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Abstract
We seem to live in a sexualized society today, which has sparked a feministic debate about how to
deal with this matter. This discussion captures opinions about the sexualization of the female body
as objectifying all the way to viewing the embodiment of female sexuality as a riot and everything
in between. In this paper I am going to investigate the practice twerk and whether this practice can
be described as feministic. Twerk contains the tension I referred to above. In this paper I will be
applying three feministic perspectives: a governmentally perspective, a performative perspective
and a girlie feminism perspective. I will investigate whether twerk can be viewed as reproducing
anti feministic gender roles through sexualized subjectifying, and how the power structures of
society influences the individual’s choices. I will investigate twerk as being a gender performance,
deconstructing gender into components that can be put together in subversive ways. Lastly I will
look at twerk as a way of reclaiming feminine things with a focus on reclaiming an active female
sexuality.
I investigate this empirical based on chosen twerk videos and by comparing with studies of a
similar practice, pole dancing. I find that agency seemes to play an important role in the debate of
whether a practice is viewed feministic or not. This leads to a discussion of how agency is
constructed differently in the different perspectives that I’m using, which makes it hard to make a
conclusion about a practice embedded in a different context, than the one in which the critical term
for the discussion was constructed.
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I.

Indledende afsnit
1. Introduktion til opgaven
”Slut is now a compliment… All the dudes wiggle your dicks for Brooke Candy

All the hoes jiggle your tits for Brooke Candy” (Brooke Candy, 2012).
Brook Candy bruger sin seksualitet som sit udtryk, når hun performer sig selv som offensiv
feministisk rapper. Hun vælger at bruge sin krop, identitet og seksualitet til at rykke ved normerne
og er aktiv bruger og iscenesætter af et sprog og et patriarkalsk system, som kvinder ellers har været
passive ofre for, mener Ralf Christensen, der er musikredaktør på Dagbladet Information (Ortman,
2015). Dette bryder på flere måder med, hvad man tidligere har forstået som feminisme.
I august 2013 twerkede sangeren Miley Cyrus til MTVs Video Music Awards og skabte massiv
opmærksomhed og debat omkring dansen "twerk". Det, der især har provokeret og skabt
uenigheder, er dansens seksuelle karakter, og den måde kvindelige twerkere synes at bruge deres
seksualitet på en bevidst, dominerende og aggressiv måde (Lund, 2013)1.
Efter denne optræden blev ordet twerk optaget i ford Dictionaries: “Dance to popular music in a
sexually provocative manner involving thrusting hip movements and a low, squatting stance”
(“Twerk”, 2013). Kvindekroppen er traditionelt i et patriarkalsk samfund et passivt objekt,
hvorimod manden og hans krop er den aktive agent. If. Lillian Munk Rösing, Lektor i
Litteraturvidenskab på Københavns Universitet, tager kvinder som Brook Candy kroppen og dens
seksualitet tilbage ved at træde ind i den position, som systemet har skabt til dem, den position der
har været undertrykt og passiv, og så gør de den til noget, de bruger aktivt (Ortman, 2015). Ved en
aktiv brug af en ekstrovert seksualitet til at skabe en bemyndiggørelse af sig selv foreslår Ralf
Christensen, at tøjte-æstetikken bliver empowerment for kvinder (Ibid.). Kan det samme siges for
Miley Cyrus’ twerk optræden? Ralf Christensen fortolker brugen af ”tøjte-æstetikken” og en
ekstrovert seksualitet som empowerment for kvinder, men er det ensbetydende med, at det er
feministisk ?

1

Lund, S. Musikredaktør hos Politiken.
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Vi lever i dag i en kultur, der i stigende grad er optaget af sex, samtidig med at sex er blevet mere
og mere synligt i det vestlige, senmoderne samfund. Feona Attwood, professor i kulturstudier,
medier og kommunikation beskriver dette som en seksualisering af kulturen (Attwood, 2009).
Underholdnings-, reklame- og marketingsindustrierne afhænger i høj grad af seksualiserede billeder
(Lin, 1998), og mange af de store kunst- og litterære værker omhandler sex (Pease, 2000). Attwood
beskriver, hvordan seksualisering af samfundet er knyttet til måderne, hvorpå grænserne imellem
det offentlige og det private har ændret sig i vores kultur. Vi har herved udviklet en ny form for
”offentlig intimitet” bl.a. ved brug af de nye sociale medier (Attwood, 2009).
Seksualpolitik og seksualisering har længe skabt debat blandt vestlige feminister, bl.a. i ”the sex
wars” i 70erne og 80erne (Duggan & Hunter, 1995.).
Der er genopblusset en debat om, hvordan kvinder i det seksualiserede samfund selv foretager
seksualisering, objektivering og kommercialisering af deres egne kroppe. Der er uenighed blandt
feminister om, hvorvidt denne seksualisering repræsenterer en positiv udvikling for den kvindelige,
seksuelle subjektivitet eller et skridt tilbage for ligestillingen (Attwood,2009).
Nogle feminister er kritiske overfor seksualiseringen og sammenligner den med den objektivering
af kvindekroppen, som de selv har kæmpet/stadig kæmper imod (Borah & Nandi, 2012). Andre
omfavner den kvindelige seksualisering som reclaiming2 og validerer denne position som en måde
at udøve modstand imod patriarkatet på (LeMoncheck, 1997). Denne opstilling er en smule
karikeret, da der selvfølgelig også findes positioner imellem objektivering og oprør.
En feminist defineres af forfatteren Chimamanda Ngozi Adichie som: "a person who believes in the
social, economic and political equality of the sexes" (Adichie, 2014, 51). Denne definition må siges
at være relativt bred, hvilket giver mulighed for mange fortolkninger af, hvordan dette praktiseres.
Man kan i dag tale om, at der findes mange feminismer (Mouffe, 1995), der alle har som mål at
skabe lighed men har forskellige måder at opnå dette.
Jeg ønsker at undersøge den position, som en kvinde der twerker indtager, når hun performer denne
praksis i et seksualiseret samfund med fokus på, om denne praksis kan betegnes som feministisk.
2

Reclaiming bliver i sociologiske og kulturelle studier forstået som den proces der finder sted, når

en gruppe generobre termer eller genstande der tidligere er blevet brugt nedsættende om denne
gruppe. (Croom, 2011).
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1.1. Twerk som genstandsfelt
Jeg har valgt at beskæftige mig med twerk, fordi det synes at være et nutidsrelevant felt, der
indfanger spændingen ved at blive opfattet både som feministisk empowerment og som
objektiverende. Dette baserer jeg på en sammenligning med pole dance (herefter omtalt som pole),
hvor feminister diskuterer samme slags spænding (Whitehead & Kurz, 2009; Attwood & Holland,
2009; Holland, 2010). Twerk og pole har flere ligheder, idet de begge er seksuelle danse, hvilket jeg
uddyber nedenfor. Pole er dog akademisk vel udforsket (Ibid.), hvorimod twerk nærmest er
uudforsket endnu. Efter en udtømmende litteratursøgning fandt jeg en meget snæver mængde
akademisk information om twerk. Derfor bygger store dele af denne opgaves information på empiri
i form af videoer fra YouTube, hvilket er den måde fænomenet oprindeligt blev udbredt (Pérez,
2016).

1.2. Twerks oprindelse
Begrebet twerk har sin oprindelse i de tidlige 1990ere i New Orleans, USA i bounce kulturen, der er
en del af hiphop-musikscenen. Sangen ”Jubilee All” af Dj Jubilee fra 1993 citeres ofte som den
første sang, hvor udtrykket bliver brugt som slang for work it: “Shake baby, shake baby, shake,
shake, shake… Twerk baby, twerk baby, twerk, twerk, twerk” (Journet, 2013). Udtrykket blev brugt
på klubber og til fester som en opfordring til dansere, og i løbet af midt 90erne er der beviser online
på, at twerk bliver brugt til at beskrive en specifik dansetype (Ibid.).
Dansen er i sin oprindelse seksuel, men den er blevet endnu mere seksualiseret, siden den har spredt
sig fra New Orleans, hvor den blev danset af både mænd, kvinder, børn og gamle (Pérez, 2016).
Antropolog og forsker i dans Judith Lynne Hanna (1998) mener, at kvinder i dans traditionelt bliver
portrætteret som passive og blide, hvorimod mænd er aggressive, dristige og energiske. Kvinden er
afhængig, modtager af penetrerende samleje, objekt, blød, svag og fremstilles som enten jomfruelig
eller æggende sirene. I modsætning til manden, der er uafhængig, adskiller sex fra intimitet, subjekt
og besidder, hård, stærk og er naturligt seksuel (Ibid.). Disse stereotype kvindepositioner står i
kontrast til de positioner, som kvinder indtager i twerk og er derfor interessante i en analyse af
twerk.
Selve bevægelserne i dansen kan spores tilbage til Afrika (f.eks. dansen mapouka i
Elfenbenskysten), men de kan også ses i sambaen og baile funken i Sydamerika eller i dancehall på
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Jamaica (Mbakwe, 2013). Carolyn Cooper, der er professor i kulturstudier og fra Jamaica, ser disse
danse som en bekræftelse af kvinders kroppe, af deres ret til nydelse og en forhandling af deres
forhold til mænd (Cooper, 2004). Twerk udføres hovedsageligt af kvinder uden en dansepartner
men med et publikum (Pérez, 2016). Dansen kan udføres både som et show foran et live publikum
eller i videoer på sociale medier såsom YouTube, Facebook og Instagram med et indirekte
publikum i form af seeren.

1.2.1. Sammenligning med pole
“Pole dancing is a form of erotic performance composed of series of spins, climbs and other
movements around a vertical pole which is attached to floor and ceiling.” (Attwood & Holland,
2009, 165). Pole har siden 1990erne udviklet sig fra at være en disempowering, subkulturel praksis
forbundet med strip og lapdanceklubber til at være en mainstream fitness aktivitet, der igennem
empowerment diskursen promoverer sig selv som frigørende og empowerment3 for kvinder
(Whitehead & Kurz, 2009). Dette er ikke en atypisk udvikling inden for dans, da ”Historically,
many dance forms have suffered initially from stigma, such as ballet, the waltz and salsa, but over
time have become accepted as an art form. Some may argue that this process of normalizing
actually represents the insidious way that the previously unacceptable becomes acceptable…”
(Holland, 2010, 188). Der er dog stadigt delte meninger om pole blandt feminister, idet nogen
mener, at denne praksis er ”… encouraging women to construct themselves as erotic objects.”
(whitehead & Kurz, 2009, 241) og andre mener, at ”… pole goes beyond being merely a sexualized
activity where women are ‘passive’ victims of attention, it accepts (in fact, often creates) women as
agents of sexual desire or desirability (whatever their age or size), and within the pole community
women are active subjects rather than passive objects...” (Holland, 2010, 180). På denne måde er
pole en praksis, der indeholder den samme spænding, som jeg undersøger i twerk.
Pole og twerk er begge seksuelle dansepraksisser, der har udviklet sig fra at være subkulturer til
mere mainstream fænomener, og som begge performer et meget eksplicit seksuelt udtryk. Pole
benytter, på samme måde som twerk, en normativ femininitet ift. iscenesættelsen af danseren i
hotpants, makeup og høje hæle (Attwood & Holland, 2009). Pole bryder dog med den traditionelle
måde, hvorpå kvinder udtrykker sig i dans, hvilket jeg også argumenterer for, at twerk gør; ”Pole
3

Empowerment betyder if. Dansk ordbog: ”evnen til at få kontrol over og tage ansvaret for sit eget

liv og sin situation, fx i relation til arbejde, familie og politisk indflydelse.” (Empowerment, 2016)
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does challenge discourses about women’s bodily experiences: it challenges the ‘restricted
movement [and] stationary positions’…femininity demands.” (Holland, 2010, 180). Begge
praksisser er indlejret i samme vestlige, kulturelle og historiske kontekster, der synes at anse en
stærk krop for sexet.
Både Whitehead & Kurz (2009) samt Attwood & Holland (2009) betoner publikums rolle i
forbindelse med, hvordan kvinder, der praktiserer pole, bliver opfattet af omgivelserne. Jeg vil i
afsnit 15.2 lade mig inspirere af dette i min undersøgelse af twerk og af den rolle, de forskellige
former for publikum kan tænkes at spille.

