
 

 

 

Livias historie 

 

For fire år siden fikk Livia brystkreft. Hennes historie om sykdommen og hennes 

tanker om hvordan hun fikk nettopp denne sykdommen representerer et syn på kropp som 

jeg ofte møtte på mitt feltarbeid i Roma. Hennes historie er godt egnet til å illustrere et 

syn og en holdning som jeg mener mine informanter hadde felles.  

 

”Da jeg ble syk var jeg 26 år. Jeg bodde hjemme hos foreldrene mine og skrev på 

min avsluttende oppgave på universitetet. Jeg hadde kjærlighetssorg og var veldig 

ulykkelig. I familien min var det ikke rom for å være ulykkelig. Foreldrene mine levde i et 

dårlig ekteskap og stemningen i huset var dårlig. Den mellomste søsteren min var svært 

temperamentsfull. Hun gråt ofte. Hun beslagla den kvoten for gråt som var i huset. Det 

var ikke rom for meg til å gjøre det samme. Det ville blitt for mye for moren og faren min. 

Den minste søsteren min var for liten til å forstå noe på den tiden. Jeg beskyttet henne så 

godt jeg kunne. Jeg satt hjemme hver dag og skrev på oppgaven min. Hver dag kom 

lillesøsteren min hjem i pausen for å spise lunsj. Jeg pleide å stå klar med maten til 

henne. Hun spiste maten jeg laget, og jeg spiste restene etter henne når hun hadde dratt 

tilbake på skolen. Noen ganger spiste jeg ikke i det hele tatt. Faren min var nesten aldri 

hjemme, og moren min var ofte syk. Både det at han aldri var hjemme og det at hun var 

så mye syk tror jeg skyldes det dårlige ekteskapet de hadde.”  

 

Livia fortalte at mens hun satt hjemme det året og skrev oppgaven sin ble hun mer 

og mer deprimert. Allikevel måtte hun hele tiden lage mat og vaske. Venninnene hennes 

sa til henne at hun burde flytte hjemmefra. ”De behandler deg som en hushjelp”. Men 
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Livia fortalte at hun ikke ville flytte. Hun var bekymret for at lillesøsteren ikke kunne 

klare seg uten henne. Jeg spurte henne om det virkelig var behov for at hun gjorde alle 

disse tingene i huset. Om det virkelig var et krav fra familien. Jeg kunne ikke forstå at 

dette behovet var der, siden jeg visste at familien hadde hushjelp i flere timer alle 

hverdager og en annen person som kom og hjalp dem med andre praktiske ting.  

 

”Det var kanskje ikke et praktisk behov der. Men for meg var det et behov for å 

gjøre disse tingene. Faren min har tre døtre. Jeg vet at han alltid har ønsket seg en gutt. 

Jeg har tenkt at det var meg som skulle vært den gutten. Jeg gjorde alle de tingene jeg 

trodde faren min ville jeg skulle gjøre. I mange år red jeg, selv om jeg hatet det. Jeg 

spilte tennis og gikk på svømming, selv om jeg ikke var noe god. Alt fordi faren min ville 

det. Men jeg kom likevel til kort. Jeg ble ikke noe flink. Jeg tok det igjen på andre måter. 

Intellektuelt hadde jeg mye å stille opp med. Noen ganger følte jeg meg som en 

kjempestor hjerne med ben i faren min sine øyne.”   

 

Til slutt ble det for mye for Livia, hun forstod at hun var deprimert og begynte å 

gå i behandling hos en psykoterapeut. Allikevel var det ingen i huset som tok hensyn til 

henne og ting bare fortsatte slik de hadde gjort tidligere.  

 

”Det var på ferie i Madrid at jeg oppdaget en kul i det ene brystet. Jeg forstod 

ikke med en gang hva det kunne være. Allikevel ble jeg nok redd. Jeg begynte å gråte for 

alt mulig. Når jeg ser tilbake på det tror jeg at jeg underbevisst forstod at jeg hadde fått 

kreft. Jeg reiste tilbake til Roma og dro på sykehuset. Der undersøkte de meg, og fant ut 

at jeg hadde brystkreft. Jeg måtte operere og etter operasjonen måtte jeg gå på cellegift.” 

 

”Etter operasjonen skjedde det noe merkelig.  I det øyeblikket jeg våknet opp på 

sykehuset var jeg ikke lenger deprimert. Det var som om legen hadde operert bort 

depresjonene sammen med svulsten.” 
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I tiden som fulgte etter operasjonen gikk hun på flere kurer med cellegift. Hun 

mistet håret og var mye syk og sliten. Allikevel ble det stilt krav til henne fra familien. 

Hun fortsatte å gå i psykoterapi.  

 

Det hører til sjeldenheten at kvinner i tyveårene får brystkreft. Livias tilfelle var 

derfor spesielt. Livia hadde en forklaring på hvordan det kunne ha seg at hun ble syk på 

 denne måten, selv om det stred mot all statistikk, i forhold til at hun ikke hadde 

noen i familien som hadde kreft og at hun heller ikke var i den typiske alderen for å få 

det.  

 

”Hva er brystet? Det er den kroppsdelen kvinner bruker når de gir av seg selv til 

andre. Jeg hadde fått kreft i det venstre brystet. Det er hjertesiden. Gjennom brystet 

hadde jeg gitt av hjertet mitt. Men jeg var sliten av å gi så mye til andre, til familien min. 

Moren min, faren min og søstrene mine. Jeg var så sliten av det at jeg rett og slett ble 

syk. Jeg var utslitt av å sette familien min foran meg selv, men jeg klarte ikke å slutte å 

gjøre det. Og familien min klarte ikke å slutte å ta imot, selv etter at jeg ble deprimert. 

Derfor ble jeg syk av kreft.” 

 

”Det var kroppen din som sa fra til deg?” 

 

”Ja, det kan du si det var.” 
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Innledning 

 

Problemstilling og tema 

 

Under mitt feltarbeid som fant sted i Roma fra juni til desember 2002, var mitt 

mål å undersøke kvinners forhold til sin egen kropp. Jeg hadde en rekke spørsmål da jeg 

reiste til Roma, og enda flere dukket opp i løpet av feltarbeidet. Hvordan er romerske 

kvinners forhold til sin kropp og hvordan utvikles dette forholdet? Hvilke faktorer er med 

på å påvirke denne utviklingen? Hvordan foregår samspillet mellom en kvinne og hennes 

omverden når hun sosialiseres til kvinne? Hvordan påvirker omverdenen, for eksempel 

via media? Hvor mye har oppvekst og oppdragelse å si for en kvinnes utvikling av 

forholdet til sin kropp? Hvor mye har det å si hvilket klasselag hun kommer fra?   

De livshistoriene jeg samlet dreier seg mye om barndom og oppvekst, aspekter det 

er viktig for meg å se nærmere på. Jeg ble også interessert i måten kvinnene snakket om 

sitt forhold til sin kropp og hvordan denne omtalen hadde et psykologisk aspekt ved seg 

som jeg ønsker å se nærmere på.  Jeg ønsker å se deres problemer med sin egen kropp, og 

da særlig i forhold til vekt og slanking, i lys av deres sosialiseringsprosess. Jeg stiller 

spørsmål om ikke denne sosialiseringsprosessen kan ha hatt mer å si for deres utvikling 

av forholdet de har til sin kropp, enn mer åpenbare påvirkningskilder som for eksempel 

media eller skjønnhetsidealer. Jeg vil argumentere for at mine informanter snakket om sin 

kropp innenfor en psykologisk diskurs, og jeg vil se de psykologiske forklaringer de gav i 

lys av et klasseperspektiv og i lys av Pierre Bourdieus teorier om habitus og felt. Jeg 

arbeider ut fra en hypotese om at mine informanter befinner seg mellom rester av en 

gammel familietype som kan defineres ut fra Bourdieus teorier som et felt (Bourdieu 

1995), noe jeg skal komme tilbake til, og en moderne verden hvor denne familietypen er i 

ferd med å miste fotfestet. Dette igjen har ført til et samspill mellom mine informanter og 

deres foreldre som gjennom deres oppvekst har påvirket deres forhold til sin kropp på 

ulike måter.  
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Bakgrunn for at jeg har skrevet denne oppgaven. 

 

Hvorfor kropp? 

Utgangspunktet for valg av mitt tema var en interesse for kropp som har vært med 

meg siden ungdomsårene. Jeg vokste opp på 80-tallet, et tiår jeg oppfattet som en relativt 

avslappet periode i forhold til kropp. Våre idealer, filmstjerner og popstjerner var kanskje 

ekstreme og spesielle, men mine jevnaldrende og jeg gikk i vide klær og var mer opptatt 

av om merket var ”BALL” eller ”Poco Locko” enn hvordan kroppen så ut under klærne. 

På begynnelsen av nittitallet ble ”bodyen”, en ettersittende topp, moderne og de første 

jentene som gikk med den var ”gærne” som turte å vise seg i noe så trangt. Fra da av ble 

klærne mer og mer kroppsnære eller kroppsavslørende, og slik jeg opplevde det fulgte det 

av dette en større og større fikseringen på kropp. Supermodellen tok plass som ideal ved 

siden av filmstjerner og popstjerner, og fokuset på slanking økte. Min interesse for kropp 

stammer fra å ha opplevd og observert kroppens viktighet og hvordan dette kan føre til 

problemer. Jeg har i mange år vært nysgjerrig på hvordan dette henger sammen med 

samfunnet omkring oss, og dette var grunnen til at kropp er tema for min oppgave. Da jeg 

hørte om en undersøkelse gjort på kvinners forhold til bryster, henholdsvis i England og 

Italia, begynte ideen å forme seg.  

 

Hvorfor kjønn? 

Selv om jeg i utgangspunktet ikke hadde noen stor interesse for kjønn i 

antropologien, ei heller feminisme, innså jeg snart at det var kvinnekroppen jeg var 

interessert i. Mye spennende kunne også vært sagt om mannskroppen i Roma, men det 

var kvinner mitt blikk falt på og min interesse for kropp var knyttet til. Antagelig henger 

dette sammen med at spørsmål rundt kvinnekroppen angår meg selv som kvinne mer, og 

ettersom tiden gikk så jeg at kjønnsperspektivet var umulig å komme utenom. Det var i 

det hele tatt svært berikende for skrivingen av oppgaven og feltarbeidet å bruke litteratur 

og teori om kjønn og feminisme som døråpnere for å forstå det jeg så rundt meg.  
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Hvorfor Roma?  

Det er flere grunner til at jeg valgte Roma som arena for mitt feltarbeid. I 

utgangspunktet hadde jeg tenkt at min oppgave skulle ha et større fokus på bryster enn 

det den faktisk fikk, og dette henger også sammen med valg av sted. Jeg ser på Roma 

som et sted der flere verdener møtes på mange områder. Geografisk ligger Roma midt 

mellom Italias sørlige del og nordlige del. På denne måten er Roma litt mer nøytralt i 

forhold til det som preger disse to landsdelene. Det er store kontraster mellom nord og sør 

og romere vil ikke identifisere seg med verken det ene eller det andre. Dermed befinner 

de seg mellom det tradisjonelle Middelhavet og det moderne Sentral-Europa også mentalt 

sett. Dette gjenspeiles også i kvinneidealet. Den amerikanske skjønnheten, brakt til Roma 

via Skandinavia er den høye, slanke, blonde kvinnen. Fra da Anita Ekberg badet i 

Trevifontenen i ”La Dolce Vita” og frem til i dag hvor ingen land unngår at Cameron 

Diaz smiler ned fra kinoplakater. Samtidig er den mediterranske skjønnheten fremdeles 

sterkt forankret i folks kollektive minne. Det er en mørk og mystisk kvinne med 

kvinnelige former og en viss moderlighet over seg. Moren er en viktig figur i Italia, og 

symbolet på mor er Jomfru Maria (Schneider 1971). Den katolske kirke har sitt høysete i 

Roma, og det er ingen tvil om at religion spiller en stor rolle for mennesker der, enten de 

er aktive kirkegjengere eller ikke. Dette reiser etter min mening også mange spørsmål 

rundt kvinners forhold til kropp. Hva gjør Madonnatilbedelsen med kvinners tanker rundt 

det å bli mor? Hva slags tanker har man omkring bryster som livgivende for nyfødte barn 

og samtidig som seksuell attributt? På hvilken måte påvirker den katolske kirkes så 

umiddelbare tilstedeværelse kvinners forhold til sin egne seksualitet og dermed sin egen 

kropp? De befinner seg i en kultur hvor jomfruelighet er et ideal. Begrepsparet ”hore og 

madonna” er også interessant i forhold til kvinners kropp. Mange har et ideal som virker 

ganske tekkelig, samtidig higer de unge jentene, som vi skal se, etter en plass på podiet i 

ett eller annet tv-show, hvor de kan vise frem kroppen sin og bruke den som et redskap til 

å komme seg til en karriere. I forbindelse med forhold til kropp skal vi særlig se at denne 

enten/eller forestillingen om kvinner har hatt en viss betydning.  
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Hva denne oppgaven handler om og hvorfor dette er interessant.  

 

Denne oppgaven handler kvinner som lever i Roma. Den handler om hvordan de 

lever i sitt daglige liv, om deres familier og planer og om deres tanker om den verden de 

lever i. Den handler også om deres kroppers historie, slik de fortalte dem til meg. Jeg har 

brukt tid på å observere hvordan disse kvinnene beveger seg i samfunnet; hva de gjør, 

hvordan de er; på gaten, i butikker, på restauranter, treningsstudio, i hjemmet eller i sine 

foreldres hjem. Jeg har forsøkt å se sammenhenger mellom det jeg har blitt fortalt og det 

jeg har sett og hørt.  

De viktigste stikkordene er kjønn, kropp, sosialisering og klasse. Jeg valgte 

nettopp Roma som arena for mitt feltarbeid, fordi mener jeg at disse temaene gjør seg 

sterkt gjeldene her. Dette gjelder ikke bare for stedet, men det gjelder i høyeste grad også 

for tiden. Som jeg skal komme til senere, vil jeg argumentere for at Italia opplever noe 

man kanskje kan kalle en ”kulturrevolusjon”1. Italia befant seg under mitt feltarbeid i 

2002 i en kaotisk tid. Jeg vil hevde at nettopp i dette politiske og kulturelle øyeblikket 

blir det tydelig at  politikken og kulturen har innflytelse på  kvinnesynet og synet på 

kvinnekroppen. Dette kommer tydeligere fram når jeg senere kommer inn på hvordan 

media fremstiller kvinner og hvordan media og politikk henger sammen. Dette satt også 

sitt preg på hvordan mine informanter opplevde verden rundt seg.  

En studie med fokus på kvinnekroppen i Roma under disse omstendighetene vil 

jeg hevde er interessant og viktig. Jeg forsøker å dokumentere en liten del av noe som 

skjer i et større historisk øyeblikk. Den politiske situasjonene var anspent. Silvio 

Berlusconi var statsminister og hadde øverste myndighet over statskanalene, samtidig 

som han privat eide Mediaset, det største produksjonsselskapet som i sin tur drev de 

andre tv-kanalene. Mine informanter hadde vært vitne til store omveltninger i forhold til 

moralske standarder med hensyn til hva man kunne vise på fjernsyn. Dette hadde igjen 

påvirket folks måte å kle seg på på gaten, hvor mye de viste av kroppen og hvordan de 

sminket seg. Moten var, som jeg senere skal beskrive, blitt mye mer seksualisert enn den 

                                                 
1 Med ”kulturrevolusjon” refererer jeg her til den forandringen som har funnet sted i Italia i de senere år. 
Det ligger ikke implisitt i dette at det er en endring til det bedre, i mine informanters øyne snarer til det 
værre.  
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hadde vært tidligere. Seksualmoralen var i ferd med å bli mer løssluppen enn den hadde 

vært. Holdninger til samboerskap, skilsmisser, homofili og alenemødre var under 

endring. Allikevel var saken en litt annen for mine informanter og andre med deres 

høyklassebakgrunn. Jeg mener dette politiske og historiske øyeblikket i Italia er unikt og 

at det tilbyr et innblikk i en overgangsperiode. Mine informanter kan sies å befinne seg i 

en mellomposisjon, i den forstand at de befant seg mellom sin egen klassebakgrunn og 

oppdragelse; sine foreldre og deres tradisjonelle forventninger til hvordan de skulle leve 

sine liv, og en modernisert verden og dens forventinger. Statusen og posisjonene til 

Italias høyere borgerskap og adelige befolkning var i ferd med å svekkes. Berlsuconi var 

en mann av folket og han appellerte til ”den vanlige mannen i gata”. Hans hovedvelgere 

var menn fra landsbygda uten høyere utdannelse og for mange av velgeren må hans noe 

innskrenkede kvinnesyn ha virket appellerende. Hans velgere representerer en sterk 

kontrast til mine informanter.  

I denne oppgaven kombineres altså mine temaer med en bestemt tid og et spesielt 

sted som setter dem i et sterkt og spesielt lys. Temaene, som i utgangspunktet hver for 

seg tidligere har blitt diskutert i antropologien, blir derfor satt sammen på en ny måte, og 

settingen og denne kombinasjonen kan kanskje bringe inn nye aspekter og kaste nytt lys 

over dem.  

  

Oppgavens oppbygning 

I første kapittel vil jeg ta for meg kontekst. Jeg har kalt det ”bakteppet” for de 

historiene som utspiller seg i min empiri, og under denne overskriften tar jeg for meg 

Roma som etnografisk område, en enkel skisse av de historiske og politiske 

omstendighetene, media og kvinners historie.   

 Første del av kapittel 2 handler om metoden jeg har brukt, og beskriver hvordan 

jeg gikk fram for å få innpass blant informantene og samle mitt materiale. Andre delen 

handler om de teoretiske perspektivene. Mest sentralt i dette er Pierre Bourdieu og hans 

begreper om klasse og kropp, samt feministisk antropologi og annen kroppsantropologi.  

Kapitlene 3-5 presenterer min empiri og analysen av denne. I kapittel 3 

gjenforteller jeg deler av noen av de livshistoriene mine informanter fortalte. Jeg ser på 
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hvordan disse historiene ble fortalt med en stor interesse for det psykologiske aspektet, og 

jeg diskuterer i hvilken grad dette kan sies å være et vesentlig trekk ved mine 

informanters forhold til sin egen kropp. I kapittel 4 går jeg sosialisering nærmere etter i 

sømmene. Ut fra livshistoriene og ut fra den interessen mine informanter viste for 

psykologi, ser det ut til at de mener barndom og oppvekst er noe som påvirker kropp og 

sinn også nå som de er voksne. I forbindelse med dette kommer jeg også inn på klasse. I 

kapittel 5 trekker jeg fram to fenomener som jeg anser som interessante funn ved mitt 

feltarbeid, og ser dem i forhold til hverandre. Her beskriver jeg hvordan mine informanter 

demonstrerte en motvilje mot å snakke om sin kropp i form av forholdet til sine bryster, 

men mer enn gjerne snakket som slanking og på mange måter understreket viktigheten av 

å være slank. Disse to funnene analyserer jeg i lys av et klasseperspektiv. I avlutningen 

av oppgaven konkluderer jeg og samler trådene til et forslag til en måte man kan belyse 

overklassekvinner i Romas forhold til sin kropp.  
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Kapittel 1 

 

Bakteppet for min oppgave 

 

Innledning 

I dette kapittelet vil jeg presentere stedet jeg gjorde feltarbeid. Jeg vil beskrive 

noen sosiopolitiske trekk ved det italienske samfunnet som jeg mener er interessante og 

relevante i forhold til menneskene vi skal møte i denne oppgaven, og temaet den skal ta 

for seg. Jeg vil begynne med en beskrivelse av Roma som etnografisk sted. Jeg vil 

beskrive Roma som sted slik jeg så det da jeg kom dit, gatebildet, menneskene og det 

miljøet jeg ble innlemmet i. Jeg vil deretter kort skissere den politiske og historiske 

bakgrunnen som en sosial kontekst. Jeg ønsker å formidle mitt inntrykk av at disse store 

linjene i samfunnet, som historie, nasjonal politikk og massemedia, har betydning for 

kvinners liv og posisjon i samfunnet. Jeg vil også komme inn på familiens stilling i Italia 

og til sist vil jeg ta for meg media og noen aspekter ved dette som er interessante i 

forhold til kropp. Aller først vil jeg plassere mine informanter.  

 

Informantenes plassering i konteksten 

Alle mine informanter var med få unntak fra mer eller mindre samme type 

bakgrunn. De fleste av mine informanter var kvinner og aldersmessig rangerte de fra 16 

til omtrent 70 år, men de fleste av dem var mellom 27 og 40. De fleste var enda ikke i 

etablerte familier og få av dem hadde barn. Mine informanter kom fra høyere klasser i 

samfunnet, hvor høy varierte noe. Noen fortalte at de var av adelig slekt, og andre kalte 

seg ”alta borghese”, eller høyere borgerskap. Alle hadde høyere utdanning, selv de to 

kvinnene som var over 60 år. De fleste var bosatt i sentrum av Roma i de dyreste 

områdene. De eide sine egne hus og hadde høy økonomisk kapital, selv om det ikke 

direkte dreide seg om penger, men snarer om eiendommer. De var engasjerte og hadde 

meninger om det meste og diskuterte ofte politikk, da særlig sin avsky for Berlusconi og 

den politikk han førte. Noen av mine informanter anså seg selv som feminister, men bare 
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to arbeidet aktivt med feministisk relatert arbeid. De fleste av mine informanter var 

provosert av bilde media fremla av italienske kvinner og de var opptatt av at 

utenforstående, som meg, skulle se at dette ikke var et representativt bilde av en italiensk 

kvinne.  

 

Roma som etnografisk sted 

Den tidlige forskningen som har blitt gjort i middelhavsområdet er svært preget av 

at antropologer her først og fremst har vært opptatt av landsbygda. Det er tradisjonelt stor 

forskjell på menneskene som bor i byen og på landet i disse områdene, og byene har 

havnet i skyggen av mer rurale områder. I forskning som ble utført i byene har forholdet 

mellom bourgeois og villageois fått alt for lite oppmerksomhet, og sammenligning er en 

mangel. Dette hevder John Davis i sin bok ”People of the Mediterranean” (Davis 1977) . 

En annen mangel han påpeker er bruk av historie. Jeremy Boissevain hevder i sin artikkel 

fra 1979, ”Towards a Social Anthropology of the Mediterranean”, at denne feilen også 

har å gjøre med den korte tiden som Middelhavet har blitt studert av sosialantropologer 

(Bossevain 1979). Fordi antropologene bare reiste til landsbygda, og det ikke ble gjort 

noe særlig feltarbeid i byene, fikk man ikke et holistisk bilde av regionen (Davis, 1977). 

 

Av det som har blitt gjort i Italia av arbeider er fremdeles det meste fundert i 

forskning gjort på landsbygda. Det er allikevel visse portvaktsbegreper for denne 

regionen som jeg mener er interessante å se på enten man studerer i byen eller på landet. 

Ære og skam er et av dem. Dette ble av Jane Schnider (1971) beskrevet som et system for 

sosial kontroll som oppstod i middelhavsregionen som et alternativ til annen styring som 

var vanskelig å få til blant omreisende gjetere. Jeg vil her se det som nyttig å trekke dette 

begrepsparet opp mot kvinners stilling i samfunnet (Schneider 1971). Dette begrepsparet 

brukt opp mot mitt materiale, reiser spørsmål som hvordan kvinners stilling i samfunnet 

er, og videre hvordan dette påvirker deres forhold til sin kropp. Hvis det er slik at kvinner 

bare kan påføre seg selv og andre skam, men ikke ha ære, og menn kan miste sin ære, 

men de kan ikke påføre noen skam, slik Unni Wikan (Wikan 2002) ser det, innebærer 

dette en enorm forskjell på menn og kvinner. Dette så jeg også i det italienske samfunnet, 

og dette begrepsparet har på denne måten åpnet min empiri for meg. 
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Roma - den synlige konteksten. 

Mine informanter befant seg ikke samlet slik man opplever hvis man gjør 

feltarbeid på et mindre sted, i en landsby eller lignende. Mitt feltarbeid foregikk over 

store deler av Roma. Når jeg nå skal beskrive dette stedet, vil jeg begynne i store trekk, 

og så vil jeg sette lupen nærmere det som er relevant for mitt tema.  

 

Gatebildet 

”Italienere lever livet sitt på gatene. Det er temperaturen som gjør det mulig. Vi 

spaserer om ettermiddagen i gatene. Hele familier spaserer sammen, og ungdommene 

stikker seg bort fra familiene sine for å treffe andre ungdommer, flørter og prater med 

hverandre før de tar igjen sine foreldre og går sammen med dem. Italienere kan en 

ettermiddag sette seg i bilen og kjøre til sentrum, bare for å spasere, ikke noe annet.”  

             Francesca   

  

En stor del av feltarbeidet foregikk mens mine informanter og jeg spaserte i 

gatene. Det var her vi så på folk, og her jeg lærte hvordan mine informanter så verden og 

menneskene rundt seg.  

Det er slående hvor viktig det estetiske synes å være for romere. Hvordan ting ser 

ut er ikke noe man skal la være å bry seg med. Hvis man på vei til en middag løper innom 

en Tabbacchaio for å kjøpe en liten ting til vertinnen, så må man regne med å vente. Hvis 

det skal være en gave, skal den også pakkes inn etter alle kunstens regler. Innpakningen 

er like viktig som innholdet. Slik kan det virke som det er med menneskene også. Man 

ser at de bryr seg om hvordan de ser ut. Både menn og kvinner er opptatt av at valg av 

klær og sko, hårfrisyre og smykker er gjennomtenkt, og det er lagt energi ned i valg av 

denne ”innpakningen”. Gatebildet viser folk som bryr seg om hvordan de ser ut, og de 

liker å vise det frem. 

 

Tv’s ”lettrine” 

En annen arena som er viktig å beskrive i forhold til mitt feltarbeid er media og 

fjernsynet. For meg ble gatebildet og det man så på fjernsyn på en måte flettet inn i 
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hverandre. Det man så på gaten, oppdaget jeg i mange tilfeller at jeg også hadde sett på 

fjernsynet, selv om viktigheten av skjønnhet kanskje er enda mer slående på fjernsyn. Det 

er kvinner i så å si hvert program som er til stede kun for å se pene ut.  

En rolle kvinner ofte hadde på fjernsyn var å være ”lettrine”. Å være ”lettrine”2 i 

et tv-show er mange unge jenters drøm. En typiske lettrine har langt hår, er sterkt sminket 

og pyntet, oftest i kjoler av glitrende stoffer, korte eller lange, ofte dypt utringet. Av og til 

har de ikke kjole på seg, men badedraktlignende drakter. Mange av dem står på podier og 

danser. De smiler nesten hele tiden. Kroppene deres er slanke, men som regel har de 

veldig store bryster i forhold til kroppen.  

Det kan synes som om lettrinene representerer et ideal og at unge kvinner til en 

stor grad tar denne ideen om hvordan en kvinne skal være med seg ut på gaten. Også 

mange av de voksne kvinnene som vandret rundt i gatene var tydelig inspirert og påvirket 

av den kvinnetypen som fjernsynet presenterte. Det kunne synes som om det var 

fjernsynet mange kvinner lot seg inspirere av når de kledde seg før de skulle gå ut. Blant 

ungdommen kunne man tydelig se inspirasjonen av det italienske MTV. Dette førte til at 

de yngre menneskene kledde seg på en måte som fremhevet kroppen i stor grad. Bare 

mager, bryster som ble fremhevet med dype utringninger, korte skjørt og høye hæler. Det 

mest påfallende for de helt unge var kanskje de karakteristiske ”Miss Sixty” buksene som 

den sommeren jeg startet mitt feltarbeid gikk som en farsott over hele Italia. (Merket var 

også populært i Norge og resten av Europa, men det produseres i Italia.) Denne trange 

olabuksen med ekstremt lavt liv var en del av motebildet. De færreste sperret øynene opp 

for en ”Miss Sixty” bekledd 12 åring hvor den trange buksens linning går langt nedenfor 

hoftekammen foran og som bak avslører toppen av en g-streng truse som skjuler den 

øverste delen av rumpesprekken. Toppen slutter godt over navlen. Det samme 

klesmerket, og mange andre, lager klær for ungdom som er ekstremt avslørende i forhold 

til hvordan kroppen de har under klærne ser ut. Klærne skal også være sexy på 

forskjellige måter, enten de er ekstremt avslørende eller fillete og ”vampete”, som for 

eksempel nettingstrømper med hull og sikkerhetsnåler, som på en måte bringer tankene 

                                                 
2 Lettrine kalles de kvinnene som opptrer i de ulike fjernsynsprogrammene som assistenter til 
programlederen eller bare som ”pynt”. Det er som regel ikke forventet at de skal si noe eller komme med 
andre innspill til programmet utenom å være der og kanskje gjøre en liten ting, som å snurre et spillehjul 
eller lignende.  
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hen på 70-tallets punk, men også på prostitusjon. Et populært klesmerke som printer sin 

logo over brystet på t-skjortene de selger heter “Pornstar” med den følge at 12 år gamle 

jenter går rundt med ordet “Pornstar” skrevet over brystet. Dette er kun eksempler på den 

enormt seksualiserte moten som var for unge og også eldre kvinner. Moten og media 

henger sammen, og et av leddene mellom dem er reklamen. Alle disse instansene i 

kulturen viste et bilde av kvinnen som seksualiserte objekter.  

Det er ikke vanskelig å få et inntrykk av et skjønnhetsideal i media. Man skal 

være slank, høy, ha lange, pene ben, langt hår og et vakkert ansikt. Dette idealet i seg selv 

er ikke spesielt. Vi finner det samme idealet, mer eller mindre, i de andre vestlige 

landene, selv om dette varierer i uttrykk. Det er slående at det vises så liten interesse for 

hvem disse kvinnene er utover hvordan de ser ut. Ut fra hva jeg så på fjernsynet virket det 

ikke som om disse kvinnene var på skjermen av noen annen grunn enn at de skulle ta seg 

ut.  

 

Gatas ”burrina” 

De kvinnene som så ut til å ha lettrinene på fjernsynet som sitt ideal, var også en 

type kvinner som man kan beskrive i generelle trekk. Det var den kvinnetypen mine 

informanter kalte ”burrina”3.  Burrina var en ganske nedsettende betegnelse på kvinner. 

Utrykket brukte de både på detaljer, og på hele personer. Hvis vi gikk og så i butikker 

kunne informantene se på et plagg, men så komme til at det kanskje var ”litt burrina”. Det 

kunne være et par sko med litt for høy hæl enn det de vanligvis brukte, eller det kunne 

være en bluse men for dyp utringning. Kvinnetypen som de beskrev som ”burrina” var 

det ingen av mine informanter som ønsket å ligne på. Hun ble sett ned på og kommentert 

når vi gikk på gaten. Denne kvinnetypen hadde klær som som regel var ganske billige og 

av dårlig kvalitet. De hadde ofte mye sminke og langt hår, som på fjernsyn. Ofte hadde 

de mange smykker, og påkledningen var veldig feminin, som regel skjørt og bluser, eller 

trange olabukser. Mye smykker og belter i metall, solbriller og vesker med gullmalte 

detaljer eller glitrende steiner, ofte med et designernavn på, Gucci eller Versarce, enten 

                                                 
3 Direkte oversatt betyr ”burrina” budeie. Det er allikevel ikke bare en diskriminerende undertone i forhold 
til folk fra landet som ligger i dette utrykket. En ”burrina” kan godt se urban ut, på sitt vis. Men hun er 
vulgær og lite sofistikert. Bruken av uttrykket må derfor ikke forstås dit hen at det antyder en budeieaktig 
kvinne. Det som synes mest tilsvarende her i Norge vil være å kalle noe ”harry”.  
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originaler eller kopier kjøpt hos en av de mange gateselgerne. Denne kvinnetypen var det 

mine informanter så ned på og for en hver pris ikke ville ligne.  

 

”Klasseskiller” 

Mine informanter gikk som alle andre romere og spaserte ute i gatene. De gikk ut 

og spiste på de små restaurantene i det historiske sentrum av Roma eller i Trastevere.  De 

fleste av dem bodde i nærheten av det historiske sentrum. De eide sine leiligheter selv, 

eller familien deres eide dem. Livia bodde like ved Pantheon i det historiske sentrum av 

byen. Hennes leilighet lå i et hus hvor familiens navn stod på veggen utenfor. Familien 

hennes hadde eid denne bygningen i hundre år. Nå var det flere leiligheter i bygningen 

enn det hadde vært i tidligere år. Foreldrene til Livia bodde øverst, og Livia bodde i 2. 

etasje. Det var høyt under taket og møblene var gamle og tunge. Nede foran inngangen 

stod portneren eller sønnen hans, som av og til så etter for faren sin hvis han var et ærend. 

Sønnen var 18 år og pleide å stå og fikse på motorinoen eller mobiltelefonen sin. Han 

slengte alltid bemerkninger etter oss når vi gikk forbi, ofte dreide de seg om Livias culo 

(bak). Livia sa hver gang at hun skulle ta det opp med moren sin, men hun glemte det 

alltid. Det var som om det viste meg et gammelt klasseskille som var i ferd med å rakne 

og få mindre betydning. Bygningen som hadde familiens navn, var delt opp i leiligheter 

og portneren hadde ingen respekt, men ropte vulgære ting etter sin arbeidsgiver. Selv i 

den synlige, hverdagslige konteksten kommer denne ”kulturrevolusjonen” fram. Skillet 

mellom portnerens sønn og Livia er et annet skille enn det som er mellom moren til Livia 

og portneren. Livia gjorde aldri noe med de obskøne slengbemerkningene hun fikk fra 

portnerens sønn. Kanskje fordi skillet mellom Livia og portnerens sønn ikke i like stor 

grad var det man kanskje kan kalle et skille mellom den herskede klasse og den 

arbeidende klasse. Selv om det var familien til Livia som var arbeidsgiver og portneren 

som var arbeidstaker, var det ikke det samme skillet som for en generasjon tidligere. Man 

kunne nesten se det som snudd på hodet i og med at de som tidligere hadde vært den 

arbeidende klassen nå stemte på de politikerne som hadde makten, mens de som kan 

kalles den tidligere herskende klasse stemte på opposisjonen som på det tidspunktet ikke 

hadde noe makt.   

 

 20



Kroppene 

Når man skal studere kropp i Roma er det interessant å vite at mange mener at 

romere har et spesielt utseende. Ikke alle romere har dette romerske preget, men man kan 

ofte høre at han eller hun ser veldig romersk ut. Min italiensklærer fortalte meg at det 

finnes en spesiell italiensk kvinnekropp. Den typiske italienske kvinnen er ikke så veldig 

høy, hun har ganske lange og slanke ben i forhold til resten av kroppen. Hun er kort i 

livet, det vil si at hun har kort avstand fra nederste del av ribbena til hoftene. Hun har 

tunge bryster som ofte blir mye større når hun blir eldre, smale skuldre og olivenfarget 

hud, mørke øyne og mørkt hår.  

Italia har hatt et stort kulturelt mangfold siden før Romertiden. Det har vært slaver 

og erobrere fra nord og sør, og det italienske folket har ikke noe ensartet typisk utseende. 

De kan være blonde eller rødhårede og de kan være mørke i hud og hår. Allikevel fant jeg 

altså denne ganske konkrete beskrivelsen av den typiske italienske kvinnen. Da jeg spurte 

Livia om hun hadde noe synspunkt på dette, var hun enig med min italiensklærer. Men 

hun sa også at i det miljøet hun var i ville jeg ikke så lett finne mange kvinner med disse 

karakteristikaene. Livia selv er blond med grønne øyne, og mange av mine andre 

informanter var heller ikke særlig mørke. Hun sa at denne typiske italienske kvinnen nok 

var lettere å finne på den italienske landsbygda. Implisitt betydde det at mine 

informanters aner ikke kom fra den italienske landsbygda, men snarere fra andre land i 

Europa, hvor de hadde måttet hente ektefeller for å unngå å vanne ut det adelige blodet. 

Kroppstypene er noe av det mine informanter mente var med på å skille dem fra de andre.   

 

Medias kvinnesyn  

Da jeg var på feltarbeid i 2002 var Silvio Berlusconi det sentrale navnet både når 

det gjaldt politikk og media i Italia. Den ”kulturrevolusjonen” som har skjedd i Italia de 

siste årene er på mange måter forbundet med Berlusconi. Selv om det ikke er han alene 

som har ansvaret for de forandringene som har skjedd, er han for mange et symbol på 

dem. De forandringene som har skjedd i forhold til kvinnesynet er relevante å ta for seg 

her. Jeg mener det er viktig å gå litt inn i denne tematikken fordi mine informanters 

fortellinger bør sees i lys av konteksten de blir fortalt i, nemlig et land i sterk forandring. 

Medias nye rolle og det kvinnesynet som blir presentert her er en viktig del av denne 
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konteksten. Mange av mine informanter beskrev et kaos forbundet med forandringene i 

politikken. Makthaverne hadde enorm makt i både politikken og i media og måten de 

proklamerte sine verdier og idealer på, påvirket samfunnets holdning til kvinner på en 

spesiell måte. Vi skal se at kvinner fremstilles på en måte hvor viktigheten først og fremst 

tillegges deres kropp og utseende. 

 

Forhold til politikk og historie 

Jeg vil nå gå noen år tilbake og beskrive i korte trekk noen punkter i Italias 

politiske historie; hva som har skjedd og noe av det som har ført til at situasjonene er slik 

den er i dag. Som journalisten Tobias Jones sier:  

 

”Identifying Berlusconi with his country is an unnecessary compliment to the former, and 

definitely an unkind slur to the latter. Italy is not a single entity but rather a country of two 

opposite sides. The country is in fact, probably as divided now as it was during the civil wars of 

the 1940s and the 1970s. There’s the same visceral loathing between two halves of the country… 

one half looks with absolute contempt at the other.” 

(Jones 2003) 

 

 Jones beskriver som vi ser her at landet er delt i to halvdeler som står mot 

hverandre. Alle mine informanter kom fra den ene siden, og de ser ”with absolute 

contempt” på den andre siden. De plasserer seg på venstresiden i politikken, og har 

ingenting til overs for det styre som var i landet i 2002. Men den rent politiske kontrasten 

er bare en av flere grunner. Andre er holdninger de gav utrykk for som blant annet har å 

gjøre med klasse og med kjønn. Mine informanter forholder seg svært kritisk til 

kvinnesynet på ”den andre siden”. Dette kommer frem i måte de snakker om dette, men 

også, som jeg skal komme nærmere inn på, gjennom måten de indirekte forholder seg til 

kroppsidealet som presenteres. Man kan si at de ikke har mye valg når det gjelder å på en 

eller annen måte forholde seg til det kroppsidealet som vises til dem gjennom media, men 

de kan jo selv velge hvordan de ønsker å forholde seg til det. Jeg ser det som interessant å 

komme inn på det dilemma det er å skulle forholde seg til et skjønnhetsideal som 

presenteres av ens motsats i de fleste verdioverveininger. Et interessant spørsmål å stille i 
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denne forbindelse blir derfor; hvor mye lar mine informanter dette påvirke det forholdet 

de selv får til sin egen kropp?  

 

Et historisk tilbakeblikk 

Italia er et land med en ganske annerledes historie enn mange andre land i Europa. 

Historien forteller også om et splittet land, både politisk, geografisk og sosialt. Italia ble 

ikke forent før i 1861, det såkalte ”Risorgemento”. På mange måter var denne foreningen 

bare en forening i navnet. Italienere snakket fremdeles sine egne dialekter som var så 

ulike at de var mer som forskjellige språk å regne. Selv om landet var forent var folk mer 

patriotiske til sine landsdeler og byer enn de var til Italia som nasjon. Særlig mellom nord 

og sør var og er det store motsetninger (Sassoon 1997).  

I det nye italienske monarkiet som kom til på slutten av 1800-tallet, var det bare to 

prosent av befolkningen som hadde stemmerett. Italia på den tiden var å regne som et 

peasantsamfunn. Mer enn 50 prosent levde av landbruk og 28 prosent levde av gruvedrift 

(Hopkinson 2002). Første verdenskrig skapte et behov for økt organisering av samfunnet 

og i 1914 ble sosialistpartiet dannet, og i 1919 kom det første katolske partiet. Mussolini 

overtok fra liberalistene i 1922 (Sassoon 1997). I 1938 allierte Mussolini seg med det 

nazistiske Tyskland og mange, særlig intellektuelle, som før hadde vært medlemmer av 

fascistpartiet vendte det nå ryggen og blir med i motstandsbevegelsen. 

Motstandsbevegelsen bestod dermed av intellektuelle eks-fascister, kommunister og 

katolikker. De stod sammen som anti-fascister, men klarte allikevel ikke å lage en 

enhetlig koalisjon, slik tilsvarende bevegelser klarte i Frankrike og Jugoslavia. 

Motstandere bestod egentlig av tre politiske partier; kommunistpartiet, sosialistpartiet og 

det kristendemokratiske partiet.  

Da regjeringen kollapset for førtisjuende gang, ble monarkiet avskaffet og ”Den 

første italienske republikk” ble dannet etter folkeavstemming i 1946. Kristendemokratene 

var etter krigen, og helt fram til 1990-tallet, de som dominerte med kirken og dens 

organisasjoner og paven på sin side, men de hadde vanskeligheter med å finne allierte. 

Landet var splittet med to politiske poler som lå langt fra hverandre. Kristendemokratene 

klarte aldri å svekke det gamle kommunistpartiet som hadde all makt visse steder i Nord-
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Italia (Sassoon 1997). Katolikkene var i mindretall ved begynnelsen av 1960-tallet 

(Baranski 2001). 

På slutten av 60-tallet begynte studenter i Italia å protestere mot dårlig politisk 

ledelse. Det var disse opprørene som åpnet for de store forandringene som skulle finne 

sted i Italia etter 1968. En langvarig virkning ble en forandring i holdninger til 

seksualmoralen som en reaksjon mot den strenge katolske og kommunistiske moralen. 

Regjeringen innførte gratis helsetilbud til alle og økte pensjonene. Dette tok en stor del av 

nasjonalbudsjettet. Samtidig økte oljeprisene. Dette påvirket Italia i stor grad fordi de 

importerte all sin olje fra OPEC land, og inflasjonen startet. (Hopkinson 2002). Et viktig 

vendepunkt i denne historien var den kalde krigens slutt og Berlinmurens fall i 1989. 

Kommunistpartiet brøt med de fleste kommunistiske ideer og gikk over til å kalle seg Det 

demokratiske venstreparti. På dette tidspunktet hadde Italias økonomi gjennomgått to 

store forandringer. Fra å være et jordbrukssamfunn ble det på 1960-tallet en industrimakt, 

og innen 1980 hadde landet etablert seg som et postindustrielt samfunn, og tatt igjen 

Tyskland, Frankrike og England. Italienere hadde nå, slik som franskmenn, tyskere og 

engelskmenn, både farge-tv med fjernkontroll, mobiltelefoner, bærbare pc’er og 

oppvaskmaskiner. Andelen av befolkningen som drev jordbruk sank, slik den gjorde i 

mange land, og det samme gjorde fødselsraten. Folk sluttet mer og mer å gå i kirken og 

til tross for at paven motsatte seg det, begynte flere og flere å bruke prevensjon. Folk 

begynte også å bo sammen uten å være gift og å skille seg i noe større grad enn det som 

hadde vært vanlig. Italia hadde blitt et moderne velferdssamfunn, om enn et svært 

tungrodd og byråkratisk ett. I 1990 opplevde Italia en bølge av neo-liberalistisk politikk. 

Den økonomiske veksten hadde vart i to tiår. All industri var plassert i nord, og 

norditalienere ville ikke lenger betale skatter som de mente bare de fattige i sør fikk dra 

nytte av og som de selv ikke fikk noe igjen for. Dette førte til dannelsen av et helt nytt 

parti som angrep kristendemokratene fra en annen kant enn den kommunistene alltid 

hadde angrepet fra. Det nye partiet het Lega Nord, og starten på dette partiet var også 

begynnelsen på slutten av den første italienske republikk. I mai/juni 1992 blir to viktige 

medlemmer av det kristendemokratiske partiet drept. Det viste seg at de hadde vært 

involvert i mafiaen og dette undergravde folks tiltro til partiet. I Milano startet en 
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etterforskning av en rekke viktige personer, politikere og andre. Prosessen ble kalt ”Mani 

Pulite”, eller ”Rene hender”.  

