom från ingenstans.

Olena berättar hur hon associeras till sexhandel via hennes ryska 
brytning i mötet med en svensk kille som hon träffat på en bar i 
Stockholm. En sätt att förstå detta är att Olenas brytning länkar 
henne till en markerad geografi (Ryssland), som i Sverige genom 
bland annat en postorderdiskurs är belastad med sexualiserande 
inbillningar. Olena beskriver att mannen förhöjde sin tolkning 

260 Collins, 2004.
261 Fielding menar att hudfärg i sig var en form av förkroppsligande och att ljush-
et (light) dessutom var tydligt kopplat till upplysningstiden (en-light-enment). 
Fielding, 2004, s. 78.
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av Olenas sexualitet genom att yla. Hans ylande kan därmed 
sägas iscensätta en skillnad som speglar en separation mellan 
människa och djur, vilken enligt filosofen Giorgio Agamben 
används som medel för att strukturera ras-, genus- och klass-
mässiga hierarkier.262 

Det djuriska talet opererar även när det kommer till kraft 
och hastighet i att formulera meningar. Ludmilla, som har en 
stark brytning, berättar att hon fått kommentarer om att hon 
låter aggressiv.

Jag har fått höra att jag har ett visst rytande när jag pratar, även 
när jag pratar och är glad, att det låter aggressivt, eller som att 
min kropp är aggressiv.

Ludmillas erfarenhet av att blivit beskriven som aggressiv och 
rytande när hon pratar, kan även det läsas inom ramen för djur/
människa-distinktioner, genom uppfattningen om att aggres-
sivitet är ett kroppsligt uttryck som påminner om det djuriska. 
En möjlig förklaring till varför ”rytande” får en negativ bety-
delse är för att det hotar göra hörbart hur djuret alltid redan 
bor inom människan. Detta rytande och det djuriska ligger i 
linje med tanken om hypersexualisering. Här blir det tydligt 
att den ryska femininiteten beskrivs genom en sorts dubbelhet, 
som tenderar att samtidigt tolkas som både tam (domesticerad) 
och vild (sexuell).

Idéer om gränserna mellan djur och människor inbegriper 
också passioner och drifter, en sexuell impuls hos vit femini-
nitet som riskerar devalvera dess vithet, på basis av att djuriska 
impulser ligger bortanför den vita transcendensen. Ivana, 32 

262 Agamben, 2003, s. 80.
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år, fotograf och också boende i Stockholm, berättar att hon har 
tröttnat på att höra skämt om den sexualiserade figuren från öst. 

Hur länge kan det vara roligt? Skämtet om den polska städerskan 
som ”jobbar extra” eller den ryska kvinnan som typ är driven av 
sina impulser och sin sexualitet, varför är det ens roligt? 

Att skämta om sexualitet har använts som ett medel i en rasistisk 
och kolonial modell. Eftersom sexualitet används som ett sätt att 
upprätthålla gränser mellan det mänskliga och djuriska föreslår 
den postkoloniala forskaren Homi K. Bhabha att rasistiska skämt 
om icke-vita människors djuriskhet är tekniker som används 
för att upprätthålla en europeisk vit hegemoni.263 Det är alltså 
genom informanternas kroppar som djurreferenser aktualiseras. 
När vita män blir associerade med djur, eller beskrivna med 
djurreferenser, så är det ofta något som artikuleras som ett re-
sultat av ett laglöst handlande, som en brist på förmåga eller 
en överträdelse: ”Han beter sig som ett svin”. För Lesya är det 
snarare en fråga om ett vara. ”Jag är något slags sex-djur”.

Den franska extensialisten och filosofen Simone de Beau-
voir skrev att kvinnors förmodade förbindelse med kroppslighet 
gör att kvinnor befinner sig närmare naturen på sätt som för-
nekar kvinnor kroppslig transcendens.264 Grosz skriver i sin tur 
om dessa föreställningar i termer av hur ”Women are somehow 
more biological, more corporeal, and more natural than men”.265 
Denna natur, och därmed även kvinnors kroppar har kommit 
att kartläggas, kontrolleras och exploateras av manligt kodad 
vetenskap med rötter i naturalism och biologism (hand i hand 

263 Bhabha, 1994, s. 130.
264 de Beauvoir, 1974.
265 Grosz, 1994, s. 14.
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med civilisation, kultur, och framstegstänkande).266 Den antro-
pocentriska hierarkin av kultur och natur kan även sägas bära på 
temporala dimensioner. Enligt sociologen Bruno Latour är (den 
kapitalistiska) moderniteten baserad på en uppdelning mellan 
kultur och natur som i sin tur är förknippad med en uppdelning 
av maskulinitet och femininitet, människa och icke-människa, 
civiliserad och icke-civiliserad.267 I linje med den rasifierade lin-
jära temporaliteten fungerar det som är besläktat med natur och 
det djuriska som något ociviliserat, och i förlägningen: ur tiden.

Utanför den vita moderna exceptionalismen

Vithet är en kulturell och historisk skapelse där klass, sexualitet 
och genus etablerar olika erfarenheter i vita människoliv. Vit-
het existerar alltså i multipla versioner, både privilegierade och 
begränsade.268 Exempelvis säkerställs vithet som en privilegierad 
position tillsammans med och genom övriga uttryck av klass, 
genus, funktionalitet och sexualitet. Ett ”tilltufsat” medel-
klassuttryck kan exempelvis försvaga eller utmana ett uttryck 
av vithet (exempelvis kan vit medelklass anses vara vitare än 
vit arbetarklass). Men skillnaden mellan en klassmärkt vithet 
och den ryska vitheten är att den sistnämnda varken handlar 
om kapital eller habitus, utan om geografi och tid. I fallet för 
informanterna tycks deras knutenhet till öst förse dem med 
begränsade alternativ till förkroppsligande.

Ett viktigt element i det rasmässiga meningsskapandet är de 
tillskrivna ”sanningar” eller egenskaper som riktas till olika 
kroppar, så att olika ras-fantasier blir, eller upplevs som verkliga, 

266 Ibid.
267 Latour, 1993, Collins, 2005.
268 Wray, 2006.



156 bruten vithet

även inom den så kallade gruppen vita. I kapitlet har jag diskute-
rat två teman som informanterna aktualiserade som omoderna 
förkroppsliganden och devalverade uttryck för den normativa 
vita femininiteten: För det första, uttryck av ”trashig” sexuali-
tet, inte märkt av klass utan av geografi, och för det andra, det 
domesticerade som ett uttryck av ofrihet och immanens. Dessa 
båda ger beskrivningar av något otidsenligt som informanterna 
upplever ryska kvinnor blir tillskrivna och är således troper som 
de själva ofta tvingas förhålla sig till genom andras inbillningar, 
oberoende deras varierande klass- och sexualitetspositioner. 
Sådana fantasier gör gällande att vita svenska kvinnor förstås 
som moderna och självförverkligande, knutna till transcendens, 
medan vita ryska kvinnor ses som traditionella och knutna till 
immanens. 

Uppfattningen om ryska kvinnors föreställda domesticerade 
och daterade (hetero)sexualitet kan förstås som ett förkropps-
ligande av en gränsöverskridande figuration som spränger 
svenska vithets- och sexualitetsmässiga villkor. Det är de ”omo-
derna” egenskaperna som devalverar informanternas vithet 
som överskrider primära konstruktioner av den svenska vita 
femininiteten och härigenom hotar fördunkla vad medievetaren 
Ylva Habel kallar för den svenska vithetens exceptionalism.269 
Denna brutna vita femininitet riskerar att återuppväcka ett 
oflexibelt vara-för-andra-förkroppsligande, i ett sammanhang 
som ”redan” trancenderat påtvingad sexualitet och artikulerar 
självförverkligande, autonomi och självansvar, det vill säga: fri-
het från förkroppsligad restriktion.

Att bli identifierad som rysk, eller en kvinna från öst, aktua-
liserar sålunda hierarkier av vithet och femininitet så till vida 

269 Habel, 2012.



Temporala andra, vithet och (o)moderna kroppar 157

att antaganden om det ryska i det svenska teckensystemet anses 
i informanternas erfarenheter förkroppsliga omoderna sociala 
och kulturella beteenden och uttryck som inte var åstundade av 
den vita medelklassen i Sverige. Dessa negationer kan fungera 
som ett sätt att markera svenska kvinnors egna självrepresenta-
tioner som en motsatsposition för någon annan. Den enhetliga 
ryska kvinnan blir den vita skandinaviska femininitetens andra 
och fungerar som en flexibel figur som hjälper till att säkerställa 
den svenska vithetens exceptionalitet. Dessa temporala andra 
fyller på så sätt en andragörande funktion, som Mohanty be-
skriver fungerar som en flexibilitet för att garantera det egna 
jaget.270 De passar helt enkelt inte in, eller som Ahmed skriver, 
att föreställningen om ras alltid redan gör att vissa kroppar kan 
förlängas med lätthet in i vita rum.271

Med andra ord konstrueras vithet både som en priviligierad 
rasmässig kategori, men kan samtidigt devalveras eftersom det 
krävs en rad andra element för att en begriplig vit subjektivitet 
ska framträda. 

Eftersom vita ryska kvinnors förkroppsliganden anses vara 
tidsligt situerade efter de svenska kvinnornas blir konsekvensen 
att inte alla vita kroppar anses höra hemma inom ramen för den 
kapitalistiska moderniteten. Det här måste förstås genom hur 
den kapitalistiska moderniteten är en rasifierad modernitet, som 
existerar givet förekomsten av de andra, reducerade till likfor-
miga grupper, fast i en förmodern tid där väst ”brukade vara”. 
Idén om universalism, där rationella västerlänningar upplyser 
och moderniserar den icke-västerländska andra är fortfarande 
i spel, här via frågor om frigjordhet.

270 Mohanty, 2007.
271 Ahmed, 2007.
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Detta är en föreställning som å ena sidan hjälper till att struk-
turera vithet som något modernt, men å andra sidan är denna 
process bara reserverad för en viss form av vitt förkroppsligan-
de. Privilegierad vithet beror således på den temporala andra, 
oavsett pigment, som på olika sätt tvingas förkroppsliga ocivili-
serade sätt att leva, från vilken den moderna vitheten riktar sin 
framtid. Vita kroppar går med andra ord inte att reducera till 
en essentialistisk läsning av den rasmässiga kroppen, så som att 
alla kroppar som visuellt blir lästa som vita är vita eller erhåller 
vita privilegier. Om en premiss för vithet är en lokalisering i en 
framtid eller en samtid, sker en fraktur i den vithet som enligt 
den linjära tidsberättelsen inte uppfyller dessa temporala krav.
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Kapitel 5

Multipel vithet och andra  
temporala andra

Det är, vad det känns som,  grader ute och jag och min 
syster har dragit runt på en marknad i Sankt Petersburg. Våra 
ärenden skiljer sig, jag ämnar undersöka de kroppsliga och sen-
soriska villkoren på marknaden (ett tema som snart får sitt egna 
avsnitt). Min syster ska köpa billiga kopior av märkeskläder. Min 
otrogna natur inspireras av min systers syssla: jag får miljö- och 
människorättkompensera senare, tänker jag, när jag bejakar min 
impuls och roffar åt mig plastiga strumpbyxor som gissningsvis 
är producerade av tredjevärldenkvinnors exploaterade arbete. Vi 
lämnar marknaden flabbandes med svarta sopsäckar fyllda med 
bråte slumrandes mot armvecken. Händerna är fjälliga av bruna 
smutskorn, pannorna blöta av värme. Vi är sena och rusar mot 
den -åriga modebloggerskan Karina som vi ska träffa på en 
fransk restaurang som Karina själv har valt. Hettan trycker sig 
som en varm pistol mot kroppen och skottet avlossas när vi står 
utanför restaurangens ingång, eller snarare: portvalvet till den 
hämmande överklasshimlen.

Inredningen av foajén osar klassmässig aspiration och sät-
ter gränser för min kropps funktion. Min kropp blir inte en 
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förlängning av inredningen, påsarna väger plötsligt ton i 
armvecken och jag pratar engelska i fel ordning när jag ber 
hovmästaren att leda oss till vårt väntande sällskap. Trots mina 
teoretiska och politiska insikter om i hur klass fungerar så har 
det inte vaccinerat kroppen mot att göra sig påmind genom den 
otäcka känslan av ens egna hjärtljud (rubatosis). Den kroppsliga 
stämning som tidigare hållit sig i bakgrunden av min uppmärk-
samhet är nu väckt och påverkar mina kroppsliga förnimmelser: 
temperaturen gör att svetten stiger som tidvatten, tygkjolens kant 
har klättrat upp och lagt sig strax under rumpan och svarar inte 
mot vad andra har på sig, inte min kropp heller. Jag är en skitig 
och upphettad kropp i ett avsvalkat rent rum.

Jag sparkar in min sopsäck under bordet för att dölja den för 
Karina och sätter mig mitt emot henne. Jag har träffat Karina 
förut, hon har rak hållning, själv sitter jag böjd som en ostbåge. 

– Vad är det för påsar?
Min syster som är resistent mot klassrelaterad skam sliter upp 

en grön Adidasväska ur sin sopsäck. I stunden av denna upplevda 
förödmjukelse uppstår en intensiv påverkan på kroppens yta och 
markerar sig genom pulspåslag och mitt brännande ansikte. Jag 
tänker på kulturgeografen Elspeth Probyn som ser skam som ett 
akut känslighetstillstånd (”acute state of sensitivity”).272

– Vart har ni varit?
– Var är servitrisen? De har glömt att ställa fram vatten.
Jag försöker lura Karina i en annan riktning, bort från mig 

och påsarna. Jag är torr i munnen.
Jag vet att jag skäms för att jag är intresserad av att mötet ska 

gå bra. Probyn menar träffande att rodnaden är ett uttryck för 

272 Probyn, 2005, s. 2.
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intresse och att bara det som intresserar en kan aktivera skam.273 
Jag berättar om marknaden.

– Varför har ni varit där?
En servitris kommer med en kanna vatten vilket bedarrar 

törsten och därmed symtomen på skammen för en stund. Jag 
svarar att jag försöker få fatt i olika ryska kvinnors modeprak-
tiker, på marknaden. Mitt svar måste ha förolämpat Karina som 
nu la pannan i djupa veck och röt fram ett svar med en så hög 
intensitet att jag nu även skulle kunna höra hennes hjärtas slag:

Varför undersöker du dem från marknaden? De är inget som 
kvinnor är eller ser ut som i Ryssland! Vi är respektabla, vi vet 
hur vi uppför oss, Sankt Petersburg är en modern europeisk 
stad! De där kvinnorna från landet förstör allt för oss vanliga 
kvinnor. Jag skäms för dem! Vi är inget som de! Vi ser inte ut 
sådär!

Karina slängde benen i kors vilket markerade slutet på samtals-
temat. Vi håller båda andan en stund (”it was as if the shame 
would outlive him”, skrev Kafka). Med lägre puls puttrar sam-
talet vidare innan Karina måste bryta upp för att hasta till sitt 
nästföljande ärende. 

– Vad hände? Varför var hon så arg? frågade min syster efter 
att hon gått. 

– Jag tror hon skämdes över dem på marknaden, svarade jag.
Jag tolkar Karinas reaktion utifrån hotet kring hur vit femi-

ninitet alltid riskeras att göras till föremål inför sig själva och 
andra, och att Karina riskerade förlora sin egen respektabili-
tet genom att bli tolkad som någon som liknar kvinnorna på 

273 Probyn, 2005, s. 10, 28.
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marknaden, något som visade sig genom skam och ilska. Jag 
tänker också att det här har att göra med hur kvinnor bebor den 
dubbla och ambivalenta positionen av att både vara subjekt och 
objekt. Young beskriver det i termer av att se sig själv bli sedd, 
att kvinnor erfar ”objectication as a function of the look of the 
other, the male gaze that judges and dominates from afar”.274 
Men det är, som synes, inte bara män som agerar på och objekti-
fierar kvinnokroppen, det är också något kvinnor gör mot andra 
kvinnor genom att övervaka och objektgöra de kroppar som inte 
passerar inom ramen för normativ femininitet.

I det här kapitlet försöker jag illustrera hur lokala firanden 
av moderna uttryck materialiseras och vilka kroppar som antas 
ha legitimitet att representera den moderna ryska staden och 
nationen. Jag diskuterar multipla versioner av vithet genom en 
situering i Sankt Petersburg och Moskva, där informanterna till 
skillnad från deras märkta position i Stockholm, kan sägas för-
kroppsliga en priviligierad och omärkt vithet. I detta rasmässiga 
landskap antar därför de temporala andra delvis annorlunda 
former (jämfört med i Stockholm), genom hur ett kolonialt arv 
strukturerar rum och geografi. Kapitlet tar oss bland annat med 
på en vandring i Moskva, där flera olika moderniteter respektive 
hastigheter förkroppsligas via olika sorters människor. Ett tema 
som aktualiseras är hur individualitet fungerar som en modern 
vit egenskap, och vilka märkta kroppar som inte passerar inom 
ramen för denna bedömning. Här inkluderas människor från 
de ryska provinserna samt gamla sovjetländer som Uzbekistan 
och Kazakstan och kommer att fungera som informanternas 
temporala andra. Men först tillbaka till Karina.

274 Young, 1990, s. 16.
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Sankt Petersburg som ”fönstret mot väst”

Yttrandet ”det är inte så ryska kvinnor ser ut” kan tolkas som att 
dessa figurer inte svarade mot Karinas idé om en kollektiv rysk 
kroppsbild. Vid mina möten i Ryssland blev det tidligt tydligt att 
betydelsen av den ryska femininiteten så som den är artikulerad 
i Sverige inte är något som informanterna boende i Ryssland är 
bekant med. När jag frågar Anastasia, en känd modebloggare i 
-årsåldern från Sankt Petersburg om denna nedvärderade bild 
av rysk femininitet, blir reaktionen stark:

Va? Nej! Alltså vi är kända för att vara vackrast på hela jorden! 
Jag känner inte till den där idén alls! Vad tråkigt att höra.

Jag verkar ha sårat Anastasia som förklarar sig ovetande om hur 
ryska kvinnor uppfattas i Sverige. Jag har utifrån en självcentre-
rad (eller snarare: sverigecentrerad) övertygelse utgått från att 
hon förhåller sig till idén om ryska kvinnor som sexualiserade 
och domesticerade. Jag hade för ett ögonblick inbillat mig att 
dessa föreställningar med lätthet reser över Östersjön och var 
en verklighet för kvinnorna som bodde sig här. Här märker jag 
att reglerna var annorlunda. Den ryska vithet som underkändes 
i Sverige, blev här något helt annat.

Utifrån en förståelse av vithet som något relationellt blir 
vita kroppar tolkade och tillskrivna olika meningar inom olika 
rasmässiga landskap. Den svenska idén om ryska kvinnor som 
enhetliga och efter på grund av deras bristande moderna egen-
skaper (gällande deras sexualiserade och domesticerade status) 
var inte en föreställning som informanterna i Ryssland besvä-
rades av, eftersom de knappt kände till den. Med andra ord var 
dessa idéer lokalt specifika för Sverige och hade litet värde i Ryss-
land. Däremot hade informanterna, som jag nyss visade, andra 
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och liknande föreställningar om (o)moderna förkroppsliganden, 
tätt förknippade med en oförmåga att identifiera uppförande- 
koder.

Ludmilla, en 34-årig skribent för en modetidning i Ryssland, 
har på sig en andy-warhol-klänning och beskriver skammen in-
för den fattiga kvinnan från de rurala provinserna i Ryssland, 
som hon menar inte får representera Sankt Petersburg, ”fönstret 
mot Europa”.

Hon får ryska kvinnor att skämmas! Varför klär hon sig så sexu-
aliserat? Hon får ju folk att tro att människor Sankt Petersburg 
inte kan uppföra sig eller att vi är fast i Sovjettiden. Jag antar att 
det bara är att säga att hon inte får vara den som får representera 
kvinnor från Sankt Petersburg.

Hon kan få människor att tro att staden är ”fast i Sovjettiden” 
förklarar Ludmilla, en kommentar eller rädsla kan förstås som 
en internalisering av temporala geografier.

Bilden av Sankt Petersburg som ”vilken europeisk stad som 
helst” uttrycks av en annan informant, som målar upp Moskva 
som det ”eftersläpande” som ” inte vill framåt” och ”inte har stil”. 
Moskvaborna beskrivs istället var upptagna, enligt den 30-åriga 
stylisten Inna, av att bara bry sig om pengar.

Sankt Petersburg är som vilken annan europeisk stad som helst, 
om du ser ut över stan har kvinnorna liknande kläder som kvin-
nor har i Europa. Med Moskva är det annorlunda, där klär de sig 
inte alls bra, de bryr sig bara om pengar där, de har ingen stil, de 
vill inte framåt, vill inte bli europeiska.
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En önskan om att ”vilja bli” som Europa rymmer antaganden 
om normativ eurocentrisk tid och en vilja att rikta sig mot fram-
tiden. Eller att det geografiska Europa är framtiden.

Det var de sovjetiska imperiet och den socialistiska modernite-
ten som efter Sovjetunionens upplösning 1991 fick bära ansvaret 
för att ha ”försenat sin egen utveckling”, både enligt diskurser 
i Östeuropa och Europa. Ryssland kunde därmed antingen 
komma ikapp västvärlden och den kapitalistiska västerländska 
moderniteten genom att anta vissa metoder och beteenden som 
krävdes för en orientering mot ”framtiden”, eller vara dömda 
att leva i västs kölvatten. Inom denna logik blev nationerna i öst 
beroende av att moderniseras genom att imitera Europa, efter-
som deras tidigare sovjetiska modeller hade raderats eller ersatts. 
Den kapitalistiska moderniseringen formulerades utifrån termer 
av att hinna ikapp väst, genom en transition, eller genom en rad 
sociala, kulturella och politiska åtgärder.275 Ryssland, som blivit 
en federalistiskt styrd stat, förväntades förverkliga den kapita-
listiska modernitetens nyliberala agenda genom att legitimera en 
transnationell hegemoni av ekonomi och politik.276

Det ryska medvetandet formades således av ett avslut på det 
sovjetiska systemet och genom ett antagande av västerländsk 
marknadskapitalism.277 Här manifesteras idéer om framtid via 

275 Kollapsen etablerade det analytiska och metaforiska begreppet transition, 
vilket, enligt Gal och Klingman, har en belastad innebörd: besläktad med marx-
ism-leninism och amerikansk teori om modernism skriver begreppet in sig 
antaganden kring evolutionära processer, där ett tillstånd antas övergå i ett annat, 
bättre, mer progressivt tillstånd. Genom begreppet fortsätter därmed tävlingen 
om två sidor som strider mot varandra för att vinna slaget om progressivitet. En 
tävling som nu är organiserad kring uppfattningar om vilket land eller område 
som har den mest privatiserade ekonomin, landet som är ”mest väst”, som är mer 
demokratiskt än det andra. Gal och Klingman, 2000, s. 10.
276 Kivinen, 2004.
277 Kivinen menar att det finns parallella mediala och sociala narrativ om svit-
erna efter Sovjet. Ett narrativ illustrerar hur det moderna livet öppnade upp för 
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utvalda kvinnors kroppar. Likt hur ryska och ukrainska kvin-
nors väljs via postorderdiskurser på basis av deras förmodade 
otidslighet och immanens, finns en föreställning om att de mus-
limska kvinnorna bär egenskaper som de ryska vita kvinnorna 
saknar. Jag kommer senare i avhandlingen få skäl att återkomma 
till hur informanterna både rasifierar och andragör dessa kvin-
nor på basis av idéer om progress och autonomi. Men innan det 
vill jag först till Moskva för att undersöka hur informanterna i 
Moskva uttrycker tankar om tid och modernitet?

”Det nya Moskva”

– Vilken kappa tycker du är finast?
Jag och den Moskva-födda chefredaktören för ett modema-

gasin, som ser ut som kortlekens rödlockiga hjärterdam, står i 
en butik i varuhuset GUM (ГУМ).278 Varuhuset står placerat 
vid Kreml och röda torget (där militärparaderna hölls under 
sovjettiden), bredvid den 450 år gamla Vasilijkatedralen som 
nu inringas av små stånd som säljer matroskadockor och fo-
tografimöjligheter med män utklädda till Lenin och Stalin.279 
I mitten av gallerian står kvinnor i glittrande tiaror och säljer 
julgranskulor, och längs kanterna försöker försäljare locka kon-
sumenter genom att dela ut parfym-kort som doftar hyacint och 

tillväxt och utveckling genom privatisering av ekonomier och förändringar av 
produktionen. Ett annat narrativ tecknar en ogynnsam horisont där miljoner 
människor förlorade sina arbeten, vilket resulterade i en utbildad medelklass i 
fattigdom, en ökad kriminalitet och att Ryssland, trots ett införlivande av väster-
ländsk neoliberal politik, fortfarande definieras som perifert i förhållande till 
Europa. Kivinen, 2004, s. 7.
278 Glávnyj Universáĺnyj Magazín.
279 Vasilijkatedralen, det landmärke som vanligtvis förknippas med Ryssland. 
Katedralen byggdes mellan 1555 och 1561 på order av Ivan den förskräcklige och 
till minne till minne av erövringen av Kazan 1552.
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persika. Hjärterdam håller fram en vit kappa med bombastiska 
röda rosor och en svart kappa med ett tryck av leende katter. 
”Den med rosor.” Jag föregriper hennes krav på motivering: ”Du 
är mer ros än katt”. Hjärterdam släpper ett förnöjt hummande 
och räcker mig kapp-katten som en uppmaning att prova. Kap-
pan är för trång, varje knapp går förvisso att knäppa men den 
stramar och lämnar en glipa vid bröstet, där det ger motsatt 
effekt att dra in magen eftersom luften far upp i bröstkorgen. 
Den ryska designern och modeskribenten Alexander Vasiliev 
har tematiserat varuhusets skyltdockor utifrån olika decennier 
av ryskt mode och en av dockorna har fått eget liv. En docka om-
sorgsfullt påhängd 1930-talet blänger avmätt på mina försök att 
göra min kropp mindre. Stämningen förhöjs ytterligare genom 
att den ryska balettkompositören Tjajkovskij står för bakgrunds-
sensationen.

Skälet till vårt besök på GUM är att hjärterdam lovat visa de 
platser hon upplever svarar mot sin bild av Ryssland. Att döma 
av gallerians väggar, som påminner om vita maränger, inspire-
rad av rysk medeltidsarkitektur men med ett glastak i stil med 
1800-talets tågstationer i London, misstänker jag att hon vill 
göra ett gott intryck på mig. Att göra ett gott intryck beskrivs 
på ryska som Не ударить в грязь лицом – Smäll inte ansiktet i 
smutsen! Det är snarare jag som smällt ansiktet i smutsen, hjär-
terdam, som heter Anastasia, hjälper mig ur kappan men ser lite 
plågad ut när hon tar notis om att jag råkat smeta läppstift på  
ärmen.

Anastasia hjälper mig att skrubba bort läppstiftet och förkla-
rar att valet av plats är motiverat av att visa Ryssland som ett 
slags unikum.
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Moskva har lite dåligt rykte: resten av Ryssland tycker bara att 
vi bryr oss om pengar och Europa verkar tro vi fastnat i tiden, 
i USSR. Men det är inte sant, se bara, vi är både en modern och 
traditionell stad, vi är både öst och väst. 

Att döma av att gallerian bebos både av västerländska butiks-
kedjor (som artikulerar globala subjektiviteter under en global 
kapitalism som representerar förändring för förändringens 
skull) och nostalgiska ryska butiker som säljer traditionell rysk 
honung blandat med bär, står det klart att GUM omfattar Ryss-
lands antagonismer: både det uppfattade moderna och det mer 
traditionella, det universella och det partikulära, öst och väst.

I Ryssland finns det flera hastigheter och olika visioner kring 
dess politiska, sociala placering och framtid. Det finns de liberala 
och västtillvända Zapadniks (Zapadnichestvo) som argumente-
rar för västifiering och globalisering. Och så finns de som vill 
vidmakthålla Ryssland unicitet och dess skillnad från både väst 
och öst: de nationalistiska slavophilies (slavianofil śtvo) som 
följer Putins gamla formler som ”Ryssland har sin egen väg” 
och ska skydda traditionella bolsjevikiska värden och presentera 
Ryssland som en stormakt, där väst och speciellt USA fungerar 
som motståndare. Slutligen finns det grupper som lägger sitt 
hjärta i tron på Eurasia, där Ryssland är en unik blandning av 
slaviska/ortodoxa och muslimska.280 Dessa motsättningar får 

280 Termen ”Eurasien” har historiskt haft rasmässiga och rumsliga konnota-
tioner. Geografiskt sett kännetecknar det en plats där Europa möter Asien. Men 
begreppet berör också tecken och symboler, vilka representerar både en anglo-eu-
ropeisk kulturell ikonografi och asiatiska tecken och symboler. Jennifer Suchland 
vill med begreppet Eurasia destabilisera slutna geografier och utmana makthy-
brider som verkar inom postsocialistiska regioner. Suchland vill decentralisera 
Europa, Ryssland och USA och lyfta fram andra regioner som centrum. Begreppet 
Eurasien verkar för Suchland bortanför givna nationsgränser, genom att försk-
juta gränser mellan öst och väst vill Suchland visa på att det existerar multipla 
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konsekvenser för människors uppfattningar i en rad frågor som 
rör familjevärderingar, sexualitetsfrågor men materialiseras 
även, enligt mina informanter, genom kroppsliga ideal och hur 
människor framställer sig själva.

Något som framträdde som viktigt för informanterna i Mosk-
va var begäret efter att uttrycka förändringar och individualitet 
visuellt via kroppen. Anastasia utfärdar ett gemensamt mål för 
andras tolkning av henne och av staden hon bor i: ”Jag vill med 
mina kläder visa att Moskva är modernt och innehåller en massa 
olika saker, inte bara är en enhetlig plats”. Att uppfattningen om 
det moderna och det individuella medieras via informanternas 
kroppar kan förstås som en del av kroppens blivande och dess 
förbindelse med sociala och politiska dimensioner. Förvand-
lingar (i staden) börjar hos kroppar i rörelse. Anastasia vill att 
kroppen och staden ska förlänga och samkonstituera varandra, 
där hennes kropp ska fungera som en garanti för ett förvandlat 
och modernt Moskva och fungera som en sorts utopisk del av 
stadsplaneringen. Enligt Grosz skapar staden dess invånares 
kroppar, där stadsexistensen inbegriper flera pågående hastig-
heter och förbindelser.281

Alexandra, en 32 årig designer, nu boende i Moskva, men 

former av genus-, ras-, klass- och etnicitetsmässiga positioner inom så kallade 
nationella gränser. Det finns städer och platser som, i och av väst, lyfts fram som 
postsocialistiska, och det finns postsocialistiska platser som tillskrivs något an-
nat. Suchland skriver att Östeuropa och delar av Ryssland äger mer giltighet än 
exempelvis Centralasien och Kaukasien att representera postsocialistiska platser. 
Suchland föreslår att denna skillnad är rasmässig. Suchland, 2011. Samtidigt måste 
begreppet Eurasia användas med försiktighet eftersom det kan vara förknippat 
med regressiv ideologi i och med eurasianismen som är ”trendigt” i Kreml just nu 
och kan förklaras som form av nationalist-bolsjevism, som vidmakthåller origi-
naliteten i Ryssland och dess skillnad från både väst och öst. För att inte associeras 
med denna reaktionära ideologi är det bättre att förstå området via Tlostanovas 
begrepp ”eurasistiska gränsländer” (Eurasian borderlands). Tlostanova 2010.
281 Grosz, 1995, s. 109.
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från början boende utanför Moskvas gränser, berättar att det är 
skillnad på människor och platser, och att det finns människor i 
Ryssland som inte ännu är redo för att, vad hon förstår, moder-
niseras. Det menar hon blir synligt genom deras val av kläder. 
Eftersom mode situerar subjekt i den sociala världen så mate-
rialiserar även val av kläder de föreställningar om temporalitet 
som jag här utforskar. ”De är rädda för att vara individuella, det 
är på grund av vår sovjetiska historia”, säger Alexandra och låter 
personer som är äldre än henne själv statuera exempel.