2. Problemformulering
Jeg vil undersøge, hvorvidt twerk kan betragtes som en feministisk praksis.
Jeg vil gøre dette ud fra tre feministiske perspektiver, der hver især belyser twerk fra forskellige
feministiske vinkler.
Først vil jeg anvende et governmentality perspektiv, der belyser denne problemstilling ud fra en
overbevisning om, at der pga. den øgede seksualisering finder en skjult objektivering af kvinder
sted udtrykt gennem en indførelse af de traditionelle kønsforståelser (Gill, 2008). Herefter anvender
jeg et perspektiv, der anser kønnet for performativt (Butler, 1990; Søndergaard, 1996). I dette
perspektiv beskuer jeg problemstillingen som en performance af køn, og dekonstruerer dette med
henblik på at anskue twerk som en subversiv performance. I det tredje perspektiv - girlie feminisme
- som jeg anlægger på min problemstilling, undersøger jeg, om twerk kan anses for en feministisk
reclaiming af de pigede ting i samfundet og et opgør med patriarkalsk undertrykkelse af kvindens
seksualitet.

3. Opgavens dele
I denne opgave undersøger jeg vha. tre feministiske perspektiver, hvorvidt twerk kan betegnes som
en feministisk praksis; perspektiver som jeg finder relevante for at undersøge denne problemstilling
nuanceret.
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Det første perspektiv er governmentality perspektivet, hvori jeg benytter Rosalind Clair Gill, der er
britisk kulturteoretiker samt professor i socialpsykologi. Gill trækker på Michel Foucaults
governmentality begreb og hans forståelse af subjektivering. På baggrund heraf bruger hun begrebet
seksualiserende subjektivering som en kritik af den måde, hvorpå hun mener det kvindelige subjekt
internaliserer patriarkalske kønsforståelser via subjektivering. Gill problematiserer graden af agency
i denne proces. Desuden benytter jeg Susan J. Douglas, amerikansk kultur- og mediekritiker samt
professor i kommunikationsstudier, til at undersøge og kritisere den magt, kvinden opnår i den
seksualiserende subjektivering.
Jeg anvender derefter det performative perspektiv. Det bygger på den amerikanske filosof og
queerteoretiker Judith Butler og den danske kønsforsker Dorthe Marie Søndergaards syn på køn
som en performance. I dette perspektiv redegør jeg for Butlers forståelse af, hvordan subversive
performances kan udvide normer, og Søndergaards dekonstruktion af kønnet i hendes
komponentmodel.
Det sidste perspektiv, som jeg anvender, er et girlie feminisme perspektiv med udgangspunkt i
Jennifer Baumgardner, der er amerikansk journalist og aktivist og Amy Richards, der er aktivist og
historiker. Baumgardner og Richards omtales herefter som B&R. Jeg redegør for deres syn på
reclaiming af normativ femininitet som en empowerment praksis med teoretisk støtte fra Judith
Butler. Jeg inddrager Feona Attwood, professor i kulturelle studier med fokus på sex i det moderne
samfund, og redegør for, hvordan kvinder kan opnå agency ved at benytte sig af seksualisering bl.a.
igennem internettet. Jeg redegør også for den amerikanske filosof Linda J. LeMonchecks
filosoferen over, hvordan den promiskuøse kvinde kan ses som et feministisk oprør imod
patriarkatet.
Ud over mine tre feministiske perspektiver benytter jeg akademiske studier af pole af Kally
Whitehead og Tim Kurz (herefter omtalt som W&K) samt af Feona Attwood og Samantha Holland
(herfra omtalt som A&H). Jeg benytter disse studier til at sammenligne med mit empiriafsnit,
bestående af udvalgte twerk eksempler. Jeg vælger at sammenligne min udvalgte empiri med
akademiske pole studier, fordi der endnu kun findes et meget begrænset udvalg af information om
twerk.
De tre ovennævnte perspektiver samt min empiri analyserer jeg derefter med henblik på at besvare
min problemformulering.
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Efter analysen præsenteres hovedpointerne efterfulgt af en diskussion af de forskellige feministiske
perspektivers konceptualisering af agency begrebet med fokus på, hvad de forskellige forståelser
har af konsekvenser, når de anvendes til at beskue publikums rolle i twerk. Her trækker jeg på
resultaterne fra de akademiske studier af pole.
Opgaven rundes af med et perspektiverende afsnit, hvori jeg belyser mine tre feministiske
perspektiver og deres forståelse af agency ift. de feministiske bølger, som de kan ses indlejret i.

4. Afgrænsning
Twerk som genstandsfelt er et bredt felt, og jeg vil derfor indskærpe mit fokus i denne opgave
yderligere.
Debatten om den seksualiserede krop knytter sig især til den heteroseksuelle, normativt feminine
kvinde (Gill, 2007b). Jeg tager mit udgangspunkt i dette i mit studie af twerk, selvom andre
teoretikere argumenterer for, at seksualiseringen påvirker alle kroppe i vores samfund (Attwood,
2009). Det kunne dog være interessant med et opfølgende studie af samme fænomen hos f.eks.
heteroseksuelle mænd eller i LGBT4 miljøet.
Jeg har valgt at fokusere på kvinder over 18 år i det vestlige, senmoderne samfund.
Der er lavet mange studier af, hvordan seksualisering påvirker børn og unge (Renold & Ringrose,
2012), men skulle jeg inddrage denne gruppe i mit studie, ville det kræve en anden teoretisk og
etisk tilgang til emnet (Bragg & Buckingham, 2009).
Kroppen har en central position i det emne, som jeg undersøger. Jeg vil dog behandle denne i
Butlersk forstand og se den som en diskursiv overflade samt analysere de betydninger, der knytter
sig til denne. Jeg vil derfor heller ikke gå i dybden ift. at disciplinere eller regulere kroppen.
Twerk har afrikanske rødder og udspringer af det afro-amerikanske miljø i USA (Pérez, 2016),
hvorfor det kunne være relevant at inddrage intersektionalitet som et feministisk perspektiv på
twerk. Jeg har dog valgt at undersøge det seksuelle udtryk som et isoleret fænomen og diskuterer
derfor ikke etnicitet eller kulturel appropriation, da opgaven ellers ville blive for omfattende.

4

LGBT er et akronym af (eng. Lesbian, Gay, Bisexual og Transgender; da. lesbiske, bøsser,

biseksuelle og transpersoner) der benyttes som samlet udtryk for grupperne (LGBT, 2016).
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Hertil kommer, at selvom opgaven omhandler seksualisering, beskæftiger jeg mig ikke med porno
og pornoficering. Jeg inddrager heller ikke en kritik af konsumerisme, der ellers ofte forbindes med
det neoliberale samfund5 (Douglas, 2010).

5. Metode
5.1. Eklektisk og tværfaglig fremgangsmåde
I nærværende opgave arbejder jeg ud fra et socialpsykologisk og poststrukturalistisk perspektiv.
Jeg sammenstiller en række teoretikeres syn på feminisme, seksualitet og magt, og sammenligner
praksissen med pole for at kunne give et nuanceret billede på problemstillingen, som er relativt
uudforsket. Det er nødvendigt at inddrage flere forskellige teorier og metodiske tilgange for at
indfange og søge at forstå problemfeltet, som vi her befinder os inden for.
I dette anvender jeg socialpsykologiske og sociologiske teorier, der suppleres af medie- og
kulturstudier. For at indfange de forskellige perspektiver i problemformuleringen for denne opgave
er teorivalget altså eklektisk og tværfagligt.

5.2. Metodisk tilgang til twerk som en feministisk praksis
Formålet med denne opgave er at undersøge, hvorvidt praksissen twerk kan betegnes som
feministisk. Dette bestræber jeg mig på at gøre ved at undersøge dansen ud fra forskellige
feministiske perspektiver. På baggrund af disse perspektiver undersøger jeg twerk som værende
objektiverende, diskursudvidende, et oprør imod patriarkatet, skjult sexisme og empowerment.
Er disse fund grundlag for at betegne noget som værende feministisk eller ej?
Hvis man forstår feminisme som at stræbe imod social, økonomisk og politisk lighed imellem
kønnene (Adichie, 2014), må alle handlinger, der stræber mod at opnå lighed, forstås som

5

Neoliberalisme er en politisk linje, som Margaret Thatcher eller Ronald Reagan var udtryk for, og

konstruerer det enkelte individ som en selvstændig enhed. Det består af et netværk af praksisser, der strækker
sig fra produktionsformer, over statslige politikker til værdier og normer, som former det enkelte menneskes
identitet og væremåde. Et væv af magtteknikker strækker sig gennem samfundet og former verden på et
globalt plan, helt ned til individets liv, der ses som frit og selvansvarligt igennem en uformulerede strategi,
om at styre os selv med normer, værdier og rationaliteter (Hansen, 2013).
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feministiske. Den måde, hvorpå man opnår denne lighed, er tilsyneladende det, der adskiller
feminismerne fra hinanden.
En anden måde at anskue feminisme på er at anse den som en magt- eller systemkritik (Lykke,
2008), der søger at gøre op med den strukturelle ulighed, der findes i vores samfund.
Ved at se feminisme som en magtkritisk praksis i stedet for at være knyttet til en ligestilling
imellem kønnene, er det muligt at vurdere, hvorvidt twerk kan anses som feministisk ud fra dansens
evne til at kritisere magtstrukturer.

5.3. Kvadrantmodellen
For at skabe klarhed over anvendte teorier i forhold til denne opgaves genstand, anvender jeg Ken
Wilbers kvadrantmodel jf. Figur 1 (Wilber, 1996). Kvadrantmodellen er en model over de
forskellige teoriers perspektiv på samme genstandsfelt. Modellen lægger således op til et
pluralistisk videnssyn uden samtidigt at negligere genstandsfelternes karakteristika (Wilber, 1996).
Modellen fungerer som et redskab i denne opgave til at styre og integrere forskelligheden i
opgaven.
Min problemformulering indeholder problematikker angående twerk og feminisme. Der er således
mulighed for, med udgangspunkt i kvadrantmodellen, at se på både et indre, ydre og et entals- og
flertalsperspektiv.
Min opgave bygger på et individfokus på kvinden, der twerker.
Perspektivet i denne opgave befinder sig dog i nederste venstre kvadrant, der behandler fælles
intersubjektivitet med fokus på det interpersonelle og det intersubjektive. Det skyldes, at de valgte
teorier primært er socialpsykologiske, sociologiske eller behandler medierne som et produkt, der
afspejler samfundet, som disse er produceret i. Konkluderende kan man sige, at for at indfange
problemformuleringen er opgaven eklektisk i et indre flertals- og entalsperspektiv.
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Figur 1. Wilbers kvadrantmodel (Wilber, 1996)

5.4. Analysestrategi
Strategien, som jeg vil anvende i analysen, tager udgangspunkt i tre feministiske perspektiver, som
jeg beskuer genstandsfeltet igennem. Det første er governmentality perspektivet, det andet er det
performative perspektiv og det tredje er et girlie feministisk perspektiv. Med udgangspunkt i disse
tre perspektiver vil jeg anvende teorierne, som er fremlagt i opgaven, og empirien i form af twerk
videoer i min analyse af problemstillingen. Hertil vil jeg i min analyse benytte mig af praksissen
pole som sammenlignelig med mit genstandsfelt.

II. Redegørelse
7. Governmentality perspektivet
I dette afsnit redegør jeg for Gill, der anskuer den sociale praksis igennem et governmentality
perspektiv.
Hun mener, at der findes en postfeminisme med antifeministiske hensigter i det neoliberale
samfund, der producerer subjekter på en traditionelt kønnet vis. Postfeminisme er et begreb, der
bliver brugt af både medierne og den akademiske feminisme om både nyere tredje bølge feminisme
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og om antifeminisme6 (Gillis & Munford, 2004). Gill synes at benytte begrebet ligestillet med
antifeminisme.
Jeg tager udgangspunkt i en kort redegørelse af Foucaults syn på magt med fokus på
governmentality, hvor jeg trækker på Mitchell Deans (2010) forståelse af denne. Hertil tager jeg
udgangspunkt i Foucaults subjektiveringsprocess, og Gills (2015) udbygning af denne som
seksualiserende, hvilket medfører en objektivering af kvinder og en geninstallering af den sexistiske
opfattelse af kønnet.
Herefter vil jeg trække på Douglas som en supplering til Gill for at undersøge den magt, som
kvinden opnår i den seksualiserede subjektivering. Douglas benytter også governmentality
perspektivet. Jeg bruger Douglas’ begreb ”magtfantasier” med fokus på diskursen ”empowerment”
for i min analyse at kritisere og problematisere den magt, kvinder opnår gennem den
seksualiserende subjektivering. Jeg benytter derefter Gills kritik og problematisering af den agency,
som den seksualiserede kvinde oplever at have, idet Gill ikke mener, at denne agency er reel.
Agency defineres her som individets kapacitet til at handle uafhængigt og foretage dets egne frie
valg i modsætning til, at disse valg determineres og begrænses af strukturer (Barker, 2005). Jeg
fokuserer på ”det frie valg” med henblik på i min analyse at undersøge, hvordan det og agency
påvirker praksissen twerk.

