30 TESER OM
SKÖNHETSARBETET
Heidi Hakala
Andrea Malešević

Varför har kvinnor lärt sig att skönhet är lösningen
och hur kan vi förändra det tankesättet? I den
här texten vill vi undersöka skönhetsarbetet
som fenomen och hur det tar sig uttryck i vårt
samhälle och hos oss själva. Som underlag för
diskussionen använder vi oss av Skönhetsmyten
av Naomi Wolf (1991).
1.
Gymmet en tidig eftermiddag. Det är ganska folktomt, en skivstång som faller till marken,
alltför tung, någon suckar högt. Jag vilar vid
roddmaskinen. En man kommer fram. Jag tänker
att han vill träna på maskinen, jag backar ett steg
och är beredd att erbjuda honom att använda
den mellan mina repetitioner när han tar ordet.
Han pekar mot min mage och säger:
—Om du gjorde dig av med det där
skulle du vara perfekt.
Jag blir ställd, tyst. Han tolkar tystnaden
som att jag inte förstår. Plötsligt hans händer på
min kropp, fingrar som förklarande håller om ett
stycke av min mage.
Jag går därifrån och är rasande men framför
allt skäms jag. Varför skäms jag? Kanske för att jag
känner igen den där våldsamma rörelsen från mina
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tonår, från mina egna fingrar. Greppet att undersöka, syna och mäta varje del av kroppen. Jag har
själv betraktat min egen kropp som en produkt i
behov av ständig förbättring. Mannen på gymmet
får förkroppsliga en internaliserad patriarkal mobbare. Jag känner inte en enda kvinna som inte har
eller har haft ett problematiskt förhållande till sitt
utseende.
2.
Vi läser Naomi Wolfs bok Skönhetsmyten.
Det har gått nästan trettio år sedan den kom ut
första gången. Wolf placerar in myten om skönhet
bland patriarkatets sista bastioner. Det är den myt
som talar om för oss att skönhet är ett objektivt
och universellt mått och att identiteten som
kvinna innebär ett obevekligt begär efter skönhet.
Myten gifter sig fint med idéer om heterosexualitet, funktionalitet och vithet. Wolf sörjer att alla vi
som identifierar oss som kvinnor, efter alla fri-och
rättigheter den feministiska rörelsen med hårt slit
förskansat sig, fortsätter hata sig själva i spegeln.
Det lustiga med myten är också att den egentligen
inte alls handlar om skönhet utan om lydnad. Det
är ett ideal som skapats för att uppfylla ett syfte;
att bryta ner och kontrollera kvinnor, att genom
skönhetens sisyfosarbete reproducera patriarkatets
institutionella makt. En myt som får kvinnor att
skämmas när de arbetar för lite eller för mycket
med sitt utseende. Man ska vara smal, men inte
viktfixerad. Vara perfekt, men inte göra någon stor
affär av utseendet — skönhetsarbetet får inte ta
någon tid från familjen, din partner eller jobbet.
Det ska bara tyst hända i bakgrunden — med
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fantastiskt resultat. Wolf skriver: ”Det outtömliga
men förgängliga skönhetsarbetet tog över från
det outtömliga men förgängliga hushållsarbetet.
Eftersom västerländska kvinnor ur medelklassen
nu blivit starkare materiellt så kan de bäst försvagas psykologiskt. Därför måste skönhetsmyten
återuppstå. Den kallades in av politisk rädsla hos
de mansdominerade institutionerna som hotades
av kvinnors frihet, och den utnyttjar kvinnors
skuld och ängslan inför vår egen befrielse”. Vi har
vår utgångspunkt i Wolfs analys men menar att
skönhetsarbetet också måste förstås intersektionellt, utifrån flera maktdimensioner och med
hänsyn till könens mångfald.
3.
Wolfs första kapitel har temat arbete. Vid
sidan om avlönat arbete och det reproduktiva
arbetet med att vårda hem och familj jobbar
kvinnor ett “tredje skift”, enligt Wolf. Vi ska också
lägga ansenlig tid, energi och pengar på vårt
utseende; ett arbete som är nödvändigt för att
beredas tillgång till arbetsmarknaden, äktenskapsmarknaden, den politiska sfären och kulturen.