”Som hon där”, Alexandra rätar ut pekfingret mot en kvinna 
runt 60 år som ovetande om vår inspektion passerar förbi där 
vi sitter ”hon är så grå, hon vågar inte vara individuell eftersom 
hon fortfarande lever i ett samhälle där alla människor måste 
vara enhetliga, vara grå och samma.”

Alexandras kommentar om grått som något enhetligt speglar 
ett synsätt där individualitet förknippas med färg. Grått verkar 
för Alexandra stå för en förlust av modernitet, för den enhetliga 
massan som ”ännu inte” formulerat en modern och färgbaserad 
individualitet. Det här går i linje med hur färger skriver in sig i 
kulturella metaforer, koder och symboliker (kärleken är röd, ka-
pitalism är grön) och hur dessa koder i det här fallet även belastas 
med symboliska antaganden om tid (kanske genom färgernas 
egna temporala rörelser: färger som bleknar bort med tiden282).

Frågan om individualitet som ett manifesterande av en ny 
tid är ett tema som många informanter återvänder till. Marina, 
en queeraktivist, i tidiga 30, boende i Moskva, beskriver det så  
här:

282 Trinh, 1996, s. 71–72.
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Ryssland är inte redo för mode, det betyder att man är sin egen, 
många här vill inte vara sin egen, de tror på ett annat land, på 
en annan tid.

Individualitet fungerar, förutom som en riktning mot framtiden, 
också som ett sätt för Marina och Alexandra att ha en kropp 
som tillhör dem själva, något som står i motsats till att ”inte 
vara sin egen”. Dessa idéer om hur individualitet förkroppsli-
gas genom kläder och färgval kan förstås mot bakgrund av de 
ideologiska och politiska agendor som formade en ny modell av 
subjektivitet genom det nya sovjetiska subjektet, eller snarare: 
den nya mannen homo sovieticus. Denna trop fylldes med en ide-
ologi, där alla människor tillskrevs likhet i frågan om genus och  
etnicitet.

I kontrast mot den kapitalistiska moderniteten ville den 
sovjetiska regimen med sin socialistiska modernitet skapa nya 
sociala strukturer för den nya sovjetiska människan.283 Den 
sovjetiska framtiden organiserades utifrån ett androgynt och 
egalitärt ideal, vilket materialiserades genom att kvinnorna, som 
aktiva arbetsresurser, bar unisexkläder.284 Dessa beskrevs som 
rationella uniformer som skulle minimera skillnader mellan 
kroppar. De androgyna klädernas oformlighet, tillverkade i den 
socialistiska industrin, ansågs vittna om landets transformation 
till socialism, som ett instrument eller bevis på social förändring 
och skulle fungera som ett visuellt tecken på kroppslös rationa-
litet och socialistisk modernitet. Mer specifikt skulle kläderna 

283 Gal och Klingman, 2000.
284 Enligt Liljeström var Sovoki en androgyn trop som hjälpte till att forma 
den urbana vita sovjetiska kvinnan som en genusneutral asexuell sovjetisk med-
borgare med särskilda, delvis motsägelsefulla, funktioner för det socialistiska 
samhället. Liljeström, 2005, s. 31–43.
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åskådliggöra att den socialistiska kvinnan var än mer rationell 
och frigjord än de icke-socialistiska kvinnorna.285

Stanislava, en textildesigner i 40-årsåldern, berättar att detta 
fick konsekvenser för hur hennes mammas upplevde sin egen 
kropp:

Min mamma växte upp utan kropp, eller hennes kropp var ald-
rig hennes, den var statens, den skulle böja sig inför ett kollektiv. 
Den fick aldrig vara kvinnlig eller njuta.

Stanislava opponerar sig mot en viss tolkning av Sovjets his-
toria, där ett påtvingad androgynt och påfallande kroppslöst 
genusideal blev ett medel för att forma det moderna sovjetiska 
subjektet, och tycks mena att kollektivet skapades på bekost-
nad av kroppslig njutning. De sensoriska dimensionerna och 
framförallt njutning blir här en belastning i förhållande till den 
socialistiska staten, och behovet av att vara kropp och individ 
en distraktion i relation till kollektivet. Stanislava framhåller 
att de ”moderna kvinnorna” i Ryssland nu vill markera sina 
kroppsliga konturer och markera en distans till föräldrarnas 
(eller föräldrarnas föräldrars) ideal genom att njuta av färger 
och kroppsliga former, eftersom färg och form skiljer dem från 
den enhetliga gråa massan, en kvarleva från USSR. ”Det är där-
för så många unga kvinnor är så tight and bright”, förklarar  
Stanislava.

285 Kiaer, 2005, s. 111–140.
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”Det här är inte mitt Moskva”

Vid olika tillfällen mötte jag upp informanter som skulle visa 
mig områden som de upplevde skadade Rysslands anseende. 
Jag introducerades till förorter och gråa kvarter, men också till 
olika marknadsplatser. I Moskva spenderar jag och Ekaterina, 
en -årig stylist, tid tillsammans på en av stadens marknader. 
Till de som har Spice Girls-referenser kan jag jämföra Ekate-
rina med en tidig Posh Spice, vars stilett-klack trängde ner i 
jorden när vi kom innanför marknadsområdet. Hon frigjorde 
sin sko tillsammans med en suck och upplyste mig om att det 
här var en anledning till marknadens lumpna status, det var 
svårt att hålla sig ovanför markytan. Om staden är en kropp 
var gallerian stadens huvud och marknaden den nedre delen 
av kroppen, tolkad av informanterna som ett vilt och smutsigt 
område på sätt som förvirrade gränserna mellan det urbana 
och rurala. Det luktar illa, menade Ekatarina, som att det vore 
stadens morgonandedräkt. Det låg upprivna gropar på marken 
som någon maskerat med sand och såg ut som ärr från skador 
som läkt. Rivmärken av fallna färger från husväggen. Andra skäl 
för marknaden som en sorts stadens underjord var vädersrela-
terat, dess tillgängliga yta lät regnet falla rakt ner och kletade 
ner marken och håret, frånvaron av slutna väggar erbjöd hel-
ler inte värme när det var kallt eller fläkt av kyla vid värme. 
Regnet, kylan eller hettan och lukterna av lera och svett kunde 
Ekaterina gott avvara när hon var och handlade, berättade  
hon.

Men Moskva är en stad som fryser under vintern och brinner 
under sommaren, vilket gör stadens boende vana vid ett väder 
som reglerar kroppars rörelse. Författaren och aktivisten Audre 
Lorde skrev till exempel under sin resa i Moskva att stadens 
människor var i konstant krig mot vädret, och triumferade 
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döden genom att inte frysa ihjäl.286 Men mitt möte med mark-
naden gav varken leriga skor eller påslag av kyla eller värme, 
däremot tvingade området en skärpt uppmärksamhet, jag blev 
ombedd att vila min hand mot väskan som ett skydd mot giriga 
fingrar. ”Håll i väskan och minns att det här inte är mitt Moskva” 
försäkrade Ekaterina mig när hon trummade på min väska och 
slängde en Kashmirsjal över näsan. Jag undrade om sjalen hade 
landat över näsan av misstag, för jag kände ingen otäck lukt 
förutom den sura lukten av plast från de uppackade varorna. 
Det som tycktes förolämpa Ekatarinas sensibilitet var framförallt 
människorna som besökte marknaden. ”De kan slita ett plagg 
rakt ur händerna från dig”.

Detta uttalande har en intressant parallell i hur borgerliga 
män i väst i slutet av 1800-talet oroade sig när kvinnor gjorde 
inträde i konsumtionssfären.287 De shoppande kvinnorna för-
knippades då med en inneboende irrationalism, som när de 
blev översköljda av sinnesintryck och förförda av konsumtion, 
helt enkelt inte kunde lägga band på sina begär att handla.288 
Dessa kvinnor som nu, på en annan plats och annan tid, blev 
beskyllda för något liknande ansågs ha inneboende egenskaper 
av ett slags ohejdat, irrationellt beteende som blev frisläppt när 
de fick bejaka sina konsumtionslustar. Det handlade i huvudsak 
om fattiga kvinnor runt om och utanför stadens gränser. Kata-
rina oroade sig över människornas ”bullriga stil” och vad som 
skulle hända om de representerade Ryssland, om turister skulle 
”tro att dessa kvinnor var Ryssland”. Även om dessa människor 

286 Lorde, 1994, s. 17.
287 Eftersom moderniteten inte bara inkluderar produktion utan också konsum-
tion könades den kapitalsitiska moderniteten i termer av idéer om en feminiserad 
”passiv” konsumtion och maskuliniserad ”aktiv” produktion. Felski, 1995.
288 Samtidigt, menar Felski, stod konsumtionsbegäret också i förbindelse med 
ett rationellt räknande. Felski, 1995, s. 6.
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delade fysisk närhet med Ekatarina genom en gemensam stad, 
upplevdes de ändå som frånvarande i hennes sociala värld, i 
hennes existens. Denna närhet som samtidigt rymmer en tydlig 
distans kan förstås genom vad Frankenberg kallar för ”racial 
social geography”, ett slags rasmässig geografi som skapas genom 
en känsla av kroppslig tillhörighet.289

”Där är hon!” utropade Ekatarina när vi vandrade runt bland 
regnbågar av kläder, hon flabbade upphetsat och pekade på en 
blond kvinna som hängde upp klänningar med klädnypor för 
försäljning. Hon liknade en fantastisk Dolly Parton med sitt höga 
gula hår och tajta röda kläder. ”Du har hittat henne!” Ekatarina 
syftade på ett samtal vi haft om att det finns idéer om omoderna 
kvinnor. På basis av Ekatarinas skratt blev det tydligt att mark-
nadskvinnans kroppsliga framtoning inte var i linje med hennes 
smak, eller något hon ville hylla. Kvinnan noterade vårt intresse 
och lockade oss till sitt stånd. Eftersom hon inte kunde engelska 
presenterade hon sig genom Ekatarina. Hon kom från en liten 
by från östra (far east) Ryssland, något som jag snart skulle få 
veta fungerade som Rysslands egna orient.

När vi har gått därifrån berättar Ekatarina varför hon retade 
sig på henne: ”hon är inte så civiliserad, hon har dålig smak!” 
Visuellt påminde kvinnan på marknaden mig om idén om den 
sexualiserade ryska femininiteten som fanns som idé i Sverige, 
figurationen som i Sverige symboliskt och kulturellt har blivit 
använd som ett sätt att skriva fram skillnad, genom betoning 
på blekt hår och blå ögonskugga. Denna sexualiserade trop 
som används för att konstituera och privilegiera en viss form 
av femininitet, genom att fungera som den andra till svensk vit 
femininitet. Denna trop hade rest över Östersjön och kunde 

289 Frankenberg, 1993, s. 44.
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återfinnas på marknaden, med lite andra komponenter, men 
sakförhållandet var detsamma: likt Anastasia som pekade ut den 
grå kvinnan, som en omodern variant av rysk vit femininitet, 
pekar Ekatarina ut kvinnan på marknaden som ett exempel på 
en kvinna från en annan tidzon.

Det är här viktigt att påminna om hur den rasifierade ka-
raktären hos begreppet ”civiliserad” (som Ekatarina beskriver 
kvinnan på marknaden genom) fungerar som en synonym för 
rasmässig vithet och därmed som en garanti för Rysslands si-
tuering i världen efter upplösningen av Sovjet.290 Kvinnan på 
marknaden var för Ekatarina inte civiliserad, i min tolkning inte 
modern, och i förlängningen inte vit nog för att få representera 
Ryssland. Istället underkändes hon på basis av dålig smak, vilket 
används för att markera överlägsenhet genom att underkänna 
kulturella preferenser. Genom att peka ut och distansera sig från 
kvinnor som Ekatarina uppfattade har dåligt smak, framhål-
ler Ekatarina sig själv som en person med ”bra smak”. Smak 
organiseras på det här sättet hierarkiskt och tas som kvitto på 
förmodat inneboende egenskaper hos individer, vilka antas gå 
att spåra i deras habitus (i Bourdieus mening), det vill säga ge-
nom livspraktiker, attityder, beteenden och seder som fungerar 
som skiljedomare i en social smakhierarki.291

Kvinnan från provinsen underkändes på basis av att hon 

290 Att begrepp som civiliserad, primitiv och modern används så explicit av 
informanterna kan förstås genom hur civilisationsbegreppet i Ryssland varit 
intrasslat i den koloniala dimensionen av sovjetiseringen/moderniseringen av 
det ryska vardagslivet. Begreppet civiliserad har också, vilket jag diskuterade i 
inledningskapitlet och kapitel ”Temporala andra, vithet och (o)moderna kro-
ppar”, efter Sovjet, laddats med en synonym för rasmässig vithet. Zakharov,  
2013, s. 10.
291 Bourdieu hävdar att smak måste förstås som något som tjänar vissa gruppers 
intressen framför andras och är därmed en ideologisk genre vars funktion är att 
legitimera den priviligierade klassens världsbild. Bourdieu, 1990.
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inte visuellt förmådde identifiera eller följa lokala regler för 
bra smak och vit medelklassfemininitet. Men det fanns också 
andra figurer på marknaden, från grannlandet, det gamla 
USSR-området Kazakstan och Uzbekistan som sålde och kon-
sumerade vad Ekatarina beskrev som ”smaklösa varor”. Vid ett 
annat tillfälle stoppade en man mig och min syster när vi pro-
menerade i Moskva och frågade om hennes blommiga klänning, 
”varför ser du så konstig ut? Din klänning ser ut att komma 
från Uzbekistan”. Kazakstan och Uzbekistan fungerar här som 
den andra i förhållande till Ryssland, och det fanns en uppsjö 
olika troper och berättelser om vad kvinnor från dessa länder 
betydde. Bland annat berättade Alena, en 24 årig som studerar 
till att bli textilingenjör från Sankt Petersburg att de, likt hur 
ryska kvinnor betraktas i Sverige, ansågs mer domesticerade och 
gammalmodiga än ryska vita kvinnor. Av liknande skäl som 
västerländska män gifter sig med ryska kvinnor på basis av att 
de anses mer domesticerade än svenska kvinnor, anses kvinnor 
från Centralasien mjukare och mer giftasvänliga än etniskt ryska 
kvinnor, allt utifrån en skala av andragörande som ständigt för-
skjuts längre österut.

Fantasin om den temporala andra 

Även om fantasin om den temporala andra kan uppstå såväl i 
Sverige som i Ryssland, förvisso med olika karaktärer, föreslår 
jag att tropen är artikulerad genom olika ekonomiska, politiska, 
kulturella och historiska händelser och koloniala rester och där-
med behöver analyseras på olika sätt. Likt den postkoloniala 
skolan har den dekoloniala teorin kritiserat den rasifierade mo-
dernitetens linjära framtoning samt civilisationsdiskursernas 
utvecklingsnarrativ, vilket möjliggjort västerländsk imperialism 



178 bruten vithet

och kolonial expansion samt hjälpt Europa att fastställa sin po-
litiska, sociala och kulturella dominans.292

Den nära relationen mellan västerländsk kolonialism och 
rasifierad modernitet kan förstås genom Mignolo och Tlosta-
novas begrepp global kolonialitet, som beskriver hur modernitet 
är något som alltid genomsyras av kolonialitet – och där det 
inte finns något bortom den koloniala matrisen. Gemensamt 
för alla former av kolonialitet är den rasifierade, genusmässiga 
och socioekonomiska stratifiering som motiverats enligt en (vit) 
mänsklighetsstandard. Att modernitet fungerar som ett komple-
ment till kolonialitet beskriver Mignolo – i boken med samma 
namn – som ”the darker side of western modernity”. Den globala 
kolonialiteten har etablerat sig genom stora samlande doxor som 
kristendom, liberalism och socialism och därmed skrivit in sig i 
alla aspekter av den moderna tillvaron genom kunskap, kultur, 
arbete och intersubjektiva relationer.293

På så sätt bebor den globala kolonialiteten människors va-
nor och kroppar. För mitt projekt betyder detta att samtliga 
lokaliteter kan förstås inom ramen för en liknande logik av ko-
lonialitet och modernitet, och att informanternas utsagor om 
rasifierade kroppar kan behandlas som lokala vittnesmål om en 
övergripande rasifierad kolonialitet, som får partikulära effek-
ter. Kopplingen mellan det moderna och det koloniala kan även 
förstås genom de Latinamerikanska koloniala teoretikerna En-
rique Dussel och Anibal Quijano som menar att modernitet och 
kolonialitet är samkonstituerade, något som Tlostanova i sin tur 
använder i en rysk kontext för att illustrera hur inte endast plat-
ser organiseras hierarkiskt, utan även hur olika moderniteter är 

292 Quijano, 2007, s. 168.
293 Mignolo, 1999.



Multipel vithet och andra temporala andra  179

strukturerade utifrån en förstahands- respektive en andrahands- 
modernitet.294

Rysslands förehavanden tolkades av väst som en underordnad 
version av den europeiska kolonialismen och dess modernitet, 
som ett inte-riktigt-kapitalistiskt-imperium av modernitet. En-
ligt Tlostanova motiveras de koloniala praktikerna gentemot 
Rysslands egen ”periferi” just av Rysslands/Sovjets internalise-
rade antagande om den linjära historieskrivningen och att vara 
situerade ”efter Europa”, en försvagad och underordnad andra-
handsversion av den europeiska och kapitalistiska moderniteten. 
Tlostanova menar att de centraliserande makterna i Ryssland 
kompenserade för känslan av underordning inför förstahands-
moderniteten, det vill säga inför den kapitalistiska och rasisitiska 
moderniteten, genom att översätta och artikulera en egen version 
av västerländska koloniala praktiker i deras formande av en so-
cialistisk framtid och modernitet. Den sovjetiska moderniteten 
verkade förvisso bortanför kapitalismen och kristendomen, men 
tillät ändå, enligt Tlostanova, en västerländsk epistemologi att 
kolonisera det ryska sinnet genom att härma och reproducera 
en kolonial logik rörande kontroll och styrning av de egna ko-
lonierna. Genom kolonialismens logik delade således Sovjet 
egenskaper med den västerländska imperialismen.295

Ryssland lever med sviterna från sin egen socialistiska och 
sovjetiska form av kolonialitet, vilken rymmer liknande element 
och egenskaper som den kapitalistiska moderniteten: den om 
framsteg, utveckling och civilisation som motiv för kolonisering 

294 Tlostanova, 2010, s. x, xix, 22, 30, 63–141.
295 Precis som det fanns olika koloniala stadier för väst, fanns det också olika 
skeden och motiv för det ryska imperiet, vilka, enligt Tlostanova, var inspirerade 
av den västerländska kolonialismen. Redan under Peter den store (1600-tal) och 
hans ortodoxa motiv för kolonialism hade Rysslands imperium inspirerats av den 
västerländska moderniteten, menar Tlostanova. Tlostanova, 2010, s. 65.
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i tid och rum.296 Det blir tydligt i informanternas berättelser att 
alla ryska kvinnor inte förkroppsligar samma temporala logik, 
utan snarast är situerade inom olika temporaliteter, vilka sam-
verkar eller till och med drabbar samman inom samma nation. 
Ryska kvinnor iscensätter flera olika temporaliteter och utövar 
olika former av modernitet. Att modeinformanterna, den grå 
kvinnan, kvinnan från marknaden existerar i samma stad, kan 
förstås genom att det inte finns någon given gemensam vision 
kring Rysslands framtid.

Det socialistiska försöket att omtolka moderniteten finns 
lagrat i människors vanor, kroppar, byggnader, kulturella 
och sociala organiseringar, men skilda uppfattningar om vad 
utveckling innebär ger olika riktning mot framtiden. Det post-
socialistiska Ryssland representerar olika agendor för framtiden 
och förändrade attityder kring dess situering i förhållande till 
väst, vithet och tid. Att Ryssland vidare är anslutet till både 
den rasifierade moderniteten och sin egen modernitet förstår 
jag inte som en paradox, utan som en flexibilitet som Ryssland 
använder för att skriva fram sin egna exceptionalitet, att vara 
situerade både inom väst och öst, som centrum och som periferi: 
ett slags unikum-modernitet. Konsekvenserna blir att det finns 
flera Ryssland, flera ryssar, flera moderniteter, som opererar  
parallellt.

296 Det här går att urskilja bland annat genom rasifiering av migration och arbete 
som är anslutna till de kulturella, politiska och ekonomiska övergångarna från 
planekonomi till marknadsekonomi. En annan dimension är frågan om gränser 
kring vad som konstituerar nationsstaten Ryssland, både vad gäller geografiska 
uppdelningar av Europa och Asien, till exempel vad gäller medborgarskap och 
vilka som betecknas som migranter. Zakharov skriver att ryssar har olika erfaren-
heter beroende på om migranterna är ansedda som svarta som representerar den 
tredje värden eller om de anses vara vita från civiliserade länder. De som kommer 
från väst och har vita kroppar anses aldrig vara migranter i den ryska offentliga 
diskursen. Zakharov, 2013, s. 194.
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Dessa olika moderniteter opererar också i informanternas 
berättelser vilka aktivt konstruerar vit femininitet i termer av 
temporalitet och modernitet. Vad som är avgörande för när den-
na tidsdynamik sätts i rörelse är den agens som människor har 
för att i någon mening hävda egna vinster. Temporala andra kan 
förstås som påminnelser om informanternas egen sårbarhet, och 
konfronterar dem med möjligheten av att själva falla ur tiden. 
Detta andragörande innehåller mekanismer varigenom det som 
upplevs som o-önskvärt hos en själv projiceras på den andra. 
Resultatet blir en negativ spegel där den andra är konstituerad 
som det en själv inte är. Eftersom de temporala andra uppträder 
som mest hotande mot det som antas vara en modern mänsklig 
identitet när de utseendemässigt eller geografiskt ligger nära en 
själv, behöver de tydligt förskjutas till en annan plats, längre 
österut, drivas bakåt i tiden, för att ”rädda” vitheten.

Så även om de temporala andra skiljer sig från plats till plats, 
tycks informanterna använda ett liknande grepp för att säkra 
vitheten som ett modernt projekt: att driva undan omoderna 
uttryck av femininitet ut ur moderniteten. I linje med detta har 
jag velat visa hur fantasin om den omoderna och kroppsliga vita 
femininiteten hela tiden flyttas österut. Med andra ord är det 
en trop som reser över östersjön och krockar med olika slags 
moderniteter, mellan väst och öst, liksom mellan det urbana 
och det rurala. Den temporala andra fungerar härigenom som 
ett slags trappstege för modernitet, där rumsliga skillnader görs 
till utvecklingsskillnader.
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Kapitel 6

Vita kroppscheman och 
skamfulla kroppsbilder

Jag åker tunnelbana med Inna, en  årig modebloggerska, i 
Sankt Petersburg. Vid en station kliver en man på och sätter sig 
bredvid oss. En man vars kroppslighet jag inte förmår att avkoda 
som annorlunda i det rasifierade landskapet som jag själv inte 
hör hemma i, men som jag, att döma av Innas kroppsliga svar 
på hans närvaro, misstänker erhåller en rasifierad status. Inna 
lägger precis som Ekatarina sin hand på väskan för att försvara 
väskans innehåll. När mannen kliver av frågar jag vem mannen 
var, ”en man från Uzbekistan eller Kazakhstan” gissar Inna. Jag 
minns betydelsen av Uzbekistan som tillsammans med andra 
centralasiatiska länder fungerade som en temporal andra i för-
hållande de ryska storstädernas uppfattning om temporalitet och 
urbanitet.

Jag frågar varför hon lagt handen på väskan. Inna svarar med 
förvåning och förklarar att det varken var genomtänkt eller 
avsiktligt. Gesterna av rädsla, misstänksamhet inför mannen 
bor snarare i hennes kroppsliga repertoar, och görs tillgängliga 
för henne i möten med vissa stimuli och människor. Att det 
inte är något främmande eller ovanligt för vita människor att 



Vita kroppscheman och skamfulla kroppsbilder 183

svara med praktiker av rädsla eller att skydda sin väska i mötet 
med vissa människor är exempel på svar som är normaliserade 
vanor som bor i kroppschemat, ett slags kroppslig tillvänjning 
i mötet med den rasifierade andra. De är vanor både så till vida 
att de är kroppsliga reaktioner, också på så sätt att de återspeglar 
beteenden som lagrats och tagits upp av kroppen.

Gesten är inte icke-medveten i betydelsen av en oförmedlad 
kroppslig reflex. Att gesten inte uppfattas som medveten, vilken 
den heller säkert inte är, kan förklaras med hur den är ett resultat 
av en förvärvad orientering som svarar mot projektioner över tid 
i ett rasifierat landskap. I Ekaterina och Inna kan det rymmas 
ett rasmässigt ”dysconsciousness” som innehåller förvrängda 
och felaktiga övertygelser om olika rasmärkta kroppar.297 ”Jag 
är verkligen inte rasist”, förklarar Inna. Förutsatt att gesterna 
ändå kan sägas vara inskrivna i en rasifierad logik betyder det 
att rasism existerar trots idéer om dess motsatts. Det vill säga, 
det finns en spricka mellan mentala övertygelser och kroppsliga 
eller perceptuella handlingar.

Bilden av en själv och mentala övertygelser svarar inte alltid 
mot kroppens vanor. En förklaring till denna tröghet är en vanas 
sedimentering. Det finns vanor som till viss mån kan förstås 
som sediment i den mån de uttrycker det förflutna och tidigare 
medvetandeformer, dessa kan få konsekvenser för nuvarande 
kroppar och möten. Det betyder att vi inte bara formas av våra 
egna, utan också våra föregångares aktiviteter. Att hålla i väskan 
är då en gest som kan förstås som ett grepp som svarar på de pro-
jiceringar och fantasier som aktualiseras i mötet med den märkta 
kroppen, då mannens kropp med stöd i rasifierade diskurser och 
historier redan är förutbestämd, redan kodad som något som 

297 King, 1991, s. 140.
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Inna måste skydda sig mot. Det är något som går bortanför språ-
ket, de icke-verbala rörelserna skapar en egen socio-ontologisk 
effekt på kroppen som noterar att den måste skyddas.

Gesterna återspeglar således en inriktning som både formas 
av samt stiftar rasistiska stereotyper och projektioner. Som Mer-
leau-Ponty konstaterar: ”The gesture does not make me think of 
anger, it is the anger itself”.298 Om kroppen samlat eller lagrat 
rastistiska uppfattningar om vad olika märkta kroppar betyder, 
uppnås eller materialiseras dessa troper i och genom dessa gester. 
Gesten är här en agent i egen rätt, och kan sägas materialisera 
kroppens tankar. På så sätt upprätthåller den till synes oskyldiga 
och omedvetna gesten rasistiska fantasier, de blir gester som ut-
trycker rasistiska tankesätt, bortom den uttalade intentionen.

Dessa vita kroppsscheman sätter informanterna i kontakt 
med och artikulerar upplevelsen av den andra: eftersom ras, ge-
nus och sexualitetsmässiga dimensioner ofta blir manifesta i det 
mellankroppsliga mötet är våra möten sällan jämlika. Metoder 
för att uttrycka dimensioner av ras, genus och sexualitet kan 
utesluta vissa subjekts mänskliga möjligheter, det vill säga de 
kan avsubjektifieras och avhumaniseras. Detta kan ske genom 
rasistiska scheman eller metoder, eller om en så vill, en rasistisk 
sinnlig vana som används för vit subjektivitet att skapa sin egen 
vithet. Det här kan bli manifest genom hur kroppar opererar i 
delade utrymmen, och genom hur subjekt svarar på och möter 
andra kroppar.

Genom de kroppsliga svar informanterna har i relation till 
sina temporala andra får jag tag i det vita rasifierade kropps-
schemat, vilket avslöjar hur föreställningar om ras och den andra 
har flyttat in i kroppen. I det här kapitlet analyserar jag inte 

298 Merlau-Ponty, 2012, s. 190.
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informanternas kroppsliga vanor att markera skillnad utan när 
deras egna kroppar blir reagerade på. Mer specifikt tittar jag på 
vad som händer då det vita kroppsschema som tidigare varit 
”omärkt” uppmärksammas, och hur det härigenom kommer att 
framstå som brutet eller stukat. Detta är produktivt inte bara 
såtillvida att nya schematiska vanor kan utvecklas, utan också i 
hur informanterna blir uppmärksammade på sin vita femininitet 
och de vanor som repeterats in i kroppen för att artikulera vit 
femininitet.

Stoppade kroppsscheman

Som vi har sett i de tidigare kapitlen har många av informanterna 
införlivat en känsla av Ryssland som en stormakt och besitter 
en privilegierad (och respektabel) vit femininitet i Ryssland. 
Oberoende informanternas klass- och rasmässiga situeringar 
när de flyttade till Sverige, kom de här att erfaras och behandlas 
genom idéer om domesticering och sexualisering. Med andra 
ord, de förlorade (det vita) privilegiet i förflyttningen och över-
sättningen från en geografisk plats och social situering till en 
annan. När informanterna flyttar från en plats till en annan 
kan de bli uppmärksamma på att de är placerade som märkta 
objekt hos de som granskar dem. En erfarenhet som inte alltid 
är tillfredställande.

Alina som bott i Stockholm i bara ett år när vi träffas har fått 
kommentarer om att hennes kroppsliga rörelser tolkas som för 
hastiga, snabba och bullriga för den vita medelklassfemininite-
ten i Stockholm. Alina berättar.

En gång blev jag tillsagd av en vän att jag gick på tunnelbanan 
för snabbt, som att jag typ trängde mig på eller gick för snabbt 
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och bullrigt, hon sa ”sådär hårt och snabbt går vi damer inte 
på tågen här Alina”. Sen började jag bli självmedveten kring 
mina rörelser, typ ta kortare steg så de inte skulle höras lika  
mycket.

Den tillsägelse som riktas mot Alinas rörelser tvingar henne att 
inte bara bli självmedveten, utan bryter hennes möjligheter för 
handlande och rörelser. De kroppsliga rörelser involverade i att 
gå som Alina lärt sig via sina vanor i Ryssland ändras via den 
nya lokalitetens krav på rörelser. Hennes inlärda vanor som gör 
att hon på ett vardagligt och bekant sätt rör sig i världen, hen-
nes (vita) kroppsflöde som enkelt och oreflekterat svarar på en 
motorisk uppgift, är brutet. 

Rörelserna och positionerna definieras utifrån efterfrågan 
på rörelser, uppgiften att gå blir inte längre att komma snabbt 
på tåget, utan att röra sig som människor i hennes omgivning 
kräver. Den nya rörelsen leder henne till en destination: att bli 
inkluderad. Även för Valda har har skammen av att uppleva sig 
bli markerad fått konsekvenser för hur hon går, eller snarare, 
tappar balansen.

Vid ett tillfälle gick jag förbi en massa män, de tittade på mig, jag 
skämdes för att de stirrade, jag tänkte att det var för att de tänkte 
att ryska kvinnor vill ligga med män typ, så jag försökte gå på 
ett sätt så att de inte skulle tro så om mig, istället slutade det 
med att jag snubblade till, eller jag liksom ramlade framlänges 
nästan, det var pinsamt.

Valda upplever skam eftersom hon erfor sig bli föremål för andras 
blickar och tyckande. Genom de antaganden om ett sexualiserat 
förkroppsligande som cirkulerar kring ryska kvinnors kroppar, 
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och som därmed är knutna till hennes kropp. Valda försöker röra 
på sig på sätt som undviker dessa idéer, något som får henne att 
snubbla till. Det här kan förstås genom hur den lyckade moto-
riska intentionaliteten påverkas av sociala samspel. 299 Det är just 
för att någon tittar på Valda som hennes kroppsflöde stoppas, 
eftersom hon är orolig att de som betraktar henne ska tillskriva 
hennes kropp vissa betydelser och mening.