7.1. Magtformer i det neoliberale samfund
Gill trækker på Foucaults poststrukturelle forståelse af magt, hvorfor jeg kort vil opridse, hvordan
han definerer denne med fokus på begreberne governmentality og subjektivering. Jeg fokuserer her
på, hvilke magtformer, der ligger bag reproduktionerne af de traditionelle kønsroller, som Gill
mener finder sted i det neoliberale samfund (Gill, 2015).

6

Antifeminisme er en ideologi, der bredt defineret er imod feminismen. Denne ideologi afviser if.

feministisk sociolog Michael Flood disse feministiske principper:
1. Sociale betingelser mellem mænd og kvinder er hverken naturligt eller guddommeligt
determineret.
2. Sociale betingelser mellem mænd og kvinder favoriserer mænd.
3. Kollektive forandringer af samfundet må gøres for at transformere disse betingelser til mere
retfærdige og lige. (Flood, 2007).
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Foucault opfatter ikke magt som noget, man kan besidde, da magt for ham kun findes i handling
(Foucault, 1983). På denne måde decentrerer han magten og knytter den til handlende subjekters
praktisering (ibid.). Hertil tilføjer han det kriterie, at "Power is exercised only over free subjects,
and only insofar as they are free” (Ibid., 790). Dog er subjekterne ikke frie i den forstand, at de kan
gøre hvad som helst, idet deres mulige handlingsfelt er struktureret, men modstand er en immanent
del af Foucaults magtforståelse. Er der ingen frihed, er der ikke tale om magt men tvang eller terror
(Ibid.).
I subjektiveringen bruges diskurser, der er til rådighed for subjektet; disse kan dog vrides, hvorved
subjekter kan definere sig selv og deres sociale relationer og endvidere udvikle og overskride
nuværende subjektive former (Ibid.).

7.1.1. Governmentality begrebet
Government defineres som "the conduct of conduct" (Foucault, 1983, 220), hvilket både kan betyde
"… to lead, to direct or to guide" og "to conduct yourself" (Dean, 2010, 17). Government er derfor
ikke kun, hvordan vi udøver autoritet over andre eller over abstrakte enheder som en stat, men også
hvordan vi leder os selv. Ud fra denne dobbelte betydning af conduct mener Dean, at
"…government entails any attemt to shape with some degree of deliberation aspects of our
behavior according to particular sets of norms for a variety of ends" (Ibid.,18). Government er
betinget af frie subjekter, som er frie i den forstand, at de har en kropslig og mental kapacitet, og det
er muligt for dem at handle og tænke på en række forskellige måder. ”Government is activity that
shapes the field of action and thus, in this sense, attempts to shape freedom." (Ibid., 21).
Governmentality er en magtform, der opstår i de vesteuropæiske samfund i starten af den moderne
periode. "It deals with how we think about governing, with the different rationalities or, as it has
been sometimes phrased, 'mentalities of government' " (Ibid., 24). Udover at markere
sammenhængen mellem government og tanke har governmentality også en anden betydning hos
Foucault, nemlig en ny måde at tænke og udøve magt, der adskiller sig fra suverænitet og disciplin
(Ibid.).
Både Gill og Douglas bruger governmentality som grundlag for at kritisere den måde, individer i
det neoliberale samfund, ud fra en overbevisning om at handle frit, handler i overensstemmelse med
internaliserede normer, der reproducerer patriarkatets hegemoni (Gill, 2003; Douglas, 2010).
Governmentality perspektivet bliver brugt til at forklare de magtstrukturer, der er at finde bag
diskurserne ”det frie valg” og ”empowerment”, og i forbindelse med det neoliberale samfund bliver
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governmentality usynliggjort, fordi ansvaret for individets liv alene tilskrives individet selv:
“Neoliberal understanding of the subject: individuals are solely responsible for a number of
problems that were previously considered social or political issues.”(Oksala, 2013, 67) På den
måde overses samfundsmæssige og kulturelle forklaringsmodeller, der tidligere ville have været
taget i betragtning. Dette besværliggør kritikken af governmentality magt, idet individet forstår sig
selv ud fra ideen om, at det selv er ansvarlig for sine valg og handlinger (Gill, 2007b).

7.1.2. Subjektivering
Tæt forbundet med governmentality tænkningen er Foucaults subjektiveringsbegreb, hvor selvet og
subjektiviteten forstås som konstitueret i magtrelationer og forskellige styreformer (Otto, 2006).
Subjektivering er “…a form of power which makes individuals subjects. There are two meanings of
the word "subject": subject to someone else by control and dependence; and tied to his own identity
by a conscience or self-knowledge. Both meanings suggest a form of power which subjugates and
makes subject” (Ibid., 781). Subjektiveringen skaber således subjekter men på en specifik måde,
sådan at de kan leve op til bestemte sociale normer. På den ene side er subjektet formende og
konstituerende, og på den anden side formes subjektet også af forskellige objektgørelser (Foucault,
1997). Subjektiveringen er derved en paradoksal dannelsesproces, som styres og reguleres, men
som også forudsættes af individets egen aktive selvdannelse vha. forskellige selvteknologier (Otto,
2006).

7.1.3. Kan man vælge objektivering?
Seksuel objektivering af kvinder defineres således: “…women are sexually objectified and treated
as an object to be valued for its use by others. Sexual objectification occurs when a woman’s body
or body parts are singled out and separated from her as a person and she is viewed primarily as a
physical object of male sexual desire.”(Szymanski, Moffitt & Carr, 2011, 8). Denne klassiske
definition af objektivering kan ikke forklare den repræsentation af kvinder, som Gill beskriver.
Selvom hun mener, at det er objektiverende (Gill, 2015), bryder kvindernes eget, aktive valg med
den ovenstående definition. Hun foreslår derfor at benytte Foucault og se på denne proces som en
seksualiserende subjektivering, fordi hun mener, at der er sket et skift i, hvordan kvinder bliver
repræsenteret i medierne i dag. “The figure of the autonomous, active, desiring subject has
become…the dominant figure for representing young women, part of the construction of the neoliberal feminine subject. But sexual subjectification…has turned out to be objectification in new and
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even more pernicious guise.” (Gill, 2003, 105). Her inviteres kvinder til at skabe sig selv som
subjekter med agency, betinget af at de skaber sig selv som et bestemt slags subjekt, nemlig et
seksualiseret subjekt. Et subjekt, som Gill mener, ligger meget tæt op af den heteroseksuelle mands
pornofantasier og derved positionerer kvinderne på samme måde som den tidligere (seksuelle)
objektivering (Gill, 2007b). Hun mener, at den seksualiserende subjektivering er en ”…higher or
deeper form of exploitation than objectification - one in which the objectifying male gaze is
internalised to form a new disciplinary regime.” (Gill, 2007a, 10).
Gill synes her ikke at skelne imellem den disciplinære magt og governmentality magt, der er en
nyere magtform, der bygger ovenpå den disciplinære magt (Dean, 2010).
Via denne seksualiserede subjektposition får kvinden adgang til ”… the sexual power to bring men
to their knees. Empowerment is tied to possession of a slim and alluring young body, whose power
is the ability to attract male attention and sometimes female envy.” (Gill, 2015, 30). Jeg vil benytte
Douglas (2010) til at undersøge denne magt nærmere i næste afsnit.
Begrebet seksuel subjektivering er relevant i denne opgave, fordi det modsat den klassiske
forståelse af objektivering kan rumme det aktive valg om at indgå i praksisser, som skaber kvinder
som seksualiserede subjekter, hvilket jeg i analysen vil argumentere for, at twerk gør (afsnit 12.1.1)
Ved brugen af dette begreb er det muligt at beskrive processen, der finder sted, og problematisere
den “frihed”, der ligger i den seksuelle subjektivering. Dette kan dog forekomme problematisk, idet
Foucault påpeger, at subjektiveringen er betinget af frihed (Foucault, 1983.) Dette uddyber jeg i min
analyse (afsnit 12.4.3)

7.2. Magtfantasier
Jeg benytter Douglas til at undersøge den magt, som subjekter opnår ved at indtage en seksualiseret
subjektposition. Hun mener ikke, at der er en reel magt knyttet til denne position men en form for
illusion eller ”fantasies of power” (Douglas, 2010, 5).
Douglas bruger begrebet, som jeg oversætter til ”magtfantasier”, for at påpege, at kvinder føler sig
magtfulde bl.a. ved brug af empowerment diskursen men egentligt ikke er det. Dette mener hun,
fordi den form for magt, som de opnår, ikke kan transformeres til andre former som økonomisk
eller politisk magt (Ibid.). Begrebet er relevant i denne opgave, fordi det anvendt på twerk kan
forklare, hvordan twerk kan ses som en praksis, der reproducerer maskulin hegemoni igennem den
seksualiserende subjektivering. Her får kvinder adgang til seksuel magt dog forklædt af
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magtfantasier og empowerment diskursen. "It’s a powerful choke leash, letting women venture out,
offering us fantasies of power, control, and love, and then pulling us back in." (Douglas, 2010, 17).
Dette mener hun er sket ved, at kvinder er blevet fortalt af medierne, at de nu er ligestillede med
mænd. Girl power generationerne, der er født i slut firserne og start halvfemserne, er blevet fortalt,
at de kan gøre og blive til, hvad de vil. Kvinder kan blive direktører og opnå økonomisk,
professionel og politisk ligestilling7 med mænd. Samtidig mener Douglas, at kvinder bliver fortalt
af medierne, at det vigtigste i livet er at være tynd, lækker og ikke-truende for mænd (Ibid.). Hun
mener, at kvinder fortælles, at det er igennem brugen af deres kroppe og seksualitet, at de opnår
”ægte” magt, magten til at opnå mænds begær og andre kvinders misundelse. Dette udsagn
forholder jeg mig kritisk overfor, da det synes karikeret, hvilket måske kan forklares ved, at
Douglas er kulturkritiker og arbejder med fokus på medier og kommunikation. Andre teoretikere
mener dog, at der i vores samfund findes mere nuancerede budskaber til kvinder end at være tynd
og attraktiv (Baumgardner & Richards, 2010.)

7.2.1. Seksuel magt
Douglas kalder dette for ”seksuel magt” og mener, at det vha. reklamer og medier bliver gengivet
som den dominerende måde at være en kvinde med empowerment på, endda i langt højere grad end
ved at opnå politisk eller økonomisk magt (Douglas , 2010). Herigennem overbevises kvinder om,
at de er mere ligestillede, end de faktisk er, og at det vigtigste er fokus på at være smuk og tynd
(Ibid.). Douglas retter her en kritik imod Girlie feminismen, der ser denne form for empowerment
som magtfuld (Baumgardner & Richards, 2004).
Douglas mener, at denne magtform er begrænset, idet den ikke kan transformeres til den slags magt,
som efter hendes mening giver indflydelse og gør personer magtfulde, nemlig økonomisk og
politisk magt (Douglas 2010). Hun tilføjer, at prisen for denne magt er dyr, nemlig en reproduktion
af det patriarkalske hegemoni. Denne pris skjules dog af empowerment diskursen (Ibid.).

7

Der er dog stadig ca. 17-21 % forskel på lønnen, som de to køn bliver betalt for samme job i

Danmark (http://www.ligelon.dk/), der er kun 28,4 % kvinder med lederstillinger (Anon, 2016)
og de kvindelige Christiansborg-politikere udgør 37,4 procent af de folkevalgte på borgen i den
kommende periode. (Ritzau, 2015).
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Opsummerende mener Douglas, at kvindekroppen, iscenesættelsen af den og kroppens performance
gøres til kvindens primære kilde til magt; en magt som hun kritiserer og betegner som en
eskapistisk fantasi. Det egentlige formål med denne magt er ifølge Douglas, at patriarkatet synes
attraktivt for kvinder ved på antifeministisk vis at maskere den ulighed, der finder sted (Douglas,
2010).
Hun betegner dette som sexisme. Hun ser det som en ny, subtil og snedig form for sexisme. Denne
sexisme insisterer på, at kvinder er fuldstændigt ligestillede med mænd.
Douglas’ begreb magtfantasier er dog begrænset ift., at denne seksuelle magtform bruges til at
overskride den feminine norm og herved ikke fungerer reproducerende.