Ett arbete som kvinnor oavsett klassbakgrund,
etnicitet och sexualitet uppmanas att sysselsätta
sig med. Wolf argumenterar för att skönhetsmyten
är institutionaliserad på många arbetsplatser och
ger exempel på flera fall inom servicesektorn där
kvinnor inte fått jobb eller blivit avskedade på
grund av sitt utseende; de har varit för fula, tjocka,
slampiga, gamla, för mycket eller för lite kvinnliga.
Inom sociologin har det länge talats om emotionellt arbete, att vi som arbetare inte bara säljer vår
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arbetskraft utan också en roll,
stämning eller en känsla. T.ex.
om du är flygvärdinna måste du,
utöver andra arbetsuppgifter,
vara glad och vänlig och kunna
reglera passagerares emotioner
om de exempelvis är arga eller
rädda. Nu är forskare också allt mer intresserade
av det som benämns som “estetiskt arbete” eller
“sexualiserat arbete”. Skönhetens politik kräver
att vi är “estetiska entreprenörer” och anpassar
våra utseenden till de krav som ställs. I varan eller
tjänsten vi säljer ingår det att också sälja vår “sex
appeal” och vår attraktivitet. Sociologen Roland
Paulsen skriver: “Att rekrytera efter bröst- och
midjemått, ibland öppet, ibland som en fråga om
“personlighet”, är idag praxis. Det sker inte bara
bland restaurang- och b
 utikskedjor. För att vara
attraktiv på arbetsmarknaden gör du bäst i att vara
attraktiv i största allmänhet”.
4.

—Hur ser skönhetsarbetet ut i ditt liv?
—Jag utför mitt tredje skift rätt omedvetet,
det har införlivats i mitt sätt att tänka och vara
kvinna. Om det dyker upp en vacker kvinna
(hår, kropp, ansikte) i mitt Instagram-flöde tar
jag ofta en skärmdump som jag använder för att
pressa mig själv; jag tittar på bilderna när jag får
lust att vräka i mig choklad eller skippa träningen.
De påminner mig om mina ideal, skapar mindervärdeskomplex och tvingar mig att fortsätta
med skönhetsarbetet. Om jag inte gör mina tre
träningspass i veckan — om jag är sjuk, stressad
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eller bara trött — kommer skammen. Jag känner
mig obekväm i min kropp, lyssnar mer på idealen
än på kroppen som behöver vila. Sociala medier
erbjuder mig skönhetsmyten varje dag, och nya
sätt att uppnå den: gör dina ögonbryn tjockare
genom microblading, lyft dina kindben med hyaluronsyra, få en slätare mage med fettsugningen
Body-jet. Jag skäms jag över att jag påverkas.
Skäms över att jag bryr mig om så triviala saker
som kropp, hår och kläder. Jag borde veta bättre.
5.
Skönhetsmyten är en myt som upprätthålls av skammen och skam är det kanske
farligaste som finns. I inledningen till boken
Kvinnor och skam: hur vi kan förändra vårt
sätt att l eva av sociologen Brene Brown skriver
hon: ”Skam är ett ämne som de flesta har fått
lära sig och socialiseras till att inte prata om.
Det är lika farligt som våld men vi låtsas helt
enkelt som att det inte finns”. Ändå kan skam
förstöra liv. Skammen får oss att se oss som
objekt istället för subjekt; objekt som ska värderas och bedömas. Den får oss att vända föraktet
inåt, att anklaga oss själva i stället för den patriarkala samhällsinstitution där skammen borde
höra hemma. Skam är ett socialt verktyg som
används för att tysta oss, och inget tystar mer
effektivt än skam. ”Skammen kommer utifrån,
från signalerna och förväntningarna i vår kultur.