Mani Pulite utviklet seg til å bli den største opprullingen av korrupsjon noen 

sinne. Nå viste det seg at det Italienske systemet var som kinesiske esker, den ene lå inni 

den andre; alle eide andeler av alt, og systemet var alt annet enn gjennomsiktig. Det som 

sjokkerte italienere flest var ikke at det hadde forekommet korrupsjon, det var derimot at 

de som ble tiltalt for korrupsjon til en forandring ikke klarte å gjøre noe med sin egen 

situasjon. Før hadde den ene mektige personen alltid andre mektige venner som kunne 

hjelpe dem ut av ulike kniper, eller de kunne betale noen for å gjøre det. Men nå var 

situasjonen den at de ikke lenge hadde noen å be om hjelp (Jones, 2003). 

Det var den sosialdemokratiske og den kristendemokratiske fløyen som fikk 

gjennomgå. Kristendemokratene hadde mistet sin kredibilitet, derfor ville man heller ikke 

lenger se gjennom fingrene når det gjaldt de metoder de hadde brukt for å tilegne seg sin 

makt. Samtidig som presset ble større innenfra kom det også et press utenfra, fra det nye 

gjenforente Europa, som krevde at hvis Italia skulle få bli med i Eurlandia, måtte de gå 

inn i det med ”rene hender”. På denne tiden var inflasjonen i Italia 7 prosent. Man hadde i 

lang tid brukt penger man ikke hadde, og som det stod i avisen Corriere della Sera; ”Det 

er ikke mer kake igjen” (Jones 2003). Det var ingen tillitt til noen lenger og kaoset økte 

helt til en i dag velkjent foretningsmann, med en sjarmerende fotballsjargong i sin makt, 

inntok arenaen. Som Silvio Berlusconi selv sa: ”midtbanen var ledig”. I januar 1994 

fortalte han på sin egen tv-kanal, at han hadde startet et nytt politisk parti, ”Forza Italia!”. 

I 1994 vant han valget og dannet koalisjon med Lega Nord (Jones 2003).  

 

Silvio Berlusconi 

I asked myself whether in present-day Italy the times were propitious recognizing a new 

ruler, and whether the circumstances existed here which would make it possible for a prudent and 

capable man to introduce a new order, bringing honour to himself and prosperity to all and every 

Italian. Well, I believe that so many things conspire to favour a new ruler, that I cannot imagine 

there ever was a time more suitable that the present.  

                                                                     Niccolo Machiavelli,1513 (Machiavelli 1961) 
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Berlusconis “Forza Italia!” oppstod under de forhold jeg her har beskrevet; et land 

hvor lederne folk hadde satt sin lit til i mange tiår hadde sveket, og folk ikke lenger visste 

hva eller hvem de skulle tro på. Etter den første republikkens fall var det Lega Nord som 

var det regjerende politiske partiet. Til partiet kom i første rekke unge menn med et 

utdanningsnivå under gjennomsnittet. Det hadde flere selvstendig næringsdrivende og 

arbeiderklassefolk enn de andre partiene, og de fleste kom fra rurale områder. ”Forza 

Italia!” ble på mange måter dannet ut fra Berlusconis mange private forretningsforetak. 

Fra de store oppgjørene med tidligere politikere hadde det oppstått en skepsis til 

profesjonelle politikere. Folk stolte nå mer på folk som i utgangspunktet hadde andre 

yrker, men som bestemte seg for å ta politiske verv, derfor hadde de såkalt ikke-

profesjonelle politikerne i denne perioden en stor fordel. Berlusconi kom inn på banen 

som en ”mann av folket”; han var sjef i sitt eget firma, han kom fra enkle kår, hadde ikke 

arvet, men tjent pengene sine selv og til og med blitt rik. Han var gift med en vakker 

tidligere nakenmodell og dette stod som en motsetning til de politikerne Italia hadde sett i 

tidligere år.  

 

Det nye media – en ”kulturrevolusjon” 

I tillegg til dette var det et behov for en ny type underholdning. I alle årene 

kristen- demokratene hadde regjert i Italia, hadde staten styrt fjernsynsunderholdningen. 

Den hadde ikke opplevd konkurranse, og hadde dermed blitt ganske ensporet og kjedelig 

i de fleste italieneres øyne. Berlusconi gav italienere et helt nytt tv-selskap med en helt ny 

type underholdning, som skilte seg veldig fra den gamle de var vant til, som til en viss 

grad hadde blitt preget av at det var et religiøst fundert parti som hadde styringen 

(Sassoon, 1997). Det finnes dem som har ment at massemedia var den viktigste grunnen 

til at Berlusconi kunne vinne så mange stemmer i Italia som han gjorde. Antagelig var det 

ikke innholdet i den nye underholdningen som overbeviste velgerne, men det faktum at 

det kom en ny type underholdning. Som det ble sagt i dokumentaren om Berlusconi 

”Citizen Berlusconi”4, ville italienere ”drikke seg fulle”. I overført betydning betydde 

                                                 
4 Filmen ble vist i 2004 mye omtalt i media i Norge. Den skulle vises på dokumentarfilmefestivalen våren 
2004, og var satt på programmet, men ble deretter tatt av plakaten etter at lederen for filmfestivalen hadde 
vært i et møte med den Italienske ambassaden. Dette ble svært kritisert i og med at festivalen i 
utgangspunktet skulle være helt politisk uavhengig og gjerne kritisk. Filmen ble allikevel vist på 
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dette at de var lei av den strenge og kjedelige underholdningen de hadde blitt presentert 

for i alle år.  

I 1994 fikk Silvio Berlusconi for første gang prøve seg som statsminister, det 

varte i 8 måneder. Regjeringen falt i forbindelse med spørsmålet om å dele Italia i to5. 

Berlusconi kom til makten igjen i 2001, på grunnlag av løfter om skattelette og økte 

pensjoner (Hopkinson 2002). 

Silvio Berlusconi er Italias rikeste mann og eier av ”Mediaset” som er det femte 

største kringkastingsbyrået i Europa. Dette gjør at han nå har nesten all makt i 

mediaverdenen; før han ble statsminister kontrollerte han omtrent halvparten av de 

viktige kanalene gjennom Mediaset, og etter at han ble statsminister kontrollerer han den 

andre halvparten, Rai, som er de statlige kanalene.  Han eier også en rekke andre firmaer 

innen reklame, forlagsbransjen, finans og forsikring. Han eier de fleste kinoene i landet 

og i tillegg har han flere firmaer og eiendommer fordelt på sine familiemedlemmer. Han 

er en av Italias viktigste entreprenører innen industri, og han eier et viktig fotballag, noe 

som ikke bare gir ham rikdom, men det signaliserer også til en stor del av Italias 

fotballinteresserte befolkning at han er en av dem og at han på tross av sine penger ikke 

føler seg bedre eller ønsker å heve seg over dem (Hopkinson 2002). 

Forza Italia står, sammen med Lega Nord, for en politikk som på mange av mine 

informanter virker skremmende. Har folk virkelig noe valg når mediene styres av de som 

regjerer? Siden mine informanter er kvinner,  finner de særlig grunn til å stille spørsmål 

ved dette politiske styret. Industri og fotballarenaene har tradisjonelt sett vært svært 

mannsdominerte arenaer. Som vi har sett har Lega Nord også appellert mer til menn enn 

til kvinner. Lederen Bossi er kjent for sine vulgære uttalelser om viriliteten i sitt eget 

parti. Berlusconis politikk gjør heller ikke noen stor innsats for å fremme likestilling. I 

politikken generelt er kvinner svært underrepresentert. I regjeringen som ble valgt i mai 

2002 var det kun en kvinne for hver 306 000 kvinne i landet, og en mann for hver 33 000 

(Hopkinson, 2002). 

                                                                                                                                                 
Cinemateket under festivalen. Det ble spekulert i om den var blitt forsøkt nektet av den Italienske 
ambassaden fordi den setter Silvio Berlusconi i et så grelt og kritisk lys. Tittelen henspiller på den 
amerikanske filmklassikeren ”Citizen Kane”, hvor hovedpersonene er inkarnasjonen av den amerikanske 
drømmen og opparbeider seg en enorm formue.  
5 Lega Nord hadde på den tiden som sin viktigste kampsak at de ønsket å dele Italia i to, Nord og Sør. 
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Berlusconi etterforskes i dag for en rekke forhold, som korrupsjon og 

forflyttninger av penger. Han har forandret loven slik at de som blir tiltalt for korrupsjon i 

fremtiden kan velge sin egen dommer. Silvio Berlusconi er en mann med makt over så 

mange arenaer i samfunnet at mange av mine informanter har vanskelig for å se at det 

faktisk er demokrati som er styreformen i landet de bor i. Han har en finger med i spillet 

når det gjelder alt fra politikk til kultur.  

Da jeg kom til Roma og mitt nettverk av kontakter og informanter begynte å ta 

form, oppdaget jeg at de fleste jeg traff var opptatt av politikk. Noen engasjerte seg aktivt 

og andre ikke, men ingen jeg traff var tilhenger av Belusconi. Vitser og historier om hvor 

gal alle mente mannen var, florerte, og jeg lurte på hvor alle hans tilhengere befant seg, 

siden over halvparten av Italia støtter ham, men jeg ikke hadde møtt noen. ”De sitter vel 

og skammer seg på landsbygda”, fikk jeg til svar. Jeg tror dette har mye å gjøre med at 

mine informanter bodde i Roma, hadde høy utdannelse og befant seg høyt oppe på den 

sosiale stigen. Her i Norge er jeg ikke vant til at dette nødvendigvis automatisk faller 

sammen med det å være fra venstresiden i politikken. Blant mine informanter var det 

derimot slik. Mange av dem så på seg selv som kommunister, noe jeg etter hvert forstod 

ikke innebar helt det samme som i Norge. En av mine hovedinformanter som var halvt 

adelig og kom fra en rik familie, beskrev seg selv som ”catcom”. Hun fortalte at det 

betydde å være katolsk og kommunistisk på en gang. På sensommeren ble denne 

informanten kjæreste med en som var medlem av Forza Italia. Vi hadde mange samtaler 

om problemene hun opplevde i forhold til dette. Disse problemene dreide seg ikke bare 

om deres forskjellige politiske overbevisning, men like mye om forskjeller i livsstil, 

verdier, smak, manerer og språk. Disse tingene tror jeg henger nøye sammen. Å være 

medlem av Forza Italia innbærer gjerne også å være svært innvandrerfiendtlig og å ha 

rasistiske holdninger. Noen som mener at Berlusconi har vunnet så mange velgere på 

grunn av sin makt over mediene i landet. En annen grunn kan kanskje være hans appell til 

de lavere klassene.  

Jeg har her forsøkt å vise i hvor stor grad samfunnet er påvirket av politikken i 

Italia. Fordi det til slutt gikk så forferdelig galt med den tradisjonelle politikken og dens 

aktører, var arenaen åpen for nye aktører som altså ikke var politikere på samme måte 

som de som hadde vært før. Som det kom frem ovenfor er media, økonomi og politikk 
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områder som er knyttet sammen på flere måter, blant annet ved at de samme aktørene 

spiller roller på flere arenaer. Derfor er makten disse aktørene er i besittelse av meget 

sterk. Og denne makten har naturlig nok en viss virkning på mine informanter. Jeg mener 

det er interessant å peke på det er en forskjell på mine informanter og de som på dette 

tidspunktet har makten i Italia på de fleste områder, som Jones forklarer, Italia var delt i 

to. Det er en følge av store forandringene i samfunnet og de er med på å stille mine 

informanter i den mellomposisjonen som jeg senere skal beskrive at de er i.  

En av de faktorer som er med på å gjøre dette skillet ytterligere sterkt er synet på 

kvinner. Feminisme er et politisk felt som mine informanter var opptatt av, og som jeg vil 

komme nærmere inn på. Det er et nærliggende tema også i forhold til min oppgave. Den 

politiske arena er i stor grad dominert av menn. Berlusconis partiprogram er ment å 

skulle appellere til menn og både hans parti og hans allierte partier har stor overvekt av 

menn blant sine velgere. Som politiker spiller han på maskuline interesser som fotball, 

biler og kvinner, og dermed er det i større grad menn som identifiserer seg med ham og 

som blir hans tilhengere og velgere.  

 

Kvinners historie 

 “It quickly becomes clear that Italy is the land that feminism forgot.”  

        (Tobias Jones, 2002) 

 

Det er ikke vanskelig å forstå en slik uttalelse når man reiser til Italia i dag. Hvis 

man ser etter det, vil man lett finne kvinnediskriminering og undertrykking. For en 

utlending kan det dermed virke som om Tobias Jones har rett. Men i virkeligheten har 

Italia hatt sterke og viktige feminister, og det har blitt utkjempet en kamp. I virkeligheten 

glemte ikke feminismen Italia, og Italias kvinner glemte ikke den. Hvorfor er det da så 

vanskelig å få øye på den i dag? 

 

Feministbevegelsen 

Jeg vil her ta for meg litt av feministbevegelsens historie. Det vil sette endringene 

som skjedde i et perspektiv også fra et feministisk ståsted. Det må sees i sammenheng 
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med den objektgjøringen av kvinner jeg skal beskrive senere i kapitlet som nå er vanlig å 

se i Italia, og informantenes motstand mot måten media fremstiller kvinner blir klarere i 

lys av dette.  

Under 2. verdenskrig startet en gruppe kvinner fra motstandsbevegelsen en 

kvinnegruppe som ble til UDI (”Unione Donne Italiane”). Denne gruppen samlet kvinner 

fra kommunist, sosialist og liberalistfløyene i politikken, men ingen fra det 

kristendemokratiske partiet. Dette var den spede begynnelsen på feminismen i Italia. UDI 

eksisterer i dag som en selvstendig organisasjon (Sassoon, 1997). Som før nevnt gikk 

Italia fra å være et industrisamfunn til å bli et post-industrielt samfunn med større del av 

befolkningen sysselsatt innen servicenæringen. Denne overgangen falt i stor grad 

sammen med sekstiåtternes protester, og den hadde stor innvirkning på den italienske 

økonomien. Studenter, arbeidere og kvinner protesterte i Italia. Protestene varte lenger 

enn i de fleste andre vestlige land, i et titalls år, mens de tilsvarende protestene bare varte 

i tre måneder i Frankrike. Grupper som ikke følte tilhørighet til noen av de allerede 

eksisterende grupper i samfunnet, skapte nå nye grupper (Sassoon, 1997). 

Det feministiske opprøret på 60-tallet startet blant studentene. Men selv studentopprørene 

ble organisert på en slik måte at kvinnene fant seg selv i underordnede roller. Dette 

skapte et voksende sinne hos kvinnene. Før kvinnene skilte seg ut fra det store 

studentopprøret som en egen gruppe, hadde det blitt kjempet for at kvinner skulle komme 

inn på arbeidsmarkedet, men ikke på lik linje som menn. Det hadde heller ikke blitt 

fokusert på arbeidsfordelig i hjemmet når det gjaldt husarbeid og ansvar for barn. 

Italienske feminister begynte å se til USA for inspirasjon til sitt eget opprør. Der hadde 

fokus vært på frigjøring snarere enn likestilling, og italienske feminister ble inspirert til 

bevisstgjøring i forhold til hvordan kvinner kunne klare seg uten menn. Kvinner ble 

oppfordret til å ta kontroll over sin egen kropp og sitt eget liv. ”L’utero è mio e lo gestico 

io” (livmoren er min og jeg bestemmer over den). Den opprinnelige formen for 

organisering som kvinnene startet med var basert på små grupper som hadde som mål å 

bevisstgjøre kvinner. De arbeidet for at kvinner skulle gjenoppdage seg selv og de ønsket 

å finne nye konsepter når det gjaldt femininitet. Deres slagord viste at de hadde et ønske 

om å ta igjen noen av de områdene som de følte hadde blitt tatt fra dem av menn. ”Donna 

è bello”, var et slagord tatt fra den amerikanske anti-aparthaid bevegelsen som hadde 
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”black is beautiful” som sitt slagord (Sassoon, 1997). Den feminismen som oppstod i 

Italia var altså sterkt preget av den amerikanske feministbevegelsen.  

Det var imidlertid en forskjell mellom disse to landene som gjorde at denne typen 

feminisme ikke fungerte like godt i Italia som i Amerika. Amerikansk politikk var 

tradisjonelt en mer ”press-gruppe” orientert type politikk. Dette innebar at politikken 

utspant seg i seksjoner hvor politikerne kunne ha få saker som de kjempet for. Dermed 

var det enklere for kvinner å entre politikken med sine feministiske kampsaker. I Italia 

var det en annerledes politisk tradisjon som var mye vanskeligere å komme inn i for noen 

som hadde en spesiell kampsak og ikke en fullstendig politisk agenda, gjerne basert på 

religion eller klasse. Studentopprøret i 1968 kritiserte imidlertid denne formen for 

autoritær politikk for å reprodusere den understilte rollen kvinner hadde i samfunnet 

(Sassoon, 1997). 

Den politikken som eksisterte denne perioden var, som jeg har vært inne på, 

preget av religion. Kristendemokratene samarbeidet naturlig nok nært med kirken, og 

denne politiske tradisjonen hadde ikke mye å tilby kvinner. Den rollen kvinner ble presset 

inn i var ikke sidestilt med mannens, men underordnet. Det var rollen som husmor og 

mor, et ubetalt arbeid som ikke ble verdsatt på samme måte som mannens betalte arbeid 

(Allum 1995). 

Kvinnenes situasjon da de begynte å gjøre opprør på 1960-tallet var sterkt preget 

av den rollen hun hadde i familien. Men i 1960 forandret situasjonen seg drastisk i takt 

med forandringer i den økonomiske situasjonen i landet. Med industrien kom også 

mulighetene for kvinner til å ta arbeid utenfor hjemmet samtidig som det lenge hadde 

vært en økning i utdannelse for kvinner. Fødselsraten var på vei nedover, noe som gjorde 

at kvinner slapp å utebli fra arbeidsmarkedet i lengre tid og i mindre grad enn før. Disse 

to faktorene gjorde at kvinner stilte sterkere i konkurransen med menn på 

arbeidsmarkedet. 

Modernitet er kanskje et dekkende ord for de omveltningene jeg her har beskrevet 

som påvirket kvinners situasjon. På den ene siden var det den sosio-økonomiske 

moderniseringen av samfunnet, herunder industrialisering, urbanisering av samfunnet og 

kvinners økende deltagelse i arbeidslivet. På den andre siden hadde man den mer 
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kulturelle moderniseringen; en økende avstand fra de tradisjonelle, religiøse verdiene, et 

nytt mangfold av ideer i samfunnet og økt individuell autonomi (Allum 1995).  

Fra dette sprang krav om fri abort og bruk av prevensjonsmidler. Feministene kritiserte 

den tradisjonelle rollen kvinner hadde hatt i familien og forsøkte å fremme likestilling på 

sosiale, økonomiske og juridiske arenaer. Feministbevegelsen nådde et høydepunkt på 

midten av 70-tallet med massive demonstrasjoner i gatene, sivil ulydighet og 

underskriftskampanjer og i 1978 slo kravet om rett til å ta abort gjennom.  

Til å begynne med var det altså familien som stod i fokus for kvinnebevegelsen. 

Men når utdanningsnivået økte og kvinnene trådte mer og mer inn i arbeidsmarkedet, ble 

kvinnenes rolle mer splittet. Samtidig som de skulle utdanne seg og arbeide, skulle de 

også opprettholde den gamle rollen som styrer av hjemmet, med ansvar for mat og 

barneoppdragelse. Kvinnene hadde i grunnen allerede en fulltids jobb som ubetalte 

agenter for velferdsstaten (Esping-Andersen 1999). I tillegg var jobbene som ble tilbudt 

kvinner ofte hardere, mer monotone og dårligere betalt enn menns. Til sammenligning 

var mannens liv relativt enkelt. Han gikk på jobb, kom hjem, spiste, slappet av og sov. 

Han startet sin arbeidskarriere sikker på at den ikke kom til å bli avbrutt en eller flere 

ganger på grunn av barnefødsler, og mannen ble dermed også mer attraktiv på 

arbeidsmarkedet (Sassoon 1997). Hovedgrunnen til at kvinner følte et behov for 

forandring i Italia var altså egentlig at deres rolle i samfunnet hadde blitt så kompleks at 

de ikke lenger visste hvordan de skulle forholde seg til den.   

Kvinners rolle i samfunnet henger altså nøye sammen med familiens rolle i 

samfunnet. Den typen velferdsstat som Italia har legger mye ansvar på familien, og 

dermed på kvinnen. De kvinnene som gjorde opprør i Italia på 1970-tallet sa at de ikke 

lenger ønsket å være agenter for velferdsstaten. Jeg vil nå kort si litt om hva slags 

velferdsstat det var i Italia. Gjennom å beskrive den type velferdsstat som var og til en 

viss grad fremdeles er i Italia, vil jeg gi et innblikk i hvordan samfunnsstrukturen var da 

mine informanter vokste opp på 70- og 80-tallet, noe som sier noe om den bakgrunn de 

har, det som har formet dem til hva de er i dag.  

Gøsta Esping-Andersen kaller det systemet man finner i Italia et system med høy 

grad av ”familialisme”: 
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 ”…the degree to which housholds’ welfare and caring responsibilities are relaxed- either 

via welfare, or via market provision. A familialistic system, again not to be confused with ’pro-

family’, is one in which public policy assumes- indeed insists- that households must carry the 

principal responsibility for their members’ welfare.” 

(Esping-Andersen 1999:51) 

  

Han sier videre at denne typen velferdsstat ofte går hånd i hånd med den katolske 

lære og et nærhetsprinsipp som begrenser offentlige institusjoners innblanding i familiære 

affærer. Selv om det virker paradoksalt hevder Esping-Andersen at dette fører til en 

mindre aktiv familiepolitikk. Hvor høy grad det er av ”familialisme” i en velferdsstat kan 

måles i hvor mye tid de ulike hushold bruker på ubetalte, huslige forpliktelser og i 

hvilken grad familier tar på seg andre sosiale byrder som å ta seg av unge og eldre. Fordi 

det er høy arbeidsledighet, er de unge selv ikke i stand til å skaffe seg egne hushold og de 

blir boende hjemme lenge. Dette henger også sammen med at studier som regel betales 

av foreldrene og statsstøtten er liten. Den Italienske stat legger vekt på familien i sin 

politikk på den måten at den lar familien ta de oppgaver den klarer, fordi grunntanken er 

at det uansett er familien som er best egnet til å ordne opp for folk. Dette fører til at 

politikken i landet ikke legger vekt på å lette familiens byrder. Det er ikke et mål at 

familien skal avlastes med gamlehjem, sykehjem eller barnehager. Dette er noe av 

grunnen til Italias lave fødselsrater (Esping-Andersen 1999).  

Hvordan kan man få en dypere forståelse av kvinners forhold til sin egen kropp 

ved å se på disse faktorene ved et samfunn? På hvilken måte påvirker denne historiske 

konteksten mine informanter? Hvordan kommer dette til utrykk i det de forteller; deres 

kroppers historier? Jeg vil argumentere for at familiens plass i samfunnet er relevant for 

min problemstilling. I det kommende vil jeg derfor gå litt dypere inn i nettopp dette.  

 

Familien i et historisk tilbakeblikk 

 Thomas Hylland Eriksen (Hylland Eriksen 1993) skriver at det neppe er tilfeldig 

at fagterminologien om slektskap innen antropologien skriver seg fra romerretten. 

Slektskap har interessert sosialantropologer siden fagets begynnelse. Hvordan slekten er 

organisert henger i stor grad sammen med samfunnsstrukturen og måten mennesker er 
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organisert. Gruppetilhørighet, politikk, forplantning og sosial stabilitet er viktige aspekter 

ved slektskap (Hylland Eriksen, 1993:102-103). Familiestrukturen jeg møtte på mitt 

feltarbeid viser en sterk familie som griper inn individenes tilværelse. Selv om mine 

informanter kom fra byene og deres familier hadde levd i Roma i mange generasjoner, 

synes ikke urbanisering å ha sanert familiens betydning slik vi har sett andre steder.  

 
”Vi flytter svært sjelden bort fra familien, svært sjelden. Derfor har vi denne 

kulten med søndagslunsjer, denne kulten med familien hvor faren, eller bestefaren alltid 

sitter ved enden av bordet, dette er en fin ting. Romere elsker å sitte ved bordet, å dele 

maten, og familien er oppdratt slik, vi liker det… Men det er forskjellig. Hvis familien er 

en bra familie, en positiv familie, er det fint, hvis de er negative er det ikke fint.”  

                  Alessandra   

                                                                    

Mange av mine informanter opplevde familien som sitt ankerfeste, og mange av 

dem kviet seg for å flytte langt bort. De fleste jeg ble kjent med hadde bodd hjemme til 

de var godt inn i tyveårene. Vi har sett at det er mye politisk usikkerhet i landet, og 

familien ses på som det man til syvende og sist kan sette sin lit til. De fleste av mine 

informanter har vokst opp i familier som har gitt dem mye støtte. Når tidene nå er så 

vanskelige at de ikke føler de kan være den samme støtten for sine barn, velger mange å 

vente med å få barn. Dette kan ha sammenheng med at mine informanter kom fra 

overklassen i Italia. I historiene som skal komme skal vi se at mine informanters liv er 

svært flettet inn i deres familiers liv. Båndene er sterke og mange av informantene hevdet 

at familien har hatt stor betydning for hvordan deres forhold til sin kropp har fått utvikle 

seg.  

Luigi Barzini skrev i 1964 boken ”The Italians”. Han var en italiensk født 

journalist, bosatt for det meste i USA og hans blikk på sitt hjemland er på samme tid 

distansert og klart: ”The Italy of the families is defenetley the real Italy…the family is the 

only fundamental instutution in the country…” (Barzini 1964). Når man skal diskutere 

familien og dens påvirkning på enkeltmenneskene, er det viktig å få innsikt i hva slags 

posisjon familien har i landet. Familien innehar sannsynligvis fremdeles en viktigere 

posisjon for de aller fleste enn det staten og lovverket har, selv om dette er noe som er på 
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vei tilbake. I forhold til mitt materiale er det også viktig å påpeke at jeg mener mine 

informanter kommer fra en spesiell type familie. Mine informanters bakgrunn kan 

beskrives som gammeldags. Jeg vil senere i oppgaven argumentere for at deres 

familietype er en rest av den gamle familietypen som eksisterte før. Dette vil jeg se i 

forhold til Bourdieu og hans teori om kulturell kapital. Det er interessant å merke seg her 

at i det samfunnet som nå eksisterer i Italia, er denne familietypen i ferd med å forsvinne. 

Den mister sin betydning. Dette gjør at generasjonskonflikten blir tydelig og at mine 

informanters følelse av å befinne seg mellom barken og veden ofte kan synes å være 

sterk.  

Når man ser på nyhetsbildet i dag er Italia fremdeles preget av korrupsjon. 

Mafiaen er ikke borte, noe som illustrerer at familisme har en sterk posisjon, og at staten 

og reglene den har skapt ikke har den autoritet for folk som familien har. Innenfor den 

patriarkalske mafiaen, som fremdeles er sterk i Italia, er loven om lojalitet, respekt og 

solidaritet til sin egen familie den loven som overgår alle andre lover. Mafiaen har også 

knyttet til seg mange av kirkens menn, og de er svært religiøse. De har Jomfru Maria som 

sin hovedhelgen. Kvinner var lenge holdt utenfor mafiaen. De fikk ikke være 

medlemmer, og de skulle heller ikke drepes, med mindre de var så uheldige å være i følge 

med en mann som var mål for et attentat. Kvinner og særlig mødre var hellige for den 

tradisjonelle italienske mafia. Et medlem av mafiaen ville bare gifte seg med en kvinne 

han visste var jomfru (Fausto-Sterling 1992). 

Under Mussolini var det heller ikke mye som tilsa at staten skulle få en sterk og 

fremtredende rolle i samfunnet i forhold til familien. Mussolini beordret innbyggerne i 

Italia til å produsere så mange barn som mulig, helst mellom 8 og 20, og de som ikke fikk 

barn ble ilagt høye skatter. Han sa at kvinnens plass var i hjemmet, og forslagene han 

hadde kommet med før han kom til makten, som stemmerett, flere jobber for kvinner og 

prevensjon, gikk i glemmeboken (Fausto-Sterling 1992). 

I dag er familier allikevel mer moderne. De er ikke de storfamiliene de en gang 

var med den typiske italienske moren som sin varme kjerne og faren som familiens 

overhode. Den italienske familien er liten, i forhold til før. Skilsmisser har vært tillatt 

siden 1974 (selv om Italia har laveste skilsmissestatistikk i Europa). Abort og prevensjon 

er vanlig, færre gifter seg og færre føder barn, men lojaliteten til familien henger igjen. 
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Mine informanter så på seg selv som moderne og uavhengige mennesker. Allikevel var 

det få viktige beslutninger som ble tatt uten at familien, eller i det minste foreldrene, ble 

involvert.  

Jeg vil nå gå over til å beskrive media. Dette utgjør som nevnt tidligere en annen 

viktig del av den konteksten mine informanter lever i, og det vil kaste lys over kvinners 

forhold til kropp fra en annen vinkel enn beskrivelsen ovenfor har gjort.   

 

Media 

“Watching television and glancing through daily newspapers, magazines, advertisements, 

and brochures, one quickly notes that as the voice of God is male, so is the voice of the media in 

its many forms. And like religion, its liturgy has come to us through white male eyes.”  

(Silvas 1993) 

 

En tilfeldig kveld på italiensk tv 

Mediaset 1 har et spørreprogram om musikk to deltagere og en programleder. Tre 

vanlige menn, programlederen virker intelligent og morsom, de to deltagerne virker som 

om de har greie på musikk. I stedet for en tribune med vanlige folk som klapper for 

deltagerne, har man her valgt å la ”publikum” stå på to podier. Det ene podiet er litt større 

enn det andre og fullt av unge menn og kvinner. Kvinnene er kledd likt, i korte skjørt og 

små topper, som mer fremhever enn dekker kroppene deres. De danser og klapper og 

veiver med armene i luften når deltagerne svarer riktig. På det andre podiet står det bare 

kvinner. De har på seg antrekk som forfra ser ut som badedrakter med glitter. De er lilla 

og har noen felter av svart, gjennomsiktig blonde, alle er like. De er seks stykker. Av og 

til roper programlederen til dem at de skal komme opp og gjøre forskjellige tjenester, gi 

ham lapper hvor det står ting osv. Når de går opp mot podiet der programlederen og de to 

deltagerne står, ser vi at badedrakten er åpen bak, med bare to stropper som krysser 

hverandre for å se til at tøyet henger på kroppen foran. Damene skrider sakte opp mot 

programlederen og lar kamera få god tid til å zoome inn og feie opp og ned langs 

kroppene deres, som bakfra praktisk talt altså er nakne, bortsett fra de tynne stroppene. På 

vei ned kommer navnet og alderen hennes opp på skjermen. 
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I de senere årene har det innen akademia vært et økende fokus på folks 

kroppsforestilling. På midten av 1990-tallet kom Brian Turner med uttrykket ”somantic 

society” som pekte på viktigheten av å se kroppen i sosiologien. I takt med dette økte 

også kroppsfokuset i blader og aviser på ulike måter. Det ble skrevet om slankehysteri, 

spiseforstyrrelser, plastisk kirurgi, og den økende bruken av syltynne modeller i 

motebladene ble diskutert.  Man ble bevisst på at det var nødvendig å se både kroppens 

psykologi og sosiologi for å kunne forklare folks kroppsforestilling på en måte som tok 

hensyn til samhandling mellom individuelle og sosiale faktorer (Grogan 1999). Det er 

med andre ord nødvendig å se på samfunnet rundt menneskene for å kunne forklare 

hvorfor de ser på sin kropp på den måten de gjør eller har den kroppsforestillingen de har. 

I sine forsøk på å forstå hvordan folk skaper sin kroppsholdning i samfunnet er det mange 

som har sett til media. De fleste er enige om at media i stor grad reflekterer og skaper 

tidens gjeldende normer. Grogan trekker linjene enda lengre og sier at media faktisk 

påvirker måten kvinner og menn ser på sine egne kropper. Hun hevder at presset om å 

være en viss størrelse og fasong er noe som ligger tyngre på kvinner enn på menn. I tilegg 

sier hun at kvinner har mye mindre slingringsmonn i forhold til hvordan de kan se ut og 

fremdeles holde seg innenfor det aksepterte enn det menn har. De kvinnekroppene som 

vises i media viker i stor grad fra kvinners ”naturlige” kropp, det vil si en slik kropp de 

fleste kvinner ville hatt hvis de ikke gjorde noe for å se annerledes ut. For eksempel, sier 

hun, er de fleste kvinner som vises på fjernsyn undervektige (Gorgan 1999). I Italia er det 

mange av mine informanter som mener at de fleste kvinner man ser på fjernsyn har hatt 

en eller annen form for plastisk operasjon utført på kroppen. ”De er bare plastikk”, har 

jeg hørt uttalt flere ganger både av kvinner og menn med henblikk på kvinnene på 

fjernsynet.   

 

Den objektgjorte kvinnen i media og i samfunnet ellers  

Jeg vil nå ta for meg de skjønnhetsidealene som jeg oppfattet eksisterte i Italia og 

som mine informanter fortalte om og levde med, i form av at de ble konfrontert med dem 

på gaten, på tv, i blader og i folks hoder. Jeg mener det er interessant for min oppgave å 

se på hvordan kvinner ble fremstilt som objekter, både fordi det var noe som ofte ble tatt 

opp i samtaler jeg hadde som i utgangspunktet handlet om kvinnenes egen kropp, og også 
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fordi jeg selv opplevde at fjernsynet presenterte en ekstrem kroppsfiksering som jeg 

synes det er interessant å beskrive i denne sammenheng. Når kvinner over alt fremstilles 

som et objekt, faktisk som et sexobjekt, i den sterke grad jeg skal beskrive, blir det 

sentralt å ta dette opp som et viktig tema når jeg skal si noe om en gruppe kvinner i dette 

samfunnet og deres forhold til sin egen kropp.  

I en undersøkelse ble det regnet ut hvor mye tid fjernsynet dedikerte til kvinnelige 

og mannlige medlemmer av regjeringen. For hver fjerde time en mann snakket, fikk en 

kvinne syv minutter til disposisjon. På Mediasett-kanalene fikk kvinner 57 sekunder på 

lufta i hele juni 2002 (Jones, 2002). Hva enn kvinnenes rolle var i media, opplevde jeg 

det altså som slående hvor stor grad det til en hver tid ble fokusert på deres utseende.  

Som et eksempel på hvordan kvinner fremstilles på fjernsyn forteller Jones om en 

kvinnelig programleder som under et program, iført en bikini, steg opp i et gjennomsiktig 

badekar fylt med melk. Mens hun satt oppi dette badekaret tok hun av seg bikinien til 

publikums ville begeistring  (Jones, 2002). 

Media er en måte å informere kvinner på om hvordan de aller helst skal se ut. 

Unge kvinner tar det de ser på fjernsynet for god fisk, og tror at dette er måten å komme 

seg frem på her i verden. Slik blir fokuset på kropp og utseende enormt blant de helt 

unge. Betydningen av hvordan man ser ut blir blåst fullstendig ut av proporsjoner og i 

takt med dette forsvinner også jentenes krav til sitt eget utseende ut av proporsjoner. Det 

blir usundt og urealistisk i den forstand at jentene ikke kan nå målet på en naturlig måte 

uten at det går ut over deres helse. I tillegg blir det mindre synlig at utseendet ikke er alt 

som skal til når det gjelder å oppnå de målene man har satt seg, selv om det finnes mange 

eksempler på at det holder lenge.  

I media fremstår ikke kvinner som noe annet enn objekter. Deres kunnskap, 

personlighet eller meninger er i så stor grad fraværende, at svært mange jeg snakket med 

oppfattet det som diskriminerende. Kvinner er på tv-skjermen for å ta seg ut, ikke for å 

ytre noe. Skuespillere, sangere, politikere, programledere - så lenge de er kvinner er det 

en enorm fokusering på deres utseende i forhold til det fokus som blir gitt det de faktisk 

gjør. Grogan hevder at det er å forvente at man blir påvirket av det man ser, og at det er 

en god ide å se på samfunnet rundt individene hvis man skal forstå deres forhold til sin 

egen kropp. Finnes det en forskjell på hvordan mine informanter påvirkes av denne typen 
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kroppsfiksering i media og måten andre blir det, for eksempel portnerens datter eller de 

jentene jeg har beskrevet tidligere som man kunne se på gaten og hvor man tydelig kunne 

se hvordan det man så på fjernsynet ble kopiert? Med andre ord finnes det en 

klasseforskjell når det gjelder denne påvirkningen?  Mine informanter hadde en negativ 

innstilling til fjernsyn og det som ble sendt, og de hadde en enda mer negativ innstilling 

til den kulturrevolusjonen som det nye styret i Italia hadde brakt med seg. Mange mente 

dette hadde skapt denne objektgjøring av kvinner man så i media og også i samfunnet 

ellers.  

Et tilbakeblikk i dette bakgrunnskapittelet kan gi noe av forklaringen til dette. 

Makthaverne i Italia i den perioden jeg var på feltarbeid var også svært mektige når det 

kom til mange andre instanser i samfunnet. Den politikken Silvio Berlusconi drev, gjorde 

at media i stor grad reflekterte kulturen og dens forandringer. Og det hadde vært store 

forandringer i Italia. Fra den verden mine informanters foreldre var vant til, hadde 

Berlusconi nå innført noe helt nytt og annerledes. Den typen media som hadde kommet i 

løpet av det siste tiåret i Italia hadde i seg nettopp denne objektivisering av kvinner som 

jeg her har beskrevet. For å illustrere hvor stor denne forandringen var for italienere har 

jeg nevnt en kommentar fra filmen ”Citizen Berlusconi” som ble vist på NRK i 2003, 

hvor det blir stilt spørsmål til hvordan det kunne ha seg at Berlusconi kunne få makt til å 

påvirke Italienere og deres samfunn i så stor grad. ”I Italiani volevano ubriarkarsi”: 

”Italienere ville drikke seg fulle”, var svaret en journalist gav. Før forandringene i 

politikken tok til hadde media vært kjedelig og fornuftig. Italienere var lei av det traurige 

RAI, den statelige kanalen, og slik den hadde vært. De var lei av det strengt katolske 

styret, og de ville følge etter resten av Europa og rett og slett bli mer løsslupne. Det var 

dette Berlusconi gav folket, og det var derfor, som det ble sagt i denne dokumentaren, at 

overfladiskheten og med den denne måten å fremstille kvinner på, kunne slippe gjennom 

og til og med bli godt mottatt. ”Amerikanerne hadde lært leksjonen om at lettkledde 

kvinner er bra for en hvilken som helst sak man ønsker å selge til folk, det være seg 

statsobligasjoner, militærtjenester eller selve krigen.” (Yalom 1999). Det kan se ut som 

om det samme gjelder for Italias styre. Reklamebransjen, motebransjen og media er 

knyttet sammen på så mange plan i Italia at det ser ut som de forsterker hverandre. 

Dermed blir objektiviseringen av kvinner kanskje verre enn noe annet sted.  
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Det er også viktig å huske på at media og dette kvinneidealet representerer et 

lavere klasselag. Som vi har sett var det ikke mine informanter som stemte på 

Berslusconi. For dem var han en mann uten navn, dannelse eller klasse, men hans 

inntreden i den politiske verden førte allikevel til at mine informanter på flere måter  ble 

stående med mindre innflytelse enn det de hadde før. For det første var deres høye 

plassering i samfunnet av mindre betydning i denne settingen. I større grad enn før kunne 

folk være ”self made”, som i USA: Enten det var en ”self made man” det var snakk om, 

som i Berlusconis tilfellet, eller det var ”selv made women”, eller kvinner som hadde 

skapt seg selv til å se tidsriktige ut og dermed hadde kommet seg i ulike posisjoner. Mine 

informanter fortalte at det tidligere hadde vært mye viktigere hvem man var, hvem man 

kjente eller hvem foreldrene kjente. Det var ikke lenger det som skulle hjelpe dem å 

komme seg fram her i livet, til posisjoner de måtte ønske seg.   

Jeg har i dette kapitlet forsøkt å beskrive det jeg kaller for ”bakteppet”, som en 

metafor for at jeg ønsker at mine informanters historier, altså selve ”skuespillet” ikke skal 

stå alene på scenen, men ha en ramme som gir innholdet mer mening. I den beskrivelsen 

jeg her har gitt, har en av mine viktigste hypoteser også vokst fram. Den vil bli mer 

synliggjort senere i oppgaven, men allerede nå blir kursen staket ut ved at jeg trekker 

frem de faktorene ved samfunnet rundt mine informanter som har innvirkning på deres 

forhold til kropp, nemlig media, politikk, kvinners rolle, familien og religion.  
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Kapittel 2 

 

Metode og teori 

 

Innledning 

I den første delen av dette kapitlet vil jeg beskrive aspekter ved metoden jeg 

anvendte på feltarbeidet, og fortelle hvordan jeg gikk frem for å finne informanter og 

samle de nødvendige data. Denne type urbant feltarbeid krever et metodekapittel som tar 

for seg temaer som kan sees på som kompliserte. I dette tilfelle dreier det seg i første 

rekke om mitt forhold til informantene. Jeg vil reflektere over min egen rolle som 

antropologistudent og forsker i forhold til den rollen jeg etter hvert fikk som venninne til 

mange av mine informanter. I denne forbindelse er en diskusjon om påvirkning av felten 

interessant. Antropologisk litteratur vil belyse disse problemstillingene.  

Andre del av dette kapitlet vil dreie inn på noen grunnleggende teorier og 

begreper som skal ligge som bakgrunn for de neste kapitlene. Disse teoriene tar for seg 

temaer som er sentrale i denne oppgaven; kjønn, kropp, klasse og sosialisering. Jeg vil 

anvende teorier og begreper for å se de store linjene i empirien, åpne den og finne frem til 

hovedspørsmålene og presentere dem her.  

Et blikk på mine hovedtemaer vil også forklare hvorfor jeg har tatt de metodiske 

valgene jeg har tatt. For å få data om denne type temaer er en god dialog med 

informanten nødvendig. Mye av min data bygger på historier som informantene har 

fortalt. Særlig når det gjelder temaet kropp, som er et intimt og personlig samtaleemne, 

vil det være nødvendig å ha rollen som venn i tillegg til feltarbeider.  

 

Metode 

Roma er en by som innbyggerne selv mener er den vakreste i verden. Romerne er 

stolte av den, og det er lett for en fremmed å få kontakt når man kommer dit og 

interesserer seg for noe ved byen eller menneskene. Jeg ble tatt godt imot og opplevde 
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som regel at folk forsøkte så godt de kunne å bidra med hjelp og støtte. Jeg var heldig og 

traff mennesker som både kunne og ville være informanter og som i stor grad forstod hva 

dette innebar. Dette lettet prosessen på mange måter og gjorde opplevelsen av feltarbeidet 

mer positivt. Jeg fikk utløp for frustrasjon og usikkerhet hos mine informanter. Jeg 

opplevde det som svært positivt, men det å ha et så nært forhold til sine informanter er 

allikevel noe som bør diskuteres. Jeg vil komme inn på dette her i tillegg til at jeg vil 

beskrive de mer konkrete metodiske fremgangsmåtene jeg har brukt.  

 

Språk 

Jeg kom til Roma i slutten av juni og begynte med en gang på språkskole. Jeg 

hadde behov for å forbedre språket selv om mye som allerede var på plass fra tidligere. 

Jeg hadde to opphold i Italia bak meg, det ene hadde vart i ett år, men på det tidspunktet 

jeg kom til Roma for å gjøre feltarbeid var dette allerede fem år siden. Da jeg kom 

forstod jeg det meste av det som ble sagt, men jeg strevde med å uttrykke meg fullstendig 

klart. Jeg kunne lese og skrive, men ikke særlig bra. Etter en måned på språkkurs var jeg i 

stand til å gjennomføre intervjuer på det språklige nivået jeg gjerne ville, det vil si at jeg 

uten språklige problemer kunne snakke om relativt intime ting. Med min nøkkelinformant 

snakket jeg i begynnelsen bare engelsk og etter hvert en blanding av engelsk og italiensk. 

Dette gjaldt også noen andre informanter. På denne måten ble ikke språket en barriere jeg 

måtte over før jeg kunne begynne. Feltarbeidet kunne begynne allerede den første uken.  

