
 
 

 

 



 2 

Abstract: PERFORMING LOLITA- doing, being, showing fashion and femininity as an act of 

resistance 

 

During the spring of 2014, I have investigated the visual culture of Lolita as practiced in 

Sweden and Japan. My focus has been on the performative aspect of Lolita. By looking and 

participating in this colorful subculture, I have met people who are living the Lolita lifestyle 

on a daily basis as well as former Lolita practitioners. My main concern has been how does 

one use Lolita. 

 

I’ve tried to investigate if it is possible to look at Lolita as being more than just a clothing 

style. Can it be seen as an everyday performance? Can it be seen as a kind of subversive 

counterpart to the images of femininity that we are being fed everyday from media and via 

tradition? In my text I argue for the opportunity to consider the Lolita movement as a post-

structuralist version of the female masquerade. By enhancing many of the attributes that are 

traditionally linked to femininity in the West, the Lolita style highlights the conflicting aspects 

of the female gender role. With her doll-like silhouette the Lolita crosses, breaks down and 

defies everyday boundaries.  

 

I have organized Lolita workshops in Stockholm and Tokyo. At these gatherings I and other 

participants have discussed the topic of Lolita while dressed in Lolita clothes. The participants 

have answered a survey, and the whole arrangement has been concluded with a tea party 

performance. I have recorded these sessions on film and with photography and written down 

my impressions afterwards. I have also met with people who are former Lolita practitioners in 

Sweden and Tokyo and interviewed them. 

 

The visual portrayal of my work is a short film where I present the making and use of Lolita 

as a dreamlike vision; PERFORMING LOLITA, which was exhibited at the Konstfacks Spring 

exhibition 2014. In the movie I change the settings from Tokyo to Stockholm and back by 

using slow motion clips connected by transitions. The original soundtrack is made by Linus 

Hansson. 

 

Keywords: Lolita, femininity, performance, the female masquerade, subculture,  

                  Lolita, femininitet, performance, den kvinnliga maskeraden, subkultur 
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 INLEDNING 

 

 

 Introduktion 
 
Lolitakulturen (hädanefter 

enbart ”Lolita”) är ett globalt 

estetiskt fenomen. Dess docklika 

utövare provocerar och fascinerar 

sin ofta oförstående omgivning. Hur 

ska vi tolka denna kultur som inte 

ber om ursäkt för sin färgsprakande 

maximalism? Kan vi se på den som 

mer än en klädstil? Finns det ett 

konstnärligt performativt element i  

att skapa sig själv på detta sätt? Jag är intresserad av att se på utövandet och användandet, om 

det finns element av motstånd och subversion i Lolita. Kan Lolita ses som en motbild till de 

bilder av kvinnor som vi matas med via media och tradition? Både i Sverige och Japan har jag 

kommit i kontakt med Lolitautövare och jag har en personlig fäbless för stilen. Denna text är 

inte ett försök att hitta en slutgiltig definition av Lolita, det är inte heller fruktbart att försöka 

sig på något sådant eftersom stilen och kulturen enligt mig är flytande och lika personlig som 

alla dess olika utövare är. Detta är min sammanfattning av vad som hände då jag tog upp mitt 

förstoringsglas och, likt Alice, ramlade ned i kaninens hål och hamnade i den färgsprakande 

värld som är Lolita.  
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 Bakgrund 
 
Hösten 2012 var jag på en utbytestermin vid Tokyo Zokei University i Japan och fick då 

uppleva Lolita, denna visuella klädkultur, i olika former på gatan, på events, på min skola och 

i affärer. Intresset för Lolita hängde kvar och jag började mitt undersökande arbete i kursen 

Konstnärlig forskning och utvecklingsarbete med att göra en klippbok med bilder på personer 

klädda i Lolitautstyrslar. Jag tittade på deras poser, deras kläder, blickar och gester. Bilderna 

hittade jag i tidningar som jag köpt i Japan. Under tre dagar klädde jag mig som Lolita, jag 

testade olika klänningar, funderade på skillnaden i uttryck när jag använde peruk eller inte. 

Jag skrev ned hur jag kände mig, hur jag blev något annat i förhållande till rummet och hur 

omgivningen reagerade. Stilen fascinerar mig då den får mig att ställa så många frågor. Vad är 

en Lolita? Hur ser en Lolita ut? Kan vem som helst oavsett kön, ålder eller etnicitet vara en 

Lolita? Skiljer sig synen i väst och öst åt?  

 

Marnie Fogg skriver i Fashion: the whole story att konnotationerna skiljer sig åt, att i väst 

kopplas ordet till Vladimir Nabokovs roman Lolita och får därmed en sexuell innebörd medan 

detta är något som utövare av Lolita tar avstånd från. Modet uppstod, enligt Fogg, under 

1990-talet i Tokyostadsdelen Harajuku som en motreaktion till det mer sexualiserade modet 

som var populärt i Shibuya. Fogg skriver att Lolita-stilen kännetecknas av sin viktorianskt 

docklika siluett och att den snabbt blev populär och spreds över hela världen.1 Enligt boken 

STYLE DEFICIT DISORDER- Harajuku street fashion > Tokyo uppkom en av inriktningarna 

inom Lolita, det så kallade Gothloli (Gothic Lolita) i Osaka och Kobe där modeskapare 

samlades under namnet Kansai-designers och framställde ett mörkare uttryck som plockades 

upp av flera visual kei-band.2 Visual kei är en japansk musikgenre och subkultur där det 

visuella uttrycket är oerhört viktigt. Detta skedde under slutet av 1990-talet med påtaglig 

influens från artister som Marilyn Manson och Mana, den japanska gitarristen och 

frontfiguren i bandet Malice Micer (senare Moi dix Moi). Mana har ett eget märke inom 

                                                
1 Fogg, Marnie (2013) Fashion: the whole story. Prestel: New York, s. 507. 
2 Godoy, Tiffany (2007) STYLE DEFICIT DISORDER- Harajuku street fashion >Tokyo. Goliga books: San 
Fransisco, s. 135. 
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Gothloli ”Moi-même-moitié” och beskriver det som antingen manligt eller kvinnligt men 

varken manligt eller kvinnligt.3 Mana förklarar det som att det är upp till var och en att skapa 

sin uppenbarelse: ”Föreställningen är upp till dig”.4 

 

Syfte 
 
Jag är intresserad av om utövningen av Lolita kan ses som ett slags konstnärligt performance 

som både är outtalat och vardagligt. Mitt syfte är att undersöka Lolita dels genom informanter, 

dels genom mig själv, på så sätt att jag aktivt kommer att delta som Lolita i min undersökning, 

för att försöka att få syn på de osynliga strukturer som håller vår idé om Lolita levande, hur 

vår bild av denna visuella ungdomskultur är konstruerad. Kan en se på Lolita som ett uttryck 

för den kvinnliga maskeraden, ett sätt att maximera feminina attribut. Hur används Lolita? 

Genom att fokusera på förvandlingen, vad som händer inom någon när de klär sig i Lolita och 

hur det påverkar deras beteende, vill jag se om Lolita kan existera i en konstnärlig kontext där 

handlingarna betraktas som performativa.  

 

Undersökningens relevans inom det bildpedagogiska fältet framgår av att jag försöker att se 

på Lolita som något mer än ”bara en klädstil”. Hur kan vi förstå Lolita som främst används av 

ungdomar och hur kan dess könsöverskridande uttryck bli en del av ett normkritiskt tänkande 

i ett klassrum? Genom att fundera kring Lolita som ett sätt, ett verktyg att göra genus, kan vi 

se på kläder och identitetslekar som ett medel att uttrycka sig genom för att få utlopp för 

kreativitet och fantasi. Hur vi konstruerar bilden av oss själva har mycket att göra med hur vi 

klär oss, att samtala och arbeta med detta som tema i en undervisningssituation kan vara 

fördelaktigt då en vill närma sig stora frågor som identitet, normer och makt. Kan Lolita vara 

ett uttryck för en positiv syn på femininitet som inte är till för att behaga omgivningen eller 

sexualisera sina användare? Jag vill djupdyka in i ämnets alla tygspetsar och lager av tyll och 

se vad jag finner. 

 

                                                
3 Ibid, s. 159. 
4 Ibid, s. 160, ”The performance is up to you”. 
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 Frågeställningar 
 

Hur används Lolita och hur omvandlar det dess utövare? Används Lolita som ett subversivt 

motstånd?  

 
  

 Empiri 
 

Underlaget för min undersökning är två workshops på två timmar vardera, en i Sverige och en 

i Japan. Jag har dokumenterat dem genom att filma och fotografera och i efterhand skriva ner 

mina tankar om dem. Jag har också samlat in information genom enkäter vid båda tillfällena. 