Inifrån kommer bara ett i högsta grad mänskligt
behov av att känna tillhörighet och samhörighet
/…/ Kvinnor upplever oftast skam som ett sammanflätat nät av motstridiga och konkurrerande
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förväntningar från samhället i stort och från olika
grupper i samhället”.
6.
”Fixeringen vid hudbristningar kom att styra
stora delar av 48-åriga Birgittas liv. Hon pluggade
och fick bra jobb, men hade inga kärleksrelationer
förrän efter 30. Hon skämdes så mycket för sin
egen kropp att tanken på att vara naken med en
man, ja med vem som helst, var skräckinjagande.
Oskulden blev hon av med vid 34, men det dröjde
tills hon var 38 år innan hon gick på badhus. Nu
har hon gett ut e-boken ’En liten bok om att vara
ful’”. (Svenska dagbladet, 2013)
7.
Författaren Elisabeth Hjorth beskriver
skammen och den svaghet och ynklighet som den
framkallar i essän Den sentimental a kvinnans
upprättelse: ”Skam vaknar på morgonen, självhatet tittar tillbaka i spegeln. Det hjälper inte att
tala till det. Skam sätter sig och skriver. Någon
som inte älskar mig måste säga att jag finns. Skam
glömmer så fort. Hjälp skam. Hjälp skam att skriva
rosor och regnbågar, enhörningar och stjärnor.
Hjälp skam att skriva hjärta”.
8.
Skönhetsmyten är allt annat än trivial och
ytlig; den är ett politiskt verktyg och en socioekonomisk maktfaktor som leder till social ångest,
lägre självkänsla och sexuell dysfunktion. ”The
beauty myth is not about women at all. It is about
men’s institutions and institutional power”, skriver
Wolf. Det svåra med skönhetsmyten är att kunskap om den inte verkar bita på dess inflytande.
Även om vi intellektuellt kan avfärda skönhetsmy35

ten och förstår mekanismerna bakom skönhetsindustrin så påverkas vi ändå känslomässigt av
myten. Hur kan vi lära oss att avfärda skönhetsmyten också känslomässigt när den intellektuella
förståelsen för de falska grunder som den bygger
på inte räcker?
9.
I dag är det den internationella kvinnodagen. Maja, Emma, Emily och Saga är fyra tolvåriga
tjejer på väg ut i vuxenlivet. Och de upplever att
tillvaron är ojämställd mellan könen.
—Men, vad ful jag är.
—Åh, den där bilden måste du ta bort.
Jag ser hemsk ut.
—Jag blir verkligen inte bra på bild.
Vi står och huttrar utanför Celsiusskolans ljusgrå
fasad. Maja, Emma, Emily och Saga trängs i en ring
runt systemkamerans display. Ingen av dem känner
sig särskilt nöjd med fotograferingen till artikeln. Vi
har precis haft ett samtal om jämställdhet. Om vad
den internationella kvinnodagen egentligen innebär
och om hur vardagliga situationer påminner dem
om att de är tjejer och inte killar. Ord som utseende
och prestation har dykt upp.
—Man känner sig ofta ful. Man jämför
sig mycket med andra, framför allt när man
är inne på Instagram, berättar Emily, 12 år.
(Hela Hälsingland, 2016)
10.
Beverly Skeggs skriver i sin bok Att bl i
respektabel : konstruktioner av kl ass och kön
att utseendekapitalet ofta är den enda valutan en
kvinna från arbetarklassen (eller den svarta kvinnan eller transkvinnan) har möjlighet att investera
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i för att ha en chans att klättra
i social rang. Att lära sig skönhetskoden ger respektabilitet,
vilket skapar materiella möjligheter och en chans till klassresa.
Skönhetskraven hör ihop med
ekonomisk och social utsatthet
varhelst vi hittar den; fattigdomen är fortfarande
femininiserad och kvinnor är fortfarande de största
förlorarna i den globala ekonomin. Särskilt utsatta
är de kvinnor som inte har resurser i form av
ekonomiskt kapital, cisprivilegier och vit hud. Vi
kan därför inte prata om skönhet utan att prata
om olika kvinnors olika positioner och utsatthet.
