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Led
er

S e l v b i l d e r  o g 
r e p r e S e n t a S j o n 

Noen dager før dette nummeret av Fett ble sendt i trykk, 

gikk jeg en liten tur i Vigelandsparken. Mangfoldet av 

monumentale skulpturer sto der som en påminnelse om 

temaet for dette nummeret, selvbilder. Mennesker har alltid 

avbildet seg selv, funnet nye former for selvrepresentasjon. 

Samtidig kunne ikke disse massive granittfigurene virket som 

en større kontrast til en av vår tids mest karakteristiske former 

for selvavbildning – for øvrig flittig bedrevet foran statuene – 

nemlig den flyktige selfien. 

Selvbilder, selvforståelse og selvrepresentasjon har alltid stått 

sentralt i det feministiske prosjektet. Måten kjønnskategorien 

«kvinne» har vært underordnet «mann» på i så mange 

samfunn over så mange hundre (eller tusen) år har satt dype 

spor i samfunnene vi lever i. Fortsatt bidrar disse strukturene 

til å forme dine muligheter og rettigheter som individ. Kampen 

mot urettferdige og undertrykkende kjønnssystemer utgjør 

kjernen i feminismen, og er like gyldig enten den gjelder 

diskriminerende framstillinger i media eller menneskehandel. 

Feminismen er et kollektivt prosjekt og handler som sådan 

selvsagt ikke bare om en selv. Det siste halvåret har det 

vært mye snakk om hvordan feminisme må være noe mer 

enn selvhjelp, mer enn selvrealisering – og det er viktig. 

Samtidig kommer vi ikke utenom at kjønnsroller, en kjønnet 

i vår fram at det for eksempel ikke har vært noen lesbiske 

(hoved)karakterer i norske TV-serier de siste fem årene. Kan 

hvite, hetero menn og kvinner i det hele tatt forestille seg et 

slik fullstendig fravær av representasjon i populærkulturen? 

Et annet viktig spørsmål er hvem som kommer til orde i den 

offentlige debatten. Kampanjer som #allwhitepanel har satt 

fokus på manglende representasjon av ikke-hvite stemmer og 

perspektiver i debattpaneler, på konferanser og generelt i det 

offentlige ordskiftet. 

Disse spørsmålene har vi hatt i bakhodet når vi nå har jobbet 

med et temanummer om «selvbilder» (merk flertallsformen). 

Samtalen om selvbilder assosieres kanskje først og fremst 

med diskusjoner om kroppspress – og kropp og utseende 

er definitivt viktige for hvordan mange jenter og kvinner ser 

på seg selv. En britisk undersøkelse viste for eksempel nylig 

at jenters vurdering av egne kropper henger klart sammen 

med selvtillit på andre områder: Et negativt kroppsbilde 

har «omfattende negative konsekvenser både for jenters 

akademiske prestasjoner og deres sosiale liv.»1 Uoppnåelige 

og «obligatoriske» skjønnhetsidealer har ekte og alvorlige 

konsekvenser som spiseforstyrrelser, angst og depresjon. 

Samtidig er det verdt å spørre seg hvilke aspekter ved 

selvbildetematikken som levnes mest plass og har lettest 

for å nå fram i den offentlige samtalen. Og ikke minst: hvilke 

stemmer og perspektiver som får delta i diskusjonen; får være 

med å bestemme hva som er «viktig» eller «mindre viktig» å 

ta opp. Hvem har definisjonsmakten? Hvem har adgang til det 

universelle? Den feministiske filosofen Nancy Fraser er blant 

dem som har framhevet «deltakelse på like vilkår» som en 

forutsetning for rettferdighet. Det er noe vi alle må jobbe aktivt 

for å fremme.

Diskusjonen om representasjon og mangfold gjelder ikke bare 

den generelle samfunnsdebatten, men også den feministiske 

samtalen. Den danske feministen Aphinya Jatuparisakul 

skriver i dette nummeret om hvordan det vestlige bildet 

av thailandske kvinner, særlig det som nedsettende blir 

kalt «kjøpekoner», har virket inn på hennes selvforståelse 

gjennom oppveksten, og konfronterer også feminister 

med sine fordommer. Hun spør: Er det plass til min mor i 

mainstreamfeminismen? 