På så sätt formas Valdas kropp och rörelser genom sociala 
normer. Att skam formar våra rörelser skriver även Dolezal om: 

Shame is a wholly necessary component of embodied sub-
jectivity – it guides the formation of the habit body and skill 
acquisition – and, furthermore, it is integral to the order and 
coherence of social relations; it ensures the uniformity of social 
norms.300 

Skam binder på så sätt samman kropp och vanor med sam-
hälleliga normer. En alternativ förklaring är att Valda kan ha 
internaliserar antagandet om den egen skamligheten, och i det 
ordlösa mötet möter den andras eventuella åsikter om henne i 
sig själv.301

Den här oron är kopplad till hur normer formar kroppsliga 
vanor och får också konsekvenser för informanternas sätt att 
prata. Dialekter och brytningar är associerade med olika rasi-
fierade och genusmarkerade betydelser, där vissa dialekter och 
brytningar är mer markerade än andra. Stockholmskans olika 
regionala uttryck är förenade med specifika uppfattningar om 
klass och ras. Idéer om främlingskap skiljer sig om brytningen 

299 Leder, 1990, s. 96.
300 Dolezal, 2015, s. 99.
301 Dolezal, 2015, s. 38.
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springer ur arabiska eller engelska, där den förstnämnda riskerar 
att bli bedömd som hotfull eller i behov av skolning. På liknande 
sätt som föreställningar om hur visuella drag (och blondhet) 
skriver in sig i ras- och genusbestämda fantasier om inneboende 
egenskaper, föreslår jag att röst, eller brytningar i det här fallet, 
också bär på antaganden om olika kroppars betydelser.

Lesya beskriver att hon privilegieras när hon är tyst eftersom 
hon visuellt kan passera som en svensk vit kvinna, vilket ger 
hennes vita kropp möjlighet att ta upp utrymme och röra sig 
obehindrat i vita (svenska) sammanhang.

Det är dock ett privilegium som upphör när hon pratar och 
blir märkt genom sin brytning. 

Det är när jag pratar som människor reagerar på mig, männ-
iskor kan härma mig, människor jag inte ens känner, de härmar 
en rysk brytning som inte alls låter som hur jag pratar. Så ibland 
är jag bara tyst istället, då uppfattas jag som vilken vanlig svensk 
kvinna som helst.

När jag frågar Lesya varför hon tror människor härmar hennes 
brytning svarar hon att den ryska kvinnan i Sverige är sexualise-
rad. Brytningen kan därmed sägas ge ljud åt de idéer som ligger 
i en bruten vithet i förhållande till den svenska privilegierade 
medelklassvitheten. Om detta är fallet är Lesyas brytning inte 
bara markerad, utan bär på en betydelse som bestämmer vem 
hon kan vara, i förväg. På så sätt kan hennes brytning stoppa 
eller avbryta en vana vari vithet görs: alltså att vara vardaglig 
eller bekant i världen. 

För att skydda sig från att få att bli stoppad, och för att åter-
vinna en känsla av familjaritet inom den vita gruppen, har Lesya 
utvecklat en vana av att vara tyst. Alcoffs diskuterar exempelvis 
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hur icke-vita kroppar som i visst anseende kan passera som vita 
kan bli ”called back from a normative postural image to a raciali-
zed” om någon känner igen dem som icke-vita.302 Här är fallet att 
någon ”känner igen” hennes brytning och dess markerade status. 
På så sätt kan andra kroppars lyssnande och tolkande stänga 
eller låsa Lesyas kropp genom hur hennes dialekt är associerad 
med särskilda betydelser. 

Jag föreslår att dialekter och rörelser fungerar likt uppfatt-
ningen om möjligheten att ”passera” och blir ett kvitto på att 
det inte finns något essentiellt i rasmässiga identiteter, samt en 
påminnelse om varför ras behöver förstås multisensoriskt. Även 
om begreppet ”passera” (som vit) ämnar beskriva någon som 
omärkt och obemärkt, som i osynlig, är ras inte alltid något 
omedelbart synligt. Ett exempel på detta är hur just brytningar 
och rörelser kan omvandla en osynlig kropp till en ”synlig”, från 
en stund till nästa.

Även Ivana har kroppsliga erfarenheter av vad rum kräver av 
henne kopplat till röst och brytning. Ivana berättar

Du vet den där feministiska låten, du måste höja rösten för att 
höras? Jag kan verkligen inte alls relatera till den! Det är tvärt 
om, jag sänker rösten när jag pratar. Tar typ i hälften av vad jag 
egentligen vill göra, jag stannar rösten i halsen för att jag inte 
ska låta för mycket och känna mig dum.

För att föregripa ett regelbrott och en känsla av tillkortakom-
mande svarar Ivana på sammanhangets krav på en tystare röst. 
Det här påverkar också hennes kroppsliga vanor att prata, hon 
dämpar rösten redan i halsen. Detta kan förstås genom den 

302 Alcoff, 2006, s. 280–81.
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ömsesidiga påverkan mellan kropp och röst och litteraturve-
taren Steven Connors begrepp ”vokalisk kropp” (vocalic body): 
kroppar producerar röst, men röst producerar också kroppar: 
”The principle of the vocalic body is simple. Voices are produced 
by bodies, but can also themselves produce bodies.”303 Rösten 
gör alltså också kroppen i samma mån som kroppen gör rös-
ten. Beroende på var vi lär oss att prata skapas olika kroppsliga 
metoder och kunskaper kring tal, metoder som får kroppsliga 
effekter vilka kommer att uppfattas olika beroende på var vi blir  
hörda.

Kroppsliga motstånds- och anpassningsstragier

För inte acceptera de devalverade tillskrivelserna har informan-
terna i Sverige etablerat olika slags motståndsstrategier, vilka 
exempelvis inkluderar att förstärka en rysk brytning, eller att 
kort och gott träna bort brytningen. De informanter som vägrar 
anta sin devalverade position, artikulerad av den dominerande 
gruppen, gör det genom att på sätt och vis foga sig efter en he-
gemonisk uppfattning om tal eller rörelser. Det kan till exempel 
handla om att imitera lokala brytningar eller rörelser, och när 
dessa vanor kring att tala och röra sig förändras belönas de med 
inkludering. Ett sådant skifte kan förstås genom en neoliberal 
berättelse om självförbättring genom personlig korrigering och 
själv-transformation, där deras transformerade vanor blir exem-
pel på personligt ansvar och flexibilitet.

En protest som var verkningsfull för Mila, 24 år, som jobbar 
som sömmerska, var att använda sig av ironisk självmedveten-
het och appropriera idéer om den ryska kvinnan och överdriva 

303 Connor, 2001, s. 80.
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”henne” på ett lekfullt sätt. ”Jag brukar överdriva och låtsas att 
jag är översexuell, röra mig mer sådär ormigt och sexigt, prata 
med ännu mer brytning”. Men protestera mot den tillskrivna 
kroppsbilden och en devalverad position var också något som 
kunde bestraffas. Mila berättar: ”Jag blev arg för det blev en 
kommentar igen om typ ryska kvinnor som horor, jag röt till 
och folk bah ’lugna dig nu, vi pratar ju inte om dig’”. Mila blir 
tillrättavisad när hon protesterar, eller snarare hur hon proteste-
rar mot idén om ryska kvinnor. Hennes reaktion stör de normer 
som definierar lämpliga och olämpliga kroppsliga reaktioner.

I relation till hur rysk brytning fungerar belastande kom-
menterar Olena, ”det är bara att bestämma sig för att lära sig 
prata svenska utan brytning”. Genom idén om den (neoliberala) 
viljans kraft hoppas Olena kunna överskrida fantasier om regio-
nalitet, ras och klass. Hon förklarar att hon bland annat lärt sig 
prata utan rysk brytning, för att inte blandas samman med de 
som fortfarande bryter:

Jag skiljer mig nog från andra ryska kvinnor som håller sig kvar 
vid Ryssland, jag har ansträngt mig för att passa in i Sverige, jag 
är svensk nu.

Olenas känsla av tillhörighet till ett svenskt sammanhang kan 
störas av andra ryska kvinnor, som hon i kraft av sin likhet måste 
ta avstånd ifrån.

Denna impuls kan förstås genom Alcoffs analys av att vara lik 
en annan (ras)märkt kropp, vilket ”may produce either flight or 
emphatic identification”, bland annat beroende på hur rasistiska 
idéer om kroppars betydelse adopteras.304 Detsamma kan sägas 

304 Alcott, 2006, s. 276.
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gälla för informanternas relation till andra märkta kroppar i 
Sverige. I stället för att erfarenheten av underordning motiverar 
en lojalitet till andra märkta kroppar, hotar just möjligheten att 
likna dessa andra själva möjligheten att nå en modern vit femi-
ninitet. Detta skapar en sorts hinder mellan kroppar genom hur 
kroppar vägrar tillhöra varandra.

Trots försök till disciplinering väljer Alina att göra det mot-
satta och förstärker sin ursprungsposition, förhöjer sin kritiserade 
dialekt som ett sätt att illustrera nationell identitet eller hemmahö-
rande till Ryssland. ”Det finns inget fel i hur jag pratar, jag är stolt 
över att vara rysk.” Men inte heller genom denna förstärkning av 
ryskhet uppstår en allians med andra marginaliserade grupper, 
utan framstår snarare som något nationalistiskt motiverat.

Informanterna vittnar också om hur olika delar av deras 
kroppar sexualiseras beroende på vilka kroppsdelar som ”buktar 
ut”. Ivana berättar om erfarenheter av att olika kläder motiverar 
andra människor att röra på olika delar av kroppen.

När jag har tajta kläder tar människor på min rumpa, eller lik-
som lägger handen på den, precis vid ryggens slut och rumpans 
början, det är både kvinnor och män, det är inte nödvändigtvis 
sexuellt, det är bara att den står ut och jag antar att det är skönt 
att lägga handen där? Det får mig i alla fall att känna mig för-
minskad.

Ivana associerar känslan av andras händer mot hennes kropp 
med ett förminskande. Det är hennes specifika kroppsform, att 
hennes rumpa ”buktar ut”, som hon identifierar som motivet för 
rörelsen hos andra. Kroppens specifika former kan sägas ”kalla” 
på andra människors impulser att beröra kroppen. Här sker en 
glidning mellan det till synes icke-sexuella och känslan av att bli 
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förminskad. Att det kanske sker en överväxling eller översätt-
ning i kroppen, från det förmodat icke-sexuella till något som 
likväl erfars som en sexualisering.

Mila som upplever att hon blir betraktad genom idéer om 
sexualitet berättar hur detta strider mot hennes självuppfattning. 
”Men det finns ju ingen sanning i anklagelserna, jag är ju inte 
mer sexuell än andra kvinnor.” Hon berättar att hon har som 
vana att kontrollera hur hennes kropp tolkas, och därigenom 
försöka föregripa andras tolkningar av henne.

Alltså jag har ett arbete där jag måste vara respektabel, jag får 
ingen trovärdighet om jag tolkas som en sex-babe, så jag struntar 
i att markera de kroppsdelar som lätt blir associerade med sex, 
bröst och rumpa och sånt där.

Vad kroppen kommer att betyda är förstås beroende av sam-
manhanget. Mila har ett arbete där respektabilitet är viktigt, 
där kroppen, om den tolkas i termer av feminisering och sexu-
alisering, står i vägen för en tolkning av henne som respektabel 
och förtroendegivande.

Här blir kroppen en restriktion och ett hinder för respekta-
bilitet och trovärdighet, varför viss ”kroppslöshet” genom ett 
döljande av kroppen på specifika sätt fungerar som medel för 
respektabilitet och trovärdighet. Respektabilitet är något som 
intimt relaterat till vit femininitet och klass, där ett devalverat 
respektabelt uttryck riskerar att undergräva den medelklassiga 
vita femininiteten.305 Upplevelsen av respektabilitet är också 
något som kan erfaras taktilt, via beröringar. Mila fortsätter:

305 Skeggs, 1997.
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Jag har också erfarenhet av att folk rör på mig, lägger handen på 
min rumpa, jag vill inte det, då känner jag att jag har misslyckats 
med att presentera mig själv.

Frånvaron av beröring fungerar här som en garanti för Milas 
självbevakning kring hennes kropp samt som ett kvitto på res-
pektabilitet.

Skamfulla kroppsbilder

Kroppsbilden, menar Weiss, uppstår genom att sociala och kultu-
rella inskriptioner förkroppsligas, något som inte kan separeras 
från de maktförhållanden som sätter villkor för kroppar inom 
olika lokaliteter. Eftersom kroppar är inbäddade i kulturella 
sammanhang, där vissa kroppsformer är mer privilegierade och 
naturaliserade än andra, genom sexistiska, rasistiska, homofoba 
diskurser, blir kroppsbilder alltid könade och rasifierade. Subjek-
tet förväntas ”installera” sina individuella kroppsliga scheman 
i enlighet med dessa hierarkier av kollektiva kroppsbilder. 306

Informanternas uppfattningar om sina och andras kroppar 
konstrueras, som jag diskuterade tidigare, som ett resultat av 
att spelet mellan den egna självbilden och andras blickar. Lesya 
beskriver hur hon vid flytten till Stockholm upplevde en trans-
formerad självbild genom en sorts förlust, men också förvåning:

jag fattar inte, varför behandlar de mig som om jag inte visste 
något om feminism och frigörelse typ, jag tycker att det syns på 
mig att jag har utbildning och pengar.

306 Weiss, 1999, s. 66–67.
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Lesyas socio-ekonomiska position är irrelevant när hon i ett 
svenskt symbolsystem upplever att hon utmanas i sin självpre-
sentation genom att avfärdas som någon som inte har ”moderna” 
insikter. Lesya kan sägas bli alienerad inför uppfattningen andra 
har om betydelsen av hennes kropp, eftersom hon inte känner 
igen tolkningen, eller att hennes egen tolkning är sekundär. 
Hennes kropp kan här sägas tillhöra någon annan, snarare än 
henne själv. Den feministiska filosfen Sandra Lee Bartky beskri-
ver träffande en sådan upplevelse av alienation i termer av att bli 
bestulen på en del av sig själv: ”to be a victim of alienation is to 
have a part of one’s being stolen by another”.307 Informanterna 
upplevde till exempel att den förhöjda uppmärksamheten mot 
deras kroppar blev en ”emotionell börda”. Skammen riktas här 
som vad queerteoretikern Eve Kosofsky Sedgwick kallar för en 
”bad feeling”, inte på grund av vad subjektet gör, utan vad sub-
jektet är, något som är ett resultat av andras omdömen.308

Vid tillfällen då erfarenheten av denna förlust av privilegier 
blev tydlig, formulerades på sätt och vis nya direktiv för infor-
manternas kroppsbilder. Här berättar Ivana om hur hon försöker 
ta bort betydelsen av sin bakgrund:

Jag ska säga att jag blev förvånad, när jag kom hit, jag har alltid 
blivit respekterad för vem jag är och för hur jag pratar. Men här 
var det annorlunda, här var jag plötsligt någon som folk störde 
sig på. Jag kunde inte acceptera att folk förhöll sig till mig som 
någon random ryska, så jag övade bort min brytning, då gick det 
bättre. Nu hör jag andra (ryssar) klaga på hur folk omkring kom-
menterar deras sätt att prata, men det är ju bara att öva bort det!

307 Bartky, 1990, s. 32.
308 Sedgwick, 1993, s. 12.
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Ivana berättar om en upplevelse av förlorad respekt. Även om 
hon kommer till Stockholm med uppfattningen om sig själv 
som respektabel, så stöter denna självuppfattning på patrull 
inom ramen för det svenska sammanhanget. Detta kan förstås 
genom hur kroppsbilden alltid är rumslig, temporär, relationell 
och konstruerad genom vad Weiss beskriver som ”a series of 
corporeal exchanges that take place both within and outside of 
specific bodies”.309 Mötet med andra får på så sätt effekter för 
kroppsbilden som inte alltid svarar mot den egna uppfattningen, 
vilket kan resultera i en fraktur i den vita självbilden.310

Interaktionen med omgivningen, som här inte uppmärk-
sammar Lesyas eller Ivanas egna upplevelser av familjaritet i 
vita rum, kan sägas utmana deras upplevelse av tillhörighet till 
privilegierade sammanhang eller till en privilegierad subjektivi-
tet. Att Ivanas förändrade självuppfattning förvånar henne kan 
även förstås med hjälp av Alcoff, som menar att i ett samhälle 
där perceptionen är informerad av idéer om ras och rasism kan 
det uppstå en sorts friställning mellan hur subjektet upplever 
sig ”bo” i sin kropp, hur hon föreställer sig att kroppen uppfat-
tas av andra, samt hennes önskningar om vad kroppen skulle 
kunna betyda. Denna ”obalans” är med Alcoffs ord ”induced 
by conflicting first and third person dimensions of the body”.311

Eftersom kroppsbilder förändras i mötet med andra och till-
skriver kroppar mening, kan konsekvenserna av denna process bli 
att informanterna införlivar de idéer som tillskrivs dem. Nastya 
beskriver ”jag har aldrig tänkt på det så, men jag kanske har trashi-
ga kläder jämfört med de här andra svenska kvinnorna.” (Nastya 
syftar här på svenska vita medelklasskvinnor som också fungerar 

309 Weiss, 1999, s. 2.
310 Weiss, 1999, s. 10.
311 Alcoff, 2006, s. 187.
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som en enhetlig grupp i informanternas berättelser). Nastya kan 
sägas ha internaliserat delar av andra människors negativa per-
spektiv på henne själv. Detta objektskapande av subjektet kan 
även förstås genom exstensialisten och filosfen Jean-Paul Sartres 
tolkning av Hegels herre-slav-dialektik: ”By the mere appearance 
of the Other, I am put in the position of passing judgment on 
myself as on an object, for it is as an object that I appear to the  
Other”.312

Att bli sedd är, en kroppslig erfarenhet som sker inom en 
maktstruktur, där subjektets kroppsbilder modifieras i mötet 
med andra. Utifrån tanken om ständiga perspektivskiften, 
från första person till tredje person, skriver Käll: ”Although 
our primary relation to our embodiment is one of simply being 
embodied from a first-person perspective, we do also have the 
ability to assume a perspective on our own bodies almost mat-
ching that of an outside observer.”313

Kroppsbilder är på så sätt förbundna med bredare sociala 
perceptioner av jaget och kroppens betydelse, och förkropps-
ligas genom levande praxis. Kroppsbilder är med andra ord 
inte statiska, utan förhåller sig till (föränderliga) kulturella, 
sociala och historiska praktiker och betydelser314 och är såle-
des kulturellt inlärda, dynamiska, interkulturellt producerade 
och erfarna i vad Weiss skulle beskriva genom hur kroppar 
och kroppsbilder hela tiden förhandlas genom ett utbyte.315 
Det är genom andra kroppars skammande och dess effekter 
på Milas upplevelse av sin kropp som flera kroppsbilder kan 
sägas skapas och bli verkningsfulla i olika sammanhang. 

312 Sartre, 1992, s. 222.
313 Käll, 2009, s. 122.
314 Weiss, 1999, s. 5–6.
315 Weiss, 1999, s. 3.
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Därmed finns multipla kroppsbilder som är sam-närvarande hos  
informanterna.

Förändrade kroppsbilder och en sammanblandning av första- 
och tredjepersonsperspektiv på den egna kroppen kan, som jag 
tidigare varit inne på, aktivera skam.

Jag är inte van vid att folk förhåller sig negativt till mig, exem-
pelvis kände jag aldrig att min kropp var fel hemma (i Sankt 
Petersburg), om någon hade några kommentarer om den (krop-
pen) så var det bara komplimanger, typ att jag var fin. Här i 
Stockholm får jag väl också komplimanger ibland, men jag får 
också hintar om att jag ska skämmas över hur jag ser ut, och 
klä mig annorlunda, helt ologiska också: ”Är det inte lite kallt 
för det där?” när det liksom kan vara 25 grader ute. ”nej i Sankt 
Petersburg har folk ännu mindre kläder på sig under vintern” 
brukar jag svara. Det är förstås inte sant, men jag blir så irrite-
rad! Jag har i alla fall aldrig följt några sådana hintar, jag tänker 
varken täcka eller skämmas för min kropp.

Mila upplever att hennes kropp generar skilda tolkningar i olika 
geografier: på en plats blir hon föremål för komplimanger, på en 
annan skambeläggs hon.

Skam är förvisso en individuell erfarenhet, men är samtidigt 
något högst socialt som rör sig mellan, formar och förbinder 
kroppar med varandra. Skam uppstår här som ett resultat 
av ett möte där någon låtit Mila veta att hon överskridit en 
lokal social regel för vit femininitet. Mila beskriver att hon 
förväntas skämmas över hur hon ser ut, hotet om att bli ett 
skamligt objekt sker alltså genom en blick som försöker alienera  
henne. 

Upplevelsen av skam rymmer på så sätt insikten att vara ett 
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föremål för andras bedömningar och värderingar. Skam är på 
så sätt inte bara en lektion i insikten om att ha en utsida som är 
sårbar i sin exponering för andra, utan också i insikten om att ha 
en kropp som överskrider sin egen medvetna erfarenhet. Från att 
vara van vid att vara ras- och klassmässigt omarkerad, påminner 
försöket till skambeläggande i det nya teckensystemet Mila något 
som märkta kroppar är vana att veta; att hon har ett ”utanför” 
som andra människor kan förhålla sig negativt till. Mila blir 
medveten om att hon har ett framträdande, en kropp, en enhet 
som är hennes, men som ändå undgår hennes eget grepp, som på 
vissa sätt är mer tillgänglig för andra än för hennes själv. Även 
här påminner Sartre om möjligheten att bli ett objekt av och för 
den andra och den alienation som uppstår när kroppen ”är till” 
för någon annan.316 

Eftersom informanterna genom skam upplevde sig bli 
”omgjorda” vad gäller betydelser i det nya teckensystemets 
hierarki av kroppsbilder, kan skam (inför den andra) också 
sägas vara produktiv för den egna självbilden eller idéer om  
jaget. 

Att skammen från den andra också påverkar subjektet, gör 
också att subjektet erkänner den andra som någon som utgör 
dess väsen. Sartre skriver: ”Shame is the recognition of the fact 
that I am indeed the object which the other is looking at and 
judging”.317 Skam säger något om det mänskliga villkoret, att 
människor behöver mediering genom andra för att förstå sitt 
varande. Eftersom informanterna måste bli sedda av andra för 
att förstå delar av sig själv, förstår de delar av sig själv genom 
andras blick. Med andra ord: subjektets egen existens har inte 

316 Sartre, 1992, s. 376.
317 Sartre, 1992, s. 261.
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sitt ursprung i självmedvetenhet.318 Denna förståelse av skam 
blir speciellt tydlig och akut när det kommer till frågor som 
rör kropp och femininitet, eftersom kroppsskam är intimt sam-
manflätat med genus. Detta gäller också frågan om att se dig själv 
utifrån, som ett objekt för andra, eftersom femininitet ofta blir 
föremål för andras granskade blickar.

Erfarenheten av underordning kan också ge produktiva möj-
ligheter till allianser och nya insikter. Lesya förklarar att hennes 
erfarenheter av att vara utbytesstudent, och av att bli föremål för 
andras omdöme och fantasier i Sverige, har påverkat hur hon 
själv förstår andra marginaliserade människor.

Efter Italien vet jag hur det känns att blir objektifierad och förlöj-
ligad. Jag kommer inte underkänna någon igen. Jag hade sådant 
magknip. Jag vill inte att någon annan ska få det magknipet. Jag 
tycker synd om dem som måste ha det så.

Lesya berättar att erfarenheterna av att bli bedömd och erfara 
nya former av skam gav kroppsliga symtom, som magknip. 
Här fungerar kroppen som referens: Lesyas kropp eller mer 
specifikt: mage, vet hur det känns att vara underkänd. Lesya 
berättar att hon upplever empati med kroppar som hon miss-
tänker har liknande erfarenheter som hon själv har haft. Dessa 
antaganden om gemensamma erfarenheter kan förstås som ett 
slags ömsesidigt förkroppsligande och en kroppslig förståelse av  
andra.

Minnet och erfarenheten av magknipen gav inte bara en em-
patisk förståelse, utan fungerade också som incitament för en 
omvandling av vanor. Skam kräver på så vis en omvärdering 

318 Sartre, 1992, s. 282.
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av jaget, och att denna omvärdering är produktiv så till vida att 
den kan omvandla subjektets synvinkel, dess handlingar och 
subjektivitet.319 Probyn skriver: 

This may also compel a radical rethinking and a shift in disposi-
tion. Through feeling shame, the body inaugurates an alternative 
way of being in the world. Shame, as the body’s reflection on 
itself, may reorder the composition of the habitus, which in turn 
may allow for quite different choices.320

Den kroppsliga empatin kan också förstås i termer av mel-
lankroppslighet på så vis att subjektets känsla i kroppen får 
subjektet att etablera ett etiskt förhållningssätt till andra och 
där skam befaller subjektet att investera sin frihet i ett ansvar 
för den andra. På så sätt kan skam även rymma transforma-
tiva och produktiva dimensioner som driver kroppar som 
dominerar andras kroppar att utmana och destabilisera sina 
privilegier, på sätt som kan synliggöra eller störa deras sociala 
positionering. Således kan skam inspirera människor att ta 
ansvar för sin delaktighet i marginalisering och våldsamma  
strukturer.321

Vita kroppsscheman och kroppsbilder i rörelse 

I det här kapitlet har jag drivit idén att informanternas kroppsliga 
rörelser och röster utförs genom en både omedveten och medve-
ten vana att markera eller uppleva hemhörande på olika platser. 
Dessa rörelser baseras bland annat på kroppsliga kunskaper som 

319 Probyn, 2005, s. 45.
320 Probyn, 2005, s. 55–56.
321 Probyn, 2005, s. 99.
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det kulturella sammanhanget avkräver en modern vit femini-
nitet. Rörelser blir också påverkade genom mellankroppsliga 
relationer, då närvaron av en annan människa och hotet om 
skam – motiverad från den specifika sexualiserade diskurs som 
omger rysk vit femininitet – skapar en kroppsmedvetenhet som 
bland annat kan få informanterna att tappa balansen.

När kroppen omorienteras i det nya sammanhanget avbryts 
informanternas kroppsliga scheman. Detta är produktivt inte 
bara såtillvida att nya schematiska vanor kan utvecklas, utan 
också att de blir uppmärksammade på sin vithet. Det nya sam-
manhanget ”märker” informanternas kroppar och gör att de tar 
notis, inte bara av deras omärkta vithet i termer av utseende, 
utan också av deras tidigare ”neutrala” sätt att prata och röra på 
sig. Att neutrala vanor i det nya sammanhanget blir märkta visar 
hur instabil vitheten är, inte bara visuellt, utan också via rörelser. 
Den naturlighet eller lätthet där ens vanor och kroppschema 
passerade blir nu märkta, från ett till synes neutralt schema till 
ett rasifierat schema.

Detta rasifierade kroppsschema blir manifest genom krop-
pens reaktioner via kroppslig skam eller oro, som i sin tur leder 
till kroppsliga kompromisser och nya vanor, med andra ord, ett 
slags vane-avbrott i det kroppsliga flödet. Det sker en fraktur i 
kroppsschemat i den mån informanterna börjar ”känna igen” 
sina vanor som en sort konstig närvaro i kroppen, likt den var-
dag Fanon beskrev vara manifest hos den rasifierade kroppen.322 
Enligt Al-Saji är omorganiseringen av tänkande (förändringar 
i mental självrepresentation eller självbild) mest effektiv när det 
kommer ur erfarenheter av sådan schematisk uppbrytning. När 
vissa miljövariabler öppnar kroppen för nya sätt att vara mot 

322 Fanon, 1967.
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och med andra i världen, öppnas också en möjlighet att vara vit 
på ett annat sätt.323

Att informanternas kroppsliga rörelser påverkas både vid 
geografisk förflyttning och i mötet med andra, påminner om 
att den mellankroppsliga relationaliteten alltid bor i våra rörel-
ser. Rörelser kan därmed aldrig förstås isolerat från de andra 
kroppar som informanterna hela tiden samverkar med, och som 
ligger till grund för de enskilda kropparnas tillblivelse (eller i 
det här fallet: rörelseblivelse).324 Att rörelseschemat avbryts och 
informanterna blir uppmärksammade på sina kroppar i det nya 
sammanhanget, visar hur de reflexmässiga rörelserna alltid är 
baserade på en priviligierad kropp.

323 Al-Saji, 2014.
324 Weiss, 1999, s. 5.
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Kapitel 7

Kroppsliga femininitetstekniker  
och moderna föremål

Marknadsprassel 

Här, känn på den här! Känn vilket ociviliserat stickande mate-
rial, den är gjord av ett billigt material från Kina.

Textildesignern Stanislava (som tidigare varnade mig för 
knuffande kvinnor) har även hon tagit med mig till en mark-
nad för att visa mig något som hon anser att alla vita kvinnor i 
Ryssland ska undvika, på basis av dess primitiva konnotationer. 
Stanislava, som lägger sitt bloda hår åt sidan när hon pratar, säger 
att Ryssland har världens vackraste kvinnor och tar sin egen 
ljuvlighet som exempel. Hon berättar att det tar tid att framställa 
en sådan skönhet, och jag förstår att det behöver göras med hjälp 
av särskilda kläder och föremål, liksom ett undvikande av andra. 
Exempelvis använder hon helst silke för att det fyller en funk-
tion av värme när det är kallt och kyla när det är varmt samt 
tillfredsställer hennes krav på estetik och skönhet.

Hon slänger en blåprickig långklänning mot mig med en upp-
maning att röra vid den, eftersom hon menar att klänningen 
misslyckats med allt detta. Stanislava informerar mig om att 
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den blå klänningen, tillverkad i Kina, endast bärs av fattiga 
vita kvinnor från den ryska provinsen Kazakstan och Uzbe-
kistan vilka har ”fastnat i det förflutna”. Hon menar att de är 
”ociviliserade och obekanta med hur man skapar ett modernt 
utseende”, egenskaper som enligt hennes resonemang verkar 
föras över på klänningen själv. De människor som Stanislava 
anser att klänningen var ”till för” var människor som i ett ryskt 
sammanhang var djupt rasifierade, betraktade som temporala  
andra.

Jag frågar Stanislava om det spelar någon roll vem som bar 
klänningen, med tanke på hur vit smal medelklassfemininitet 
ibland kan ge legitimitet åt föremål blivit förknippade med 
”ociviliserade” människor och hur den kan ”beslagta” (appro-
priera) etniskt och religiöst konnoterade kläder. Ett exempel 
är den ”orientaliskt” kodade kimonon som nu används av vita 
kvinnor i Stockholm, vilket betydelseladdar plagget med en 
påstådd ”neutralitet” (precis som vithetens självbild: neutral, 
orörd, omarkerad). Eftersom kläder är tecken som får skilda 
betydelser när de ingår i olika teckensystem, kan föremål som 
tidigare blivit avfärdade som ”etniska”, ”daterade” eller ”re-
ligiösa” få nya associationer om de förknippas med normativ  
vithet.

”Kanske”, svarar Stanislava på min fråga, och gör mig upp-
märksam på tygets materiella egenskaper: ”Men det här är inte 
bomull från Europa” förklarar hon och smeker tyget. Ryssland 
som har en svag textilindustri har varit beroende av textiler pro-
ducerade i andra länder, och i det sammanhanget har platsen 
”Europa” fungerat som ett område som står för kvalité och fram-
tid. Europeisk bomull skiljer sig därför från den ”ociviliserade” 
blå klänningen, tillverkad i Kina. Stanislava avslöjar därmed 
att hon inte bara uppfattar kvinnorna som kan associeras med 
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klänningen, utan även platsen där klänningen är producerad, 
som något tillhörande en annan tid.