Jag är intresserad av användandet och ville tala och träffa personer som kunde ge mig sin syn 

på Lolita. Jag har också intervjuat två personer som tidigare klädde sig i Gothic Lolita, en i 

Stockholm och en i Tokyo. I Tokyo besökte jag en Lolita-salong Maison de Julietta där jag 

blev stylad, sminkad och fotograferad i deras studio. Mitt fokus i min emperi är 

samtalsmaterialet, mitt filmade material, enkäter, intervjuer och min deltagande observation. 

Jag är intresserad av hur användandet av Lolita sker offentligt, transformatoriskt och socialt.  

 

  

 Urval och avgränsningar 
 
 

Från de båda workshopparna har jag valt ut stycken och meningar som jag har funnit särskilt 

intressanta och relevanta för min frågeställning. Jag har gjort samma sak med enkäterna som 

jag ser som ett komplement till diskussionerna vilket blev extra viktigt i Japan eftersom jag 

inte behärskar flytande japanska. Intervjuerna har jag med men även de är nedkortade och 

vissa detaljer har framhävts. I redovisningarna av både enkätsvaren och intervjuerna har jag 

använt mig av den analysmodell som beskrivs av Christer Stensmo, i Vetenskapsteori och 

metod för lärare. Jag har ”koncentrerat” texterna och ”kategoriserat” dem i en för denna 
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undersökning relevant berättelse.5 I min text har jag använt mig av det könsneutrala hen, på 

grund av att jag inte vill könsbestämma mina anonyma informanter. Lolita används av både 

kvinnor och män, pga detta vill jag hålla läsarens förståelse av informanten öppen. Valet att 

förlägga en stor del av min undersökning, en månad, i Japan motiverar jag med att det var i 

Japan som denna subkultur ursprungligen uppstod. Jag har varit intresserad av att se om 

resultatet skiljer sig åt beroende på land.  

 

 

 Metod 
 
I Stockholm har jag haft en Lolitaworkshop med fokus på användandet och transformation. I 

mars 2014 åkte jag till Japan för att där fotografera och filma en Lolitaworkshop. Sen min tid 

som utbytesstudent har jag vänner i Tokyo som har kunnat hjälpa mig att komma i kontakt 

med informanter. Eftersom språksvårigheter kunde försvåra en flytande diskussion ville jag 

komplettera med en enkät på japanska som jag tog med mig och som jag bad mina 

informanter att fylla i. I Sverige fick jag hjälp av en vän med översättning till svenska. Jag är 

särskilt intresserad av informanternas syn på sin identitet i förhållande till Lolita: om man kan 

prata om en konstnärlig exhibitionism i utövandet; hur de ser på eventuell 

sexualisering/infantilisering i samband med Lolita; och hur definierar de själva Lolita. Jag har 

använt mig av deltagande observation och har hela tiden betraktat mig själv som en del av 

forskningsprocessen. Deltagande observation beskrivs av Stensmo, som ett samlingsnamn för 

olika system genom vilka forskaren önskar ta del av en ”social verklighets” erfarenheter 

inifrån. Detta sätter forskaren i en aktiv position där hen deltar, lever i och verkar i den miljö 

som den vill undersöka. Stensmo benämner detta som en treställig relation mellan forskaren, 

jag (subjekt), deltagaren, den andre (subjekt) och gemensamt sakförhållande, ämnet (objekt). 

Modellen beskrivs som att både jag och den andre är aktiva och växlar mellan att vara sändare 

och mottagare, med vårt gemensamma sakförhållande som binder oss samman. Det 

ofördelaktiga med denna modell är om forskaren redan tror sig veta vad som komma skall, 

om hen har förutfattade meningar. Stensmo menar att för att komma tillrätta med detta kan 

forskaren ställa sig främmande inför det den möter och samtidigt ställa sig förundrad inför 

                                                
5 Stensmo, Christer (2002) Vetenskapsteori och metod för lärare- en introduktion. Kunskapsföretaget i Uppsala: 

Uppsala, s. 122. 
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detta.6 Det var därför viktigt att jag intog en reflexiv hållning och att jag ständigt reflekterade 

över mina subjektspositioner som deltagande observatör, konstnärlig forskare och forskande 

konstnär. Under båda workshopparna så tittade vi på och diskuterade Lolitakläder och 

provade att ha på oss olika kläder och och accessoarer. Därefter fyllde vi i enkäter och 

samtalade utifrån dem och avslutade med ett fikaperformance. Detta kändes lämpligt då detta 

socialiserande över en kopp te verkar vara väsentligt inom Lolita. När jag har läst i 

Lolitatidningar och sökt på internet så verkar just fikat vara ett vanligt sätt att umgås, folk 

arrangerar s.k. meet ups där de klär sig i Lolita och fikar på ett passande ställe, som ett café 

eller konditori. Jag är själv smått besatt av att fika och då jag är en deltagande, aktiv 

observatör, ansåg jag denna sammansmältning av mitt intresse och Lolita passande. Fokus i 

mitt metodarbete kommer att vara på den performativa delen av utövandet. Intervjuerna i 

Stockholm och Tokyo spelade jag in på min telefon och transkriberade dem sedan. Min 

bearbetningsmetod har fungerat så att jag har transkriberat mitt material, valt ut intressanta 

delar och kopplat samman dem med min valda teori. 

 

 

  

 Teori och tolkningsram 
 
I mitt examensarbete kommer jag utgå från socialkonstruktivismen syn på världen samtidigt 

som jag har feminismen och queerteorin som linser i mina glasögon. Psykologen Vivien Burr 

använder sig av en socialkonstruktivistisk förklaringsmodell och visar på att sättet vi använder 

oss av ord har faktiska verkningar på vår värld; vi skapar (konstruerar) oss själva och vår 

omvärld med hjälp av språket.7  

 

I samtal med mina lärare och genom Gillian Rose bok Visual methodologies har jag blivit 

bekant med begreppet ”den kvinnliga maskeraden”. Syftet med denna sociala maskerad är att 

genom överdrift och repetition stärka en könsroll så mycket att den blir en representation, en 

kvinna som demonstrerar bilden av en kvinna.8 Jag finner detta sätt att se på konstruerad 

kvinnlighet mycket intressant och vill koppla ihop det med begreppet femme. Femme är ett 

                                                
6 Stensmo (2002) s. 116 ff. 
7 Burr, Vivien (2003) Social constructionism. Routledge: London, s. 46. 
8 Rose, Gillian (2012) Visual methodologies: An Introduction to Researching with Visual Materials. SAGE 
Publications: London, s. 169. 
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sätt att vara, att klä sig som traditionellt ställts i motsatsparet femme och butch inom en lesbisk 

kontext, där butch har stått för en manligt kodad estetik medan femme stått för kvinnligt 

kodad estetik. I Femmes of power: Exploding Queer Femininities av Del LaGrace Volcano 

och Ulrika Dahl vidgas begreppet i ett queerperspektiv och värdet av den personliga 

upplevelsen av femme poängteras.9 Jag har också inspirerats av det revolutionerande och 

innovativa sätt att se på femininitet som Dahls essäsamling Skamgrepp vittnar om.10  

I Judith Butlers Genustrubbel beskrivs begreppet ”genusverklighet” som vår förståelse av 

genus. Butler förklarar att om denna är fast och statisk så begränsar den vår uppfattning av 

verkligheten.11 Butler tar också upp den kvinnliga maskeraden och ger ett synsätt på dess 

funktion som ett medel att dölja ett begär efter patriarkal utdelning, genom att maskera sig till 

den grad att en undviker repressalier. Det blir ett sätt att få tillgång till makt genom att ikläda 

sig en synvilla.12 Poetiskt och vemodigt sätter Butler ord på människans ständiga förvirring 

gällande identitet: ”Hur synliggör en kropp sitt dolda djups osynlighet på sin yta?”13 

 

Fanny Ambjörnsson, socialantropolog och genusforskare, har skrivit om färgen rosa som en 

färg med många konnotationer, en laddad färg. I sin bok ROSA Den farliga färgen, redogör 

hon för hur den västerländska samtiden ser på den rosa färgens betydelser.14 

 

Jag använder mig av sociologen Erving Goffmans teorier kring vardagslivets dramaturgi för 

att förstå hur vi gör Lolita rent kroppsligt i det sociala samspelet med andra personer. Han 

skriver i Jaget och maskerna - en studie i vardagslivets dramatik om teckenförmedlare: hur vi 

söker tecken för hur vi ska tolka sociala situationer där vi träffar främlingar, vad som 

förväntas av oss och vad vi kan förvänta oss. 15 Han beskriver vår sociala interaktion som ett 

slags jagproducerande maskineri: jaget blir till som en dramatisk effekt på den scen där den 

agerande tar plats och publiken, människor i den sociala omgivningen, tolkar det som jaget 

visar upp och bedömer dess trovärdighet. Det finns två ställen där detta drama utspelar sig. I 

den främre regionen är scenen där själva framträdandet sker. Det är här som vi skapar 