7.3. Oplevelsen af agency
Gill mener, at kvinder i dag oplever at have agency uden egentlig at besidde det, bl.a. installeret
igennem diskursen ”det frie valg”. Dette er med til at usynliggøre den proces, hun mener finder
sted, hvor traditionelle kønsforståelser genindføres. Jeg vil redegøre for hendes kritik af denne
agency, og hvordan hun mener, at ”det fri valg” fungerer begrænsende for kvinder. Når hendes
kritik falder på begrebet agency og ”det frie valg”, er det fordi dette synes at være afgørende i
diskussionen om at beskue en praksis som empowerment eller objektiverende (Attwood, 2011; Gill,
2003), hvilket jeg også fandt i studierne af pole (Whitehead & Kurz, 2009; Attwood & Holland,
2009).
Agency står i modsætning til strukturer, der determinerer eller begrænser en agent og dennes
beslutninger (Barker, 2005). Gill kritiserer”…the kind of agency promised by the display of the sexy
body only appears to offer a strong and positive subject position to women, whilst actually
positioning them as an object for others, and indeed, for themselves… women are asked to act as if
this is freely chosen and as if they are agents.” (Attwood, 2011, 3). Gill påpeger, at den form for
agency, som kvinder opnår igennem den seksualiserende subjektivering, egentlig positionerer dem
som objekter. Derfor mener hun ikke, at der er tale om faktisk agency men en oplevelse af agency,
der bliver solgt til dem igennem diskursen om “det frie valg”.

7.3.1. Er det frie valg frit?
Hun problematiserer det "frie valg", idet dette valg er taget ud af en kontekst, hvor en specifik
seksualiseret selvpræsentation er blevet et normativt krav til kvinder. “The contemporary injunction
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to render one’s life knowable and meaningful through a narrative of free choice and radical
autonomy—however constrained one might actually be” (Gill, 2003,104).
Ideen om denne oplevelse af agency anvendt på twerk kan kritisk belyse, hvordan kvinder indgår i
denne praksis i troen på, at de individuelt tager et frit valg om dette.
Gill anerkender, at kvinder tager et valg om at indgå i den seksualiserende subjektivering, men hun
kritiserer, at dette valg ikke er et frit valg imellem mulige subjektpositioner. Det skyldes, at de
seksualiserede positioner er fremhævet og valideret af postfeministiske og neoliberale diskurser i
samfundet som de eneste valg. Derfor mener Gill ikke, at kvinder, der tager dette valg, faktisk
besidder agency (Gill, 2015).

7.3.2. Manglende fokus på kontekst
Gill stiller sig kritisk overfor, at forklaringerne på, hvorfor kvinder tager dette valg, tilskrives det
personlige valg: ”…it presents women as completely free agents, and cannot account for why, if we
are just pleasing ourselves, the resulting valued “look” is so similar—hairless body, slim waist,
firm buttocks, etc.” (Gill, 2003, 104). Gill mener, at det er en oversimplificering af det politiske
ansvar og den kulturelle påvirkning kun at forklare en handling pga. en diskurs om individets ”frie
valg”.
Den manglende tilskrivning af samfundsmæssig og kulturel påvirkning, som Gill peger på ovenfor,
er, hvad jeg finder kritisk omkring hendes egen teoretisering af agency-begrebet.
Hun pointerer, at postfeminisme i det neoliberale samfund - via governmentality - installerer
selvteknologier skjult bag ”det frie valg”.
Der kan dog argumenteres for, at både et individualistisk perspektiv, tanken om empowerment og
en generel konkurrence imellem samfundets individer er karakteristiske for det neoliberale
samfund, og at disse selvteknologier kan findes i mænd og kvinder (Steger & Roy, 2012), og derfor
ikke i samme grad kan tilskrives postfeminismen: “The aim of neoliberal governmentality is to
create social conditions that not only encourage and necessitate natural competitiveness and selfinterest, but that produce them.”(Oksala, 2013, 70).
Hertil kommer, at Gill bygger på Foucaults forståelse af magt, hvori frihed er immanent.
Gills kritik, af hvorvidt der er frihed tilstede i valget om at skabe sig selv som et seksuelt subjekt
f.eks. igennem twerk som praksis, kan blive selvmodsigende, hvilket jeg udforsker i afsnit 12.4.3.
Der kan i forlængelse af dette sættes spørgsmålstegn ved, hvad Gill mener er frihed, og om dette er
muligt i det neoliberale samfund.
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7.4. Opsummering på governmentality perspektiv
Governmentality perspektivet indebærer, at der i dag finder en geninstallering af de traditionelle og
efter Gills mening sexistiske kønsforståelser sted. Denne skjules dog af antifeministiske magtformer
og neoliberale teknologier. De grundlæggende magtformer, der ses som hovedkræfterne bag denne
geninstallering, er seksualiserende subjektivering og governmentality (Gill, 2015; 2007a; 2007b).
Den seksuelle subjektivering fungerer sådan, at kvinder aktivt vælger at skabe sig selv i en position,
som Gill ligestiller med en seksuel objektivering. Gill mener, at dette er en udnyttelse af kvinder,
idet hun problematiserer graden af frihed i det valg, de tager, fordi deres valgmuligheder er
struktureret igennem governmentality, uden at de selv er bevidste om det. Gill efterlyser et fokus på
magtstrukturerne bag de individuelle ”frie” valg og et større kontekstfokus, men mangler efter min
mening selv at se sin teori i kontekst af det neoliberale samfund og tendenserne heri. Hertil benytter
Douglas (2010) begrebet ”magtfantasier” til at kritisere den seksuelle magt, som kvinder opnår i
den seksualiserende subjektivering. Denne magt mener hun består af opmærksomhed fra mænd og
misundelige kvinder, idet kroppen bliver anset som den primære magtkilde. Hun mener ikke, at
denne magt er magtfuld på samme måde som økonomisk eller politisk magt, og derfor mener hun
den reproducerer et maskulint hegemoni.

8. Det performative perspektiv
Jeg vil i dette afsnit benytte Butlers poststrukturalistiske forståelse af kønnet som performativt med
mulighed for subversive performances for at analysere, om twerk kan ses som en slags subversiv
performance, der herved udvider diskursen for femininitet. Køn ses på denne måde ikke som en
essens men som en historisk og kulturel konstruktion, der konstituerer vores kroppes betingelser for
væren og fremtræden. Butler ser også kønnet som noget, vi gør (Butler, 1990). Butler citerer
Simone de Beauvoir "one is not born, but, rather, becomes a woman" (Butler, 1988, 519).
Jeg supplerer Butlers teori med Søndergaards komponentmodel og hendes empirisk baserede figur
”Susanne”, med henblik på at benytte hende i min analyse. Søndergaard baserer sin teori på Butler,
men uddyber Butlers heteroseksuelle matrix med flere komponenter. Det skal noteres, at de valgte
teoretikere i dette perspektiv også trækker på Foucault.
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8.1. Kulturel genkendelighed og abjektivering
Jeg vil herunder redegøre for Butlers syn på positionering igennem performativet som en måde,
subjektet kan indtage en position og muligvis sådan, at diskursen for femininitet udvides. Butler
kalder dette for subversiv performance (Butler, 1990). Butler dekonstruerer det, som hun kalder den
heteroseksuelle matrix, en binær opdeling af mand og kvinde, som hun mener fastlåser det enkelte
individ i en kønskategori, som det ikke kan tænke sig ud af.
Det kønnede subjekt skabes i en dobbelt proces, hvor det socialiseres men også reproducerer,
udvider og ændrer den kultur, det socialiseres i. Kønsidentiteten er herved et fleksibelt
udviklingsprojekt, der dog ikke er frit, idet mennesket afhænger af kulturen, det er indlejret i. Det er
derfor nødt til (tildeles) at være genkendeligt og forståeligt for denne for ikke at blive et abjekt.
Abjektion betyder at være “…cast off, away or out… the notion of abjection designates a degraded
or cast out status within the terms of sociality” (Butler, 1993, 250) og er derfor en trussel for
subjektet om at miste sin status som agent i samfundet.
Den kulturelle genkendelighed er en internalisering i individet, der dikterer specifikke
betydningssammenhænge mellem komponenter, som Butler mener kønsudtrykket består af: sex
(biologisk køn), gender (kulturelt køn), sexual practice (aktiv/passiv) og desire (begærsretning –
hetero/homo) (Butler, 1990). Kønnet performes, og pga. gentagelser, der ikke er komplet
reproducerende, sker der fejl, og på denne måde skabes sprækker. Herved er det muligt for individet
at performe sit køn lidt anderledes og derfor udvide diskursen. Butler kalder dette for subversiv
performance. Her opstår en mulighed for at bryde med de stiliserede, gentagne handlinger, der
skaber kønnet og på denne måde skabe en modkonstruktion (Butler 1990)."… drag is subversive to
the extent that it reflects on the imitative structure by which hegemonic gender is itself produced
and disputes hetrosexuality's claim on naturalness and originality." (Butler, 1993). Drag
performance kan ses som subversiv, idet personen gengiver normative femininitetsfeatures (sex)
men performer en anden komponent maskulint, nemlig sit biologiske køn (gender). Herved udvides
femininitetsdiskursen, så længe denne stadig er kulturel genkendelig, og således opnås agency:
”Agency is ‘located within the possibility of a variation on that repetition of norms” (Butler, 1990,
145).

8.2. Komponentmodellen
Søndergaard tager udgangspunkt i Butlers matrix men tilføjer flere komponenter, hvilket jeg vil
benytte mig af i min analyse for at få en mere nuanceret forståelse af kønnet, der performes i twerk.
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Hun bruger termen ”tegnet på kroppen” for det biologiske køn, der er tegn til omverdenen men også
til personens egen selvforståelse.

Figur 2. Søndergaards komponentmodel (Søndergaard, 1996).

Ved brug af disse komponenter beskriver Søndergaard ”Susanne” - en empirisk figur som hun
kalder en akademisk drag - og måden, som Susanne performer sit køn. Susanne er en heteroseksuel
kvinde, der performer en dominerende og aggressiv, traditionel mandlig position i det seksuelle
møde. Hun iscenesætter sig selv hyper-feminint med korsetter, strutskørt, stiletter og kraftig
makeup, men performer samtidigt stærke maskulint konnoterede akademiske kompetencer ved at få
topkarakterer på universitetet, hvilket er en maskulin virksomhedstilknytning (Søndergaard, 1996).
Susanne kan herved ses som en ”urovækkende figur”, idet der i andres øjne er uoverensstemmelse
imellem hendes køn og hendes udtryk ift. de kulturelle forståelser (Ibid.) På trods af denne ”uro”
lykkes det for Susanne at forhandle sig til en magtfuld subjektposition (Ibid.). Hun er derfor et
eksempel på en subversiv performance, der ved at indeholde lige stærke maskuline og feminine
konnoterede komponenter bliver kulturelt genkendelig og får adgang til social magt. Dette
teoretiske perspektiv er relevant i denne opgave, fordi det er interessant at undersøge, om twerk kan
ses som en performativ positionering, der kan fungere som diskursudvidende, på samme måde som
Susanne.
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Jeg finder det interessant, at en figur meget lig Susanne præsenteres af kulturforskeren Angela
McRobbie dog fra et mere kritisk governmentality perspektiv. En udførelse af maskulin seksualitet
kombineret med en hyper-feminin iscenesættelse, på samme måde som Susanne, mener McRobbie
dog, er ufeministisk og reproducerer patriarkalsk magt. Hun kritiserer den falliske pige for at
adoptere og derved validere de maskuline væremåder såsom den kausale, dominerende og
eksplicitte seksualitet uden at være kritisk over for den maskuline hegemoni (McRobbie, 2009).
Jeg vil i min analyse undersøge den twerkende kvinde ud fra en ide om, at hun performer en
voldsom og maskulin seksualitet, samtidigt med at hun performer en stærkt feminin iscenesættelse
af sig selv, ligesom Susanne og den falliske pige beskrives at gøre. Jeg undrer mig dog over, at
gengivelse af maskulin seksualitet er at være ukritisk overfor hegemoni, hvorimod gengivelse af en
maskulin praksis såsom akademi ikke anses for at være det.