 

Å finne informanter 

Å gjøre et urbant feltarbeid betyr at man må gjøre mye for å komme i kontakt med 

de informantene man ønsker å bruke under feltarbeidet.  

Jeg vil nå redegjøre for hvordan jeg kom frem til den gruppen kvinner som ble 

mine informanter og hvordan jeg ble kjent med dem. Samtidig kommer jeg til å vise mer 

spesifikt hvem disse kvinnene er; jeg vil definere mitt univers. 

Før feltarbeidet hadde jeg kontakt med en kvinne i Roma. Jeg hadde truffet henne 

fem år tidligere da jeg bodde i Roma, men jeg kjente henne ikke godt. Vi utvekslet et par 

brev per e-post før jeg flyttet til Roma for å ta fatt på feltarbeidet. Livia, som etter hvert 

ble min nøkkelinformant, var utgangspunkt for alle mine andre informanter. Gjennom 

 42



hennes venner og bekjente kom jeg stadig i kontakt med nye mennesker. Snart oppdaget 

jeg at denne ”snøballeffekten” i praksis førte til at mitt utvalg av informanter kom fra 

samme sosiale klasse. Dette førte igjen til at klasseaspektet måtte få utvidet plass i 

oppgaven.  

 

Hvem mine informanter var 

Under feltarbeidet bodde jeg sammen med Livia i hennes leilighet midt i det 

historiske sentrum av Roma. Hun ble min nøkkelinformant (Pelto 1979). De fleste av 

mine informanter bodde i det historiske sentrum, på Monteverde, i Trastevere eller 

Monti.  

  I begynnelsen av perioden var jeg mest opptatt av å være med på alt som skjedde. 

Jeg ble med over alt hvor jeg kunne, og forsøkte å snakke med flest mulig, få 

telefonnummer og lage avtaler. Jeg holdt meg mest sammen med Livia, og ble kjent med 

mange gjennom henne. Dette var også folk som jeg etter hvert var mye sammen med, 

også uavhengig av Livia. Telefonen var et svært viktig kommunikasjonsmiddel. Jeg 

forstod at uten mobiltelefon hadde jeg ikke stor mulighet til å bevege meg i dette miljøet.6  

Deltagende observasjon og intervjuer var hovedmetodene jeg brukte (Pelto 1979). 

Mange av intervjuene var uformelle i den forstand at informantene fikk snakke om hva de 

ville, med det utgangspunkt at de visste at jeg ville vite noe om forholdet de hadde til sin 

egen kropp. Settingen for intervjuene fikk informantene bestemme selv. Jeg gav alltid 

beskjed om at samtalene kunne bli ganske intime og at jeg ønsket at de skulle velge et 

sted hvor de følte seg komfortable og ikke ble avbrutt av noen. Jeg gjorde opptak av 

samtalene på minidisk. Jeg opplevde ikke at minidisken var noe hinder for samtalen. Jeg 

hadde en mikrofon som tok opp lyd så bra at jeg kunne ha den liggende på bordet, den 

var liten og jeg behøvde ikke være opptatt av den i det hele tatt. Som regel glemte jeg at 

den var der og det virket som om mine informanter også gjorde det.  

Jeg hadde også mer strukturerte intervjuer med eksperter av ulike slag (Pelto 

1979). Jeg intervjuet en gynekolog og flere leger som jobbet med kvinner og brystkreft. 

                                                 
6 På tross av at telefonprisene er av de høyeste i Europa, er Italia det landet med fleste mobiltelefoner per 
innbygger, (i 2002), de har gått forbi Finland. I 2000 brukte italienere omtrent 45 mrd dollar på å ”chatte” 
med mobiltelefon. (Hopkinson 2002:52) 
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Disse intervjuene var mindre personlige og hadde mindre preg av samtale i den forstand 

at jeg selv ikke deltok med kommentarer og lignende. En annen gruppe kvinner jeg 

snakket med, var pasienter på en privatklinikk. Dette var alle kvinner som kom for å 

foreta en rutinesjekk av brystene sine med mammografi og/eller ultralyd. Jeg hadde korte 

samtaler med kvinnene før og etter undersøkelsen. Disse små ”intervjuene” ble ikke tatt 

opp på bånd da en båndopptager ville kunne forstyrre de fine tekniske instrumentene som 

var der inne. Jeg noterte ned det som ble sagt, men det mest interessante i dette tilfellet 

var egentlig å observere hvordan denne typen undersøkelser foregår og å forsøke å se 

hvordan kvinnene reagerte når de var i denne situasjonen. Jeg fikk stilt noen spørsmål om 

følelser i forhold til kreft, tanker om å leve uten et bryst, og forhold til kroppen generelt. 

Da hadde jeg allerede litt bakgrunn om hver kvinne fordi jeg hadde vært tilstedet da legen 

fylte ut et skjema med en rekke spørsmål om kreft i familien, barnefødsler, amming osv. 

Jeg observerte hvordan kvinnene snakket om sin egen kropp og hva de ønsket å snakke 

om.  

Jeg drev også med mer organisert deltagende observasjon på helsestudio og på 

flere feministiske sentre. 

 

Posisjonering, påvikning av felten og etiske spørsmål rundt det å bli venner med sine 

informanter.  

Mange av informantene ble jeg venner med. Noen ganger kunne jeg føle meg i en 

litt vanskelig situasjon fordi jeg ble usikker på om informantene husket at jeg var 

antropologistudent. Men ofte forstod jeg at de hele tiden hadde dette i bakhodet. Min 

hovedinformant, Livia, minnet meg også stadig om min rolle. Hennes søster var 

antropologistudent og i den samme perioden som jeg bodde i Roma, var hun på feltarbeid 

i Frankrike og Livia hadde derfor en ganske klar ide om hva det var jeg holdt på med. Det 

at mine informanter var fullstendig klar over hva et feltarbeid var og at det var det jeg 

bedrev i Roma, er viktig i forhold til det dilemmaet jeg nå skal diskutere. 

 

 

”One of the peculiarities of participant observation as ethnographic fieldwork is the way 

in which the researcher and his/her personal relationships serve as primary vehicles for eliciting 
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findings and insights. There is surely no other form of scholarly enquiry in which relationships of 

intimacy and familiarity between researcher and subject are envisioned as a fundamental medium 

of investigation rather than as an extraneous by-product or even an impediment.” 

(Amit 2000) 
 

På den ene siden kan man si at nødvendigheten av venner gjelder i de aller fleste 

tilfeller av feltarbeid som er blitt gjort. På en måte, sier Amit videre, kan vennskap være 

en byrde.  Det ligner kameraderi, selv om det som regel er oppnådd på en tilfeldig og 

sporadisk måte. Samtidig får man ofte gjennom den type venner uvurderlig informasjon 

som kan ha den største betydning for det videre arbeidet og analysen av det tema man 

skal forske på. Man bruker sine venner som informanter eller man blir venner med sine 

informanter. På den positive siden av dette dilemmaet kan man peke på at det får 

forskeren eller antropologistudenten til å se sine informanter som mer helhetlige individer 

med historier som strekker seg bortenfor noe man ville fått frem gjennom et mer ”vanlig” 

forskningsprosjekt hvor man ikke kjente informantene sine personlig. Når man blir så 

godt kjent med sine informanter at man kan kalle dem venner, blir det nesten umulig å 

forholde seg til dem på en endimensjonal måte. Men selv om man behandler sine 

informanter som venner, kanskje man til og med lar være å kalle dem informanter, vil 

man ikke komme utenom at denne typen etnografisk feltarbeid faktisk utnytter den 

intimiteten man har oppnådd som en kilde til informasjon. Dette skaper en spenning; den 

personlige og den profesjonelle side man har som deltagende observatør under et 

feltarbeid kommer i konflikt og det kan lett bli stilt spørsmål ved den profesjonelle siden 

(Amit, 2000).  

For min del er dette en svært relevant problemstilling. Det at jeg ble venner med 

mange av mine informanter og det faktum at jeg fikk datamateriale som livshistorier og 

intime beskrivelser av forholdet mine informanter hadde til sin egen kropp var for meg i 

utgangspunktet to atskilte fakta. Jeg ble ikke venner med mine informanter fordi jeg 

ønsket denne type data. Men jeg innser at jeg heller ikke ville fått denne type data, hadde 

det ikke vært for at jeg ble så godt kjent med dem. Noen av livshistoriene er preget av at 

mine informanter har gått eller går i terapi, og mye av det de fortalte meg hadde de ikke 

fortalt til noen andre, bortsett fra sin terapeut. Dette blir dermed data som må behandles 

med stor forsiktighet. Det å da gå ut og skrive det i en hovedfagsoppgave som er 
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tilgjengelig for alle, kan man da forståelig sette moralsk spørsmålstegn ved. Det er da 

viktig å huske at mine informanter til en hver tid var fullt klar over hva jeg skulle bruke 

dataene til. Det er også viktig å huske at de var høyt utdannede og at de visste hva 

sosialantropologi og feltarbeid var. Mine informanter hadde i utgangspunktet i det de sa 

ja til å treffe meg, et ønske om å bidra til at jeg skulle få gjennomført et feltarbeid. Noen 

uttrykte dette allerede ved første møte; de syntes jeg hadde tatt for meg et viktig tema og 

det var derfor de samtykket i å la seg intervjue.  

Amit skriver om feltarbeid at siden denne metoden først ble tatt i bruk, har man 

forsøkt å skille mellom profesjonalitet og personlige relasjoner, selv om det har vært 

problemfylt. En måte man ofte har gjort det på har vært å skille på tid, rom og kontekst. 

(Amit 2000). For meg ble heller ikke dette så enkelt. Jeg tok aldri pause fra mitt 

feltarbeid i den tiden jeg var i Roma. Samtaler om kropp kunne komme opp når som 

helst, og hvor som helst. Som Sarah Pink skriver: ”Since many of my informants were 

also my friends; my personal and professional lives were inextricably interwoven into the 

research.” (Pink 1999).  Hun beskriver hvordan hun flyttet fra felten, men opprettholdt 

kontakten med sine informanter/venner, og dermed på en måte fortsatte feltarbeidet. Pink 

gifter seg og kom til å bli i familie med sine egne informanter, og hun beskriver hvor 

vanskelig det kan være å sette grenser når man driver feltarbeid. Hun opplevde en 

profesjonell og en personlig forandring som oppstod ut fra det hun var under påvirkning 

av på feltarbeid. Dette er overførbart til den situasjonen jeg selv var i. Også etter at jeg 

kom hjem til Norge hadde jeg spørsmål til mine nærmeste informanter som jeg stilte på 

e-post og som jeg fikk svar på. Samtidig får noen av mine informanter av og til høre 

hvordan det går med oppgaven, hva jeg skriver om, hvilke vendinger oppgaven tar og 

hvordan jeg fremstiller dem. Dette fører til at det er en kontinuerlig prosess. Selve 

arbeidet med oppgaven, men også de forandringene Pink beskriver, både profesjonelle og 

personlige, er selvfølgelig kontinuerlige, og mine informanter er en del av disse 

forandringene. Hastrup sier det er umulig å snakke fra ”ikke noe spesielt sted”. Vi er alle 

et sted, og vi kommer alle fra et sted, og dette må vi være konkrete på når vi gjør 

feltarbeid (Hastrup 1995). Det handler altså om å se seg selv og hvor man står i forhold til 

sine informanter. Det Hastrup sier er med andre ord at det ikke er mulig å ikke bli med på 

sitt eget feltarbeid. Slik jeg ser det er det da viktig å beskrive hvilken posisjon man har og 
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hvordan relasjonene på feltarbeidet artet seg. Deltagende beskrivelse er et dilemma. Jorun 

Solheim skriver at det er som å forsøke å løfte seg selv etter håret. Man skal beskrive det 

man ser, men man er jo der samtidig, og det fører til at man ikke kan vite om det vi ser 

ville utspilt seg på samme måte hvis vi ikke hadde vært der (Solheim 1998). Kanskje 

løser man dilemmaet ved å ikke en gang forsøke å løfte seg selv etter håret, men å heller 

se verdien i feltarbeiderens tilstedeværelse. Feltarbeid, slik jeg ser det, er ikke innsamling 

av informasjon, men en skapelsesprosess av data. Historiene i denne oppgaven ville ikke 

blitt fortalt slik de ble hvis jeg ikke hadde vært til stede.  

 

Anonymisering og tilbakeføring 

Alle mine informanter er anonymisert ved at jeg ikke bruker deres virkelige navn. 

Jeg har skrevet oppgaven min på norsk, så mine informanter kan ikke lese om hverandre. 

Allikevel har jeg måttet forandre historiene i noen grad, og i visse tilfeller dele person og 

historie fra hverandre.  

 En av mine informanter har jeg kalt Ofelia. Hun er en konstruert informant. Jeg 

hadde behov for å trekke ut de mest intime detaljene fra noen av historiene til mine 

informanter. Selv om jeg har avklart bruken av disse historiene, ville jeg av etiske hensyn 

anonymisere dem ytterligere ved å ikke sette dem sammen med resten av historien til 

personen som fortalte dem. Derfor har jeg trukket ut visse sitater og fortellinger og koblet 

dem fra de (allerede anonymiserte) personen de tilhører, og satt dem sammen til en fiktiv 

person (Pelto og Pelto 1979).  

Når det gjelder tilbakeføring av resultatet av feltarbeidet, vil jeg etter at den er 

ferdig, kunne reise tilbake til Italia og vise frem oppgaven og fortelle om innholdet. Selv 

om mine informanter ikke kan lese den, vil de være interessert i å se det ferdige resultatet 

stille meg spørsmål om hva jeg har skrevet. Dette vil de få mulighet til.  

 

Å gi” medarbeiderne” navnet informanter 

Jeg har valgt å kalle de menneskene jeg skapte min data sammen med på 

feltarbeid for ”informanter”. På mange måter er dette kanskje ikke noen god betegnelse. 

Ordet kan lede leseren til å tro at jeg mener at mine data er informasjon som jeg fikk 

mens jeg var på feltarbeid. Det er ikke helt slik jeg ser det. Min empiri ble til mens jeg 
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var på feltarbeid. Mine samhandlingsdata er ikke informasjon jeg ble foret med, det er 

hva som skjedde, sett med mine øyne og silt av meg.  

Feltarbeid har blitt sammenlignet med å stå under et fossefall og holde ut en kopp. 

Det man samler i koppen er det man kommer hjem med av data. Metaforen brukt for å 

vise at man ikke kan få med seg alt når man er på feltarbeid. For meg føles ikke denne 

metaforen riktig. Jeg samlet ikke noe som var der, og jeg plukket ikke opp noe jeg fikk av 

mine informanter. De livshistoriene jeg har samlet ville ikke blitt fortalt slik de ble hvis 

jeg ikke hadde vært der. Nøyaktig den historien jeg fikk ble skapt der og da. Det var ikke 

noe jeg ble informert om, slik ordet ”informanter” kan lede tankene hen på.  

Jeg har allikevel valgt dette ordet fordi det er vanlig å bruke. Det er det ordet jeg 

har møtt mest i annen litteratur. Alternativer kunne vært ”stemmer” eller ”deltagere”, 

men disse har også haker ved seg. Jeg vil derfor kun understreke at jeg ikke anser mitt 

feltarbeid som en prosess der jeg har samlet informasjon som har ligget klar. Mine 

informanter og jeg har sammen skapt de data jeg bruker i denne oppgaven7.    

 

Teoretiske perspektiver 

 

”The body- what we eat, how we dress, the daily rituals through which we attend to the 

body- is a medium of culture. The body, as anthropologist Mary Douglas has argued, is a 

powerful symbolic form, a surface on which the central rules, hierarchies, and even metaphysical 

commitments of culture are inscribed and thus reinforced through the concrete language of the 

body.”  

              (Bordo 1989) 

 

Kroppens teknikker for å kommunisere kultur 

Kroppen er et medium mennesker kommuniserer gjennom. Denne oppgaven 

handler blant annet om hvordan mine informanters kroppsteknikker på ulike måter 

utrykte hvem de var og også hvordan de så seg selv i forhold til andre mennesker.   

Mary Douglas var tidlig ute med å interessere seg for kroppen. Hun har hatt stor 

innflytelse på senere kroppsantropologer, særlig med sine to bøker ”Purity and Danger” 
                                                 
7 Etter samtale med Per Kristian Hilden, august 2004 
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(Douglas 1966) og ”Natural Symbols” (Douglas 1973). I ”Natural Symbols” bygger 

Douglas på Marcel Mauss som allerede etter 1.verdenskrig skrev om kroppen som bærer 

av kultur, og som senere har hatt stor innflytelse på antropologisk behandling av kropp. 

Marcel Mauss (Mauss 1979) tar for seg ulike teknikker for kroppen. Med 

kroppsteknikker mener han hvordan folk i ulike samfunn vet eller har en følelse av 

hvordan de skal bruke sin egen kropp. 

Man vet at det å gå eller det å svømme eller andre liknende ting, vil arte seg 

forskjellig fra samfunn til samfunn. I Polynesia svømmer man ikke slik vi gjør her, og her 

svømmer generasjonene heller ikke likt. Mauss viser til eksempler som at han en gang 

han kom på sykehus i New York ble liggende å tenke på hvor han hadde sett ganglaget til 

sykepleierne før. Han kom til at han hadde sett det i Frankrike på kino. Da han kom 

tilbake til Frankrike la han merke til at noen franske kvinner hadde begynt å ta etter det 

de hadde sett på kino og gå på en måte som ikke falt dem naturlig. De var franske, men 

gikk på en måte som var mer amerikansk. Med dette og andre eksempler argumenterer 

Mauss for at alle samfunn har ulike måter å gjøre ting på, ulike kroppsteknikker. Han sier 

videre at dette er noe man blir lært fra man er liten, og det er ting som er vanskelig å lære 

på nytt på en annen måte. For eksempel finnes det mange kulturer som aldri venner barna 

av med å sitte på huk. For en person som kommer fra et land hvor det ikke er vanlig å 

sitte på huk, vil det være umulig å sitte slik lenge. Han ville uansett ikke klare å sitte like 

lenge som de som har vært vant til å sitte slik. Noen vil ikke være i stand til å sitte slik i 

det hele tatt. Dette viser at disse kroppsteknikkene ikke bare er vane, men de er også rent 

fysisk noe man lærer seg og øver opp kroppen til å gjøre. Mauss har banet vei for at vi 

skal se på viktigheten av kropp og hvordan folk bruker sin kropp (Mauss 1979). 

Kroppsteknikker er et godt begrep for å beskrive hva det var som gjorde at mine 

informanter skilte seg ut fra andre. Deres manerer, deres måte å kle seg på, å sitte på, å 

spise på, og å gå på, vil, hvis jeg skal se det i lys av Mauss, kunne tolkes som om det har 

med deres oppdragelse og klassetilhørihget å gjøre. Jeg vil senere vise eksempler på 

kroppsteknikker som var ”embodied” hos mine informanter, som det å legge en serviett i 

fanget før man begynte å spise, eller å sitte rett i ryggen.  

Kroppen er en tekst for kulturen, men den er mer enn det. Den er også, som 

Bourdieu og Foucault sier, en praktisk og direkte bærer av sosial kontroll. Gjennom 
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trivielle vaner og rutiner blir kulturen kroppsliggjort eller kroppen blir kultivert. Kultur 

konverteres til vaneaktig automatisk aktivitet hinsides det vi kan gripe med bevisstheten 

(Bordo 1989). Gjennom intervjuer og deltagende observasjon har jeg fått tak i hvordan 

informantene bruker sin kropp til å vise sin plassering i samfunnet. Denne bruken er ikke 

nødvendigvis en bevisst bruk av kropp. Selv om mange nok ser hva de gjør, og kan 

forklare det, er det allikevel en del av deres vanemønster. Dette ser vi ofte i manerer, noe 

jeg skal komme tilbake til.  

 

Habitus 

Et begrep fra Bourdieu som forklarer denne situasjonen godt er habitus. Habitus 

definerer han blant annet som ”en strukturert struktur som er predisponert til å fungere 

som en strukturerende struktur” (Bourdieu, 1995). Habitus er de disposisjoner individer 

har som de har tilegnet seg ut fra de ytre sosiale forhold de har vokst opp i og som gjør at 

de handler slik de gjør. At habitus er strukturert tror jeg man kan se i sammenheng med 

kjønn. En del av kvinners habitus går nettopp på det at de er kvinner. Det de har lært seg 

gjennom livet om hvordan kvinner skal være, har blitt deres habitus som de bærer med 

seg og som legger føringer på dem. Den habitus mine informanter har tilegnet seg er 

kvinnelig. Med habitus bygger Bourdieu både på Mauss og på den franske filosofen 

Merlau-Ponty som sier at vårt forhold til verden viser seg gjennom vår kropp. Mennesker 

har en kroppslig formidlet forståelse og adferd. Bourdieu betegner dette forholdet til 

verden som forholdet mellom felt og habitus (Bourdieu 1995). I denne sammenhengen 

forstår jeg habitus som menneskenes inkorporerte vaner når det gjelder alt: manerer, 

språk, bevegelser og valg, oppførsel som ikke går via hjernen ved at man må tenke 

gjennom hva man gjør, og fordi det ikke går via tankene hvor man kan ta en beslutning i 

forhold til hva man vil gjøre. Slik jeg forstår det, skapes habitus i løpet av et menneskes 

sosialiseringsprosess. Dette har jeg mange eksempler på i min oppgave, og begrepet er 

nyttig for å forstå dette. Mine informanter har beskrevet sin oppvekst og oppdragelse, og 

ved hjelp av habitus, brukt som beskrevet ovenfor, vil det være lettere å forstå denne 

prosessen. Mine informanter bruker sin kropp til å signalisere for omverden hvem de er 

og hvilken sosial klasse de tilhører. I beskrivelser av sin oppvekst er habitus et viktig 

moment for å forstå hvorfor kvinnene handler som de gjør. Habitus kan altså fortelle mye 
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om et menneske og jeg vil hevde at det også sier mye om et menneskets forhold til sin 

kropp. Bourdieu vil med dette begrepet innvilge en mulighet til å overskride visse 

dualistiske forestillinger, som objektivisme og subjektivisme (Rogg 1998). Han 

konstruerer et ”begrep som verken er biologisk individ, rasjonell aktør eller subjekt, men 

som er en sosialisert subjektivitet” (ibid.).  

 

Kropp på ulike nivåer 

Jeg vil senere komme tilbake til dette begrepet i forbindelse med både kjønn og 

menneskets plassering i samfunnet, men først vil jeg presentere to senere bidragsytere til 

nyere kroppsantropologi, Nancy Scheper-Huges og Margaret M. Lock (1987). Deres 

tredelte teoretiske syn på kroppen tilbyr et nyttig perspektiv på kropp. De plasserer 

kroppen på tre forskjellige nivåer, tre forskjellige måter å se kroppen på. Den 

individuelle, den sosiale og den politiske kroppen. I mitt arbeid er særlig det første og det 

siste nivået interessant. Den første kroppstypen i deres teori sier at alle mennesker har en 

opplevelse av seg selv som en kropp atskilt fra andre mennesker/kropper. Dette 

kroppsselvet består av sinnet og kroppen og er til sammen ”den individuelle kroppen”. 

Dette todelte synet på mennesket er i følge Scheper-Huges og Lock ikke et universelt 

syn, men snarere en vestlig måte å se ting på som først ble introdusert av Descartes.  

Slike dualistiske kroppsforståelser har vært kritisert av feminister (Bordo). Den 

individuelle kroppen er altså den man primært forholder seg til, og det er på dette nivået 

mine informanter i første rekke har snakket om sin kropp. Jeg vil her gå dette nivået litt 

nærmere etter i sømmene.  

 

Kroppen som objekt og subjekt 

Vi snakker her om en slags todelig av kroppen. Naturligvis ikke i fysisk forstand 

men i meningsforstand. Kroppen gir mening for oss på ulike måter. Kroppen er aldri bare 

et objekt, den er alltid også et subjekt, i det den levende kroppen er gjennomstrømmet av 

eksistens, sier Elisabeth L’orange Fürst i ”Mat – et annet språk” (Fürst 1995). Her bygger 

hun på Maurice Merleau-Ponty når hun skriver om mat, kropp og kvinnelighet. Merleu-

Ponty sier at kropp er følelser.  Kroppens tvetydighet trer her frem som et nøkkelbegrep i 

hennes analyse. Hun hevder kroppen er tvetydig i den forstand at den er både subjekt og 
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objekt på en og samme tid. Det er objektsiden ved kroppen vår, den som utsettes for den 

andres blikk, som gjør at vi er sårbare overfor andre mennesker. Fürst spør om kvinner 

muligens er mer utsatt for andres blikk enn menn. Når man er utsatt for andres blikk blir 

man objekt mer enn et subjekt. Hun sier at tvetydigheten i kvinnekroppen er mer synlig 

og mer konfliktfylt enn tvetydigheten hos menn (Fürst 1998). Denne dobbeltheten, som 

henger sammen med det at mennesker samtidig er subjekt og objekt er viktig for min 

analyse. Jeg skal komme tilbake til betydningen av subjekt og objekt senere i oppgaven. I 

kapittel 5 beskriver jeg en ”objektgjøring” av kvinner i media. Samtidig beskriver jeg 

også hvordan mine informanter stadig fremstiller seg selv som mer subjekter enn 

objekter.   

 

Kroppen i samfunnets og i de andres øyne 

Scheper-Huges og Lock snakker også om kroppen som en ”politisk kropp”. Her 

snakker de om kroppen på det tredje nivået, og også dette er relevant for min 

problemstilling. De beveger seg her fra de to nivåene nær individet og dets nærmeste 

omstendigheter og ut til et fjernere nivå. Dette nivået å snakke om kroppen på er også 

viktig når man skal snakke om kvinners forhold til kropp. På dette nivået man kan 

oppdage hvordan påvirkningen foregår og hvilke instanser i samfunnet som er med på å 

forme kvinners forhold til kropp. Den politiske kroppen refererer til kroppen som noe 

som blir overvåket og kontrollert utenfra. Det er både en individuell og en kollektiv 

regulering av kroppen. Den blir overvåket i seksualitet, reproduksjon, arbeid og fritid. I 

mitt tilfelle vil religion være en maktfaktor som er med på å kontrollere kvinnekroppen. 

Sosiale normer om hva vi skal ha på oss, hva vi skal dekke til og ikke dekke til er også 

med på å kontrollere kroppen. Som det vil komme frem gjennom historiene, er 

sosialiseringen og påvirkningen fra familien sterk. I denne ligger store forventninger til 

hvordan kvinnene skal behandle den kroppen de har.  

Scheper-Huges og Locks tre måter å se kroppen på er alle interessante i forhold til min 

oppgave. Den politiske kroppen kommer tydelig frem i historiene som ble fortalt om 

sosialisering av kroppen. Både kirken, skolen og familien var sterke komponenter som 

hadde en påvirkning på det forholdet til kropp mine informanter fortalte om. Sosialisering 

var en faktor som mine informanter så på som et vesentlig element i sine livshistorier. Jeg 
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skal komme tilbake til dette nedenfor. Før jeg gjør det vil jeg vie oppmerksomhet til et 

annet begrep som Sheper-Huges og Lock presenterer, nemlig ”bodyimage”, som kan 

oversettes med kroppsbilde. Kvinner danner seg et kroppsbilde ved å ta opp de signaler 

omverdenen sender dem om deres kropp. Kroppsbildet blir dannet dels av disse 

inntrykkene som kommer fra omverdenen, og dels av inntrykkene kroppen gir kvinnen 

gjennom fysiske hendelser, som for eksempel smerte, ubehag eller nytelse. Siden kroppen 

og sinnet er to sider av samme sak, blir dette da en slags påvirkning av en selv. Individet 

er selv med på å skape seg selv, så å si. I min oppgave er dette særlig interessant i forhold 

til de livshistoriene mine informanter fortalte om sin egen sosialiseringsprosess. Kvinner 

danner seg et bilde av sin egen kropp gjennom de inntrykk omverdenen gir og gjennom 

sine egen følelser. Hva slags inntrykk er det som har skapt det forhold mine informanter 

har til sin kropp? Hvor har de fått dette fra? Dette er spørsmål jeg stiller i denne 

oppgaven.   

 

Sosialisering 

Kroppsbildet og måten kvinner ser seg selv på, anses altså som regel for å være 

noe som utvikles i løpet av barndommen. Nancy Chodorow (Chodorow 1974) reflekterer 

også over hvordan kjønn utvikles. Hun peker på at det i de fleste samfunn er kvinner som 

oppdrar barn, og hun ønsker å se på hvordan dette påvirker gutter og jenter i utviklingen 

videre. Forskjellene mellom kjønnene er at jenter vokser opp med sin egen rollemodell, 

moren, som er slik jenta selv en gang skal bli. Gutten derimot, må søke ut for å finne sin 

rolle og på denne måten reproduseres kjønnsrollemønsteret. Hun forteller at hennes 

perspektiv i stor grad er psykoanalytisk. Hun ønsker å se på det bevisste og det ubevisste 

aspektet ved utvikling av personlighet. Hun setter fokus på mor-datter forholdet, og det 

faktum at mange jenter vokser opp i umiddelbar nærhet til moren sin. Uansett samfunn 

vil den kvinnelige personligheten utvikle seg og identifisere seg mer i henhold til 

påvirkning fra andre mennesker enn det den mannlige personligheten vil. Hun sier at 

kvinner har mer fleksible grenser rundt seg selv, mer åpne ”ego boundaries” (Chodorow 

1974:44).  

Chodorows teorier berører her en rekke punkter som bør diskuteres teorietisk i 

forhold til min empiri. For det første peker hun på hvordan sosialiseringsprosessen 
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reproduserer forskjellen mellom kjønnene. Detter er, som jeg skal komme til, helt i tråd 

med Bourdieu. Mye av denne reproduksjonen mener Chodorow foregår på et ubevisst 

plan. Ved hjelp av psykoanalytiske teorier kan man forstå denne utviklingen i lys av at 

barna ofte vokser opp i nærheten av moren sin og ikke faren. Jeg vil senere i oppgaven 

vise at også mine informanter selv hadde psykoanalytiske forklaringer på sin egen 

utvikling.  

Om sosialisering skriver Harriet Bjerrum Nielsen og Monica Rudberg (1988), i et 

forsøk på å svare på hva som skaper forskjellen på gutter og jenter at historien starter når 

man blir født, lenge før man trer inn i de ulike kjønnsrollene. De bygger påpsykoanalytisk 

teori og mener at strukturen i vår personlighet grunnlegges gjennom våre tidligste 

erfaringer. Det er en fundamental prosess som handler om hvordan vi blir til subjekter, 

psykologisk atskilte og også psykologisk knyttet til andre mennesker (ibid:28).  Denne 

prosessen er litt annerledes for jenter enn den er for gutter. Jenter er fra de er små nærer 

knyttet til moren enn det gutter er. De forstår at de er annerledes enn moren, og de føler 

derfor et behov for å lage en tydelig grense mellom seg selv og henne. En jente, derimot, 

vet at hun er lik moren, og denne grensen blir ikke tydelig. Problemer oppstår når denne 

grensen blir utydelig (Bjerrum Nielsen og Rudberg 1988, Fürst 1995). 

Som vi skal se handler mange av livshitoriene om realsjonene informantene har 

og har hatt til sine foreldre. Mange avdem setter også dette i forbindelse med utviklingen 

av forholdet til sin egen kropp.  

 

Kroppens grenser 

Et annet viktig aspekt ved Chodorws teorier er at kvinner utvikler mer fleksible 

grenser rundt seg selv enn det menn gjør. Grensene rundt kvinners kropper pekes ofte på i 

forbindelse med kvinner som har problemer i forhold til mat og slanking eller en direkte 

spiseforstyrrelse. I Jorun Solheims bok ”Den åpne kroppen” (Solheim 1998) henspiller 

tittelen på at kvinnekroppen har grenser som kan være lukket eller åpne. Både Solheim 

og Fürst beskriver det anorektiske kroppsbildet og det bulimiske kroppsbildet som bilder 

dannet ut fra at individene har et problematisk forhold til sine grenser. Dette kan komme 

av ulike ting, men ingen av de to kjønnsforskerne sier at dette dreier seg om et forsøk på 

å bli lik samfunnets kroppsideal eller er forsøk på å vise hvilken klasse man tilhører. I 
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følge Chodorow handler dette om forholdet man har til andre mennesker. Det er rent 

psykologiske reaksjoner (Chodorow 1974). 

 Bordo sier det er et sykdomstegn når spiseforstyrrelser begynner å bli vanlig i en 

kultur, ikke bare for kvinnene som har sykdommen, men for hele samfunnet (Bordo 

1992). Kroppens grenser, hvordan de utvikles, og deres betydning for å kunne 

opprettholde et normalt forhold til mat, er vesentlig her. Sosialiseringen er i stor grad med 

på å skape disse grensene.  

 

Felt 

Bourdieu beskriver at habitus også er nært knyttet til et annet viktig begrep, 

nemlig felt. Felt kan sees på som ”en arena for strid, der de som i størst grad legemliggjør 

de verdier og praksiser som konstituerer feltet, det vil si de som dominerer feltet, 

forsvarer feltets struktur og praksis.”(Rogg, 1998:37). Bourdieu poengterer at habitus og 

felt er empiriske begreper som gir mening kun når man bruker dem i spesifikke analyser 

(ibid.).  

Bourdieu skriver at ”Det er ved å innse ens særegne habitus og dens forhold til 

handlingsfeltet at man kan forstå hvordan ens egen smak skiller seg fra andres” 

(1995:24). Bourdieus bruker også disse begrepene i forbindelse med klassestrukturer. 

Rogg skriver: ”På makronivå beskriver han klassestrukturen som et sosialt rom av 

posisjoner, som blant annet gir betingelser for dannelsen av klassespesifikk habitus” 

(Rogg 1998). Som vi skal se senere i oppgaven er den habitus jeg beskriver i stor grad 

nettopp klassespesifikk. Rogg skriver videre at ”på mellomnivå beskriver han den interne 

struktur i familiene, som blant annet gir betingelser for dannelsen av kjønnet 

habitus.”(ibid.). Også dette går rett inn i min empiri slik mine informanter har beskrevet 

sin sosialiseringsprosess som vi skal se er en fase av livet de mener står sterkt i forhold til 

utviklingen av forhold til sin egen kropp.  

Det er mange ulike felt, og grensene mellom dem er flytende og diskutable. I min 

empiri vil jeg se på media som et felt. Jeg vil også se på den politiske arena som et felt, 

feltet der beslutninger blir tatt og landet blir styrt fra. Familien er ikke nødvendigvis et 

felt, i Bourdieus forstand. Familien kan delta i strider på ulike felt, og da som regel med 

familiens overhode som deltager, men familiestrukturen innad sees ikke på som et felt. 
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Men Bourdieu sier at man ikke på forhånd kan vite om en struktur er et felt eller ikke. 

Dette må man finne ut ved en empirisk analyse hvor man går inn med en hypotese om at 

det dreier seg om et felt. Det skal da dreie seg om et område hvor det foregår en strid 

hvor nykommeren forsøker å få innpass, men den dominerende forsøker å forsvare sitt 

monopol og utestenge konkurransen (Rogg 1998:50). Eksempelvis vil jeg da fra mitt eget 

materiale kunne se den politiske arenaen som et felt. Dette feltet har lenge vært dominert 

av kristendemokrater som har sine regler og sin gjeldende kapital. Det er denne kapital 

det har blitt kjempet om, og de som har vunnet har hatt mye. Kapital, sier Rogg, er 

sentralt for forståelsen av posisjonens situering. Hva som er kapital er det som regnes 

som verdifullt og det som er knyttet til posisjon (ibid:51). Det har i tidligere tider i Italia 

dreid seg om adelighet, om et godt navn, om kontakter innen kirken, religiøsitet og gamle 

penger. Dette vil anses som det Bourdieu kaller kulturell kapital. Han sier nemlig at man 

har spesifikke typer av kapital og at hva som regnes som kapital innenfor de ulike felt, vil 

være nødvendig å undersøke empirisk for å finne ut (ibid:52). I dagens Italia vil jeg hevde 

at dette systemet er forandret. Det er nykommernes kapital som nå regjerer og det er 

denne som er døråpneren til makt over feltet. Vi snakker da om penger, i første rekke, 

men også makt over nye instanser, som media, som igjen kan sees på som et felt for seg. 

Det skal jeg komme tilbake til. Dette bringer oss over i et annet sentralt begrep som jeg 

benytter meg av, nemlig distingvering.   

 

Distinksjon og klasser 

I sin bok ”Distinksjonen” tar Bourdieu for seg smak, en distinksjon som kan 

knyttes til klasser. Han setter fokus på at smak og behag er ulikt innen de ulike klasselag 

av samfunnet, og at dette er med på å reprodusere og forme klasselagene. Det handler om 

å ”distingvere” seg, altså skille seg ut, fra de andre, å skape en forskjell mellom seg selv 

og de andre for å opprettholde egen identitet. Han tar for seg det han kaller ”de 

distingverte klasser” og deres dømmekraft i forhold til hva som er god smak. At de er i 

besittelse av denne dømmekraften, gjør dem distingverte. Dette blir tydeliggjort gjennom 

mine informanters holdninger til egen klasse og posisjon i samfunnet.  

Hvis familien er en enhet som kan delta i strider på ulike sosiale felt, vil det være 

nyttig med ulik type habitus for alle medlemmene i familien som viser en høy kapital. 
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Det kan være gode manerer, kunnskap om kunst eller musikk, høy utdannelse og 

dannelse generelt. For å vinne kampen på et felt må man altså ha den typen kapital som er 

nødvendig. Men kapitalen som er nødvendig på et felt, kan forandre seg. Den er ikke 

konstant. Den habitus og den kulturelle kapital man har i en familie henger nært sammen 

med sosialisering. Det vil være nødvendig å sosialisere barna til å tilegne seg rett type 

habitus. Som en del av et felt  blir barna som en kapital i seg selv. Med velutdannende, 

dannede barn med høy kunnskap på de rette områder, vil man kunne hevde seg på felt 

som familie. I mange tilfeller kan feltet endres, grensene endres og den kapital som skal 

brukes i striden endres. Rogg skriver at i Bourdieus Frankrike, i motsetning til i Norge, er 

elitistisme et trekk ved staten. Det samme vil jeg hevde man kan se i Italia. Rogg never 

gresk og latin som noe unge med høy sosial bakgrunn valgte i Frankrike (Rogg 1998:37). 

Det samme der vi i min empiri, hvor for eksempel min hovedinformant hadde doktorgrad 

i gresk og latin8.     

 

Kjønn 

Sosialisering og felt griper også inn i et annet viktig tema for denne oppgaven, 

nemlig kjønn. I forbindelse med feltet media, kan man se hvordan kjønn i seg selv er en 

faktor som kan bidra til at man hevder seg i striden i feltet. Kort sagt, når det gjelder 

striden om makt og høy faktor i feltet media, er det en stor fordel å være mann.  

Når Bourdieu i sin bok ”Den maskuline dominans” ønsker å utforske 

maktforholdet mellom menn og kvinner, fremstiller han det problemet at vi alle har ”i 

form av ubevisste skjemaer for oppfattelse og vurdering inkorporert den maskuline 

ordens historiske struktur” (Bourdieu 2000). Vi tenker alle tanker som er produsert 

innenfor systemet av den maskuline dominans. Når våre tanker altså er produkter av den 

maskuline dominans, hvordan skal vi da kunne fritt tenke på den maskuline dominans? 

Når vi snakker om den strukturen som samfunnet, i følge Bourdieu er bygget på, vil vi 

være nødt til å se det som er del av denne strukturen. Bourdieu analyserer det Kabylske 

samfunn han gjorde feltarbeid i. Han hevder at her finner man den maskuline dominans i 

en ren form. For å gjøre det mulig for oss å reflektere over denne maskuline dominans i 

                                                 
8 En utdannelse det i dagens moderne Roma var vanskelig å få relevant arbeid etter, men som allikevel 
synes å fungere som et middel for å beholde sin og familiens sosiale status; på tross at av min 
hovedinformant måtte arbeide som sekretær, arbeidet hun ved en svært elitistisk institusjon. 
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dette samfunnet tar Bourdieu omveien om klassifikasjonsformene som føyer seg inn i det 

samme systemet av dikotomier som det maskuline og det feminine gjør. De to kjønnene 

defineres ut fra et dypstrukturert skjema som er så inkorporert i vår habitus at det er 

vanskelig å oppfatte det. Dermed er det også vanskelig å bekjempe det eller forandre det 

det resulterer i. Dette skjemaet omhandler dikotomier som forsterker hverandre. Han 

setter disse dikotomiene inn i et skjema som har en feminin side og en maskulin side. For 

eksempel er natt kvinnelig, dag mannlig. Andre dikotomier er fuktig/tørr, inne/ute, 

liten/stor, lett/tung, myk/hard osv. Dette er historiske strukturer som er segregerte og som 

springer ut av et sosialt rom som også er det. Disse strukturene reproduseres av 

mennesker over tid, gjennom historien, og manifesterer seg i de ulike sosiale 

institusjonene, spesielt kirken, skolen og familien. Ved hjelp av empiri fra det kabylske 

samfunn, viser Bourdieu hvordan dette inkorporeres i menneskers kropp og kroppslig 

praksis. Dette samfunnet er et samfunn hvor disse klassifikatoriske formene er svært 

eksplisitte. Han hevder at strukturene i det Kabylske samfunnet ”representerer en 

paradigmatisk form for et ’fallisk-narsistisk’ syn og den androsentriske kosmologi som er 

felles for alle middelhavssamfunn, og som den dag i dag, riktignok i en oppsplittet form 

og liksom spredt utover, fortsetter å eksistere i våre kognitive og sosiale strukturer” 

(Bourdieu 2000). 

Jeg vil hevde det er mulig å trekke en linje fra det kabylske samfunn, hvor 

Bourdieu studerer den maskuline dominans, til den delen av det italienske samfunn jeg 

har studert. Jeg vil også argumentere for at det italienske samfunn kan sammenlignes med 

det kabylske samfunn på grunnlag av den beskrivelsen jeg her gir av kvinners stadig 

reproduserte underlegne posisjon. I et samfunn som det Italienske anno 2002 er det 

vanskelig å komme utenom spørsmålet om den maskuline dominans. Hva gjør denne 

strukturen med kvinnene og deres syn på seg selv og sine kropper. Som jeg har nevnt i 

beskrivelsen av media, blir kvinner i stor grad fremstilt som et objekt, som regel som et 

sexobjekt. Media er en typisk offentlig sfære, og denne objektgjorte kvinnen er en av de 

mange kvinnerollene mine informanter forholdt seg til. 
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Det annet kjønns kropp 

Det er noen teorier som det er nyttig å ha med i forhold til kjønn og kvinners 

posisjon i samfunnet. I boken ”Women, Culture and Society” fra 1974 har Michelle 

Zimbalist Rosaldo og Louise Lamphere samlet bidrag fra 16 ulike kvinnelige 

antropologer. De ulike bidragene forsøker å gi svar og diskutere spørsmål rundt den 

plassen kvinner har i samfunnet. I introduksjonen til boken spør Rosaldo og Lamphere 

hvorfor kvinnen sees som ”den andre”; er kvinnen universelt sett ”det annet kjønn”? De 

stiller disse spørsmålene, som har vært stilt før av Simone de Beavoir, ikke bare fordi de 

ønsker å tilfredsstille en abstrakt, intellektuell nysgjerrighet, men fordi de ønsker å lete 

etter måter kvinner kan tenke på seg selv med (Rosaldo 1974). Den første av artiklene er 

skrevet av Michelle Zimbalist Rosaldo og er en teoretisk oversikt over kvinner, kultur og 

samfunn. Jeg tror kvinners forhold til sin egen kropp må sees i lys av hvordan deres 

biologi har vært med på å skape den posisjonen kvinner har i samfunnet. Ikke bare den 

posisjonen de har i forhold til menn, som er et av denne bokens viktigste temaer, men i 

enda videre utstrekning kan man gjennom disse artiklene få øye på hvor umulig det er å 

fri seg fra sin egen kropp og dens funksjoner. I min empiri skal vi se at dette får 

konsekvenser for mine informanter. Jeg vil argumentere for at den posisjonen de har i 

samfunnet, og av og til også deres ønske om å endre den, påvirker deres forhold til sin 

kropp.  