                                                
9 Volcano, Del LaGrace & Dahl, Ulrika, (2007) Femmes of Power: Exploding Queer Femininities. Serpent’s 
Tail: London, s. 20. 
10 Dahl, Ulrika (2014) Skamgrepp: Femme-inistiska essäer. Leopard förlag: Stockholm.  
11 Butler, Judith (1990/1999/2007) Genustrubbel- feminism och identitetens subversion. Daidalos: Göteborg, s. 
36. 
12 Ibid, s. 110. 
13 Ibid, s. 212. 
14 Fanny Ambjörnsson (2011) ROSA Den farliga färgen. Ordfront: Stockholm, s. 220 ff. 
15 Goffman, Erving (1959/2000) Jaget och maskerna- en studie i vardagslivets dramatik. Prisma: Stockholm, s. 
11. 
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inramningen av platsen, dramat och det är här som vi upprätthåller normer. Samtidigt finns 

den bakre regionen, en plats bakom scenen där allt det som undertrycks i ett framträdande 

finns, det som inte får visas upp. Jaget kan i detta maskineri fungera som en tom duk där vi 

för en kort tid målar upp en kollektiv projektion av en person för beskådan och utvärdering.16 

 

Begrepp för den modemässiga aspekten av Lolita har jag hämtat från Ted Polhemus teorier 

kring streetstyle, mode vars ursprung finns på gatan. Han beskriver klädstilar som något 

konservativt och traditionellt snarare än trendigt, då de är ett sätt för människor att gruppera 

sig och hitta ett oss, en ”styletribe” att tillhöra. 17 Han utkristalliserar två olika genrer inom 

streetstyle: ”Dressing up” och ”Dressing down”.18 Lolita skulle enligt detta synsätt höra till 

dressing up då kläderna ofta är väl konstruerade med mycket tyg och spetsar samt att det till 

stilen förknippas en mängd assecoarer som paraplyer, väskor och gosedjur. Han presenterar 

även begreppet ”The Supermarket of Style”, en idé, ett förhållningssätt till mode som 

uppkommit under 1990-talet som går ut på att alla de stilar som finns är tillgängliga för oss, vi 

kan precis som i ett snabbköp, gå in och från hyllorna plocka på oss den stilen eller de 

element ur en stil som vi gillar. Denna postmoderna inställning skulle kunna härstamma från 

just Japan där traditionellt och västerländskt mode har influerat varandra i en ömsesidig 

växelverkan. 19 

 

 

 Tidigare forskning 
 
Jag har under detta arbete funnit en del vetenskapliga texter om Lolita men hittat mest skrivet 

i populärvetenskapliga böcker. STYLE DEFICIT DISORDER – Harajuku street fashion > 

Tokyo beskriver Lolita men huvudsakligen den inriktning som kallas Gothloli.20 Kawaii! 

Japan´s culture of cute tar upp ämnet men från två Lolitamodellers perspektiv och deras 

erfarenheter och funderingar kring stilen och kulturen.21 Från institutionen för bildpedagogik 

på Konstfack finns en examensuppsats från 2008, Tokyo no Hana – en studie av japanskt 

subkulturmode i Harajuku och Stockholm av Hanna Martinsson. Den behandlar streetstyle, 

                                                
16 Ibid, s. 219. 
17Polhemus, Ted (1994) Street Style- from sidewalk to catwalk. Thames and Hudson: London, s. 13 f. 
18 Ibid, s. 17. 
19 Ibid, s. 130 f. 
20 Godoy (2007) 
21 Johnson, Geoff & Okazaki, Manami (2013) Kawaii! Japan´s culture of cute. PRESTEL: Munich. 
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hur modet i stadsdelen Harajuku har influerat ungdomar i Stockholm och deras klädstil. 

Genom fotografier från Japan och Sverige analyserar hon stilarna semiotiskt, ett sätt att avläsa 

tecken och betydelsen av symboler. Examensarbetets designpedagogiska projekt var en 

japansk subkulturell festival på Lava i Kulturhuset i Stockholm. Vidare beskriver hon 

specifikt Gothloli-stilen tillsammans med flera andra japanska streetstyles.22 Liksom 

Martinsson är jag intresserad av hur klädstilarna används, men inriktningen på mitt arbete är 

smalare då jag fokuserar på Lolita.  

 

En fotobok som har varit inflytelserik i beskrivandet av Lolita visuellt är Gothic and Lolita av 

Masayuki Yoshinaga från 2007.23 Sophia Abigail Staite vid University of Tasmania har i 

masteruppsatsen, 2012, Lolita: Atemporal Class-Play, With tea and cakes undersökt Lolita ur 

ett ett slags lekperspektiv, hur Lolitor leker med en identitet, en air av aristokrati, en längtan 

efter en vardag utan arbete.24 Terasa Younkers artikel ”LOLITA: Dreaming, Despairing, 

Defying” ser på Lolita som en alternativ väg ut ur en alltmer stressad tillvaro för unga 

människor, ett sätt att vila i rosa tyll men som också innehåller stråk av svärta.25 Yuni 

Kawamura publicerade 2012 FASHIONING JAPANESE SUBCULTURES, en grundlig 

genomgång av de olika japanska ungdomsstilar som finns mestadels synliga på gatan i Tokyo. 

Hon argumenterar för att det finns ett samband, en växelverkan mellan Japans ekonomiska 

tillstånd och unga japaners kreativitet.26 

 

 

        BEARBETNING OCH ANALYS 

  

 En spretig stil - Workshop i Sverige 
 

Jag bjöd in till en Lolita-workshop på Konstfack i Stockholm en måndagskväll. De fem 

deltagarna fann jag dels via kontakter på min skola, del genom ett Lolitaforum på nätet där jag 
                                                
22 Martinsson, Hanna (2008) Tokyo no Hana – en studie av japanskt subkulturmode i Harajuku och Stockholm. 
Konstfack: Stockholm. 
23 Yoshinaga, Masayuki (2007) Gothic & Lolita. Phaidon: London. 
24 Staite, Abigail Sophia (2012) Lolita: Atemporal Class-play, With tea and cakes. University of Tasmania: 
Tasmania. 
25 Younker, Terasa (2011) LOLITA: Dreaming, Despairing, Defying. New York University: New York. 
26 Kawamura, Yuniya (2012) FASHIONING JAPANESE SUBCULTURES. Berg: UK, s. 4. 
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efterlyste informanter. Variationen i användningen av Lolita var stort, allt från de som provade 

på det första gången till de som klädde sig i Lolitakläder dagligen. Deltagarna var unga vuxna, 

från 19 år och äldre, boende i Stockholmsområdet. Workshopen var upplagd enligt följande: 

genomgång av workshop, kort presentationsrunda, diskussion av Lolita, enkät och avslutande 

fikaperformance. Jag hade lånat ett rum på min skola som jag inredde med röda soffor, stora 

pappersdekorationer som jag satte upp i taket, hjärtformade ballonger på golvet och ett bord 

fyllt av min mormors rosservis. Stämningen var god och jag försökte att inta rollen som 

diskussionsledare som fördelade ordet. Det var många olika ämnen som kom upp i samtalen, 

användandet, hur det ser ut och varför en använder det, omgivningens reaktioner och 

inställning, skillnader mellan Sverige och Japan, etc. När vi försökte att sammanfatta Lolita så 

märkte vi att det var svårt. Stilen är mångfacetterad och används på så många olika sätt att det 

kanske är en omöjlig uppgift att försöka reducera den till en enkel mall.  

 

Lolita verkar ge utövare en stor personlig frihet att uttrycka sig inom dess kulturella ramar. 

Hur ser de då ut? Ett sätt att beskriva Lolita skulle kunna vara genom att titta på dess 

modesiluett. Kjolen är oftast klockformad och uppbyggd av flera lager av tyll så att den blir 

stor och fluffig. Klänningen kan vara 

med eller utan ärm. Skorna ska matcha 

resten av kläderna och ofta är det just 

detta plagg som en Lolita kan utgå ifrån 

då hen försöker att sätta ihop en lyckad 

helhet. Vanligtvis används peruk och 

lösögonfransar, samt diadem eller en 

hätta på huvudet. Enligt mina 

informanter så är färgerna i en 

sammansatt dräkt av yttersta vikt. Det är 

inte ovanligt att det är två färger som 

dominerar, exempelvis vitt och rosa, 

eller att kläderna är uppbyggda kring ett 

tema, t.ex. högtider, desserter eller en 

viss saga. Accessoarer ska gärna matcha 

i färg och stil och omfattar bl.a. väskor, 

rosetter, strumpor, paraplyer och 
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gosedjur. Att hålla koll på Lolitamärken och när deras nya kollektioner släpps kom upp som 

en stor del av rörelsen. Det är en viktig del av kulturen som handlar om att hitta fördelaktiga 

köp, både av nya kläder och att fynda på den stora second hand-marknaden som finns för 

Lolitakläder. Under samtalet kom kopplingen till Nabokovs roman upp och enligt en deltagare 

berodde det troligen på att japaner tyckte att ordet Lolita var sött och använde det för att 

beskriva en söt klädstil. Kopplingen till sex eller att Lolitor skulle vilja vara sexiga förnekades 

helt av alla tillfrågad. Lolita är inte sexigt, uttryckte en deltagare, och om den kommentaren 

dök upp så skulle hen se det som en förolämpning. Workshopen avslutades spontant med en 

fotosession då vi tog enskilda bilder och gruppfoton tillsammans.  