8.3. Opsummering på det performative perspektiv
I dette perspektiv ses køn som en konstruktion indlejret i en historisk og kulturel kontekst, der
betinger vores kroppes væren og fremtræden. Butler dekonstruerer kønnet vha. den heteroseksuelle
matrix vha. komponenterne: sex, gender, sexual practice og desire (Butler, 1990). Inspireret af
Butler udvider Søndergaard denne model og benytter komponenterne: begærsretning, position i det
seksuelle møde, færdighedsrepertoire, virksomhedstilknytning, selvfremførelse og selv. Med dem
beskriver hun køn som ”tegnet på kroppen” (Søndergaard, 1996). Performancen af kønnet er
betinget af en kulturel genkendelighed, som er en internaliseret kohærens imellem komponenterne.
Er performancen ikke tilstrækkeligt genkendelig for kulturen, den er indlejret i, opfattes individet
som et forkasteligt abjekt (Butler, 1990).
Begge teoretikere beskriver, hvordan kønnet performes igennem gentagelser, hvorved der kan ske
fejl. Disse fejlperformances udvider diskursen og kaldes subversive. Et eksempel på dette er drag
performancen, eller Søndergaards empiriske figur Susanne, der ved at rumme stærkt modstridende
maskulint og feminint konnoterede komponenter i sin kønsperformance kan forstås som subversiv.
McRobbie præsenterer en figur meget lig Susanne, den falliske pige, men fortolker hende ud fra et
governmentality perspektiv (McRobbie, 2009). Herved forstår hun denne pige som en reproduktion
og validering af det maskuline hegemoni.
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9. Girlie feminisme perspektiv
Jeg vil nu benytte girlie feminisme ud fra B&Rs udlægning til at redegøre for et syn på reclaiming
af det normativt feminine som feminisme. Dette gør jeg med henblik på at analysere, om twerk kan
ses som en reclaiming af den kvindelige seksualitet. Da denne feminisme er relativt ny, og da den
ikke primært søger at være akademisk (Gillis & Munford, 2004), synes deres begrebsapparat stadig
at være mangelfuldt. Jeg vil derfor trække på Butler til at redegøre for, hvordan girlie feminisme
reclaimer den kvindelige seksualitet.
Jeg benytter derefter Attwood til at undersøge muligheden for at opnå seksuel agency igennem en
performance af normativt feminin seksualitet, bl.a. ved at bruge internettet som medie. I dette
perspektiv vil jeg også inddrage LeMonchecks figur, den ”promiskuøse kvinde”, der anser den
kvindelige aktive, frie seksualitet som et oprør imod patriarkatet og derved som en feministisk
praksis. Det er derfor interessant at undersøge, om twerk herigennem også kan anses som
feministisk.

9.1. Pink er power
For girlie feminisme ”…this is a moment in which young women appear to rebel against their
mothers and against second-wave feminism which seems to them to be all about what young women
‘can’t do’” (Baumgardner & Richards, 2004, 66).
Girlie feminisme opstod ud af en modreaktion på den feminisme, de kalder ”offer feminisme”.
B&R (2010) definerer girlie feminisme som et skæringspunkt mellem feminisme og den feminine
kultur. Denne feminisme omhandler "… that younger third-wave women (and men) are embracing
girlieness as well as power." (Baumgardner & Richards, 2004, 59). De mener, at feminismens
tidligere budskab til kvinder er, at de er fri til at gøre, hvad de vil uafhængigt af deres køn, men at
dette har resulteret i, at kvinder er blevet integreret i de traditionelle maskuline arenaer af samfundet
og nu kan gøre traditionelt maskuline ting: "…to be a 'good girl' you have to do 'boy things'."
(Baumgardner & Richards, 2004, 60). På denne måde mener B&R, at der promoveres et budskab
om, at piger har potentiale til at være magtfulde, men det har pigede ting ikke. De problematiserer
dette, fordi man herved reproducerer tanken om, at de traditionelt maskuline arenaer i samfundet er
værdifulde og derfor også reproducerer en devaluering af de traditionelt kvindelige arenaer.
Formålet med girlie feminisme er derfor at give værdi til de pigede ting og områder i samfundet
(Ibid.,). De mener, at kampen om at få adgang til de maskuline aspekter hang sammen med, at
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kvinder var tvunget ned i en traditionel feminin position. I dag er kvinder dog ikke på samme måde
fastlåst i denne traditionelle feminine position, hvorfor"…feminine things weren't really the
problem; being forced to adopt them was." (Ibid. 61). De retter herved også en skarp kritik imod
andre feminismers brug af governmentality ift. at tænke en internalisering af det normativt feminine
som en form for maskulint hegemoni. Girlie feminisme insisterer på, at der ikke er noget i vejen
med pigede ting, og dette giver piger og kvinder deres agency tilbage: "… our desires aren't booby
traps set by patriarchy…Using makeup isn't a sign of our sway to the marketplace and the male
gaze…" (Ibid., 60).

9.1.1. Manglende samfundskritik
Girlie feminisme er blevet kritiseret for ikke at være samfundskritisk, men B&R argumenterer for,
at "…the way to equality was to reject Barbie and all forms of pink-packaged femininity, in holding
tight to that which once symbolized their oppression, girlies' motivations are along the lines of gay
men in Chelsea calling each other 'queer'…" (Baumgardner & Richards, 2004, 61). De mener, at et
girlie feminisme projekt ikke er at omvælte samfundsstrukturen men at skabe empowerment for
individet igennem reclaiming.
De ser tidligere generationer feministers arbejde som det fundament, kvinder i dag står på, når de
fødes med retten til at vælge, om de vil have et barn, retten til at dyrke sport og at tage en
uddannelse, og de understreger, at "…you shouldn't have to make something masculine in order to
make it valued by society. In fact we should bring feminine things into masculine spaces." (Ibid.,
63).
Det er derfor et interessant perspektiv at anskue twerk som feministisk og empowerment ved at
validere den feminine del af praksissen. Jeg forholder mig dog kritisk over for risikoen for at dette
fortolkes således, at man skal være hyper-feminin for at være feminist. Feministisk set giver det
ikke mening at erstatte et glorificerende regelsæt (det maskuline) med et nyt (det feminine).

9.2. Reclaiming af det feminine
Jeg vil nu redegøre mere teoretisk for reclaiming på baggrund af Butler med henblik på i min
analyse at undersøge, om twerk kan ses som en form for reclaiming af den kvindelige seksualitet.
Reclaiming af et ord involverer en reevaluering af en term, der førhen har haft en nedsættende
betydning og er blevet brugt af majoriteten til at undertrykke en minoritet. Denne reevaluering kan
medføre personlig og sociopolitisk empowerment (Godrej, 2003). Udtrykket "queer" er et godt
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eksempel på, hvordan homoseksuelle i slut 80’erne tog det nedsættende ord tilbage. I dag bliver
ordet brugt som et symbol på stolthed og synlighed (Attwood, 2007). Butler mener, at subjektet
skabes af sproget, men "Being called a name is also one of the conditions by which subject is
constituted in language" (Butler 1997, 2). Når en person kaldes et injurious name, kan dette gøre
folk sårbare og skade dem, såsom når en kvinde kaldes en slut (Ibid.). Ved at påtage sig disse
injurious names mener Butler, at man kan skabe betingelserne for lingvistisk agency. Selvom den
adressering kan forekomme fastlåsende eller paralyserende, kan den producere en uventet og
mulighedsfyldt respons. Det at blive kaldt et injurious name giver også en mulighed for social
eksistens, der kan indtages via en social position (Ibid.). "The revaluation of terms such as 'queer'
suggest that speech can be 'returned' to its speaker in a different form, that it can be cited against
its original purpose, and perform a reversal of effects" (Ibid.14). Ved at omfavne dette tidligere
skældsord har homoseksuelle været i stand til at bruge ”queer” til at give dem empowerment.
Jeg vil i min analyse undersøge, om det er muligt at oversætte denne reclaiming strategi, som her
bruges sprogligt, til kropslig reclaiming af den kvindelige seksualitet i twerk.

9.3. Seksuel agency
Jeg vil nu redegøre for Attwoods syn på, hvordan det er muligt for kvinder at opnå en seksuel
agency, og hvad denne agency indebærer. Dette er relevant for opgaven, da agency og "frihed"
synes at være et afgørende argument i diskussionen om, hvorledes de seksuelle praksisser, jeg
beskæftiger mig med i opgaven, kan anses som feministiske.
Attwood påpeger, at der generelt i samfundet har fundet en øget seksualisering sted på alle niveauer
af populærkulturen, og alle kroppe, ikke kun kvindekroppen, er indlejret i denne. (Attwood, 2007).
Her tilføjer hun, at synligheden af feministiske diskurser i den offentlige - og populærkulturen har
medført, at det nu også er muligt at tænke på sex som en kilde til styrke og uafhængighed for
kvinder "...the displayed female body where visibility is associated with success and admiration."
(Attwood, 2011, 4). Herved kritiserer hun de feministiske diskussioner, der har omhandlet, hvordan
denne normativt feminine seksualitet er blevet mere eksponeret, idet hun synes, at der mangler
fokus på den kulturelle og teknologiske udvikling, der har medført dette. Det er nemlig igennem
disse medier, at det nu er muligt at præsentere nye kvindelige seksualiteter, der i hendes øjne er
mere end blot en respons på det mandlige, heteroseksuelle begær eller en simpel form for angstfuld
selv-monitorering, sådan som hun mener, at Gill (2003) påstår (Attwood, 2011). Denne anskuelse
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står i modsætning til Gill, der påpeger, at disse forklaringsmodeller mangler men ikke selv benytter
dem.
Attwood ser en stærk, selvsikker og magtfuld subjektposition i populærkulturen som ensbetydende
med at fremvise sin krop, udvise selvnydelse og have et erotisk blik på egen krop: "Looking and
being looked at no longer necessarily signify powerlessness... while new figures of male and female
metrosexuality have worked to associate stylish sexiness with cultural capital." (Ibid., 4). På denne
måde afviser Attwood governmentality perspektivets problematisering af seksualiseringen af
kvinder. Dette gør hun både ved at argumentere for, at dette er en generel samfundstendens, men
også ved at pege på, at dette ikke nødvendigvis længere er ensbetydende med underkastelse, fordi
der medfølger en form for kulturel kapital.

9.3.1. Nye medier giver nye muligheder
Attwood mener, at brugen af internettet potentielt har gjort det muligt for kvinder selv at have
kontrol over deres selvpræsentation af en normativ femininitet og kvindelig seksualitet. Dette
medfører en mindre distance mellem subjektet og objektet (Attwood, 2009). Agency kan her ses
som en bevidst, selvrefleksiv tilegnelse af en specifik diskurs: ”Here, agency is always a form of
‘making do’, but it is also one which exceeds the limitations within which it is necessarily produced,
becoming a new way of doing femininity and making culture" (Attwood, 2011, 13).
Hun tilskriver den seksuelle fremstilling af kvindekroppen en mere nuanceret og kontekstafhængig
mening, idet hun åbner muligheden op for, at det kan betyde andet end underkastelse " In this way,
sexuality becomes a position of power and a point of resistance" (Attwood, 2007, 239).