Vi kan inte prata om skönhet utan att prata om
allt det arbete som blir osynliggjort i en rasistisk,
patriarkal och heteronormativ värld, till exempel
frågan vem som syr de plagg vi bär för att göra oss
själva vackra. Och: osäkra anställningar, deltidsarbeten, sämre pensioner, nedmontering av äldreomsorgen, större barngrupper på förskola — allt
detta ökar kvinnors arbetsbelastning, otrygghet
och konkurrensutsättning. Skönhet blir hårdvaluta
i en värld där det mesta är utbytbart och det alltid
finns en reservarmé av duktiga tjejer som kan göra
ditt jobb om du misslyckas.
11.
”Likt en människa som lever med kronisk
smärta, ser jag varje del av mitt liv genom ett filter
av inre ångest”, skriver Melissa Broder i So Sad
Today. På samma sätt fungerar den internaliserade
patriarkala mobbaren; det är som ett filter genom
vilket vi kvinnor betraktar oss själva.
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12.
Kvinnor i ett patriarkat lär sig att internalisera männens blickar och begär. Filosofen Sandra
Bartky använder marxistisk teori om alienation för
att förklara den självobjektifiering som uppstår på
grund av kvinnors upptagenhet med sitt utseende.
Enligt Karl Marx är arbetarklassen alienerad från
produkten av sitt arbete genom att den produkt de
skapar inte tillfaller dem själva utan kapitalisten.
Alienation handlar om fragmenteringen av den
mänskliga personen, ”splintering of human nature
into a number of misbegotten parts”. Bartky argumenterar för att kvinnor i patriarkala samhällen
också genomgår en slags fragmentering på grund
av skönhetsmyten, då det skönhetsarbete de utför
inte blir en produkt som tillfaller dem själva som
subjekt. Kvinnors kroppar blir “misbegotten parts”
för dem själva och de lär sig att alienera sig från
sina egna behov såsom hunger och lust: ”Women
lives her body as seen by another, by an anonymous patriarchal Other”.
13.
Joe & The Juice-anställda ringde i klockan
när ”snygga” eller “fula” tjejer gick förbi. Lalit
Liljerud är platschef på Joe & The Juice på Väla
och bekräftar att man använt ringklockan.
—Vi använde den som en grej, dels för att
göra kunderna uppmärksamma på när maten är
klar. Sedan har vi också använt den som en kul
grej när en snygg tjej har gått förbi, säger han.
(Helsingborgs Dagblad, 2006)
14.
”Tur att hon var ful, annars skulle hon aldrig
ha skrivit så många böcker”, sa en sociologiprofessor om Astrid Lindgren på en föreläsning. Det här
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bekräftar tanken om att kvinnor har förväntats och
därmed lärt sig att kompensera för sitt ”bristfälliga”
utseende. Är jag inte snygg så kan jag åtminstone
vara intressant och smart. Är jag inte smal så kan jag
åtminstone vara stark. Har jag inte långt, vackert hår
så kan jag åtminstone ha en snygg frisyr. Alternativet
”bara vara som jag är” existerar inte. Det här kompensationsbeteendet präglar i hög grad mer utsatta
samhällsgrupper — både kvinnor, rasifierade och
icke cis-normativa. Överlag kan begreppet kvinnor
i den här texten också i många fall tillämpas på alla
grupper som förtrycks av patriarkatet. Skammen är
kodad för att nå de redan utsatta.
15.