I det här kapitlet börjar jag i mötet med ett tyg, hur det kändes 
(för mig och inte minst för Stanislava), och vad det härigenom 
kom att betyda. Jag undersöker betydelsen av hur saker känns 
för hur vit femininitet aritkuleras, och vänder specifikt min 
uppmärksamhet mot dess beroende av kroppsnära föremål 
som förmår samtidigt förlänga, framhäva och dölja kroppen. Jag 
skärskådar inte minst det paradoxala i att på en och samma gång 
vilja befria sig från och markera sin kropp. Men först, tillbaka 
till vårt polyestermöte.

Jag kramar tyget och påminns om hur klädkonsumtion alltid 
är multisensoriskt och kräver taktila inslag för att få svar på frå-
gor som: ”Kan jag få ’se’ det där?”. Att ”se” saker genom att röra 
vid dem är en del av den vardagliga och upprepade perception vi 
har i relation till vardagsobjekt, den intuitiva praktiken av taktil 
kontakt: att sträcka sig efter och vidröra för att kunna ”se” ett 
föremål, att röra vid det för att veta. Med tyget i handen var jag 
fortfarande osäker på vart den taktila kunskapen skulle ta mig. 
Det är sant att det inte var bomull utan polyester, det hade jag 
”sett” innan hon slängde klänningen på mig. Men omgivningen 
uppfattas också genom huden. Exempelvis skriver filosofen 
Drew Leder att huden ”yields a panoply of tickles, itches, pains, 
sensations of light and deep pressure, warmth and cold, slow 
and fast vibrations”, alltså olika sensoriska intryck som också 
påverkar hur vi uppfattar saker omkring oss.325

Stanislava berättar vidare och lägger till ytterligare en sinnlig 
dimension: ”Det här materialet skaver och lämnar märken på 
huden och även den vackraste kvinnan kommer att lukta efter 

325 Leder, 1990, s. 40.
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att ha använt det.” Stanislava syftar på hur huden kan framkalla 
en konstgjord doft av svett och plast som aktiveras av vissa mate-
rial, såsom polyester och kroppsliga förnimmelser såsom värme. 
”Och det”, fortsätter hon, ”är inte så civiliserat, eller hur?”

Min insikt är fördröjd men viktig, den särskilda lukten och 
beröringen orsakar störningar och skapar sensoriska obehag 
och distraktioner i ett visst tempo. Polyester och de kroppsliga, 
sinnliga förnimmelserna som tyget aktiverade är associerade 
med en klassmässig position och människor som står i motsats 
till hennes egen, något som var multisensoriskt påtagligt.326 Det 
är tydligt att när synen, känseln och lukten samverkar ger de 
upphov till en sensorisk helhetsupplevelse som översätts till en 
förkroppsligad tolkning om sociala, kulturella och politiska 
situeringar. Ens sociala plats i världen kan kännas i kroppen, 
genom textilier från olika tidzoner som får eller inte får kroppen 
att lukta.

Plagget vilar inte bara på klass- och rasmärkta kroppar, utan 
är också producerat i Kina, en region som i rysk diskurs används 
som motpol och antites till rysk kultur, politik, praktiker och 
föremål. Författaren Audre Lorde berättar om en resa med guide 
i det forna Sovjet: ”I asked our guide if these were from China: 
She acted as if I’d said a dirty word. And she said, ’No, these were 
from right here in Samarkand.’ Now obviously they had been tra-
ded, and that was the whole point, but of course I couldn’t read 
the Russian explanation under it, and she evidently took great 

326 Ett annat exempel på hur material reser i tid och rum och får olika betydelser 
för när och hur de komponeras: min ena handledare upplyste mig om att det nu 
finns ett ”modernt” polyester som är vår tids nya siden, ett polyester som inte får 
kroppen att lukta. Det är något både Rodebjer och andra skandinaviska modehus 
använder. Förvånad över min handledares upptäckt vände jag på lappen på min 
SAMSØE SAMSØE-blus: 100 procent polyester.
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offense at my use of the word China”.327 I sammanhanget är det 
viktigt att påminna sig om vilka det är som producerat det billiga 
materialet. Troligtvis är det exploaterade kvinnor i fabriker med 
dåliga arbetsförhållanden, vilket påminner om Mohantys reso-
nemang om hur ideologiska konstruktioner av domesticering, 
femininitet och ras deltar i att definiera tredjevärldenkvinnors 
arbete som mindre värdefullt och därmed mer exploaterbart än 
det arbete som utförs av män eller vita kvinnor i väst.328

Även om en nyhet bäst bärs fram av ett nytt material (polyes-
ter kan tänkas vara ett i alla fall nygammalt material, med sina 
rötter i 50-talet), i linje med en global kapitalism som tjänar på 
begäret efter just nyheter, så antas inte klänningen i Stanislavas 
ögon vara ett attraktivt medel för att materialisera en modern 
femininitet. Nyheters material, former, stilar och betydelse är 
beroende av var de produceras och vilka effekter materialen har 
på kroppen. Den blåa klänningen är förvisso nyproducerad, men 
besläktad med dess radikala motsats, det ociviliserade och där-
med ålderdomliga. Klänningen är helt enkelt något ”gammalt” i 
ny form. Även om en av modets paradoxer är att det kan bära på 
flera moderniteter och inbegripa olika former av nutid, framtid 
och dåtid parallellt, är detta ofta kopplat till hur gamla trender 
omvandlas och blir till nya trender – och inte att nya kläder ses 
som gamla i meningen daterade.329

Stanislavas uppmärksammande av den blå klänningen påvi-
sar hur blicken knyts samman med andra sensoriska praktiker, 
så som beröring, vilket i sin tur åskådliggör sociala, ekonomiska 
och temporala skillnader. Känsel fungerar här som ett slags 
medium för uttryck och upplevelser av sociala värderingar och 

327 Betoning i orginal. Lorde, 1994, s. 27.
328 Mohanty, 2007.
329 Evans, 2003, s. 306–307.
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hierarkier, där det taktila blir en tydlig del av en mellankroppslig 
relationalitet. Det taktila mötet mellan den mänskliga kroppen 
och materialet var för Stanislava centrerat kring förnimmelser 
av något obekvämt, strävt och irriterande. Stanislava ville känna 
skönheten i den antagna moderniteten i världen, ha tillgång till 
sensuell njutning från mjuk bomull eller siden från rätt tidszon. 
Hon ville inte att hennes hud skulle bli irriterad av material från 
Kina som sprider sig som obehag i kroppen, ett tyg vars artifi-
ciella status signalerade fattigdom och svett.

Men hur är det då med kläder som tidigare varit använda? Jag 
har bett Ludmilla från Sankt Petersburg att ta mig till en second 
hand butik, vilket att döma av hennes ansiktsuttryck inte ser 
ut att uppskattas. Hon har dessutom redan förkunnat att hon 
shoppar alla sina kläder på ZARA. I Ryssland finns ingen second 
hand-kultur, förklarar hon:

Vi har ingen direkt second hand-kultur, vi har aldrig haft den 
formen av samlande antar jag, det finns väldigt få marknader 
med gamla kläder, mycket är slängt. Varför skulle vi vilja spara 
saker som vi vill glömma? Dessutom tycker jag om att ha nya 
kläder på mig. 

Ludmilla förklarar att hon vill ha nya varor, något som kan sägas 
reflektera den ryska medelklassens idé om estetik som hänger 
ihop med den normativa temporala idén om att nyhet och fram-
tid är mer begärlig än dåtid. Vad som dessutom framträder i 
citatet är att Ludmilla vill glömma det gamla USSR och rikta 
sig mot framtiden genom att förkroppsliga det nya genom nya 
materialiteter. Även Svetlana förklarar hur second hand utmanar 
ett viktigt element i en rysk självbild: behovet av att på ett tydligt 
sätt förkroppsliga ekonomiskt kapital (brandomania).
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Många i Ryssland tycker inte om att använda second-hand klä-
der eftersom de är rädda att folk ska tro att de inte har tillräckligt 
med pengar.

Svetlana fortsätter att berätta att ryssar, efter Sovjetunionens 
upplösning, ville visa att de hade pengar och att de därför hade 
på sig alla fina föremål och västerländska kläder de ägde på en 
och samma gång: 

De förstod inte att det skulle räcka med en sak, de ville visa allt, 
alla västerländska märken som typ Gucci, men de visste helt 
enkelt inte hur de ska använda det, det är inte deras fel, det är 
vårt land och vår historias fel.

Även om ingen nationell second hand-kultur existerade fanns 
det kläder som återvanns och skänktes till befolkningen i den 
fattiga provinsen. Detta innebar ytterligare kulturell eftersläp-
ning för dem som tog emot kläderna, eftersom fattiga kvinnor 
kunde få tag på kläder som kvinnor i urbana kontexter använt 
flera år tidigare. När dessa kvinnor fick kläderna var de redan 
irrelevanta och slitna, vilket gjorde att de hamnade flera år ”efter” 
i form av klädernas kvalité och förlorade samtidskoppling. För 
Ludmilla väckte detta faktum medlidande när hon föreställde 
sig vilka kroppsliga dofter som traderats vidare i plagget som 
skänkts till provinsen: ”Stackars dem, hur fräscht är det att 
lukta av en annan människas svett från ett nopprigt gammalt  
plagg?”

Doft och känsel fungerar här tillsammans som både rums-
liga och temporala markörer och skapar subjektets uppfattning 
om tid och rum. Gammal och samlad svett kunde finnas kvar 
i armvecken på kläderna när kvinnorna i provinserna övertog 
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dem, vilket fick ett temporalt symbolisk värde genom de sätt som 
använda tyger kan ”lagra” människors svett och som återakti-
veras av den nya plaggbärarens kroppsvärme. Förutom denna 
doftsensation spelar nopporna ytterligare en sensorisk roll. Den 
taktila distraktionen hos noppor i tyget gör kroppen påmind 
om tidsförskjutningen i kläderna och om tyget som har sin egen 
tid, resa och livslängd. Lukten av svett och känslan av nopporna 
låter både en själv och andra få en sorts kunskap om en tid som 
antingen skall glömmas, eller som fortfarande upplevs på platser 
utan tillgång till hur nyheter uttrycks genom mode. På så sätt 
kan de specifika beröringen av nopprorna vara ett kroppsligt 
symtom på ekonomiska orättvisor.

När våra sensoriska erfarenheter är aktiverade i ett samman-
hang tydliggör detta samtidigt informanternas perception av att 
vara i världen med andra. Karina beskriver betydelsen av hur 
materialiteten hos tyger erfars genom en sensorisk upplevelse i 
relation till andra människor:

En del av varför det är viktigt med mjuka material för mig är 
för att jag vill att andra ska vilja röra vid mig, det vill ju ingen 
om de får stötar av mig. Ja, för vissa material, så som billigt 
polyestertyg, ger ju stötar när det är kallt, vilket det är under 
halva året i Moskva. Jag skulle inte vilja röra vid någon som jag 
såg skulle ge mig en stöt.

Karina berättar att polyestertyg retar sinnena i form av stötar vid 
väderomslag, särskilt vid kyla. Det är viktigt att påpeka hur kän-
sel samtidigt fungerar som en aktiv rörelse och som ett passivt 
mottagande. Genom ett haptiskt läsande av den aktiva/passiva 
relationen till beröring etableras relationer mellan kroppar (som 
redan är mellankroppsligt förbundna): Karina undviker andra 
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som har material som kan ge stötar och oroar sig över att andra 
ska undvika henne om hon ser ut att ge stötar. Det är alltså både 
det mellankroppsligt relationella och det subjektivt enskilda som 
gör Karina påmind om att det finns kläder som ”griper oss” 
genom sitt material. Det är det billiga daterade materialet som 
aktiverar en särskild sårbarhet i det taktila mötet med världen 
och andra.

Citaten ovan aktualiserar också en haptisk kunskap vad 
gäller förnimmelser av ett föremål. Genom synen, som identi-
fierar billig polyester eller gammalt nopprigt material, förfäras 
informanterna över möjligheten att kroppen ska drabbas av en 
obehaglig vibration, eller en elektrisk stöt. Stötar eller noppror 
fungerar här som små distraktioner som hjälper informanterna 
att få en sorts reflexmässig information om världen och de 
sociala, ekonomiska och temporala situeringarna av personer 
med dessa kläder. Med andra ord fungerar känselintryck som en 
mellankroppslig karta. Eller mer specifikt sker det i två steg, sin-
nesförnimmelserna som sker ”reflexmässigt”, förstås och tolkas 
av informanterna enligt vissa givna sätt, som av dem upplevs 
som direkta, men som beror på historiska, vidaretraderade fö-
reställningar om vithet och temporalitet.

Vita smalhetsideal och kroppskontroll

Marina som hunsat runt mig i ett ryskt snöoväder har slängt 
sig på golvet på mitt hotellrum för att värma upp sig via golv-
värmen. Vi har på hennes inrådan köpt kaviar, vitt bröd och en 
vodkaflaska som bekläds av en uppretad björn. Marina smäller 
en svullen kaviarkula med läpparna så att det rinner fisksaft 
från munkanten. Jag klämmer några egna kaviarkulor med tän-
derna, det låter som krossandet av kattens blodmätta fästingar 
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jag råkade trampa på som barn. Jag tänker på hur smak, likväl 
som våra övriga sinnen är ett sätt att ansluta kroppen till den ma-
teriella världen, vilken alltid är kulturell. Det kittlas på tungan 
när hinnan exploderar och släpper en ström av salt, sensationen 
i munnen, konsistensen, texturen, var ingen smaksensation som 
jag var van vid. Smaken är ofrånkomligen relaterad till de andra 
sinnena, tänker jag, när jag nöjer mig med vitt bröd.

”Gillar du det inte?” frågar Marina. ”Ryska kvinnor äter inte 
heller så mycket kaviar” försäkrar hon med munnen full med 
kaviar. Efter att ha noterat att många ryska unga kvinnor har 
kroppar så smala att de kan dansa mellan regndropparna, frå-
gar jag om de har särskilda praktiker för att bli smala, om de 
överhuvudtaget äter.

Äsch, ryska kvinnor motionerar inte överdrivet heller, de svälter 
sig inte heller, de är bara väldigt naturligt smala och äter natur-
ligt, alltså inte varje gång de är hungriga eller sugna på mat, de 
äter när de måste. Jag antar att det är skillnaden från tjocka … 
att de äter på annat sätt? Att de äter mer? Oftare? 

Sociologen Georg Simmel konstaterade att trots det universella 
kroppsliga behovet att äta, fungerar inte alltid ätande som ett 
sätt att sammanföra människor, utan som ett sätt att separera 
dem.330 Marina berättar om ryska kvinnors ätvanor och vad de 
inte gör för att göra sig smala. Att människor med stora kroppar 
enligt Marina ”äter på annat sätt” (från smala) är helt i linje med 
idén om hur stora kroppar fallit offer för sin o-reglerbara aptit 
och äter för njutning eller nöje.331 Ätande och begäret till mat 

330 Simmel föreslog att måltider reproducerar mänsklig skillnad genom dimen-
sioner av ”god” eller ”dålig” smak. Simmel, 1997.
331 Bordo, 2003.
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påminner om hur vi är bundna till att svara på våra kroppars 
behov, vilket den moderna människan förväntas (att åtminstone 
delvis) disciplinera bort. Ingenting, skrev den politiska teoreti-
kern Hannah Arendt, ”is more private than the bodily functions 
of the life process” och ingen annan kan utföra dessa privata 
”organiska” funktioner, som att äta eller sova.332

Likt hur former av omättlig sexualitet (begär) för kvinnor 
och femininitet är kopplat till bristande självkontroll, till en 
kroppslighet och djuriskhet, antas kvinnor som definierats av 
hunger ha abdikerat befälet över sig själv och sin omgivning. 
Den ohämmade njutningen antas erbjuda bevis på en avsaknad 
av självbehärskning, en oförmåga att stävja sina drifter och häri-
genom maskera sin kroppsliga existens. 

Förmåga till självkontroll som en modern egenskap och 
att stå emot impulser till det som inbegriper kroppslig njut-
ning, har i genustermer uppfattats som något som framförallt 
förkroppsligas av vita kvinnor och med ekonomisk och social 
självständighet, vilka samtliga är viktiga komponenter för den 
vita medelklassfemininiteten.333 En förlust av självkontroll skulle 
innebära en återgång till de så kallat primitiva (kroppsliga) ut-
trycken och en förlorad mänsklighet. Dessa föreställningar har 
alltså haft en avgörande betydelse för hur vår samtid förstår (den 
kontrollerade, moderna, vita) människan. Därmed kan dessa 
praktiker anses attraktiva för informanterna och något som de 
gärna visar upp.

Anastasia från Sankt Petersburg identifierar ätande och 
kroppskontroll genom sinnliga erfarenheter.

332 Arendt, 1998 (1958), s. 111.
333 Exempelvis investerar medelklassenens kvinnor i vit femininitet genom att 
träna. Skeggs, 2002.
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Att vara smal är superviktigt för kvinnor i Ryssland, och för 
mig också, vissa dagar kan jag strunta i att äta helt, jag kan vara 
jättehungrig och sugen på mat men jag stoppar inte i mig något 
för det, sen när kroppen kurrar eller jag nästan mår illa, då vet 
jag att jag har lyckas, då gillar jag min kropp eller då känner jag 
mig snygg.

Kurret i magen informerar Anastasia om självhantering och 
självkontroll och blir en garanti för att hon befinner sig inom 
ramen för den normativa femininiteten.334 Att Anastasia stoppar 
sin aptit kan sägas förstärka det fogade medvetandets aktiviteter, 
vad Bordo kallar för ett rent och transcendent förnuft, som tri-
umferar över drifterna.335 Smalhet tolkas därmed som ett resultat 
av en förmåga att hantera hur kroppen hotas av illamående eller 
smärta. Att Anastasia kontrollerar sitt ätande kan förstås i linje 
med en kropp/medvetande-dualism, där förnuftet och tanken 
triumferar och överskrider kroppens impulser, en tanke som 
lurar oss in i tron   att det är möjligt att undvika kroppen som just 
kroppslig. Här är det inte kroppen i sig som är distraherande, 
faktum är att Anastasia berättar att hon tycker om sin kropp 
när den är hungrig och kontrollerad. Ogillandet uppstår när 
kroppen undslipper kontrollen.

Dominika, också från Sankt Petersburg, -årig modeskri-
bent, berättar om hur hennes olika försök att maskera kroppen 
misslyckas och som konsekvens orsakar en upplevelse av äckel 
i munnen och halsen. 

334 Weiss, 1999, s. 50.
335 Bordo, 2003.
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Jag kan känna mig äcklig ibland när jag äter fast jag inte borde äta, 
fast jag borde kunna kontrollera mig, jag kan typ känna hur typ 
fet matolja fastnar i gommen och som sedan rinner ner i halsen.

Dominika identifierar känslan av förlust av kroppskontroll ge-
nom en taktil känsla av olja som fastnar i gommen och som 
rinner ner genom strupen. På så sätt bär själva beröringen av 
halsens insida inte bara på upplevelsen av att ha abdikerat befälet 
över sig själv, utan även på strukturen av ett särhållande mellan 
kropp och medvetande.

Ätande fungerar såldes här som en sorts dörrvakt för krop-
pen, något som vaktar den kroppsliga integriteten eller dess 
”stängning”. Som ett primärt organ av förtäring representerar 
munnen det som leder nedåt i den kroppsliga underjorden av 
tarmar, de delar av kroppen som den kulturen tenderar att för-
kasta som vulgära och djuriska. Att ”stänga” kroppen, att inte 
låta fet olja rinna ner i halsen, kan förstås i linje med kanoniska 
representationer av den mänskliga kroppen som en färdig och 
sluten enhet, separerad, isolerad och stängd i relation till föremål 
och till världen.336

Olena berättar att hon skäms när hon köper chips på Ica, 
när hon inbillar sig att andra upplever att hon inte kan markera 
gränser för självbehärskning.

Eftersom jag är mullig tänker jag att folk tittar på mig och min 
mage och tänker saker, som att ”hon borde inte unna sig de 
där chipsen, eller de där chipsen borde hon lära sig att ställa 
tillbaka på hyllan, de kommer hon inte må bra av att äta.” Ibland 
tänker jag att de har rätt, jag kanske borde kunna strunta i dem 

336 Bachtin, 1984, s. 29 och 320.
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(chipsen), då skulle jag i alla fall slippa att ha dem stirrande på 
mig, jag hatar det, jag skäms, jag önskar att de inte såg mig.

Att Olena skäms när hon konsumerar chips på en offentlig plats 
kan förstås genom hur ätande är en privat aktivitet som tjänar 
behoven för att upprätthålla ett kroppsligt liv. När det mest 
privata, som ätande, plockas ut i det offentliga rummet blir det 
också föremål för bedömning, och för en sorts individualistisk 
skamkultur. Att stora kroppar underkänns och skambeläggs 
stöds genom tv-program som ”Du är vad du äter”, som låter 
ätande fungera som en integrerad del av identiteten. Olena blir 
självmedveten kring sin kropp och skäms av den intensifie-
rade uppmärksamheten mot hennes mage. Hon producerar en 
kroppslig självmedvetenhet som en effekt av en upplevelse av 
förödmjukelse, där skammen blir verkningsfull eftersom den 
orsakar vad Sedgwick beskriver som, en ”precarious hyperre-
flexivity of the surface of the body.”337

Olena blir kropp inför sig själv genom hur andras blickar 
upplevs som antagonistiska eller objektiverande.338 Därmed 
blir hennes välbefinnande beroende av att slippa bli sedd och 
att slippa de blickar som aktiverar en känsla av att vilja fly eller 
försvinna från en känsla av skam och förnedring. Under Olenas 
självobservation, där hon ser och uppfattar sig själv genom vad 
Sartre skulle beskriva som andras blickar eller tolkningar om 
henne blir hon medveten om sin egen kropp.339 Detta kropps-
liga framträdande kan fungera som vad Leder beskriver som 
en sorts klyvning mellan kroppen och jaget i vilken Olena inte 

337 Sedgwick, 2003, s. 116.
338 Leder, 1990, s. 96.
339 Sartre, 1992, s. 354.
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längre ”är” en kropp, utan ”har” en kropp.340 Denna klyvning 
resulterar i att Olena vänder sin blick mot sin egen kropp, som 
härigenom blir exponerad som ett föremål inför andras och sin 
egen granskning. I detta avseende utgör skam en internalisering 
av den andres blick, som till slut blir den egna blicken på en 
själv. Kanske borde hon lägga undan chipsen, tänker hon. Olena 
vittnar om att hon ibland tänker att de stirrande har rätt och det 
undergräver hela hennes väsen.

Denna uppmärksamhet, där kroppen övervakas av sig själv 
eller av andra, kan resultera i en process där även vitheten blir 
ett objekt inför sig själv. Ahmed skriver om hur skam 

becomes felt as a matter of being – of the relation of self to itself 
– insofar as shame is about appearance, about how the subject 
appears before and to others [where the] ’apartness’ of the sub-
ject is intensified in the return of the gaze; apartness is felt in the 
moment of exposure to others, an exposure that is wounding.341 

Skam kan således sägas representera en sårande ”självobser-
vation” i vilken en visar sig med andras nedbrytande eller 
dömande ögon. Skam handlar på så sätt om hur någon blir 
synlig för den andra genom att vara annorlunda den normativa 
kroppsfogade smala femininiteten.

Men den faktiska blicken från andra är inte helt nödvändig. 
Eftersom hierarkin av smala och stora kroppar är del av en större 
samhällspolitik, så kan blotta närvaron av en smal kropp akti-
vera skam hos en stor kropp. Olena förklarar hur skammen har 
förmågan att väcka impulsen att bara försvinna. ”Men också 

340 Leder, 1990, s. 84.
341 Ahmed, 2004b, s. 104–105.
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att bara vara den enda tjocka, som att vara i ett badhus där alla 
är smala, det kan också göra att jag bara vill dölja mig.” Här 
fungerar skammen som ett instrument för att trycka ner och 
kringskära hennes handlingsfrihet. Probyn beskriver effekterna 
som skam kan ha på oss genom känslan av litenhet och att liksom 
lösas upp: ”shame makes us feel small and somehow undone”.342 
Skam vittnar om en smärtsam relationalitet och markerar en 
exponering mot andra som både gör Olena till föremål för be-
dömning och hotar undergräva hennes integritet genom skamlig 
förödmjukelse.

Skam kan också få Olena att uppleva att hennes kropp inte 
bara är hennes egen, utan också något fungerar som ett instru-
ment för andra att identifiera sin egen smalhet eller självkontroll 
genom. ”Det känns som om de mäter sig med mig och blir lyck-
liga, typ, tur att jag inte är sådär tjock, tur att jag inte ätit sådär 
mycket.” Olena identifierar vilken funktion hennes kropp spelar 
i förhållande till de hon upplever mäter sig med henne, där det 
finns subjekt som ”tjänar” på att andra upplever skam. Även 
för Sedgwick är skam en del av en mekanism för att förhandla 
det sociala livet, där andra människor både är nödvändiga och 
otillförlitliga stöd för subjektet. Sedgwick diskuterar också hur 
det finns subjekt och identiteter som anses mer skamfulla än 
andra, i vilket queer skam inkluderas, men hit kan förstås även 
den stora kroppens skam räknas in.343

342 Problyn, 2005, s. 2.
343 Sedgwick, 2003, s. 35–65, 93–122.
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Föremål som formar kroppen

Även vissa material och tyger kan få informanterna att ”göm-
ma” och ”glömma” kroppen. Ivana i Stockholm beskriver vilka 
föremål som krävs för att erfara vad jag tolkar som en medel-
klass-kodad taktil sensorisk upplevelse och samtidigt undvika 
svett:

Jag använder gärna linne, det är fräscht och det får kroppen att 
andas och jag blir aldrig så varm att jag svettas i det. Det ger ett 
välvårdat intryck och så slipper jag oroa mig för det (svetten) och 
kan koncentrera mig på annat.

Växlingar i temperatur är avgörande för våra sinnesförnim-
melser. Ivana beskriver att linne hjälper henne att hålla en 
temperatur som inte får kroppen att svettas, och tillmäter tyget 
samtidigt en välvårdad status. Genom att linnet hjälper krop-
pen att framkalla en behaglig temperatur, öppnar materialet 
samtidigt upp för andra möjligheter. Till exempel ger linnet 
Ivana en känsla av kroppskontroll, en känsla som utmärks av 
att kroppen inte gör sig påmind, till skillnad från hur erfaren-
heten av kroppen förändras när den besväras och besvärar. Det 
här går att förstås i linje med hur Leder beskriver en rörelse, 
från ”dis-appearing”, en kropp som ligger i bakgrunden av ens 
uppmärksamhet, till ”dys-appearing”, en kropp som i stället 
framträder genom fysiska förnimmelser.344 Ivana erfar ett krop-
pens försvinnande (disappearance) där hennes kropp håller sig 
i bakgrunden av hennes uppmärksamhet.345

Att kroppen inte besvärar henne gör att hon kan vara 

344 Leder 1990, s. 82.
345 Leder, 1990, s. 23.
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närvarande och fokusera sin uppmärksamhet på saker omkring 
sig och ”koncentrera sig på annat”. På så sätt erfars den vita 
femininiteten i den kännande kroppen här genom ett material 
som förlänger den vita kroppen. Att vithet här blir något som 
förlängs med hjälp av icke-mänskliga objekt påminner om hur 
vi måste tänka ”bortom” det mänskliga, då människokroppen 
aldrig existerar isolerad från de föremål som finns omkring oss 
(och så inte heller vitheten).

Föremål kan också ”kalla” på oss. Den 30- åriga Modedesig-
nern Olga från Moskva berättar om hur hon föredrar silke på 
grund av dess textur:

Jag kan nästan känna hur det ska sitta, jag vet att det kommer 
att ligga lätt på huden och att jag knappt behöver anstränga mig 
för att klä på mig det, det är så mjukt och formbart, som att det 
klär sig på mig.

Föremålens påverkan på oss kan förstås via kroppars relationer 
med och till föremål. Ahmed lyfter fram den politiska dimensio-
nen i sådana subjekt-objekt-relationer utifrån hur vi orienterar 
oss och våra kroppar i förhållande till objekt som finns ”inom 
räckhåll”. Det som upplevs som inom räckhåll är det vi är vana 
vid att vända oss mot (silke), vilket i sin tur innebär att vi vänder 
oss bort från eller markerar distans i förhållande till något annat 
i det här fallet troligtvis klassmärkta föremål som påminner om 
kroppen.346

När Olgas kropp ska beröra eller möta silket och dess yta och 
textur (mjukt) gör hennes kropp sig redo genom att aktivera en 
viss grad av ”rörelseriktning” lämplig för att känna den specifika 

346 Ahmed, 2004a.
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typen av yta. Om ytan är mjuk som silke krävs en särskild slags 
rörelse och beredskap, till skillnad från om föremålet vore strävt. 
Materialets textur ”signalerar” vad som behövs för att känna det, 
så även innan den fysiska kontakten etableras, har det mjuka 
redan placerats i händerna. Det betyder att det inte går att säga 
att den berörande är den som utför handlingen och det mjuka 
föremålet en passiv mottagare av våra rörelser.

Föremålet – silke i det här fallet – ”ger ledtrådar” och möjlighet 
för subjektet att ”synkronisera” med detsamma. Olga samman-
fogas med silket i enlighet med hennes egna önskemål, vilket 
placerar henne i en sorts förutbestämd harmoni och släktskap 
med silket, ett slags a priori av organisk integration med världen, 
vilken blir nödvändig för vår (taktila) kunskap om densamma.347

Kroppsnära föremål spelar en viktig roll för att uppnå en 
känsla av smalhet och kroppskontroll. Marina berättar:

Jag tycker om mina kurvor och vill visa upp min kropp, men jag 
brukar ha gördlar för kontrollera mitt fett, jag tycker inte om att 
känna att det dallrar när jag går och jag vill att det ska se ut som 
att jag har en platt, fast och smal mage.

Även om Marina är stolt över sin kropp behöver hon medel för 
att maskera kroppens volym. Det är inte kroppen som sådan som 
bekymrar Marina, utan den fysiska sensationen av daller som på-
minner om att kroppen handlar bortanför hennes egna vilja (att 
se ut och känna sig smal). Marina tar befäl över den kroppsliga 
situationen genom att ”binda fast” magen med en gördel, så att 
magen inte ska synas (för andra) och så att det ska kännas som om 
hon har en platt mage (för henne själv). Motivet för hennes gördel 

347 Merleau-Ponty, 2012.
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har därmed såväl med mellankroppslig relationalitet och subjektiv 
upplevelse att göra: Det taktila mötet med och inom henne själv 
(att hon känner sin gumpande mage) och hur det synligt mottas 
av andra (det ska synas att hon är ”fast” och smal).

Här blir en multisensoriska analys aktuell där känslan av ma-
gens skump och beröringen (hon tar på sin mage) av hur kroppen 
skälver, påminner om något hon helst inte vill ska synas (daller, 
alltså ett bevis på brist på kroppskontroll). Det haptiska i detta blir 
väsentligt, då själva ögat här tydligt uppfyller en taktil funktion. 
Marina formar sin kropp så att andra visuellt ska uppfatta den som 
o-dallrig, det vill säga ”se” att hon känns fast och smal.

Marinas önskan om att inte känna en skumpande mage moti-
veras av sociala strukturer som privilegierar smalhet. Hon vittar 
om att krav på smalhet kan upplevas tvingande, eftersom alla 
omkring henne är smala. Det här får mig att tänka på Dolezal 
som skriver om hur att göra i ordning kroppen inte är något 
frivilligt, utan att vi alltid är engagerade i självrepresentation 
och kroppshantering som en del av subjektskapandet i samspel 
med andra: 

As long as our contemporary frameworks of biomedicine and 
neoliberalism do not challenge their patriarchal orgins and 
continue to position women in an undermined position due to 
shame-inducing structures, practices, institutions and values, 
then woman, undermined by insecurities about their bodies, 
will be willing to go great lengths to secure their sense of ac-
ceptance and belonging.348

348 Dolezal, 2015, s. 144–145.
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Med andra ord kan gördeln vara motiverad som ett medel att 
undvika skam och rädsla för exkludering. Vad det handlar yt-
terst om är hetero-patriarkala strukturer som underordnar och 
underminerar kvinnor, deras kroppar och deras självförtroen-
den genom skambeläggande.