Rosaldo ønsker å legge fram et nytt perspektiv som kvinners posisjon kan forstås 

ut fra, samtidig som tidligere observasjoner om kvinner ikke blir glemt. Hun foreslår en 

todeling mellom ”hjemmesfære” og ”offentlig sfære” som henholdsvis domineres av 

kvinner og menn. Denne todelingen og plassering av menn ute og kvinner hjemme, 

forklarer langt på vei at kvinner stadig reproduseres som ”det annet kjønn”. Det at 

kvinnene er hjemme gjør at alle barn vokser opp med mer kontakt med moren enn med 

faren. Dette har, i følge Rosaldo, en viktig påvirkning på barns utvikling til voksne 

kvinner og menn. Natur og kultur er to begreper som faller tydelig inn under Rosaldos 

todeling. Hun forklarer at menn er definert ut fra sine ervervelser innenfor den kulturen 

de selv har skapt. Kvinner defineres ut fra naturen, ut fra sin biologi eller biologiske eller 

seksuelle tilknytning til visse menn. Slik jeg velger å forstå Rosaldo betyr dette at kvinner 

reproduserer seg selv som kvinner fordi de forblir på den ene siden av den lange rekken 
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med dikotomier hun presenterer hvor offentlig/privat og natur/kultur er to av de viktigste. 

Det vil altså være interessant å se på kvinners plassering i forhold til disse dikotomiene i 

mitt materiale. Dette er helt i tråd med Bourdieu og det jeg var inne på tidligere og hans 

mange dikotomier som den maskuline dominans, i følge ham, er bygget på.  

 

”Kjønnenes inndeling gjenspeiler seg i de klassifiseringene vi har rundt oss. Bourdieu sier 

man ser det som normalt, naturlig, nærmest uunngåelig og det er slik den maskuline dominans 

virker naturlig på oss. Vi stiller ikke spørsmålstegn ved den, fordi den gjenspeiler seg i alt vi ser 

rundt oss. Det er som en sirkel av strukturer som opprettholder seg selv. Det er et samsvar 

mellom de kognitive og de objektive strukturene. Men det er kroppene i seg selv som en del av 

denne sirkelen som får det hele til å virke enda mer naturlig. Den biologiske forskjellen i 

menneskekroppen.” 

(Østerberg, 2000:31)  

 

Mannen dominerer over kvinnen fordi mannens forrang viser seg i dikotomiene 

man bruker for å bekrefte den. Hvis man ser på kvinnenes sosialisering, som er den som 

har skapt henne med en kjønnslig habitus av å være kvinne, ser man at hele 

sosialiseringsarbeidet består i å pålegge begrensninger, som alle angår kroppen hennes. 

Hun lærer seg å kle seg riktig, knyte beltet og sjalet osv. Moralitet og kroppslighet er to 

uatskillelige ting. I vesten er det også visse ting som blir innprentet i oss kvinner. Smile, 

senke blikket, akseptere avbrytelser osv. Bourdieu refererer til Frigga Haug som forteller 

om en metode hvor folk gikk tilbake til barndommen og så på ulike følelser knyttet til 

kroppen. Som at man lærte å holde bena samlet og magen inne. (Bourdieu sier at 

sprikende ben vitner om vulgaritet og at en stor mage vitner om mangel på viljestyrke.) 

Femininiteten tar mål av seg å gjøre kvinnen liten, det er en slags begrensning av 

territorium. Hun blir kledd i klær som hemmer aktiviteter: trange skjørt og høye hæler 

som gjør det vanskelig å gå fort og å løpe, vesken, som er upraktisk i forhold til å bruke 

hendene, og ofte må klemmes inn til kroppen (Bourdieu 2000).  

”Privat Parts in Public Places: the Case of Actresses” av Juliet Blair (1981) er en 

artikkel som trekker diskusjonen om privat og offentlig i en litt annen retning. Den 

forholder seg allikevel til dette i forhold til kvinner, men ser mer på i hvilken grad man 

lar seg styre av ulike roller og krav. Blair sammenligner de psykiske og de fysiske 
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forskjeller mellom kvinner og menn. Hun sier at det kanskje ikke er så mye verre for en 

kvinne å påføre forandringer på hennes kropp rent fysisk for å hindre at hun forstyrrer 

den sosiale orden enn, at hun faktisk må strukturere sin oppfattelse av seg selv, i henhold 

til den fallossentriske kulturen. Å erfare seg selv ut fra menns oppfattelse av verden er 

som kirurgi på kvinnens sinn. Hele kvinnen blir delt i to; hore/madonna, intellekt/kropp, 

reproduksjon/dekorasjon. Blair sier videre at en kvinnes oppdragelse og dannelse består i 

å lære å utføre sine tiltenkte roller, som kone, mor og elskerinne. Blair mener altså at 

kvinner spiller roller for menn. Menn, som ser kvinner som spiller, kan aldri vite om han 

ser den sanne personen, eller om han ser en som spiller det hun tror han gjerne vil se. En 

kvinne skal ha et rent og uskyldig ansikt i motsetning til mannens vise og erfarne. Birgitte 

Bardot er et typisk eksempel på et ideal som med sine lange ben og barnslige ansikt som 

forsikrer med om deres overlegenhet.  Høye hæler og en gyngende gange viser at kvinner 

er usikre og har bruk for en sterk arm. Blair hevder til og med at en manns selvsikkerhet 

kan måles i størrelsen på deres kvinnes bryster (Blair 1981). Dette kan jeg trekke videre i 

min empiri på flere måter. Hvordan kvinner fremstilles i media er en av dem. Jeg har 

forsøkt å finne ut hvordan mine informanter forholder seg til dette kvinneidealet. Dette er 

interessant når man ser videre på det forholdet kvinnene utvikler til sin egen kropp.  

Slik jeg forstår Blair, dreier det seg om at kvinner sosialiseres til å bli en form for 

kvinne som mannen ønsker seg. Slik menn oppfatter at en kvinne skal være, slik blir hun 

også sosialisert til å være.  

Denne dikotomiske måten å se verden på fører altså til at den maskuline dominans 

(Bourdieu 2000) blir reprodusert og det kvinnelige blir stadig å finne i den halvparten av 

dikotomien som domineres av den andre. Kvinnen er den andre i forhold til det mannlige 

subjekt. Begrepet ”otherness” brukes om det kvinnelige og er noe som ligger utenfor den 

verden som er strukturert og viser til for eksempel galskap. Det faller utenom det som kan 

forstås. Begrepet har blitt trukket inn i forbindelse med det kvinnelige og knyttes til det 

ubevisste og psykoanalysen (Fürst 1998:182-183). Fürst skriver:  

 

”Når det gjelder Lacans subjektforståelse, er otherness ikke noe utenfor, men en del av 

subjektet. Vi er her ved hans forståelse av det ubevisste som samspillende instans med det 

bevisste. Subjektet blir til og utfolder seg i skjæringsfeltet mellom det bevisste og det ubevisste. 
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Slik bryter hans (som Freuds) forståelse med den vestlige filosofiens forestilling om det enhetlige 

subjekt som herre i eget hus. Det finnes et ”otherness” i subjektet, et fremmed element, en 

nattside - det ubevisste og fortrengte” 

         (Fürst, 1998:184)  

 

Dette dreier seg om forhold til kropp: Det dreier seg om hvordan man ser seg selv, 

som objekt eller som subjekt, og hvordan man forholder seg til dette. Klarer alle 

mennesker å forholde seg til seg selv som subjekt? Da må de i så fall, slik jeg forstår 

Lacan9 gjennom Fürst, ta med i betraktningen seg selv som subjekt og også den ubevisste 

siden ved dette. En beskrivelse av en persons forhold til kropp som springer ut fra en 

forståelse preget av psykoanalyse, vil måtte være forankret i både et forhold til kroppen 

som et objekt og et forhold til kroppen som et subjekt.  

Haugsgjerd (Haugsgjerd 1986) sier at Lacan er opptatt av å relatere samfunnet og 

kulturen til individet. Her hadde han Oedipus-teorien som basis. I forbindelse med dette 

ble han opptatt av den den gangen nye teorien omkring strukturalisme som jeg har vært 

inne på stod i sentrum innefor sosialantropologien og lingvistikken og Levi-Strauss og 

Ferdinand de Saussure. Lacan ble som sagt ikke mottatt med udelt entusiasme, og ble 

som følge av et brudd med den franske foreningen nektet på IPA-kongressen i Edinburgh 

i 1953. Derimot ble han godt mottatt i Roma samme år (ibid:333). Vi ser at 

psykoanalytiske teorier står sterkt i Italia også utenom den sterke posisjonen Lacan hadde 

her. En fjerdedel av alt som er skrevet av psykoanalytisk litteratur skrives av folk som har 

spansk, portugisisk eller italiensk som morsmål (ibid:366). Når det gjelder Italia spesielt 

har landet hatt et stort psykoanalytisk miljø hvor personene involvert har vært markante 

personligheter og de har engasjert seg faglig og sosialpolitisk (ibid.380). Ofte var disse 

personlighetene, og Haugsgjerd nevner Musatti, Perrotti og Servadino som ledende 

skikkelser. Både Musatto og Perrotti hadde vært ledende skikkelser i 

motstandsbevegelsen på den politiske venstresiden10. Psykoanalysen ble også sterkt 

                                                 
9 Det er interessant å påpeke Lacans sterke innflytelse i Italia. I motsetning til i den angloamerikanske 
verden hvor han var sterkt kritisert og omdiskutert fikk hans ideer tidlig fortfeste i spansktalende land og i 
Italia (Haugsgjerd 1986:332). 
10 Denne bevegelsen kommer jeg så vidt inn på i kapittel 1 og det er denne siden av politikken mine 
informanter føler seg knyttet til.  
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angrepet av kirken, noe som gjorde at det ble en sak som venstresiden kunne gå inn for 

(ibid:382).  

For å binde psykoanalyse til kropp ønsker jeg å gå veien om begrepet 

psykosomati. Som vi skal se senere i denne oppgaven binder livshistoriene det fysiske og 

det psykiske opp mot hverandre med dette begrepet både eksplisitt og implisitt. Det er 

derfor interessant å se nærmer på hva man kan legge i det. Psykosomatisk medisin kan 

defineres som ”En metode til studium og begrepsdannelse i forbindelse med sykdom som 

organismens svar på ytre og indre påkjenninger, idet man tar i betraktning de psykiske og 

fysiske manifestasjoner som fremkommer samtidig eller i forbindelse med denne.” 

(Nemiah 1961). Gjennom livshistoriene og mine informanters egne tolkninger av disse 

skal vi se at de også har en psykosomatisk oppfattelse av sin kropp og det som skjer med 

den.  

 
Mat, kropp og grenser 

I forhold til mitt tema er det også interessant å komme inn på noe av det som har 

blitt skrevet om mat i forhold til kropp. I Italia legges det stor vekt og fokus på mat. 

Samtidig skal vi i min oppgave se at mat, utenom å ha stor kulturell betydning, har en 

viktig plass i mine informanters livshistorier.  

Interessen for hvordan maten smakte dukket opp i Europa blant de høyere klasser 

på 1700-tallet. Det var som en reaksjon på at betydningen av kroppens utseende ble 

endret fra å ha liten betydning, fordi det kunne og skulle reguleres med klær, til å få 

større betydning. Det var den naturlige kroppen som skulle vises. Sminke, parykker og 

klær var ikke lenger det som skapte et utseende, det var mennesket selv og hvordan det så 

ut. Denne prosessen forandret også altså holdninger til det å spise. Den slukende 

appetitten som hadde vært vanlig ble umoderne, og den nye delikate maten krevde 

manerer og måtehold. Nå skulle selvbeherskelse kontrollere hvor mye man spiste. En 

person av god familie måtte aldri gjøre den feilen å overspise. ”Eating had become 

dining, and it was an art” (Seid 1989).  

Å se mat og spising i forhold til slankhet kan synes så selvfølgelig at det ikke en 

gang trenger å nevnes. I forhold til min empiri vil jeg allikevel påstå at dette bare er en av 

koblingene man kan gjøre. Mat og spising er også, som Seid beskriver, nært knyttet til 
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klasse. Også Bourdieu skriver at smak var noe overklassen først fant opp. Det var et 

spørsmål om kvantitet og tilgang på mat som forandret dette mønsteret (Bourdieu 1995).  

Mat kan altså sees i lys av klasse. I mitt materiale skal vi se at mat også knyttes 

mye mer direkte til kropp. For mange spiller forholdet til mat en hovedrolle i deres 

historie om forholdet til sin kropp. Fürst skriver at mat er sterkt knyttet til følelser (Fürst 

1995:66). Mat kan bringe fram følelser fordi den bringer fram minner. Mat kan også 

brukes til å formidle følelser; en kvinne sluttet å spise fordi hun ble nektet kontakt med 

kjæresten sin, som om hun nektet å svelge sitt forbud (ibid:66). Mat er altså ikke bare noe 

vi trenger for å overleve, det er også et symbol.  

I denne oppgaven setter jeg fokus på sammenhengene mellom klasse, mat, 

sosialisering, grenser, kropp og kvinners posisjon i samfunnet. Forbindelsene går, slik jeg 

ser det, på kryss og tvers. De kommer til utrykk i mine informanters livshistorier, og jeg 

vil forsøke å tydeliggjøre dette.  
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Kapittel 3 

 

Livshistorier, 

psykologisk måte å fortelle om kropp 

 

Innledning 

I dette kapittelet tar jeg for meg de historiene mine informanter fortalte når jeg 

bad dem beskrive forholdet de har til sin egen kropp. Historiene innebærer også 

refleksjoner over hva de legger i ”forholdet til kroppen”. Interessant med disse historiene 

er også måten de ble fortalt på. Jeg mener at måten mine informanter snakker om sin 

kropp på, kan si mye om det forholdet de har til kroppen. Denne måten er preget av en 

psykologisk tenkemåte. Dette er noen av mine informanters historier om hvordan 

hendelser i deres liv har ført til en psykisk reaksjon hos dem som igjen har gitt et fysisk 

utslag i kroppen.  

 

Livia 

Jeg innleder denne oppgaven med å la Livia fortelle sin historie. Historien handlet 

om kreft. Livia fortalte om omstendighetene rundt at hun hadde oppdaget en klump i 

brystet, funnet ut at det var brystkreft, operert, gjennomgått cellegiftkurer og til slutt blitt 

frisk. Hjemme hadde hun måttet arbeide mye og hun mente hun på mange måter ikke ble 

satt pris på av sin egen familie. Hun fortalte om hvordan hun følte seg som en skuffelse 

for foreldrene fordi hun ikke var en gutt, og hvordan hun hadde forsøkt å kompensere for 

dette på ulike måter opp gjennom hele oppveksten. For eksempel hadde hun ridd og spilt 

tennis fordi faren ville det. Livia fortalte om søstrene sine, hvordan den ene hadde pleid å 

gråte hele tiden. Hun hadde grått så mye at hun hadde ”brukt opp kvoten for gråt som var 

i huset”. Den andre var så liten at Livia ikke følte hun kunne flytte hjemmefra i redsel for 

at hun ikke skulle klare seg alene. Hun beskrev også foreldrenes dårlige ekteskap og 

hvordan hun mente dette innvirket på morens helse. 
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Livia fortalte at hun ble deprimert og at hun begynte i terapi, men at det allikevel 

ikke var noen som tok hensyn til henne i huset. Så ble hun altså syk av kreft. På slutten av 

historien sin kobler Livia sitt liv og sin sykdom sammen og forteller at hun ble syk fordi 

hun hadde gitt for mye av seg selv og at brystet - den delen av kvinnen som biologisk sett 

er skapt til å gi av seg selv - ble sykt. Svulsten kom i venstre bryst fordi det er den siden 

av kroppen hvor hjertet er størst. I Livias fortelling blir det hjertet hun har i kroppen et 

symbol på kjærlighet. Vi kan forstå det som om det er der hun bærer sin kjærlighet til 

omverdenen, og det er derfor den strømmer ut gjennom brystet, som til sist altså blir sykt 

på grunn av dette.   

 

Et bryst som ”snakker” for hjertet 

Historien til Livia viste hvordan hun selv tenker om sin egen kropp, sykdommene 

og hvordan de ulike faktorene har påvirket hverandre.  

Livia kommer fra en halvadelig familie. Dette synes også i den fortellingen hun 

presenterer om sin kropp. Hun forteller om foreldrene sine som ikke hadde et godt 

ekteskap, men hvordan det allikevel ikke var ”rom for å være ulykkelig”. Stemningen i 

huset var dårlig, men fasaden skulle opprettholdes, og foreldrene skulle heller ikke skille 

seg. Livia tok på seg mye av ansvaret hjemme og var et lojalt barn som hjalp foreldrene å 

holde på fasaden utad. På spørsmål om hvorfor Livia gjorde så mye i huset, selv om det 

ikke syntes nødvendig, da familien hadde annen hjelp, svarte Livia med å fortelle at hun 

ikke har følt seg ønsket av faren. Det ser ut til at Livia altså tolker sine egne handlinger 

på en psykologisk måte. Hun gjorde så mye i huset fordi hun i utgangspunktet ikke følte 

seg ønsket, ikke fordi det virkelig trengtes. Dette setter hun også i sammenheng med 

grunnen til at hun drev med sportslige aktiviteter hun ikke likte. Livia gjorde husarbeid, 

hun red, svømte og spilte tennis. Man kan spørre seg hva det gjør med en persons forhold 

til sin egen kropp når man bruker den til et formål; det vil for eksempel si at man rir for å 

få anerkjennelse, ikke fordi man liker det. Livia setter disse tingene i sammenheng på en 

måte som viser at hun snakker ut fra en tankegang preget av innsikt i et menneskes 

psykologiske handlingsmønster. 

Historien til Livia er ganske dramatisk. Vi ser at hun ikke blir tatt hensyn til i 

familien sin selv om hun blir deprimert og begynner å gå i terapi. Når ikke denne 
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psykiske reaksjonen på hennes tilværelse er nok til at hun blir tatt hensyn til, blir hun syk 

i kroppen. Hele historien hennes henger sammen på denne måten. Man kan lese historien 

til Livia på en slik måte at det egentlig ikke blir noe forskjell på disse to måtene å være 

syk på. Kreft og depresjon går over i hverandre: hun ble frisk fra depresjonen i det legen 

opererte bort svulsten i brystet hennes. Han opererte bort depresjonen. Samtidig som hun 

sier at grunnen til hennes sykdommer lå i måten hun hadde blitt behandlet på fra hun var 

barn. Hele denne historien kom fram da jeg spurte henne om hennes forhold til kropp. Vi 

ser et holistisk bilde av kroppen: kropp og sinn går i hverandre og det oppstår en 

gjensidig påvirkning.  

Interessant i denne fortellingen er også Livias forhold til sine bryster. Hun snakker 

gjennom kroppen sin, gjennom sine egne bryster. Dette er en svært symbolsk handlig, og 

i sin fortelling bruker hun det nettopp som det. 11

I Livias historie er altså brystet et symbol12. Jorun Solheim ønsker å forstå 

kvinnekroppen som en symbolsk konstruksjon. Hun sier at man ikke kan være et 

erkjennende subjekt uten å erkjenne seg selv som objekt. Den moderne 

virkelighetsoppfatningen kan kalles dualistisk, at det er en splittelse mellom kropp og sjel 

(Solheim, 1998). Livias fortelling vitner om en holistisk måte å se kropp på. Som vi skal 

se senere, kan man på mange måter være i stand til å se sin egen kropp kun som et objekt. 

Man kan utføre en vurdering i forhold til hvordan man selv ser ut, slik som en annen av 

mine informanter, Rosa, gjør det i det følgende eksemplet. 

 

Rosa 

Å forholde seg til sin egen kropp som et objekt, å se hvordan den ser ut, er ikke 

det samme som mange tenker på som det å ha et forhold til sin egen kropp. Et forhold er 

noe innvendig (Fürst 1995). I mange av de samtalene jeg har hatt med kvinner i Roma er 

det mange av dem som har beskrevet sin egen kropp ganske enkelt. De har sagt at de liker 

visse deler av kroppen, mens visse andre deler finner de feil ved, noen feil bryr de seg 

om, andre ikke. De har snakket om sin egen kropp mens de har sett den utenfra, men ofte 

                                                 
11 Jeg kan trekke linjer fra dette til kapittel 5 hvor jeg diskuterer bryst. Dette vil jeg komme tilbake til i 
konklusjonen av denne oppgaven.  
12 Symbol og det symbolske velger jeg her å snakke om i Solheims forståelse av ordet, som noe som 
handler om billedgjøring (Solheim 1998:59). 
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har de hatt en helt annen måte å fortelle på når de har skullet beskrive forholdet til sin 

egen kropp. ”Jeg merker ikke min egen kropp,” eller ”Jeg har ikke noe forhold til min 

egen kropp” er noen av utsagnene jeg hørte. En av mine informanter fortalte at hun bare 

hadde en følelse av sin egen kropp i seksuelle sammenhenger eller når hun trente. Andre 

kvinner fortalte at de bare hadde en følelse av sin egen kropp når de spiste. Noen mente at 

de aldri hadde noen følelse av sin egen kropp.  

Under en samtale med Rosa spurte jeg henne hvordan forholdet hun hadde til sin 

egen kropp var. Vi hadde allerede snakket mye om kropp, hun hadde beskrevet kroppen 

sin i detalj, fortalt at hun var tynn, men at hun likte det, at hun hadde små bryster, men at 

hun egentlig var ganske fornøyd med dem. Hun hadde uten problemer beskrevet kroppen 

sin for meg, hvordan hun mente at hun så ut. Det hadde til da vært en lett, nesten munter 

samtale. Rosa hadde beskrevet sin egen kropp i detalj. Hun hadde fortalt hvordan hun 

likte at den forandret seg, og hvordan noen deler av den var i henhold til 

skjønnhetsidealet, og at hun visste det.  

 

”Jeg har lange, slanke ben. Jeg vet godt at de er pene. De er tynne, men de har en 

form allikevel. De er liksom ikke helt rette heller. Passe store muskler i leggene. Om 

sommeren går jeg i miniskjørt. Jeg liker det.” 

                                                              Rosa 

                                                       

 Hun beskrev også hvordan tærne henne var alt for krumme, og at lilletåa så helt 

rar ut fordi den var så veldig liten. Men hun syntes ikke det gjorde noe. Hun syntes det 

gav henne karakter, at noe var vakkert og noe var mindre vakkert, og hun var glad for 

hvordan det var.  

Så spurte jeg henne hvordan hennes forhold til kroppen var. Da jeg stilte 

spørsmålet, trodde jeg med en gang at hun ikke hadde forstått hva jeg spurte om, for hun 

ble helt stille. Hun svarte ikke, og hun så ned i bordet. Jeg tolket stillheten som at hun 

tenkte seg om, at hun kanskje lurte på hva mer hun kunne si om sitt forhold til kroppen 

sin som hun ikke allerede hadde sagt. Men så så jeg at hun ikke svarte fordi hun satt og 

kjempet mot gråten. Tårene begynte å renne og det tok en stund før hun kunne si noe. Da 

hun begynte snakket hun nølende og med mange pauser.    
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”Altså… jeg har ikke et godt forhold… men… jeg klarer ikke å se min egen 

kropp… når jeg går rundt klarer jeg ikke å ha en følelse å ha en kropp. Jeg klarer ikke å 

være i kontakt med min egen kropp. Jeg ser en og en del, og ser hvordan de er. Jeg ser på 

bena mine, pene ben, på brystene, pene bryster… men jeg har ikke en følelse av helhet. 

Jeg kan se meg på bilder og tenke at jeg er fin. Men jeg kjenner ikke kroppen. Jeg føler at 

kroppen min er levende når jeg masturberer. Når jeg har sex. Det er den eneste gangen. 

Men jeg er ikke i kroppen min ellers.”  

                                      Rosa 

                                                                                                            

I samtalen med Rosa deler hun fortellingen om kroppen sin i to. Hun beskriver 

kroppen sin slik hun ser den. Hun forteller hvordan den ser ut, hvordan hun anser at 

hennes kropp er i forhold til det hun ser på som idealet, hva hun ut fra det er fornøyd med 

og hva hun er mindre fornøyd med. Det kan synes som om dette er fortellingen om 

kroppen hennes som objekt. Det er en fortelling som hun forteller lett og uten problemer. 

Hun var fornøyd og lå i sine egne øyne tett opp til det idealet hun hadde. Fortelling var en 

beskrivelse som like godt kunne kommet fra meg eller en annen som ikke befant seg i 

hennes kropp. Når jeg så etterpå stilte spørsmål om forholdet hun hadde til sin egen 

kropp13, vil jeg anta at det er kroppen som subjekt hun begynte å tenke på. Det er kroppen 

som subjekt hun ønsker å få ”kontakt” med, hennes indre følelse av den. Det er også da 

hun begynner virkelig å snakke om forholdet hun har til sin egen kropp. Før dette har hun 

bare beskrevet seg selv sett utenfra, som i et speil. Når jeg stiller spørsmål om forholdet, 

begynner det å bli vanskelig for henne. Hun begynner å gråte. Kroppen hennes som 

objekt er ikke noe som får henne til å begynne å gråte. Hun beskriver at hun ikke er i sin 

egen kropp. Man kan spørre seg om dette blir et spørsmål om subjekt og objekt. For at et 

menneske skal føle seg som et subjekt må man ha en følelse av sin egen kropp. Rosa føler 

bare at hun er i sin egen kropp når hun har sex.  At dette er vanskelig for henne og at det 

er noe som betyr noe, vises ved at hun gråter når hun snakker om det. Det å ikke ha noe 

forhold til seg selv som subjekt, dreier seg om følelser. Det er det indre hun ikke har noe 

                                                 
13 Jeg spurte: ”come è il rapporto che hai con il tuo corpo”. Ordet “rapporto” betyr direkte oversatt 
“forhold” og er det same ordet man bruker for forhold mellom mennesker.  
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forhold til. Med forhold til kropp virker det som om Rosa forstår forhold til seg selv og 

sine egne følelser. Dette er et fortrengt eller et vanskelige eller et ikke-eksisterende 

forhold. Noe hun også er klar over, i og med at hun gråter over det og tydeligvis savner 

dette forholdet.  

Her var det en forskjell; man kan snakke om kroppen i seg selv og kroppen som 

det mennesket man er. Kirsten Hastrup sier at man både er og har en kropp. Det er 

kroppen man er som er viktig for mine informanter. Det er subjektet. Dette vises i måten 

de snakker om den på. De snakker om hvordan det som skjer med dem som mennesker 

påvirker deres kropp. Dette er noe av det livshistoriene jeg har samlet forteller om.  

Man kan stille spørsmål om det er seg selv som et ”selv” som Rosa har problemer 

med å få øye på og ikke minst føle. Jeg vil hevde at denne historien dreier seg om dette, 

og i lengre utstrekning dreier den seg om å se seg selv som en helhet. Altså å ikke bare se 

seg selv som et objekt, men også som et subjekt. Dette var problematisk for Rosa. Rosas 

historie bygger opp under min argumentasjon nedenfor om at det antakelig ikke bare er 

presset om å være slank og ligne på et skjønnhetsideal som skaper det vanskelige 

forholdet mange av mine informanter har til sin egen kropp. Jeg vil hevde at deres 

livshistorier har vel så mye med saken å gjøre. Rosa fortalte videre om moren sin og 

deres forhold til hverandre. Faren til Rosa var død og hun savnet ham dypt. Rosa beskrev 

moren sin som jålete. Hun klagde alltid på Rosa og sa at hun burde sette opp håret 

annerledes og gjerne sminke seg litt. Hun fortalte om et dårlig og konfliktfylt forhold 

mellom mor og datter.  Rosa følte seg rotløs og ufri i forhold til moren. Morens klager på 

hvordan Rosa så ut, hvordan hun satte opp håret og hvor mye eller lite hun sminket seg, 

dette har gått utover Rosas følelser, og det indikerer at følelser spiller en stor rolle for en 

persons forhold til sin kropp.  

 

Moren til Livias historie 

Moren til Livia var mye plaget av ryggsmerter. I samtaler har moren fortalt meg 

om disse plagene. Hun kaller det psykosomatiske smerter uten at hun har fortalt meg noe 

nærmere bestemt hva de kommer av. En gang hun kom hjem til oss for å drikke kaffe, 

fortalte hun at hun nettopp hadde kommet fra en filippinsk dame som hun hadde søkt 

hjelp hos i forbindelse med plagene. Det var hushjelpen hennes som hadde fortalt henne 
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om denne kvinnen, og moren til Livia hadde vært åpen for å prøve noe nytt, fordi legen 

ikke kunne hjelpe henne. Hun fortalte at hun hadde problemer med ryggen, nakken, 

armene og det ene benet. Kvinnen hun hadde oppsøkt var synsk, fortalte hun, og hun 

hadde berørt fingertuppene til moren til Livia og hadde ut fra det kunnet fortelle henne 

hvor hun hadde vondt. Hun hadde fortalt henne at hun hadde vondt fordi blodet hennes 

ikke strømmet fritt gjennom blodårene. Hun hadde massert henne ved skuldrene og 

fortalt at det var særlig der hun hadde dårlige blodårer. Hun hadde fortalt henne at hun 

hadde mye vondt i armene og i et av bena og at hun hadde kommet for tidlig i 

overgangsalderen, noe som også var riktig. Hun sa at livmoren hennes allikevel hadde 

fortsatt å arbeide, men blodet kom ikke ut fordi den var blokkert. Den synske damen sa 

det samme som legen hadde sagt; det var blodårene og blodomløpet som var opphavet til 

smerten. Livias mor gav selv forklaringen om at dette i virkeligheten bunnet i psykiske 

problemer og at hun hadde det vanskelig. I følge henne selv var dette den opprinnelige 

grunnen til smertene. Det kunne godt være at det var blodet som var en direkte årsak til 

smertene, men hun mente at hvis hun ikke hadde hatt det vondt og hatt vonde følelser, så 

ville heller ikke blodet hennes forårsaket denne smerten.  

I moren til Livias historie ser vi igjen denne måten å snakke om sin kropp på og 

tolke tegn fra kroppen. Uansett om legen eller den synske damen ikke lar sin forklaring 

gå innom sinnet, eller hvordan en person faktisk har det, så gjør hun det selv. Jeg anser 

dette som en måte å forholde seg til kropp på som nødvendigvis også må gjøre noe med 

selve forholdet. Livias mor forholder seg til kroppen sin på en måte som er forankret i en 

psykologisk forståelse av seg selv. Hun forstår det slik at kroppen hennes lider under 

hvordan livet hennes utspiller seg. Moren til Livias smerter henger sammen med hvordan 

hun lever. Hun lever i et dødt ekteskap i et miljø hvor fasaden er viktig, og hvor hun må 

holde det gående uansett. Moren til Livia var svært aktiv i Malteserordenen og en dag 

ville hun kanskje bli ridder av denne. Hun var også svært aktiv innenfor menigheten og 

drev mye med frivillig arbeid. Da Livia var syk av kreft, reiste moren hennes på 

pilgrimsreise og bad til jomfru Maria om at Livia måtte overleve. I dette miljøet kan vi 

forestille oss at en skilsmisse er vanskelig å gjennomføre hvis man ønsker å beholde den 

sosiale statusen. Mye av familiens kulturelle kapital lå i moren til Livias status i 

menigheten. Hennes kontakter med ambassadøren for Malteserordenen, hennes adelige 

 71



bakgrunn og hennes personlige fromhet var alle faktorer som i dette miljøet, eller på dette 

feltet, (i Bourdieus forstand), gjorde at hun og hennes familie befant seg høyt oppe på 

rangstigen. Det kan virke som om moren til Livias egne behov kom i bakgrunnen i 

hennes eget liv. Man kan spørre seg om ikke det er denne lidelsen som festet seg i moren 

til Livias kropp.  

Vi ser her en sammenheng med Bourdieus distinksjon. Han forteller at det ofte, 

særlig blant katolikker, er kvinner som tar seg av tegn på distinksjon ved å drive med 

aktiviteter med høy verdi på den kulturelle kapitalskalaen (Bourdieu 1995). Det vil si at 

kvinner må ta ansvaret for en del av de aktiviteter, som for eksempel å gå i kirken eller 

reise på pilgrimsreise, som skal plassere dem i deres sosiale posisjon. Kvinner skal altså 

bruke seg selv til dette. Dette kan ofte bli aktiviteter hvor kroppen er involvert. Vi ser 

altså sammenhengen mellom klasse og kropp.  

 

Livia om moren og moren om Livia. 

 Liva og moren hennes hadde også forklaringer på hverandres problemer. Livia 

fortalte meg, før jeg traff moren hennes, at moren og faren hadde et dårlig ekteskap og at 

dette var grunnen til at moren hennes var så mye syk. Hun leste seksuell frustrasjon inn i 

morens blødninger, og fortalte om en dramatisk situasjon da moren ikke hadde sluttet å 

blø, og Livia måtte ta henne til sykehuset i all hast. En situasjon som Liva satte i 

forbindelse med en krise i hjemmet mellom moren og faren.  Livia så det slik at morens 

kropp sa fra på denne måten at noe var galt i forholdet hennes til ektemannen. Slik 

Solheim sier at kvinnekroppen snakker på ulike måter (Solheim 1998), tolker også Livia 

morens reaksjon som et slags språk.  

Moren, på sin side, hadde en gang kommet med sin egen tolkning av Livias 

kreftsykdom. Livia fortalte om en hendelse som hadde funnet sted etter en av de første 

gangene hun hadde fått cellegift: Livia ville bestandig bare ha med seg moren sin når hun 

skulle få behandling. Etterpå pleide de å gå til et konditori de begge likte godt, som en 

liten trøst midt i alt det triste, som Livia sa. Moren til Livia hadde, fortalte Livia, under 

hele sykdomsforløpet frem til da vært veldig fattet. Hun hadde ikke grått, så Livia hadde 

sett det, og hun hadde vært trøstende og rolig. Men denne gangen, mens de satt der på 

konditoriet, (Livia hadde kjøpt kake, men orket ikke å spise den), sa moren; ”Alt dette er 
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Martins skyld”. Martin var gutten som hadde vært Livias kjæreste i mange år. Han hadde 

vært ”svigermors drøm” på alle måter, men til slutt hadde han gått fra Livia og hun hadde 

blitt deprimert av kjærlighetssorg. Livia visste ikke hvordan moren så sammenhengen 

mellom denne gutten og hennes sykdom, for det sa ikke moren noe om, men etter at hun 

hadde fortalt dette, fortalte hun om noen tanker hun hadde hatt rundt dette temaet selv, 

men hun begynte i en annen ende.   

 

Livia: Da jeg lå på operasjonsbordet for å fjerne kulen de hadde oppdaget, fortalte legen 

meg at det kunne hende de kom til å fjerne hele det ene brystet mitt.” 

 

Jeg: var det ingen som hadde fortalt deg dette før?  

 

Livia: Nei, ingen. Jeg lå på operasjonsbordet. Det var ingen vei tilbake. Bedøvelsen var 

klar.  Jeg husker jeg tenkte at det ville vært trist om de tok det bort. Fordi jeg aldri hadde 

fått brukt det.  

        

Da jeg spurte hva hun mente med å bruke brystet, fortalte Livia at hun tenkte det 

hadde å gjøre med det seksuallivet hun ikke hadde hatt med den kjæresten. De var begge 

svært religiøse, spesielt han, og som gode katolikker ville de vente med å innlede et 

seksuelt forhold til de hadde giftet seg. Livia hadde vært veldig ambivalent i forhold til 

denne avgjørelsen. Det hadde på den ene siden vært en svært vanskelig ting å akseptere. 

Hun sa det hadde fått henne til å føle seg lite feminin og ført til at hennes identitet som 

kvinne hadde blitt svekket. På den annen side var det nettopp dette Livia hadde blitt 

oppdratt til å ha som ideal. I en svært katolsk høyklassefamilie fra Roma er idealet om å 

være jomfru når man gifter seg svært sterkt og opphøyet. Livia og hennes søstre hadde 

fått denne holdningen strengt prentet inn gjennom oppveksten, både av moren, som var 

svært opptatt av at døtrene skulle bli godt og katolsk gift, og av nonnene som hadde vært 

lærerne deres gjennom størstedelen av skolegangen. Den informasjonen Livia hadde fått 

om sex fra hun var liten, hadde mest av alt vært preget av at sex var ”synd og skam og 

mer eller mindre et nødvendig onde”. Martin hadde fått den samme typen oppdragelse. I 

følge mange av mine informanter var dette typisk for deres oppdragelse, men det skal jeg 
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komme tilbake til i senere kapitler. Forholdet til Martin hadde vart frem til Livia var 24, 

og altså fremdeles jomfru.  

Livia fortalte ikke denne historien direkte som et svar på hva det var moren hadde 

ment med at det var Martin sin skyld at hun hadde fått brystkreft, og hun sa heller ikke at 

hun trodde det selv. Men historien om dette kom i en sammenheng som for meg indikerer 

at hun satte disse tingene i forbindelse med hverandre.  

Det ligger også et annet interessant aspekt i denne historien. Hva sier det om 

kvinners forhold til sin egen kropp at de føler de skal bruke deler av den? De snakker 

som om deler av deres kropp er til noe, og de føler at det er trist hvis de ikke får brukt 

dem til det de er til. Føler de en forpliktelse til å bruke kroppen på en eller annen måte? 

Brystene er en kroppsdel som i seg selv ikke er nødvendig for kvinnen for å overleve. De 

er ikke et livsviktig organ for henne, men kanskje for barnet hennes. De er også en 

seksuell attributt som sikkert nok kan knyttes til at hun kan amme barn, men som i 

dagens samfunn i stor grad er løsrevet fra dette faktum14. Hva menes så med å bruke 

brystet? Er dette i forhold til menn som en seksualisert kroppsdel, eller er det i forhold til 

barn og amming, eller er det i forhold til seg selv? Jeg tror dette belyser et viktig aspekt 

ved kvinners forhold til sine egne bryster, og det kan også være interessant å se i 

sammenheng med det faktum jeg skal komme inn på senere i oppgaven, nemlig at de ikke 

ville snakke om sine egne bryster.  

Dette reiser interessante spørsmål som jeg vil komme mer inn på senere i 

forbindelse med sosialisering. På hvilken måte forventes det av kvinner at de skal bruke 

kroppen sin for andre?  

  

Psykologisk ”doxa” 

Livia brukte ofte ordet ”underbevissthet”. Det virket på meg som om hun hadde et 

svært nært forhold til sin underbevissthet, og at dette var en nesten konkret ting i henne, 

på samme måte som hjertet og lunger var det. Jeg møtte aldri noen i løpet av mitt 

feltarbeid som sa at de ikke trodde at det underbevisste hadde en stor betydning for 

hvordan de følte seg, både fysisk og psykisk. Det vanlige var å forholde seg til 

                                                 
14 Særlig med tanke på at kvinner i dag opererer inn salt-eller silikonproteser vel vitende om at det er en 
fare for at deres evne til å amme skal forsvinne.  
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underbevisstheten på en slik måte at dens ”deltagelse” i hverdagslivet var naturlig og 

aktiv. ”Det ubevisste” er et utrykk som ble introdusert med psykoanalysen og som etter 

hvert har blitt et vanlig utrykk i språket. Dag Østerberg forklarer det psykoanalytiske 

begrepet om det underbevisste, som det som er i oss og som vi kanskje selv ikke ser en 

gang, men som allikevel ofte gjør seg gjeldene (Fürst, 1995). 

Jeg fortalte Livias historie om hvorfor hun mente hun hadde fått kreft til andre av 

mine informanter. Noen sa at de godt kunne tenke seg at det var en sammenheng mellom 

disse tingene, og de fleste sa at de trodde at psykiske problemer, stress eller tristhet kunne 

gi seg utslag i fysiske sykdommer eller plager. En av mine informanter som var lege, 

mente at det var lite sannsynlig at det faktum at kreften satt i venstre bryst hadde med 

hjertet og gjøre, og at brystet var slitent av å ”gi” på denne metaforiske måten som Livia 

hadde beskrevet for meg. Hun kunne gå med på at visse ting kunne være psykosomatisk, 

men i det tilfellet jeg fortalte om ville hun brukt en mer fysisk eller ”vitenskapelig” 

forklaring. Det var ingen ting innenfor den medisinske forståelsen som hun visste om 

som indikerte at en slik direkte påvirkning var mulig. De andre som var til stede reagerte 

med innvendinger og sa at legen selvfølgelig var nødt til å ha denne holdningen til saken, 

men at de selv trodde det var mye man ikke kan forklare vitenskapelig, og at man kan gå 

glipp av viktige forklaringer og løsninger hvis man har et for ”snevert” syn.  

I Simone de Beauvoirs bok ”Det annet kjønn” fra 1949, ser vi tydelig denne 

psykoanalytiske måten å snakke på. Boken ble ikke oversatt til norsk i sin helhet før i 

2000. Før dette hadde boken foreligget på norsk, men i en svært forkortet versjon. 

Elisabeth L’orange Fürst har pekt på at denne versjonen av boken hadde oversett 

vesentlige trekk ved originalen.15 Et av disse trekkene var det psykoanalytiske aspektet. 

Fürst hevder at den første oversettelsen til norsk var preget av at de verken fikk med  seg 

det fenomenologiske perspektivet eller det psykologiske i like stor grad som det kommer 

frem i originalen. En grunn til dette er at psykoanalytisk tenkning ligger mye sterkere til 

grunn i det franske samfunnet enn det gjør i det angloamerikanske (eller i det norske). I 

den fullstendige norske oversettelsen av Simone de Beauvoir (2000), indikerer hun at hun 

legger en slik tenking til grunn. Hun refererer ingen når hun for eksempel snakker om 

avvending fra brystet, en sentral hendelse i barndommen innen psykoanalytisk tenkning. 

                                                 
15  I en forelesning 16. mars 2004. 
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Utviklingen i stadier ligger på en eller annen måte så inkorporert i de Beauvoirs tenkning, 

at det kommer implisitt til utrykk i teksten på en måte som, slik jeg forstår det, det ikke 

automatisk ville gjort hvis en forfatter som ikke hadde denne bakgrunnen hadde skrevet 

denne boken. 

Fürst mener det er viktig å fastslå hvilket miljø de ulike teoretikerne har befunnet 

seg i når de har skrevet sine bidrag til sosialantropologien eller andre fag. Jeg forstår 

henne slik at man ikke kan lese Simone de Beauvoir uten å ta med i betraktningen at hun 

vokste opp i Frankrike i det høyere borgerskapet der.  

Dette kaster lys over mine informanters historier på en svært interessant måte. Jeg 

mener deres historier i sterk grad er preget av at de alle har en slags psykoanalytisk 

tankegang. Psykoanalysen ligger til grunn i deres kultur på en helt annen måte enn den 

gjør det for eksempel i Norge, hvor jeg vil hevde at mange i dag føler den som fremmed 

og ukjent. Mine informanter tar psykoanalytisk tenkning med i de historiene de forteller 

om sine egne kropper og det forholdet de har til dem. De bruker også denne typen 

forklaringer på ulike reaksjoner kroppen deres har. 

Jeg har forsøkt å se de empiriske livshistoriene i lys av konteksten jeg fant dem i. 

Dette var interessant. Ut fra det jeg fant ut, vil jeg hevde at det er noe kulturelt ved det å 

snakke om kroppen på en slik måte som jeg har beskrevet. Man kan si at det er en type 

diskurs16 i samfunnet som bestemmer hvordan man skal snakke om sin kropp på. I så fall 

tror jeg de ulike klasselagene i Italia har flere ulike diskurser, og at dette er en måte å 

distingvere på. 

Hva innebærer så mine informanters diskurs, eller måten de snakker om sin kropp 

på? Jeg tror det ligger visse verdier til grunn for denne diskursen. Dette tror jeg igjen 

legger mye av føringen på det forholdet hver enkelt får til sin egen kropp, på ulike måter.  

 

Brudens mor og  en vanlig psykosomatisk lidelse. 

En av disse verdiene kan være tilknyttet katolisismen, som er svært viktig for 

høyklassefamilier i Roma og deres identitet. Dette henger også sammen med et viktig 

portvaktsbegrep i antropologien som ofte knyttes til Middelhavsregionen. Hore/madonna 

                                                 
16 Jeg ønsker ikke å legge annet i begrepet diskurs enn at det er en måte å snakke om et tema på hvor man 
har visse begreper og meninger som utvikler seg over lengre tid.  
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er et begrepspar som i Italia henger sammen med flere viktige aspekter som har med 

kvinnekroppen å gjøre, som renhet og urenhet og jomfruelighet, og derigjennom selve 

jomfruen, men også moren, Jomfru Maria, eller la Madonna (Sciama 1981).   