1 https://www.information.dk/kultur/2015/01/negativt-kropsbillede-begraenser-
unge-kvinder-goer

Hvordan ser det feministiske selvbildet ut i 2016? Spørsmålet 

er en av tre røde tråder i dette temanummeret. Den 

danske feministen Emma Holten skriver blant annet om 

interseksjonalitet i sammenheng med det hun kaller «det 

kvinnelige blikket». Hanne Linn Skogvang kommer, i likhet 

med Jatuparisakul, inn på spørsmålet om «hvit feminisme» i 

sin artikkel om det «fobiske ordskiftet». I en tid der feminisme 

blir stadig mer populært, er det desto viktigere å vende et 

kritisk blikk mot feminismens blindflekker. «Å anerkjenne 

andres opplevelse, og samtidig ens egen posisjon, er verken 

ensbetydende med identitetspolitikk eller relativisme,» skriver 

Skogvang.

Et annet hovedfokus har vært selvrepresentasjon i kunst og 

litteratur. Vi har snakket med diverse kunstnere og musikere 

– så vel som en eventyrforsker – om hvordan kunst, litteratur, 

fotografi og musikk kan brukes som midler for selvframstilling 

og -forståelse. Artisten Jessica Sligter har skrevet om studioet 

som et kjønnet rom. Vi er også så heldige å kunne vise fram 

noen av arbeidene til fotografen og den «visuelle aktivisten» 

Zanele Muholi, som i en årrekke har dokumentert det sør-

afrikanske LHBTQ-miljøet i sine portrettserier.

Vi har også villet sette diskusjonen om selvbilder inn i en 

større kontekst, og flere av bidragsyterne vender et kritisk 

blikk mot de historiske og økonomiske premissene for den 

samfunnsmessige diskusjonen av selvbilde-tematikken. 

«Hva med å bytte ut ’meg’ med ’oss’?» spør Kari Kristensen 

i sin kommentar. Danske Madame Nielsen utfordrer oss 

til å «vende [selvoptagetheten] ryggen og i stedet blive et 

menneske i verden, et politisk væsen».

Jeg er ikke så ofte i Vigelandsparken, men når jeg først er der 

fanges oppmerksomheten aller mest av selve mangfoldet. De 

menneskelige situasjonene og typene som er meislet ut av 

granitten får først sin fulle virkning betraktet som helhet, sett 

i forhold til hverandre og til de levende besøkende som står 

rundt med selfiestengene sine. «Det er netop i oplevelsen af 

forskelle, at verden træder frem i al sin kompleksitet», sier 

Madame Nielsen i dette nummeret av Fett. Det er verdt å 

huske på at for at et samfunn skal være mulig, må vi være 

mange, og forskjellige.  

 

Hedda Lingaas Fossum
Redaktør

selvforståelse, utøver påvirkning på hvordan vi lever våre liv, 

og kan virke hemmende også på hvilke politiske muligheter vi 

ser på som tilgjengelige. 

«Saken er at jeg, som alle andre mennesker i verden, må 

forholde meg til sosialt konstruerte kategorier som har 

innvirkning på mitt syn på meg selv, andres syn på meg og 

min oppfatning av andres syn på meg», skriver Nora Mehsen 

fra Skeiv Verden i dette nummeret. 

Er du feminist er du antagelig over gjennomsnittlig bevisst 

på hvordan kjønnsroller påvirker deg som person, både på 

det indre og ytre plan. Men er vi alle like bevisste på hvordan 

andre identiteter – selvopplevde og tilskrevne – virker 

sammen med kjønn for å forme vår selvforståelse og våre 

muligheter? De siste årene har det vært økt fokus på begrepet 

interseksjonalitet, introdusert av teoretikeren Kimberlé 

Crenshaw for å begrepsliggjøre nettopp hvordan krysninger 

mellom ulike identiteter påvirker ulike mennesker ulikt

Ta medieframstilling som ett eksempel. Kadra Yusuf tok i fjor 

opp hvordan ingen norske dameblader de siste årene har 

hatt ikke-hvite modeller på forsidene sine. En ny bok, Hvit PR, 

stiller det samme spørsmålet: Hva gjør det med deg å aldri bli 

speilet i den visuelle hverdagen? Tilsvarende kom det tidligere 
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eg har alltid følt at jeg har for mange merkelapper, at jeg er 