Med gördeln skapas också särskilda rörelser. Marina berättar: 
”Med gördeln blir det automatiskt att jag sitter rakt, eller sitter 
jag med hukad rygg så kan jag liksom inte andas.” Gördeln som 
används av Marina inlemmas med hennes kroppsschema. Den 
fungerar som ett sätt att möjliggöra Marinas vilja, vilket i det 
här fallet handlar om att kontrollera kroppen. Föremålet upphör 
härigenom att vara ett objekt ”utanför” kroppen och fungerar 
i stället som ett möjliggörande av kroppen, som en vit förläng-
ning, där kroppen överskrider sina fysiska gränser.349 Marinas 
kropp blir, i linje med Merleau-Pontys förståelse av kroppen, 
”framgångsrik” i dess förhållande till världen när den här kon-
stitueras genom föremål och sensoriska sammantrasslingar.350 
Gördeln hjälper Marina att kontrollera sin kropp och är därmed 
också en del av hennes kropp.

Relationen mellan mänskliga kroppar och icke-mänskliga 
föremål för att maskera kroppens volym etablerar också per-
ceptionsförändringar.

För att se smal ut har jag ibland tajta kläder, särskilt kjolar och 
blusar, ibland kan jag knappt andas för kjolen är så tajt, alltså det 
har hänt att jag blir yr och blir på dåligt humör, då blir jag elak 
mot personer som jag annars inte skulle vara elak mot, eller blir 
irriterad på händelser utan egentlig anledning.

349 Grosz 1994, s. 80.
350 Merleau-Ponty, 2012.
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Mila från Stockholm förklarar hur medlen för könad smalhet 
påverkar andningen och skapar en störande sensation av yrsel. 
En yrsel som får henne skifta uppfattning om omgivningen: 
Hon blir sur och irriterad på människor eller händelser som 
hon inte skulle besväras av om hon fick obehindrad tillgång till 
sin andning. Yrsel blir således en punkt ur vilken Mila förstår 
eller uppfattar ett sammanhang eller en miljö, en perceptions-
förändring som har allt att göra med könade praktiker av att 
disciplinera kroppen. Eller om en så vill: yrsel är i detta fall en 
såväl könad som rasifierad perception.

Yrsel som könad perception har samtidigt historiska rötter. 
Tänk på alla kvinnor som svimmat av korsetter, vilka också har 
format deras kroppar, strypt deras andning och härigenom pro-
ducerat en hårt snörd och kontrollerad femininitet, om än med 
tydliga sexuella undertoner. Medievetaren Jenny Sundén disku-
terar mot denna historiska bakgrund hur korsetten utformades 
på så sätt att den tempererade och bromsade oregerliga kvinnliga 
kroppar och känslor, samtidigt som denna andningsrestriktion 
också kunde leda till att kroppen skruvades upp, började flämta, 
kanske till och med svimma. Hon visar samtidigt att den korset-
terade femininiteten dessutom är en synnerligen borgerlig och 
vit konstruktion.351

När Mila har yrsel skapas en uppsättning nya meningar och 
upplevelser av kroppen. ”Då känner jag hela min kropp, eller jag 
känner liksom hjärtat slå.” En ironisk dimension är att när Mila 
försöker disciplinera kroppen är det också då hon känner kroppen 
allra mest. Yrsel kan vara ett uttryck av kroppens dys-appearance, 
det vill säga något som gör att kroppen framträder tydligt i Milas 
medvetande. Genom kroppsliga besvär som yrsel minskar vår 

351 Sundén, 2013, s. 378.
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förmåga att uppfatta vad som händer runt omkring. Mila blir 
tvungen att fokusera på kroppen och får problem med sitt fokus 
på andra saker (som att vara trevlig mot sin omgivning).

Om yrsel här kopplas till den smärta som uppstår då and-
ningen stryps, så kan detta förstås genom Leders sätt att tänka 
smärta som något som omstrukturerar våra relationer till andra 
och till oss själva, en 

experiential mode, [which] cannot be reduced to a set of 
immediate sensory qualities. It is ultimately a manner of being-
in-the-world. As such pain reorganizes our lived space and time, 
our relations with others and with our selves.352 

I det här fallet är det subjektets sätt att använda förmål som låter 
särskilda humör framträda, vilket få konsekvenser för hur Mila 
agerar med sin omvärld.

Mila tycks också uppfatta en sorts tudelning mellan kroppen 
och jaget, eller att kroppen är något skilt från ”henne själv”, ”det 
känns som om kroppen gör illa mig, ibland när jag har för tajta 
kläder så åker luft liksom upp i lungorna, eller lungorna kan ge 
mig kramper”. Kroppen fungerar i beskrivningen nästintill som ett 
objekt, främmande från jaget. Detta kan förstås i linje med hur en 
kropp som lider inte alltid upplevs som hemmahörande i den egna 
kroppen. Det händer även något med gränserna för den yttre och 
inre kroppen. Det är framförallt den osynliga ”inre” kroppen (som 
lungorna) som Mila upplever gör henne illa, och inte föremålen som 
trycker mot hennes organ och påverkar hennes andning.353

352 Leder, 1990, s. 73.
353 Wilson har poängterat betydelsen av att rikta uppmärksamheten mot biolo-
giska processer – inklusive kroppens muskelförmåga, andning och matsmältning 
– och att göra dessa till en del av en feministisk (kultur)analys. Wilson, 2004.
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Ett sätt att förstå denna upplevda skillnad mellan subjekt och 
objekt, det yttre och det inre, är genom de olika funktionerna hos 
den yttre respektive den inre kroppen. Om den inre kroppen ska 
skänka Mila kroppsligt välmående genom till exempel obehindrad 
andning i bakgrunden av hennes uppmärksamhet, så är den yttre 
kroppens uppgift att vara det medium som Mila möter världen 
genom. Genom en sådan idé skulle den inre kroppen – lungorna 
som inte kan andas fritt, yrseln – fungera som något som stoppar 
eller avbryter Milas presentation av sig själv (eftersom det påver-
kar hennes förmåga att uppträda hövligt mot sin omgivning). 
Analysen är lockande, men skulle frångå det faktum att de inre 
organen också är relationella och möter världen och omgivningen 
exempelvis genom de kroppsvätskor informanterna skäms över.

Vinglig modernitet

På en uteservering i Stockholm slungar Valda av sig stiletterna 
med ett tjut ”de har plågat mig sedan i morse!” Inte undra på 
att de plågat henne, de ser ut som dinosaurier, dessa symbol-
belastade föremål som ska skydda fötterna från asfaltens grus 
och temperaturer samt låta de extra centimetrarna skjuta en till 
himlen. ”Vilken storlek har du?” Valda lirar sko-dinosaurierna 
mot mig. Jag verkställer omedelbart en handling. Jag får förvisso 
tvinga ner foten, men jag behöver varken beräkna eller mäta hur. 
Sulan på skon välkomnar min fot med kladd och värme. Valda 
avkräver att jag ska bevisa min kropps (repeterade) vanor och 
kunnande vad gäller förmågan att gå i dinosaurierna.

Jag är visserligen van vid den förhöjda längden, men den tunna 
spets som ska bära kroppen försämrar balansen och jag noterar, 
eller min kropp noterar åt mig, att den saknar kunskap om en 
viss rörelse. Jag måste koncentrera mig för att rikta om delar av 
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mina kroppsrörelser för att sätta ner respektive dra upp foten, 
så att den andra foten inte fäller mig i brist på balans. Omgiv-
ningens förutsättningar och villkor försämrar mitt kroppsliga 
kunnande: gamla stans kullerstenar kräver att min blick och 
uppmärksamhet riktas mot marken för att förhindra att stenarna 
fäller mig, mitt sänkta huvud stukar kroppshållningen. Valda 
stoppar mig med ett flabb. ”Ok Maria, jag som trodde du sa att du 
var populär i Ryssland! Men du kan ju inte gå i de där skorna!”.

”Jag vet att det är svårt, det kräver en del arbete, du måste ha 
tajming och du måste vicka på höften!” Valda illustrerar genom att 
skjuta upp höften mot skyn. Att Valdas gest praktiseras så enkelt 
och naturligt kan förstås genom hur det förkroppsligats en rörel-
sebana när tekniker för kroppsrörelser upprepats och repeterats. 
Valda är född och uppvuxen i Sankt Peterburg och har bara bott 
i Stockholm ett par år. Hon berättar om kraven på vad hon kall-
lar ”sexiga skor” i Sankt Petersburg, och hur de fungerar som ett 
självständigt bevis för en modern rysk (vit) femininitet.

Moderna kroppsliga uttryck medieras och möjliggörs bland 
annat via föremål – här specifikt könade högklackade skor – 
vilka, som jag strax kommer visa, används som medel för att 
framställa en modern femininitet i Ryssland. Jag skänker nu 
uppmärksamhet åt känsel och proprioception, hur informanter-
nas kroppar och kroppsdelar placerar sig i rum, exempelvis hur 
deras muskler erfar att gå i olika skor. Jag låter kroppens närvaro 
uttrycks genom vad Leder beskriver som en ”ceaseless stream of 
kinesthesias, cutaneous and visceral sensations” och hur dessa 
sinnesförnimelser ”define the body’s space and extension and 
yield information about position, balance, state of tension, desire 
and mood”.354

354 Leder, 1990, s. 23.
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Jag försöker härigenom utröna hur informanternas upplevelse 
av balans, rörelse och kroppslig position hänger samman med 
uppfattningar om temporalitet och modernitet, och hur detta 
i sin tur etablerar särskilda könade och rasifierade kroppsliga 
rörelser. 

De uppenbart könade skorna vänder sig mot idén om det 
sovjetiska könsneutrala (och kollektiva) subjektet, som den 
äldre generationens ryska kvinnor levde med. Skorna med sina 
skyhöga klackar verkar för Valda snarast stå för individualism, 
vilket för många informanter samtidigt står för framtiden, i kon-
trast till kollektivism som förknippas med en tid de vill glömma 
där människor tvingades vara lika. Omgivningens krav på stil-
lettfemininitet som ett medel för en individualiserad framtid har 
resulterat i att Valda repeterat särskilda tekniker som möjliggör 
rörelser som får ett par pinnar att bära en hel kropp.

Dessa rörelser har utvecklat en viss kroppslig medvetenhet 
för Valda, om hennes balans och kroppsliga läge. För att få ba-
lans måste inte bara höfterna skjutas ut, de måste också göra 
det i tajming med hur hennes ben skrider fram, berättar hon. 
Valda måste med andra ord känna sin kropp, veta hur höften ska 
vränga sig från öst till väst. När Valda har god kroppskännedom 
skapas också en medvetenhet om kroppens gränser.

Jag kan känna om jag rör kroppen fel, eller det har hänt att jag 
gått fel och trampat snett och sträckt någon muskel, så det gäller 
att ha koll på kroppen, särskilt om jag typ går på sådana här 
kullerstenar.

Valda berättar att om en rörelse inte utförs korrekt i förhål-
lande till omgivningen så kommer det märkas och hon kommer 
behöva ompröva tekniken i förhållande till situationen. På så 
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sätt är förmågan att gå i de lokala uttrycken för framtid (sti-
lettklackarna) medierad genom en taktil medvetenhet. Valda 
känner om rörelsen görs rätt eller fel, eller svarar mot omgiv-
ningens eller kroppens gränser, där misstag direkt ger sig till 
känna i musklerna. Denna taktila kroppsmedvetenhet blir här 
könad i termer av att den är ett kroppsligt kunnande som svarar 
mot vissa femininitetskrav. Det är en kroppsmedvetenhet som 
samtidigt svarar mot en specifik vit femininitet, nämligen den 
autonoma och tidsenliga. På så sätt repeteras inte bara kön in 
i den svajande höften, utan också uppfattningar om ras, vithet, 
modernitet och framtid.

De högklackade skorna kan även skapa andra kroppsliga 
erfarenheter och möjligheter. Olena beskriver:

Jag gillar hur det låter i de här skorna, jag känner mig som en 
boss när jag hör slagen mot marken, ibland slänger jag foten 
extra hårt i golvet, som att ”hey, flytta på er, här kommer jag, en 
powerlady”. Det ger mig energi.

I denna situation är den korrekta rörelsen mindre relevant, här 
blir Olenas kropp, genom föremålets möjliggörande av rörelse 
och ljud, mottaglig för en viss uppsättning känslor och betydel-
ser. En uppsättning förnimmelser aktiveras här från hennes egen 
kropp, som tillsammans med skon slår mot marken, vilket i sin 
tur orsakar sinneserfarenheter som ”åker tillbaka” in i kroppen. 
Olena strävar efter att expandera sina sensoriska förnimmelser 
och njutningar genom att medvetet drämma foten i golvet för 
att förhöja ljudnivån. Ljudet, slaget och kroppsrörelsen sam-
manblandas och ger energi, eftersom de tillsammans verkar 
genom en sensorisk upplevelse av att vara en ”powerlady”. På 
så sätt både känns och hörs energi och självbestämmande för 
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Olena, med hjälp av relationen mellan hennes kropp och hennes  
skor.

Dessa femininitetstekniker producerar således olika uppfatt-
ningar om vad kroppen kan göra. Men om kroppens rörelser 
formas till följd av en konstant användning av de föremål som 
artikulerar en vit femininet, så förändras de också i förhållande 
till omgivningens krav på hur vit femininitet bör uttryckas. 
Valda använde höga skor (som för den ovana var svåra att gå i), 
vars användning byggde på en inövad repertoar som krävde ett 
särskilt slags kroppsligt kunnande. Ett sådant kunnande är i sin 
tur avhängigt både plats och kontext.

I Stockholm, där andra skor är önskvärda, framkallas sålunda 
ett kunnande av andra rörelser, där andra muskler används, an-
dra kroppsliga placeringar.

Här har kvinnor inte lika höga skor, eller många kvinnor har 
liksom gympaskor som vardagsskor! Jag har använt platta skor 
härifrån, jag gillar det inte, jag får kramp i musklerna och det 
blir för lite höftvickande.

Här beskriver Valda hur hennes rörelser, påverkade av andra 
skor, stör en tidigare inrepeterad vana av att gå (genom kramp i 
musklerna och förlorade höftvickande rörelser)

Ett modernt femininitetsuttryck är en kontextuell konfigu-
ration, och de uttryck som tidigare varit överdeterminerade 
av bestämda associationer kan senare bli omstöpta av andra 
betydelser när de går in i en annan ensemble. På så sätt kan 
skillnader i skapandet av femininitet kännas i kroppen, genom 
förändrade eller förvandlade könade kulturella rörelser. Sådana 
rörelser är således varken logiskt konsistenta, eller stabila över 
rum, utan kommer att ha olika komponenter beroende på var 
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de formuleras. Kroppsliga rörelser som något könat och härige-
nom kulturellt är även besläktade med hur sinnena kan sägas 
ha kulturella dimensioner. Eftersom sinnena, och i det här fallet 
proprioception (djupsensibilitet, balans och känsla för kropps-
position), är avhängiga kulturen så är de också anslutna till 
kulturella uppfattningar om ras, klass, genus och sexualitet.

Dessa täta kopplingar mellan sensation och kultur blir tyd-
liga när till exempel Valda får fatt i sin könade situering på ett 
sensoriskt plan när hon befinner sig i ett annat kulturellt land-
skap. När Valda lär sig nya färdigheter tillåts inte bara en sorts 
fulländning av den kunskap hon har i förhållande till sin egen 
kropp, utan samtidigt modifieras vad hon kan utföra med sin 
kropp. Kroppskännedom och kroppsschemat som en möjlig-
het för könade rörelser är således något tillförskaffat genom ett 
förvärvande av lokala krav på skicklighet (jämför med den tyska 
filosofen Martin Heidegger som föreslog att en hammare blir 
obefintlig för en snickare som är fokuserad på handlingen ”han” 
utför.355).

Vit femininitet är på motsvarande sätt formad av de specifika 
tekniker som kroppen har förkroppsligat, lärt sig och blivit duktig 
på. När en skicklighet eller kunskap blir förkroppsligad, fungerar 
denna skicklighet som grund för hur vi agerar i världen, en vana 
som opererar bortanför vårt medvetande. Detta betyder att en rö-
relse mellan olika vanor som en transformering känns i kroppen, 
och att olika lokaliteter har olika rörelser som erfars i kroppen, 
skapade genom olika former av kunnande. En upprepad använd-
ning av de föremål som används för att artikulera en vit femininet, 
i vilket teckensystem det än må vara, gör att kroppens gränser 
också modifieras och förändras. Även Helenka beskriver hur hon 

355  Heidegger, 1962, s. 102–103, 190–191.
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använder sig av sina skor och ben genom ett särskilt schema, vilket 
inte bara gör hennes kropp mottaglig för särskilda rörelser utan 
också för vissa slitage, som skoskav och blåsor.

De höga skorna gör henne också mindre rörlig och reducerar 
därmed utbudet av rörelser som hon kan utföra. ”Jagar någon 
mig när jag har de här skorna, ja då är det svårt att springa från 
dem.” Föremålens egenskaper i relation till mänskliga möten 
(eller hot) bjuder därmed in till rörelser som påverkar Helenkas 
kroppsliga förutsättningar. Kroppskännedom och kunskap om 
kroppens förmågor som att kunna eller inte kunna springa ifrån 
någon som jagar en, är därmed något som uppstår i förbindelse 
med föremål. Att vara medveten om föremål är här att vara 
medveten om hur föremål framkallar särskilda kroppsliga (och 
sinnliga) aktiviteter, och hur dessa alltid är i relation med andra 
föremål och människor. Att inte kunna springa ifrån den som 
jagar en knyter förstås samtidigt dessa skor till specifika former 
av femininitet, som här kringskärs vad gäller rörelsefrihet.

Att förkroppsliga det kroppslösa

I det här kapitlet har jag försökt visa hur informanternas kropps-
blivande alltid är blandat med andra människor och föremål, 
som på olika sätt införlivas i deras kroppsliga femininitetstek-
niker och försök till kroppskontrollerad tillvaro. Jag har visat 
hur informanterna fogar, kontrollerar och disciplinerar sin egen 
”natur” för att skydda sig från att bli associerade med för mycket 
kropp. Att de på detta sätt försöker förkroppsliga det kroppslösa, 
betyder inte att informanterna har ett kroppslöst ideal. Tvärt om 
vill informanterna framhäva den tämjda eller iordninggjorda 
kroppen, för sig själva och andra, där den kontrollerade kroppen 
fungerar som en fjäder i hatten.
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Denna dubbelhet, av att informanterna å ena sidan vill bli 
fria från kroppslig påminnelse, samtidigt som den kontrollerade 
kroppen framhävs, kan sägas vara specifik för femininitet. Den 
normativa femininitetens begriplighet och begärlighet möjlig-
görs genom den kontrollerade och fogade kroppen, där den 
kontrollerande kroppen också kan fungera som en kunskap och 
ett kapital (” jag kan lägga band på min aptit”). Med andra ord 
visas den kontrollerade kroppen upp eftersom den också visar 
upp förmågan att exempelvis överskrida kroppsliga smärtor.

Detta kroppslösa ideal som likväl förmedlas genom kroppen 
ligger även till grund för den vita kroppslighetens logik; att å ena 
sidan försöka uppfylla idén om en kroppslös tillvaro och å andra 
sidan inte kunna göra detta annat än via kroppen. Men i skär-
ningspunkten mellan ras och genus i den vita kroppslöshetens 
paradox verkar det finnas en skevhet. För vita män som många 
redan är garanterade sin plats i idén om kroppslös transcendens, 
är kroppskontroll inte lika viktigt. Kanske är det därför män har 
råd att ha hår som fladdrar i vinden från kroppens alla hörn, för 
att de, trots denna påtagliga kroppslighet aldrig helt reduceras 
till sin kropp.

Det är alltså en paradoxalt icke-kroppslig vit femininitet som 
ger informanterna en känsla av självkontroll, självstyre och au-
tonomi, vilka alla historiskt räknats som vita egenskaper (men 
vilka också historiskt förvägrats vita kvinnor). Men dessa försök 
att ”göra” en kroppslös vit femininitet och förkroppsliga dessa 
egenskaper (autonomi) kan alltid hotas av omgivningens svar 
och bedömningar, av andra människor eller av föremål.
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Kapitel 8

Renhet, doft och modernitet

Det luktar brända mandlar och varmt vin. Jag sitter på 
en röd sammetsstol i Café Pushkin och lyssnar på en dånande 
pianohymn av -tals-Moskva-celebriteten och pianisten 
Alexander Scriabin.356 Restaurangen har ett gammalt bibliotek 
och brun träbar som vill locka människor som sensoriskt vill 
erfara idén om rysk historia. Det sensoriska tillståndet präglas 
av doften från grannbordets ryska delikatessefterrätt, och från 
Olga som lockat dit mig, en Moskvafödd modedesigner som 
har en mantel på sig. Jag vet inte om det är mitt varma vin eller 
Olgas parfym som aktiverar ett minne av en tonårsförtjusning. 
Olga sträcker armen mot mig och föreslår en tolkning av vad 
parfymen runt hennes handled signalerar:

Det är Calvin Klein, jag använder alltid parfymer från Calvin 
Klein, han gör parfymer som luktar friskt, neutralt och mo-
dernt, och lite sportigt men inte för sportigt, så som att det är  
 

356 Leo Tolstoy beskrev Scriabins musik som ”a sincere expression of genius”, och 
han influerade många andra celebriteter så som Igor Stravinsky, Sergei Prokofiev 
och Nikolai Roslavets.
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rörelse omkring mig, typ en kvinna som har studerat och kan 
försörja sig själv.

Olga återtar sin hand och pressar handleden mot sin näsa, som 
om hon vill försäkra sig om att doften fortfararande bär associa-
tionerna hon beskrev. Att döma av hennes mätta ansikte verkar 
så vara fallet. Förutom att doft får oss att minnas, är det som 
Classen påpekat en aspekt av levd erfarenhet och människors 
kunskap om sig själva, andra och världen.357 Olgas uttalande 
visar hur dofter har tydliga funktioner, genom deras associa-
tioner hjälper de till att iscensätta hennes sätt att presentera sig 
själv i världen och signalera en kroppslig självförståelse. Enligt 
Olgas beskrivningar bidrar en doft som är frisk och ”neutral” 
med att signalera självförsörjande och intelligens (för att hon 
har studerat) samt rörlighet och mobilitet (sportigt men inte för 
sportigt). Dessa egenskaper förkroppsligar här i Olgas tolkning 
den moderna kvinnan.

Det Olga förstår om världen och hur hon presenterar sig själv 
grundar sig i hur hon och andra svarar på hennes kropp och 
dess odörer. På så sätt har lokala kulturella teckensystem (hur 
särskilda doftstimuli associeras till olika egenskaper på olika 
platser och genom olika tider) och diskurser ”flyttat in” i krop-
pen, vilket hjälper henne och andra att avgöra vilka dofter som 
signalerar vad. Givetvis är detta kulturellt betingat (mitt eget 
sensoriska ramverk skulle exempelvis använda andra basnoter 
för att signalera de ovan nämnda kvaliteterna) och parfymen 
skulle sannolikt få andra associationer beroende på var den 
erfars. Dofters olika konnotationer har trots allt varierat både 

357 Classen skriver att ”sensory perception is the basis for bodily experience” och 
centralsierar härigenom sinnena och deras betydelse för en analys av kroppslig 
erfarenhet. Classen, 1997, s. 409.
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historiskt och kulturellt.358 Informanternas val av doftstimuli 
varierar, men en strävan tycks sammanfoga dem: att rensa krop-
pen på dess egna dofter.

I det här kapitlet diskuterar jag hur doft, lukt och renhetsideal 
skriver in sig i olika idéer om kroppslighet och primitivitet och 
de medel som står till förfogande för att undvika detta. Jag fo-
kuserar på hur på doftsinnet och hur föreställningar om dofter 
kopplas till det förgångna respektive det moderna. Jag tar upp 
relationen mellan doft och modernitet, hur den vita femininite-
ten kopplas ihop med idéer om smuts och renhet, samt hur detta 
i sin tur intimt relaterar till temporala idéer om det primitiva och 
(o)civiliserade. Här aktualiseras idéer om ras och klassmässiga 
odörer och hur dessa odörer har en geografi. Jag diskuterar även 
hur Sovjetunionen (med fokus på 1930-tal), med sin socialistiska 
modernitet, praktiserar en krononormativ temporalitet för att 
legitimera ett renhets- och civiliseringsuppdrag i landets egna 
så kallade orienter, framförallt inom landets muslimska och 
asiatiska östområden.

Fattig Metro-doft 

Varje dag färdas miljontals människor genom Moskvas stads-
gränser och ut till provinserna genom ett av Sovjetunionens mest 
storslagna arkitekturprojekt: Moskvas tunnelbana. I stadens un-
derjord, som byggdes under -talet, representeras det orörda 
förflutna, genom en klassicistisk estetik med dansande takkro-
nor, målningar av tappra människor och stiliga mosaiker, och en 
arkitektur som bjuder på en illusion av broar och öar. Moskvas 
underjordiska byggprojekt invigdes under Stalin-tiden och 

358 Classen, 1997.
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utformades för att sprida kommunistpartiets heroiska budskap, 
en symbol för den socialistiska moderniteten och exceptiona-
lismen i den sovjetiska livsstilen. De branta rulltrapporna bär, 
likt fallande dominobrickor, fattiga och rika, slitna täckjackor, 
stolta håruppsättningar och ulliga pälsar ner till underjorden. De 
rumsliga och kroppsliga gränserna markeras genom kollektiva 
vanor: maskerade känslor, ingen ögonkontakt och inget onödigt 
prat. När rulltrappan släpper av resenärerna bildar folkmassan 
en gemensam puls och hastighet, den rör sig genom en kollektiv 
rytm av ordning och följsamhet. Avsaknaden av samtal förhöjer 
det mekaniserade ljudet av punktliga tåg och angelägna telefon-
signaler. Passagerarna kliver på tågen och en mekanisk kontroll 
skakar de tysta kropparna.

Tåget transporterar inte bara människor från olika platser 
utan även sensoriska uttryck och betydelser. Anastasia, berättar 
för mig om de trötta och slitna människorna som luktar svett. 
Det här är inga sensoriska uttryck som provocerar eftersom det 
är ett tecken för hårt arbetande människor. Anastasia beskriver 
de fattiga vita kvinnorna i provinserna som kom till Moskva 
för att söka ett bättre liv, men vars lukter möttes av en mindre 
förlåtande attityd. Anastasia berättar:

Ja man kan absolut säga att det luktar om vissa av dem, om inte 
av konstig mat så av stark parfym. Jag antar att anledningen är 
att parfymen är så billig att de måste tömma halva flaskan, eller 
så är det väl en gammal parfym som de sparat.

Anastasia beskriver de olika doftintrycken som transporte-
ras från provinserna in till i staden och deras betydelser. Den 
förhöjda intensiteten av parfym stinker av antaganden om 
fattigdom, eller daterad tid, olika dimensioner som markerar 
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det motsatta till Olgas Calvin Klein-doft-modernitet. Som jag 
tidigare diskuterat beskylls kvinnorna från provinser för att 
verka som temporala eftersläpningar till de urbana anspråken 
på modernitet och förstås till och med som en distraktion till 
informanternas egna uttryck av modernitet.

De som tar tåget från provinserna in till Moskva tycks därmed 
resa i tiden, vilket är något som känns i kroppen på Anastasia: 
doften av en parfym från en svunnen tid. Anastasia har ändå en 
försonlig inställning till den olfaktoriska miljön av främmande, 
störande eller intensiva lukter som det urbana sociala tvingar 
henne att uppmärksamma. Till deras försvar ”vet de nog inte 
om att de luktar så starkt och mycket”. De ”intensivt luktande 
kvinnorna” beskrivs vara ovetande om vad lukten får för ef-
fekter på andra omkring dem. Ett sensorisk uppmärksammande 
spelar därmed en viktig roll för att precisera gränserna mellan 
olika kroppar och fastslå deras förmåga till medvetna insikter 
om kroppars betydelser.

Ludmilla i Sankt Petersburg berättar också hur doft och fysiska 
förnimmelser inspirerar särskilda handlingar från hennes sida:

Men när en kvinna med en parfym som är för intensiv passerar 
förbi mig eller sitter mitt emot mig på tunnelbanan blir jag yr 
och lite illamående, både för att en viss intensiv doft får den ef-
fekten men också för att den får mig att tänka på vad den döljer, 
alltså: så mycket parfym kan dölja något skitigt där bakom. Typ 
som prostituerade på gamla bordeller som inte duschade mellan 
mötena, utan sprutade en massa parfym istället.

Ludmilla blir illamående när en intensiv doft når henne, både 
på grund av dess associationer och till följd av vad som händer 
i hennes kropp. Skillnader mellan grupper är därmed inte bara 
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perceptuellt organiserade utan även något som ”känns” och 
inger stämningar i kroppen. Här får den sensoriska perceptionen 
av estetisk skillnad också kroppsliga effekter, medierade mel-
lan förkroppsligade tillstånd och kulturellt skapade betydelser. 
På så vis förstås den oönskade femininiteten genom materiella 
dimensioner, samtidigt som de är diskursivt skapade.

Även om sinnena är en del av den fysiska kroppen är den sen-
soriska perceptionen inte bara en aspekt av kroppslig erfarenhet. 
Sinnena är, precis som kroppen, också kulturellt kodade och den 
sensoriska upplevelsen sålunda också av social och kontextuell 
karaktär. Det är både den sensoriska förnimmelsen av intensiv 
doft som får henne att må illa, samtidigt som det är den kulturella 
dimensionen av luktens association (prostituerad) som kulturellt 
kodad som hon reagerar på. Det kan i förlängningen tolkas som en 
brist på respektabilitet som stinker och gör henne illamående. På 
ett övergripande plan påvisar detta hur subjektets medvetande och 
känsla av att vara i världen alltid är beroende av de sätt på vilka vi är 
kulturellt konstituerade som förmedlande och mottagande subjekt.

En möjlig kontextualisering av varför Anastasia mår illa av 
luktens sammankoppling med prostituerade är hur den ryska 
prostituerades historiska ras- och klassmässiga status traderats 
vidare till nutid. Prostitution associerades i Ryssland under 
1800-talet med dåliga lukter, biologisk sjukdom och socialt förfall. 
I Sankt Petersburg producerades olika studier och rasbiologiska 
mätningar av den vita prostituerade, där asymmetriska näsor, 
överexploatering av den parietala regionen av skallen och det så 
kallade ”darwin-örat”359 tolkades som uttryck för en lägre form 
av skönhet, vilken delades med samtida rasifierade icke-vita. Vita 

359 Benämningen avser frånvaron av en öronlob. Detta tillsammans med ex-
empelvis ett asymmetriskt ansikte och näsa definierades som en lägre form av 
skönhet, som vittnade om tecken på degenerering. Willis, 2010, s. 22.
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och framförallt stora prostituerade kvinnor var symboliskt och 
fysionomiskt sammanlänkade med ett rasöverskridande.

Sarah ”Saartjie” Baartman (1789–1815) var en slav från Kap-
kolonin (i nuvarande Sydafrika) som kallades ”The Hottentot 
Venus” och vars genitalier och rumpa visades upp för publik som 
freakshow-underhållning runt om Europa.360 ”Hottentotters” 
(khoikhoi-folkets) ”primitiva” natur och mänsklighet ansågs 
kunna observeras i form av hennes genitalier. Kopplingen mellan 
fysiska anomalier i ”hottentott” och de ryska prostituerade var 
de fysiska kännetecken som knöts till det primitiva, vilket var 
(och är) associerat med en ”otyglad” sexualitet. Denna sexualitet 
har, som jag påpekat tidigare, förståtts som ett tecken på ett tidigt 
stadium av mänsklighet.