Skönhetsarbetet kan också uppfattas som
njutningsfullt och tala till vår djupaste längtan av
bekräftelse och romantik. Skönhetspraktikerna
ömsom isolerar kvinnor från varandra genom
konkurrenstänk och uppmuntran till tvångsmässigt jämförande, ömsom förenar och skapar
gemensamma rum. Rum där kvinnor tillåts att
vårda sig själva, få en paus och ge varandra
bekräftelse. I skönhetsarbetet skapas ett rum
som tillåter kvinnors intima blick på varandra;
vi berör, borstar, flätar, sminkar och betraktar
varandra. Vi har den andra kvinnans ansikte
förrädiskt nära vårt eget. Filosofen Judith Butler
har skrivit om begreppet genusmelankoli; att vi
i ett heterosexistiskt samhälle omedvetet sörjer
en sexualitet vi aldrig tilläts ha och straffar oss
själva för samkönad åtrå. Wolf beskriver skönhetsmyten som ”institutionaliserad heterosexuell
alienation”. Det är paradoxalt; vi ska betrakta
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vackra kvinnor, vilja vara dem men inte vilja vara
med dem. Vi ska begära deras kroppar avundsjukt men inte sexuellt. Vi ska åtrå skönhet, men
inte åtrå kvinnan som förkroppsligar skönheten.
Kan skönhetsmyten ibland ”spilla utanför” och bli
en möjlighet till lekfullt utforskande av kvinnors
begär efter varandra?
16.
“Lea hade stått framför spegeln i tio
minuter, hon hade undersökt annalkande rynkor,
eventuella celluliter, pigmentförändingar, men vid
trettitreårsålder var hon ännu oantastad av ålderstecken. Med ett sådant utseende hade hon aldrig
behövt dekorera sig överdrivet med kläder eller
smycken, hon hade aldrig behövt pråla. I kraft av
sitt utseende hade hon fått tillträde till nästan alla
världar, ingenting förutom kanske titlar eller börd,
är lika starkt som skönheten”. (Mara Lee, Ladies).
17.
“I Mara Lees Ladies kan de vackra inte
älska. De har uppfostrats i spegelsalar bokstavligen eller bildligt och deras känsloliv har med
nödvändighet förflackats till narcissism. När Lea
alldeles i bokens slut brutalt befrias från skönhetens förbannelse, först då blir hon människa i den
bemärkelsen att hon förstår att andra existerar,
att de är mer än bara figuranter i hennes narcissistiska inre drama. Hon har
själv blivit en ful, berövad,
en ofullkomlig, en längtande.
Hon ser sig omkring och
upptäcker att det kan finnas
något vackert också hos den
fulaste av de fula i omvärlden.
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Därmed, och först då, anar man, öppnas en chans
för henne att älska”. (Expressen, 2007)
18.
Kvinnors värsta farhåga när de dejtar online
är att mannen de ska träffa är en seriemördare.
Männens värsta farhåga är att kvinnan ska vara fet.
(Elle, 2014)
19.
Bara en man av tio är starkt missnöjd
med sin kropp, medan motsvarande siffra bland
kvinnorna är en av tre, skriver Wolf. Även om
lika många män och kvinnor är överviktiga är 95
procent av dem som deltar i bantningsprogram
kvinnor, vilket tydligt visar att skönhetsarbetet
föreskrivs kvinnor. Vi måste också införliva männen i myten om skönhet — det räcker inte med att
bara kvinnorna avfärdar den och slutar jämföra sig
mot den. Också männen måste sluta jämföra kvinnorna mot orimliga ideal. Den som åtnjuter manliga
privilegier måste alliera sig med sina systrar.
20. Metoo-rörelsen visar på hur delandet av
berättelser om skam kan mynna ut i en revolution.
”Skam är något som uppstår människor emellan
och läker människor emellan. När vi berättar om
våra erfarenheter förändrar vi världen”, skriver
Brene Brown. Om vi delar vår skam så försvinner
monstret. Om vi möts och berättar i stället för att
falla ifrån varandra i konkurrens så blir vi starkare.
21.
Wolf skriver om skönhetens koppling till
sexualitet. Att en kvinna måste se ut på ett visst
sätt för att kunna åtnjuta sexuella friheter. Om
skönhetens krav inte uppfylls kan man inte njuta
för att man känner sig ful, vilket blir ett hinder för
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sexuell frigörelse. Den här sammankopplingen av
sex och skönhet har skapat föreställningen om
att män är mer kåta än kvinnor. Män har inte mer
sexlust, deras sexualitet är bara mer normaliserad.