 

 

  Strong Lolita - Workshop i Japan 
 
För workshopen i Japan samlades en grupp av sex Lolitor på Tokyo Zokei University där jag 

gick min utbytestermin höstterminen 2012. De flesta av dem var också tidigare japanska 

klasskamrater. Vädret var varmt och soligt så vi dukade upp en tebjudning på matsalens 

veranda med utsikt över de skogsklädda bergen bakom. Workshopen började med att flera av 

deltagarna stylade sig, lockade håret, bytte om och sminkade sig. Här skilde det sig åt mot 

workshopen som jag hade i Sverige då alla kom i fullt klädda och klara. Kanske berodde det 

på att de flesta i denna grupp kände varandra och ville klä sig ihop. En av mina klasskamrater 

var mycket hjälpsam med att sätta iordning scenen. Genom att drapera stolar, dekorera 

stängsel med ramar och fylla bordet med färgglada objekt så skapades det en stämningsfull 

plats att fika på. Hen hade innan fått se ett klipp från workshopen som jag hade i Sverige och 

enligt henom så skulle det vara intressant om de olika scenerna var representerade på sitt 

lands speciella sätt. Enligt henom var den svenska varianten mer stram och klassisk medan 

den japanska borde vara mer färgglad och dekorativ. Jag hälsade alla välkomna och förklarade 

upplägget, allt på japanska, om än en väldigt basal sådan.Vi fikade med te och vackra bakverk 

medan vi samtalade fritt. Mot slutet delade jag ut enkäterna som de fyllde i på japanska. Även 

denna gång avslutades workshopen med en spontan fotosession då vi tog enskilda bilder och 

grupporträtt. 

 

 Att kläder kan påverka en starkt märktes tydligt då särskilt en av deltagarna blev som nästan 

personlighetsförändrad då hen klädde sig i Lolita. Hen uppträdde väldigt blygsamt och talade 
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med klart tystare röst. En deltagare kommenterade att de var artigare mot varandra än vanligt. 

Vi talade även om att en kan vara en ”strong Lolita”, en feministisk stark Lolita. Det kom i 

samband med detta upp att för att vara Lolita som måste man vara stark då man hela tiden 

kommer att stå ut i mängden. Även i denna grupp var variationen stor i erfarenhet, från flera 

års vana till att prova Lolitakläder för första gången. Det kom upp i samtalet att det även finns 

många som klär sig Lolitainspirerat eller mixar Lolitastilen med nya trendiga kläder i 

Harajuku. Jag fick av det känslan av att klädkoderna inte var lika strikta i Japan. I ett samtal 

med en av deltagarna några dagar innan workshopen så nämnde hen att det är intressant med 

Lolita för att det är ett så japanskt fenomen och att det är roligt att människor i Väst blir 

inspirerade av det, när det ofta annars är så att unga japaner följer trender från Väst. 

 

 
 

 

 Blodet i min kropp – Enkäter 

  
Som avslutning för workshoparna fyllde de sammanlagt tio deltagarna i en enkät med nio 

frågor. Jag använde mig av denna form för att samla in så mycket material som möjligt om 
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Lolita, dels genom filmade samtal, dels genom att skriva. Ibland kom det upp andra saker i 

text än i det talade ordet. De japanska enkäterna fick jag hjälp med att översätta till svenska. 

Nedan följer en sammanfattning av svaren och nedslag på kommentarer som jag tycker är 

extra intressanta.  

 

Den första delen i min frågeställning berör själva användandet av Lolita, hur ser det ut? Är 

detta en form av iklädande som sker till vardags eller är Lolita något en klär upp sig i? Kanske 

skiljer det sig åt mellan Sverige och Japan, då skoluniformer används i det senare landet. 

Enligt mina informanter var och är användandet mycket olika. I Sverige skiljde sig det dagliga 

användandet stort. En person hade aldrig prövat att klä sig i Lolita medan det hos andra 

deltagare var mer vanligt, vissa klädde sig flera gånger i veckan. En person beskrev sig som 

en ”weekend Lolita” som klädde sig mest enligt teman, högtider eller vid konvent. I Japan 

skiljde sig också användandet i gruppen åt, för två var det första gången som de prövade 

Lolita- kläder medan det för två andra hade varit ett ofta använt mode men som de slutat med. 

En beskrev att hen klädde sig i Lolita enbart på helgerna eftersom hen arbetade i veckan.  

 
Inom Lolita finns det mängder av inriktningar, vissa trender, andra mer som utmejslade 

huvudfåror. De flesta av mina informanter verkade vara mest inriktade på Sweet Lolita, den 

inriktning som accentuerar det supersöta, oftast med pastellfärgade kläder med gulliga teman. 

Men även Gothic och Classic kom upp som populära och en deltagare skriver att hen gillar att 

uppfinna nya Lolitastilar t.ex. Pirate Lolita. Deltagarna i Tokyo var också mest intresserade av 

Sweet Lolita och Gothloli. En nämde att hen gillade att titta på Sweet Lolita men föredrog att 

klä sig i Gothic. Classic Lolita och Natural Lolita, en slags enklare form av Lolita, inga 

chockfärgade peruker används utan en tillämpar en mer dämpad palett,  kom också upp i 

svaren. En beskrev sin fäbless för Sweet Lolita-stilen som att den består av godis, djur och 

glitter och att den var som en vitamin som fick hen att känna sig lycklig! 

 
Det verkar finnas en allmän uppfattning om att Lolita enbart är till för unga flickor. Utövare 

som jag talat med vill dock bredda förståelsen av Lolita och menar att användandet är till för 

alla oavsett kön och ålder. Detta var alla från Sverige rörande överens om; att alla som är 

intresserade kan vara Lolitor. En deltagare nämnde att olika stilar passar till olika personer. 

Kawamura poängterar dock att kulturen domineras av flickor i Japan men att det inte finns 

någon bestämd ålder då det anses vara dags att sluta med stilen.27 För informanterna i Tokyo 

                                                
27 Kawamura (2012) s. 65 f. 
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var det lika självklart att vem som helst som är intresserad kan vara en Lolita. En skrev som 

svar på denna fråga att Lolita = hjärta! 

 
Ordet Lolita kan ha olika innebörd beroende på vem du frågar. Mina informanter nämnde att 

ordet står för en subkultur, att det är ett namn på en stil. Mer specifikt förklarade en att hen 

tänkte på flickighet i samband med ordet Lolita. En av de japanska deltagarna skrev att Lolita 

är hens liv, det är blodet som strömmar runt i hens kropp. En annan tyckte att ordet står för 

Kawaii girl (av japanska kawaii, ”söt, gullig”). En skrev att ordet för henom står för 

transformation och att Lolita är gränslandet mellan olika världar, på skiljelinjen. Två svarade 

liknande med förklaringar som att Lolita är essensen av begreppet ”flicka” och att Lolita är 

bilden av flickighet i människors hjärtan. 

 
 

Kawamura beskriver att ordet Lolita har fått en negativ sexuell konnotation, i väst kopplas det 

till Vladimir Nabokovs roman Lolita och i Japan till Lolita komplex eller Loli-con, båda 

inefattar en mans pedofila begär efter unga flickor.28 En informant skrev under denna fråga att 

detta är en koppling som Lolitarörelsen vill få bort. Alla svenska svar var nekande och 

uttryckte en vilja att ta avstånd från detta och överhuvudtaget kopplingen till något sexuellt. 

En svarade att det kan vara så att det framförallt är äldre människor som gör denna 

association. ”Ero-Lolita” nämndes som en stil inom Lolita som ska vara mer sensuell. En i 

Japan svarade att om äldre vuxna klär sig i Lolita så kan de få konstiga blickar från 

främlingar. Att det finns folk som kopplar det till sexualitet men att det inte påverkar hens 

användande, hen skriver att den aldrig tänkt sluta klä sig i Lolita. En annan svarade att det 

kanske finns en sexuell mening men att det är okej om det är så för vissa och för andra inte. 

En deltagare tog upp den psykologiska termen Lolita komplex, att det är något sexuellt men 

att hen inte tyckte att Lolita i sig är det. En annan tog upp att det inte bara handlar om män i 

denna fråga utan att det finns en stark beundran mellan kvinnor, som kommer till uttryck i 

modet.  