9.4. Promiskuitet som magt
Jeg vil nu redegøre for LeMoncheks feministiske filosoferen over den seksuelt "promiskuøse
kvinde" med henblik på at bruge denne figur til at sammenligne med kvinden, der twerker.
Den promiskuøse kvinde er relevant i min analyse, fordi LeMoncheck filosoferer over, hvordan
promiskuitet kan bruges som empowerment og efter hendes mening ses som feministisk
(LeMonchek 1997). Hendes tilgang til den aktive kvindelige seksualitet som en måde at reclaime og
gøre op med de patriarkalske strukturer, stemmer herved overens med resten af mine teorier i det
girlie feministiske perspektiv
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LeMoncheck kritiserer den gængse definition af begrebet promiskuøs: ”Indulging in casual and
indiscriminate sexual relationships… consisting of a number of dissimilar parts or elements
mingled in a confused or indiscriminate manner… indiscriminate in selection … casual or
heedless.” (“Promiscuous”, 2015), for at bygge på antal af sexpartnere, moral og en glorificering af
monogami. Hun anskuer, modsat denne definition, den seksuelle, promiskuøse kvinde som en
seksuel agent, der aktivt tager kontrol over sit eget sexliv ved at opsøge, hvad hun begærer, og
herved gøre oprør imod rollen som seksuelt objekt, som kvinden traditionelt indtager i det
patriarkalske samfund (LeMoncheck, 1997). "The promiscuous person…is the agent of her sexual
desire. But in a patriarchal society, this is precisely the role reserved for the heterosexually active
male. In such a society, women are sex objects, not sex subjects…If sexual promiscuity is sexual
agency, that is, the active pursuit of sex by an autonomous subject, then the sexually promiscuous
woman is regarded as attempting to take control of her sexual life. "(Ibid., 59). Ved at se kvinden
som en aktiv agent, der tager kontrol over sit sexliv, positionerer LeMoncheck kvinden som subjekt
og ikke som et objekt og ser dette som et opgør med patriarkatet og som en feministisk praksis
(Ibid.). Kvinden, der bruger sin frie seksualitet som et oprør imod patriarkatet, udøver en
magtdemonstration. LeMoncheck mener, at patriarkatet forsøger at regulere kvinders seksuelle
adfærd igennem normer, der forbyder og gør denne adfærd underlødig. ”Thus, the harsher criticism
that a patriarchal society lodges against the sexually promiscuous woman can be understood as
intended to inhibit her pursuit of the kind of sexual activity which has long been the exclusive
preserve of men and which signals rebellion against her oppressor.” (LeMoncheck, 1997, 59).
Jeg finder det interessant, at denne form for seksualitet, der traditionelt kaldes promiskuøs, men
som LeMoncheck argumenterer for er fri, kan anses som et opgør med patriarkatet. "It is a striking
feminist irony that the expression "loose woman" is both a symbol of women's degradation and
profound evidence of women's attempts to liberate ourselves from the sexual dominance of men."
(Ibid., 59)
Dette syn på promiskuøs seksualitet er interessant ift. en analyse af twerk, fordi det anser kvinden
for agent i sin egen seksualitet, hvilket kan overføres til at se den twerkende kvinde som agent i
twerk. LeMonchecks argumentation for at se promiskuitet som empowerment kan muligvis også
overføres til twerk, hvilket er et argument for at se dette som en feministisk praksis.
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9.5. Opsummering på girlie feminisme perspektivet
Det girlie feministiske perspektiv gør op med tidligere generationers feminisme og en reproduktion
af tanken om, at maskuline ting har mere værdi, ved at reclaime de feminine ting i samfundet
(Baumgardner & Richards, 2004). Herved gør denne feminisme op med ideen om pigede ting som
negative eller undertrykkende og sætter fokus på kvinders agency. Jeg anser denne feminisme for
samfundskritisk, idet den søger at omarrangere valideringen i vores samfund samt øge
handlingsrepertoiret for kvinder ved at give dem flere legitime valgmuligheder.
Dette sker igennem reclaiming, der iflg. Butler omhandler det at træde ind i en social position i
sproget, som tidligere har været negativt ladet, og indefra ændre denne værdi (Butler, 1997).
Attwood ser køn som kontekstuelt og påpeger en generel seksualisering af det senmoderne samfund
og ikke kun kvindekroppen. Hun ser den kvindelige seksualitet og synlighed som kilden til magt og
agency (Attwood, 2007). Hun tilskriver den seksuelle fremstilling af kvindekroppen en mere
nuanceret og kontekstuel betydning og mener især, at brugen af internettet og sociale medier giver
kvinder agency over deres selvfremførelse (Attwood, 2011). Hun ser herved agency som en bevidst
tilegnelse og brug af diskurser. LeMoncheck ser i dette perspektiv den promiskuøse kvinde som et
oprør imod patriarkatet. Da kvinden i patriarkatet indtager en objektposition, ser hun det kvindelige
seksuelle subjekt som en magtdemonstration (LeMoncheck, 1997).

10. Pole
Som nævnt i indledningen er der forskellige feministiske syn på pole. Jeg vil her redegøre for både
de muligheder og de begrænsninger, som de valgte feministiske teoretikere udpeger ved pole med
fokus på den rolle, som empowerment og agency spiller. Dette gør jeg for at overføre de
akademiske studier af pole til feltet twerk, der ikke er akademisk veludforsket.

10.1. Pole som en feministisk sejr
Den øgede seksualisering af samfundet mener Attwood har medført, at pole “…have become able to
signify sexual liberation, economic freedom and even a victory for feminism" (Attwood, 2009,167).
Hun og Holland (2009) ser pole som en mulighed for kvinder for at tænke deres (seksuelle) kroppe
som noget andet end passive og begrænsede, og dermed kan de lege med mulighederne for at
udtrykke deres seksualitet i et trygt rum blandt andre kvinder. Dette betragter de som et positivt
resultat af seksualiseringen: “…being both performer and audience enable women to 'see' , 'be' and
'do' sexiness, and doing this while other women cheer them on and applaud may be as close as we
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currently get to a positive experience of sexualization in contemporary culture”(Attwood &
Holland, 2009, 180). Holland mener, at dette er en måde at tilføje nye værdier til den normative
feminine seksualitet og derved udvide den. De mener :"Rather than performing for a male gaze,
self-fashioning of this kind of may provide women with a culturally approved way of producing
themselves for themselves, though clearly this production is also expected to prove attraction to
men. "(Ibid., 178) .
Dette er interessant ift. min undersøgelse af twerk, da en overførelse af disse akademiske studier af
pole muligvis kan bruges som argument for at se twerk som en praksis, der giver kvinder mulighed
for at producere sig selv på en kulturelt anerkendt seksuel måde, og derved lege med deres seksuelle
udtryk.

10.2. Pole og empowerment
Whitehead og Kurz (2009) mener, at en måde, hvorpå pole er blevet mainstream, er gennem brugen
af empowement diskursen, som Douglas (2010) nævner. Dette ses i markedsføringen af pole med
slogans som:” ’Strength and femininity’, ‘Power and beauty’ and ‘Sex appeal comes from within’.”
(Whitehead & Kurz, 2009, 226). De finder det interessant, at denne praksis promoveres med ord
som "styrke" og "magt”, når ”… the female subject is constructed as empowered through her
access to control and choice as to when she positions herself as the erotic object.” (Ibid., 2009,
240). De mener, ligesom Gill, at kvinden opnår empowerment i pole ved at indtage en objektlignende position.

10.3. Publikums rolle
På trods af forskellige feministiske måder at anse pole på er alle mine teoretikere enige om, at
publikum er en afgørende faktor for, hvordan praksissen opfattes (Whitehead & Kurz, 2009;
Attwood & Holland, 2009; Holland, 2010).
Whitehead og Kurz (2009) finder i deres studie af pole , at ”… the ideological outlook of the
assumed audience is often invoked as a signifier of whether pole dancing should be regarded as
empowering or disempowering.” (Ibid., 237). De fandt en forskel i diskurserne. Hvis publikummet
bestod af en person, som danseren kendte (ofte den mandlige partner), blev dansen anset som
empowerment. Her blev dansen fortolket som et valg om at glæde partneren. Var publikum derimod
en eller flere fremmede (en professionel optræden), ansås ”…the woman who pole dances for a
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stranger is constructed as being disempowered, by default, on account of the objectifying male gaze
of a stranger.” (Whitehead & Kurz, 2009, 237)
Holland (2010) undersøger pole fitnesstimer, der primært er for kvinder: ”…pole classes are not
performed for male spectators; nor, therefore, are the performances predicated on sexualised
display. Indeed, one of pole’s most positive aspects is its feminised, female environment which
fosters camaraderie and encouragement.” (Ibid., 188).
Begge undersøgelser af diskurserne i pole finder, at publikum er en afgørende faktor for, om dansen
er objektiverende. De ovenstående undersøgelser beskriver forskellen mellem et publikum
bestående af en partner, en gruppe heriblandt mænd eller en gruppe bestående af primært kvinder.
De finder, at dansen forstås som acceptabel og empowerment, når den udøves foran en partner eller
i et forum med andre kvinder, men af W&K (2009) forstås dansen som objektiverende, når den
vises foran flere ukendte mænd. Jeg vil benytte denne viden i min undersøgelse af, hvilken rolle
publikum spiller for, hvordan twerk bliver forstået.
Jeg undrer mig dog over effekten, som det ukendte mandlige publikum har på den måde, pole
forstås, da andre danse såsom ballet ikke anses for objektiverende, selvom denne dans fremføres
foran et utal af mænd, som danserne ikke kender privat.
Det frie valg og agency synes at være centralt i begge studier, når praksissen vurderes som enten
empowerment eller disempowering.
Disse emner kunne være afgørende at undersøge ift. twerk på tværs af forskellige feministiske
vinkler (se afsnit 15.2.).

11. Empiri
Som tidligere nævnt benytter jeg i denne opgave tre videoer af twerk som empiri, og disse bruger
jeg eksemplarisk på grund af manglende akademisk litteratur om emnet. På baggrund af disse kilder
vil jeg nu beskrive twerk, sådan at jeg kan benytte denne information, når jeg anvender mine
teoretiske begreber i analysen.

11.1. Bevægelser
Dansen fokuserer på en isolation af hofter og numse, der rystes, roteres, vrides og vendes på
hovedet så vildt og akrobatisk som muligt ved at stå på hovedet, hoppe ned i spagat eller isolere og
spænde én balle ad gangen. På denne måde kommer numsen næsten til at opleves som et
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selvstændigt objekt, der agerer med sin egen fri vilje, isoleret fra resten af danserens krop (Video 1,
Video 2, Video 3).
Dansen udføres hovedsageligt af kvinder uden en dansepartner men oftest med tilskuere enten i en
fysisk form eller ved at filme dansen og lægge den på de sociale medier.
If. Hanna (1988) bliver kvinder i mere traditionel dans ofte portrætteret som passive og blide,
hvorimod mænd er aggressive, dristige og energiske. Kvinden er afhængig, modtager af
penetrerende samleje, objekt, blød, svag og fremstilles som enten jomfruelig eller æggende sirene.
Dette står i modsætning til manden, der er uafhængig, adskiller sex fra intimitet, subjekt og
besidder, hård, stærk og naturligt seksuel (Ibid.). Dette ses f.eks. hos ballerinaen i ballet, der løftes,
støttes, manipuleres og domineres af den mandlige danser, hvilket ses i trinnet "Pas de deux”.

Figur 3. Billede af ballettrinnet ”Pas de Deux”
(http://www.festival.org/whatson/92/pas-de-deux-from-raymonda-act-iii/).
Den måde, manden kontrollerer og leger med sin kvindelige partner, kan ses som en metafor for
magtrelationen mellem dominans og underkastelse og kvindekroppens (seksuelle) tilgængelighed
(Hanna, 1988). Ballerinaen optræder dog også med selvstændige soloer i ballet.
Det er også interessant at bemærke, at ballerinaen ikke (længere) seksualiseres, selvom hun kun har
ganske lidt tøj på og udfører en seksuel dans (Ibid.).
Hannas studier af kønsroller i dans omhandler alt fra afrikansk stammedans til finkulturel ballet
(Ibid.), så derfor mener jeg, at hendes teori om mandens og kvindens traditionelle position er mulig
at sammenligne med kvindens position i twerk.

11.2. Iscenesættelse
Twerk gør på flere måder brug af en traditionel femininitet og kan derved anses som en praksis, der
reproducerer denne. Den måde og de artefakter, der bruges til iscenesættelsen af kvindekroppen,
stemmer overens med den traditionelle femininitet. Tøjet, der bruges til denne iscenesættelse, kan
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både være leggings, små shorts, eller badetøj og undertøj. Formålet med dette tøj synes at være at
fremhæve numse-hofte området, men sådan at tøjet ikke forhindrer fedtet på dette område i at ryste.
Det kan dog også være store bukser, enten jogging bukser, maskuline jeans eller militærbukser,
hvilket bryder med den ”hyper-feminine” iscenesættelse (Video 3). Kvinderne benytter sig af
makeup, neglelak eller kunstige negle og hårstyling i overensstemmelse med den traditionelle
femininitets norm (Video 3). Fokus på kvindens numse og hofte stemmer også overens med, at
disse steder traditionelt bliver anset for erotiske på kvindens krop (Hanna, 1988). Selve måden,
disse kropsdele performes med rysten og roteren, kan man argumentere for, simulerer sex dog ikke
på en traditionelt kvindelig måde. Den seksualitet, der performes i twerk, overskrider på flere måder
den konventionelle feminine seksualitet; dels fordi kvindekroppen bevæges på en vild, voldsom og
hård måde i modsætning til den bløde, svage og mere afventende iscenesættelse af kvindekroppen i
traditionel dans (Ibid.), og dels fordi den seksualitet, der portrætteres, er aggressiv og dominerende.
Seksualiteten tilhører subjektet, den som tager, hvilket traditionelt er den mandlige part, i
modsætning til den, der bliver taget. Hertil kommer, at den kvindelige twerk krop står alene i
centrum, når den twerker. Den bliver ikke manipuleret eller iscenesat af en mandlig dansepartner
som f.eks. i balletten.