Lust hänger ihop med självförtroende och kvinnor som tvivlar på sin attraktionskraft är mindre
benägna att vilja ha sex. ”Kvinnor är fria när vi
har en positiv definition av kvinnlig sexualitet”,
skriver feministen Germaine Greer. Om vi utgår
ifrån den här definitionen av frihet så är vi inte på
långa vägar fria än. Så länge vi accepterar att vara
attraktiva objekt och inte kännande subjekt, hur
fria är vi då? Om vår egen kåthet beror på hur kåt
vi lyckas göra vår partner, hur jämställda är vi då?
Om vi måste förtjäna rätten till vår sexualitet, hur
kan vi tala om frihet?
22. Det är inte bara skönhetsmyten som kontrollerar kvinnans frihet, utan i hög grad också
myter om graviditet, moderskap, abort, preventivmedel och mens — som galet nog fortfarande är
blå i reklamerna för bindor! Det institutionaliserade
kvinnohatet tar sig till exempel uttryck i att
kvinnor fortfarande inte får bestämma över sina
kroppar vid förlossning; för att få föda med kejsarsnitt krävs vägande medicinska skäl. Det här trots
att nästan varannan vaginal födsel leder till förlossningsskador i Sverige, enligt en svensk studie
från 2014 (Sahlgrenska akademin i Göteborg). Det
rörde sig om urinläckage, framfall, avföringsläckage och sexuella störningar. Vissa kvinnor hade
fortfarande besvär tjugo år efter förlossningen.
Gällande p-pillret är det fortfarande framför allt
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en sexuell revolution för män. P-piller kan orsaka
minskad sexlust, viktökning och humörsvängningar — och dessutom är det fortfarande oftast
kvinnan i förhållandet som lägger ut pengar för
den här ”friheten”.
23.
Tidigare klassades kvinnlig onani, mens,
missfall och klimakteriet som sjukdomar. I dag
är det ”fulheten” som närmast klassas som en
sjukdom; den vänds mot kvinnor för att väcka
skam och kräva förbättring.
24.
Skönhetsmyten bär på samma löfte som
religionen; löftet om att genom sitt levnadssätt
kunna uppgå i något större och upptas i den heliga
gemenskapen (av vackra människor). Precis som
troende lägger sitt liv i en guds händer lägger
kvinnor sitt liv i skönhetens händer med hopp om
att den kommer att frälsa oss och göra oss fria.
Skönhetsarbetet är arbetet hos en troende. Finns
det överhuvudtaget någon starkare och mer global
religion än skönhetens religion? Vi kan välja att tro
eller inte tro, men då vi lever i ett skönhetsdyrkande samhälle påverkas vi ändå — vi blir betraktade genom de troendes blick. Det är svårt att se
skönhetsarbetet som något gott innan det finns ett
alternativ; innan vi har möjlighet att välja bort det. I
dagens samhälle förväntas vi tro.
25.
Om vi är fria att välja hur vi vill leva och se
ut, varför väljer alla i så fall samma sak?
26.
Vi återkommer till frågan som vi ställde oss
själva och texten i början: Varför har vi lärt oss att
skönhet är lösningen och hur kan vi förändra det
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tankesättet? Vi har lärt oss
att skönhet är lösningen för
att patriarkatet och kapitalet
har tjänat på vår skam. Det
är lukrativt att framkalla
skamkänslor hos en viss
folkgrupp (här kvinnor) och
sedan erbjuda lösningar mot skammen. Om alla
kvinnor plötsligt skulle sluta känna sig fula så
skulle världens snabbast växande medicinska
område (skönhetsoperationer) dö ut. Kirurgens
marknad är imaginär eftersom det inte är något
fel med kvinnors ansikten eller kroppar som
social förändring inte kan bota. Kvinnotidningar
skulle gå i konkurs, män skulle tvingas ge plats
för fler kvinnor på arbetsmarknaden och ta
mer ansvar för barn och hem, bantningsindustrin skulle krympa till ett minimum. Vi skulle
sprida askan från uppbrända pulversoppor och
nutrilett-bars på gator och torg.