 
Den andra delen i min frågeställning berör hur Lolita omvandlar sina användare. Om det finns 

en koppling mellan hur en klär sig och ens beteende. En informant beskrev att hen kände sig 

trygg, en annan mer lekfull än vanligt och flera skrev att de kände sig som dockor eller 

prinsessor. En person från Japan skrev att hen kände sig stark, att Lolita är det mode som kan 

uttrycka hens personlighet bäst. En annan skrev att hen kände sig blyg men samtidigt glad. 
                                                
28 Kawamura (2012) s. 66. 
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Nervositet och rastlöshet kom också upp som känslolägen. Angående ens beteende så 

betonades lekfullhet och söthet i svaren från Sverige men också att en tänkte mer på att vara 

rädd om sina kläder, att inte spilla t.ex. Alltså ett mer försiktigt beteende. Ett svar stod ut 

genom sin direkthet och slagfärdighet: ” Jag ser mig alltid som Lolita oavsett vad jag har på 

mig”. En i Japan skrev att hen log oftare klädd i Lolita, en annan att det tog fram en feminin 

sida hos henom, en tredje att hen ville tala med en ljusare röst. 

 

Hur reagerar ens omgivning på att en går klädd i Lolita, finns det positiv och negativ 

uppmärksamhet kopplat till användandet. Här kom det fram att det bara var främlingar som 

behandlade en annorlunda när en går klädd i Lolita. Det kan vara negativ men också positivt 

riktad uppmärksamhet. En kan få frågor eller komplimanger, och att folk vill ta kort på en. En 

i Japan skrev att hen fick komplimanger och att det gjorde henom glad. Att folk blev 

överraskade för att hen inte var som vanligt kom också fram i svaren. Att en fick mycket 

konstiga blickar men att denna person tyckte om att inte passa in i miljön runt henom.  

 
Som avslutning ville jag veta vad användarna av Lolita själva fyllde ordet Lolita med, vilka 

var deras personliga associationer. Här kom många olika svar, en kategori som blev tydlig var 

gruppen som fokus: tillhörighet, samhörighet, gemenskap, subkultur, trygghet. Flera svar var 

kopplade till femininitet: docka, kvinnodominerande, en söt och romantisk stil. Andra svar 

betonade den fantasifulla sidan av Lolita: frihet, kreativitet, lekfullhet, snyggt, söt magi, en 

ingång till en annan värld, barnslighet som förut varit ett komplex men som nu upplevdes som 

något nostalgiskt, tjejigt hjärta för evigt!  
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 A different type of princess – Intervju i Tokyo 
 
En kväll i mars mötte jag upp en person och hens vän för en middag i Harajuku. Jag hade 

träffat personen en gång förut, på en konstutställning då hen berättade för mig om sitt intresse 

för Lolita. Jag berättade om mitt arbete och vi kom överens om att ses igen. Hen hade slutat 

att klä sig i Lolita och jag finner detta mycket intressant då jag funderar över vilka faktorer 

som spelar in vad gäller användandet, till exempel vad som påverkar en att börja eller sluta. I 

denna text har jag valt ut delar av intervjun, som jag har översatt från engelska, för att belysa 

de partier som är intressanta för min frågeställning. I båda intervjuerna har jag tagit bort en 

del talspråk och satt samman citat för att förenkla läsandet. När jag har satt in förklarande ord 

används [  ] för att markera detta och om det är en paus mellan stycken (…) . *   * står för att 

personen talar med skratt i rösten. Vi började denna intervju med att tala om hur just hen hade 

använt Lolita. 
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Informant 1: Jag använde det varje dag, var det en speciell dag så dekorerade jag mig extra 

mycket. Till vardags hade jag mer casual [kläder] och på helgerna mer dekorativt och vackert. 

 

I undersökningen är jag särskilt intresserad av hur Lolita används. Min informant förklarar 

hur detta tog sig uttryck för henom. 

 

Informant 1: Personligen så gillar jag inte mitt ansikte eller mina proportioner. Ett slags 

komplex och en avundsjuka för skönhet. En vän till mig klädde sig i Lolita och jag 

fascinerades av henne och ville vara som henne. Jag vill vara söt och Lolita är ett sätt för mig 

att bli söt. Jag har en längtan efter söthet och Lolita är ett medel dit. 

 

Jag:  Jag minns att du berättade för mig att du var mest intresserad av Gothic Lolita.  

 

Informant 1: Först var jag det men sen så blev det mer och mer Sweet Lolita, med märken 

som Angelic Pretty, Baby, the stars shine bright, Metamorphoses, Innocent world. 

 

Jag: Hur tänker du kring Lolita som ett mode bara för tonåringar eller kan folk över 30-40 

också bära det? Hur används det här [i Japan]? 

 

Informant 1: Jag tänker såhär: ungdom är dyrkat i Japan. Att vara ung är väldigt bra medan att 

bli gammal är något som är trist. Att vara ung är bra [och] så småningom blir en äldre och kan 

inte bära modet längre. Jag kan inte klä mig i Lolita längre för att jag är 30 år och…  

 

Jag: Vad skulle hända om du gjorde det? Skulle folk tycka att det var konstigt? 

 

Vännen: Att bära Lolitakläder är motsatsen till att betona det unga, unga flickor för mycket, så 

jag tycker att det är en bra sak att klä sig i Lolita efter 30-40 eller så. Men de gillar inte… Jag 

tror det är en slags punkkänsla. Mot samhället. 

 

Informant 1: Känner du till Novala Takemoto? Han är en författare. Han är en man och över 

40. Han är en väldigt vacker och feminin Lolita. Han skrev novellen Kamikaze girls 

(Shimotsuma Monogatari). Han bär märkena Milk och Baby, the stars shine bright, och jag ser 

inte det som ett problem. 
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I min undersökning av Lolita så har jag sett användningen mer och mer som en politisk 

handling, vare sig medveten eller omedveten av bärarna och att denna klädstil som är så 

mycket mer än den utger sig för är en aktiv demokratisk handling. Jag fortsatte intervjun med 

att fråga om hur det kom sig att hen slutade bära Lolitakläder. 

 

Informant 1: Först klädde jag mig i punk, i gymnasiet. Och jag gillade visual kei. Många 

visual kei-fans klär sig i Lolita. Märkena Sex pot revenge och Sexy Dynamite. Gothic, silke, 

helt i svart, och jag använde inte kjolar. Min längtan efter skönhet och söthet växte när jag såg 

min vän klä sig som Lolita och jag ville bli som henne. Jag började jobba och till vardags, till 

jobbet kan jag inte vara klädd i Lolita. Gradvis så slutade jag med det men jag gillar 

fortfarande att se Lolitor. 

 

Informant 1: Personligen så tror jag att Lolita har en dubbel betydelse. För vissa gillar sött och 

gulligt med spetsar och band, andra gillar heavy metal och tunga, mörka saker. Kimo kawaii, 

läskigt och gulligt. Två sidor blandade. Jag bar 6 % DOKIDOKI [japanskt klädmärke] när jag 

var 20 år. Jag är nu 27, lika gammal som min vän. 

 

Denna kontrasterande färgpalett som finns estetiskt inom Lolita, med det mycket mörka i 

kombination med det supergulligt söta visar på det breda spektrum som tillåter Lolitor att 

uttrycka sig fritt och efter eget önskemål. 

 

Informant 1: Endast en aspekt är för enkelt, det är inte tillräckligt intressant. 

 

Min informant fortsätter att beskriva denna dubbelhet som ett glapp, en skevhet som gör det 

hela intressant. Hen liknar det vid en mille fuille, eller en Napoleonbakelse som vi kallar den i 

Sverige,  som består av mängder med flortunna lager spröd smördeg som tillsammans bildar 

en sockersöt helhet. Jag har under min undersökning funderat på huruvida Lolita fortfarande 

kan ses som en subkultur eller om den har vuxit och förflyttat sig till den mer kommersiella 

populärkulturens sfär. 

 
Informant 1: Exakt där de som använder modet är, där kan det vara få, så på det sättet kan 

man nog kalla det en subkultur. Men som Kyary Pamyu Pamyu [en japansk popartist], det är 

big buisness. Vanligt folk använder inte Lolita men de gillar att se Lolita fashion. 
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Avslutningsvis samtalade vi om Alice i Underlandet, den saga som verkar så omåttligt 

populär bland Lolitor. Motiv ur sagan syns som dekoration på mobilskal, väskor, speglar, 

tyger och det finns caféer med Alice-tema i Tokyo. När jag nämner detta svarar hen att Alice 

är som en bibel för Lolitor. 

 

Informant 1: Ja, som en bibel. Askungen, Snövit och Törnrosa är väldigt passiva. 

 

Vännen: Men Alice är så aktiv! 

 

Informant 1: De andra prinsessorna behöver män. Jag tror att Alice är en annan sorts 

prinsessa. Hon sitter inte och väntar men är på väg. Underlandet är en parallell till den 

verkliga världen och den världen kan vara väldigt farlig. Lewis Caroll var Alices lärare och 

han ville…  

 

Vännen: Uppmuntra henne att leva i den verkliga världen, för den verkliga världen kan vara 

farlig ibland, det är en parallell historia, hans [Lewis Caroll] uppmuntran. 