«for annerledes». Jeg har alltid vært opptatt av å ikke besvæ-

re andre mennesker med pronomen, adjektiv og hvordan de 

skal se på meg, heller latt andre kalle meg hva de ville og sette merke-

lapper på meg slik det passet dem. Det var jo tross alt enklest for alle – 

utenom meg, da. For hver eneste dag var det noen som ville kalle meg 

noe nytt, ville sette en merkelapp på meg som overhodet ikke stemte, 

og hvis jeg en sjelden gang faktisk sa ifra, valgte de stort sett å se vekk 

fra det. Men for det meste holdt jeg tyst. Tenkte at jeg hadde for mye å 

si, eller for mye annerledes og forvirrende å komme med, at det ikke 

engang var noe vits å prøve. For hvis jeg ikke skjønte meg selv, hvordan 

skulle jeg forklare meg selv til andre? 

Jeg var fjorten første gang noen spurte meg om jeg var homofil. På 

den tiden var jeg en troende muslim med heldekkende hijab. Tanken på 

at noen andre så på meg som homofil, gjorde meg redd, småkvalm og 

litt glad. Jeg visste og har alltid visst at jeg er tiltrukket av kvinner, men 

jeg var så besatt av å ikke plage noen med identiteten min at jeg føyde 

tekst: Haboon Yazmin Warsame

illustrasjon: Simen Østad

M e r k e- 
l a p p e r

Å tilpasse seg andres 
forventninger var det 

enkleste for alle – bortsett 
fra meg. Etter hvert har jeg 
lært meg å besvære folk.

meg etter det andre ønsket å se meg som: den gang var det en prak-

tiserende, somalisk muslim uten noen guttevenner, uten tatoveringer, 

og i hvert fall ikke homofil. Familie og venner holdt fast ved denne illu-

sjonen, og jeg spilte med. Som en marionett ble jeg styrt av familie og 

venner, og hver dag gikk fra å være min egen, til å bli et skuespill. Helt 

til alt raste sammen og leddene mine ikke lenger orket å bli styrt oven-

fra. Jeg var atten da jeg tok avstand fra Islam og tok av meg hijaben. 

Jeg kuttet ut all form for organisert religion, og per dags dato er jeg ver-

ken troende eller ikke-troende.  Fra jeg gikk ut av religionen og til i dag 

har det vært en evig berg-og-dalbane, og det virker som om jeg skifter 

identitet for hver dag som går. Forandringen fra å være det mennesket 

folk hadde skapt for meg, til å kunne bestemme selv hva og hvem jeg 

er, var skummel i starten. Jeg følte alt gikk for fort. For med engang jeg 

gikk ut av religionen, rullet det masse spørsmål inn som jeg ikke hadde 

tatt meg tid til å stille meg selv. Alt jeg visste, var at jeg ikke trodde på 

Gud, og jeg trodde at det var svar nok. Jeg fikk spørsmål som: Hvis 

du ikke er muslim, hva er du da? Er det fordi du vil drikke? Er det fordi 

du vil være sammen med gutter? Er du homofil? Skal du ta masse ta-

toveringer og bli helt vill nå? Det ble så mye på en gang at det eneste 

jeg klarte å gjøre, var å ta så stor avstand som overhodet mulig. Jeg 

flyttet fra Stavanger, begynte et «nytt» liv i Oslo, startet på en linje hvor 

feminisme, seksualitet og kjønn var mer i fokus og forskjellige former 

for selvrepresentasjon var akseptable. Det var i denne byen jeg endelig 

følte jeg fant svar på alle spørsmålene jeg ble stilt, og det var i denne 

byen jeg fikk støtte fra mennesker som ikke kjente meg som noe annet 

enn Haboon. Dette var mennesker som ikke hadde sett meg i hijab, ikke 

hadde noe annet bilde av meg enn det jeg presenterte for dem. De ble 

kjent med meg samtidig som jeg ble kjent med meg selv. Og friheten 

til å være meg selv har gitt meg selvtilliten til å ta opp så mye plass jeg 

bare vil. Friheten ga meg selvtilliten til å besvære folk, rette på folk og 

erkjenne ovenfor meg selv hva og hvem jeg er, og samtidig tørre å si 

det høyt. Jeg er en tjue år gammel norsk-somalisk, agender, sosialis-

tisk, feministisk, panseksuell «kvinne» som per dags dato ikke tilhører 

noen religion, og disse merkelappene er jeg helt tilfreds med - noe jeg 

aldri trodde ville skje.

J