27.
Flygvärdinnorna på flygbolaget Cathay
Pacific hotade med leendestrejk om de inte fick
igenom sina lönevillkor. Genom strejken synliggjordes det emotionella arbetet som ett mervärdesskapande arbete och som en primär del av
arbetsuppgifterna. Kan detsamma göras med det
estetiska arbetet? Genom att vi talar om skönhetspraktikerna som just ett arbete öppnar vi upp
för kollektiva strategier att hantera dess negativa
konsekvenser, utan skuldbeläggande.
28.
En annan viktig strategi för att hantera
skönhetsmyten är att kvinnor själva slutar
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bedöma andra kvinnor primärt utifrån deras utseende och istället pratar mer om maktstrukturer.
Vi måste vägra att en kvinnas utseende är hennes
röst och lyssna på vad kvinnor säger, tänker på
och drömmer om. Skönhetsmyten tangerar också
många andra maktdimensioner; förtryck hänger
ihop och samverkar. Wolf understryker därför
vikten av att inte skuldbelägga oss själva eller
andra som skönhetsarbetar. Också författaren
Roxanne Gay betonar i sin essäsamling Bad
feminist att vi inte behöver posera perfekt som
feminister — vi måste ha förståelse för människors
olika villkor och val. Kampen mot skönhetsmyten
måste vara intersektionell och allierad med andra
kamper för frihet, rättvisa och jämlik fördelning av
resurser och arbete.
29.
”The most important change to aim at is
this: When someone tries, in the future, to use
the beauty myth against us, we will no longer look
in the mirror to see what we have done wrong.
We cannot speak up about the myth until we
believe in our guts that there is nothing objective
about how the myth works — that when women
are called too ugly or too pretty to do something
we want to do, this has nothing to do with our
appearance”. (Wolf)
30.
Jag är inte ful, jag är inte vacker; jag är en
människa, jag är sårbar. Judith Butler menar att
en emancipatorisk politik måste utgå ifrån kroppens sårbarhet och erkännandet av människans
skörhet. En politik som har sin utgångspunkt i
den etik som säger att kroppen är behövande,
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begränsad och i behov av omsorg från andra.
Vi är många som är angripna av ett systematiskt våld mot våra kroppar, vi är många som
är fångade i den politiska logik som bortprioriterar
mänskliga behov till förmån för pengar och makt.
Den felbehandlade kroppen, den utmattade kroppen, kroppen på flykt, den hungriga kroppen; alla
människor som betraktas som överflödiga, fula. Vi
som delar erfarenheter av en omänsklig (kropps)
politik måste samla oss. Skönhetens revolutionära
potential finns i vår gemensamma skörhet.
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ANDREA MALEŠEVIĆ är leg.psykolog,
skribent och aktivist
REFERENSER
Att bli respektabel: konstruktioner av klass och kön,
Beverly Skeggs (2000)
Bad Feminist, Roxanne Gay (2014)
Femininity and Domination, Sandra Bartky (1990)
Kvinnor och skam, Brene Brown (2008)
Könet brinner, Judith Butler (2005)
Ladies, Mara Lee (2007)
Osäkra liv, Judith (2011)
So Sad Today, Melissa Broder (2017)
The Beauty Myth, Naomi Wolf (1991)
Arbete är livet, Roland Paulsen, Bang (4/2011)
Cathay Pacific crews threaten ‘no-smile’ strike,
The Telegraph (2012)
Den sentimentala kvinnans upprättelse,
Sveriges radio (2017)
”Jag förblev oskuld tills jag var 34 år”,
Svenska dagbladet (2013)
Joe & The Juice-anställda ringde i klocka när ”snygga”
eller “fula” tjejer gick förbi, Helsingborgs
dagblad, (2016)
Mara Lee: Ladies, recension Expressen (2007)
Tolvåriga tjejer om jämställdhet; “Vi behöver fler
feminister”, Hela Hälsingland (2016)

46