 

Kanske fungerar sagan om Alice som en personlig metafor för ungdomar, ett sätt att ta sig an  

den position som Lolitor världen över befinner sig i, den utmanande uppgiften i att vara en 

stark individ i en nutid som ibland kan te sig surrealistisk och svårförståelig. 

 

 

 Det omöjliga i flickkvinnan – intervju i Stockholm 
 
 
Jag mötte upp med en person som brukade klä sig i Gothloli på konditori Ritorno i 

Stockholm. Även denna intervju är upplagd så att jag valt ut det som jag anser var intressant 

för min frågeställning. Innan mötet funderade jag mycket på vilka minnen och associationer 

informanten hade rörande Lolita. Jag såg fram emot att höra hens syn på femininitet och hur 

det just tar sig uttryck i Lolita. Vi talade om femininitetens dåliga rykte och hur lite det 

egentligen skrivs om detta. 

 

Informant 2: Att se femininiteten som någonting som har en agens bakom sig, en aktiv 
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handling, ett aktivt görande istället för någonting som ett svar på något annat. 

 

Jag berättade om de reaktioner jag brukar få när jag vill diskutera Lolita, hur dess utpräglade 

söthetsestetik kan avskräcka folk och få dem att koppla det till något undergivet. 

 

Informant 2: Jag tänkte på en av dina frågor med kopplingen till romanen [Lolita] och det 

tänker jag är typiskt för hur feminina yttringar eller Lolita ses. Det ses alltid som ett svar eller 

en reaktion på en patriarkal makt, den syns alltid förhållande till den, den är aldrig någonting i 

sig själv. Eller det är den enda koppling den har, den enda betydelse eller värde som den kan 

ha. Och det är det som kanske är spännande med Lolita, att det är det den gör. [Det] har jag 

tänkt på nu i efterhand. Varför jag själv var så inne [i det]. Varför jag tycker [det]. När jag höll 

på analyserade jag inte direkt utan det var något jag gjorde och sen i efterhand kan jag undra 

varför. Men tänker att det är på något sätt just det, att maximera det unga, det feminina, allt 

som egentligen det här samhället efterfrågar, på något sätt. Kvinnlig skönhet är kopplat till 

ungdom så himla starkt. Femininitet är kopplat till en passivitet, en maktunderordning och det 

är som att alla de här sakerna efterfrågas men bara i en lagom mängd och om det blir såhär 

maximerat så blir det en slags osäkerhet, någon slags oklarhet, folk blir frustrerade, 

provocerade. [skratt] ”Vad håller du på med? Det här ska du bara vilja lite grann! Fattar du 

inte att du blir för mycket! Du måste liksom lugna ned dig. Det är ingen som gillar det här.” 

 

Vi samtalade även om hur det kom sig att hen började använda Lolitakläder och det kom fram 

att det var via den mörkare och dystrare gothkulturen. 

 

Informant 2: Och det var också ganska laddat att jag bodde i en småstad och blev liksom den 

[personen]. Och sen så var det när jag skulle ta studenten så skulle man köpa någon slags 

klänning då och då tänkte jag: ”nu har jag en chans att köpa något konstigt plagg som jag 

aldrig skulle [köpa]”. Och jag vet inte varför men då kunde man köpa såna klänningar från 

Japan och det var det första jag köpte utomlands på internet, så jag var lite nojig över att 

betala med kreditkort. Skulle det komma fram? Jag fick Google Translatea deras hemsida. Det 

var Baby, the stars shine bright. Och jag satt där och kollade liksom jättelänge och skulle välja 

ut någonting och sen kom den i ett paket som såhär luktade lite konstigt och inpackat jättefint 

i olika cellofanpapper. 

 

Jag: Det låter som en skatt. 
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Informant 2: Ja, och sen, då var jag 
liksom fast. Och det var så himla 
häftigt. 
 
Under hela min undersökning så har jag 

märkt att det mörkare uttryck som 

kallas Gothloli är mindre kontroversiellt 

än den ljuvt pastellpudriga Sweet 

Lolita. Att bära Sweet kan bli mer 

ifrågasatt och utstirrat av omgivningen. 

 

Informant 2: Visst, det är ännu mer 

Lolita på något sätt. Medan gothen 

alltid har någon slags androgynitet, att 

man ändå [tittar] efter det på något sätt. 

 

Vi talade om att det kan ha koppling till 

den svarta färgen, att den ses som mer 

seriös och stilren, att den upplevs som 

mer estetiskt okej. 

 

Informant 2: Just det. Och sen så kan jag tänka mig att kanske här [i Sverige] att folk förstår 

den här svartrockaren, de förstår syntharen eller gotharen och vad det är. De kan relatera till 

en ungdomskultur som klär sig i svart. Det kan man förstå. Men, och speciellt då också att den 

är mer mansdominerad, medan som en Lolitakultur med kvinnor som skulle klä sig i rosa, det 

kanske är mer obegripligt: ”Varför skulle de göra det? Varför skulle de vilja göra det själva?” 

 

I denna text och i min personliga utveckling så har idén om att vi till vissa delar konstruerar 

oss själva varit en stor ögonöppnare för mig, att se att t.o.m. ens klädval är en politisk 

handling. Min informant är också inne på detta. 

 

Informant 2: Jag hade idéer ganska länge, eller jag har fortfarande idén, om att ens 

personlighet eller ens identitet eller ens självbild, den kan göras. Det är inget som är. Det är en 

medveten praktik och om jag handlar på olika sätt eller gör olika avvikande val så kommer 
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det också att forma mig. Men å andra sidan är det också väldigt ansträngande för det kräver på 

något sätt att, det inte går att sjunka in i sitt inre och bara vila där. Det måste liksom ut hela 

tiden. Jag hade flera år när jag ville vara väldigt extrovert eller excentrisk och sen bara helt 

plötsligt inte orkade det längre. Ville glida in i bakgrunden och vara tråkig ett tag. 

 

Vi talar om att detta kan ha varit den utlösande faktor som gjorde att hen slutade att klä sig i 

Lolita. 

 

Informant 2: Det var någon slags trötthet som kom över mig, att jag kände mer att nu vill jag 

iaktta världen [skratt] Och det kan man inte göra om det är man själv är den som syns hela 

tiden. 

 

Samtalet gled över till att handla om Lolita som en identitet utöver den faktiska klädstilen. 

Går det att tänka så? Finns det fler lager än bara klädernas yta på Lolitan? 

 

Informant 2: Verkligen. Absolut, för jag tror att fortfarande i mitt liv så bejakar jag det sköra 

och det sårbara. Vill inte mota bort det. 

 

Jag frågar om hen kopplar dessa värden till att vara Lolita. 

 

Informant 2: Ja, sårbarhet, skörhet, jag vet inte. Någon slags ambivalens. Att låta saker kunna 

vara två saker på samma gång. Att det är okej. […] Jag tänker att startskottet för mig 

egentligen var när jag fick tag på den här asdyra klänningen och att det, jag vet inte ens om 

det hade behövt vara så, men jag minns att det kändes så himla maxat att ha på sig den. Att jag 

ville, det var det. Känslan att gå omkring i den var liksom det som fick mig att gå in för det.  

 

Jag ber henom att förtydliga vilken typ av känsla det var. 

 

Informant 2: Dels finns det ju någon slags gemensam känsla med att känna sig utklädd, eller 

uppklädd eller att känna att man iscensätter någonting. Det är en väldigt specifik, ungefär som 

att ens uppenbarelse insisterar på någonting hela tiden. Men med just specifikt Lolitakläder så 

känns det… Det är någon slags mjuk känsla. Det känns väldigt bekvämt och kanske tryggt 

också på något sätt. 
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Vi går vidare och diskuterar flickkvinnan, hon på gränsen, hon som svajar mellan barn och 

vuxen, hon som vill äta kakan och ha den kvar. 

 

Informant 2: Vad tänkte jag på idag? Just det, jag läste ju lite om, jag tänker lite på det här 

med romanen Lolita och Sara Stridsbergs Darling River, så läste jag någon recension av den 

[Darling River] av en som hade skrivit såhär: […] ”porträtt av kvinnan som måste vara barn 

men som inte får vara kvinna.” Det är någon slags omöjlig position. Hon ska vara ett barn 

men hon kan inte vara ett barn. Men det är samtidigt ett krav på att vara kvinna men att 

kvinnan är [i] en omöjlig position på något sätt därför [att] kvinnan har alltid ett underläge i 

sig. Att det är någon slags återvändsgränd där tänker jag. Just såhär. Barnet som inser att det 

måste bli kvinna, att det är något slags trauma, det blir någon slags plats att fastna i eller att 

jag tänker att det på något sätt är en återvändsgränd på många sätt. 

 

Jag nämner att Stridsbergs bok är en sådan som jag skulle behöva läsa om igen. 