Alla dessa tecken vittnade om ”primitiva” inneboende egen-
skaper hos den prostituerade, tillsammans med beskrivningar 
som att de var barn till alkoholister, eller hade låg fertilitetsnivå. 
Enligt den tidens studier beskrevs hur vissa prostituerade på 
gatan kunde smälta in bland andra skönheter (eftersom prosti-
tuerade använde skönhet som bete för sina kunder), där bara 
den vetenskapligt tränade observatören kunde identifiera dolda 
fel, och därmed urskilja den prostituerade från andra kvinnor. 
Dessa dolda fel kunde utgöras av tjockt svart hår, stark käke, 
asymmetrisk ansiktsform och ”vilda” ögon, egenskaper som 
tycktes vittna om vansinne. Dessa kännetecken skulle dock 
framträda i takt med att den prostituerade åldrades och därmed 
maskuliniserades; hennes käkar, som nu var feminiserade av 
fettvävnad, skulle framträda som maskulina allt eftersom ung-
domens fettvävnad försvann.361

360 Collins, 2004, Willis, 2010.
361 Willis, 2010, s. 21–24.



242 bruten vithet

”Luktar det för mycket byter jag plats”, fortsätter Anastasia 
som berättat om de stinkande kvinnorna hon hamnat bredvid 
på tunnelbanan. Dessa utsagor kan förstås mot bakgrund av 
hur kroppsliga sensoriska erfarenheter, reaktioner och intryck 
av att vara i och se världen alltid är sammanlänkade med his-
toriska erfarenheter. Men de är också mellankroppsliga – alltså 
relationellt konstituerade på sätt som får kroppar att framträda 
som kroppar. Antropologen Adam Chau menar att sensoriska 
upplevelser är en form av socialitet som produceras med hjälp 
av interaktion mellan människor. 362 Även Howes har konstaterat 
att det sensoriska är socialt till sin natur och fungerar som en 
förbindelse mellan människor.363 

På så sätt verkar multi-sensoriska erfarenheter som levda tem-
porala och rumsliga erfarenheter av att vara i världen med andra. 
Med andra ord bär vi på omedvetna antaganden om hur männ-
iskor har luktat och därmed behandlats, vilket är en kunskap 
som framträder genom våra kroppsliga reaktioner. En känsla 
av tillhörighet uppstår genom gemensamma upplevelser, såsom 
delad förtjusning av lukten av brända mandlar eller obehaget 
inför en stinkande parfym. Sensorisk socialitet bor därmed i 
och skapar våra kroppar, genom hur vi rör oss, talar, känner, 
smakar, ser, minns eller förnimmer upplevelser av smärta eller 
lycka eller äter bullar tillsammans eller minns hur goda de var.

Den kulturella konstruktionen av sensorisk perception på-
verkar därmed våra förståelser av våra och andras kroppars 
betydelser i världen. Den sensoriska upplevelsen av doft avslöjar 
kulturella rädslor och villkor. Eller som Marina uttrycket det: 
”för att andra inte ska tycka att jag luktar illa”. Marina diskuterar 

362 Chau, 2008.
363 Howes, 1991.
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vilken effekt hon vill aktivera hos andra: hur hon inte ska lukta 
för att andra ska reagera negativt på hennes iscensättande av 
femininitet och därmed störa idén om den ryska nationens sub-
lima kvinnor. Att tygla hur den egna kroppen luktar blir här en 
praktik som används för att styra andras uppfattningar om en 
själv. Inom den sensoriska och kroppsliga hierarkin finns det 
”sådana” som andra tycker luktar, som aktiverar fel slags effekt, 
något som får Anastasia att byta säte på tunnelbanan. 

Dessa kvinnor, som informanterna påpekar, förstår inte bety-
delsen av att tvätta sig eller bryr sig om att deras kroppar ”stinker”. 
När jag frågar vilka dessa ”sådana” är ger hon ett svar som sam-
manfattar mitt tidigare resonemang: ”jag vet inte? Fattiga, de från 
landet?” Det finns också former av hår som antas mer smutsiga 
mer än andra, förklarar Olga: ”Hos mörkt hår syns ett fett hår 
mer än hos ett ljust hår, jag säger inte att människor med mörkt 
hår luktar mer än hos dem med ljust hår, men att det ser ut så”. 

Därmed är själva lukten densamma för ett ljust hår och ett 
mörkt hår, men idén om lukten förstärkts via ögat som förestäl-
ler sig lukten från det mörka håret. Idéer om mörka hår som 
luktande får konsekvenser för ras och genus, dock inte för att 
ljust hår nödvändigtvis är hår hos vita, eller för att mörkt hår per 
definintion skulle vara hår hos icke-vita. Dyer har till exempel 
kritiserat hur den vita kategorin får vara varierad, så till vida 
att vita kroppar får solariesola sina kroppar bruna, medan icke-
vita kroppar underkänns när de bleker sina kroppar: en aktivitet 
som i sig är lika farlig för huden som solens bestrålning, och 
där problemet snarare är att den svarta kroppen inte får vara 
varierad. Med Dyers ord: ”A terrible warning to black people who 
try to be various”364 Olga förklarar att det främst var mörkhåriga 

364 Dyer, 1997, s. 49–50.
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kvinnor från gamla sovjetländer från Centralasien som såg ut 
att ha otvättat hår.

De urbana medelklassinformanterna anser att lukt och 
smuts blir som mest intensiv i miljöer som präglas av fattig-
dom. Metron transporterar förutom människors tid också deras 
klassmässiga uttryck. Många som reser mellan gränserna och 
bor utanför Moskva är fattiga och, som Anastasia beskrivit ti-
digare, ofria, något som går att spåra både genom det visuella 
och med lukten; som om det ofria livet hade sin egna doft. De 
rurala platserna, som beskrivs som ”primitiva”, sägs generera en 
stank. Dessa platser är, som jag visat tidigare, i behov av skolning 
och ledning av de ryska storstäderna, som antas ligga framåt 
i tiden i kraft av deras kulturella och geografiska närhet till  
Europa.

Att informanterna beskyller fattiga och rasmärkta kroppar 
för att lukta till skillnad från deras egna ”neutrala” dofter kan 
förstås mot bakgrund av hur luften kring den fattigas kropp his-
toriskt i delar av Europa och Ryssland ansetts mer smittsam och 
kontaminerad, till skillnad från den vita rika mannens kropp. 
Corbin har beskrivit hur kroppen under 1700- och 1800-talen 
har betraktats som en potentiell källa till oro och sjukdom, ex-
empelvis genom uppfattningen att fattiga och smutsiga kroppar 
utsöndrade en animalisk doft, eftersom dessa kroppar inte hade 
den rätta matsmältningen. Anledningen till bristen på mänsklig 
doft var att fattiga människor inte hade tagit del av de egenskaper 
som definierade den mänskliga varelsen.365

Idéer om lukter är också förbundna med farliga rasistiska an-
taganden om ”enklare samhällen” som ”stinker” och har därmed 
använts för att stigmatisera sociala grupper. I och med detta har 

365 Corbin, 1986.
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den sensoriska konfigurationen av klass, kön och ras bestämts av 
den dominerande gruppen, som har privilegiet att anta att de har 
”neutrala” och ”omärkta” dofter. Eftersom lukten konnoteras av 
det primitiva och obehärskade tolkas lukt som ett hot mot den 
sociala ordningen hos det civiliserade. Det blir därmed tydligt 
att det finns både en historisk och samtida ras- och klassdimen-
sion hos doft, där en sensorisk mätning används för att bedöma 
graden av mänsklighet respektive omänsklighet.

Kroppsdofter och skam

En annan viktig ingrediens i vit femininitet, som gäller både 
för informanterna bosatta i Ryssland och i Sverige, är renhet. 
Ludmilla från Sankt Petersburg förklarar renhet så här:

Har du sett kvinnorna i vårt land? De är vår stolthet: vi har lit-
teraturen, vi har naturen och vi har vackra kvinnor, det är vad 
som gör Ryssland speciellt. Dessa kvinnor har inte finnar och 
luktar inte svett, finnar och lukter är som en brännskadad skog 
eller en bortriven sida från en bok. Våra kvinnor är rena, har 
ren, len och jämn hy. Som vår litteratur och vår natur, vårdad 
och omhändertagen.

Vit femininitet kan inte direkt stoltsera med en förlåtande at-
tityd mot kroppens otämjda natur. Det ”ovårdade” utseendet har 
enligt Ludmilla vrängt sig ur skönheten hos natur och litteratur, 
vilket enligt henne kan förstås genom hur Rysslands geografi, 
kultur och naturresurser, fungerar som en garanti för Rysslands 
unikummodernitet, som jag diskuterade i tidigare kapitel.  
Ludmilla presenterar idéer om hur det rena erfars via det taktila 
(den lena huden) och lukten (att inte lukta svett) och kopplar 
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ihop kroppsliga utslag med orenhet och brist på kontroll: ”Jag 
klarar inte av finnar, jag känner mig smutsig, jag måste kontrol-
lera dem, klämma ut dem.”

Ludmillas kommentar om orena finnar som kläms kan tolkas 
genom idéer om den läckande groteska kroppen. Det groteska 
kan definieras som kroppens inre köttsliga liv och djup, låt 
oss kalla det öppningarnas utsöndringar, det som kommer ur 
munnen, eller könet, eller näsan, eller porerna; det som lämnar 
kroppen. Med andra ord: de delar av kroppen som är öppna för 
omvärlden, genom vilka världen kommer in i kroppen eller ge-
nom vilka kroppen själv går ut för att möta världen. Denna kropp 
står i motsats till den klassiska kroppen, hyllad och artikulerad 
i den antika grekiska kulturen och renässansens uppfattningar 
om skönhet.366

Den läckande kroppen är den kropp som luktar svett. För 
att stoppa kroppens inre groteska liv från att möta den yttre 
världen tillämpar Alena olika kroppsliga praktiker och vanor: 
”Jag brukar stänga armarna, alltså trycka ner dem, så att det 
inte ska lukta svett om mig.” Utifrån en viss sinneshierarki i 
en västerländsk kulturhistoria har lukt beskrivits som ”djurisk” 
och icke-civiliserad, och svetten påminner Alena om att hon är 
ett djur bland andra djur, något som måste döljas för att inte än 
tydligare associera den ryska vita femininiteten till kropp och 
djur. Även Marina nämner några av de kulturella och sociala 
praktiker som hon använder sig av för att iscensätta den ryska 
femininiteten:

Det är framför allt viktigt för ryska kvinnor att lukta rent och 
sköta om sin hygien. Håret är särskilt viktigt, jag tvättar det 

366 Bachtin, 1984, s. 19, 24–25 och s. 317 och 325.
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varje dag, det måste vara nytvättat. Varför det är viktigt? För att 
andra inte ska tycka att jag luktar svett eller illa.

För Marina är det viktigt att lukta gott genom att tvätta bort 
kroppens utsöndringar som svett (det djuriska). När jag frågar 
hur ett orent hår luktar förklarar Olga att det egentligen handlar 
mer om hur håret ser ut: ”Är håret otvättat blir det fett och risigt 
antar jag, jag vet inte om det luktar men det handlar mer om att 
andra tänker att det ser ut att lukta än att det faktiskt luktar”. Här 
blir den intersensoriska dimensionen av femininitetsgörandet 
viktig: doft tycks erfaras genom ögat och också privilegieras 
genom ögat. Likt den haptiska förbindelsen mellan ögat och 
känseln, där ögat blir ett beröringsorgan, antas här håret dofta 
genom ögat hos den som står redo att bekräfta eller underkänna 
den vita femininiteten.

Renhetsdiskursen fortsatta verkan blir tydlig i mina samtal 
med informanterna. Praktiker för att dölja kroppen med hjälp av 
den egna kroppen räcker bara en bit på vägen. Alena beskriver 
hur den kroppsliga påverkan av andra människor kan orsaka 
mer svett och hur detta i sin tur blir en källa till skam:

Det är lite pinsamt men jag har en ganska stark kroppsdoft, och 
det blir värre om jag blir nervös och jag blir ofta nervös bland 
människor. Då vill jag helst inte att någon ska röra mig, för att 
jag inte vill att de ska känna att jag luktar svett, och när jag 
blir rädd, när de rör mig så luktar jag ju ännu mer svett. Så jag 
försöker visa att jag inte vill ha en kram.

I detta multisensoriska uttalande beskriver Alena en serie av mel-
lankroppsliga händelser: Alena är rädd att beröringen/kontakten 
från en annan kropp ska aktivera besvärliga kroppsliga reaktioner 
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i henne och markera sig genom doft. Ju nervösare hon blir, desto 
mer svettas hon. Det är en räcka av kroppsliga tolkningar som 
motiverar en vaksamhet riktad mot en både bekant och obe-
kväm sinnesförnimmelse, vilket resulterar i att Alena övervakar 
sin kropps fysiska kontakt med andra. Alenas kropp kan således 
sägas vara föremål för en rad ritualer, som strävar efter att tämja 
kroppen genom att hantera dess förbindelse med andra kroppar. 
Detta kan förstås genom hur vår erfarenhet av oss själva påver-
kas genom vår erfarenhet av andra kroppar, eftersom vi befinner 
oss i en kroppslig relation med andra. Med andra ord: kroppen 
formas utifrån närvaron av andra kroppar, och våra kroppsliga 
sinnesintryck bestäms av närheten till och beteendet hos andra.

Lukten av svett orsakar en reaktion, nämligen en känsla 
av skam över att lukta. Detta vittnar om erfarenheten av hur 
ens kropp svarar på närvaron av en annans kropp, där detta 
tillsammanvarande bildar en sorts sammanflätad kroppslig-
het. En möjlig förklaring till varför Alena skäms är att hennes 
kroppsliga förmåga att maskera sin doft i vissa stunder i mötet 
är reducerad, vilket påverkar hennes kroppsbild. Weiss skriver 
att kroppsbilden är en upplevelse av kroppen som ”provides us 
with a reliable sense of where and how our body is spatially po-
sitioned as well as a tacit understanding of what our corporeal 
possibilities are at any given point in time”.367 Konsekvensen för 
Alenas kroppsliga möjligheter är att Alena blir självmedveten: 
”Jag tänker på min kropp hela tiden.” Alena kan varken dölja sig 
för andra eller för sig själv och således kan hon inte heller låta 
sin kropp smälta in i bakgrunden, som den omärkta, ”neutrala” 
kroppen har privilegiet att göra.

Alena berättar att ibland kan blotta rörelsen av någon annan 

367 Weiss, 1999, s. 17.
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aktivera en rädsla som förstärker skammen av att lukta. På så 
vis påverkas Alenas kropp inte bara genom att fysiskt interagera 
med andra, utan också i den meningen att andra människors 
kroppars utseende och rörelser har inflytande på hennes egen 
kroppsupplevelse. Därmed aktiveras Alenas kropp genom den 
andras dynamik och beteende, en sammanblandning med svår-
kontrollerbara effekter: ”Ibland läser jag in att de ser dömande ut, 
om de bara drar upp näsan lite, de behöver inte göra något stort, 
jag blir superkänslig och bara skäms”. Här orsakar den andres 
beteendet en förlust av kontroll över Alenas kroppsliga förnim-
melser, som ett aktivt kraftfält som påverkar hennes kropp.

Alenas skam kring kroppsdoft verkar också framstå för henne 
som en personlig, internaliserad överkänslighet (”jag blir su-
perkänslig”), och inte endast som ett resultat av ett förakt för 
kroppen och dess utsöndringar (lukten). Detta att bära ett ansvar 
för de egna ”defekterna” motiverar en ständig bevakning av den 
yttre kroppen, vilket med Leder kan förstås i enlighet med hur 
det mellankroppsliga är förbundet med den kroppsliga ytan. Vår 
kroppshållning, ytmuskulatur och ansikten – den yttre gränsen 
som vi möter världen och skapar vårt vardagliga erfarenhetsfält 
genom – måste kontrolleras på ett annat sätt än våra tarmar.368 
Men den mellankroppsliga relationaliteten är samtidigt inte 
reducerbar till blicken, utan sker också på basis av vad som 
emanerar ur kroppen, exempelvis hur vi luktar. Mellankropps-
lighet är något som uttrycks i och genom hela kroppen, i dess 
förbindelser och sammanblandning med andra kroppar.

Skam är visserligen något allmänmänskligt, men samtidigt 
något som fördelas ojämnt mellan kroppar. Sedgwick diskute-
rar hur det finns subjekt och identiteter som anses vara mer 

368 Leder, 1990, s. 46–48.
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skamfulla än andra. Skambeläggande verkar mest intensivt i och 
genom de kroppar som befinner sig längst bort från en vit manlig 
norm.369 Att kvinnor skäms över kroppsliga dofter kan förklaras 
av att doft förstärker den kroppsliga dimension som de redan 
är reducerade till (och som de därför vill dölja, eller glömma). 
Skammen fungerar därmed som något som stoppar rörelsesche-
mat och gör att markerade subjekt inte kan agera reflexmässigt, 
eftersom skammen gör dem självmedvetna. 

Renhet som vit vision

Kulturantropologen Mary Douglas som har skrivit om renhetens 
funktion menar att smuts kanske är relativt men aldrig slumpar-
tat och att dess ärende alltid tycks vara detsamma: att organisera 
skillnad.370 Att informanterna diskuterar renhet tillsammans 
med begrepp som civilisation har att göra renhetens historiska 
förbindelse med vithet. I väst har vithet sedan -talet ka-
raktäriserats som något rent. Renheten har manifesterat vita 
subjekts moraliska och fysiska överlägsenhet gentemot andra 
grupper. Föreställningen om den västerländska civilisationen 
och dess vithet springer ur fantasin om den kontrollerade och 
tämjda kulturen, som värderar tanke över kropp och som skiljer 
sig från den orena, kroppsliga och otuktade naturen. Natur och 
ras är här intimt förbundna, och enligt -talets Francis Bacon 
måste naturen bli ”bound into service” och ”made a slave”.371 
Dessa fiktioner om natur och kropp har sedermera möjliggjort 
och fortsätter att möjliggöra konstruktionen av en rasistisk 

369 Sedgwick, 2003, s. 35–65, 93–122.
370 Douglas, 1970, s. 48.
371 Citerad via Meis, 1982.
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världsordning och ett eurocentriskt narrativ om modernitet.372 
Vitheten stiliseras genom att den separeras från naturen 

och de (svarta) grupper som ansågs besläktade med naturen 
och dess tillhörande orena element.373 Enligt kritiska rasteo-
retikern Dana Berthold är renhet särskilt central för den vita 
medelklassfemininiteten – en renhet som även förknippas med 
oskuld och frigiditet – samt fungerar som en egendom eller som 
ett klassideal associerat med ”det civiliserade” och kontrolle-
rade. Renhet är även hårt knutet till eurocentrisk modernitet.374 
Anne McClintock tar i sin bok Imperial Leather-tvålen, som gett 
boken dess namn, som exempel och reklamen för denna som ut-
gångspunkt för att dissekera hur ras och kön strukturerats inom 
brittisk imperialism och genom det viktorianska England och 
dess relation till Sydafrika, som tvålen antogs civilisera. Idéer 
om smuts har alltså använts som ett medel för att producera en 
imperialistisk och kolonial subjektivitet inom en eurocentrisk 
modernitet. Den abstrakta idén om renhet och dess ideal har 
således privilegierat vissa (vita) subjekt över andra genom att 
enbart vissa kroppar – som ansetts vara rena (exempelvis smala 
medelklasskroppar) – har använts för att strukturera asymme-
triska distinktioner mellan kroppar och kulturella skillnader.

Renhet fungerar på så vis som en vision för vithet. Som mot-
sats till renhet finns det ”orena” – en etikett som jag försökt visa 
ofta appliceras på kroppar, uttryck eller beteenden som faller 
utanför, och som därför hotar de mest övervakade kategorierna 
av social klassificering, som ras, klass, kön och sexualitet. Fi-
losofen Michael J. Monahan menar att renhetspolitik befinner 
sig snubblande nära en process av rasmässing rening som har 

372 Meis, 1982, s. 77.
373 Douglas, 1970; McClintock, 1995; Berthold, 2010.
374 Berthold, 2010, s. 20.
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med kroppslöst förnuft att göra och att en rasmässig ontologi 
ska förstås genom ett större schema av renhetspolitik. Monahan 
beskriver hur 

the politics of purity compels the purification of racial categories 
such that specific individuals are of one and only one category, 
all of which is in turn directed towards the purification of a 
normative conception of the human as manifesting a purified 
notion of rationality.375 

Den mänsklighet som är måttstocken mot vilken andra mänsk-
ligheter mäts tvingar därmed fram endast en kategori av rationell 
och inte minst ren mänsklighet.

Den abstrakta idén om renhet och dess ideal har en smutsig 
historia av att ha priviligierat vissa (vita) subjekt över andra. 
När jag frågar Marina om vad som händer om hon inte tvättar 
håret svarar hon: ”Jag vet inte, jag anses väl inte rysk kanske?” 
Eftersom kvinnor ofta får som uppgift att spegla nationen kan 
de här renhetspraktikerna förstås som medel för att upprätthålla 
nationens rena anseende. Dessa praktiker har historiska rötter, 
som exempelvis i fallet Moskva och stadens olika ”reningspro-
jekt” som gick ut på att imitera europeiska renhetspraktiker i 
syfte att passera som européer och för att skydda sig från de 
temporalitetsbelastade associationerna hos smuts. Moskvas 
smuts fungerade under 1700- och 1800-talen som ett bevis på att 
staden förblev fast i ett förflutet som stod för en brist på rationellt 
tänkande och disciplin, vilket i européers ögon fick Moskva att 
framstå som en utpost till Asien.376

375 Monahan, 2011, s. 7.
376 Martin, 2008.
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I den sovjetiska moderniteten fanns försök att civilisera lan-
dets regioner på grund av de smutsiga och daterade uttryck som 
tillskrevs dem. Yulia Gradskova diskuterar 1920- och 1930-talens 
så kallade kul t́urnost´-kampanj och den koloniala dimensionen 
av sovjetisering och modernisering av det ryska vardagslivet 
och politiken kring utseende. För att skapa en socialistisk skön-
het (till skillnad från en kapitalistisk skönhet) uppmuntrades 
kroppsdisciplinerande praktiker, såsom ”progressiva” hygien- 
och sportaktiviteter med tillhörande hygieniska och funktionella 
kläder. På så sätt skulle nya revolutionära ideologier etableras.

Genom kul t́urnost´-kampanjen praktiserade Sovjet natio-
nella hygiensanktioner där bland annat tvålen fungerade som en 
symbol för renhet och civilisation. Genom den nya marknaden 
av sovjetiska hygienprodukter och kampanjer skulle den ”smut-
siga” sovjetiska arbetaren respektive konsumenten fostras och 
förvandlas till den nya sovjetiska medborgaren som förkropps-
ligade fysisk renhet och därmed fogas in i den socialistiska 
moderniteten. Gradskova menar att kul t́urnost´-kampanjen och 
moderniseringen av utseendet kan förstås som den sovjetiska 
manifestationen av upplysningens idéer: vardagslivet skulle 
förändras enligt rationalistiska och vetenskapliga principer.377

Tlostanova menar på liknande sätt att kulturella diskurser 
kring renhet och smuts även använts för att organisera ras 
och fungerat som ett slags civiliseringsuppdrag. Enligt Tlosta-
nova fungerade renhetsfantasier som ett medel för Sovjet att 
kontrollera de egna kolonierna, som ansågs vara fast i tiden, 
oförmögna att praktisera moderna hygieniska vanor. Reklam 

377 Den fysiska kulturen – så som gymnastik och sport – syftade till att fostra 
en ny form av skönhet och underkänna andra, ”bakåtvända” kroppar. Kläder 
skulle vara enkla att tvätta, de icke-funktionella och lyxiga ansågs o-hygieniska. 
Gradskova, 2007, s. 118, 121, 129 och 131.



254 bruten vithet

framställde rasmässiga andra (till skillnad från de etniska ryska) 
som situerade i den ryska imaginära orienten och de muslimska 
regionerna av landet som smutsiga och fallna ur den socialistiska 
moderniteten. Likt hur de svarta hypersexualiserade kvinnorna 
i de västerländska kolonierna jämfördes med icke-mänskliga 
djur jämförde det sovjetiska imperiet den muslimska kvinnan 
i Kaukasien med djur, varigenom hon förvägrades egenskapen 
av rationellt tänkande och ytterst sin mänsklighet.378 De fattiga 
landsbygdskvinnorna ansågs stå naturen och djuren särskilt 
nära och kunde först närma sig ett sovjetiskt medborgarskap 
genom renlighetspraktiker.

Samtidigt verkar de sovjetiska ideologierna sakna det sexu-
aliserade våldet. Istället för att hypersexualisera de muslimska 
kvinnorna antogs dessa vara mer domesticerade och respektabla 
än de sexuellt frigjorda urbana kvinnorna i Sovjets ”europeiska” 
städer (nuvarande Sankt Petersburg och Moskva).379 Det var i 
stället de rasmässigt andra männen, de kaukasiska männen, 
som ansågs förkroppsliga en okontrollerbar maskulinitet som 
överskred den hos de sovjetiska männen.380 Enligt Tlostanova 
ansågs dessa rasmässiga andra vara våldsamma av naturen och 
behövde således övervakas, utbildas och styras av det sovjetiska 
imperiet.381 Kaukasierna ansågs därmed både förkroppsliga 
inneboende ociviliserade egenskaper samtidigt som de, un-
der inflytande av det sovjetiska civilisationsuppdraget, kunde 

378 Tlostanova, 2010, s. 73.
379 Tlostanova menar att den ryska vita kvinnan, i kraft av sin privilegierade 
position och närhet till Europa, sällan skandaliserades för sin sexualitet. Tlos-
tanova, 2010, s. 81–82.
380 Tlostanova menar att det post-sovjetiska samhället fortfarande bejakar 
denna stereotyp, vilken används som ett sätt att formulera rasistiska anklagelser 
mot den ”ociviliserade mannen” som vill ”äga” en rysk vit kvinna. Tlostanova, 
2010, s. 69.
381 Tlostanova, 2010, s. 79.
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temperera, foga och bli till ”riktiga människor” (men inte fullt 
riktiga människor, eftersom detta skulle kunna hota hierarkin).382

Motivet för att de kaukasiska muslimska kvinnorna skulle 
rena och disciplinera sina smutsiga kroppar var motiverat genom 
idéer om reform och förändring, för att rädda Sovjets civilisa-
tion. I Kaukasien, skriver Gradskova, bedrevs arbetet med dessa 
kvinnor med hjälp av en institution kallad ”the Commission for 
improving the work and everyday life of women of culturally 
backward people.”383 Motiven att modernisera dessa kvinnor 
– det vill säga uppfostra, förnedra och radera deras kulturella 
praktiker till förmån för det sovjetiska subjektet – maskerades 
genom kampanjer för kvinnors frigörelse.384 Den sovjetiska 
kulturdiskursen hjälpte därmed till att skapa skillnader mellan 
de så kallade progressiva kvinnorna i staden och de så kallade 
daterade kvinnorna (Ostaliye) i regionerna. De muslimska, 
icke-europeiska och rasifierade kolonierna i Kaukasus och Cen-
tralasien blev sålunda under den socialistiska moderniteten en 
andra klassens sovjetiska medborgare.

382 Exempelvis kunde de koloniserade männen överge de koloniserade kvin-
norna med låg status och gifta sig med ryska vita kvinnor för att höja sin status 
och bli mer vita europeiska och ”civiliserade”, som ett sätt att visa lojalitet till 
den sovjetiska moderniteten. Jämför med hur Homi Bhabha skriver om hur 
kolonisatörerna försökte kontrollera och hantera den koloniserade andra genom 
att bära upp en liknande, begriplig och därmed ”hanterbar” subjektivitet, något 
som skulle göra de kolonialiserade mer mottagbara för västerländsk kunskap och 
förnuft. Samtidigt ansågs en alltför lik subjektivitet som ett hot mot den engelska 
hierarkin, eftersom det skulle innebära att de koloniserade människorna kunde 
bli den kolonialiserades jämlikar. Bhabha diskuterar hur detta skapade en koloni-
al paradox där de koloniserade skulle vara ”as a subject of a difference that is almost 
the same, but not quite” Bhabha, 1994, s. 122. Kursivering i original.
383 Gradskova, 2007, s. 130.
384 Douglas Northrop diskuterar maktkampen kring slöjan i Centralasien 1927 
och beskriver hur bilder av leende kvinnor utan slöja användes för att illustre-
ra bolsjevikenarna som frigörare. Att bära slöja fungerade som en symbol för 
motstånd mot den sovjetiska centralmakten och deras påtvingade genusideal. 
Northrop, 2004.
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Kvinnorna i Kaukasus och Centralasien blev den ryska vita 
kvinnans andra, samtidigt som Rysslands vita kvinnor fungerade 
som västs mystiska orient och beskrevs som dess ”ociviliserade 
andra”. På så sätt, menar Tlostanova, kopierade Ryssland den 
västerländska orientalismens grundsatser tillsammans med egna 
uppdiktade antaganden om de ”ociviliserade” människorna som 
bodde i landets egna kolonier, vilket garanterade det ryska vita 
subjektet en känsla av att vara civiliserad. Tlostanova menar att 
idéer kring renhet och smuts inte bara organiserade ras, utan 
också fungerade som ett medel för Sovjet att rena den symboliskt 
orena status de hade i väst, samt demonstrera dess närhet till 
Europa och dess modernitets- och civilisationsprocess.385 Renhet 
blev således en sovjetisk fetisch som ansågs manifestera lojalitet 
med imperiet.386

Smink och den transformerade kroppen.

”Det är ute att köpa saker! Det är ute med brandomania! Nu 
ska man inte visa att man har pengar genom föremål”, förklarar 
Natalia,  år, designer och boende i Sankt-Petersburg, när hon 
motiverar sina utgifter för de olika former av kroppsvård hon 
lägger pengar på varje månad. Estetiska uttryck och glamour 
från väst har kommit att dominera rysk populärkultur och fung-
erar som en social valuta i det ryska vardagslivet. Natalia kastar 
bakåt sitt nyfrissade hår och förklarar:

385 Tlostanova, 2010.
386 Tlostanova skriver: ”[I]n Russia and the USSR dirt also expressed a relation 
to the social value and disorder while cleanliness was coded as a loyalty to the 
empire and connected with the imperial control and disciplining of the individual 
by means of ritual cleaning.” Tlostanova 2010, s. 134.
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Nu visar man att man har pengar genom att ta hand om sig: att 
se utvilad ut, se avslappnad ut efter en lyxig massage eller en fin 
pedikyr, ja eller en snygg frisyr.

Natalia berättar att ett förkroppsligande av kapital inte längre 
nödvändigtvis materialiseras genom objekt och föremål (bran-
domania), utan också genom en konsumtionskultur som rör 
personligt ansvar och kroppskontroll bland annat genom 
praktiker så som ansiktsbehandlingar och renhet. Den globala 
känslomässiga kapitalismen, som spelar på människors rädslor 
och förhoppningar, tjänar på den oförlåtande attityden kring 
smuts som diskuterades tidigare och säljer smink och krämer 
som ska maskera dessa kroppsliga utslag.387 Något som upp-
rätthåller illusionen om den vita femininiteten som ”ren”. Eteri 
berättar, ”Jag köper och använder alltid ansiktsvatten eller pe-
elingkrämer som håller finnarna borta, får jag finnar använder 
jag ett nudefärgat täckstift.”