En av mine informanter fortalte meg om en kusine av henne som nylig hadde 

giftet seg. Hun fortalte at moren til bruden hadde blitt syk like før bryllupet. Hun 

forklarte at for en mor er det en traumatisk opplevelse å gifte bort en datter, særlig den 

første gangen, og at dette som regel medfører ulike plager, ofte eksem eller lignende. Hun 

mente at det egentlig var samme type reaksjon som at folk kan få kviser eller flammete 

hud hvis de er stresset, bare det at dette var litt mer ekstremt.  

Morsrollen i Italia er viktig, nesten hellig. Moren til Jesus er den helligste av alle 

helgener, og for mange italienere kan hun nesten fremstå som viktigere enn Jesus. Hva 

gjør dette med den verdslige morsrollen i samfunnet? Og hva gjør dette med kvinners 

forhold til det å bli mor? Livia sa at hun ikke ville miste brystet sitt i kreftoperasjonen, og 

hun fortalte deretter en historie om hvordan hun ikke hadde fått brukt brystet sitt i 

seksuelle sammenhenger. Hun hadde vært jomfru til hun var 24 og ble operert da hun var 

26. Hun hadde lengtet etter å innlede et seksuelt forhold, men det hadde ikke skjedd før 

da, og når det først skjedde, stod hun plutselig i fare for å miste et bryst.  

Hennes forklaring på å ”bruke brystet” har derfor helt sikkert mye med seksualitet 

å gjøre. Men når man ser på morsrollen og dens sterke symbolikk og viktighet, kan man 

spørre seg om ikke denne redselen også bunnet i noe annet. Nemlig tanken på å ikke få 

brukt brystet som mor? Selv om rollen som en seksuell kvinne og rollen som mor er 

uløselig knyttet til hverandre, så virker det av og til som om mange forsøker å skille 

rollene fra hverandre. Hva gjør det da med en kvinnes forhold til sin kropp at hun slites 

mellom to så ulike kvinnefigurer? Jomfru og mor er en umulig kombinasjon. Bare Jomfru 

Maria er både jomfru og mor, og hun tilbes av alle. Hun er i alles daglige språk, både de 

som er religiøse og tenker på henne som en av sine viktigste helgener, og de som er 

mindre religiøse og som bruker ordet ”madonna” som et fyllord i sitt daglige språk. I 

dette ligger en slags fornektelse av den seksuelle kvinnen, og det faktum at en kvinne må 

ha sex for å bli mor.17  

                                                 
17 I 1962 døde Gianna Beretta Molla som følge av at hun ikke vil ta abort. Hun var syk av kreft og gravid. 
Legene sa til henne at for at de skulle kunne begynne behandlingen av henne, måtte hun ta abort. Dette 
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Jorun Solheim skriver om kroppens grenser. Menneskekroppen har for mange 

vært brukt som symbol på noe som har grenser. Man har sett på kroppen som noe lukket, 

noe som har en utside og en innside. Jorun Solheim poengterer at kroppen også kan sees 

på som noe åpent. Kvinnekroppen har mange åpninger, og i mange sammenhenger flyter 

den over og utskiller ting, i andre sammenhenger blir den invadert eller ting kommer inn i 

kroppen. Selv om kroppen har grenser er de ikke helt tette. Det er veier for flyt over disse 

grensene. Det at kvinnekroppen har disse egenskapene stiller den i en spesiell posisjon. I 

mange samfunn blir kvinnekroppen sett på som uren, som farlig og menn beskytter seg 

selv og samfunnet (mange steder er skillet mellom menn og samfunnet heller ikke særlig 

tydelig) mot kvinnenes urenhet. Menstruerende kvinner blir plassert utenfor samfunnet, 

kanskje i egne lukkede hus i den perioden de menstruerer. Man lager grenser der det viser 

seg at kvinnen ikke har grenser, men bare flyter over.  

Moren er en kvinne som helt tydelig er åpen. Hun er så åpen at det kommer et helt 

barn ut gjennom grensene hennes. Solheim skriver: 

 

Kvinners seksuelle åpenhet, med sine mulige assosiasjoner til det å bli åpnet opp, 

gjennomtrengt, fylt opp av mannligheten som sitt absolutte motsetning - synes i hvert fall i vår 

kulturkrets, å være selve hovedmetaforen for den åpne kroppen og kvinnelighetens grensemangel. 

I forhold til denne kvinnelige åpenhet og gjennomtrengelighet framtrer mannskroppen som 

lukket, inneholdt i seg selv- med andre ord ren. 

 (Solheim 1998: 74) 

 

Det er samleiet som er det farlige for mannen. Under samleiet blir også han uren. 

Han blir smittet av kvinnens urenhet samtidig som også han går over sine grenser og 

bryter dem. Han står i fare for å bli oppslukt, skriver Solheim. Hun sier videre at den 

kristne tradisjon har dyrket to kvinnefigurer, moren og jomfruen. Moren har vært et slags 

nødvendig onde. Uren, men uten henne ville ingen blitt født og menneskene ville dø ut. 

Slik er det, og selv om hun er uren, og det å unnfange og føde et barn er noe av det mest 

urene man kan tenke seg, blir hun dyrket. Jomfruen er derimot likere mannen. Hun er 

                                                                                                                                                 
nektet hun, og døde noen måneder etter at barnet var født. I 2003 ble hun opphøyet som helgen av paven i 
Vatikanet. I 2005 gjorde en annen kvinne det samme valget. (Dagbladet 26/1 2005)  
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lukket. Hun har ikke blitt åpnet, og er på en måte ikke enda blitt kvinne. Hun er ikke en 

”åpen kropp” enda. Solheim skriver:   

 

I mer kroppsbevisste kulturer enn vår, f. eks. den katolske, blir disse kjønnsmetaforer 

ekstra tydelige. I denne sammenheng representerer dyrkingen av den hellige jomfrumoren et 

svært interessant kulturelt fenomen. Her er morskroppen renset og helliggjort gjennom en 

tilordning til det jomfruelige lukkede og aseksuelle - til eksklusjonen av den seksuelle kvinnen. 

Denne avseksualisering av moren finner sin parallell i mye av det vi kjenner som latinsk kultur 

gjennom en klar differensiering av mor og hustru som kvalitativt ulike typer av kvinnelighet. 

 (Solheim 1998:76) 

 

Jeg vil argumentere for at i den kulturen mine informanter kom fra, har kvinnene 

enda større grunn til å forsøke å holde seg rene og jomfruelige enn svært mange andre 

steder. Livia var oppdratt til et ideal, nemlig å være jomfru til hun ble gift. I følge mine 

informanter er ikke dette særlig vanlig i dagens Roma. Paven har riktignok mange 

tilhengere, det er fremdeles motstand mot prevensjon og abort, og kirken opphøyer det 

jomfruelige ideal. Mine informanter trodde allikevel ikke at italienske ungdommer 

debuterer senere enn andre. Flere av Livias forfedre var adelige og Livia forklarte at det 

var svært viktig for moren hennes hva slags familie hennes kommende svigersønner kom 

fra. Martin kom fra en veldig god Østerriksk familie, og det var en av grunnene til at han 

var så perfekt. Livias nye kjæreste hadde ikke en gang universitetsutdannelse, og dette 

førte til at hun ikke lot ham treffe familien hennes i det hele tatt det første året.  

I Roma er det slik at de familiene som tilhører de høyeste klassene fra gamle 

dager som regel er svært katolske. Livias mor og Livia selv var engasjert i 

Malteserordnen, som er en slags ridderorden og katolsk hjelpeorganisasjon. For å bli 

ridder av Malteserordenen må man kunne dokumentere adelighet i flere ledd av 

generasjoner tilbake. Moren til Livia kunne bli ridder av Malteserordenen hvis hun 

utviste tro tjeneste i mange år. Livia kunne ikke bli det, fordi hun ikke hadde nok 

adelighet på farens side. Religion og klasse henger altså sammen på denne måten, og 
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begge deler opphøyer renhet og jomfruelighet. Men Livia lever i et moderne samfunn 

hvor disse idealene er gammeldagse, og hun føler seg i konflikt med dem.  

Mine informanter befinner seg i en posisjon hvor de blir ulikt påvirket fra mange 

kanter. Hvis man kan trekke linjene fra dette til kropp, tror jeg det er lettere å forstå 

hvorfor mange av mine informanter har det forholdet til sin egen kropp som de har. 

Påvirkning og innflytelse kan altså komme fra holdninger i kulturen de lever i. Dette kan 

være holdninger som er påvirket av religion og klasse. I det neste skal vi se at påvirkning 

også kan komme fra religion og klasse via foreldrene. Rebecca forteller sin historie som 

hun har satt sammen mens hun har gått i terapi. Det er historien om hennes eget forhold 

til sin kropp, men det begynte før hun selv ble født.  

 

Rebeccas historie om seg selv, sin mor, og sin bestemor 

Rebecca er 35 år, født og oppvokst i Roma. Hun bodde midt i det historiske 

sentrum sammen med samboeren sin. Hun så på seg selv som frigjort og feministisk. Hun 

hadde en doktorgrad i historie, og mot slutten av mitt opphold fikk hun gitt ut sin første 

bok. Rebecca kom fra en velstående familie med en far som nå er  pensjonert advokat. Da 

jeg spurte henne om hennes forhold til sin egen kropp, fortalte hun meg ikke bare sin 

egen historie: 

 

”Foreldrene mine giftet seg i 1964. Dette var en periode da Italia var i ferd med å 

forandre seg drastisk. Det var mye bevegelse i politikken. Faren min observerte dette på 

lang avstand, mens moren min gikk mer inn i det. Hun ble kjent med mange mennesker, 

og hun ble feminist. Dette var, i hennes familie, altså familien til besteforeldrene mine, 

noen helt absurd. Hvordan kan man være katolsk, kommunist og feminist? Det var 

ganske merkelig. Det var mange motsetninger. Faren min løste motsetningene han hadde 

i seg selv med fornuft. Han er advokat og det er hans måte å være på. Han må befinne 

seg inni et system hvor ting kan forklares. Moren min derimot gikk gjennom en åndelig 

konflikt. Hun lette etter seg selv innvendig. Men dessverre ble hun syk. La oss si at for 

moren min var disse konfliktene sterke. Hun var en jente fra høyborgerskapet og var 27 

år da hun traff faren min. Hun hadde hatt noen romantiske historier, men hun var jomfru 
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da hun giftet seg. Det var vanlig i dette miljøet. Hun ble kjent med faren min, han var 

advokat, og bryllupet var typisk borgerlig. Du har sett bildene. Hun var sikker på at det 

var dette som var livet hennes: familien. Da moren min var 20 år hadde hun drømt om å 

dra til Afrika og bli misjonær. Hun hadde mange drømmer og hun ville så mange ting. 

Familien hennes hadde jo vært i Afrika. Moren hennes kom i fengsel for å ha vært der. 

Moren min vokste opp som en idealist. Hun var veldig antifascistisk og hun var en dame 

som hadde mange idealer. Men så gjorde hun dette valget. Hun giftet seg. Faren min var 

til og med gammeldags. Tenk deg på den tiden hvor kvinner skulle være jomfru når de ble 

gift, faren min var typisk for denne epoken. Men moren min var en vanlig katolikk, og 

hun var også feminist. Og hadde lesbiske venninner.” 

 

Rebecca begynner fortellingen om sitt eget forhold til kropp med å fortelle om 

moren sin. Hun forsøker å vise meg hva det er som har påvirket henne selv til å bli som 

hun har blitt, men for å forklare meg dette, må hun først fortelle om moren og hvordan 

moren levde.  

I kapittel 2 viste jeg hvordan Nancy Chodorow er inne på det samme temaet. Hun 

fokuserer på forholdet mor-datter og setter det inn i en psykoanalytisk kontekst. Hun 

forklarer hvordan mor påvirker datteren sterkt i og med at hun er hennes rollefigur og at 

hun er i umiddelbar nærhet. Som vi har sett led både Livia og Rebecca av at deres mødre 

ikke var tilstede, av ulike grunner. Moren til Rebecca var mentalt syk og døde, og moren 

til Livia var trist, hadde mye vondt, og var mentalt utilgjengelig for den eldste datteren. 

Fedrene deres hadde en helt annen måte å forholde seg til kropp på. Chodorow peker 

også på hvordan disse foreldre-barn relasjonen påviker menneskets grenser. ”Ego-

bounderies”, særlig kvinners, er tøyelige, mener hun. De er også sårbare (Chodorow, 

1974:44). Hvordan har den oppdragelsen mine informanter har fått påvirket deres 

grenser?  

Rebecca beskriver en tid med store politiske omveltninger, en tid hvor det var lett 

å havne i konflikt mellom mange krav og påvirkninger. Moren til Rebecca var fra det 

høyere borgerskap i Roma. De hadde renhetsidealer, den katolske moralen styrte og 

forsøkte å få kvinner til å dyrke renhet og å være jomfruer når de giftet seg. Som vi skal 

se dyrket også faren til Rebecca disse idealene. Moren hennes på den annen side forsøkte 
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å følge dem, samtidig som hun viste at hun var mye åpnere selv, og på mange måter 

ønsket å bryte ut av de konservative rammene. Det er mye av det samme jeg mener skjer i 

Italia generelt i dag. Også mine informanter er under press fra mange kanter. Med 

Berlusconi har det kommet noe man kan si ligner en kulturrevolusjon, og kvinnens kropp 

står i aller høyeste grad i fokus, på en, etter mine informanters mening, svært negativ 

måte. Dette skal jeg komme tilbake til.  

 

Rebecca fortsetter historien:  

 ”Med en gang ble søsteren min født, og så bestemte hun seg for at de ville ha et 

barn til med en gang, og det var meg. Da jeg ble født begynte hun å bli dårlig. Hun fikk 

noe borgerskapet kalt ”esauremento nervoso” som var en lett betegnelse på noe som 

mest sannsynlig var mer alvorlig, vi ville kalt henne manisk-depressiv. Da bestefaren min 

døde begynte hun virkelig å bli syk. Jeg vet ikke om det hadde noe med at han døde, men 

kanskje. Det forholdet moren min hadde til faren sin var nok spesielt. Bestefaren min var 

vakker, veldig fascinerende, men veldig kjølig. Også til og med slem. Bestemoren min sa 

at han i forhold til familien hadde en neve av stål med vanter av fløyel. Moren min ble 

syk da faren døde… Du skjønner… hun var delt. Hun var på en måte den personen hun 

hadde bestemt seg for å være ”Den flinke borgerlige konen”. Og på en annen måte var 

hun en person med så mange drømmer. Og hennes valg gjorde at hun hadde satt et ben 

utenfor og kastet selv nøkkelen.  Faren min var en åpen person. Men han var 

gammeldags. Så moren min kunne godt jobbe, men det var ikke nødvendig. Moren min 

var jo også syk, så hun måtte beskyttes. Og hun hadde det vondt. Hun forstod hva hun 

hadde potensial for å være, og samtidig så hun hva hun var. Og dette var som en 

bestemmelse. Og så var det det at hun var feminist. Og jeg vet ikke om jeg klarer å 

forklare alle motsetningene det var, men jeg skal gi deg et eksempel. Altså, hun var 

borgelig, de gikk ofte på teater og i operaen. Men moren min, i 1969, gikk i opera i 

shorts. Skjønner du, med høye hæler. Så på noen måter, jeg sier ikke at hun var en rebell, 

men man merker at hun fulgte en litt annen vei… inni seg.  

 

Rebeccas beskrivelse av morens forhold til sin far viser at hun tenker på en 

psykoanalytisk måte. Hun forstår det slik at moren og bestefarens forhold til hverandre 
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kan han noe med morens død å gjøre. Hun sier ikke at det er slik, men dette er hennes 

tankegang. Hun forklarer videre hva slags person bestefaren var og dette ligger som 

underlag i historien om moren, og på en måte virker det implisitt at dette skal ha hatt 

betydning for moren til Rebecca. For å forstå hvordan det skal kunne ha noe med saken å 

gjøre hva slags person bestefaren til Rebecca var, må man tenke på en psykologisk og til 

dels psykoanalytisk måte. Dette er en gjennomgående måte mine informanter reflekterte 

på.  

Det er også et annet poeng ved det Rebecca forteller her. Hun har vist hvordan 

moren var utsatt for mange motsetninger, og hun skal senere komme inn på hvordan hun 

selv føler at hun har opplevd motsetninger, eller press, fra flere kanter. Hun beskriver 

også hvordan moren lar det komme til uttrykk at hun føler seg dratt i fra flere kanter, på 

samme måte som også Livia beskrev det. Moren til Rebecca velger å gå i shorts i 

operaen. Livia vinglet når det gjaldt hva hun skulle ha på seg og hun valgte antrekk alt 

etter hvem hun skulle treffe. Hvordan man går kledd henger i høyeste grad sammen med 

kroppen. Under feltarbeidet så jeg mange eksempler på at hva man har på seg, hvor mye 

av kroppen dette eventuelt skjuler eller ikke skjuler, sier mye om andre ting, som for 

eksempel hva slags klasse man kommer fra, og hvordan man forholder seg til renhets- og 

kyskhetsidealet. En shorts i operaen viser mer av bena enn en miniskjørt, samtidig som 

man ikke riktig kan slå ned på en shorts som noe direkte vulgært, i og med at det har 

borgerskapets sportslighet ved seg. Kanskje Rebeccas mor hadde valgt en finurlig måte å 

vise hva slags kontraster hun stod mellom?  

 

Rebecca forteller videre: 

”Moren min begikk selvmord. Hun var syk på 70-tallet, i en epoke hvor 

psykoanalysen ikke hadde kommet så veldig langt. Den gang var det en måte å takle 

sykdommen på som var veldig gammeldags. Man gav mange medisiner og medisinene 

gav den gangen visse bieffekter, visse forandringer i personlighet. De kunne kurere 

symptomer på sykdommen, men samtidig ødela de ofte ens personlighet.” 

 

Her ser vi at Rebecca ikke bare har en underliggende referanseramme i 

psykoanalyse, men hun viser også at hun har stor tro på psykologi som kur for 
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sykdommer, fremfor medisiner. Livia har gitt uttrykk for det samme, og sett på kropp og 

sinn som et integrert hele. Rebecca mente at moren ville kommet bedre ut av sykdommen 

hvis psykoanalysen hadde kommet lengre, og hun kunne fått en behandling av denne 

typen. I stedet fikk hun medisiner, en behandling som er av mer fysisk art, og som ikke 

tar for seg ”hele bildet”, altså hele historien, slik Rebecca nå i ettertid forteller den, om 

morens forhold til faren. Rebecca går enda dypere inn i denne forklaringen:  

 

”Jeg må fortelle deg disse tingene først for at du virkelig skal forstå min historie. 

Det er noe jeg har forstått med tiden, ut fra dagbøkene til moren min, men også ved å 

sette sammen bitene. Helt sikkert. La oss si, de to familiene til foreldrene mine 

representerte noe motsatt. Faren min sine vanskeligheter med å omfavne livet og moren 

min, som jo også var syk. Sykdommen begynte da faren hennes, min bestefar, ble syk. 

Moren min begikk selvmord to uker etter at bestefaren min døde. Det var en ting som 

førte til en annen. Men det er vanskelig å si om det virkelig var grunnen. På et punkt var 

det en psykolog som sa at dette var grunnen. Og dette kan gå inn i det vi snakker om. Da 

bestemoren min ble gravid med moren min, var de i Afrika. Det var ikke enkelt å være 

gravid og få et barn i Afrika, med hensyn til hygiene og alt. Bestemoren min var 

forferdelig sjalu på bestefaren min. Hun var sjalu på et nivå som var helt vannvittig. 

Bestefar var en mann av sin tid, vel, han hadde sine elskerinner, for å si det sånn. Det var 

et lite miljø av utlendinger i Afrika på denne tiden, folk som traff hverandre. For 

bestemoren min var det en tragedie å bli gravid, fordi det betydde at hun måtte forlate 

bestefaren min i dette miljøet. Hun stolte ikke på ham. Graviditeten var veldig uønsket.  

 

Moren min ble født, men bestefaren min ville egentlig hatt en sønn, for de hadde allerede 

en jente. Da han fikk vite at det var en jente kom han ikke tilbake til Italia på et år. Moren 

min så ikke faren sin hele det første året hun levde. Så dro alle tilbake til Afrika, men så 

ble det krig og bestemor dro tilbake til Italia med barna, og bestefar ble værende i Afrika. 

Så ble bestemoren min arrestert av nazistene og bestefaren min kom ikke tilbake før etter 

krigen. Altså ble ikke moren min kjent med faren sin før hun var 7-8 år. Skjønner du. Og 

denne legen, psykologen, etter moren min sitt selvmord sa han at det hadde med et 

traume hun opplevde før hun ble født. Skjønner du. Det er noe som er så strekt knyttet til 
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kroppen. Det var noe som begynte i magen til moren. Jeg er overbevist om at vårt forhold 

til kroppen begynner når vi er i magen. Og at livet moren vår har mens hun er gravid har 

mye å gjøre med det. Og den typen affekt som faren hennes hadde til henne eller ikke... 

fordi hun var født med feil kjønn.. 

 

Rebecca forteller hvordan morens og bestefarens sykdom og død fulgte 

hverandre. Dette båndet mellom far og datter må altså være enormt sterkt. Hun forklarer 

det gjennom forholdet de hadde, som startet allerede før moren til Rebecca ble født, da 

hun lå i magen til bestemoren. Bestemoren må ha hatt følelser overfor sin mann som 

Rebecca på en eller annen måte tenker at har blitt overført til moren. Hun må ha følt seg 

avvist, både i at han hadde elskerinner og at han ikke ville komme til Italia fordi hun 

fødte ham en datter og ikke en sønn. Hun var forlatt med et barn og hun ble til og med 

arrestert, og moren til Rebecca ble altså ikke kjent med faren sin før hun var 7-8 år 

gammel.  

Det virker som om Rebecca tenker at våre historier følger med oss i kroppen, at de 

er inkorporert i kroppen vår og at de legger psykologiske styringer på hva som skjer 

senere. Rebecca selv forteller at hun husker at moren hennes ble syk. Hun var fem år 

gammel, og hun opplevde selv også at faren ble distansert samtidig som moren, som en 

følge av medisinene, forandret personlighet.  

 

”Jeg ble redd. Jeg har alltid vokst opp med dette merkelige forholdet til 

kjærlighet. Foreldrene mine oppførte seg mot meg på måter som ikke hadde noe med meg 

å gjøre. Jeg fikk reaksjoner som ikke korresponderte med ting jeg hadde gjort. På et 

punkt begynte jeg å tenke at de kanskje ikke elsket meg. Jeg hadde en barndom som var 

ganske ulykkelig. Jeg var en sjenert jente, jeg prøvde å ha mange venner, og prøvde å 

skape meg mitt eget liv som var sikkert. Men jeg led virkelig. Og jeg var sint på moren 

min og jeg forstod ikke. Hun hadde to barn og mange venner, hvorfor var hun ulykkelig? 

Og så, da hun døde følte jeg meg skyldig fordi jeg hadde vært sint på henne. Jeg var 10 

da moren min døde. Det er jo en fundamental alder for en jente. Man utvikler seg og har 

behov for moren sin, men hun var ikke der. 
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Forholdet mellom foreldrene mine var nesten ikke fysisk. Som barn hadde de 

vokst opp med mødrene sine, men de hadde også blitt oppdratt av folk som jobbet hos 

dem, ”persone dell servizio”. Og de oppdro oss strengt.  Særlig når jeg var hos 

besteforeldrene mine hadde jeg det strengt. Når vi kom til middag på søndag måtte jeg 

være stille og ikke snakke før jeg ble snakket til. Det er noe ganske borgerlig.  

 

Her kommer Rebecca nærmere seg selv og det som forklarer hennes reaksjoner og 

hva som har ført til at hun har fått det forholdet til sin kropp som hun har. Hun beskriver 

en oppvekst som har vært kald og vanskelig. Mye av dette kom av morens sykdom, men 

noe kom også av den borgerlige og strenge oppdragelse hun fikk, og som også foreldrene 

hennes hadde fått.  

 

”Moren min var en veldig kjærlig kvinne. Hun var veldig fysisk. Faren min også, 

men han hadde virkelig angst for det fysiske. Og så hadde han fobier. For eksempel 

hadde faren min en angst for nakenhet, og jeg er sikker på at det kommer av hans forhold 

til moren sin, bestemoren min. Hun døde i 1950, hun var veldig streng og hard. Faren 

min tålte ikke at moren min gikk naken fra badet og til sengen. Hun måtte ta på seg 

nattkjole. Du kan selv forestille deg intimiteten mellom mann og kone, de skulle jo sove 

sammen, jeg mener, det er normalt å ha nattøy, men når man skal elske tar man det av 

seg. Jeg mener, han er sånn også nå. Jeg kan ikke gå barbent når jeg er hos ham om 

sommeren. Jeg går ikke barbent uansett, jeg kan ikke gjøre det. Han liker ikke at noen 

sitter på sengen. Jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det. Men i mine øyne er det nødt 

til å være en form for fobi, en form for sexofobi, også. Og så er det noe jeg har oppdaget 

nå, fordi moren min etterlot seg alle dagbøkene sine. I disse kommer vanskelighetene 

hennes frem. Men jeg så moren min naken hundre ganger. Vi badet sammen. Hun gjorde 

ikke som faren min ville. Jeg tror at til slutt tok han ikke på henne i det hele tatt. Han 

elsket henne mer enn noe, han var gal etter henne. Han går fremdeles med gifteringen. 

Det er vakkert, men så er det denne fobien bak det hele. Og moren min led under det. 

Men hun var en kvinne med prinsipper. Så på et tidspunkt fant hun en annen. En venn av 

faren min som var forelsket i henne. Jeg vet ikke om det skjedde noe. I følge en venninne 

av moren min skjedde det noe, i følge tanten min skjedde det ingenting. Og du kan tenke 
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deg hvordan hun var. Jeg tror på en måte hun ville forlatt faren min isteden for å bedra 

ham. Hun var ikke typen til å treffe en mann i skjul på et hotell en ettermiddag. Men hun 

var forelsket i ham.” 

 

Igjen fremholder Rebecca forholdet foreldre/barn, men denne gangen er det farens 

forhold til sin mor. Hun forklarer at farmoren var streng og hard og at faren hadde 

utviklet en fobi for nakenhet og en sexofobi. Det miljøet faren vokste opp i hvor, som jeg 

har vært inne på, renhet og kyskhet stod som viktige idealer, kan man forstå at forholdet 

til seksualitet og nakenhet lett kan bli anstrengt. Kan hende var det det samme Livia 

fortalte om når det gjaldt den kjæresten hun hadde i ungdomstiden. Også hans forhold til 

seksualitet var anstrengt og preget av oppveksten og den moralen han var oppdratt til å 

ha. På mange måter kan dette forklares ut fra religion og katolisismens pålegg, men 

samtidig kan man mene at de samme pålegg da burde gjelde for alle kristne, og det gjør 

det ikke. Rebeccas behov for å forklare dette er dermed forståelig, og hun forklarer det på 

samme måte som hun gjør alt annet, gjennom en helhetlig kroppsopplevelse som 

stammer fra barndom og som følger en inn i voksenlivet og former et menneske og også 

dette menneskes barn. 

 

” Så disse to tingene jeg forteller deg, at faren min på sin side var så full av 

fobier, og moren min som motsetning tok på oss og var øm. Dette har skapt i meg, og i 

søsteren min en spesiell todelt ting. På den ene siden har jeg et ekstremt behov for å bli 

tatt på, for kontakt med personer. Men på den andre siden er jeg blokkert. Jeg har 

redsler. Det er åpenbart, foreldre som er slik, de sender det videre. Men dette 

motsettingsforholdet. Og moren min som var feminist. Da skulle man også ha et naturlig 

forhold til kroppen, men hun var samtidig gift med en mann som ikke tok på henne. Du 

kan selv tenke deg. Denne historien har gitt meg en kapasitet til å forstå visse ting. Jeg 

har forsøkt å forstå mekanismene. Så på en måte er jeg en veldig opplyst person når det 

gjelder dette. Men samtidig er jeg full av motsetninger. Jeg har et forhold til kroppen som 

er ganske vanskelig. Det er ganske konfliktfylt. Der jeg kommer fra var kroppen noe som 

var satt til siden. Noe man ikke snakket om. Kvinner var ikoner. Man skulle være rett og 

slett være vakker. Kvinner var noe man skulle sette på en pidestall og beundre. Man 
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skulle ikke ha ønsker, fysiske behov, skjønner du? Og moren min, da hun begynte å bli 

syk begynte hun å legge på seg. Og siden hun var en veldig vakker kvinne og hun visste 

det, var dette forferdelig for henne. Og jeg vokste opp med dette synet på femininitet som 

var, ja… men som du ser, jeg er ikke en person som skjuler at jeg er kvinne. Men jeg er 

… la meg si at hvis jeg kommer til faren min sånn som dette, (litt utringet) så sier han til 

meg, ”dekk deg til”. Man skal være kvinne, men ikke …” 

 

Rebecca forteller her om motsetningen i kvinnerollen. Man skal være mor, men 

man skal være ren, man skal settes på pidestall, beundres for sin skjønnhet, noe som også 

krever at man skal være vakker, samtidig som man ikke skal være utfordrende kledd eller 

vise seg selv frem. Det er mye å passe på, og ofte kan man ikke tilfredsstille alle kravene 

som er satt til en. Kvinnens egne behov, hele hennes kropp, kan man si, settes til siden. 

Hennes seksualitet.  

 

” Og derfor er mitt seksuelle liv komplisert. Det startet forferdelig dårlig. Jeg har 

vokst opp med at den kvinnelige seksualiteten er et instrument for å frigjøre seg. Man 

skal være bevisst. Og jeg lå med den første som dukket opp. Jeg kom mellom to ting. Det 

var ting man skulle gjøre, men ikke snakke om. Jeg fikk problemer. Jeg klarte ikke å 

frigjøre meg.”  

 

Moren til Rebecca var den som hadde vokst opp med dette påbudet: hun skulle 

være jomfru når hun giftet seg, og var det også. Men som gift kvinne hadde hun protestert 

mot dette, samtidig som hun hadde føyd seg etter det. Dermed var det Rebecca som kom i 

denne mellomposisjonen hvor hun ikke helt visste hvilke vei hun skulle gå, på samme 

måte som Livia. Livia valgte en stund, mye på grunn av kjæresten sin, å gi etter for 

presset fra den ene siden, nemlig å være jomfru, helt til hun snudde helt rundt og ble 

veldig opptatt av å frigjøre seg seksuelt. Rebecca gikk den andre veien, og heller ikke 

dette gikk så bra, som hun sier. Hun forteller at det var ting man skulle gjøre, men ikke 

snakke om. Man kan spørre seg om ikke også dette var ganske typisk for denne klassen. 

Hos Livias familie var det viktig å holde fasaden på mange måter. Også jomfruelighet 

kan sees på som en måte å holde fasaden på. Rebecca forteller videre:  
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”Mitt forhold til kroppen min er ikke naturlig. Jeg hadde ikke noe inntrykk av 

kroppen min. Kroppen min eksisterte ikke. Jeg kjente den ikke. Helt frem til jeg begynte å 

ha et sexliv. Da forstod jeg hva det var, kroppen min. Men for faren min var kroppen noe 

som var fornektet. Vi trente, men kroppen var bare et instrument som fikk deg til å bevege 

deg. Det var ikke noe mer. Jeg hadde ikke noen følelse. Men foreldrene mine tok alltid 

mye mer vare på hodet, den intellektuelle delen av oss. Moren min ville kanskje gjort ting 

annerledes, men jeg vet ikke- hun var jo syk.”  

 

I denne delen av historien til Rebecca er det faren hennes som bestemmer. Han 

som i tydeligst grad representerer dette gammeldags borgerlige. Moren hennes er satt ut 

av spill på grunn av sykdommen, og hennes innflytelse, som kanskje ville vært noe mer 

nyansert, gjelder ikke mer. Faren til Rebecca viser i forhold til sine døtre også større 

interesse for sport og det intellektuelle. Slik også Livia beskriver i kapittel 4 at hennes far 

gjorde. Rebecca beskriver at hun ikke ”hadde noen følelse”. På en måte kan man se dette 

som at hun ikke helt klarer å være et subjekt, noe som må sies å være et mangelfullt 

forhold til kropp. Faren til Rebecca er med på å gi henne en distanse til seg selv som 

kropp. Dette kompliserer det å ha et forhold til sin kropp både som objekt og som subjekt.  

 

Jeg forstod ikke hva kroppen min var før jeg ble 13-14 år. Jeg begynte å få 

problemer da jeg var 17 år ca da jeg hadde dette første seksuelle forholdet som var 

grusomt. Jeg skulle frigjøre meg, men så gikk ting i revers. Jeg følte meg skitten. 

 

Det er noen likheter ved Rebeccas historie og Livias historie. De tar begge for seg 

sykdom, og de forsøker begge å forklare sykdommen med noe som har hendt. Begge 

forteller om motsetninger man kan oppleve. Krysspress og konflikter innad i mennesket 

som går på roller og idealer og hva de skal følge. Moren til Rebecca befant seg mellom 

flere idealer, hennes egne og samfunnets. Livia befant seg også mellom mange idealer, 

noen var hennes egne, andre var familiens, religionens eller verden utenfor sine idealer, 

som ble til forventinger som hun selv følte at hun måtte følge.  
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Rebecca ser seg selv som en person med et reflektert forhold til sin egen kropp. 

Dette forholdet er noe hun har tenkt på, og mitt inntrykk er at hun har analysert sitt 

forhold til sin egen kropp i stor grad i psykoanalytiske termer. Hun ser på familieforhold 

og hvordan dette har påvirket både henne selv og moren hennes. Hun ser det i forhold til 

sin egen kropp, og også i forhold til sin egen seksualitet.  

Egentlig snakket ikke Rebecca så mye om sitt forhold til kropp direkte. Hun 

fortalte ikke så mye om hva resultatet av denne historien hadde blitt. Hun fortalte at det 

var vanskelig og at hun hadde hatt bulimi i ti år. Som jeg har vært inne på, mener mange 

at kvinners grenser blir påvirket av deres oppdragelse. Bulimi kan sees på som et tegn på 

flere ting. Hvis man ser bulimien som et resultat av oppvekst og oppdragelse, slik 

Rebecca gjør, vil det være interessant å se dette i relasjon til Chodorows teorier om 

grenser, og Solheims begrep ”den åpne kroppen”.  

I teorikapitlet viser jeg koblingen mellom mat, kropp, klasse og oppdragelse. 

Rebeccas historie viser hvordan hennes oppvekst og familieforhold har påvirket henne. 

Hun forholder seg følelsemessig til sin historie, hun har gått i terapi for å snakke om den, 

og hun ser at måten hun forholder seg til sine følelser på manifesterer seg i måten hun 

forholder seg til mat, seksualitet og sin egen kropp.  

Jeg opplevde dette som typisk for denne generasjonen kvinner i dette klasselaget. 

De slites mellom mange forventninger og normer. Måten de forstod problemene på var 

også felles: de oppfattet kroppen holistisk, kropp og sinn integrert i hverandre, og de 

snakket om det med et psykoanalytisk språk.  
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Kapittel 4 

 

Klassekroppen, manerer, barndom og oppvekst 

 

Innledning 

I forrige kapittel beskrev jeg hvordan mine informanter fortalte om sitt forhold til 

sin egen kropp. Jeg tok for meg måten de fortalte på, og satte fokus på det 

psykosomatiske. Jeg ønsket å vise at denne måten å se på og snakke om sin kropp på, 

skaper en spesiell måte å forholde seg til den på. Jeg argumenterte for at dette ståstedet 

skaper et holistisk bilde av hva kropp er, en måte å se samspillet mellom kropp og sinn, 

det fysiske og det psykiske. Samtidig viste jeg at innholdet i historiene på mange måter 

forklarer hva slags forhold mine informanter mener innvirker på deres forhold til kropp. 

Jeg så at historiene handlet om borgerskapets rigide forhold til kropp og den katolske 

kirkes lover og regler. Jeg så tegningen av det ”krysspress” som mine informanter lever 

under og som i Rebeccas tilfelle også moren hadde opplevd.   

I dette kapittelet skal jeg gå et skritt videre i min empiri. Til nå har jeg fortalt fra 

noen av livshistoriene jeg samlet under mitt feltarbeid. Jeg har vist gjennom disse 

historiene at mine informanter anser hendelser i deres eget liv som viktige for det forhold 

de får til sin kropp. Fra å vise at denne påvirkningen har funnet sted vil jeg nå vise 

hvordan den har foregått. Påvirkningsfaktorer som har vært gjeldene synes å være for 

eksempel  klasse, religion og moral, og vi skal se på hvilken måte dette har skjedd. 

Oppvekst og oppdragelse er viktige stikkord i dette kapitlet, og jeg vil her trekke 

linjer fra dette og til kropp. Jeg vil vise at hvordan mine informanter har lært å føre seg, å 

spise, å snakke og å kle seg, har påvirket det forholdet de har til sin kropp i dag. Mye av 

dette synes å være påvirket av klasse. Også deres foreldres valg av fritidsaktiviteter, idrett 

og religiøse sysler for sine barn synes å være påvirket av klasse. Det samme kan valg av 

skoler og utdannelse. Her kommer også religion inn som en del av oppdragelsen, og den 

moralen som følger. Skillet mellom generasjonene er også interessant.  

 91



Vi se at forholdet til kropp og klasse er to temaer som blir bundet sammen 

gjennom de historiene mine informanter forteller og de observasjonene jeg beskriver.   

Simone de Beauvoir sier: ”En er ikke født kvinne, en blir det” (de Beauvoir 

1970). Om dette utsagnet handler om et skille mellom biologisk og sosialt kjønn er en 

egen diskusjon18. Det spørsmålet jeg ønsker å kaste lys over i dette kapitlet springer ut fra 

Simone de Beauvoirs utsagn, og det er: Hvordan skapes en italiensk overklassekvinne? 

”For Beauvoir er kroppen en situasjon og som sådan en avgjørende del av levd 

erfaring”(Moi 1998). Å si at kroppen er en situasjon er interessant i forhold til mitt 

materiale. Det innebærer den konkrete kroppen som noe meningsfylt og som noe sosialt 

og historisk situert (Moi 1998). Det er derfor viktig å se kvinners utvikling i lys av 

konteksten de lever i. Det Moi her sier er helt i tråd med det jeg forsøker å gjøre, nemlig 

forklare og beskrive kvinners forhold til kropp ut fra den verden de lever i. Jeg har i et 

tidligere kapittel vært inne på konteksten historisk sett, og jeg mener det er viktig å 

plassere kvinnen inn i denne settingen. Historisk kan det også innebære at det er viktig å 

se på fortiden i form av kvinnenes barndom og oppdragelse.  

 

Oppdragelse 

Dag Østerberg skriver i forordet til ”Distinksjonen”: ”Vårt forhold til verden, vårt 

prosjekt, viser seg gjennom vår kroppslige formidlete og forankrete forståelse av adferd.” 

Bourdieu beskriver som nevnt dette gjennom begrepene habitus og felt. Menneskers 

habitus er tilknyttet et felt, som er en arena for strid av ulike typer (Østerberg i Bourdieu, 

1995).  

Jeg har vært inne på at menneskers smak forandrer seg i forhold til hvilket 

klasselag man befinner seg i. Distinksjonen er en bok som tar for seg forholdet mellom 

den enkelte persons handlig og den sosiale situasjonen individet befinner seg i. Den 

handler om betydningen av klasseforskjeller og hvordan vår habitus sier noe om vår 

plassering i de sosiale lag, som særlig kommer til utrykk gjennom vår smak. Østerberg 

skriver at ordet ”distinksjon” henspiller på ”distingverthet”, det å skille seg ut fra andre 

på en bestemt måte.  

                                                 
18 For en diskusjon av dette se Moi 1998, ”Hva er en kvinne”. Jeg har her valgt å se på et lite fragment av 
denne diskusjonen, ikke å gå inn i den. 
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I det kommende vil jeg se nærmere på mine informanters oppdragelse, hvordan de 

hadde blitt oppdratt til å oppføre seg, det vil si deres manerer, hvordan de hadde blitt 

oppdratt til å kle seg og hva de var blitt oppdratt til å drive med. Det var svært viktig at 

denne måten mine informanter ble oppdratt til å bruke sin kropp på, hang sammen med 

den klassen de tilhørte. Dette er et av mine analytiske poeng; det kan synes som om den 

måten mine informanter ble lært opp til å bruke sin kropp og vise hvem de var gjennom 

manerer, klesstil og hobbyer, var en måte å distingvere seg fra samfunnets lavere lag på.  

Alle mine informanter beskrev sin oppdragelse som relativt streng. Ofte ble denne 

strengheten også legitimert med religiøs moral eller ideen om hva som passet seg eller 

ikke passet seg som også så ut til å henge sammen med klasse.  

 

Språk 

”Det passer seg ikke for meg å si ”piacere19” når jeg treffer noen”, fortalte Livia. 

”Men du må ikke tro at folk er uhøflige hvis de sier det. Hvis kelneren sier ”piacere” når 

han hilser på deg er det helt riktig av ham. For ham er det en glede. Men jeg skal ikke si 

det tilbake. Jeg kan smile og jeg blir selvfølgelig ikke fornærmet, men jeg skal bare ikke 

si det. Hvis jeg treffer folk for første gang og de bruker dette utrykket, så vet jeg mer om 

dem enn jeg visste før de gjorde det. Det sier noe om hva slags familie de kommer fra.” 

 

Livia forklarte at hun snakket italiensk. I Roma snakker de fleste mer eller mindre 

en slags romersk dialekt av italiensk. Dette er et tydelig tegn på klassetilhørighet. Jo mer 

Romersk man snakker, jo lavere klasse. Noen ganger plukket jeg opp romerske utrykk 

som jeg tok i bruk. Livia lo alltid av meg når jeg brukte disse utrykkene, og forklarte at 

det og det utrykket var romersk, og det passet ikke at jeg brukte det. (Det ville si at hun 

selv aldri ville brukt det.) Noen ganger når vi var ute og kjørte bil, la hun over til romersk 

dialekt og bannet og sa vulgære ting om de andre sjåførene. Dette gjorde hun for å være 

morsom. Det at hun skulle bruke disse ordene, som andre ellers faktisk brukte i sitt 

daglige språk uten ironi, var så usannsynlig at hun trygt kunne stole på at folk forstod at 

det var en spøk og at det var ganske morsomt, fordi det var så malplassert. Livia var 

                                                 
19 ”Gleder meg” eller ”En glede”. 
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oppdratt til at språket plasserte henne i hennes klasse. Andre hadde sin måte å snakke på 

og det var riktig, i og med at de ikke befant seg i denne klassen.  

På en måte kan man se dette som en bekreftelse på at Livia langt fra var en person 

som ville bruke disse vulgære utrykkene i fullt alvor. Det distingverte viser seg da, i følge 

Bourdieu, i at Livia klarer å forholde seg fritt til dette vulgære. Hun er ikke redd for å 

nærme seg det og leke med språket og ordene. ”…man kan si at i tilfellet med de 

arbitrære tegnene viser det distingverte seg ved måten å forholde seg til verden på, ikke 

ved de bestemte gjenstander man foretrekker.”(Bourdieu 1995:24). Østerberg bruker her 

eksempelet med kitch. Såfremt man har en viss avstand og vet hvordan man skal 

sjonglere med tegnene, kan det vise enda større distingverthet.  

 

Manerer 

De høyere klasser er mer opptatt av etikette ved måltidene enn det de lavere 

klasser er. Bourdieu sier at borgerskapets strenge etikette er et utrykk for forlengelse av 

de strenge regler borgerskapet lever under i dagliglivet. Disse strenge reglene er preget av 

selvbeherskelse, nøkternhet og orden. Han sier at de pålagte formene innebærer en slags 

usynlig sensurering. Et måltid med streng etikette er en seremoni som virker som en 

bekreftelse på estetisk raffinement og etisk høyverdiget. Dette blir da stående som 

motsats til det primære (Fürst 1995:84). Det handler altså om å pakke inn det man faktisk 

driver med, nemlig å spise, i en pen pakke.  

 

”Moren min pleide å si: Dyr lar munnen komme til maten, men mennesker lar 

maten komme til munnen. Jeg klarer ikke å bøye meg over tallerkene når jeg spiser. Jeg 

sitter rett. Det er en så sterk vane at jeg ikke klarer noe annet nå. Jeg må sitte rett i 

ryggen.”(Livia).  