 

Informant 2: *Vet inte om det här är något slags sätt att lajva sig in i det.* [skratt] Att vara 

fast, att bara sätta sig i den återvändsgränden och bara omfamna den och bejaka den och på 

något sätt bara… Och så, vad ska man säga, trycka upp den bilden i ögonen på folk, visa på 

det omöjliga i… [Jag] vet inte… 

 

Visa på det omöjliga i flickkvinnan, fyller jag i. 

 

 

  TOLKNING OCH RESULTAT 

  

 Lolita som performance 
 

I min frågeställning tog jag upp tre aspekter av Lolita; hur används Lolita (görandet), hur 

omvandlar det utövarna (transformationen) och kan Lolita vara ett subversivt motstånd 

(effekt/agens) En Lolita skrev under workshopen i Sverige att hen är Lolita oavsett vad hen 

har på sig. Detta svar är mycket intressant och ger stöd för min tanke om att Lolita är mer än 
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en klädstil. Den är ett medel till ett högre mål, en språngbräda, en passage till något annat. I 

mitt syfte tog jag upp frågan om Lolita som ett slags outalat performance. Frågan som följer 

är då är: vad är ett performance? Nationalencyklopedin definerar ”performance” 

som ”bildkonstform med rötter i den tidiga modernismen, där konstnären själv framför verket 

inför publik”.29 Att med sin kropp, sina performativa handlingar framföra sitt verk, sin Lolita 

inför en publik, på den vardagliga scen som vi interagerar via enligt Goffman, skulle då kunna 

ses som ett performance. Hur används Lolita var min frågeställning i början av denna text. 

Lolita verkar enligt mina informanter användas som ett sätt att bli trygg, bli mer lekfull, känna 

sig söt, glad, stark, sprudlande m.m. Det är som en av de japanska deltagarna skrev ett verktyg 

för transformation.  

 

Om vi kan se på Lolita som ett vardagligt performance, en maskerad i rosa och svart, ett sätt 

att förhöja det vardagliga nuet, kan det vara ett sätt att se annorlunda på femininitet. Kan vi 

också börja se annorlunda på femininitet och dess sociala koder, och därmed se annorlunda på 

de som använder Lolita. Vi kan se det som mod, som en aktiv handling, en rebellisk handling, 

ett motstånd. Eller som Ulrika Dahl, docent i genusvetenskap vid Södertörns högskola, skriver 

i sin essäsamling Skamgrepp: ”Ja, den allvarsamma leken med attributen som kodas feminina 

är inte sällan en fråga om mod, både i det privata och det offentliga”. 30  

 

                                                
29 Nationalencyklopedin (onlineversion), http://www.ne.se/performance 2014-06-10 
30 Dahl (2014) s. 287. 
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 Lolita som gränsöverskridande 
 
Under min vistelse i Japan funderade jag mycket över Lolita som en sprängare av gränser, 

eller i alla fall som ett steg förbi de sociala normer som råder i de länder där jag samlade in 

min empiri. Jag som queer, vit kvinna över 30 år har en viss utgångspunkt. Jag har en 

arbetarklassbakgrund men har gjort en klassresa för att nu betrakta mig som medelklass: jag 

studerar på en konsthögskola och äger min bostad. I Japan såg jag personer i stadsvimlet som 

jag kodade som Lolitor och som jag gissade var över 30 år. Att se dem gjorde mig mycket 

glad och samma känsla kände jag när jag såg de som jag tolkade som män som klädde sig i 

Lolita. Enligt samtliga som fyllde i min enkät så borde varken kön eller ålder vara ett 

problem, ett hinder för att klä sig i Lolita.  

 

Dahl skriver i  Skamgrepp om hur drag queens har ett försprång när det gäller att iscensätta 

kvinnan, det häpnadsväckande i att genus i själva verket alltid är en form av drag och hur 

kopiornas kopia förvillar och förleder: ”Om femininitet inte kan härledas till en kvinnlig 
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kropp, vilka andra kopior av kopior kan vi tänka oss?”31 Dahl beskriver vidare att femme kan 

ses som en ständigt föränderlig identitet, en identitet som inte behöver följa rigida dikotomier: 

god eller ond, ljus eller mörk, femme eller butch. Istället lever den sitt eget liv, förändrar sig 

ständigt och är en personlig feministisk figuration.32 I min förståelse och i mitt undersökande 

av Lolita så har jag funderat på om en skulle kunna se på Lolita som ett slags performativ 

femme-drag. Dahl beskriver femme-drag som en dissonans i förhållande till normativ 

femininitet, ibland mellan föreställt kön (det stereotypa) och uttryckt genus (det 

performativa).33 Kawamura skriver om det ofta förekommande åsidosättandet av flickor och 

kvinnors perspektiv när det kommer till studier av subkulturer. Hon poängterar att detta gäller 

även geografiskt, att studierna tenderar att ha ett västerländskt fokus utan multikulturell 

förståelse. 34 Denna studie rör sig geografiskt och fysiskt över många gränser, vilket är 

passande då Lolita är en global aktör. 

 

 

 Lolita som identitetsbygge 
  

I den här undersökningen har jag involverat mig rent fysiskt genom att klä mig och använda 

Lolitakläder, mestadels Gothic Lolita men också Sweet Lolita. Med denna upplevelse blev jag 

tydligt varse den konstruktion som kläderna skapar och som bygger en alternativ identitet åt 

mig. En del av undersökningen var att besöka Maison de Julietta i Tokyo, en Lolitasalong i 

det exklusiva varuhuset Laforet i centrala Harajuku. Där går det att boka en session på ca en 

timme för att få hjälp att klä sig som Lolita, bli sminkad, få en ny frisyr eller peruk och bli 

fotograferad med en professionell fotograf. Allt detta görs i en rosa sockersöt miljö med Alice 

i Underlandet-referenser. Eftersom jag är av storlek västerländsk modell och längre än de 

flesta japaner så var utbudet av kläder som passade mig begränsat. Jag prövade en mörkblå 

klänning som var för liten, tog sedan en ljust lila som fungerade på grund av inbyggd resår. I 

denna ritual, att klä sig i flera lager underkjolar, tunn blus, matchande strumpor och skor, 

händer något. Jag blir en annan. Eller blir jag mer mig själv? Jag märker att jag blir mer till , 

mer närvarande och uppmärksam. 

 

                                                
31 Ibid, s. 277 
32 Ibid, s. 278.  
33 Ibid, s. 289.  
34 Kawamura (2012) s. 2.  
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Ulrika Dahl skriver i Skamgrepp om utklädningslådan och hur den för henne som liten var en 

skatt.35 Denna känsla delar jag och är för mig i påklädandets ritual fortfarande närvarande. En 

slags pirrande upphetsning, om hur jag kommer att se ut, hur folk kommer att titta på mig. Är 

jag fin, söt, vacker? Ibland spelar det heller ingen roll vad omgivningen tycker utan det är 

kläderna som gör något med mig, inuti. I intervjun med informanten från Tokyo nämner hen 

sitt komplex för sitt utseende, sin kropp. Lolitaklädernas siluett erbjuder en ny kropp, ett nytt 

sätt att bygga och omforma sig själv. I sin genomgång av viktorianskt och edvardianskt mode, 

Victorian and Edwardian Fashion: A Photographic Survey, noterar Alison Gernsheim just 

denna fördel med det voluminösa, extravaganta modet under krinolinens era under sent 1800-

tal och tidigt 1900-tal.36 I samlingen av fotografier från över- och medelklassen i Väst under 

1800-talet ser vi den för Lolitor så välanvända siluetten. Vissa fotografier är som tagna från en 

nutida Lolitas garderob med enorma kjolar, uppfluffad av lager med stärkta underkjolar, 

krinoliner, långa ärmar, band, hättor med dekorationer och spetsar i mängder.37 Detta var 

kläder gjorda för inaktivitet och fritid, inte för arbete eller aktivitet, och därför är det de högre 

ståndens människor som har blivit fångade på dessa bilder.38 Tillbaka i Lolitasalongen Maison 

de Julietta visar den tydligt på hur kommersialiserad Lolita under senare år blivit. Men den 

ger också, enligt min informant, ett alternativ till de aspirerande Lolitor som inte har råd med 

den ibland så kostsamma stilen, eller av andra anledningar inte kan, att få pröva på och under 

en timme drömma sig bort till ett spetsprytt jag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
35 Dahl (2014) s. 49. 
36Gernsheim, Alison (1963, 1981) Victorian and Edwardian Fashion: A Photographic Survey. Dover 
Publications, Inc: New York, s. 23. 
37 Gernsheim (1981) illustration 23 och 24. 
38 Ibid, s 22. 
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 SLUTDISKUSSION 

 

 

 Rokoko Riot Girls! 
 