Den rena vitheten som diskuterades tidigare fungerade som 
en vision för hur (rysk) vit femininitet måste framkallas genom 
symbolisk manipulation och genom förmodat naturliga förläng-
ningar av kroppen, såsom specifika sminkmetoder som peeling, 
rengöring och ”naturfärgade” sminkprodukter. Även om smink 
inte bara är ett medel för vit femininitet (det finns förstås kosme-
tika i andra färgskalor än de avpassade för vit hud), så domineras 
sminkhyllorna med grisrosaljust smink som bär namn som 
nude, naturelle eller naked, (har ännu inte hittat någon ljus färg 

387 Den globala kapitalismen kapitaliserar också på våra sinnen genom att säl-
ja sensorisk njutning. Att den sinnliga upplevelsen är vanligt förekommande i 
media, reklam och marknadsföring menar Howes ska förstås genom fenomenet 
”hyperesthesia” – den sensuella logiken hos senkapitalismen – som handlar om 
att sälja nya njutningar för kroppen. Howes, 2005.
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som heter grisrosa), vilket konnoterar vithetens förbindelse 
med naturlighet. Sminkets materialitet fungerar således som 
en osynlig förlängning av den vita kroppen och som ett sätt att 
artikulera renhet. Till detta inkluderas också föreställningar om 
rasmässig renhet via ansiktsdrag. ”Jag lägger ner olika mycket tid 
på att sminka fram olika delar av ansiktet, det är viktigt att ha en 
smal näsa, jag har olika skuggor för att få fram en sådan näsa.”

Natalia berättar om de sminktekniker hon använder för att få 
fram önskvärda ansiktsdrag, vilka träder fram genom sminkets 
färger och kvaliteter. Smink kan förstås som en (o)synlig förläng-
ning av kroppen, som gör det möjligt för begripliga former av 
femininitet att träda fram. Sminket har också materiella villkor, 
dess egenskaper såsom färg, textur och kvalitet kan transfor-
mera, frigöra och förverkliga kroppsliga fantasier.

Men smink reser i olika teckensystem och tolkningar, vilket 
betyder att det därmed också är fullproppat med fantasier, sym-
boler och kulturella överlagringar. Ta exemplet med den blåa 
ögonskuggan som samtidigt utmärker 80-talet och den ryska 
femininiteten i Sverige, och som fungerar som den vita svenska 
femininitetens temporala andra. På så vis kan smink fungera 
som en visuell metafor för politiska krafter och inbillningar och 
användas för att tydliggöra subjekts geografiska och politiska 
situering i en viss gemenskap. Smink fungerar här som en visuell 
och komplex markör av ras-, genus- och klassmässiga sociala 
positioner. Men precis som smink kan används för att dölja 
identiteter som separerar, visualiserar och organiserar skilda 
ras-, klass- och genuskategorier, skapar det också möjligheter 
att överskrida dessa gränser.

En tränad sminkare kan genom metoden contouring, en 
sminkpraktik som ”skuggar” fram olika former i ansiktet, dölja 
delar av ansiktet, rita om eller bluffa fram andra delar. Det är 



Renhet, doft och modernitet 259

därigenom möjligt att transformera ansiktets grundläggande 
drag och ge det ny form. Ögon, läppar och näsa kan bli större, 
rundare, mindre ovala och på så sätt är smink ett medium för att 
konkretisera rasmässiga fantasier. Något som mina informanter 
praktiserar (i sällskap med Britney Spears och The Kardashians) 
när de väljer färger på sina skuggningar och var de placerar dem.

Konturskuggande praktiker är tydligt kopplade till hur 
ansiktsdrag har en central plats i ett rasmässigt landskap, där 
favoriserandet av särskilda ansiktsdrag – såsom smala näsor 
– bör förstås genom så kallad colorism, det systematiska privi-
legierandet av ljushet. Sociologerna Michael Omi och Howard 
Winant har skrivit om hur ansiktsdrag och ras är en konsekvens 
av hur den västerländska historien konstruerat och hierarkiskt 
ordnat kroppsliga skillnader och särdrag och härigenom låtit 
olika kroppsdelar och kroppsformer symbolisera ras på specifika 
sätt.388 Vi bär dessa betydelser i våra kroppar, där den icke-vita 
kroppen och dess drag är i högre grad negativt laddade än vad 
den vita kroppens drag är.

Det här får konsekvenser då vårt förkroppsligande formativt 
konstruerar erfarenheter genom vilka subjektet utvecklar sär-
skilda känslor, kunskap, etiska och moraliska positioner. Dessa 
betydelser kring kroppens drag ändras historiskt, liksom vad 
de olika kroppsdelarna symboliserar, men föreställningarna har 
alltid att göra med hur mänskligheten organiseras hierarkiskt. 
Ingen kroppsdel kan undslippa att bli rasmässigt markerad: 
färger och drag, hårets mängd och textur, antagna storlekar 
på olika delar av kroppen ansågs (och anses fortfarande) ge en 
uppfattning om exempelvis personens intelligens, moral, sexu-
alitet, närhet till naturen eller benägenhet till våld. Funktionen 

388 Omi och Winant, 1994.
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hos sådana kroppsliga hierarkier har handlat om allt från att 
legitimera slaveri, segregation, invandringslagar och att hindra 
oönskade grupper för att assimileras in i vita samhällens på-
stådda ”etniska osynlighet”. 389

Detta betyder att när informanterna mörklägger näsans två 
kanter och ljusnar dess mitt (vilket skapar en illusion av en 
smalare näsa), så sminkar de sig enligt en maskerande praktik 
av att reglera de ”vita” dragen att bli ”vita(re)” och ”renare”, för 
att tillmötesgå de positiva egenskaper som sådana drag är as-
socierade med. Sociologen Margaret Hunter menar att ljus hud 
och ”vita drag” är efterfrågat eftersom det uppfattas som det 
rationella, sköna och överordnade. Eftersom vit skönhet anses 
vara ett uttryck för en ”universell” skönhet är aspirationen till 
det som definierats som västerländska ansiktsdrag inte alltid 
explicit kopplat till en strävan efter vithet, även om det indirekt 
i högsta grad har med vithet att göra. En förklaring till detta 
är, enligt Hunter, att den universella skönheten är så institutio-
naliserad att den flyttat in i människors omedvetna begär och 
önskningar, så att den framstår som en del av individuella begär. 
Detta blir manifest just genom en preferens för smala näsor och 
en ljus hud.390

Men samtidigt ska huden inte vara alltför ljus. Informanterna 
ser gärna till att ha en underlagskräm som ger illusionen av 
en solbränna och av att se ”frisk” ut. Således kan färgen och 
kontrasten på en foundation även ingå i en reproducerande 
praktik, genom hur en rasifierad hierarki förändras genom ar-
tificiella tekniker (att göra sig ljusare och samtidigt en smula 
mörkare). Att vara ljus, men inte för ljus, bildar en paradox för 

389 Davis, 2003.
390 Hunter 2002, s. 2, 20.
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den moderna vitheten. Vithetsforskaren Sean Redmond menar 
att medan vithet förväntas visualisera hälsa, där den alltför bleka 
huden snarast kopplas till sjukdom och kroppsligt förfall.391

Följaktligen bör den vita kroppen, för att markera att den är 
vid god hälsa och i och med detta kontrollerad och fogad, sminka 
sig ”solkysst”.392 Identiteter knutna till hudfärg och skönhetsideal 
är förhandlade i specifika historiska och sociala kontexter, i vilka 
konstruktioner av ras, genus och ålder såväl skapar subjektens 
upplevelser av sina kroppar, som begripliggör kroppsliga prak-
tiker. Det betyder att smink inte bara används som ett medel för 
att ”förbättra” utseendet, utan även för att minimalisera eller 
radera fysiska tecken som markerar annanhet i förhållande till 
den dominanta och begärliga etniska gruppen.

Kroppsprotest

Även om kroppen är formbar är den inte helt och hållet böjbar. 
En vit ”civiliserad” femininitet är inte en identitet som går att 
tillskriva alla vita kroppar, eller något som alla vita kroppar kan 
”fogas” till. Alexandra från Moskva berättar om slitna, klass-
märkta kvinnor vars kroppar ger sig till känna, trots försök till 
”räddning”:

391 Redmond, 2003, s. 171–172.
392 Den solbrända kroppen ska dock förstås som en högst sentida konstruktion 
(1930-talet), innan dess urskildes den porslinsvita huden som mönsterbild efter-
som en solbränd hud avslöjade en oönskad klassposition (att arbeta utomhus). 
Cain kopplar respektabilitet till vithet och i synnerhet ljushet. Ljus, vit hud erbjöd 
vita medelklasskvinnor under tiden före det amerikanska inbördeskriget en posi-
tion där de kunde bli tolkade som fria och vackra, vilket ansågs vara en moralisk 
dygd. I görandet av denna moraliska dygd fanns särskilda artificiella praktiker 
för att skapa ”naturlig” vithet, genom att exempelvis blå färg applicerades med 
penslar på huden för att skapa en illusion av att huden var så genomskinlig att 
ådrorna lyste igenom. Cain, 2008.
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När jag var liten minns jag de ryska äldre kvinnorna vars krop-
par avslöjade att de levt hårda liv, de hade slitit under sovjettiden 
och nu av olika anledningar fått pengar som de skulle köpa dyrt 
smink för, för att framstå som rika medelklasspersoner. Men 
kroppen var så sliten och det syntes att de levt ett hårt liv och 
inget smink kunde dölja att de jobbat mer än vad de hade vilat.

Alexandras skildringar visar hur det finns en idé om femininite-
tens töjbarhet genom det sätt femininitet materiellt förtingligas, 
samtidigt som ett uttryck skapat av smink inte nödvändigtvis 
betyder samma sak från en kropp till en annan. Kroppens 
materialitet verkar inte som stum oföränderlig materia, utan 
upprättar egna gränser för vad en specifik kropp kan betyda. 
Eteri berättar om känslan av ofrihet och hur smink inte alltid 
kan dölja spåren hos en utarbetad kropp:

Vi har en annan tid nu, men vi känner ingen frihet! Och det är 
något som märks på tåget, de flesta människorna arbetar hårt 
och det kan du se på deras ansikten som ser så utarbetade ut, 
även om de sminkar sig ser de så trötta ut. Och de är inte fria i 
deras val av kläder: de verkar rädda för trender. De arbetar hårt, 
de har helt enkelt inte tid att tänka på hur se ser ut.

Här aktualiseras hur olika socio-ekonomiska förhållanden 
påverkar kroppen: det hårda arbetet och ofriheten tycks gå att 
spåra i de slitna ansiktena och bristen på moderika kläder.

Nog för att kroppar materialiseras eller förtingligas av föremål 
och av andra subjekt, men kroppens materialitet är något delvis 
motsträvigt, den spjärnar emot (vissa) kulturella instruktioner 
och bjuder motstånd. Detta utmanar idén om den alltigenom 
flexibla och viljestyrda moderna kroppen. Cripteoretikern 
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Robert McRuer skriver att det finns en föreställning om den 
funktionsfullkomliga kroppen som flexibel och böjbar och 
därmed anpassningsbar till en neoliberal kroppsekonomi.393 
Men det finns vita kroppar, vars vilja att artikulera en vit 
modern femininitet som bevisat är sekundär. Biologin tillsam-
mans med socio-politiska dimensioner fungerar trots allt som 
något stoppande och svårkontrollerbart, i alla fall i termer av 
idén om den mänskliga viljans förmåga att hantera, foga eller 
begränsa kroppen. Det här går i linje med Grosz och hennes 
resonemang om hur kroppar inte kan kringgå deras materiella 
egenskaper som ras, ålder och kön. Kroppen, enligt Grosz, är 
involverad i en process av aktivt ”blivande”, en förändring 
och förvandling som inte bara går att förstå i termer av kul-
tur. Grosz föreslår snarare att att kroppen konstitueras genom 
olika institutionella, diskursiva, men också icke diskursiva kraf-
ter, i relation till vilka dess specifika materialitet bjuder visst  
motstånd.394

Djur för att skapa mänsklighet

Informanterna gör också olika försök att transcendera den åld-
rande (och ändliga) kroppen, genom ansatser att tämja kroppen 
via rynkkrämer.

Att försöka utplåna hur tiden sätter spår i kroppen kan förstås 
som ett försök att strida mot den antagonistiska och söndrande 
naturen, att bli en människa genom att gå bortom eller i kamp 
mot naturen (eller strid mot sin ändlighet/dödlighet395). Para-

393 McRuer, 2006, s. 148.
394 Grosz, 1994, 1999.
395 Dödlighet är framförallt något som tillskrivits kvinnor genom dess ansed-
da förbindelse med kroppen. Heinämaa skriver att de Beauvoir diskuterat hur 
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doxalt nog är naturen själv inte sällan en ingrediens i denna 
strävan ”bort” från naturen.

Det finns också särskilda situationer som kan få människor 
i sin kamp mot åldrande och mot naturen att samtidigt känna 
sig djuriska. Olena berättar om upplevelser av omvandling efter 
att ha besökt en hemlig ”botoxkällare” i Stockholm, där en rysk 
kvinna injicerar framförallt ryska och polska kvinnor med bo-
tox, och hur hon efter mötet med botox försöker navigera i vad 
hon upplever som sin nya kropp:

Jag tog botox för att det är sexigt med stora läppar, men det 
här blev inte så sexigt, mina läppar svällde upp för mycket och 
jag såg inte bara ut som en anka, jag kände mig som den fula 
ankungen. Jag bara ”tack för förvandlingen.”

Mötet med botox-nålen aktiverar en kroppslig reaktion så att 
Olena kommer att känna sig som ett djur, eller mer specifikt: Hon 
upplever att hennes kropp antar en (misslyckad) djurform. En 
sådan kroppslig metamorfos omdefinierar gränserna för Olenas 
kropp och ger henne en sorts inblick i djurens subjektivitet. ”Sen 
var mina läppar så svullna att jag kunde knappt prata, jag förstod 
min katt som bara mjauar och mjauar men som ingen förstår vad 
den säger.” Efter mötet med botox var det som om Olenas mänsk-
liga jag destabiliserades. När hennes kropp förändras och delvis 
antar en icke-mänsklig djurform, blir det uppenbart att kropp och 
subjektivitet aldrig är stabila, utan snarare alltid i process.

Varför Olena använder djurmetaforer för att beskriva ett 

förnuft/kropp-dualismen utnyttjats som ett sätt för män att undslippa just sin 
dödlighet. de Beauvoir föreslog att män, som ett medel för att värja sig mot egen 
dödlighet, tillskrev kvinnor dödlighet för att istället själv bära det eviga livet, det 
som överskrider döden, bland annat via reflektion och språk. Heinämaa, 2010.
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misslyckande kan även förstås genom hur särhållandet mellan 
människa och djur utgjort en central dimension i vit subjekti-
vitet. Att det är genom kroppen som det djuriska träder fram 
kan förstås genom att det är just kroppen med all dess läckage 
och sprickor som används för att upprätthålla en gräns mellan 
människa och djur, och för att avhumanisera de människor som 
förbinds med det kroppsliga och djuriska.

Tidigare diskuterade jag hur informanterna genom att särskil-
ja sig från det djuriska strukturerar en privilegierad mänsklighet. 

Här handlar det snarare om hur informanterna använder ”det 
djuriska” i egenskap av tämjda och domesticerade föremål för 
att artikulera en könad version av mänsklighet. Informanterna 
använder regelbundet olika kroppsdelar från djur, som att de 
på vintrarna använder päls för att hålla sina kroppar varma, 
eller skinn mer generellt för att det är vackert. Men de använder 
också olika kosmetiska medel för att skapa en vit femininitet som 
består av rester eller utsöndringar från djur. Tatyana, 41 år från 
Moskva, som jobbar som väskskräddare berättar:

Det finns en ormgiftskräm jag har under ögonen som, som be-
står av ja … ormgift! Jag använder den när jag får påsar under 
ögonen, den måste bevaras kallt och man kan inte ha för mycket 
det kan bli farligt, men det hjälper verkligen, det tar bort rynkor 
och man blir mindre svullen under ögonen.

Tatyana berättar att det levande uttrycket ”att se vaken ut” 
möjliggörs genom andra levande organismer (ormgift). Det här, 
menar jag, komplicerar relationen mellan det mänskliga och det 
icke-mänskliga som informanterna tidigare upprätthållit genom 
att maskera den kroppsliga djuriska naturen hos sig själva. Här 
värderar Tatyana ormgiftet på grund av dess levande basis 
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genom att låta det förlänga henne. Det finns även andra levande 
vätskor som demonterar gränsen mellan arter. Lisokot, också 
från Moskva, använder sig av snigelslem som ansiktsnattkräm 
eftersom det lovar skänka huden mjukhet, en dimension hon 
fastslår är helt avgörande för den ryska femininiteten och skön-
heten.396

Här blir sammanhanget relevant. I ett annat sammanhang, 
säg om informanterna funnit en orm eller en snigel under en 
skogsutflykt skulle troligtvis det slem som snigeln drar sig fram 
med, och det gift som ormen försvarar sig med väcka både äckel 
och rädsla. I den tämjda formen på burk blir relationen en an-
nan, genom den androcentriska inbillningen kring att naturen 
är möjlig att för att tjäna människan.

De levande organismer som de normalt inte vill dela sina liv 
med, blir här ett medel för att skapa en ren och mjuk kropp. Det 
är också intressant att tänka på detta i förhållande till kropps-
liga vätskor. Informanterna har visat äckel ifråga om mänskliga 
kroppsvätskor, men äcklas inte av vätskan från andra arter, även 
om de är av levande karaktär. Det här kan tolkas som ett pågå-
ende görande av mellanartsliga relationer, där informanterna 
utmanar gränser mellan arter, men bara genom att behärska 
andra arter, dvs använda snigelns och ormens levande vätskor 
när snigeln och ormen själva är döda, eller placerade i burken.

396 Den taktila dimensionen hos hud kopplat till vithet är inte en ny förbindelse. 
Under kolonialismen associerades mjuk hud med vit hud (oberoende klass) och 
sträv hud associerades till svart hud vilket genom samtida rasdiskurser beskrevs 
vittna om svarta människors mentala underlägsenhet och därmed lämplighet att 
koloniseras och förslava. Smith, 2006, s. 74.
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Den moderna femininitetens abjekt

Gemensamt för den västerländska och sovjetiska moderniteten 
är föreställningen om den läckande, luktande kroppen som ett 
hot mot den vita femininiteten. I det här kapitlet har jag ana-
lyserat informanternas modernitetsförhandlingar genom deras 
försök att hantera sina luktande kroppar, i syfte att stävja dess 
hot mot den vita femininiteten. För att kunna passera inom ra-
men för en vit modern femininitet försöker informanterna foga, 
kontrollera och disciplinera sin egen ”natur”. Det finns föremål 
som möjliggör en kroppskontrollerad tillvaro och störande ob-
jekt som påminner om kroppen, och därmed i förlängningen 
om dess djuriska tillstånd och egenskaper.

Den delen av kroppen som slog in en kil i informanternas 
självkänsla och uppfattningen om att vara moderna och discipli-
nerade är när kroppens insida ”vräker fram” ur kroppen, i form 
av porer och svett som blir påtagliga i kraft av sin lukt, form, 
synlighet och konsistens. Informanterna vill kontrollera krop-
pens insida för att skydda kroppens relationella utsida, som av 
andra blir föremål för bedömning. Detta aktiverar obehag som 
de försöker distansera sig ifrån genom olika praktiker som syftar 
till att oskadliggöra upphovet till den kroppsliga reaktionen ge-
nom att omvandla kroppen till ett slags externt ting. Det här kan 
förstås i linje med psykoanalytikern och filosofen Julia Kristevas 
abjektsbegrepp: kroppsutsöndringar eller kroppens ”inre liv” 
som kommer upp till ytan är varken objekt eller subjekt, varken  
helt tillhörande världen eller en själv, med Kristevas ord: ”Not me,  
but not nothing either. A something that I do not recognize as a 
thing.”397 Vad det nu än är aktiverar denna kroppens abjektala 
dimension en störande känsla av avsky hos informanterna.

397 Kristeva, 1982, s. 2.
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Den närvarande lukten får status av att vara något främmande 
som inte längre ”tillhör” informanterna och behöver förskju-
tas. Detta ger upphov till kroppsliga gränsdragningar mellan 
informanternas själv och det som inte räknas till dem själva. 
Informanterna vill inte ha finnar eller lukta svett. Eller med Kris-
teva: ”’I’ want none of that element. … ’I’ do not want to listen, 
’I’ do not want to assimilate it, ’I’ expel it”.398 Informanterna kän-
ner sig nödgade att avvisa de kroppsliga utsöndringarna för att 
stabilisera gränsen mellan modern vit femininitet och omodern 
vit femininitet. Kristeva beskriver det som en skyddsåtgärd som 
är aktiverad i situationer där kroppar bryter mot ”spelets regler”, 
vilket i min tolkning handlar om att bryta mot lokala regler för 
accepterade ras-, genus- och sexualitetsmässiga uttryck.399

Weiss, som följer Kristevas definition av det abjektala, skriver 
att det abjekta skall förstås som en kroppens vägran att vara 
kroppslig. För att skydda jaguppfattningen måste informan-
terna avvisa det kroppsliga utsöndringar som framkallar äckel, 
samt de människor som associeras med desamma. Abjektion 
är nödvändig för att upprätthålla gränser inför sig själv och de 
delar som ”kommer ur” en själv, som förstör representationen 
av en själv (som ren). Abjektion blir därmed en förutsättning 
för utvecklingen av kroppsuppfattningen, där avvisandet av det 
kroppsliga är nödvändigt för att skydda jagets bräcklighet. Weiss 
formulerar detta i termer av att subjektet avfärdar delar av sig 
själv, för att kunna framkalla sig själv.400 

Den ryska litteraturhistorikern Michail Bachtin i sin tur kri-
tiserar uppfattningen av kroppen som ”stängd” och föreslår att 
kroppen är ofärdig och öppen med otydliga gränser som blandas 

398 Kristeva, 1982, s. 3.
399 Kristeva, 1982, s. 1–2.
400 Weiss, 1999, s. 43.
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med världen, med andra människor, med djur och med före-
mål.401 Kroppen är inte en sluten, avslutad och avgränsad enhet, 
utan något oavslutat som ”växer ut ur” sig själv, överskriver sina 
egna gränser, rör sig mellan och över linjer som delar subjektet 
från objektet, det mänskliga från det djuriska.

Behovet av att skapa gränser mellan kroppen och dess ut-
söndringar visar emellertid också på det egna jagets sårbarhet, 
menar Weiss. Det som ”faller ur kroppen”, som när den luktar, 
är inte bara ständigt närvarande för informanterna (eftersom 
det är omöjligt att ignorera), det går heller inte helt att bli av 
med. Eftersom kroppens utsöndringar är en del av den biologiska 
apparaten, och därmed ens egen kroppslighet, är det något som 
aldrig helt går att radera, och äventyrar på så sätt hela tiden 
jaget.402 Därför är separationen alltid en ofullständig process: 
informanterna kan duscha, men kommer likväl att lukta svett 
igen om ett tag. På så sätt är kroppen inte en stum enhet som 
informanterna helt kan kontrollera, utan verkar istället på egen 
hand. Kroppen motverkar därmed den mänskliga viljans för-
måga att hantera, foga eller begränsa den då den rymmer något 
svårkontrollerbart, vilket ofta leder till misslyckade försök att 
tygla det som inte låter sig tyglas.

401 Bachtin, 1984, s. 27.
402 Weiss, 1999, s. 92.
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Kapitel 9 

Bruten vithet

I den här avhandlingen har jag diskuterat den vita ryska 
femininitetens relation till temporalitet, modernitet och kropp. 
Eller mer specifikt, att den vita femininitetens betydelse är be-
roende av var den är situerad inom en linjär temporalitet som 
hyllar framtiden. I denna modell förväntas exempelvis det vita 
autonoma subjektet – den vita heterosexuella medelklassmannen 
– befinna sig i framkanten av en normativ tidslinje, definierad 
genom utveckling och modernitet. På så sätt är det linjära tids-
narrativet djupt rasifierat och genuskodat. I avhandlingen har jag 
försökt visa att det finns särskilda kroppsliga uttryck som inte 
anses uppfylla idéer om det moderna och som därmed existerar 
utanför det linjära sättet att förstå tid och framsteg. Min inten-
tion har varit att skriva in föreställningen om rysk femininitet 
i större berättelser om vithet, vilket kan användas som ett sätt 
att förstå de multipla formerna av vithet som finns omkring oss, 
som bland annat är belastade med uppfattningar om geografi, 
klass, genus och sexualitet.

Då vit feminitet, liksom all femininitet, är ett resultat av ett 
görande, så är den både flexibel och böjlig. Genom att fokusera på 
flera lokaliteter har jag försökt få fatt på den vita femininitetens 
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instabilitet, vars elasticitet resulterat i att flera versioner av vit 
femininitet kan artikuleras samtidigt – vilka dessutom har en 
benägenhet att organiseras hierarkiskt. Undersökningen av den 
ryska femininiteten har hjälpt mig att visa att betydelsen av vit 
femininitet är beroende på av vart den är situerad. Beroende 
på sammanhangets föreställningar om exempelvis klass, sexu-
alitet, kroppsformer, urbanitet och ruralitet har den ryska vita 
femininiteten tillskrivits olika meningar.

För informanterna i Sverige handlar det om uppfattningar 
som inte alltid verkar till deras fördel, eller svarar mot deras 
självbild. Som en konsekvens av att Ryssland i Sverige anses 
vara ”efter” i tiden (samt rymma förlegade föreställningar vad 
gäller exempelvis feminism), tolkas ryska kvinnor i Sverige, 
oberoende av deras klass och sexualitet, i termer av otidsenliga 
egenskaper som kolliderar med antaganden om modern agens 
och transcendens. Informanterna i studien vittnar om hur de av 
utomstående blir förknippade med kroppsligt märkta uttryck, 
som översexualisering eller domesticering, vilket från en svensk 
genus- och vithetshorisont konstruerar dem till, vad jag benämnt 
som, temporala andra. Den temporala andra är en trop som tvin-
nas samman med kroppar som inte passerar inom ramen för en 
samtidighet eller modernitet, kroppar som förnekats pluralitet 
och som hindras röra sig över gränserna för ras, kön och klass. 
Den temporala andra fungerar som en politisk och kulturell 
term, eftersom den ämnar ge kropp åt processer av exkludering 
och inkludering.

Det kroppsliga, menar jag, skriver inte bara in sig i föreställ-
ningar om tid och modernitet, som något som av informanterna 
uppfattas som något ”omodernt” utan förstärker även underord-
ning. Ryska kvinnor i Sverige kan sägas ha en dubbel bindning 
till kroppen, både i egenskap av att de är kvinnor och i egenskap 
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av att de anses vara ”mer” kroppsliga i jämförelse med vita svens-
ka kvinnor. Utifrån en kroppslig bundenhet till det omoderna 
tätt knutet till geografisk tillhörighet, kan vita ryska kvinnor 
i Sverige endast med stor ansträngning närma sig den vita fe-
mininitetens kroppslösa villkor. Detta har studien visat genom 
analyser av informanternas accenter (brytningar), kroppsliga 
rörelsemönster och utseenden. Erfarenheterna av annanhet för 
informanterna i Sverige resulterade i upplevelser av att förlora en 
privilegierad och omärkt position, som tvingade informanterna 
att bli medvetna om sina kroppars brutna vithet, vilket skapade 
en fraktur i deras vita självbild.

Som en följd av denna förlust uttryckte många av informan-
terna omväxlande förvåning, ilska och skam. För informanterna 
som inkorporerat den linjära tidsberättelsen framstår det som 
extra viktigt att rikta sig mot framtiden och på detta sätt artiku-
lera en modern vit femininitet. För att återskapa en meningsfull 
vit identitet och en känsla av komfort och familjaritet, har in-
formanterna ibland tvingats utarbeta nya kroppsliga vanor som 
svarar mot platsens krav på kroppskontroll.

I linje med föreställningar om ras i Ryssland utgör emellertid 
den vita femininitet, som tolkas som temporalt efter i Sverige, 
istället en privilegierad position. I Ryssland existerar samtidigt 
en liknande normativ temporalitetslinje, där morgondagen 
framställs som mer attraktiv än gårdagen. Informanterna i Sankt 
Petersburg och Moskva associerade, även de, det omoderna och 
det kroppsliga med människor placerade i en annan lokalitet 
än den egna, situerade mer österut, i Rysslands egna provin-
ser. Även här strukturerades femininiteten hierarkiskt utifrån 
vita kvinnors förmåga till autonomi och självstyre, kopplat till 
sexualitet och omvårdnad, samt till föreställningar om indivi-
dualitet uttryck för modernitet. Härigenom framställs sexuella 
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och domesticerade kroppsliga uttryck som oförenliga med en 
modern samhällsordning och föreställningar om vit femininitet, 
både i Sverige och i Ryssland. Den temporala andra gav således, 
på lite olika vis, kropp åt den komplexa klass-, genus-, sexuali-
tets- och vithetshierarki som utspelar sig över Östersjön.

Via studiet av rysk femininitet, har jag på det här sättet fått 
fatt på den vita femininitetens komplexitet: Ett förkroppsligande 
av en privilegierad position i en lokalitet, men med risken att 
förlora den privilegierade positionen i en annan lokalitet.

Ras genom sinnena

There are those who laugh at the vaporizers of the Théâtre d’Art, 
but can one be sure that the perfumes they exhale are not seri-
ously turning our heads? I am inclined to think they are and I 
am starting to wonder if we are not losing the genius of our race: 
our reason.403 

Jag kunde inte motstå citatet ovan och tanken det framkallar: att 
parfymen, doften, detta sensoriska tillskott (till teatern) hotade 
det som bär rasens genialitet: det kroppslösa förnuftet. Dessa 
rader skrevs i början av -talet, författade av en anonym 
kritiker i Paris, vars ärende var att kritisera en uppsättning av 
Le Figaro som av kritiken att döma verkar ha inkluderat andra 
sensoriska dimensioner än blicken och hörseln. På grund av att 
de lägre sinnena, som doft, traditionellt förbundits med irra-
tionalitet blir parfymanvändningen här något som hotar den 
förnuftiga förmågan hos den vita subjektiviteten. Även om race 
här troligen refererar till mänskligheten så är sakförhållandet 

403 Anonym. Citerad i Whitton 1987, s. 31.
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detsamma, eftersom ”mänsklighet” i linje med den könade och 
rasifierade moderniteten främst handlar om vit maskulinitet.

Ett tema som är genomgående i avhandlingen är att det inte 
bara är kulturella associationer till sexualitet och det domesti-
cerade som hotar informanternas strävan att förkroppsliga och 
strukturera en modern vit femininitet, utan också de kroppsliga 
utsöndringarna. Jag har föreslagit att den läckande och okontrol-
lerade kroppen, i sviterna av en cartesiansk kropp/själ-dualism, 
fungerat som ett hot i relation till den rasifierade modernitetens 
idé om ett modernt kroppslöst förnuft. Genom doft och känsel 
svarar vi människor ofta omedelbart med en respons och hinner 
inte kontrollera våra reaktioner. Vi hinner med andra ord inte 
kontrollera oss själva. En sådan brist på kontroll bildar en flykt 
från det mänskliga, vilket delvis sammanfaller med det djuriska 
och utgör härigenom vithetens antites, eftersom hierarkier av 
människor inkluderar föreställningar om djur och det djuriska.

Djurlika tillskrivelser utmärker inte enbart skillnader i klass, 
genus och ras, utan även skillnader i tid. Exempelvis har klass- 
och genusformationer knutna till så kallade ”lägre” djuriska 
sinnen (som lukt och känsel) genom rasistiska rationaliteter 
associerats med en uppsättning temporala kvaliteter (som ocivi-
liserad och primitiv). Jag har visat hur dessa kroppsnära uttryck 
förkastats som föråldrade och därför uteslutits från det moderna 
projektet. Vissa former av kroppslighet har således kommit att 
innebära ett hot mot informanternas vita femininitet, som något 
ständigt definierat genom modernitet och framtid.