 

Tannpirkeren 

Jeg ble oppmerksom på manerer en gang jeg var med Livia til landstedet hennes. 

Vi var en gruppe personer som hun hadde invitert til å være der en helg. En av kveldene 

skulle vi spise kjøtt. Vi hadde vært i landsbyen hos den lokale slakteren og valgt kjøttet 

med stor omhu. Etter at vi hadde spist ”primo”, som var pasta med tomatsaus, og 
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”secondo” som altså var kjøtt, spurte en av gjestene Livia om hun hadde en tannpirker. 

Livia sa at nei det hadde hun aldeles ikke. Hun så nesten sint ut, og jeg bli litt forundret 

over at hun ikke en gang sjekket noen av skapene om det kanskje var en tannpirker der, 

for hun hadde ikke vært på dette landstedet på lang tid, og jeg tenkte at hun umulig kunne 

ha full oversikt over hva som var i skapene. Jeg spurte henne etterpå hvorfor hun hadde 

blitt så irritert da den ene gjesten hadde bedt om en tannpirker. 

Hun forklarte at hun hadde blitt irritert over spørsmålet fordi hun synes det var så uhøflig. 

Hun hadde forventet seg bedre av den personen som spurte. Hun fortalte at hun hadde 

lært fra hun var liten at tannpirkere var noe man ikke skulle bruke. Man skulle ikke ha 

det, man skulle ikke bruke det, og hvis man kom et sted hvor det var tannpirkere så skulle 

man late som om de ikke var der. Hun fortalte dette mens hun tørket oppvasken som jeg 

stod og vasket. Det var tydelig at hun ble opprørt bare av å snakke om hendelsen, for hun 

satte på plass tingene med brå bevegelser og slengte skapdørene igjen etterpå.  

Hvorfor ble Livia så opprørt over et enkelt spørsmål om en tannpirker? For Livia 

var denne kunnskapen om at man ikke skal bruke tannpirkere noe hun hadde blitt 

oppdratt til. Hun visste godt at mange mennesker brukte tannpirkere. Men ikke hun, og 

ikke andre av hennes klasse. Når hun sa at hun hadde forventet seg bedre av den personen 

som spurte, viser det at hun legger mer i spørsmålet. For Livia var dette nok til å gjøre 

henne sint og skuffet over den personen. Han hadde vist at han ikke var inneforstått med 

en av kodene for oppførsel hun selv var inneforstått med. Kanskje ble hun spesielt 

opprørt fordi hun og moren hadde snakket sammen om denne personen og kommet frem 

til at han kunne være et godt parti for Livia, og at dette var noe av grunnen til at hun i 

utgangspunktet hadde invitert ham med til landstedet den helgen.20

 

Antonio 

En dag skulle jeg få hjelp av en av Livias venner til å bære noen stoler fra foreldrene til 

Livia og ned til leiligheten hennes. Antonio var en barndomsvenn av Livia og foreldrene 

deres var gode venner. Antonio hadde ofte fortalt meg at han tok avstand fra sin klasse og 

han var i veldig opposisjon til foreldrene sine. Han synes foreldrene, særlig moren, var 

                                                 
20 Livia unngikk denne personen etter dette. I et par uker svarte hun ikke på telefonen når han ringte, så 
sluttet han å ringe. Livia sa at hun ikke visste hvorfor hun gjorde dette. Hun synes bare han var så 
irriterende.  
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ekstremt snobbete og at hun var opptatt av idiotiske ting. Vi ringte på hos foreldrene til 

Livia, jeg forklarte at vi hadde kommet for å låne noen stoler og konsentrerte meg om å 

bruke den høflige tiltaleformen. Moren sa at vi gjerne kunne få låne noen stoler, og jeg 

gikk inn, og Antonio kom til syne bak meg. Moren til Livia smilte og hilste på Antonio 

mens hun rakk frem hånden. Jeg forventet at de skulle hilse på den vanlige måten man 

bruker i Roma, et kyss på hvert kinn, fordi Antonio har kjent familien i mange år. 

Antonio tok hånden hennes, kysset den, og bukket dypt. Han gjorde det i en rask og vant 

bevegelse.  

Etterpå fortalte jeg ham at jeg hadde blitt overrasket, og jeg spurte hvorfor han 

hadde gjort det og fortalte litt lattermild at jeg bare hadde sett folk gjøre  dette på film. 

Antonio ble litt flau, og sa at han ikke hadde tenkt på at han gjorde det, det var bare helt 

naturlig. Han kunne ikke godt ha latt være å gjøre det, heller, sa han, ettersom han alltid 

hadde gjort det.  

Hvor vanskelig er det å bryte ut av ens habitus? Antonio sa at han ikke hadde 

tenkt på at han gjorde det, det var bare helt naturlig. Hvis han hadde tenkt på det, tror jeg 

han hadde kommet i et dilemma, særlig i og med at vi samme dag hadde hatt en samtale 

om klasse, hvor Antonio hadde sagt at han ble provosert av foreldrene sine og at han så 

fort han begynte å tjene sine egne penger, ville flytte hjemmefra, fordi han ikke ville være 

med på det. ”Moren min går med skylapper”, sa Livia, og for Antonios mor gjaldt det 

samme, sa han.  

Antonios gest må være noe han var oppdratt av sine foreldre til å gjøre. Det var en 

måte å bruke sin kropp til å vise sin sosiale klasse (og kjønn) som foreldrene hans hadde 

lært ham, og som var blitt en del av Antonios habitus.  

 

Klær og møbler 

 

”In essence, clothes in Europe became simultaneously declarations of personal style- and 

of individual humans- as well as expressions of a person’s place in the social order.” 

(Seid, 1989:40)  
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Klær kan altså handle om et individs plass på den sosiale rangstigen. Det er derfor også å 

forvente at det ligger i oppdragelsen hvordan man skal kle seg, nettopp for at man skal 

lære seg å forbli i den sosiale klasse man er født inn i. Skolen, kirken og familien bidrar 

med viktige normer og forventninger i denne sosialiseringsprosessen.    

Det er de tre samme instanser som i følge Bourdieu, sikrer reproduksjonen fra 

generasjon til generasjon av den maskuline dominans. Han sier at det utvilsomt er 

familien som får hovedrollen når det gjelder dette, men at også skolen og kirken spiller 

inn. ”Når det gjelder Kirken, så er den besatt av en dyptgripende antifeminisme hos et 

presteskap som uten å nøle fordømmer alle kvinnelige brudd på anstendighet, særlig i 

forbindelse med påkledning.”(Bourdeu 2000:94). Man kan ut fra dette stille spørsmål om 

klær kan være en måte å kontrollere kvinner på. Det er i følge Seid, et helt system av 

moralitet knyttet til klær, og det å gå imot disse moralske normene er nesten det samme 

som en uærbødig oppførsel.(Seid 1989) Hun sier videre: ”In our dress habits, we reflect 

and perpetuate whole systems of beliefs about the self and the world.”(ibid: 44).  

Klær og kropp er henger sammen. Hvor mye og hva slags klær man har på seg 

bestemmer hvor mye eller lite man viser av kroppen. Man kan velge å fremheve eller å 

skjule. Hva slags klær man går med sender ut en rekke andre signaler om hvem man er. 

Mine informanters måte å kle seg på er interessant i forhold til hvordan de mener å 

forholde seg til sin egen kropp. Mange begynte å fortelle hvordan de likte å kle seg når vi 

hadde samtaler om kroppen.  

 

Bar mage 

Da Livia bodde hjemme hos foreldrene sine hadde hun kledd seg etter deres 

ønske, fortalte hun. Hun hadde egentlig aldri utviklet noen egen smak. Hun hadde alltid 

bare tatt på seg det moren hadde bestemt og hun hadde egentlig aldri brydd seg så mye 

om det. Hun pleide å gå i skjørt eller bukser, bluser, skjorter eller t-skjorter og golfjakker. 

Alle skoene hennes hadde en hæl på en eller to centimeter, aldri høyere. ”Jeg vil ikke bli 

funnet død i joggesko med mindre jeg jogger”, sa hun, selv om den amerikanske moten 

med å bruke joggesko til alle mulige antrekk for lengst hadde slått røtter også i Italia. 

Hun hadde en olabukse som hun brukte på søndager hvis hun skulle ut av byen og være i 

naturen, da sa hun at hun kledde seg ”sportivo”, eller sportslig. Livia flyttet altså 
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hjemmefra, men hun var ofte på besøk hos foreldrene. En dag hadde hun tatt på seg en ny 

topp som hun hadde kjøpt. Den var kort, og viste magen. Til denne hadde hun en vid 

bukse og en golfjakke utenpå. Sommeren 2001 var det flere jenter som viste magen enn 

som ikke viste magen, så dette ble av folk flest ikke lengre sett på som særlig dristig. Det 

var vanlig å se jenter med buksene hengende lavt nede på hoftene og topper som nesten 

bare var solliv. Livias antrekk gjorde henne ikke på langt nær så naken som dette.  Livia 

dro altså hjem på besøk i dette antrekket og satt og snakket med moren på kjøkkenet da 

faren kom hjem. Da han så Livia sa han at han ikke ville snakke med henne før hun 

hadde skiftet til ”noe ordentlig”. Livia fortalte at hun med en gang hadde gått og skiftet. 

”Jeg skammet meg ikke, men jeg har respekt for faren min. ”  

 

Fargerike lamper fra IKEA 

Bourdieu skriver at hvordan man velger klærne man tar på seg eller gjenstander 

man omgir seg med, sier mye om hvilken klasse man kommer fra. Han beskriver hvordan 

en arbeiderklassekvinne velger seg ”enkle” klær. Arbeiderklassekvinnen sier at plagget 

skal ”passe til alt” eller at det skal ”kunne brukes i alle sammenhenger”. Det skal altså 

være en fornuftig investering som gir mye for pengene. Derfor må det ikke være for 

moderne slik at det fort blir umoderne, og det må være av god kvalitet. Dette er 

eksempelet Bourdieu gir på at det å underkaste seg nødvendigheten leder de folkelige 

klassene mot en pragmatisk og funksjonalistisk ”estetikk”, hvor formeksperimenter og all 

slags kunst for kunstens egen skyld avvises som noe grunnløst og bortkastet (Bourdieu 

1995:191).  

Bourdieu skriver vel og merke fra Frankrike, men i dagens Italia er nok kriteriene 

noe byttet om. ”Funksjonalisme” står ikke lenger nødvendigvis for en praktisk 

arbeiderklassesmak, og de lavere lag av samfunnet kan ha minst like mange ting for 

tingenes skyld som høyere klasser kan ha. I mitt materiale og blant mine informanter 

opplevde jeg at det var helt egne regler for hvordan ting skulle være. Det kan synes som 

om kriteriene for det som satte standarden for smaken var moral og religion, i tillegg til i 

Bourdieus materiale som ofte var tid og penger.  

Mine informanters hjem var preget av tunge, mørke, gamle møbler og kunst. 

Tingene de eide talte om generasjoner tilbake i tid, og forfedre som hadde hatt mulighet 
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til å kjøpe dyre møbler og kunst som var så klassisk og tidløs at det stod der i stuene den 

dag i dag. I mine innformaters egne leiligheter fant jeg ofte en merkelig blanding av disse 

gamle tingene og nye gjenstander, noen elegante moderne og noen mer billige, men ofte 

morsomme og humoristiske. Livia og moren hennes kranglet om de fargerike Ikea-

lampene som Livia på et tidspunkt hang opp i leiligheten. Bourdieu sier om den type 

”skrikende anheng og glorete dingser” (Bourdieu 1995:195) som noen folk fyller huset 

med, at det springer ut fra en tanke om å få mye pynt ut av lite penger. En oppskrift som 

for den borgerlige smak er selve definisjonen på vulgaritet (Bourdieu 1995). Moren til 

Livia ble derfor rasende når datteren fylte stuene og entreen med disse glorete lampene. 

Selv om Livia bodde for seg selv og hadde flyttet hjemmefra bodde hun fremdeles i en av 

foreldrenes leiligheter, og moren mente å være i sin fulle rett når hun ble sint over hva 

datteren gjorde. Papirlamper fra IKEA var i seg selv nok til å starte en høylytt krangel 

mellom more og datter. Lampene er symbol på en form for vulgaritet Livia var lært opp 

til at ikke var for henne. Morens sinne kan tolkes som skuffelse over at Livia gikk mot sin 

oppdragelse og de normer og verdier hun var oppdratt til å ha.  

Foreldregenerasjonens hjem var mørke, tungt møblert med antikviteter og 

verdifulle møbler. Det var en overflod av ting som så ut til å ha blitt samlet gjennom 

mange år. Ikke mye ble kastet, og heller ikke mye nytt ble kjøpt. Bourdieu sier at 

motsetningen mellom de eldre og de yngre er langt større i de herskende klasser enn i 

noen annen klasse. (Bourdieu 1995). Dette henger sammen med stillingen denne klassen 

har og om denne klassens levekår. Min empiri bygger på et feltarbeid gjort blant en 

klasse som begynte å bli marginalisert. ”Moren min går med skylapper”, har jeg nevnt 

som et typisk utsagn. I tillegg var det mange, både av informanter som tilhørte denne 

høyere klasse, og andre, som synets å mene at samfunnet var i ferd med å bli mer og mer 

egalitært. Adelighet var noe den yngre generasjonen brydde seg mindre om enn den 

eldre. De ønsket for eksempel ikke å velge seg en partner ut fra dette kriteriet.  

På samme måte var de litt midt imellom når det gjaldt klær. På den ene siden 

virket det som om deres oppdragelse hadde satt sine sterke spor. Det var klassiske klær 

som ikke var utfordrende. Mange av mine informanter hadde gått i private barnehager og 

skoler da de var små. På disse skolene var det som regel nonner som var lærere. 

Skoleuniformen var som regel foldeskjørt, knestrømper, golfjakke og hvit skjorte. På den 
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annen side oppdaget jeg at noen hadde et behov for å finne sin egen stil og gjøre sine 

egne valg, som vi skal se i eksemplet nedenfor.  

I følge Bourdieu (Bourdieu 1995) kan et menneske altså kle seg på en måte som 

viser deres klassetilhørighet. For mine informanters foreldre betydde dette klassiske klær, 

tekkelig, noe man kunne gå i kirken med og som var i henhold til nonnene på skolen så 

vel som prestens smak. Uniformen for barn viste at de gikk på privatskole, noe ikke alle 

barn i Italia gjør. Tennis og ridning var sportsaktiviteter, som jeg skal komme nærmere 

inn på, som også krevde sine kleskoder, selv for barna. 

 

Buksene 

En gang i løpet av de første månedene jeg var på feltarbeid, reiste Livia og jeg til 

Perugia. Det var en lang kjøretur og vi snakket mye på veien. Livia fortalte meg at hun 

ønsket hun visste hvordan hun skulle kle seg sånn som andre gjorde. Hun hadde ikke 

tenkt noe særlig på klær før hun flyttet hjemmefra, og i hele barndommen hadde hun også 

hatt skoleuniform som var påkrevd på den skolen hun hadde gått på. Vel fremme i 

Perugia gikk vi i butikker og jeg fikk Livia til å prøve en bukse som jeg trodde hun ville 

bli fin i. Livia kjøpte buksen selv om hun synes den var alt for ettersittende. Hun hadde 

aldri hatt en bukse som fremhevet baken så mye som denne buksen, men hun likte den 

allikevel. Etter at vi hadde kjøpt buksen gikk vi tilbake dit vi bodde. Livia prøvde buksen 

foran et speil og snudde og vendte på seg. Hun sa at hun alltid hadde tenkt at man måtte 

skjule baken, og aldri egentlig reflektert over om hun likte sin egen bak eller ikke. Hun 

gikk med buksen hele ferien, og da vi kom tilbake til Roma gikk hun med den av og til 

når vi skulle ut. Men nå var det annerledes. Hun lurte på hva andre folk kom til å mene 

om den trange buksen. Av og til når hun kledde seg før hun skulle ut sa hun at hvis moren 

hennes hadde sett henne nå så hadde hun fått et hysterisk anfall. Eller hun kunne le av seg 

selv og spørre om hun ikke lignet på en liten hore. 

Livia beskrev for meg en rollekonflikt. På den ene siden var det familien og 

verdiene som Livia hadde vokst opp med, og på den andre siden var det det at hun hadde 

lyst til å være en moderne kvinne. Når hun forsøkte å kle seg litt mer moderne, følte hun 

med engang morens strenge blikk, og hun følte seg som en ”liten hore”. Det er som om 

den kvinnen hun selv hadde beskrevet så mange ganger for meg på gaten, den vulgære 
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”burrinaen”, stod i veien for at hun som en kvinne, sosialisert inn i den romerske 

overklassen, skulle kunne stå fritt til å kle seg som hun ville. Like mye som foreldrene 

hennes som kritiserer henne hvis hun kommer hjem med bar mage, så dømmer hun også 

seg selv fordi hun dømmer ”burrinaen”. ”Burrinaen” er som jeg var inne på i 

bakgrunnskapittelet en type kvinne som, på måten hun kler seg, viser at hun er fra lavere 

klasselag fordi hun mangler smak og distingverthet. Samtidig er ”burrinaen” også opptatt 

av motebildet, og det å kle seg distingvert blir mer og mer ensbetydende med å kle seg 

umoderne, nettopp fordi ”burrinaen” kledde seg moderne. Problemet oppstod når Livia 

følte behov for å være mer moderne. Det er som om det ikke finnes en god mellomting. 

For en som er oppdratt slik som Livia eller Rosa skal det lite til for at de føler seg for 

utfordrende kledd. Men de hadde behov for å utforske denne grensen. Når de gjorde det 

fikk de av og til problemer, fordi det skulle så lite til for å vippe over mot det vulgære. 

Dette henger sammen med generasjonskonflikten mellom mine informanter og 

deres foreldre. Som Livia sa i forbindelse med at faren hennes hadde blitt sint fordi hun 

hadde gått med bar mage, så skammet hun seg ikke. Men hun respekterte faren sin. Det 

var altså for hans skyld at Livia gikk og skiftet ikke fordi hun selv følte det var noe galt i 

å være kledd på denne måten. Det samme gjelder buksene. Selv om Livia i en spøkefull 

tone lurer på om hun ligner en liten hore, så går hun med buksene. Det er ikke det at hun 

ikke liker dem selv, det er hva andre måtte tenke om henne som bekymrer henne. Den 

bare magen og de trange buksene kan sees på som et opprør mot sosialiseringen hun har 

fått. Hun er oppdratt til å velge skjørt som går til nedenfor knærne, golfjakker og bluser 

eller skjorter og pene bukser. Dette er ikke i henhold til moten, og hvis man ser det i lys 

av gatebildet i Roma, er det faktisk ikke mange som går kledd slik, i alle fall ikke av 

kvinner på mine informanters alder.  

 

Sport 

Livia fortalte meg at hun hadde ridd i mange år, helt fra hun var liten. Hun hadde 

egentlig aldri likt det, og hun hadde grått til moren sin og bedt om å få slippe. Hun syntes 

ridelæreren var slem og hensynsløs, og i følge henne selv var hun ikke spesielt flink til å 

ri heller. Det var faren som insisterte på at Livia skulle fortsette. Hun fikk ikke lov til å 

slutte før hun var så stor at han ikke kunne tvinge henne til det mer. Det verste var da hun 
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fikk menstruasjon. Moren ville ikke la henne bruke tamponger og hun måtte i stedet 

bruke det hun beskrev som ”enorme bind”. Når hun red var det umulig å holde bindet på 

plass. Det gjorde vondt og hun klarte ikke å ri ordentlig. Hun fikk kjeft av ridelæreren, og 

hun torde heller ikke fortelle ham hva som var problemet. Moren var urokkelig når det 

gjaldt dette: Livia fikk ikke lov til å bruke tamponger uansett, og fremdeles nektet faren 

henne å slutte på rideskolen.  

Han bestemte også at Livia skulle svømme, men dette var noe hun selv likte så det 

snakket hun ikke så mye om. På et tidspunkt gikk hun også på tennis, fordi faren hennes 

ville det, men dette fikk hun lov til å slutte med fordi hun ikke ville gå på det, og hun var 

heller ikke særlig god.  

Denne historien dreier seg om Livias kropp. Hun opplevde å bli tvunget til å ri 

med ”enorme bind”. I utgangspunktet likte hun ikke å ri, og når hun i tillegg fikk fysisk 

vondt fordi bindene kom ut av posisjon, og attpå til fikk kjeft av ridelæreren, var det en 

dårlig opplevelse for henne. Alt dette ubehaget måtte hun finne seg i fordi det var slik det 

skulle være, i hennes foreldres øyne. Det er to aspekter ved dette. For det første har vi 

faren som bestemmer at hun skal ri, selv om hun ikke ønsker det selv. Jeg tror historien 

om organisering av Livias fritid kan være et eksempel på en måte å forsøke å 

opprettholde familiens klassemessige posisjon på. Det kan synes som om dette ble 

vanskeligere og vanskeligere for folk fra Livias klasse, i og med at de privilegier som før 

i tiden kunne markere en viss forskjell i klasse, nå ofte kunne bli kjøpt for penger. Folk 

som ikke tilhørte det høyere borgerskap eller adelen kunne mer og mer kjøpe seg inn og 

”imitere” de høyere klassenes vaner. Samtidig var ofte adelen og det høyere borgerskapet 

i en situasjon hvor de ikke hadde like mye økonomisk kapital som de tradisjonelt hadde 

hatt.  

At idrett henger sammen med kropp og klasse, blir klart i det Bourdieu skriver om 

i ”distinksjonen”. Han hevder at ulike idrettsgrener er fordelt på en spesiell måte på de 

ulike klassene. For å forstå denne fordelingen må vi ta med i betraktning at de ulike 

klassene tenker forskjellig om kostnader, han tenker både på økonomiske, kulturelle og 

”fysiske”, i forhold til det utbyttet det gir dem å drive med denne idretten.   
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  Det dreier seg om ”fysisk” utbytte på kort sikt eller lang sikt (helse, skjønnhet, styrke – 

synlig som ved kroppsbygging eller usynlig som ved kroppspleie osv.), om økonomisk utbytte 

eller sosialt utbytte (sosial forfremming el. a.), om symbolsk utbytte på kort eller lang sikt knyttet 

til fordelings eller statusverdien av hver av de sportsgrenene det gjelder (det vil si alt som 

tilkommer dem av de mer eller mindre sjeldne og de mer eller mindre tydelig forbundet med en 

klasse – slik boksing, fotball, rugby eller kroppsbygging knyttes til folkelige lag, tennis, slalåm til 

borgerskapet og golf til storborgerskapet), og det dreier seg om det distingverende utbytte som 

følger av de virkninger aktiviteten har på selve kroppen (som at en blir slankere, brunere, får mer 

eller mindre synlige muskler osv.) eller at noen av grenene (golf, polo osv.) gir innpass i svært 

eksklusive grupper.”  

(Bourdieu, 1995:65) 

 

Med Bourdieus teorier i bakhodet om at ulike sportslige aktiviteter er en av de 

tingene som er med på å distingvere mennesker fra hverandre og dele dem inn i klasser, 

kan man spørre seg om det ikke kan være dette som ligger bak Livias fars motivasjon for 

å tvinge datteren sin til å ri. Man kan tenke seg at jo flere av de ting som tidligere har 

distingvert klassene fra hverandre som faller bort, dess sterkere behov vil man ha for å 

opprettholde dem som fremdeles er der. Man kan altså spørre seg om ikke faren til Liva 

brukte sin datters fysiske fritidsaktiviteter til å distingvere seg (og henne og resten av 

familien) og plassere seg høyt oppe på klasserangstigen.  

Det samme kan vi se når det gjelder svømmingen. Også her kan vi gå til 

Bourdieus teorier om enn fra en litt annen kant. De aller fleste av mine informanter hadde 

drevet med svømming da de var mindre. De fortalte at det enten var noe de selv hadde 

bestemt, eller noe foreldrene hadde bestemt. Grunnen de gav for å drive med nettopp 

denne aktiviteten, var at svømming trente alle muskelgrupper i kroppen. Mange mente 

det ikke var noen annen idrett som trente så mange ulike deler av kroppen, og de mente 

først og fremst at dette var sundt. Hvis aktiviteten svømming skal tolkes inn i Bourdieus 

teorier, vil jeg si at det er en idrett som gir kvinner en jevnt over sunn kropp. De færreste 

kvinner som svømmer på det nivået mine informanter gjorde, vil få noe form for 

utpregede muskler noe sted. Menn som driver aktivt med svømming vil i noe større grad 

få en v-formet overkropp. Dette passer inn i det Bourdieu skriver om overklassens mindre 

opptatthet av store muskler eller av å være veldig brune. Det fysiske utbyttet mine 
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informanter fikk da de svømte var først og fremst god helse, og ikke noe som var synlig i 

noe stor grad. De fikk med andre ord ikke noe veldig synlig resultat for pengene, noe 

Bourdieu argumenterer for at lavere klasser i større grad er opptatt av.  

Det kan virke som om det er viktigere å drive med de ”riktige” idrettene enn det er 

å ha det morsomt når man driver med det. Man kan stille seg spørsmål om ikke mye av 

formålet med å drive med disse idrettene er å forsøke å opprettholde sin stilling i 

samfunnet. I følge Bourdieu er en idrett som slalåm knyttet til borgerskapet i Roma, hvor 

den type idrett er ganske utilgjengelig og dermed ekskluderende, kan man nok si at den 

har beholdt sin plass, på tross av at mange av de idretter som Bourdieu nevner som 

tilhørende spesifikke sosiale lag ikke gjør det i samme grad lenger. Det er nå økt 

tilgjengelighet for alle, og også fordi hvem som har mest kulturell kapital og hvem som 

har mest økonomisk kapital ikke fordeler seg på samme måte de fleste steder i dag som 

det Bourdieu beskriver.  

Kanskje er det også et annet aspekt ved Livias ridning. Som jeg skal komme til 

senere i denne oppgaven var ekteskap og det å finne den rette personen å gifte seg med, et 

tema mellom mine informanter og deres foreldre. Å gifte seg med noen fra samme eller 

høyere klasse er en annen måte å holde fast ved sin klasse eller til og med klatre. I så fall 

vil det være lønnsomt for foreldre som tilhører de høyere klasselagene og la sine barn 

møtes på mange arenaer, og rideskolen kan være en slik arena. 

Dette kan også sees i forhold til Bourdieus teorier om felt som jeg har vært inne på (side 

55). I dagens moderne samfunn er det kanskje ikke slik at familien deltar i felten som en 

enhet representert av faren som familiens overhode. I mitt materiale kan det allikevel se 

ut til at denne resten av en gammeldags høyborgerlig familie henger igjen. Foreldrene i 

mine informanters livshistorier har sine helt spesifikke ønsker og krav til sine barn. Deres 

påvirkning og den sosialisering de har stått for, har sørget for at mine informanter har fått 

en slik type sosialisering som kan sees på som verdifull kapital for hele familien. 

Problemet er bare her at familien ikke lenger skal kjempe på det offentlige feltet slik dette 

feltet en gang var. Det er ikke døtrenes jomfruelighet, pene manerer, sosiolekt, 

rideferdighet, ferdighet når det gjelder å bevege seg i de høyere sosiale kretser eller 

mulighet til å få seg en mann av høy klasse som teller lenger. Det er som om 

foreldregenerasjonen til mine informanter har samlet seg en kulturell kapital som ikke 
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lenger er den gjeldende. Det er nettopp dette som setter mine informanter i den merkelige 

mellomposisjonen de er i.  

De menn som spiller roller i mine informanters historier er i første rekke deres 

fedre. I andre rekke er det kjærester og /eller potensielle ektemenn. Hvis vi ser tilbake på 

teorikapitlet og hva Juliet Blair skriver (side 61), kan vi forstå henne dit hen at i denne 

sammenhengen vil disse mennene ha en viss innflytelse på mine informanter og de vil i 

en viss grad ha blitt sosialisert inn i roller deres fedre ønsket. Blair skriver om kvinner 

som lar seg styre og forme av ulike roller og krav. Hun mener kvinner blir skuespillere 

overfor sine menn. Disse rollene vil i denne sammenhengen måtte sees i forbindelse med 

det jeg har vært inne på i Bourdieus teorier, og det vil måtte sees i lys av klasse. Mine 

informanters sosialiseringsprosess vil da være påvirket av at deres fedre ønsket en 

reproduksjon av den distingvertheten som skulle hjelpe dem til å forbli i den klassen de 

var født inn i. Det kunne da, som Bourdieu skriver, være at de ble opplært til å få visse av 

de kroppsteknikkene jeg har vært inne på i forbindelse med Mauss (side 50) inn i sin 

habitus.  

 

Ekteskap og jomfruelighet 

Jeg vil nå gå litt tilbake til Livias historie om ridningen. Den bringer oss over på 

en annen del av mine informanters sosialisering som er interessant og som peker mot det 

forholdet de har til sin kropp i dag.  

Hva var grunnen til at moren til Livia nektet henne å bruke tamponger? Bindene 

hun brukte førte til plager for henne og gjorde det enda verre å ri enn hun i 

utgangspunktet synes at det var. Jeg synes dette er et interessant aspekt som jeg vil se i 

sammenheng med klasse og religion. Som jeg var inne på tidligere er det å være gode 

katolikker og ha en forbindelse til den katolske kirken, gjerne Vatikanet, noe som før var 

med på å definere om man var fra en høyere klasse eller ikke. Det tilhører også den 

borgerlige oppdragelse å være jomfru når man gifter seg, slik vi husker fra Rebeccas 

historie om moren sin.  

Jomfruen er i seg selv svært interessant i den italienske kulturen. Solheim skriver 

at jomfruen er den ideelle kvinne. Kvinner og mødre representerer i mange kulturer noe 

farlig. Fra antropologisk litteratur vet vi at kvinner i samfunn som er patrilokale kommer 
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fra andre klaner eller stammer, og at de derfor bringer med seg noe fremmed. Mødre er et 

slags nødvendig onde for å kunne føre slekten videre. Derfor er jomfrumoren den ideelle 

løsningen på problemet. Hun er helhet og perfeksjon og den eneste som er verdig å holde 

samfunnet sammen. Hun utgjør grunnparadigmet, perfekt reproduksjon uten seksualitet, 

en lukket morskropp uten seksuell besmittelse. Hennes kyskhet er garantien for 

samfunnets moral (Solheim 1998:92). Solheim snakker, som jeg har vært inne på, om 

kvinnekroppen som noe som har grenser. Kvinnekroppen er mer åpen enn 

mannskroppen; ”Kvinners seksuelle åpenhet, med sine mulige assosiasjoner til det å bli 

åpnet opp, gjennomtrengt, fylt opp av mannligheten som sin absolutte motsetning, synes i 

hvert fall i vår kulturkrets å være selve hovedmetaforen for den åpne kroppen.” (Solheim 

1998:74). 

Livias forbud fra moren om å bruke tamponger kan nettopp lede tankene hen på 

det faktum at unge jenters jomfruelighet skal ivaretaes for en hver pris og på en hver 

måte. Selv om det å bruke tamponger ikke nødvendigvis en gang bryter jomfruhinnen 

rent fysisk, så kan man allikevel lure på om tampongbruk leder tankene hen på en form 

for ”penetrering” og om dette kan ha vært grunnen til dette forbudet. Jeg spurte Livia om 

dette, og hun påpekte da et paradoks man kan trekke frem i forhold til dette. Man kan 

som sagt bruke tamponger som jomfru, og allikevel beholde jomfruhinnen inntakt. På den 

annen side kan et fall på en sykkelstang eller ned på salen til en hest bryte jomfruhinnen. 

Hos en ung jente som rir mye, vil antagelig ikke jomfruhinnen være inntakt etter en tid. I 

gamle dager red jenter som regel med begge bena på samme side av hesten, men da Livia 

lærte å ri var det ikke slik. Hvis det hadde vært den fysiske jomfruhinnen som var så 

viktig for moren hennes å holde inntakt, mente Livia at hun heller ikke ville latt henne få 

ri. Hvis det ikke var det fysiske ved det å bruke tamponger som gjorde at moren til Livia 

forbød døtrene sine det, så må det ha vært det at det var meningsbærende på en helt 

spesiell måte. Tanken på at barna skulle bruke tamponger, kanskje tanken på å lære dem 

det, må ha vært så metaforisk ladet at moren til Livia ikke ville gjøre det. Det bekrefter i 

så fall Solheims poeng i sitatet over.  

Den typen oppdragelse mine informanter fikk, hvor de ble lært opp til å være rene 

og uskylige, jomfruelige, ikke seksuelt utfordrende i verken adferd eller klesstil, synes å 

være ganske gjennomgående for denne klassen. Deres strenge oppdragelse kommer 
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tydelig frem i sammenligning med andre som er fra lavere klasselag. Igjen ser vi dette 

enten/eller valget som foreldrene blir stilt ovenfor. På samme måte som Livia følte at hun 

ble en litt løsaktig ”burrina” hvis hun ikke fulgte sin oppdragelse. Den førte til at hun 

følte seg kjedelig og annerledes.  

Bourdieu skriver at motsetningen mellom de eldre og de yngre utvilsomt har mer 

å si i de herskende klassene enn i noen annen klasse.  

 

Den herskende klassen kan bare sikre sitt videre liv dersom den er i stand til å komme over en 

rekke virtuelle kriser: de som ligger latent i de ulike undergruppenes konkurranse for å trumfe 

gjennom sitt prinsipp for herredømme, og de som ligger latent i kampen om arvefølgen innenfor 

hver enkelt undergruppe. Generasjonsforskjellene (og muligheten for generasjonskonflikter) øker 

jo større endringer som har funnet sted i definisjonene av stillingene eller i de institusjonaliserte 

veiene for å komme inn i dem, det vil si i den generasjonsmodus av individer som skal fylle dem. 

(Bourdieu 95: 117) 

 

Bourdieu mener med andre ord at hvis strukturen rundt klassene, eller det som 

definerer klassene i samfunnet forandres, vil det oppstå konflikter, både klassene mellom 

og også innad i klassene. I forhold til folk jeg snakket med som jeg ikke definerte som en 

del av de høyere klassene, mente mange av dem at dette med klasser, spesielt adel, ikke 

hadde noe å si i dagens samfunn. Mange fremla et svært egalitært bilde av det samfunnet 

de levde i og mente at det var lenge side titler og rang hadde noe som helst å si. Riktig 

nok visste de at det fantes dem som synes det var av stor betydning, men selv mente de 

allikevel at det var betydningsløst. Ofte fikk jeg som nevnt høre ”vi har jo ikke en gang et 

monarki, hvordan skal vi da kunne ha en adel som skal være av noen betydning?” I ”folk 

flests” øyne kunne mine informanter altså gjerne være adelige, men det hadde ikke noe å 

si. Også innad i klassene så jeg det generasjonskillet som Bourdieu her snakker om. Mine 

informanter var fra den yngre generasjon. Både samhandlingsdata og fortellinger fra mine 

informanter beskriver en konflikt mellom dem og deres foreldre. Blant annet var det et 

skille mellom disse generasjonene i forhold til hvordan de så på betydningen av sin egen 

klasse. Mange av mine informanter gikk mye stillere i dørene når det gjaldt å påpeke 

klasseskiller og at de selv var fra en høyere klasse, enn det deres foreldre gjorde.  
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Denne endringen som Bourdieu snakker om og som kan virke inn på folks adferd 

i deres forsøk på å enten la dette skiftet finne sted eller å forhindre at det gjør det, har i 

min empiri allerede hadde funnet sted. Adel og den type høyere klasser fantes på en måte 

ikke. I alle fall var de i ferd med å bli en veldig innskrenket gruppe. Mine informanters 

familier, som var halvadelige, hadde adelige aner, eller egentlig bare var fra høyere 

borgerskap, var de første til å bli ”dratt ned på jorden”, eller til å bli likestilt med ”vanlige 

folk”, selv om de selv ikke ville det.  

Oppdragelsen mine informanter fikk, det rigide forholdet til kropp og det kravet 

til renhet og jomfruelighet som ble presentert dem, var kanskje ikke så strengt i forhold til 

tidligere generasjoner. Ingen jeg traff hadde faktisk ventet med å ha sex før ekteskapet 

selv om de fortalte at de følte de burde ha gjort det, mens de mente at deres mødre i 

mange tilfeller faktisk hadde gjort det. Selv om altså normene de fikk med seg hjemmefra 

ikke i alle tilfeller ble etterfulgt, kan det virke som om mine informanter hadde fått en 

svært streng oppdragelse, særlig sett i lys av samfunnet rundt dem og de store 

forandringene som hadde forgått her. Mine informanter står midt imellom en gammel og 

en ny tankegang, de står i den generasjonskonflikten som Bourdieu skriver, og med 

beskrivelsen av den kulturrevolusjonen som vi har sett har funnet sted i Italia, må presset 

fra denne kanten ha føltes sterkt. 

Jeg ønsker å vise at denne posisjonen mine informanter befant seg i, påvirket 

forholdet de fikk til sin kropp. En måte å se dette på, er å se det gjennom deres 

fortellinger om deres seksualitet.  

.  

Seksualitet: hore eller madonna (Gud, faren og moren din ser deg) 

Livia gikk i privat barnehage og skole, begge drevet av nonner. Moren til Livia 

var svært engasjert i menigheten og ansatt i Malteserordenen hvor Livia i dag arbeider 

selv. Livia brukte det meste av sin fritid på frivillig arbeid, hun gikk i kirken minst en 

gang i uken for å skrifte eller for å delta på gudstjeneste. Som vi husker hadde hun i 

ungdomsårene en kjæreste, Martin, som også var dypt troende. Sammen tilbrakte de mye 

tid i kirken og i miljøet rundt. Martin var fra en god østerriksk familie, den perfekte 

svigersønn for foreldrene til Livia. De var begge opptatt av å leve etter dette miljøets 

normer, for eksempel skulle de ikke innlede et seksuelt forhold før de giftet seg.  
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Livia fortalte at det hadde vært det samme hele livet hennes. ”Jeg har alltid vært 

tekkelig og oppført meg slik jeg regnet med at Gud og familien min og kjæresten min 

ønsket at jeg skulle oppføre meg. Jeg var jomfru og skulle være det til jeg ble gift. 

Samtidig gikk det ikke.”  

Livia fortalte at etter hvert som hun ble eldre meldte det seg et behov for å bryte 

med noen av reglene hun hadde blitt oppdratt til å leve etter, noe hun også på ulike måter 

gjorde, særlig etter at hun og ungdomskjæresten avsluttet forholdet. Livia fikk nye 

kjærester, men hun presenterte ikke kjærestene sine for foreldrene, fordi hun mente de 

ikke var bra nok i familiens øyne. Hun hadde heller ingen planer om å gifte seg eller ha 

noen form for fremtid med disse kjærestene. Dette kan sees som en ganske stor overgang. 

Fra å leve et liv helt i tråd med det hun trodde var foreldrenes og kjærestens og til og med 

Guds ønske, begynte Livia å ha forhold hvor det seksuelle stod i fokus mer enn noe 

annet. Hun hadde kjærester i hemmelighet for foreldrene sine, hun traff dem på hotell for 

at de skulle kunne tilbringe nettene sammen.  

Bortsett fra Livias lyster og det som foregikk inni hennes hode i de årene hun 

avstod fra sex, er det ingenting som skiller henne fra det idealet hun var sosialisert til å 

ha. Som vi har sett var det mange som ikke hadde et naturlig og avslappet forhold til 

kroppen. For noen av menneskene i historiene jeg samlet på feltarbeid kan det se ut som 

seksualitet var noe de var redde for. Martin valgte bort sex før ekteskapet mot Livias 

vilje, faren til Rebecca kunne ikke se sin kone naken, moren til Livia hadde et dårlig 

ekteskap og ville ikke snakke med sine døtre om sex, og helst ikke noe som hadde med 

seksualitet å gjøre. Rebeccas seksuelle debut ble preget av at hun følte hun måtte være 

frigjort seksuelt, det var som om frigjøringen kom på henne som en tvang, noe hun selv 

ikke hadde fått tid til å få et behov for, i og med at hun hadde vokst opp med en så rigid 

far. Livia på sin side levde etter idealet helt til hun snudde tvert om og ble noe som var så 

langt fra idealet at hun måtte gjemme seg bort på et hotellrom. Det kan se ut som om hun 

ikke fant noen mellomting. Som vi har sett, det svart-hvite bildet av kvinnen, horen eller 

madonnaen, er sterkt i kulturen. Hva fører dette til når det gjelder forholdet til sin egen 

kropp? Kroppen blir også i en mellomposisjon. Skal man kjenne og følge sine egne lyster 

når det gjelder kroppen, eller skal man fornekte dem for å følge de sterkt inkorporerte 
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normene. Begge deler, både behovet for å følge normene og behovet for å la være, ligger 

i kroppen.  

 

Sexbomben 

Lucia kom fra en fin gammel romersk familie. Hun hadde høy utdannelse, en 

doktorgrad, og bodde i nærheten av sine foreldre. Politisk sett var hun, som dem, mot 

Berlusconi og det politiske styret som var i landet. Hun synes Berlusconi var vulgær og 

uintelligent, og det han stod for var hun imot. Hun var bevisst og valgte fjernsynskanal, 

aviser og kinoer i forhold til hvilke som var eid av Berlusconi, så hun ikke i vanvare 

skulle gi pengene sine til ham og det han stod for. Hun besøkte foreldrene sine flere 

ganger i uken, og hun hadde et nært, om ikke helt ukomplisert, forhold til moren sin. 

Både moren og hun selv var stadig på utkikk etter menn som kunne være aktuelle for 

Lucia å gifte seg med. De var begge aktive i den lokale menigheten og moren foreslo ofte 

en og annen gutt de traff der som hun mente måtte være noe for Lucia. Lucia fortalte meg 

ofte om disse mennene, og det var uten unntak ett eller annet galt med dem. En stod opp 

klokken seks hver dag for å kjøre en nonne i kirken, og en annen hadde tennissokker i 

skoene. På høsten traff Lucia en gutt gjennom en venninne. Han inviterte henne ut på 

middag og de innledet et forhold. Lucia understreket for meg; ”det kommer helt sikkert 

snart til å ta slutt”. Grunnen til dette, viste det seg etter hvert, var at Lucia ikke trodde på 

forholdet fordi de var så forskjellige. Ivano var ikke ”laureato” med en universitetsgrad. 

Han kom ikke fra noen fin familien, og hadde hatt jobb som publikum i en av Berlusconis 

tv-kanaler og nå jobbet han i en bilbutikk. Han var heller ikke spesielt religiøs. Lucia 

forklarte at han ikke under noen omstendighet kunne treffe moren hennes, for hun ville 

”avsløre ham med en gang”. Dette mente hun heller ikke var så viktig fordi hun trodde 

altså de ikke kom til å være sammen så lenge allikevel. Den nye kjæresten til Lucia var 

også medlem av Forza Italia!, noe som var et problem for Lucia, og som også ville være 

noe hennes foreldre ville mislikt hvis de fikk vite om det. Lucia diskuterte ofte politikk 

med kjæresten sin i begynnelsen, men etter hvert sluttet de med det, fordi det var umulig 

å bli enige, som hun sa.  

Overfor meg gav hun uttrykk for en holdning til hele forholdet som virket noe 

lettvint. Hun sa til meg at det jo ikke var så viktig hvordan han var, fordi hun skulle jo 
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bare bruke ham for å ha sex, og ikke noe annet, ”per scopare” (for å pule). Å si dette for 

en kvinne som Lucia, med hennes historie og hennes bakgrunn, hørtes ekstremt vulgært 

ut. Lucias holdning til kjæresten sin så ut til å være delt i to. På den ene siden var hun 

fremdeles den tekkelige jenta som skulle finne en passende mann for familien og være 

hvit brud og jomfru når hun en gang giftet seg. På den andre siden var hun en kvinne som 

ønsket å fremstå som frigjort og moderne og ønsket å ha sex for sexens skyld- ikke for å 

reprodusere seg selv.  

Det var vanskelig for Lucia å finne en middelvei. På mange måter så det ut til at 

hvis hun skulle legge fra seg noen av de verdiene hun hadde vokst opp med og som hun 

hadde fått av sine foreldre, så kunne eller måtte hun legge fra seg alle. Hvorfor kunne hun 

ikke innlede et seksuelt forhold til denne personen, som hun åpenbart, til tross for alle 

forskjellene, faktisk likte, uten å skjule det for foreldrene?  