Den överdrivna, socker-med-extra-allt, gulligt-gånger-tusen, dockiga superflickan som Lolita 

är, kommer att fortsätta slå sin omgivning med häpnad, beundran, undran och avsky. Jag ser 

Lolita som en motbild, en nidbild, en kvinna eller flicka förvrängd, förskjuten och framförd på 

ett sätt som tar plats, kräver plats, är plats. Som en av informanterna från Japan uttryckte det 

så är det blodet i hens kropp. Femininitet har på många sätt ett dåligt rykte, associerat till just 

och enbart ytan. Att vara feminin har inom feministiska kretsar setts som något misstänksamt, 

oseriöst och ytligt. Dahl skriver att vi har lärt oss att förknippa femininitet med narcissism, 

underordning, passivitet, konsumism, förförelse, dumhet m.m.39 Detta tror jag är en direkt 

koppling till varför många betraktar Lolitan med skepsis. Varför vill man se ut sådär? Vill hen 

vara ett barn? De feminina koder som används av Lolitan signalerar för många en förlegad 

kvinnosyn, ett litet barn, en underordnad varelse. Dahl skriver även att vi måste se på 

femininitet på nya sätt, på annorlunda sätt och att femininitet är hårt arbete.40 Det är en 

politisk handling att klä på sig en stor spetsprydd klänning och paradera ut med den i världen. 

Vare sig du definierar dig som kvinna, man, intergender eller trans så kan Lolita fungera som 

en lek med identitet genom klädlådans magiska ritual.  

 

 

 Maximalism och exhibitionism 
 
Vare sig vi klär oss enbart för oss själva utan åskådare eller om vi klär oss inför ett möte med 

en annan människa så klär vi oss för en scen. Om en ser på vardagens händelser som 

dramaturgi så är våra handlingar och kroppar hela tiden inbegripna i ett skådespel för att 

övertyga vår publik om våra intentioner. Vi kan vara på scenen eller så har vi gått av den, men 

vi är hela tiden steget före och utvärderar och analyserar vår effekt på omvärlden. Att vilja bli 

betraktad och vara exhibitionistisk anses ofta vara negativt. Det ses som att en vill ha 

uppmärksamhet, vara för mycket eller ta för mycket plats. Genom att klä sig i Lolita tar en 
                                                
39 Dahl (2014) s. 20 
40 Ibid, s 20. 
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både plats rent fysiskt men också mentalt. Fysiskt på grund av att de många lagren av kjolar 

som gör att ens omkrets ökar och ens svängrum blir större. Mentalt då hela ens uppenbarelse 

sticker ut från normen. Att bli betraktad verkar vara en oundviklig del av Lolita som dess 

användare säkert upplever mycket olika. I enkäterna från båda Sverige och Japan kom det 

fram att en kan få konstiga blickar, uppmärksamhet från främlingar som upplevs både roligt 

och jobbigt. Lolita sett som en av dessa ”styletribes” som Polhemus benämner kan fungera 

som en förklaringsmodell till denna klädkulturs ihärdiga socialiserande. Polhemus förklarar 

uppkomsten av styletribes som ett fenomen som uppkom då traditionella sociala grupperingar 

försvagades alltmer efter andra världskriget och att dessa nya grupper då kunde fungera som 

en ny familj genom att fylla det vakuum som kan uppstå när en person i tonåren försöker att 

frigöra sig från sin bakgrund.41 Genom olika forum på internet anordnar Lolitor s.k. meet ups 

som fungerar som ett slags levande catwalk där Lolitor möts vid en bestämd plats, promenerar 

ihop till ett café, en utställning eller något annat event. Ofta bestäms ett tema för kläderna, 

som kan vara två färger, en högtid eller ett tema som passar det ställe dit de ska gå. Att 

gruppera sig på detta sätt, att finna tillhörighet i en stil som just kommer från gatan, kan vara 

ett demokratiskt och aktivistiskt förhållningssätt. Att tillsammans skapa ett tryggt rum för 

iscensättning. 

  

  

Söthet som motstånd 
 
I min frågeställning tar jag upp Lolita som ett subversivt motstånd. Detta motstånd tar sig 

uttryck i maximalismen, sötheten, och färgvalen. Att koppla färgen rosa till motstånd är något 

som genusforskaren Fanny Ambjörnsson gör i ROSA Den farliga färgen. Hon beskriver rosa 

som färgen som i huvudsak nuförtiden associeras till det som vi kodar kvinnligt; 

underordning, passivitet, fjollighet. Genom att använda färgen fel, otraditionellt, så sätts den 

in i en politisk kontext och blir ett medel för motstånd.42 Inom Lolita används rosa kanske 

framförallt av Sweet Lolita- användare, där den konnoterar en ljuv flickighet men som i dess 

maximerade Lolitaform visar på en estetik bortom snäll och lagom.  

 

Lolita kan ses som ett slags vardagligt performance, som ett sätt att visa upp det omöjliga i 

                                                
41 Polhemus (1994) s. 14. 
42 Ambjörnsson (2011) s. 220 ff. 
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kvinnan, i kvinnorollen. Dahl ställer 

frågan angående femmedrag: ” Blir 

femininiteten tillslut en parodi på sig själv, 

en kommentar till sin egen underordning, 

sitt eget överflöd?”43 Imitationen i drag, 

att sätta fingret på patriarkatets blinda 

fläckar, gör den till ett medel att politiskt, 

aktivistiskt, arrangera sig själv i en 

subversiv position. Söthet som motstånd, 

att sockra sin uppenbarelse för mycket, så 

mycket att det ilar i tänderna på 

omgivningen, är ett sätt att visa på det 

omöjliga i kvinnorollen, ett sätt att i 

parodin, i imitationen, i maximalismen 

peka på felet och säga: ”Nej, det här går 

jag inte med på. Jag vägrar. Jag är hellre 

för mycket. Jag passar inte in i er mall.  

Jag spränger den. Mina kjolar får inte 

plats.” 

 

Dahl skriver om ”femme-bodiment” (av embodiment, ”förkroppsligande”), hur vi kan se på 

femininiteten utan att fokusera på yta och hur vi kan se femme som en feministisk figuration. 

Dahl förklarar det begreppet med ett sätt att via det skrivna ordet och det analyserande 

tänkandet föreställa sig att det finns många olika sätt att förstå subjekt på.44 Dahl placerar 

femininiteten i en queer position mellan kropp och vetenskap.45 Informanten i Stockholm 

nämnde upplevelsen att vara för mycket, att ta alla dessa feminint kodade attribut och förstora 

upp dem, använda dem för mycket, för stort, för fel och att detta rubbar den normativa 

uppfattningen av hur människor bör uppföra sig och klä sig. Hen menade att hela tiden 

försöka klara alla test och att nå upp till alla krav som ställs för att vara en riktig kvinna är en 

återvändsgränd. Som Lolita så vägrar en helt enkelt att acceptera detta, sätter sig ned och 

vägrar gå. Lolitan vägrar men samtidigt tar hen sig an allt detta sockersöta, slukar det och 

                                                
43 Dahl (2014) s. 288. 
44 Ibid, s. 298 f. 
45 Ibid, s. 316. 



 34 

kräks upp det inför omvärldens chockade ögon. Lolita kan vara ett sätt för människor att 

synas utan att sexualiseras i ett forum för förvandling, en lekplats, ett tryggt rum, en fristad. 

Kawamura beskriver hur personer som klär sig i Lolita upplever att detta påverkar deras 

beteende, hur de blir stärkta och känner sig säkrare. Hur Lolitor klär sig för varandra, riktat 

mot varandra i subkulturen, att klädstilen är ett yttre uttryck för en inre personlighet som 

genom Lolitakläderna får en chans att blomstra och tillfälligt påverka bärarens personlighet.46 

 

Jag vill i framtiden se fler arbeten, konstnärliga och vetenskapliga, gjorda av Lolitor själva, 

där de beskriver sin tillvaro, där de funderar över maktstrukturer och konventioner. Att 

fundera kring Lolita i didaktiskt syfte gör att jag som blivande bildlärare ställer mig frågor 

kring hur jag ser på femininitet, queer och identitet. Vilka värderingar överför jag i min blick, 

mitt tal och min kroppshållning? Som medresenär med mina elever vill jag verka för ett 

kritiskt, aktivistiskt och demokratiskt förhållningssätt i klassrummet. Lolitas visuella, 

estetiska och överväldigande expressivitet ger oss möjligheter att utforska dessa livsviktiga 

frågor i ett sammanhang där subjekt inte är stöpta i samma form, där vår förståelse av identitet 

är flytande och formbar, inte fast och statisk. Kan vi som aktiva medaktörer och medresenärer 

införliva detta i vår vardag vare sig vi är föräldrar, vänner eller skolpersonal? Kan vi ta med 

detta tänk in i vår vardag, in i klassrummet och förmedla denna spetsprydda variant av 

demokrati till våra elever? Då har vi verkligen kommit någonstans. 

                                                
46 Kawamura (2012) s. 69 f. 
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