11.3. Publikum
Dansen bliver ofte beskuet af et live eller virtuelt publikum. Danseren kan også benytte sig af et live
mandligt publikum som objekt for sit seksuelle udtryk, idet hun kan bruge ham som en genstand at
twerke på. Her positionerer twerkeren sig selv som subjekt både ved at være den, der bestemmer
bevægelserne, idet mandens hænder ofte er låst fast bag ryggen. Hun indtager også subjektrollen
ved at lade sin optræden omhandle sine akrobatiske udfoldelser og sin vildskab og ikke mandens
nydelse. Ofte vil man kunne se smerte i hans udtryk, når kvinden hopper højt oppefra i spagat, ned
på hans ubeskyttede skød (Video 3).

11.4. Twerk kroppen
De kroppe, der fremstilles i twerk og derigennem valideres, bryder ofte normen for den ideelle
feminine krop. De er oftere større, har mere fedt på sig og optræder i bevægelse (hvorfor man kan
se folder, rynker og appelsinhud) modsat den repræsentation af kvinder, som ofte er tynde, glatte,
fedtfri og statiske kvindekroppe (Gill, 2003).
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11.5. Twerk Team og Lexy Panterra
For at inddrage mere kontekst af min empiri vil jeg nu redegøre for Twerk Team (Video 1) og Lexy
Panterra (video 2), der er kendte inden for twerk.
Twerk Team startede i 2005 og består af to afroamerikanske søstre fra Atlanta, USA. De lavede
deres egen YouTube-kanal i juni 2009 og var de første, der blev kendt verden over for at poste
twerk (YouTube, 2016a); de har i dag over 500.000 følgere, over 23 mio. afspilninger af deres
videoer på YouTube (Ibid.) og over 300.000 følgere på Instagram (Instagram.com, 2016a).
Lexy Panterra fra Californien, USA startede i 2014 konceptet "Twerk Out", der er en mainstream
version af twerk blandet med fitness (Lextwerkout.com, 2016). Hun har 1mio. følgere på Instagram
(Instagram.com, 2016b) over 700.000 følgere på YouTube og over 85 mio. afspilninger af sine
videoer på YouTube (YouTube, 2016b).
Dette kan skyldes, at twerk siden 2013 er blevet mere alment kendt, men det ville være interessant
at undersøge, om det faktum, at Twerk Team er afroamerikanere og Lexy er kaukasisk, påvirker
hendes popularitet.
Jeg bemærker også, at Lexy udfører twerk i overensstemmelse med en mere normativt feminin
seksualitet sammenlignet med Twerk Team, idet hun udfører blødere bevægelser. Hertil kommer, at
hun fysisk også stemmer bedre overens med de normative feminine idealer (Gill, 2003): Hun er høj,
slank, med glat hår, smal næse og lys hud, og på trods af fyldige lår og numse har hun ikke cellulitis
(Video 2). Dette vil jeg dog ikke uddybe i opgaven.
Begge parter lever af deres twerk optræden. Twerk Team tjener deres twerk penge ved at reklamere
for produkter over deres sociale medier samt ved at optræde og være værter til arrangementer
(Instagram.com, 2016a). Lexy tjener både på sine fysiske fitness/dansetimer, sin twerk app og sin
karriere som sanger og skuespiller (Lextwerkout.com, 2016).

11.6. Opsummering på min empiri
Min begrænsede empiri viser mig, at dansen twerk fokuserer på hofte-numse området, der
performes vildt, akrobatisk og aggressivt. Danserne synes at benytte sig af normative feminine
iscenesættelser af deres fremtræden, men kroppene, der valideres i dansen, synes at bryde med
normen for kvindekroppe, ift. størrelse og fedtmængde. Twerk synes også at bryde med den
traditionelle, bløde og passive kvindelige position i dans. Twerk udføres som en solo, men der er
ofte publikum enten virtuelt eller live.
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Jeg fremhæver Twerk Team, der er de første twerkere, der blev kendt især igennem brugen af
sociale medier. De repræsenterer kroppe som ovenfor beskrevet og udfører en aggressiv og
voldsom twerk (Video 1). Hertil fremhæver jeg danseren Lexy Panterra, der har en krop, der ligger
tættere på idealerne, og hun udviser en mere blød twerk (Video 2).

III Analyse
12. Governmentality perspektivet
Jeg vil nu anvende begrebet seksualiserende subjektivering og herefter governmentality tænkningen
til at analysere, hvordan disse magtstrukturer påvirker reproduktionen af, hvad Gill anser for en
sexistisk kønsforståelse. Jeg vil undersøge, hvordan den seksualiserende subjektivering finder sted,
når man indgår i praksissen twerk, og hvordan man i twerk kan se denne adskille sig fra en klassisk
objektivering. Det individuelle valg synes at være en afgørende faktor i denne sag, og jeg vil kort
berøre dette og undersøge det nærmere i afsnit 7.3. Herefter vil jeg vha. governmentality
magtbegrebet belyse, hvordan bagvedliggende strukturer former individets valg, på trods af at disse
påvirkninger skjules i det neoliberale samfund. Dertil vil jeg supplere med Douglas’ teori om
magtfantasier for at undersøge den seksuelle magt. Jeg slutter dette afsnit af med en analyse af
agency og den neoliberale diskurs ”det frie valg”, og hvordan disse påvirker kvinden, der twerker.

12.1 Den seksuelle subjektivering
Gill benytter Foucaults begreb subjektivering, når hun beskriver den udvikling, hun mener, der har
fundet sted, hvor kvinder tager et aktivt valg om at skabe sig selv som seksualiserede subjekter,
hvilket bryder med den klassiske forståelse af objektivering (Gill, 2015).
Ved at anvende Gills forståelse af seksualiserende subjektivering på twerk, ses kvinden, der
deltager i twerk, som en person, der skaber sig selv som et seksualiserende ”twerk subjekt”. Dette
indebærer, at hun opnår en subjektposition med tilhørende magt og mulighed for
handlingspotentiale, men også at hun internaliserer bestemte seksualiserende måder at være subjekt
på. Eksempelvis bliver det forventet af kvinden der twerker, at hun har en bestemt stram og
afslørende påklædning på, og at hun fremfører sin krop (især hofte-numse regionen) på en seksuel
måde i overensstemmelse med det, som en normativ heteroseksuel mand tiltrækkes af. Dette
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belønnes med en validerende opmærksomhed af subjektformen, hvilket Gill kalder seksuel agency
eller seksuel magt (Gill, 2008).

12.1.1. Subjektivering betinget af seksualisering
Seksualiserende subjektivering er et interessant begreb at benytte på twerk, idet den subjektiverede
kvinde forstås sådan, at hun indtager samme position som den seksuelt objektiverede kvinde til
trods for det aktive valg. ”Not only are women objectified (as they were before), but through sexual
subjectification…they must also now understand their own objectification as pleasurable and selfchosen …women are endowed with the status of active subjecthood so that they can ‘choose’ to
become sex objects.” (Gill, 2008, 45).
Gill mener, at dette sker, da de, på trods af at de får adgang til en position med magt, opnår denne
ved en seksualisering. Dette er at ”endow with sexual characteristics” (”Sexualize”, 2015), altså at
tilføre sig selv seksuelle karakteristika. Herved bliver besiddelse af positionen som subjekt betinget
af at udvise seksuelle karakteristika, hvilket hun anser som at være en fastlåst og
handlingsbegrænset position. Subjektiviteten tilegnes derved ud fra betingelsen af, at denne bruges
til at skabe sig som et bestemt slags subjekt (Foucault, 1983). Twerk subjektpositionen bliver if.
dette argument derved kun mulig at indtage, når man er udstyret med seksuelle karakteristika.
Handlingsmulighederne og valideringen, f.eks. af en krop der ikke normalt valideres af normen,
bliver derfor ikke mulig at opnå, hvis man ikke udviser seksualitet samtidig.

12.1.2. Objektivering
Kvinden der twerker producerer sig selv som et subjekt, hvor en stor del af opmærksomheden er på
hendes numse. Derfor kan der være tale om en form for objektivering, idet denne kropsdel sættes i
fokus i stedet for hendes person som helhed (Szymanski, Moffitt & Carr, 2011). Argumentet imod,
at dette er en klassisk objektivering, er, at dette er et valg, hun tager og derfor en bevidst intention
fra danseren om at fokusere således. Det samme fokus som ballerinaen benytter, når hun retter
vores opmærksomhed mod sin tåspidsdans under balletten (Hanna, 1988), uden at vi taler om dette
som en seksuel objektivering. Det kan skyldes, at ballerinaen performer en seksualitet, der stemmer
overens med den traditionelle forståelse, og herved selv indtager positionen som et objekt (Hanna,
1988.), hvorimod twerkeren performer en voldsom og dominerende seksualitet og positionerer sig
selv som et subjekt.
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Gill påpeger, at positioneringen i den seksuelle subjektivering er den samme som i den seksuelle
objektivering, men der synes dog at være forskellige opfattelser af disse fra omverdenen. Det
betyder selvfølgelig også noget, at ballet er en del af finkulturen, hvilket den dog ikke altid har
været (Holland, 2010.). Førhen var ballet stigmatiseret som en seksualiseret dans. Holland mener, at
dette skyldes en normalisering i vores samfund og en kreativ udvikling af kunstformer. Det ville
derfor være interessant at foretage et studie af twerk om 10 år.

12.1.3. Skjult af det frie valg
Gill kritiserer den skjulte objektivering, som hun mener finder sted i den seksualiserende
subjektivering, for sin usynlighed. Hun mener, at den bliver sværere at kritisere, da den skjules af
den neoliberale diskurs ”det fri valg”. Det bliver vanskeligere at påpege den bagvedliggende magt,
der skaber nye former for subjektivitet. Hun mener, at selvom kvinder tager et aktivt valg i
subjektiveringen, opnår de samme handlingsmuligheder som i objektiveringen, da subjektpositionen er betinget af den seksuelle karakter. Der synes dog at være kulturelle influenser på
opfattelsen af denne objektivering, da den ikke på samme måde kritiseres i ballet på trods af en
tydelig objektivering af den kvindelige danser.

12.2. Governmentality
Jeg vil nu anvende governmentality begrebet i min analyse af twerk og berøre en problematisering
af frihed og valg, hvilket jeg vil uddybe i min analyse af agency (afsnit 7.3.).
Governmentality er styring af menneskers selvstyring af deres eget liv og egen adfærd ved at "…
structure the field of possible actions, to act on our own or other's capacities for action" (Dean,
2010, 22). En analyse af governmentality er en analyse af de praksisser, der prøver at forme,
mobilisere og arbejde igennem tanker og valg, begær, aspirationer, behov og livsstil, som individer
eller grupper har. Jeg finder det interessant at analysere twerk som en praksis, der strukturerer
handlingsmuligheder for kvinder, der praktiserer denne.

12.2.1. Governmentality i twerk
I twerk formes det kvindelige subjekt via handlingsmuligheder og kapaciteter, bl.a. ved at forme sin
oplevelse af sig selv, således at hun internaliserer forventningerne til sig selv om at iscenesætte sig
som sexet. Disse udleves som var det hendes eget frie valg. Valget om at skabe sig selv på denne
måde, som et twerkende subjekt, mener Gill er taget på baggrund af en internalisering af socialt
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konstruerede idealer om skønhed og sexethed (Gill, 2015). "Regimes of government do not
determine forms of subjectivity. They elicit, promote, facilitates, foster and attribute various
capacities, qualities and statuses to particular agents." (Dean, 2010, 44).