Mine informanter hadde mange ganger pekt ut den, i deres øyne, vulgære og 

seksuelt utfordrende kledde ”burrinaen” for meg på gata. Jeg hadde først forstått det som 

om de mente at hun var milevis fra dem selv. Hun var deres diametrale motsetning. Det 

var som om Livia og Lucia følte at de ble som henne, når de til sist debuterte seksuelt, og 

at de måtte skjule dette for sine foreldre fordi det ville vært for mye for dem.   

 

En annen innfallsvinkel 

Ofelia er en konstruert informant. Utsagnene hun kommer med her er i 

virkeligheten ytret av flere ulike informanter. Fordi hun forteller om det mest intime som 

alle mine informanter fortalte meg, har jeg av etiske hensyn anonymisert utsagnene på 

denne måten.  

Ofelia fortalte at da hun debuterte seksuelt, synes hun med en gang det var stygt. 

”Nå forstår jeg at sex ikke nødvendigvis er så vakkert. Men det er ikke meningen man 

skal se seg selv utenfra. Man skal være i seg selv. Det er jo ikke som på film. I 

begynnelsen fikk jeg aldri orgasme. Jeg lå bare og tenkte på at det var bra og at det ikke 

burde være bra, kanskje det ikke var bra… det var en forvirring. Jeg kan le litt av det nå. 

Det gikk over.”  

Ofelia begynte ikke å snakke med terapeuten sin om sex før det siste året hun gikk 

der. ”Det var jeg som begynte å snakke om det. Jeg sa; vi har jo ikke snakket så mye om 
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sex. Terapeuten min sa, ja da er det kanskje på tide. Dermed begynte jeg å gråte. Jeg 

gråt hele resten av timen og fikk ikke sagt noe. Det gjorde jeg den neste timen også.” 

Ofelia var ganske åpen når det gjaldt å snakke om sex. Og hun var veldig 

interessert i å snakke om det. Noen ganger kunne det virke som om sjenanse måtte vike 

for nysgjerrighet og lysten for å vite hvordan andre tenkte om de tingene hun selv gikk og 

grublet på. Når hun snakket om sex snakket hun på en nesten vitenskapelig måte. Hun 

leste mye om sex og hun visste svært mye om den kvinnelige anatomien. Hun leste 

erotiske bøker og syntes ikke det var pinlig å gå og kjøpe dem i bokhandelen. ”Nei, jeg 

synes ikke det er pinlig,” sa hun når jeg spurte hvordan hun turte å gjøre det. ”Jeg føler 

meg som en moderne kvinne. Så går jeg og kjøper sigarillos og så føler jeg meg veldig 

sofistikert. Haha.”  

Den oppdragelsen jeg har beskrevet tidligere, åpner ikke i noen særlig grad for at 

man skal kunne tilegne seg kunnskap om seksualitet og sin egen seksuelle kropp. Ofelia 

nærmet seg sitt behov for kunnskap nesten som en forsker, på en intellektuell måte. På 

samme måte som ”la burrina”, stod i veien for at mine informanter følte de kunne kle seg 

moderne, kan man spørre seg om ikke burrinaen også  stod i veien for at de skulle kunne 

utforske seksualitet. ”Burrinaen” virket seksuelt frigjort, både i måten hun kledde seg på 

og måten hun oppførte seg på. Ofelia finner her en annen innfallvinkel til å utforske 

seksualitet enn å bli vulgær som burrinaen. Hun finner sin egen måte å gjøre det på som 

isteden får henne til å føle seg ”moderne” og ”sofistikert”. På denne måten trenger hun 

ikke å føle seg som burrinaen, hun trenger ikke å føle seg vulgær fordi hun er opptatt av 

sex. Burrinaen kommer i veien for høyklassekvinnene når de forsøker å bli moderne og 

frigjorte, men Ofelia har funnet et smutthull, en intellektuell innfallsvinkel. Hun tar med 

seg noe av sitt eget, nemlig bøker, å tilnærmer seg noe på en vitenskapelig måte, og 

dermed gjør hun sin interesse for seksualitet til noe lovlig. I motsetning til i neste 

eksempel:  

 

”Du vet hvordan vi har sånne maskiner utenfor videobutikkene noen steder. Hvis 

man har et kort og en kode så kan man leie video til alle døgnets tider uten at man 

behøver å snakke med noen. En dag leide jeg to pornofilmer. Jeg følte meg som en skurk. 
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En som gjør noe kriminelt. Men jeg måtte se det. Jeg måtte finne ut hvordan det var. (…) 

Jeg likte det ikke noe særlig. Følte ingenting. ” 

 

Når Ofelia leier en pornofilm på denne måten, er det ikke noe ”moderne” eller 

”sofistikert” ved det. Hun føler seg som en skurk som gjør noe kriminelt. Man kan se 

dette som om det hun gjør ikke er hennes eget og hun beveger seg inn på andres 

territorium, kanskje burrinaens territorium. Kvinnene i pornofilmene er også i aller 

høyeste grad burrinaer.  

  Enda en gang ser det ut til at mine informanter befinner seg mellom barken og 

veden. De er i denne moderne verden, og de ser den, men de har også sin oppdragelse 

med seg og den habitus de har fått med seg fra barndommen.  

I forhold til min problemstilling mener jeg det er interessant å se hvordan deres 

bruk av sin egen kropp har blitt brukt til å plassere dem i den klassen deres foreldre 

gjerne vil at de skal tilhøre. Hvis man ser en persons forhold til kropp i noe utvidet 

forstand, kan man si at manerer og idrett, det vil si hvordan man faktisk bruker sin egen 

kropp, er en forlengelse av selve kroppen. 

 

Kroppens kapital og habitus 

Mine informanter kommuniserte sin klassetilhørighet gjennom manerer, språk, 

aktiviteter, bosted, valg og preferanser, kort sagt gjennom måten å leve sine liv på. Jeg 

argumenterer for at mine informanter bruker sin kropp til å vise hvem de er. Denne linjen 

for argumentasjon kan trekkes videre til å si at måten de snakket om sin egen kropp var 

en måte å distingvere seg på. Jeg ønsker å bruke Bourdieus begrep for lettere å kunne 

forklare hva det kunne være som styrte dem når de forholdt seg til og snakket om, sin 

kropp slik de gjorde. Vi har sett at Rebecca ikke under noen omstendighet ville ta av seg 

på bena og gå barbent. Livia ville ikke spise uten at det lå en serviett i fanget hennes og 

hun fortalte at tannpirkere var greit nok, men selv var hun oppdratt til å late som om de 

ikke eksisterte. Antonio var oppdratt til å bukke og kysse hånden når han traff en kvinne 

som var eldre enn ham selv fra samme sosiale klasse. Dette var vaner mine informanter 

hadde, og de var inneforstått med at de som sosial klasse var mer eller mindre alene om å 

ha disse vanene. Altså ville det vise hvilken klasse de tilhørte når de sammenlignet seg 
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med andre folk som ikke bukket og kysset hånden til eldre kvinner, eller som ikke tok det 

så høytidelig om man hadde en serviett i fanget når man spiste, eller som kunne finne på 

å gå barbent eller bruke tannpirkere.  

I denne forbindelse vil jeg trekke frem Bourdieus begrep kapital (Bourdieu 1995). 

Typisk for mine informanter var at de hadde høy kulturell kapital21. De hadde de 

distingverte klassers smak, i aller høyeste grad, og de befant seg i de høyere sosiale lag på 

grunn av denne kulturelle kapitalen og gjennom det faktum at de alltid hadde befunnet 

seg der. Den økonomiske kapital de hadde fra gammelt av, hadde derimot ikke holdt seg 

på samme måte som den kulturelle. I dette ligger, mener jeg, noe av årsaken til at mine 

informanter har utviklet det forholdet de har til sin kropp og den habitus de tilegnet seg. 

Mine informanter hadde tradisjonelt tilhørt det jeg forstår som ”den herskende klasse22” i 

Bourdieus bruk av utrykket. Som Aristoteles forklarer at legemer skiller seg fra 

hverandre nettopp ved at de alle har farger og vi dermed kan observere at noen har en 

annen farge enn en annen, kan ulike grupper av den herskende klasse skille seg fra 

hverandre nettopp gjennom det som gjør at de tilhører denne klassen. Bourdieu mener at 

alle mennesker har en viss mengde kapital av ulik sort, og det er denne mengden som 

utgjør forskjellene (Bourdieu 1995). Jeg mener at mine informanters kapital blant annet 

ligger i deres bruk av kropp, direkte, som hvordan de går, spiser og snakker, og indirekte, 

som hva de bruker sin kropp til, som å ha sex før ekteskapet eller ikke, eller å bruke 

tamponger eller ri. Dette henger sammen med Bourdieus begrep habitus. Mine 

informanters habitus er altså, slik jeg ser det, påvirket eller gjennomsyret av klasse, men 

også av kjønn.  

 

Kvinner og kapital 

Bourdieu hevder at det i stor grad er kvinner som har blitt tildelt den jobben det er 

å dyrke frem distingverthet for sin familie slik at de forblir i den høye klasse de tilhører. 

Som Bourdieu skriver i ”Den maskuline dominans” er det ofte kvinnen som blir tildelt 

denne rollen, fordi disse ferdighetene krever en oppmerksomhet ovenfor den fysiske 

fremtoningen, noen som tradisjonelt faller kvinner lettest. Det er derfor trygt å ”la 

                                                 
21 Kulturell kapital er her forstått som den mengde av kulturelle ferdigheter, kunnskap og interesse som en 
person har.  
22 Den herskende klasse bruker Bourdieu om de høyere klasser, slik er det også forstått her.  
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kvinnene ta seg av tegn på distinksjon”( Bourdieu 2000:110). Kvinner kan ta seg av 

omformingen av økonomisk kapital til symbolsk kapital i hjemmet. Slik jeg forstår 

Bourdieu betyr dette at det er kvinners ansvar å kle seg i henhold til sin klasse, og bruke 

riktig mengde og riktig utseende sminke og smykker, og å dekorere huset i henhold til 

den klassen de tilhører.  

Bourdieu skriver at også interessen for finkultur og kunst etter hvert har blitt kvinners 

domene. Med den industrielle revolusjon og atskillelsen av arbeid fra hjemmet, fikk 

borgerskapets kvinner mindre økonomisk tyngde, og de begynte dermed å ”dyrke 

kyskheten og de hjemlige kunstarter, som akvarellmaling og pianospill, og dessuten, i det 

minste i land med katolske tradisjoner, til religionsutøvelse, som gradvis ble utelukkende 

feminin.”(Bourdieu 2000:92-93). Dette var også noe jeg så i mitt eget materiale. Mange 

av mine informanter sang i kor, de spilte piano eller hadde i det minste gjort det da de var 

barn, og de hadde tatt sangtimer. Særlig det å synge i kor var en aktivitet som markerte 

finkultur i Roma. De som sang i kor sammen traff hverandre også ofte på ulike aktiviteter 

tilknyttet kirken, som frivillig arbeid for de fattige eller lignende. Klasse og 

religionsutøvelse hang i stor grad sammen. Et eksempel jeg har vært inne på hvor vi 

tydelig ser denne sammenhengen er at noen av mine informanter var involvert i 

Malteserordenen, en katolsk ridderorden som krever dokumentert adelighet tre ledd 

tilbake for å kunne bli medlem.  

Det at religionsutøvelse i stor grad var tilknyttet kvinner, henger i min empiri også 

sammen med kyskhet og jomfruelighet, som vi har sett ble sosialisert inn i kvinners 

habitus. Forholdet til jomfruelighet skal vi møte i senere eksempler i oppgaven. I det 

store og hele var det et altoverskyggende ideal som må ha vært sterkt, i og med at det var 

merkbart selv uten at noen av mine informanter virkelig hadde til hensikt å følge det, det 

vil si å være jomfruer når de giftet seg. Man kan til og med si at kvinners kropp i seg selv 

kan være et tegn på distinksjon. Hvis en kvinne er slank og velstelt betyr det at hun har 

mye tid å bruke på å forme kroppen i henhold til det selvdisiplinerte slanke idealet. En 

kvinne med overskudd og tid til å stelle seg selv og sitt utseende er i seg selv et tegn på 

distingverthet. Det ser ut til at kvinner av lavere klasser bruker mindre tid på seg selv enn 

kvinner av høyere klasser (Bourdieu 2000).  
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Hvordan føles klassekroppen? 

Sosialisering har i stor grad å gjøre med grenser. Chodorow mener at kvinner ofte 

utvikler tøyelige egobounderies i forbindelse med sitt forhold til mor. Morens 

tilstedeværelse, i motsetning til farens, kan føre til vanskeligheter for døtrene når de skal 

markere en grense mellom seg og moren. I de mange forsøkene på å ta kontroll over 

denne kontinuerlige grenseovergangen, kan man lese forsøk på å gjenfinne sine egne 

grenser. Som Chodorow forklarer (Bjerrum Nielsen og Rudberg 1988), kan moren 

overføre egen problemer på døtrene. Det er døtrene som er mest tilgjengelige for dette, 

fordi sønnene, i det de forstår at de er annerledes enn moren, markere en sterkere grense 

mellom seg og henne. Datteren forstår at hun er lik moren, men samtidig er hun sin egne 

person. Dette kan føre til at kvinnens egobouderies utfordres og blir for tøyelige, noe som 

igjen kan føre til problemer med å finne sin identitet. Dette har, slik jeg ser det, stor 

sammenheng med det forholdet man utvikler til sin egen kropp. 

I mine informanters historier finner vi altså at de har blitt sosialisert til å ha visse 

normer og verdier. Som vi har sett var det for noen av og til vanskelig å etterfølge disse. 

Kroppen og bruken av kroppen står sentralt når det gjelder de normer og verdier disse 

kvinnene beskriver som en del av sin oppdragelse. Mye kan tyde på at det i særlig grad er 

kvinner som sosialiseres til å bruke sin kropp for å kommunisere sin klasse, noe som jeg 

har vist også er i tråd med Bourdieu. Spørsmålet jeg stiller meg, og som også mine 

informanter hadde stilt seg, er hvordan dette påvirker det forholdet de har til sin kropp i 

dag, svaret synes i alle fall å være at det i mange tilfeller har vært en sterk påvirkning 

som har hatt et negativt utfall for mine informanter. Resultat av dette har vi sett; mange 

av dem har sett det nødvendig å gå i terapi for å bearbeide sine følelser fordi disse 

følelsene har påvirket dem i negativ forstand. Depresjoner, uro og problemer med å 

forholde seg til sin egen kropp har vi sette eksempler på. I neste kapittel skal vi se 

nærmere på at mange også har fått et problematisk forhold til mat.   
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Kapittel 5 

 

Hvordan holde på overklassekroppen? - Distinksjon 

 

Innledning - Bryster og slankhet i forhold til klasse 

I dette kapitlet vil jeg ta for meg to ting jeg oppdaget under feltarbeidet. Det ene 

var at kvinnene i mitt materiale ikke ønsket å snakke om sine egne bryster eller forholdet 

de hadde til dem. Det andre var at de snakket mye om slanking og kommuniserte utad en 

enorm opptatthet av dette temaet. Min påstand er at disse to trekkene ved mine 

informanter kan sees i sammenheng med hverandre. En mulig tolkning av dette er at 

mine informanter på denne måten sier noe om hvordan de ønsker å fremstå for 

omverdenen. Det forteller om hvordan omverdenen og kvinnenes forhold til sin egen 

kropp henger sammen, da særlig med henblikk på klasseinndelingen i samfunnet og 

sosial status. Det kan være naturlig å trekke klassetemaet videre og se det i forhold til det 

skjønnhetsidealet som ble vist i media, og som jeg tidligere har vist at mine informanter 

så i sammenheng med vulgære kvinner fra lavere klasser. Min mistanke er at viktigheten 

av slankhet og benektelse av opptatthet av bryster er to måter å demonstrere avstand til 

den vulgære burrinaen eller lettrinen, kvinnetyper assosiert med vulgaritet og lavere 

klasser. Jeg viste at det er en enorm fokus på bryster på fjernsyn og i reklame. Folk fra  

lavere klasserlag hadde en mer utfordrende klesstil og de fremhevet brystene mer.  

Slankhet  på den annen side, bærer i seg symbolikk om renhet, disiplin og kontroll. Det 

vitner også om høyere klasse, tid og penger (Bourdieu 1995).  

 

Slankhet og grenser 

Jeg skal også komme inn på enda et aspekt som dreier som om slanking. Selv om 

det kan sies å være en forbindelse mellom mine informanters taushet rundt sine bryster og 

det sterke fokus på slankhet, og at dette med fordel kan sees i lys av klasse, så vil det 

allikevel ikke forklare alt. Kvinnene fortalte historier om oppvekst og sosialisering. 

Mange av dem satte dette inn i en psykologisk ramme og forklarte sitt forhold til slankhet 
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gjennom dette. I tillegg til det faktum at de hadde vokst opp i en klasse hvor man ble 

oppdratt til å forsøke å holde seg slank fordi dette ble sett på som et tegn på 

distingverthet, var det også andre sider ved deres oppvekst som gav dem problemer i 

forhold til slankhet, mat og spising, men på et annet nivå. Jeg skal komme inn på 

teoretikere som tar for seg psykologiske problemer og ser disse i sammenheng med 

spiseforstyrrelser. Dette har, slik jeg ser det, ikke så mye å gjøre med en higen etter en 

slank kropp som et statussymbol.  

Jeg sitter dermed med to teorier. Den ene er at mine informanters klassebakgrunn 

og ønske om å forbli i en høy klasse, fører til en opptatthet av å være slank. Dette henger 

sammen med at den kulturrevolusjonen jeg har beskrevet tidligere, fører til at det 

klassesystemet deres foreldre har ansett som det gjeldende, nå blir satt spørsmålstegn ved. 

Penger og makt får en annen betydning, navn, tittel og gamle penger er ikke lenger 

enerådende. Den andre teorien om hvorfor mine informanter har denne opptattheten av å 

være slanke er altså mer psykologisk begrunnet.  

Med utgangspunkt i Bourdieus teorier har jeg i kapittel 4 argumentert for at mine 

informanters foreldre har påvirket sine barns forhold til sin kropp. Deres oppdragelse og 

deres påføring av en viss type kroppsteknikker, har vært med på å forme mine 

informanter til det de er i dag. Når mine informanter forteller sine kroppers historier, ser 

vi interessante ting. Mine informanter forholder seg til sin kropp på en måte de til en viss 

grad har tilegnet seg gjennom terapi, (en terapi mange av dem begynte i på grunn av 

spiseforstyrrelser), de forholder seg til sin kropp på en psykologisk måte. De forteller 

også om problemer i forhold til sin egen kropp og det er disse problemene de ser på 

gjennom psykologiens briller og finner svar og årsaker i sin oppvekst. Hvis jeg skal 

bygge videre på det jeg har foreslått i kapittel 4, nemlig at foreldregenerasjonen 

”brukte”23 det de oppdro sine barn til å bli, til å vise sin kulturelle kapital, vil man kunne 

si at foreldrene gav barna en ufri oppdragelse i forhold til hvordan de skulle behandle sin 

kropp, noe som igjen kan føre til problemer i ettertid.   

Chodorow synliggjør et aspekt som jeg har sett på som en mulig påvirkning, 

nemlig forholdet mellom mor og datter. Under samtalene med kvinnene begynte de på ett 

                                                 
23 ”Brukte” betyr ikke at dette var en bevisst handlig. Alle foreldre sosialiserer sine barn etter sin egen 
tankegang. Jeg ser dette som en ubevisst handlig av foreldrene.  
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eller annet tidspunkt som regel å snakke om moren sin, og dette var svært ofte i 

forbindelse med mat. Moren, oppveksten og familien henger nøye sammen, og jeg viser 

gjennom min empiri at dette er viktig når det gjelder å utvikle et forhold til sin egen 

kropp. Chodorows artikkel hjelper meg til å sette dette i et antropologisk perspektiv, og 

til å se på denne empirien med antropologiske briller. Det viktigste poenget her er likevel 

den psykoanalytiske vinklingen Chodorow bidrar med. Som vi har sett, benyttet mine 

informanter svært ofte psykoanalytiske termer når de skulle fortelle om forholdet de 

hadde til sin egen kropp.  

Mine informanter og deres forhold til slanking vil altså kunne sees på fra to ulike 

vinkler, som kanskje er to sider av samme sak. Det ene er klasse og oppdragelse, 

foreldrenes forsøk på å oppnå kapital gjennom å ha vellykkede barn som passer inn i 

bildet av en typisk overklassefamilie, og at kvinnene i dag sitter med denne lærdommen i 

kroppen og derfor er opptatt av å være slanke. Det andre er spørsmålet om ikke noe har 

blitt ødelagt i psykologisk forstand når det gjelder mine informanters forhold til sin kropp 

i løpet av denne prosessen. Grenser er et viktig stikkord i forhold til kvinner, særlig i 

forhold til kropp og mat. 

 

Brystene ingen ville snakke om 

  

”Jeg bruker aldri polstret bh eller noe sånt. Jeg må lete byen rundt for å finne 

vanlige, naturlige, hvite bh’er. Det er håpløst. Jeg vil ikke at brystene mine skal se så 

store ut. Jeg synes det ser vulgært ut.” 

Rosa 

 

”Breasts are ubiquitous, even boringly so. It’s unthinkable to have a glitzy studio show 

without a troupe of dancing girls dressed up in bikinis, and often even less. During a recent 

election, one local television debate was hosted by a woman who, other than serving the men 

coffee, took of one item of clothing each time the political debate became tedious. A friend and I 

remained glued to the tedious discussion until she was stripped to her waist.”  

    (Jones,2003:117) 
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I dagens Roma er store bryster mer enn noe annet et symbol på en seksualisert 

kvinne. Kvinnene vi ser på fjernsyn representerer det nye Italia hvor vulgariteten har tatt 

overhånd, det Italia som mine informanter ikke ønsker å være en del av.  

Som jeg har beskrevet i mitt metodekapittel, kom jeg til Roma for å snakke med 

kvinner om deres forhold til sin egen kropp, og da nærmere bestemt egne bryster. Jeg 

oppdaget snart at det ikke var vanskelig å få mine informanter til å snakke om sitt forhold 

til sin egen kropp. De snakket lett om det meste som hadde med kroppen å gjøre. I 

begynnelsen spurte jeg dem ofte om forholdet de hadde til sine egne bryster, men jeg fikk 

ikke så mange svar. De svarene jeg fikk var litt lunkne og det var tungt å få dem til å 

utdype dem. De sa ofte ting som ”brystene mine er greie nok”, ”jeg er ganske fornøyd” 

eller ”de kunne kanskje henge litt mindre”. Jeg opplevde at samtalen stoppet opp når vi 

kom inn på dette temaet. Min reaksjon på dette var å slutte å spørre dem om hvilket 

forhold de hadde til brystene og heller la dem fortelle historiene om sine egne kropper 

slik de selv ville. Når de fikk snakke fritt om kroppen sin generelt og det forholdet de 

hadde til den, gikk samtalen mye lettere. De begynte allikevel ikke å snakke om bryster, 

men kom med historier som i noen tilfeller startet to generasjoner tilbake i tid som 

handlet om aspekter ved deres kropp.  

Jeg observerte altså at mine informanter vegret seg når de fikk direkte spørsmål 

om sine bryster. Dette er en interessant observasjon som det er verd å komme nærmere 

inn på. Hva var grunnen til at mine informanter ikke ønsket å snakke om sine egne 

bryster?  

Sherry B. Ortner tar i artikkelen ”Is Female to Male as Nature is to Culture?” for 

seg kvinners posisjon som ”den andre” i samfunnet. Hun ønsker å forklare det som 

hender som en universell sannhet og mener at det er strengt nødvendig å reflektere over 

dette faktum før man sier noe ytterligere om kvinner i spesifikke samfunn (Ortner 1974). 

Selv om dette ble skrevet på 70-tallet, er det interessant å se kvinners forhold til sin egen 

kropp i lys av det Ortner skriver. Hun tar for seg visse egenskaper ved kvinnekroppen og 

sier noe om dem og hvordan de er med på å gi kvinner den plassen de har i samfunnet, 

som underlegne menn. Jeg vil forsøke å se kvinners forhold til sin kropp i lys av dette 

(ibid.). Hvordan tenker mine informanter om sine egne bryster? I Ortners artikkel er det 

et fokus på brystene som en kroppsdel kvinner har fordi de skal amme barn.  
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Ortner er opptatt av å forklare det at kvinner på et universelt nivå er degradert i 

forhold til menn. Den psykiske strukturen hos kvinner ligger nærmere naturen enn den 

psykiske strukturen hos menn (ibid.). De blir sett på som mer påvirkelige, og mer 

tilbøyelige til å bli hysteriske, eller gi etter for sine lyster og behov. Ortner hevder at også 

kvinners fysiologi er nærmere naturen enn den til menn. Hun bygger i høy grad på 

Simone De Beauvoir som sier at kvinnens kropp har mange funksjoner, som muligheten 

til å få barn og muligheten til å amme. Ingen av disse funksjonene har noen direkte 

tilknytning til hennes eget ve og vel.  For eksempel synes ikke en kvinnes bryster å være 

så veldig relevante i forhold til hennes helse24, de kan fjernes når som helst i en kvinnes 

liv uten at det skal ha noen betydning for henne rent fysisk. Menstruasjon kan ofte være 

smertefullt, en graviditet kan være slitsomt og tære på kvinnenes vitamin- og 

minerallager og en fødsel er smertefull og kan være farlig. Ortner siterer de Beauvoir og 

sier at “the woman is more enslaved to the species than the male, her animality is more 

manifest” (ibid). Det er slik, mener Ortner, at naturlige prosesser, det som har med 

reproduksjon av menneskene å gjøre, over en lengre eller kortere periode av en kvinnes 

liv opptar og styrer hennes kropp. De Beauvoir sier at det er nettopp her nøkkelen til hele 

mysteriet ligger. Kvinnen står for reproduksjon av livet, fordi hennes kropp har 

muligheten i seg til å skape liv, mens menn, som ikke har denne muligheten i seg til å 

reprodusere menneskeheten, skaper ting utenom, materielle ting som han gir verdi og 

som, i motsetning til mennesker, er varige (ibid).  

Da jeg reiste på feltarbeid, hadde jeg tenkt å høre kvinner fortelle om bryster. Jeg 

hadde gjort meg mange tanker om hva kvinnebrystet er bærer av når det gjelder 

symbolikk og betydning. Brystene er det livgivende for et menneske i de første månedene 

det lever, fordi de produserer morssmelk. 

Bourdieu skriver om kvinners bryster at de er noe som svulmer, på samme måte 

som en gravid mage, en fallos, eller til og med matvarer man spiser i noen kulturer i 

forbindelse med fødsel. Det å vokse og svulme er tegn på fruktbarhet og symboler på det 

vises også gjerne i brylluper (Bourdieu 2000:20). 

                                                 
24 Selv om jeg ble forklart under intervjuer med leger som arbeidet med brystkreft, at mye kan tyde på at 
amming kan motvirke brystkreft.  

 121



Brystene som symbol på fruktbarhet og noe som fremheves og settes fokus på i 

brylluper, kan forklare at bryster som er understreket eller fremhevet kan sees på som noe 

upassende, særlig i forhold til den klassen jeg har beskrevet og det forhold de har til det 

seksuelle. Moten og klær er ikke bare laget for å dekke til kroppen. Roberta Polloc Seid 

skriver i boken ”Never too thin”: “Fashion itself, with its stylish variations, could be 

understood as a respons to ”shifting erogenous zones”. As one body zone lost its erotic 

charge, interest shifted to a different spot.”(Seid 1989). I dette ligger at klær vel så mye 

fremhever som skjuler kroppen. Dype utringinger fremhever brystene som en erogen 

sone og en erotisk kroppsdel. Dette igjen henspiller på brystene som symbol på 

fruktbarhet, både i form av at de, som Bourdieu sier, er svulmende, og de svulmer ofte 

enda mer opp i de periodene kvinner er mest fuktbare, og i tillegg er de nødvendige for 

reproduksjonen på et senere stadium, etter at barnet er født. Disse attributtene er ikke noe 

kvinner skal gå rundt å vise frem hvis de har blitt sosialisert til å ha en dydig og 

jomfruelig habitus helt frem til de blir gift. De kvinner som viser mest av brystene er de 

prostituerte eller strippere, altså kvinner som befinner seg lang nede i klasselagene. Den 

tekkelig og kyskt oppdratte kvinnen må altså holde seg langt borte fra denne måten å kle 

seg på.  

Bryster er også en del av de kvinnelige formene. En formfullendt kvinne er en 

feminin kvinne og i vår kultur også noe som assosieres med seksualitet. For å tiltrekke 

seg det motsatte kjønn viser kvinner frem sine former, og da særlig brystene. Brystene 

blir ofte løftet opp og frem ved hjelp av bh’er og de blir delvis blottlagt av dype 

utringninger. I vår kultur er en formfullendt kvinne også, som Bordo skriver, ofte 

assosiert med inkompetanse, for eksempel som en stereotyp i en komisk film eller 

teaterstykke. Bryster og former er i dette henseende noe noen kvinner ikke ønsker. 

Kvinner med spiseforstyrrelser ønsker å oppnå en maskulin og urørlig kropp, og de 

ønsker ikke å fremstå som rørbare og feminine (Bordo, 1998).  

Jeg har tidligere vært inne på at den objektgjorte kvinnen slik hun blir fremstilt i 

media, er et forbilde for noen mennesker. Tobias Jones sier, ”breasts are ubiquitous..”, og 

det stemmer. Kvinnekroppen står mange ganger i søkelyset og brystene står i sentrum av 

dette igjen. Mine informanter beskrev media og det som ble fremstilt der som vulgært. 

Det var på mange plan noe de fant god grunn til å holde avstand fra. Kan dette være noe 
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av grunnen til at mine informanter ikke ønsket å snakke om sine egne bryster? Det å ikke 

si noe om noe kan ofte markere et like kraftig standpunkt som faktisk å si noe. Mine 

informanter ignorerte viktigheten av sine egne bryster i samtaler med meg. De sa at de 

ikke var opptatt av dem, og samtidig sa de at de ikke ønsket å fremheve dem. Men er ikke 

dette en annen måte å være opptatt av bryster på? De var opptatt av å vise at de ikke var 

opptatt av dem. Jeg ønsker i det følgende å grave litt dypere i dette, og stille spørsmål til 

hva dette kan handle om.  

Jeg har tidligere argumentert for at mine informanter har blitt sosialisert til å se på 

sin kropp som noe de kan bruke for å distingvere seg selv fra folk fra andre klasser. Som 

barn fikk de beskjed om å drive med visse typer idretter, gå med en viss type klær på en 

spesiell måte, mye for å vise utad hva slags klasse de tilhørte og for å reprodusere klasse 

gjennom ekteskapspartnere. Når mine informanter viser at de ikke er interessert i bryster, 

så viser de seg å være svært forskjellige fra den ”vanlige italiener”, som, skal vi tro det vi 

ser på fjernsyn og ute på gaten, er svært interessert i bryster. Helst virker det som om de 

skal fremheves så mye som mulig og være så store som mulig, som hos ”Burrinaen” som 

mine informanter kommenterte på gaten. Dette var en kvinnetype som ville gå med dype 

utrigninger og fremheve brystene spesielt og kroppen sin generelt. I motsetning til den 

tekkelige måten mine informanter var oppdradd til å gå kledd på, gikk ”burrinaen” kledd 

utfordrende og fremhevet brystene. I sitatet nedenfor finne vi at synet på bryster og klasse 

lenge har hatt en sammenheng.    

 

”Mange av brystene i femtenhundretallskunsten ser forbløffende like ut, som om en 

eneste slank kvinne skulle ha stått modell for alle maleriene i Frankrike, og hennes bredbrystede 

søster for alle dem i Italia. Få kvinner ble avbildet med svært store eller hengende bryster, bortsett 

fra ammer, bondekvinner eller hekser.” 

(Yalom 1999:74). 

 

Mine informanter hadde en uvilje mot å snakke om bryster, og det er interessant å 

spørre seg hva denne uviljen handler om. En mulighet kan være at det handler om å 

distingvere seg fra de andre og lavere sosiale klassene i samfunnet, slik jeg har beskrevet. 

Mine informanter setter det å være svært opptatt av bryster i sammenheng med de 
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menneskene som er ”på det andre laget”, slik Jones beskriver det (Jones 2003). Med dette 

tenker han på Berlusconis velgere, de som liker den nye typen underholdning som i de 

senere årene har kommet til. Det er naturlig at de ikke ønsker å bli sammenlignet med 

disse. Jeg hørte ofte at fjernsynsprogrammene var ”idiotiske” eller ”hjernedøde”. Som jeg 

har vist tidligere oppstod denne typen underholdning etter at Berlusconi overtok makten i 

Italia. Disse lettkledde kvinnene, som jeg har argumentert for tidligere at har blitt utsatt 

for en form for objektgjøring, så dagens, eller i alle fall offentlighetens lys med denne 

”kulturrevolusjonen”. Dette er noe mine informanter på mange måter var motstandere av. 

Tobias Jones beskriver at Italia er delt i to og at man kan snakke om en slags borgerkrig. 

Mine informanter markerer at de er på en side når de viser sin manglende interesse for 

noe motstanderne viser en så enorm interesse for. Samtidig som de markerer en politisk 

avstand, markerer de også en klassemessig avstand. Også når det gjelder kjønnspolitikk 

har de en annen holdning enn disse. La meg minne om at Forza Italia og Lega Nord har 

en overvekt av menn blant sine velgere. Disse har statistisk sett en lavere utdannelse enn 

gjennomsnittet og de er ofte bosatt i rurale strøk. Slik sett befinner mine informanter seg 

på ”den andre siden”.  

Mange av mine informanter hadde fått en oppdragelse som virket ganske rigid og 

streng i forhold til seksualitet. Deres foreldre har i noen eksempler noe som kunne ligne 

på en angst for det seksuelle og det kan være et naturlig resultat at mine informanter 

heller ikke skulle synes seksualitet var så enkelt å snakke om. Slik var det ikke. Mine 

informanter snakket de mye om seksualitet og de var ikke vanskelige å be når det gjaldt å 

snakke om resten av kroppen, og det står derfor for meg som lite sannsynlig at det skulle 

være blygsel eller problemer som gjorde at de ikke ville snakke om bryster. Er det da 

fremdeles klassespørsmålet som henger igjen? Jeg vil hevde, etter å ha gitt en oversikt 

over de ulike muligheter, at det er et spørsmål om klasse. Mine informanters taushet i 

forhold til bryster var en måte å markere avstand fra de lavere klasser på. Ikke ammene 

og bøndene slik det var historisk sett, men det nye fokuset på store bryster. For mine 

informanter som var velutdannede kvinner med feministiske ideer og sterke meninger om 

likestilling, må også disse store brystene og kvinnene som bar dem, (og som ofte hadde 

fylt dem med silikon), representere noe som både var vulgært og fornedrende.  
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På mange måter er mine informanters taushet i forhold til bryster ikke 

overraskende. Det er helt i tråd med det Ortner sier; kvinner er betraktet som annenrangs i 

samfunnet fordi hun reproduserer. De Beaovoir sier at kvinners bryster ikke har noen 

annen funksjon for hennes kropp enn nettopp denne. På fjernsynet i Italia blir kvinnenes 

bryster skjøvet foran dem som om det skulle være det viktigste ved hele henne, og i 

tillegg får hun i aller høyeste grad en fornedrende og nedvurdert framstilling i media. 

Hun blir til og med kledd av og tildelt roller som bare forsterker den forskjellen mellom 

menn og kvinner som gjør menn overlegne. Vi husker episoden hvor den kvinnelige 

programlederen iført bikini stiger ned i et gjennomsiktig badekar fylt med melk hvor hun 

tar av seg bikinien. Hun er en stripper som vi får observere i sin private sfære, nemlig 

badekaret, hvor hun bader i melk. Ikke i rødvin eller appelsinjus, men melk, som 

symboliserer bryster som igjen symboliserer reproduksjon. Denne degraderingen av 

kvinner hvor hennes kropp blir brukt aktivt, er noe mine informanter tar avstand fra. 

Denne tausheten rundt kvinnebryster, da særlig ens egne, henger sammen med dette. Det 

var som om de ikke ønsket et fokus på at de selv i det hele tatt hadde bryster. I tillegg til 

at store bryster og fremhevede bryster ble sett på som vulgært, kan det også ha blitt 

oppfattet som lite feministisk. Jeg vil minne om at alle mine informanter hadde en høyere 

utdannelse, og de var svært godt informerte om og interesserte i likestilling, noe kvinner i 

lavere klasser ikke var i like stor grad.  

 

Slankingen alle ville snakke om  

Samtidig som jeg begynte å forstå at jeg kom til å få store problemer med å finne 

empiri om hva slags forhold mine informanter hadde til sine egne bryster, dukket det opp 

et tema jeg i utgangspunktet ikke hadde vært så veldig opptatt av. Mine informanter 

vegret seg altså for å snakke om sine egne bryster, de unngikk temaet ofte. Til gjengjeld 

begynte de svært ofte å snakke om slanking. Dette var et tema som dukket opp igjen og 

igjen, både i situasjoner som var planlagt som intervjusituasjoner, og også ellers. Hele 

tiden dukket slanking opp i deres kroppers historier. Det var en enorm opptatthet av å 

være slank. I mange av livshistoriene beskrev mine informanter hvordan de selv og deres 

mødre, og av og til også deres fedre hadde vært og fremdeles var svært opptatt av 

slankhet. Det samme inntrykket fikk jeg fra mine egne observasjoner når jeg så mine 
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informanter i familiesituasjoner under feltarbeidet. I mitt dagligliv på feltarbeid, i min 

omgang med menneskene der, fikk jeg også inntrykk av at slankhet var noe som opptok 

mange, men som vi skal se, på ulike måter.  

 

Hvordan man snakker om slankhet og vekt. 

I det følgende vil jeg beskrive hvordan mine informanter snakket om de 

overnevnte temaer. Når jeg tar for meg dette teamet kommer jeg til å bruke uttrykk som 

”slank”, ”frodig”, ”formfull”, ”tynn”. På italiensk sier man ”magra” som betyr tynn eller 

slank. Det betyr ikke nødvendigvis ”mager”. Jeg opplevde at det samme ordet ble brukt 

for både sykelig mager, tynn og slank på en sunn måte, og i betydningen ikke for tykk. 

Noen ganger gradsbøyde de det, og beskrev folk som ”magrissima” eller ”magrissimo”, 

som betyr ”veldig tynn”. Dette var altså det eneste orde de hadde for å beskrive folk som 

var på den tynne halvdelen av skalaen enten de bare var slanke eller sykelig tynne. 

Samtidig som jeg nok opplevde at ”normale” (normal) også kunne være en temmelig 

tynn person. Ord som beskriver det å være på den mer overvektige siden av ”normal” har 

de mange av. ”Grassa” betyr ”feit” eller ”tykk”. ”Enorme” (enorm) ble brukt når ”grassa” 

ikke var stort nok. ”Un po grande” (litt stor) var en penere måte å si at noen var litt tykk. 

”Ciccotta”, ”ciccotella”, ”ciccona” var alle utrykk for folk som var litt lubne, eller i alle 

fall ikke direkte tynne, og det ble brukt hyppig. Disse utrykkene var, etter hva jeg 

oppfattet, negativt ladet for de fleste. På den andre siden tok det tid for meg å forstå at 

”magra” var et helt nøytralt ord. Av og til hørte jeg folk si at noen så anoreksiske ut, og 

dette var den eneste måten jeg hørte at man kunne utrykke noe negativt ladet om noen 

som var veldig tynne. -issimo(a) er noe man setter etter et adjektiv for å forsterke det. 

Bravo betyr flink, bravissimo betyr utrolig flink eller kjempeflink. Magrissima (veldig 

tynn/mager) var ikke et negativt ladet ord. Flere ganger hørte jeg kvinner berolige 

hverandre med å si at de var ”magrissima” og de trengte ikke å slanke seg.    

Under mitt feltarbeid lærte jeg alle disse ordene nesten med en gang. De ble brukt 

hyppig til å beskrive hvordan folk så ut, og mange brukte dem også når de snakket om 

seg selv. Noen ganger virket det som om de forsøkte å beskrive seg selv slik de var, mest 

mulig korrekt, andre ganger kunne helt normale mennesker, som oftest kvinner, si om seg 

selv at de var ”grassa” eller ”ciccotta” eller til og med ”enorme”, selv om det var 
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åpenbart for alle at de ikke var det. I disse tilfellene hendte det ofte at de som var rundt 

begynte å protestere. De begynte å motsi den personen som hadde beskrevet seg selv som 

litt eller veldig tykk uten egentlig å være det. Dette vakte min nysgjerrighet og jeg stiller 

spørsmål om hvorfor det er slik at folk begynner å snakke om dette i situasjoner hvor 

temaet ikke er der i utgangspunktet. Hvorfor begynner kvinner å si om seg selv at de er 

tykke når det er åpenbart at de ikke er det, og protester på uttalelsene fra andre kvinner 

over hodet ikke kommer overraskende? I noen tilfeller ville det faktisk oppfattes som en 

indirekte fornærmelse hvis de rundt ikke protesterte.  

På helsestudio overhørte jeg ofte denne typen samtaler. En gang var jeg på en 

tøyningsklasse om morgenen. Det var kvinner i alle aldre der, men flere eldre enn det 

pleide å være på de andre klassene som var senere på dagen. To kvinner stod litt bak i 

rommet, like ved meg og snakket litt lavt sammen mens de tøyde, men det var ikke 

vanskelig for noen å høre hva de sa. Den ene kvinnen fortalte at hun synes at hun var litt 

tykk og at hun hadde tenkt å slanke seg. En kvinne helt foran i rommet snudde seg og sa 

at hun ikke var enig. Hun mente at kvinnen ikke var tykk, men robust, og at hun hadde 

fine proporsjoner til å være så gammel. Hun brukte den høflige tiltaleformen, så de kjente 

hverandre antagelig ikke noe særlig. De andre kvinnene i rommet nikket og var enige.  

Denne måten å snakke svært åpent om kropp, og til stadighet å kommentere 

andres og sin egen vekt, observerte jeg svært ofte. I forbindelse med måltider enten ute på 

restaurant eller hjemme hos folk, hendte det hele tiden at noen, som regel en kvinne, 

fortalte at hun var på en eller annen form for diett. Hvis noen slanket seg fikk man som 

regel vite det, også i sammenhenger hvor det ikke var spising med i bildet. De fleste av 

dem jeg intervjuet hadde på ett eller annet tidspunkt vært hos en dietiker, og diskusjonen 

om ulike dietikere og ulike dietter eller andre metoder å gå ned i vekt på, hørte jeg ofte på 

gaten, i helsestudio og blant mine egne venner og informanter. 

”Stare attenta”, eller ”være forsiktig”, innebar ikke noen strenge regler for hva man 

kunne spise og ikke spise, men det handlet ganske enkelt om å ikke spise for mye og 

spise sundt og magert i en periode. De fleste beskrev dette som noe som gikk over en 

periode. De hadde planer om å ”stare attenta” i en periode, for så å begynne å leve 

normalt, når man hadde kommet til den vekten man ønsket. ”Essere in dieta”, å være på 

diett, var en mer grundig form for slanking. Denne dietten kunne være noe de hadde 
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funnet på selv, som å spise bare karbohydrater til lunsj og proteiner til middag, eller å 

”mangiare in bianco”, spise hvitt, det vil si ikke rødt kjøtt, men mye ris, brød og pasta. De 

fulgte dietter som de hadde funnet i ukeblader eller bøker som gikk ut på å holde seg til 

en eller annen kombinasjon av mat, ofte ganske ensidig, som ikke skulle følges mer enn 

noen uker. Når man da hadde gått ned de ønskede kiloene, skulle man gå tilbake til det 

normale. Det vanligste var allikevel å gå til dietiker. Dette innebar å få en diett spesielt 

tilpasset ens eget behov, denne skulle man da følge og ofte skulle man ta ulike typer 

medisiner ved siden av.  

 

De eldre kvinnene 

Linea var en dame på rundt seksti år. En dag vi satt på terrassen hennes og 

snakket sammen, la hun merke til at buksene mine hadde revnet litt nederst. Hun 

insisterte på at jeg skulle ta dem av meg og la hushjelpen hennes sy dem. ”Hun gjør det 

på to minutter, det er ikke noe problem”. Jeg forsøkte å si at det ikke gjorde noe om de 

var litt revnet, men hun gav seg ikke, og jeg måtte litt sjenert ta av meg buksene for at de 

skulle bli sydd. Begge kvinnene lo litt av meg fordi jeg var sjenert, og Linea spurte meg 

lattermildt om hun ikke tok mye feil hvis jeg ikke hadde lagt på meg noen kilo siden sist. 