Vad betyder det då att den vita femininiteten fortfarande as-
socieras med kroppsliga yttringar och drifter som kopplar den 
till det primitiva och djuriska? Hur maskerar vitheten de delar av 
sig själv som den under så lång tid försökt att göra sig fri ifrån? 
Att frågorna ens går att ställa betyder att den vita subjektiviteten, 
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trots århundraden av försök att dölja kroppen, fortfarande rym-
mer kroppsliga dimensioner som envist hänger sig kvar och 
därför behöver skjutas undan och projiceras på någon annan. 
Som svar på en kroppslös vision har jag noterat hur informan-
terna anlagt medvetna såväl som omedvetna kroppsliga vanor, 
drivna av impulsen att maskera och kontrollera kroppen som ett 
sätt att rikta sig mot framtiden. Detta uttrycks och regleras via 
informanternas varierande förmågor att och lägga band på sina 
kroppsliga impulser, som att svälta sig eller tvätta bort kroppens 
odörer och ”orenheter”.

Informanterna har också försökt hantera sina och andras 
kroppsliga och sensoriska reaktioner, genom att exempelvis 
dofta av en parfym med rätt klass- och tidsmässiga associatio-
ner, välja kläder vars tyg känns på särskilda sätt mot kroppen 
och som hanterade kroppsliga ofog. Informanterna strävade 
efter en kropp som skulle se ut, kännas och lukta på ett sätt 
som de uppfattade som modernt och civiliserat, vilka i avhand-
lingen fungerat som tvillingbegrepp till vithet. Med andra ord, 
för att göra vit femininitet behövde informanterna kontrollera 
kroppsliga förnimmelser och avfall som de ansåg avvika från en 
kroppskontrollerad och modern tillvaro.

Informanterna har upplevt och skapat skillnad via det intimt 
relationella: det är på basis av hur något luktar eller känns som 
gränser upprättats gentemot platser, föremål, andra människor 
och mot det som uppfattats som det ”daterade”. Något som har 
fungerat som ett sätt att underkänna människor som just männ-
iskor, att inte tilldela dem fullständig subjektsstatus. Människor 
som underkändes av informanterna i Ryssland, var bland annat 
de doftande ”primitiva” kvinnorna från de ryska provinserna 
och de gamla sovjetiska länderna Kazakstan och Uzbekistan, 
vilka beskylldes för att ha bristande kroppslig kontroll. De 
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ansågs av informanterna ha en oförmåga att manifestera de 
intressen som förbehållslöst tillskrivits den moderna männis-
kan. Detta underkännande präglades av en oro kring en sorts 
regression till primitiva yttringar av mänsklighet. Grupper som 
antogs vara styrda av kroppsliga sensoriska impulser snarare än 
förnuft placerades utanför den vita femininiteten och, menar 
jag, behövde förskjutas från idén om att vara i informanternas 
tid och samtid. I sitt själva väsen handlar alltså kroppslighet här 
om vilka människor som inkluderas i idén om den moderna 
mänskligheten och vilka som ständigt faller utanför.

Den vita femininitetens paradox

Den vita ideologin har triumferat med en antagen ”naturlig-
het” och ”renhet”, samt ett slags ”omärkt” varande i världen. 
Emellertid kräver vit femininitet och vita kroppar praktiker för 
att upprätthålla denna imaginära position: exempelvis genom 
att använda material som inte orsakar obekväma sensationer 
eller påminner om kroppen, lära sig rörelser som signalerar 
femininitet och modernitet, använda gördlar för att tvinga in 
magen etc. I linje med att kvinnors kroppar, i nationella såväl 
som internationella sammanhang, används som medel för en 
kroppskontrollerad vit femininitet etableras nyliberala kon-
sumtionslogiker.404 Att det finns en konsumtionslogik för att 
artikulera den kroppslösa vitheten tyder på att den vita femi-
niniteten är ett görande, vilket är intressant med tanke på hur 
vit femininitet samtidigt antas ockupera den orörda, univer-
sella och tomma positionen, vilken hålls för att vara rasmässigt 

404 Shome, 2011, s. 262.
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omarkerad.405 Det här går i linje med uppfattningen om män-
niskan som ett avgränsat, stabilt, autonomt och aktivt subjekt, 
det vill säga opåverkad och omarkerad av andra.

Vit femininitet intar därmed en komplex position. Den 
förväntas både ockupera den universella tomma och orörda 
vita positionen vilken hålls för att vara rasmässigt omarkerad, 
civiliserad och ren, samtidigt som denna femininiteten all-
tid måste använda sig av synliga medel för förbättring för att 
upprätthålla sin idealiserade status. Femininitet blir här något 
osynligt synligt, eller en form av synlig osynlighet. Även om vit 
femininitet formuleras i linje med en kommersiell logik för ett 
framtidsorienterat modernitetsprojekt, så bör denna process, där 
föremål blir centrala, ske obemärkt. Så även om vit femininitet 
inte får reduceras till det kroppsliga, är vit femininitet något som 
paradoxalt nog förväntas förkroppsliga det nästintill okroppsliga 
moderna. Det vill säga, det handlar om ett kroppslöst projekt 
som realiseras genom kroppen.

Detta leder till en motsättning inom begreppet vithet. För att 
vita subjekt ska uppfattas som kroppslösa, förnuftiga, autonoma 
och därmed vita, måste de visa att de är aktivt resonerande och 
samtidigt förkroppsliga detta. Med andra ord, kroppen, som 
den vita subjektiviteten inte vill veta av, fungerar samtidigt som 
den kanal som används för att realisera förnuftet, genom att 
uppvisa en kropp som är ogenomtränglig för de lägre kropps-
liga uttrycken och sinnena. Kroppslighet och vithet har således 
från början ett ambivalent förhållande, vilket kan sägas vara 
ett kvitto på att den kroppslösa vitheten är och förblir en myt. 
Kroppen, omvärlden och självet kan trots allt inte separeras.

Även om informanterna kunde uttrycka en separation mellan 

405 Frankenberg, 1993.
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kroppen och jaget, så var det framförallt i stunder när kroppen 
gjorde sig påmind på ett oönskat sätt som detta uttrycktes, ofta 
formulerat i meningar som: ”kroppen gör mig illa”.

Detta betydde inte att alla kroppsliga sensationer eller former 
av kroppslighet för informanterna ansågs dåliga, eller skapade 
denna separation. Tvärt om, de kroppssensationer som ma-
nifesterade sin kroppskontroll privilegierades. Sensationer av 
obehag från kroppens insida, som exempelvis en konsekvens av 
en gördel som höll in magen för hårt kunde vara attraktiva om 
de fungerade som en garanti för känslan av den kontrollerade 
kroppen. Yrsel på grund av svält kunde fungera som en förnim-
melse som garanterade informanterna en modern femininitet.

Med andra ord: vissa kroppsliga förnimmelser och sensatio-
ner gav informanterna en upplevelse av kontroll och därmed av 
modernitet. Informanterna ville med andra ord lyfta fram sina 
kroppar om de lyckats kontrollera dem, eftersom detta paradox-
alt nog var en garanti för det medvetandets aktiviteter, vad Bordo 
kallar för ett rent och transcendent förnuft.406 På så sätt var det 
inte kroppsligheten i sig som var distraherande eller separerade 
självet och kroppen, utan rädslan för att ”kroppens vilja” var 
större än den egna viljan eller önskan.

På så sätt är kroppens reaktioner, uttryck, utsöndringar inte 
en stum isolerad enhet som informanterna helt kan kontrol-
lera. Kroppen, med allt vad det är i termer av intrasslingar med 
människor och föremål, är svårkontrollerbar, vilket ofta leder till 
misslyckade försök att tygla det som inte låter sig tyglas.

406 Bordo, 2003.
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Att förstå ras och rasism genom kroppen

Det är viktigt att poängtera att informanterna ytterst sällan mo-
tiverade sina handlingsmönster genom att säga ”så här gör jag 
vithet”. Görandet av vithet, likt görandet av genus, tar sällan form 
genom medvetna tankar eller explicita uttalanden. Mitt sätt att 
komma åt görandet av den moderna kroppskontrollerade femi-
niniteten och vitheten har varit genom en intim nivå av kroppslig 
vana, eller mer specifikt kroppslig habituering av normer och 
kroppscheman. Jag menar att diskursiva föreställningar om tid, 
kropp och ras har trängt sig in i informanternas varande genom 
förkroppsligande, där vithetsgörande reproduceras och försörjs 
via motoriska vanor i rörelser och gester, som kommer till uttryck 
genom en rasifierad perception. Vit femininitet existerar på så sätt 
som en kroppslig levande relation till världen och omgivningen.

Hur informanternas vithet är könad, rasifierad, och klass-
sorienterad kan således inte bara förstås i termer av diskurs, 
kulturella konstruktioner eller representationer via poststruk-
turalism. Den kritiska rasforskaren Dilan Mahendran beskriver 
samma fenomen: 

If race and racism where simply ideas and ideologies it should 
stand that we could rationally rethink our way out of it, but, as 
I argue, racial perception is implicated at a more fundamental 
level of who we are and how we experience the world.407

Vikten av att ägna uppmärksamhet åt själva kroppen bidrar 
också till att synliggöra hur vi kan inta en kritisk hållning mot 
rasistiska diskurser, men ändå agera rasistiskt på en nivå av 
kroppsliga gester och vara involverade i rasistiska praktiker. I 

407 Mahendran, 2007, s. 194.
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avhandlingen har jag visat hur informanterna ibland svarade på 
rasmärkta kroppar i Ryssland genom en uppsättning rasistiska 
gester, vilka var en del av deras kroppschema och vanor. Ofta 
har dessa handlingar inte svarat mot informanternas egna upp-
fattningar om hur de själva agerar mot rasmässiga andra, det vill 
säga, de säger att de inte är rasister, även om deras beteende är 
rasistiskt. Detta är en insikt som tydligt visar hur rasism är något 
som bara till viss del opererar på ett medvetet plan.

Med andra ord är den kritiska tanken otillräcklig, eftersom 
ett ensidigt fokus på tänkandet överskuggar den förkroppsligade 
rasismen som är inskriven i handlingar, praktiker, perceptioner 
och materiella existenser. Helen A Fielding, feministisk fenome-
nolog och filosof, skriver till exempel att om vi bara fokuserar på 
hur ras och rasism erfars genom representationer kan vi aldrig 
helt förstå de ontologiska dimensionerna av ras och rasism.408 
Så länge ras och vithet enbart diskuteras genom ideologi och 
representation missar vi hur idéer om ras är inbäddade i vårt 
sätt att vara. Denna typ av kunskap blir särskilt viktigt i en tid 
av allt mer våldsam rasism och nationalism, där behovet av att 
förstå ras, rasifiering och rasism på delvis nya sätt ökar.

Med detta menar jag inte att människor är determinerade i 
förhållande till sina rasistiska vanor och perception, utan att det 
finns potential för förändring via det instabila kroppschemat. 
Filosofen Helen Ngo aktualiserar temat om ansvar för ens (ra-
sistiska) kroppsliga vanor, och föreslår att vanor, som ett uttryck 
för det förflutna, inte ska förstås genom sedimentering, utan som 
en kroppslig orientering som ”hålls” i våra kroppsliga horisonter 
och orienteringar, och som därmed kan omläras.409

408 Fielding, 2006, s. 79.
409 Ngo, 2016.
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När informanterna reser får de exempelvis möjlighet att om-
tolka betydelsen av sina kroppar och de utrymmen de upptar 
på olika sätt, både från marginaler och från centrum, vilket gör 
dem varse om kroppsliga och vanemässiga handlingar och rö-
relser. Det indikerar att ett sätt att förändra de vita gesterna är 
att störa dem och härigenom göra dem framträdande, då sådana 
brytningar öppnar för möjligheten att upphäva det självklara 
hos de kroppsliga vanor som normalt karaktäriserar vita sche-
matiska privilegier.

Vithet som mellankroppslig

Jag har diskuterat hur individualitet, autonomi och självstyre 
fungerat som viktiga egenskaper för modern vit femininitet, vil-
ket kan sägas ligga i linje med uppfattningen om att den moderna 
människan förväntas förtrycka sitt eget beroende av andra. Be-
hovet att avgränsa en linje mellan sig själv och andra, menar jag 
fungerar inte bara som en modern aktivitet, utan också som en 
vit aktivitet. Behovet av att vara ett autonomt subjekt, separerad 
från andra kroppar, liknar den koloniala vita subjektivitetens 
(försök till) förnekande av kroppsberoende av oberoende. Att 
odla en skarp uppdelning mellan jaget kan förstås genom den 
dekoloniala religionsvetaren Nelson Maldonado-Torres tanke 
om hur människor ”becomes allergic to the Other”410. Infor-
manterna kan sägas försvara linjen mellan sig själva och andra 
eftersom den är grundläggande för känslan av självständighet. 
Något som Maldonado-Torres beskriver som kolonialsjälens au-
tonomi och självbekräftelse och springer ur koloniala element 
som att manifestera en hierarki över andra, där jaget och den 

410 Maldonado-Torres 2008, s. 237.
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andra verkar som avskilda enheter.411 Begäret att vara ett auto-
nomt själv kan på så sätt ”stänga” kroppar och säkerställa deras 
avstånd från andra kroppar.

Jag har drivit frågan om hur vit femininitet tvärt emot dessa 
begär, aldrig bara är bundet till en kropp, utan är intimt intrasslat 
med flera kroppar. Informanternas kroppar är både synliga och 
seende, rörande och rörda, där deras sinnen fungerar som en 
transportabel till andra människor. På så sätt tar mitt fokus på 
vit femininitet vägen över en specifik form av relationell kropps-
lighet: en mellankroppslig vithet. En mellankroppslig ingång för 
att förstå vit femininitet öppnar upp för en möjlighet att läsa ras 
genom alternativa former av uppdelningar mellan subjekt och 
objekt. Vad jag menar är att subjekt/objekt-förhållanden fungerar 
som ett medel för att förstå hur den vita subjektiviteten, i mötet 
med den andra (som garanterar den vita subjektiviteten) använt 
den andra som ett objekt för att själv bli subjekt. I avhandlingen 
har jag försökt visa hur dessa gränser är omöjliga att upprätthålla, 
eftersom de alltid, likt kroppens gränser, är genomsläppliga.

Informanterna kan belönas med subjektskap och vithetssta-
tus i ett sammanhang (Ryssland) men förlora det i ett annat 
(Sverige). Hur informanterna reser mellan olika positioner av 
subjekt- och objektskap är villkorat av lokalisering, vilka de 
speglar sig med, vilka de blir speglade av, genom hur de pratar 
och rör sig. Erfarenheterna av det kroppsliga självet är därmed 
påverkat av erfarenheten av och uppfattningen om andras krop-
par. Kroppens relation till omvärlden och andra människor(s 
kroppar) kan därmed sägas fungera som ett kvitto på att krop-
pen alltid är lika mycket subjekt som den är objekt. På så sätt 
kommer gränsen mellan subjekt och objekt i gungning och 

411 Maldonado-Torres, 2008, s. 238.
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därmed, menar jag, vitheten själv. Detta påminner oss också 
om att det i själva begreppet mellankroppslighet finns något 
på samma gång sammanbindande och skillnadsskapande. En 
närhet och samtidigt ett slags avstånd i hur kroppar blir till och 
blir meningsfulla.412

Jag har även problematiserat antagandet om att kroppen kan 
kontrolleras i kraft av en isolerad vilja, genom ett enskilt subjekt. 
Oavsett ansträngningar kring att dölja särskilda kroppsliga ut-
tryck, vittnade informanterna om att deras kroppar kunde bli 
aktiverade genom andras kroppar. Det kunde handla om hur an-
dras blickar upplevdes som antagonistiska eller objektifierande, 
vilket gjorde informanternas kroppar varma, svettiga eller blos-
sande. Genom blotta närvaron av en annan människa upplevde 
de att kroppen avvikit och lämnat sitt ”vanliga” tillstånd, så som 
de kände igen den (kroppen).

Jag har också försökt visa hur en mellankroppslig relationalitet 
får konsekvenser för konstruktionen av den vita femininitetens 
självbild. Informanternas kroppar är föremål för sociala och kul-
turella inskriptioner, vilka informanterna både protesterade mot 
men samtidigt också införlivade i den egna självuppfattningen. 
Omgivningens uppfattningar om informanterna hade således 
kraften att omvandla deras erfarenheter och levnadsätt, och i för-
längningen informanternas subjektivitet. På så sätt artikuleras 
vit femininitet alltid tillsammans med andra. Mellankroppslig-
het fungerar därmed som en process av radikal transformation, 
ett ”blivande” och som en process för identitetskonstruktion. 
Att människors kroppar alltid redan är förbundna med andras 
kroppar på sätt som föregår dem strider mot idén om det vita 
individuella och självständiga självet jaget.

412 Käll, 2013.
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Vithet i termer av mellankroppslighet har även diskuterats på 
andra sätt i avhandlingen, och kanske allra tydligast i relation 
till skam. Skam utgör ett grundmodus i mänsklig existens. I 
avhandlingen utgör kroppslig skam även en viktig dimension av 
vit femininitet, genom hur informanternas kroppar formas av 
deras erfarenheter av att erfara skam. Jag har intresserat mig för 
den mellankroppsliga dimensionen av skam som en reglerande 
funktion i våra mellanmänskliga relationer. Informanternas 
erfarenheter av världen påverkas av deras erfarenheter av andra 
för att de är i en kroppslig, och ibland även skamlig relation med 
andra. Denna relation inbegriper olika dimensioner av skam; 
skammen som aktiverades i överraskningen att bli någon annan, 
skammen att likna någon som informanterna inte vill likna, 
skammen inför kroppen, men också den tydligare produktiva 
skammen som ett medel för att ta ansvar. Ibland aktiverades en 
skam som överraskade eller inte svarade mot informanternas 
upplevelser av sig själva. Skammen upplevdes helt enkelt ha brist 
på fundament. Skammens insikter vad gäller ens egen betydelse 
kan också sägas vara produktiv, eftersom den kan skapa en ny 
insikt hos informanterna om vilka de är. Blickar som gav infor-
manterna skam fungerade inte enbart som något som tvingade 
informanterna till en determinerad betydelse, utan hade också 
en formativ kraft, som något som möjliggjorde subjektivitet, 
skänkte mening och bestämde dess väsen.

Stockholmsinformanternas koppling till kropp gjorde också 
att de ständigt tvingades bli påminda om sin kropp, kroppen 
lyckades aldrig helt hålla sig i bakgrunden av deras uppmärk-
samhet, eftersom den kommenterades och bedömdes av andra.

Att bli sedd av andra är enligt Sartre en konstitutiv del av 
erfarenheten av sig själv: den andres blick gör att våra krop-
par blir sedda och låter oss bli självmedvetna om att vi har en 
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fysisk utsida som existerar för andra, som andra eventuellt har 
omdömen om. Blicken, och att uppfatta sig bli sedd av andra 
(med omdömen), får oss att inse att vi existerar som ett objekt 
för andra. Att blir självmedveten över hur vårt vara som objekt, 
uppförande eller framsyn döms eller framstår för den andra, är 
också det som gör oss till subjekt. För Sartre är objektifieringen 
från ett annat subjekt inte bara en del av konstitutionen av det 
reflexiva självmedvetandet, utan också ett faktum för identitet 
och subjektivitet och en dimension av den förkroppsligade 
mänskliga existensen. Det finns alltså inte bara en möjlighet att 
skapa en subjektsposition i objektspositionen, utan objektet är 
subjektets själva grund.413

Andras erfarenheter eller kunskaper om informanternas 
kroppar kunde förvisso skilja sig ifrån deras egna, men den ad-
derade också till deras egen kunskap om kroppen. Blicken från 
andra genererade således kunskap om dem själva och vilka de 
var, både ontologiskt och epistemologiskt, vilket Sartre benäm-
ner som en tredje ontologisk dimension av kroppen.414 Blicken 
från andra hade till viss del makt att definiera informanterna, 
genom hur de konstitueras av andra på sätt de själva kanske 
inte kan identifiera sig med, men som likväl blev del av deras 
varande. Informanterna behövde med andra ord en sorts medi-
ering av den andra för att förstå eller få syn på sig själva. Att bli 
objektifierad är alltså inte nödvändigtvis en fråga om reducering. 
Att vara ett objekt för andra inbegriper också att vara ett subjekt 
i världen och något som möjliggör olika former av interaktion. 
Informanterna, likt alla människor, är alltså ofrånkomligt in-
trasslade med andra, något som aldrig bara sker visuellt, utan 

413 Sartre, 1992, s. 354.
414 Sartre, 1992, s. 460.
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uppstår genom hur sensoriska förmågor och sinnes-modaliteter 
är sammanvävda med en daglig praxis. Skam är således trans-
formativ genom självrevision.

Föremålsensationer

Informanternas relation till kläder och mode har låtit avhand-
lingen diskutera hur den vita kroppskontrollerade femininiteten 
(o)möjliggörs genom ett samspel som inte bara inkluderar det 
mänskliga. Informanternas kroppsuppfattning överlappades 
också på olika vis med föremål. Det finns en uppfattning om 
den vita (maskulina) subjektiviteten som ett avgränsat stabilt 
och aktivt subjekt, som existerar bortanför och eller oberoende 
av passiva objekt. Det är en uppfattning som kommer ur den 
cartesianska idén om det autonoma jaget. Men alla människor 
är alltid är beroende av föremål som (och inte bara inbegriper 
det mest fundamentala som vatten och mat), på sätt som blir en 
del av deras varande i världen.

Den kritik jag formulerat av denna könade och rasifierade bild 
av vithet gör gällande att vithet – här i termer av vit femininitet – 
aldrig fungerar som en avgränsad isolerad enhet, utan tvärt om 
är sammanfogad och möjliggjord genom föremål. Föremål som i 
någon mening är produktiva och därmed kan utmana antagan-
det om det självförslutna, maskulina, västerländska subjektet, 
och visa på oförutsägbara och instabila förkroppsliganden.

Informanterna upplevde sina fysiska kroppar i det dagliga 
livet genom olika föremål, vilka hade olika effekter på krop-
pen. Vad jag menar med att föremål är produktiva eller skapar 
kroppsliga effekter är hur föremålen ”gör” något med kroppen, 
vilket i studien har resulterat i en sorts dubbel hierarkisering 
av föremål. Å ena sidan fanns en hierarki som inbegriper hur 
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föremål rangordnas i förhållande till deras olika symbolvärden i 
relation till deras geografi och därmed förmodade temporalitet, 
samt i förhållande till klass och ras i termer av vilka människor 
som använde föremålet. Å andra sidan rankades föremålen i 
förhållande till vad de gjorde med och hade för funktion för 
kroppen samt, om de assimilerades till kroppen eller inte. 
Vissa föremål möjliggjorde en kontrollerad kroppslighet för 
informanterna och fungerade således som en sorts kroppsför-
längning. Föremålet fungerade som en del av informanterna och, 
möjliggjorde informanternas vilja av att förstärka en kroppslig 
kontrollfunktion. Exempelvis kunde tajta kläder som gördlar 
orsaka perceptionsrubbningar, som yrsel, en förnimmelse som 
garanterade informanterna en modern subjektivitet eftersom 
den vittnade om kroppskontroll.

Sedan fanns det föremål vars effekt var den motsatta och som 
i stället påminde om kroppen på ”fel sätt” och förblev något 
externt snarare än ett kroppsligt inlemmande. Dessa externa 
föremål kunde få informanterna att bli mindre fokuserade på 
världen, eftersom de blev medvetna om den smärta eller skam 
som föremålet framkallade. Detta kunde exempelvis handla om 
en annan människas svett som låg i armvecken i använda kläder 
och som började lukta på nytt vid uppvärmning. Här är det 
med andra ord inte informanternas förbund med föremål i sig 
själv som är problemet som står i fokus, utan vilka sensationer 
föremålen aktiverar.

I en sådan mellankroppslig relationalitet blir människor 
oupplösligt förbundna med föremål på sätt som gör mänsk-
liga gränser otydliga, och där sinnena fungerar som en kraft 
som väver samman (och håller isär) objekt och subjekt. Med 
andra ord behöver den vita femininiteten både föremål såväl 
som människor för att kunna strukturera en vit kroppslöshet, 
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även om föremål och människor också hotar med att påminna 
om kroppen och det kroppsliga. Kroppen blir här något tydligt 
okontrollerat och okontrollerbart, något som spiller över eller går 
utöver sig själv. Och just för att gränsen mellan kroppar är både 
otydlig och sårbar går mycket tid och kraft åt att, med hjälp av 
kroppslig självkontroll, återupprätta och bevaka dessa gränser.

Jag har även visat hur informanterna använder föremål för 
att maskera att de uppfattas som mänskliga djur, samtidigt som 
föremål paradoxalt nog kan få kroppen att framträda som dju-
risk. De föremål som avslöjar svett kan tolkas som en påminnelse 
om att människan, trots ihärdiga försök att fly från det djuriska, 
fortfarande är ett djur. De kroppar som med hjälp av föremål blir 
kroppsliga, djuriska, förlorar delvis, menar jag, en gräns för det 
mänskliga varat. Informanterna diskuterade till exempel oön-
skade metamorfoser genom föremål som aktiverade kroppsliga 
förändringar, djurgifter som fick deras munnar att svälla upp 
och fick dem att känna sig som ankungar.

Vem har råd att ge upp sin mänsklighet?

En kritik av en vit människocentrerad vision av enskild agens 
i världen kan inriktas mot, subjekt/objekt-distinktioner och 
uppfattningen om det mänskligas separation från det icke-
mänskliga. Eftersom en sådan kritik ämnar omorientera 
förståelsen av det mänskliga som en autonom kategori, där krop-
pen och dess kapacitet istället alltid artikuleras genom relationer 
med andra mänskliga och icke-mänskliga kroppar och föremål, 
går den i linje med en dynamisk och öppen ontologi.415 En öppen 
ontologi som öppnar upp för kroppens instabila natur och 

415 Jämför med Grosz, 2008.
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pågående görande, där vitt förkroppsligande är ett samkonsti-
tuerade med omgivningen.

Subjekt/objekt-relationer har också en specifik relation till vit 
femininitet. Genusforskaren Mel Chen, vars forskning korsar 
kritiska ras- och djurstudier, visar hur objekt och objektsska-
pande går hand i hand med objektifiering och avhumanisering 
på sätt som har allt med genus, sexualitet och ras att göra. Att 
vara kvinna har alltid delvis handlat om att vara ett sorts objekt 
för andra.416 Därmed är den vita femininitetens förhållande till 
subjekt/objektskapande komplicerad. Å ena sidan är objektet en 
del av den vita femininitetens konstruktion (det vill säga behovet 
av objekt för att etablera kroppskontroll), men fungerar samti-
digt också som en påminnelse om att kvinnor alltid riskerar att 
bli objekt. Detta leder mig till frågan: vem har råd att ge upp sin 
mänsklighet?

Idén om att människan alltid redan är intrasslad med andra 
föremål (eller för den delen: alltid redan är ett djur) faller olika ut 
beroende på människors situering. Denna idé kan utmana före-
ställningen om den vita autonoma maskuliniteten, men riskerar 
samtidigt att reproducera antagandet om att vissa kroppar är 
objektifierade och har ett hotat människovärde. Gordon föreslår 
att endast människor som redan tydligt inbegrips i kategorin 
människa har råd att ge upp sin mänsklighet. Enligt Gordon 
måste marginaliserade grupper först tillerkännas status som 
mänskliga innan de över huvud taget kan ge upp sin mänsk-
lighet: ”The dominant group can ”give up” humanism for the 
simple fact that their humanity is presumed … other communi-
ties have struggled too long for the humanistic prize”.417

416 Chen, 2012.
417 Gordon, 1998, s. 39.
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Att förmänskligas är avgörande, men lika viktigt är det att 
problematisera hur kategorin människa (eller vithet) fungerar 
som utgångspunkt. Om uppfattningen om det mänskliga är 
sprungen ur idén om den autonoma, vita, europeiska, rationella 
mannen, innebär en inkludering i begreppet människa ändå en 
exkludering. Den jamaikanska författaren och filosofen Sylvia 
Wynter menar att eftersom idén om det mänskliga bygger på 
idéer om exempelvis förnuft, så är begreppet människa alltid 
en uteslutning, eftersom inte alla människor tillerkänns förnuft. 
Enligt Wynter ska (den rationella autonoma människo-)figu-
ren inte likställas med det mänskliga, utan snarare ses som en 
mänsklig genre, en uppfattning om en autonom mänsklighet och 
förnuft som har hjälpt och fortfarande hjälper till att definiera 
människan i kontrast till hans icke-vita andra. Istället, menar 
Wynter, måste begreppet människa transformeras från grun-
den.418 Det vill säga genom att skapa ett mänsklighetsbegrepp 
som inte är förbundet med upplysningens rationalitet, eller med 
rasifierade föreställningar om vem som kan vara civiliserad, 
progressiv eller autonom.

Mitt förslag är att förstå mänsklighet och vithet som något all-
tid redan brutet, något som alltid rymmer det som den också skyr.

Avhandlingens titel ”Bruten vithet” anspelar på hur färgen 
vit i sig alltid redan är bruten. I en färghandel är den rena vita 
färgen en omöjlighet, färgen skulle bli så självlysande vit att vi 
knappt skulle kunna titta på den, den måste ”brytas” för att bli 
användningsbar. En vit målarfärg som bruten mot och genom 
andra färger kan förstås via Dyer, som har skrivit hur vithet i 
själva verket inte har någon färg alls, eftersom det innehåller alla 

418 Wynter, 2003.
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färger.419 Samma sak verkar gälla för den vita subjektiviteten, att 
det inte finns något ”ren” vithet, utan bara olika former av upp-
blandade karaktärer, utformningar och innehåll som varierar i 
tid och rum, som hela tiden måste blandas om i försök att få fram 
den rätta vita färgen, mot hotet att försvinna. Dyer skriver att 
”Whiteness is a status that is precarious, that is always in danger 
of being lost.”420 Även om det är sant att vithet är ett (målarfärgs)
görande, är det också sant att detta görande får verkliga effekter 
och konsekvenser för de märkta människoliv som inte passerar 
inom ramen för vithet. Och så länge vitheten och dess anspråk 
på att vara autonom, individuell, avskild, sensoriskt omärkt eller 
neutral, civiliserad, modern, kroppslös, förnuftig, och ren inte 
adresseras så triumferar vithet som ett kulturellt privilegium 
och centrum på andra människors bekostnad. Därför är det 
viktigt att påminna, vilket jag försökt visa via den ryska vita 
femininiteten, att vithet alltid innehåller frakturer, inte minst 
den sorts vithet som aspirerar efter att vara ren, hel och omärkt.

Vithet är också alltid uppblandad med andra stora tematiker 
så som temporalitet och modernitet. Den normativa linjära his-
torieskrivningen som håller uppe vitheten är aldrig linjär, utan 
uppriven, det existerar multipla temporaliteter i en och samma 
kropp. Ett görande av vithet utförs i ett nu, men är ofta skapat 
i riktning mot en tänkt framtid och med en distans till idén 
om det förflutna. Och framförallt: trots idén om ett kroppslöst 
förnuft, eller en kontrollerad civiliserad kropp, är vithet alltid 
resultatet av en kännande och tänkande kropp. För att slutligen 
sätta ord på denna kroppsliga och blandade brutna vithet, som 
inte springer ur upplysningens idé om kroppslöst förnuft, lånar 

419 Dyer, 1997, s. 47.
420 Dyer, 1997, s. 52–57.
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jag några ord från Audre Lordes Sister Outsider: ”The white 
fathers told us, I think therefore I am. The black goddess within 
each of us – the poet – whispers in our dreams, I feel, therefore 
I can be free”.421

421 Lorde, 1984, s. 100.
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