Jeg sa at jeg nok hadde lagt på meg en kilo eller to noe som også var riktig. Hun lurte på 

om hun ikke tok mye feil hvis det ikke var litt mer enn en kilo eller to også. Begge 

kvinnene lo av dette før de videre begynte å snakke om hvordan jeg best kunne gå ned i 

vekt, som de antok at jeg ønsket. Begge var enige om at jeg burde begynne min slankekur 

hos en dietiker når jeg kom hjem til Norge. ”For det er så mange som slanker seg på feil 

måte. De vet ingenting om slanking. De gjør det feil, de tror på forskjellige kurer og da 

gjør de bare vondt verre”. Denne samtalen viser at det var en allmenn oppfatning at alle 

skulle ønske at de var så slanke som mulig. Linea fortalte at også hun skulle ønske at hun 

var slankere enn hun var på det tidspunktet, (hun var ikke overvektig). Hushjelpen 

protesterte og sa at det trengte hun da ikke å tenke på.  Jeg fortalte at jeg aldri hadde hørt 

om noen som gikk til en dietiker i Norge, og at jeg i alle fall ikke visste hvor jeg skulle 

finne en jeg kunne gå til med mindre jeg ble henvist til en på et sykehus, men i så fall 

trodde jeg at jeg måtte være ganske syk. Dette trodde de ganske enkelt ikke på. De fleste 

de kjente hadde gått til dietiker, og i Roma var det mange.   
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Historien om Linea og hushjelpen viser klart et trekk som var typisk når det gjaldt 

mine informanter og måten de snakket om kropp på. Det var en selvfølge at alle hadde 

den samme holdningen til fett: Det skulle bort. Som vi skal se også i andre historier, er 

det en krig mot fettet, hvor alle kvinner står sammen og hjelper hverandre. I alle fall 

tilsynelatende. De to kvinnene tok det ikke med i betraktning at jeg kanskje ikke ønsket å 

slanke meg. De lot heller ikke til å tenke på at det kunne hende de fornærmet meg. Det 

var som om mitt fett også var deres fett. Det var i alle fall vår felles fiende, som vi 

sammen måtte legge hodene i bløt for å overvinne.  

Det å være slank er altså et ideal, som i tråd med den teorien jeg har presentert, i 

stor grad tilhører overklassen. Jeg vil allikevel ikke hevde at dette er et stort poeng i 

forhold til mine informanters opptatthet av dette temaet. Jeg tror det er mer komplekst. I 

samtaler med Mirabella kom ofte denne kompleksiteten fram. 

 

Mirabella 

 

”Kvinner flest vet nøyaktig hvordan deres kropp bør se ut. De kjenner de gjeldende 

standarder ut og inn. Spørsmålet er om kulturens kjønnsstandarder for utseendet er langt snevrere 

og mer subtile for kvinner enn for menn. En kvinne føler seg meget snart full av feil og mangler, 

og hun lærer seg fort å motvirke sine skavanker.”  

           (Fürst 1995:58) 

 

En gang spurte jeg en av mine informanter hva som for henne var idealet for 

skjønnhet. Mirabella er skuespiller og vi var midt i en samtale om hvordan mange 

skuespillere i Italia er skjønnhetsidealene for de unge kvinnene og hvordan det dermed 

ligger et ansvar på dem. Mirabella selv var glad for at hun slapp unna denne vurderingen 

av seg selv i og med at hun for tiden drev mest med dubbing, og dermed kunne se ut 

hvordan hun ville. På mitt spørsmål om hva som for henne var en vakker kvinne, fortalte 

hun at hun synes formfulle kvinner var vakkert.  

 

”Moren min er mitt ideal. Jeg husker jeg hjalp henne når hun hadde badet. Jeg 

gav henne håndkle når hun gikk ut av badekaret. Jeg husker jeg sa, mamma, du er så 
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pen, når jeg blir voksen vil jeg bli som deg. Moren min var en typisk mediteransk kvinne. 

Hun var blomstrende, pen og fyldig. Hun hadde runde kvinnelige former. Jeg ville bli 

stor med en gang for å bli som henne. Jeg likte mykheten og formene.”  

        Mirabella 

 

Mirabella likte ikke dagens slanke ideal like godt. Hun likte ikke det skarpe ved 

det. Hun hadde beskrevet seg selv som slank og høy til å være italiener. Allikevel fortalte 

hun at hun konstant var på slankekur. Hun gikk til dietiker hver sjette uke, og hennes mål 

var til en hver tid å bli enda slankere. Første gang jeg traff Mirabella var på en middag 

hvor vi tilfeldigvis ble sittende ved siden av hverandre. Mirabella åpnet samtalen ved å 

fortelle at hun slanket seg og hun viste meg de pillene hun hadde fått av dietikeren sin for 

å gå ned i vekt. Når vi skulle avtale å møtes var det alltid et spørsmål om når og hvor, alt 

ettersom hva og når hun hadde tenkt å spise.  

Hvorfor slanket Mirabella seg så mye, selv om hun allerede var tynn? Dette virket 

som et paradoks, særlig i og med at hun hadde sagt at hennes ideal for skjønnhet var en 

frodig kvinne. Mirabella snakket om sin kropp og sitt forhold til sin kropp på en trist 

måte. Det var lett å se at hun hadde det vanskelig når hun skulle snakke om seg selv. 

Idealet generelt kunne hun godt snakke om, men når vi kom inn på henne selv, ble hun lei 

seg.  

Også Mirabella satte sitt forhold til kropp i sammenheng med oppveksten sin. 

Moren hadde vært en formfull kvinne og selv om hun var vakker, hadde hun alltid måttet 

kjempe mot kiloene. Mirabella hadde altså vokst opp med en mor og hennes krig mot 

kiloene. Dette kan være årsaken til at Mirabella, selv om hun var slank, følte at hun måtte 

fortsette kampen.  

Det kan se ut som om det er en diskrepans mellom det Mirabella sier og det hun 

gjør. Mirabella sier at hun liker frodige kvinner, men det kan hende at hun ikke syns at 

hun selv skal være en slik kvinne. Hun har vokst opp med en mor som var det, men som 

ikke ville være det. Som vi har sett er det et tegn på høy klasse å være slank.  

Mirabella var 39 år og hadde ikke kjæreste eller ektemann. Hun fortalte at hun var en 

katastrofe når det gjaldt menn og at hun aldri kom til å få seg noen mann, og langt ifra 

barn. Mirabella så altså ikke for seg at hun noen gang kom til å bli mor. Det kan godt 
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være at dette virket inn på at hun så besluttsomt motarbeidet at hennes kropp skulle ligne 

på det hun beskriver som sitt ideal.  

 

Anna 

En annen av mine informanter het Anna. Jeg traff henne ofte alene, men ved flere 

anledninger var vi med en større gruppe på restaurant. Da snakket Anna om at hun måtte 

være forsiktig, og hun bestilte ikke dessert eller forrett selv om hun sa hun hadde lyst på 

det. Selv om Anna var slank, var det ingen som reagerte på hvordan hun snakket i forhold 

til sin egen kropp. Jeg hadde tidligere snakket alene med Anna om hennes forhold til sin 

egen kropp.  

 

”Jeg tror italienske kvinner ikke tenker på annet enn diett. Jeg gjør det ikke 

lenger nå, jeg er lei av det. Men for noen år siden var jeg besatt av diett, og veldig 

opptatt av å bli tynn. En gang gikk jeg til dietiker. Jeg følte meg stygg og feit. I 

virkeligheten var jeg det ikke. Kanskje litt lubben, litt rund... Men jeg hadde satt meg i 

hodet at jeg ville bli tynnere. Dietikeren målte hvor høy jeg var og veide meg. Så målte 

hun fettet og fant ut hvor mye jeg egentlig skulle veie. Hun gav meg en diett og et 

treningsprogram. Jeg fikk også en medisin som jeg skulle ta. Jeg ble veldig tynn veldig 

fort. Det var litt skummelt. Men fettet kom tilbake. Det var en medisin som man egentlig 

skal bruke på folk som er så tykke at det er sykelig. Jeg tok den medisinen fordi jeg fikk 

den av dietikeren. Jeg fikk den med mange advarsler om å være forsiktig. Jeg ble veldig 

tynn, men jeg likte det absolutt ikke. Jeg spiste veldig lite. Jeg så meg selv som tykk og 

stygg. Men jeg var ikke det. Jeg var sånn som jeg er nå. Litt lubben, litt fett på magen.” 

              Anna  

 

Historien til Anna er litt forvirrende. Var hun tykk eller bare følte hun seg tykk? 

Selv om Anna ble tynn, følte hun seg fremdeles ”tykk og stygg”. Hun fortalte at hun ble 

fort tynn og at hun ikke likte det. Samtidig sier hun ”jeg var sånn jeg er nå. Litt lubben, 

litt fett på magen”.  Anna fortalte at hun hadde slanket seg før, og at hun hadde hatt 

vrangforestillinger og problemer i forhold til mat og vekt før. Hun sa ikke at hun 

fremdeles hadde det. Allikevel sa hun at hun hadde fett på magen og hun gjorde ofte et 
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stort poeng av at hun ikke kunne spise hva hun ville. På samme måte som hos Mirabella 

ser vi at det er en forskjell mellom det hun sier og det hun gjør. Anna sier at hun er 

fornøyd nå, og at hun ikke orker mer av slankehysteriet. Allikevel er hun veldig opptatt 

av vekt. Kanskje var hun vel så opptatt av å vise at hun var opptatt av vekt, når hun 

gjorde et så stort nummer ut av hva hun skulle spise og ikke spise på restaurant, men når 

vi snakket på tomannshånd fortalte hun at hun var lei av hele slankehysteriet. Hva 

handler det om at Anna for alle måtte påpeke at hun ikke følte seg slank nok, selv om hun 

var svært slank?  

Det kan synes som om det er minst like viktig å vise at man er opptatt av slankhet, 

som faktisk å være det. Dette ser jeg i sammenheng med det at slankhet har to nivåer i 

min empiri. Et nivå hvor man snakker om det utad for å markere hva man er opptatt av, 

og et innad, hvor kvinnene beskriver sine ulike problemer i forhold til vekt. Annas 

historie markerer denne forskjellen. Under fire øyne beskriver hun at hun er lei slanking 

og at hun vil leve med det lille fettet hun har. Utad markerer hun allikevel at hun er svært 

forsiktig med hva hun spiser. Hun er opptatt av å vise at hun forsaker noe. At hun gjerne 

skulle spist dessert, men at hun ikke kan. Både fordi hun ikke vil legge på seg og fordi 

hun ikke orker. Det markerer altså en distingverthet i forhold til mat, samtidig som det 

viser at hun er liten og delikat og ikke rommer så mye mat.  

 

Rebecca 

Rebecca fortalte også om sitt forhold til slanking. Hun hadde hatt bulimi i mange år og 

var nå i ferd med å bli frisk. Hun hadde lagt på seg mange kilo og var ikke komfortabel 

med kroppen sin. Særlig fortalte hun at det var ille når hun var hjemme hos faren sin. 

Rebecca beskrev faren som en streng mann. ”Han sier det. Han ser på meg. Han er en 

skanner.”  Han var opptatt av at Rebecca og søsteren skulle være slanke. Rebecca fortalte 

at søsteren hennes var konstant på slankekur.  

 

”Søsteren min har hatt mange av de samme problemene. Vi har jo hatt den 

samme familien. Men søsteren min er besatt av kroppen. Det er en besettelse at alt skal 

være perfekt. Mine tenner står ut. Hvem bryr seg. Ikke jeg. Da søsteren min var 26 fikk 

hun regulering og gikk med det i 4 år. Og hun kommer helt sikkert til å gjøre noe plastisk 
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kirurgi ganske snart. Hun går til frisøren hver uke. Hun er alltid på slankekur. Hun har 

på en måte vunnet slaget mot kroppen. Men det er en besettelse. Hun kan ikke nyte. Vi 

kommer på pranzo til faren min. Det er nydelig mat. Jeg nyter det. Hun ikke, hun tar en 

liten bit av det en liten bit av det. Jeg har aldri sett hun har spist noe søtsaker. Og faren 

min, han er besatt. Etter at jeg traff Paulo har jeg lagt på meg 8 kilo. Jeg har latt meg 

selv gå, la oss si. For meg var det en frigjøring. Men så lider jeg. Og faren min og jeg 

har hatt en krig i disse to årene. Nå er jeg litt tynnere. Men jeg vil ikke treffe faren min. 

Han sier jeg må gjøre som søsteren min. Du må gjøre som henne, hun har vunnet 

slaget.” 

        Rebecca  

 

 Som vi husker hadde Rebecca og søsteren opplevd moren sitt selvmord og en far 

som hadde en slags fobi for kroppslige ting. Når Rebecca nå beskriver at både hun og 

søsteren har spiseforstyrrelser er det fordi hun setter disse tingene i sammenheng. Hun 

mener hennes historie, hennes forhold til sin mor og til sin far, har ført til at hun har fått 

bulimi. Det er mange trekk ved Rebeccas historie som kan ha hatt innvirkning, men som 

hun selv beskriver har hun fått en streng og rigid borgerlig oppdragelse, noe hun mener 

har gitt seg utslag i det forholdet hun har fått til sin egen kropp. Samtidig kan man med 

Chodorow se det som en mer direkte psykologisk reaksjon på å ha en mor som først er 

manisk depressiv og som senere går bort som en følge av sykdommen. Man kan tenke 

seg at mor – barn –relasjonen her nesten ikke er tilstede i det hele tatt, og at det dermed 

blir vanskelig for datteren å finne sin egen identitet.  

 

Det feministiske senteret 

I Roma lå et feministisk senter som jeg besøkte flere ganger under mitt feltarbeid. 

Dette var et senter hvor overklassekvinner som hadde god tid om formiddagen var særlig 

aktive i ulike sammenhenger. Noen arbeidet der full tid. Senteret hadde tjenester rettet 

mot alle lag av befolkningen, som psykolog, gynekolog, krisetelefon osv. Det var også en 

sosial del som var den delen jeg så mest på, og her var det en overvekt av kvinner fra 

høyere klasser. (Noe som i seg selv hadde bidratt til at senteret hadde fått et negativt 

rykte på seg om å være ”snobbete”) Ved denne sosiale delen av senteret arrangerte man 
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ofte seminarer av ulike slag i helgene. Det kunne være alt fra dans til vinsmaking. Til et 

slikt seminar hadde de invitert en lege fra Milano til å holde foredrag om slanking. Jeg 

dro dit med forventinger om et foredrag som skulle ta for seg problemene ved slanking. 

Jeg forestilte meg noe i retning av en kritisk gjennomgang av det jeg selv hadde observert 

i Roma så langt, nemlig et enormt fokus på slakning for å være tynn og ikke som et 

middel for å unngå usunn overvekt. Jeg forventet meg et foredrag som skulle bygge opp 

under min empiri på en litt annen måte enn det det faktisk gjorde.  

Foredraget dreide seg om en kur som legen fra Milano hadde funnet frem til 

gjennom sin forskning. Denne kuren skulle være det eneste som virket for å bli fort slank. 

Alle deltagerne fikk en pose med ulike brosjyrer og prøver på piller som man skulle ta 

under kuren. Kuren i seg selv var svært dyr, men i følge legens plansjer og forklaringer, 

skulle den være verd alle pengene fordi den var så effektiv. Ikke et ord ble sagt om det 

sterke fokuset det er på slanking i dag sett i et feministisk perspektiv, som man kanskje 

kunne forvente seg på et feministisk senter.  

Dette seminaret understreker viktigheten av slankhet i Italia. Det sees på som en 

krig, et fellesanliggende for alle som ikke er tynne, da særlig kvinner.  

 

Aldri tynn nok?  

Det var altså som om fett var en felles fiende man skulle bekjempe. Folk snakket 

om det og gav hverandre råd og det var stor åpenhet rundt det. Rebecca beskriver det som 

en krig. Faren hennes sier at søsteren har ”vunnet slaget” men at hun selv må ”fortsette å 

kjempe”. Det virker som en selvfølge at alle vil være med på krigen, slik de to eldre 

kvinnene gikk ut fra at jeg ønsket å gå ned i vekt, selv om jeg ikke hadde sagt det. De to 

eldre kvinnene så det som en selvfølge at jeg ville være tynnere enn det jeg var. De gav 

meg råd og snakket åpent om dette som om det var noe vi alle i utgangspunktet var enige 

i. Alle ville være tynnest mulig. Selv om mange var det man kan kalle ”normal”, som 

Mirabella og Anna var, vil de hele tiden gjerne være tynnere. Det er kanskje derfor de 

ikke trengte så mange ord for det å være tynn. Målet ligger i ordet ”magra” og en person 

når det omtrent aldri. Før man når det, vil man kunne bruke alle de andre ordene som 

finnes på veien, som alle innebærer at man ikke er tynn nok.  

 134



Dette var gjennomgående for mine informanter. Man skal være så tynn som 

mulig, og man skal vise at man gjerne vil være det. Mange av mine informanter hadde et 

problematisk forhold til vekt. Noen brukte mye tid og penger på å bli slanke. Andre 

snakket ustanselig om dette, og andre igjen hadde direkte spiseforstyrrelser, som bulimi 

eller anorexi. Jeg tror også at det var en forskjell når det gjaldt den måten mine 

informanter forholdt seg til dette teamet på, og måten folk fra andre klasser forholdt seg 

til det på.  

Dette kan sees på som et tegn på distinksjon. Når mine informanter kommuniserer 

utad at de er opptatt av å være slanke, innbærer det at de velger det sofistikerte, tynne 

idealet som forteller om disiplin og som knyttes til overklassen. 

Silvia var kona til portneren som jobbet i den bygningen jeg bodde. Hun var fra 

rurale strøk på Sardinia. Hun beskrev seg selv som en landsens jente som ikke fant seg 

helt til rette i Roma. Hun lengtet tilbake til søstrene sine som bodde på Sardinina. Hun 

var like gammel som de fleste av informantene mine, men til forskjell fra dem hadde hun 

tre barn og arbeidet hardt som husmor. Hun fortalte om det kroppsidealet hun hadde 

vokst opp med og som hun, da hun var tenåring, hadde vært helt i tråd med. Det var pent 

å være rund. Man skulle ha en rund bak og runde bryster og mage. Det var ikke pent å 

være for tynn. ”Jeg ble jaget av guttene. Den ene søsteren min var mager og hun var 

misunnelig på meg. Her i Roma er det annerledes. Jeg må slanke meg,”   fortalte Silvia. 

Vi ser at hele samfunnet legger vekt på å være slank. Som Seid sier det: 

”Overindulgence with food was seen as the pathogenic agent of modern diseases and as a 

trait of the newly enriched classes who hadn’t yet learned to act with restraint and 

refinement in the midst of plenty” (Seid 1999:260). De nyrike er i Italia en klasse som 

mine informanter var svært opptatt av å vise at de ikke tilhørte. De representerte 

Berlusconi, hatobjektet for mine informanter, og mannen de så som ansvarlig for 

kulturrevolusjonen som hadde vulgarisert kulturen og landet generelt. Problemet mine 

informanter møter når de skal distingvere seg på denne måten er jo nettopp at denne 

klassen følger etter. De distinksjoner de høyere klasser bruker for å skille seg ut fra de 

lavere, varer ikke i all evighet. Nå slanker alle seg. Silvio Berlusconis kone er en sylslank 

kvinne med store bryster som har vært pornostjerne i tidligere tider. Slankhet distingverer 

ikke. Så når mine informanter proklamerer at de slanker seg, så er det allikevel ikke 
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lenger noen stor forskjell på dem og de lavere klasser. Det å hige etter å være slank blir å 

hige etter skjønnhetsidealet som for tiden er likt for alle med hensyn til slankhet. Den 

eneste forskjellen man kan peke på er at de lavere klasses idealer, lettrinene på TV, har 

store bryster. 

Slankhet som distinksjon kan altså se ut til å være i ferd med å forsvinne eller ha 

mindre betydning enn det hadde før. Samtidig vil nok det symbolske ved å være tynn, 

renhet og disiplin, ikke forsvinne like lett. Det å slanke seg på en sykelig måte som et 

resultat av invadering av grenser eller andre vanskeligheter under oppveksten, er et annet 

aspekt ved mine informanters historie. Det neste eksemplet er Donatellas historie som 

binder alt dette sammen. Hun er et ideal for mange, i både høyere og lavere klasser. Hun 

må holde seg slank, men grunnene til at hun gjør det er flere.  

 

Donatella  

Vi har funnet en liten restaurant i bakgatene i Siena. Vi er en liten gruppe 

mennesker som alle har kommet fra Roma for å se det berømte hesteveddeløpet, ”Il 

Palio”. To av jentene som er med kjenner jeg ikke, men jeg har hørt om dem. Begge er 

skuespillere. Sofia jobber i Roma ved forskjellige teatre og lever mest av å dubbe filmer. 

Hun er høy og slank, langt svart hår, trang hvit kjole. Donatella er lavere, mørk, intens. 

Hun jobber som filmskuespiller og er et kjent fjes for de fleste. Hun er ofte på tv og har 

spilt i mange filmer. Hun er 27 år.   

Jeg sitter ved siden av Donatella. Hun er ikke særlig sulten, og det er ikke Sofia 

heller. Men de bestiller litt mat allikevel og spiser opp alt de får. Før maten drar begge 

opp hver sin lille flaske. De sammenligner flaskene og det viser seg at de har samme 

innhold, tilfeldigvis, og de to diskuterer sine erfaringer med bruk av middelet. Jeg spør 

hva det er. Det er noe begge har fått av sine respektive dietologer. Det er et middel som 

de skal dryppe i litt vann og drikke før hvert måltid sånn at de ikke legger på seg så mye 

av det de spiser.  

 

Senere, tilbake i Roma, forteller Donatella om seg selv.  

Jeg er 27 år. Jeg har en stor uorganisert familie, Moren min er en veldig vakker 

kontrollfreak. Hun er manager og bor i Paris. Hun var min fars tredje kone, men de ble 
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skilt da jeg var to. Moren min var alltid på slankekur. Men hun er veldig naturlig. Hun 

pynter seg ikke, bruker ikke sminke. Hun har et veldig naturlig forhold til kroppen sin. 

Faren min er død nå. Han var filmregissør. Jeg er det eneste barnet moren min har. Hun 

har lagt all sin kjærlighet, kontroll og beskyttelse på meg. Jeg hater henne. Jeg har alltid 

følt at jeg skulle være noe som var inni hodet hennes. Da jeg var liten sa moren min at 

jeg ikke kunne bli skuespiller. ”Du er for…ja, du er ikke pen nok, du er ikke god nok.” 

Da jeg var 16 visste jeg at det allikevel var det jeg ville bli. Jeg gikk til scenen da jeg var 

17 og sa liksom fuck you, du vet. Først var det teater, og så gjorde jeg en film som var 

skikkelig dårlig. Moren min ville ikke gi meg mer penger. Men da var det denne berømte 

regissøren dukket opp, og jeg gjorde to filmer med henne. Sånn begynte det.  

 

Jeg tror ikke jeg fikk bulimi fordi det var et press fra filmindustrien om å være 

tynn. Hvis man bare vil være tynn kan man trene og spise sundt. Jeg ville spise. Siden jeg 

ikke hadde en følelse av meg selv, kunne jeg ikke være hjemme i meg selv. Jeg hatet meg 

selv. Det eneste øyeblikket hvor jeg følte en slags merkelig balanse var når jeg spiste. Du 

vet, spise betydde å føle seg hel. Og selvfølgelig fordi jeg ikke ville legge på meg, kastet 

jeg opp. Når jeg følte meg helt alene, når jeg følte et tomrom inni meg, måtte jeg spise. 

Det var måten jeg kunne finne meg selv igjen på. Nå gjør jeg det ikke lenger. Terapi har 

hjulpet meg. Men det er ikke over enda. I det ene øyeblikket føler jeg med vakker, genial. 

I det neste føler jeg meg som et monster.  

 

Jeg husker da jeg var 12. Jeg var på stranden med onklene mine. Og jeg hadde 

begynt å få pupper. Jeg hadde en liten bikini og onklene mine sa at jeg ikke kunne ta på 

meg overdelen. Du vet, du kan ikke se ut som en voksen dame, sa de. Og jeg var så flau. 

Jeg følte at kroppen min tok form. At brystene mine vokste. Og jeg kunne ikke skjule det. 

Jeg husker at jeg ville at kroppen min skulle forsvinne, på en måte. Det var derfor jeg 

alltid ville være tynn. Det har ikke bare med estetikk å gjøre. Det er noe med at jo lettere 

du er…man vil være lettere inni. Men det er ikke sant. Jeg trodde at jeg kunne legge så 

mye press på kroppen min at den ikke ville få volum. Jeg tenkte, ingen kommer til å se 

meg hvis jeg er liten. Jeg kommer til å føle meg som en ballettdanser.  
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Jeg slanket meg med venninnene mine da jeg var 15-16. Vi sultet oss…Du vet…vi 

kommer fra et merkelig kulturelt øyeblikk. Unge mennesker…vi vet ikke. Det er så mye 

depresjon. Folk vet ikke hva de vil. Hvem de er. Alle vil gjerne bli skuespillere. Unge 

jenter og gutter. Men det er fordi de ikke vet hva de vil. Så vil de bli skuespillere. Fordi 

de vet at alle kan bli det…Vi har ikke noe politikere å se opp til. Vi har en lobotomerende 

kultur. Vi kan bare se på tv. Vi har ikke disse historiske farsfigurene. I 30-, 40-årene 

hadde folk noen å se på. I dag ser vi på Madonna. Vi ser på skuespillere. Vi ser ikke på 

Bush eller Berlusconi. Hvem er forfatterne i dag, hvem er filosofene? Det er ingen. I alle 

fall ingen vi får øye på på tv. Vi vokser opp med denne overfladiske….det er så vanskelig 

å finne sin identitet. Og folk tror at hvis de har et pent ansikt kan de bli skuespillere. I 

film og på tv er det utrolig mye plastisk kirurgi. Vi har begynt å akseptere mer og mer 

overdrevne forandringer av kroppen. Folk tenker mindre på å arbeide med seg selv. Man 

forandrer seg selv heller. Det er mye av det i filmindustrien…Filmindustrien er død 

uansett…politikken….hvis du ser hva som skjer med filmindustrien. De har kuttet ut all 

finansiering til filmer. De lager tv-filmer. Berlusconi har tatt all makten. Og alle filmene 

han produserer er happy-ending filmer. Ingen forstyrrende filmer. Mentaliteten må være 

jevn. Folk må ikke tenke. Du vet…det er grusomt.  

 

Jeg behandler kroppen min veldig dårlig. Når jeg står naken foran speilet ser jeg 

hvor grusom jeg er. Andre folk ser bare en kropp. Men det kommer an på. Når jeg er her 

nå og drikker te med deg, er det ok. Men i det øyeblikket jeg skal være med i et tv-show, 

lage en film eller møte en regissør, da vet jeg at kroppen min er viktig. Jeg vil være tynn, 

sånn at jeg kan vise meg selv. Jeg prøver alltid å vise frem overkroppen. Den verste delen 

av meg er leggene. Anklene mine. De skjuler jeg. Jeg liker ikke nesen min, haken min. 

Føttene mine. Hvis jeg er sammen med en mann jeg liker tar jeg aldri av meg skoene. Det 

er det nok ingen som gjetter når de ser meg på tv.  

 

Bryster og slanking 

Som jeg har vist, er altså slanking noe man gjerne snakker om og som folk har et 

sterkt forhold til. Dette kaster etter min mening et interessant lys over oppdagelsen at 

ingen ville snakke om sine bryster. Jeg vil argumentere for at mine informanter 
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kommuniserer hvem de er gjennom å snakke på en viss måte om sin egen kropp. Det 

inngår i min problemstilling på følgende måte: En del av det forholdet mine informanter 

har til sin egen kropp, er at de bruker dette til å fortelle indirekte hvem de er og hva slags 

posisjon de har i samfunnet.  

Hva handler denne enorme opptatthet av det å være slank om? Ikke bare var mine 

informanter svært opptatt av det, de var også svært opptatt av å snakke om dette temaet. 

Det å være slank eller ikke handler om mer enn hvordan kroppen ser ut. Det handler om 

hva man spiser og ikke spiser, altså om mat. I følge Bourdieu (1995) forholder mennesker 

fra de høyere klasselag seg til mat på en annen måte enn mennesker fra de lavere lagene 

av samfunnet. De som har mindre penger, og som tradisjonelt har vært nødt til å utnytte 

maten for å få mest mulig næring ut av den, har et annet forhold til den enn dem som har 

hatt nok mat og et stort utvalg. De fattigste spiser tung mat med mye kalorier for at de 

skal kunne yte mer av det fysiske arbeidet de må drive med. De høyere klassene kan nyte 

lett mat og legge mer vekt på det som er rundt måltidet, som manerer. Bourdieu sier at 

selve ideen om smak i seg selv er borgerlig (Fürst 1995). Hvis man hadde mye mat man 

kunne velge mellom, så er hva man liker og ikke liker mer aktuelt enn det er hvis man 

uansett må spise det man har. Friheten til å velge er det kapitalen man er i besittelse av 

som tilbyr. Slik jeg forstår det er dette et av aspektene som skaper forskjeller; noen har 

muligheten til å velge bort og andre har ikke denne muligheten.  

Hva slag mat man velger henger også sammen med hva den maten gjør for 

kroppen; for ens helse og for ens skjønnhet, da spesielt i hvilken grad maten får en til å 

bli fetere eller tynnere, og dette i forhold til hva som er moderne. Bourdieu mener at 

smaken er med på å skape klassekroppen. Menn fra arbeiderklassen med et fysisk 

krevende yrke vil legge vekt på sin styrke fremfor hvordan kroppen ser ut og velge tung 

og næringsrik kost. En mann fra en høyere klasse vil legge vekt på lett og/eller smakfull 

mat. Fürst legger i tilegg til dette klasseperspektivet her også til et kjønnsperspektiv. Hun 

mener lett mat og slankende mat er et typisk eksempel på kvinnesmak (Fürst 1995:83). 

Dette er helt i tråd med det jeg ser i min empiri. Jeg vil hevde at valg av hva og hvor mye 

man spiser både avhenger av klasse og av kjønn.   

Slankhet handler også, som sagt, om kontroll over kroppen, og å ha selvdisiplin til 

å kunne mosjonere og la være å spise. Turner (1991) peker på at det er om å gjøre å tøyle 
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begjæret, både når det gjelder seksualitet og mat. Begjæret skal innordnes under 

fornuften. Hvis man lykkes i dette, har man tøylet begjæret og man er moralsk høyverdig, 

for dette begjæret, da særlig det seksuelle, er religionens verste fiende (Fürst 1995). I 

mange kulturer flyter også mat og seksualitet i hverandre metaforisk. ”Eating may 

represent copulation and food may represent sexuality” (Counihan 1999). Det handler om 

å motstå fristelser. Mat og sex er fristelser som får en til å lede oppmerksomheten bort fra 

det som er moralsk, fra religiøse aktiviteter. Jeg stiller spørsmål om dette da kan sees i 

tråd med Fürst sitt forslag om at særlig kvinner bør være opptatt av de religiøse 

aktivitetene. Som jeg har vært inne på er religiøsitet særlig en kvinnelig syssel, 

distingvering i det store og det hele var noe som ble ilagt kvinnene. Det synes for meg 

som om dette kan bringes tilbake til den bibelske historien om Jesus som fristes av satan. 

Han fristes til å vende seg fra Gud, men han klarer å motstå fristelsen25. Mat er altså en 

fristelse vi skal motstå26. En slank kropp vil da være selve manifestasjonen på at man er 

moralsk høyverdig, at man klarer å stå for fristelser, (eller motstå satan), og at fornuften 

har tøylet begjæret. Dette synes å være direkte i tråd med de dikotomier som har blitt 

brukt i kjønnsdiskusjonen, og som jeg har referert både i forbindelse med Bourdieu og 

Rosaldo: Vi har verden delt inn i dikotomier som representerer mann og kvinne. For 

eksempel er kultur mann og natur kvinne. Disse dikotomiene står i et slikt maktforhold til 

hverandre at den maskuline dominans stadig reproduseres, og kvinner forblir det 

underlegne kjønn. I dette tilfellet synes det som om dette viser seg i sin ytterste 

konsekvens, hvor mannen er Gud og kvinnen er satan. Det kan derfor være spesielt god 

grunn for kvinner å vise seg høyverdige. For de er mest troende til ikke å være det.  

Å være slank kan være et tegn på at man er flink til å slanke seg. Å slanke seg vil 

si å si nei til fristelser og å ha disiplin. Den Italienske historien forteller om mange 

kvinner som var flinke til å faste og å avstå fra mat. Catarina av Siena ble opphøyet til 

helgen, og hun skal ha latt være å ta til seg noe føde over så lange perioder at det virker 

livstruende (Seid 1989). Spørsmålet blir da om fokuset på slanking dreier seg om 

kvinnenes sosialisering og deres grenser, ikke om omverdenes press om å være slank 

                                                 
25 Viktigheten av dette blir tatt opp i ”Fader Vår” hvor ”led oss ikke inn i fristelse” er en egen bønn.  
26 Det ligger også nært i det norske språket hvor ”fristelser” henspiller på noe spiselig. Ofte noe ganske lite 
og ofte ikke nødvendigvis så veldig helsebringende, fysisk sett, noe man til og med kan kalle ”syndig 
godt”. 
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eller de slanke skjønnhetsidealene. Jeg har forsøkt å belyse de ulike mulighetene for å 

finne det mest sannsynlige svaret.  

Mine informanter påpekte til stadighet at de slanket seg. De kunne ikke spise det 

ene eller det andre når vi var ute på restauranter. De fortalte alltid at de var på slankekur, 

det var som om de hadde et behov for å proklamere for omverdenen at de var opptatt av å 

være slanke.  

Mange av kvinnene som fortalte sine historier hadde gått i terapi, og de hadde ofte 

en psykologisk forklaring på sitt forhold til kroppen. Det bunnet i større og mer 

dyptgripende psykologiske problemer. Mange beskrev at de hadde hatt eller fremdeles 

hadde, et vanskelig forhold til sin egen kropp. Dette kom ikke av at de ikke følte at de lå 

nært nok opp til det idealet de hadde. Ofte ble dette snakket om i forbindelse med 

oppvekst og sosialisering. Det er derfor nødvendig å trekke inn et teoretisk perspektiv 

som dreier seg om sykdomsaspektet ved det å slanke seg overdrevent. Mine informanter 

så dette i sammenheng med sin egen sosialisering.  

Min empiri kan sees i lys av dette. Hvordan tenker kvinner om sin egen kropp? Er 

det noe av det de ønsker å bryte ut av? Hva gjør dette med det synet de får på seg selv og 

kvinners plassering i samfunnet generelt? Er hjemmet, barneoppdragelse og matlaging 

kvinners domene fremdeles? Jeg vil lettere kunne forstå og forklare den posisjon de 

kvinnene jeg møtte i felten var i, hvis jeg ser det gjennom Rosaldos teorier om hjemmelig 

og offentlig sfære(Rosaldo 1974). Jeg tror det er en teori som lett lar seg overføre til det 

Italienske samfunn da det, slik jeg opplevde det, er et klart markert skille mellom 

hjemmelig og offentlig sfære. Hvis man tenker på media som en viktig offentlig sfære i 

Italia, er det slående hvordan Rosaldos teorier fremdeles viser seg å være gjeldende. Jeg 

synes det er interessant å se på hvordan kvinners muligheter til å tre inn i den offentlige 

sfære virker svært begrenset i Italia med mindre de tar i bruk sin natur, eller altså sin 

kropp. Hva er kvinners muligheter når det gjelder å tilegne seg makt? Kan de bruke sin 

egen kropp for å tilegne seg makt og/eller å entre den offentlige sfære? Ligger det makt i 

det å ha et utseende som ligger tett opp til skjønnhetsidealet? Disse teoriene åpner opp for 

viktige spørsmål rundt mitt tema. Nysgjerrighet rundt i hvilken grad kvinner ser på seg 

selv som likeverdige menn, hvordan de ser sin egen posisjon i samfunnet, og hva de 
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tenker de kan gjøre med det, er interessant. I videre utstrekning kan man spørre hvordan 

kvinner ser sin egen kropp i sammenheng med denne type spørsmål. 

For mine informanter dreier problemer i forhold til mat seg om følelser. Det er for 

å forstå seg selv og sine egne følelser at kvinnene i min empiri har gått i terapi, og det er i 

forhold til følelser at de senere snakker om sitt forhold til kropp og mat.  De av kvinnene 

som beskrev sitt forhold til mat som problematisk, beskrev det som en reaksjon på andre 

hendelser eller tilstander i livene deres, snarere enn at de hadde vært alt for opptatte av å 

holde seg slanke. 

Som de historiene i denne oppgaven forteller, hadde mange av kvinnene et bilde 

av sin egen kropp som de beskrev som vanskelig. Bare to av dem beskrev seg selv som 

bulimiske, men flere beskrev en adferd som inkluderte å overspise og etterpå kaste opp. 

Mange beskrev at de var tykke selv om de ikke var det. De beskrev en kamp mot kiloene, 

en følelse av aldri å bli tynn nok, eller at de alltid var på slankekur. Dette var alle kvinner 

som hadde fått en oppdragelse som var typisk for de høyere klasser. De var på mange 

måter opplært til å, på ulike måter, klamre seg til en sosial tilhørighet som de selv så 

smuldre opp rundt seg. ”Adelighet har ikke noe å si lenger, hvorfor skulle det det? Vi er 

jo ikke en gang et monarki. Det burde være viktigere for deg som er norsk. Dere har jo i 

alle fall en konge”. Antonio hadde en bestemor som var adelig. Han ble drevet til å gå fra 

en kjæreste fordi hun ikke var bra nok for ham i følge moren og bestemoren. ”Moren min 

går med skylapper..”, sa Livia om moren sin som ikke ønsket å innse at ”verden 

forandrer seg”.  

 Det kan synes som om sosialisering er det som i størst grad former en persons 

kroppsbilde. Tilsynelatende kan det se ut som om press om å være slank fra omverden, 

både fra det kvinneidealet som vises på fjernsyn og fra det klassesymbolet det ligger i 

slankhet, har mye å si. Jeg vil allikevel hevde at man må gå en omvei gjennom 

sosialisering for å fullt ut forstå det kroppsbildet som skapes hos et individ og for å få et 

innblikk i det forholdet individet har til sin egen kropp.  

Vi har sett i empirien jeg har presentert i dette kapitlet at mange av mine 

informanter synes å ha et komplisert forhold til sin egen kropp på den måten at de fremla 

en forvirrende beskrivelse av hvordan de så seg selv og hvordan de ønsket å være. De 

beskriver også selv at dette henger sammen med deres sosialisering og deres foreldre. Jeg 
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har sett dette i sammenheng med historier fra tidligere kapitler som dreier seg om 

sosialisering og klasse. Alle mine informanter var høyklassekvinner og svært mange av 

dem hadde altså problemer i forhold til vekt og mat. At anorexia er en sykdom som 

rammer den rike, hvite og kvinnelige delen av verdens befolkning mest (Seid 1989), vet 

vi fra før. Men i mitt materiale mener jeg også å kunne se en spesifikk grunn til at det er 

slik. Nemlig at gapet mellom generasjonene er så stort at dette har påvirket sosialisering 

og kroppen på en uheldig måte. Jeg har også forsøkt å beskrive at det i Italia på dette 

tidspunktet politisk sett er en spent situasjon og at overklassens posisjon er i ferd med å 

forandre seg. Dette kan forsterke behovet for å markere sin klasse gjennom sine barn, og 

dermed forsterke effekten av sosialisering. Kan det være at man ser resultatet av dette i 

mine informanters historier?  
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Avslutning og konklusjon 

 
Jeg var i Roma i seks måneder. Mitt nettverk der utviklet seg raskt og på slutten av 

feltarbeidet hadde jeg lagret flere nummer i min italienske mobiltelefon enn jeg har i min 

norske. Bildet jeg fikk av mine informanter var at de var høyklassekvinner som hadde fått 

en ”god oppdragelse”, og som kom fra gamle og fine romerske familier. De var alle både 

velutdannede og reflekterte i forhold til hva som foregikk rundt dem. Jeg møtte i det store 

og det hele en gruppe kvinner som imponerte meg. 

Men det var ikke hva de kom fra som først og fremst gjorde inntrykk på meg. Det 

var hvordan de reflekterte over seg selv, sin kropp og sine egne følelser. Jeg møtte en 

måte å se på seg selv og snakke om seg selv på som jeg aldri hadde møtt før. For første 

gang fikk jeg være vitne til at noen fortalte om seg selv med et språk de hadde lært seg 

som virkelig kunne beskrive hvordan de hadde det. Dette var noe jeg selv hadde savnet. 

Deres evne til å forklare hvordan alt hang sammen, deres evne til å finne ord for det, 

gjorde at jo mer jeg snakket med dem, jo større ble lysten til å fortsette å snakke, høre 

dem fortelle og stille spørsmål. Jeg fortalte om meg selv, og jeg hørte på hva de sa til det. 

De stilte spørsmål som fikk meg til å tenke nytt om meg selv også.  

Mange av disse kvinnene hadde lært å snakke om seg selv og å se seg selv 

gjennom psykoterapi, og noen hadde aldri gått i psykoterapiterapi, men lært av andre. Jeg 

opplevde en gjennomstrømmende ide av at kropp, sinn, følelser, barndom, oppdragelse 

og samfunnet rundt oss henger sammen. Alt knyttes sammen på måter vi kan fortsette å 

utforske i det uendelige. En og en fortalte de meg om forholdet de hadde til sin kropp. 

For meg som antropologistudent var dette materialet på sett og vis ferdig analysert. 

Mange beskrev store problemer enten med seksualitet eller med mat og vekt, men dette 

var ikke uløste gåter for de fleste. De alle fleste visste hvordan disse problemene hadde 

oppstått og mange var i den lange prosessen det er å løse problemene eller å komme over 

eller forbi dem. Som antropologistudent stod det derfor som min oppgave å sette 

historiene sammen. Se det som en helhet, forsøke å se hva disse kvinnene hadde til felles 

og antyde på et mindre individuelt plan noen sammenhenger.  
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Det jeg så var et samfunn i et svært spesielt historisk øyeblikk. Italia som land var 

i en spent politisk situasjon. Landets historie er turbulent, den er spekket av konflikter og 

splittelser, og i dette øyeblikket er Silvio Berlusconi en sentral figur som virkelig har 

skrevet seg selv inn i Italias historie på en voldsom måte. Han har rokket ved både 

klassestrukturen og den politiske strukturen i landet. Begge deler har påvirket mine 

informanters posisjon i samfunnet. Jeg  foreslår å kalle det som har foregått og fremdeles 

foregår i Italia en kulturrevolusjon. Virkningene har nådd helt inn i hver enkelt familie, 

også mine informanters familier. Deres historier beskriver en generasjonskonflikt som 

har påvirket dem mye i deres barne- og særlig kanskje i deres ungdomstid. Mine 

informanter har fått en oppvekst preget av foreldre som ”går med skylapper” og som 

”nekter å se at ting forandrer seg”. Noen historier viser eksempler på foreldre som har 

påvirket barnas habitus i en spesiell retning. Denne habitus kan sees som en form for 

kapital i den forstand at tynne, pene barn med et pent språk og pene manerer som er 

flinke til de rette tingene, gjør at deres plass høyt oppe på klassestigen sikres. Problemet 

er bare at de som var barn i disse historiene, som nå er mine voksne informanter, ser 

verden på en annen måte enn det foreldrene deres gjør. Da oppstår det altså konflikter.  

Fortellingen som har utspunnet seg i denne oppgaven er dramatisk. Den er positiv 

og negativ og kanskje ikke noe utenom hva man kan forvente seg når man tar et utsnitt av 

tid og rom som man gjør med et feltarbeid. Det var trist å oppleve at så mange kvinner 

jeg snakket med hadde dette vanskelige forholdet til sin kropp, dette konfliktfylte 

forholdet til sine foreldre og dette pessimistiske synet på sitt eget land og den politiske 

retning det tok. Det var imponerende og lærerikt å se hvordan de forstod og reflekterte og 

kunne forklare hva det var som foregikk.  
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