12.2.2. Kritik af individfokus
Ved at benytte governmentality begrebet til at påpege de magtstrukturer, der ligger bag valget om at
skabe sig, som den twerkende kvinde gør, kritiserer Gill den individuelle forklaringsmodel, som
hersker i det neoliberale samfund.“This model of choice eschews psychological complexity by
refusing to address how power works in and through subjects…It avoids all the important and
difficult questions about the relationship between the psychic and the social or cultural – how it is,
for example, that socially constructed ideals of beauty or sexiness are internalized and made our
own?” (Gill, 2007b, 76).
Hendes kritik retter sig imod en manglende opmærksomhed på, hvorfor kvinder vælger at skabe sig
selv på denne seksualiserende måde. Gill mener, at den seksuelle magt eller agency, som kvinder
kan opnå igennem den seksualiserende subjektivering, er begrænset og ufeministisk, fordi”… the
form of constructions of femininity that come straight out of the most predictable templates of male
sexual fantasy, yet which must also be understood as authentically owned by the women who enact
them.” (Gill, 2008, 45). Twerk kan i dette perspektiv, analyseret ud fra subjektivering og
governmentality, anses for en praksis, der reproducerer sexistiske subjektformer på en måde, sådan
at kvinder forstår deres subjektivering som deres eget valg.
Gill anerkender, at der finder et valg sted men kritiserer graden af frihed og agency ved at tage det,
da hun mener, at individet ikke selv forstår sit valg som struktureret af magtstrukturer. Dette sætter
spørgsmålstegn ved, hvad hun anskuer som en mulig form for frihed i det neoliberale samfund. Jeg
vil dog nærmere undersøge, hvad frihed og det frie valg har af betydning i afsnit 12.4.4.

12.3. Magtfantasier og empowerment diskurs
Jeg undersøger i dette afsnit den magt, som kvinder opnår ved at indtage en subjektposition vha.
den seksualiserende subjektivering i twerk. Dette sker med udgangspunk i Douglas’ begreb
”magtfantasier”. Jeg undersøger, hvordan Douglas mener, at magtfantasier samt empowerment
diskursen skjuler, at den magt, der opnås ved at indtage twerk subjektpositionen, egentligt ikke har
et reelt handlingspotentiale.
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12.3.1. Er opmærksomhed magt?
Ved at deltage i twerk er det muligt for kvinder at skabe sig selv som et seksualiseret subjekt, og i
denne position får de adgang til en form for seksuel magt, en magt Douglas mener bliver fremhævet
for kvinder som den vigtigste form for magt at besidde: "…it is precisely through women's
calculated deployment of their faces, bodies, attire, and sexuality that they gain and enjoy true
power. True power here has nothing to do with economic independence or professional
achievements… it has to do with getting men to lust after you and other women to envy you.”
(Douglas, 2010, 10).
Jeg mener, at dette er en relativt unuanceret og karikeret gengivelse af kvinders forhold til magt, der
til dels kan være gældende, når det drejer sig om reklamer og medier.
Som Douglas beskriver ovenfor i citatet, er denne form for seksuel magt knyttet til en specifik,
konventionel type seksuel iscenesættelse af kroppen, ansigtet, tøjet og den måde, som seksualitet
udtrykkes, der stemmer overens med den traditionelle femininitets normer. Når disse følges,
belønnes det med mandlig opmærksomhed og evt. kvindelig misundelse (Ibid.).
Den seksuelle magt indebærer derved opmærksomheden både fra mænd og kvinder som en form for
validering og en stor synlighed for kvinden, der besidder denne magt.
Denne opmærksomhed kan i twerk ses på den store synlighed, som Twerk Team og Lexy Panterra
får igennem deres brug af sociale medier. Dette har medført, at begge har medvirket i tv shows, film
og musikvideoer, og de har herved været i stand til økonomisk at leve af at twerke. Dog er den
økonomiske magt, de opnår herigennem, knyttet til den seksuelle magt, da det er deres position som
seksualiserede twerk subjekter, de tjener deres penge på.

12.3.1. Sexistiske undertoner
Seksuel magt opnås ved at leve op til konventionelle femininitetsnormer. I dette perspektiv kan man
se et fokus på at forstå dette som værende en reproduktion af de traditionelle kønsroller, hvilket
Douglas mener er den seksuelle magts egentlig formål (Douglas, 2010). Hensigten med at
reproducere disse kønsroller bliver dog skjult bag det, hun kalder magtfantasier, der fungerer som
en eskapisme for kvinder, der overbevises om, at de er mere ligestillede, end de egentlig er.
Ved anvendelse af begrebet magtfantasier bliver det muligt at se twerk som en praksis, der
producerer eskapistiske fantasier ved at fremstille kvinder som seksuelt ligestillede med mænd,
hvilket Douglas ikke mener de er (Douglas, 2010.). Kvinder portrætteres i twerk med en aggressiv
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og dominerende seksualitet, der traditionelt tilfalder manden (Video 1), men muligheden for at
portrættere denne typisk maskuline seksualitet er dog betinget af en hyper-feminin
selviscenesættelse ift. udseende.
Douglas mener ikke, at det kritiske ved magtfantasier er selve den eskapistiske karakter, men at
”…under the guise of escapism and pleasure, we are getting images of imagined power that mask,
and even erase, how much still remains to be done for girls and women, images that makes sexism
seem fine...” Douglas, 2010, 6). Douglas mener herved, at under disse fantasier ligger decideret
sexistiske og antifeministiske budskaber om, hvad kvinder kan og bør gøre, og hvad kvinder er og
ikke er (Douglas 2010). Disse budskaber kan i twerk ses som den normativt feminine
selvfremstilling, der er betingelsen for at udvide seksualitetsdiskursen og til dels performe en typisk
maskulin seksualitet.
Hun mener, at når unge kvinder vokser op med budskabet om, at de kan blive, hvad de vil, er dette
betinget af, at de (stadig) lever op til de traditionelle normer for det feminine udseende, hvilket er en
høj pris at betale for ligestilling (Ibid.). Disse sexistiske undertoner skjules bl.a. af den neoliberale
empowerment diskurs, der if. Douglas sælger ideen om, at det er ved at leve op til
femininitetsnormerne, at kvinder opnår en magtfuld position, fordi det giver dem opmærksomhed
fra og derfor en form for magt over mænd (Ibid.).
Douglas anser derved en seksuel praksis som twerk for værende sexistisk, idet den reproducerer
traditionelle kønsforståelser, der udspringer af et maskulint hegemoni. Hun mener, at sexismen nu
opererer skjult af magtfantasier og empowerment diskursen. Magtfantasier synes i twerk at fungere
ved at skabe en eskapistisk fantasi om, at kvinder er seksuelt ligestillede med mænd, idet de her
portrætterer en typisk maskulin seksualitet. Dog mener hun, at der bag dette ligger et sexistisk
budskab om, at denne seksualitet kun er tilgængelig ved at fremstille sig selv ud fra de traditionelle
feminine normer ift. udseende.

12.4. En oplevelse af agency
Gill mener, at kvinder oplever at besidde en agency, uden at denne egentlig giver dem kapacitet
som agent. (Gill, 2015). Jeg vil her undersøge, om det også gælder i twerk.
Gill mener, at postfeminismen vha. governmentality installerer en oplevelse af agency knyttet til
den seksualiserede subjektposition. Denne proces skjules if. Gill af diskursen om det frie valg, der
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ligger dybt i borgeren i det neoliberale samfund (Steger & Roy, 2013), hvilket jeg også vil
undersøge i dette afsnit.

12.4.1. Agency uden handlingspotentiale
Agency og frihed er centrale begreber at undersøge i denne opgave, da det i ovenstående analyse
synes at være afgørende faktorer i diskussionen omkring, hvorvidt en praksis anses for feministisk.
Når Gill påpeger, at der via governmentality installeres en følelse af agency i den seksualiserende
subjektivering, er det fordi hun mener, at kvinden tror, at hun besidder kapaciteten til at handle og
tage frie og uafhængige valg i langt højere grad, end hun egentligt gør (Gill, 2003).
Agency i en twerk-subjektposition må herved være knyttet til oplevelsen af at udføre denne
handling som individets eget, frie valg om at udtrykke sig sådan, og ikke som følge af strukturelle
krav til individet om at positionere sig sådan. Gill påpeger et sammenfald mellem kvinders frie valg
af at skabe sig selv som seksualiserede subjekter såsom twerk subjektet og det, at disse positioner
synes at leve op til de samme traditionelle normer, som tidligere feminister kaldte undertrykkende:
“… they seem compelled to use their empowered postfeminist position to make choices that would
be regarded by many feminists as problematic, located as they are in normative notions of
femininity… One reading of this may highlight the exclusions of second wave feminism and suggest
that it represents the 'return of the repressed' e.g. the pleasures of domesticity or traditional
femininity.” (Gill 2007a, 24). Gill kritiserer denne agency, idet hun ikke mener, at valget af at
indtage denne subjektposition er ligeså frit og uafhængigt, som kvinden selv tror. Kvinden tager
dette valg på baggrund af, at denne position er overrepræsenteret og overvalideret i vores samfund
ift. andre ikke seksualiserede subjekttyper (Gill, 2007a). Valget af at skabe sig selv som twerksubjekt er herved begrænset ved, at kun nogle bestemte subjekttyper repræsenteres som de rigtige
og derfor de eneste valg.

12.4.2. Er twerk reproducerende ?
Denne reproduktion af den normative femininitet, som Gill kalder ”return of the repressed” (Gill
2007a, 24), kan i twerk ses på, at kvinden selviscenesætter sin krop normativt med det tøj, hun
vælger, de dele af kroppen hun fremhæver og at hun benytter sig af normative artefakter ift.
makeup, negle og hår. Denne reproduktion medfører if. Gill, at kvinden, der twerker, validerer det
samme udtryk som alle andre kvinder i samfundet, som beskrevet af Gill (2003) er en hårløs krop
med slank talje og fast numse. Dette bryder twerk dog med ved at validere brede hofter og store
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numser, men også kroppe med generelt mere fedt end normen for kvinde- kroppen som nævnt i
afsnit 11.4.

12.4.3. Det ufrie valg
Gill kritiserer, at kvinden ikke selv er bevidst om denne reproduktion, som hun mener finder sted,
idet kvinden oplever det som selvvalgt (Gill, 2007b). ” None of this is governed by my unique
individual preferences but has everything to do with my daily exposure to a cultural habitat of
images that relentlessly shapes my tastes, desires and what I find beautiful.” (Ibid., 73). Denne
manglende bevidsthed om strukturer understøttes af et fokus i det neoliberale samfund på den
individualitet og diskursen ”det frie valg”, som også synes at være grundstenen i governmentality
magtformen, idet vi er "…governed through and by means of our freedom." (Garland, 1997, 196).
Gill (2003) kalder det frie valg en begrænsning for individet. Det skal forstås sådan, at en
overfokusering på individets eget valg skjuler påvirkninger fra det omkringliggende samfund og
dets strukturer. Påvirkningen herfra kan derved siges at blive determinerende, idet individet ikke
selv er bevidst om det. "This freedom—the freedom of choice—effectively masks the systemic
aspects of power by relegating the subject’s freedom to a choice between different options whilst
denying one any real possibility of defining or shaping those options.” (Oksala, 2013, 191).
Diskursen det frie valg kan ses som begrænsende for den twerkende kvinde, fordi hun igennem
governmentality har installeret selvteknologier, der giver oplevelsen af, at præferencer for at
producere sig selv på denne måde kommer fra hende selv. Den manglende forståelse af, at hun
reproducerer omkringliggende idealer, begrænser hende, idet muligheden for at vælge en anden
position afhænger af kendskab til andre mulige og attraktive positioner (Gill, 2015). Derved kan
man tale om, at de magtstrukturer, der påvirker kvinder igennem selvteknologier installeret af
governmentality, er determinerende.
Begreberne governmentality og diskursen om det frie valg synes dog ikke at kunne forklare den del
af twerk, der ikke er reproducerende men udvider normen.

12.4.4. Fri i det neoliberale samfund
Gill bruger governmentality begrebet til at kritisere graden af agency og frihed, som kvinder
oplever at besidde, ift. det hun mener de egentlig besidder. Idet hun trækker på Foucaults forståelse
af magt, er frihed immanent. Hun skriver, at "det frie valg" begrænser individets frihed, hvilket
antyder, at Gill mener, at modstanden ligger i en bevidstgørelse af de strukturer, der begrænser
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individet. Hun antyder dette, når hun kritiserer, at vi i det neoliberale samfund kun benytter
"individ-forklaringsmodellen" og ikke også forholder os til individets kulturelle kontekst (Gill,
2007b).
Søndergaard taler om at hvile i konventionerne, således at når en person med kvindeligt kropstegn
agerer udenfor de kulturelle konventioner, kræver det mere energi end at agere inden for dem
(Søndergaard, 1996). Det er derfor nemmere at reproducere, hvorfor dette kan virke mere attraktivt.
Gill påpeger, at man er nødt til at kende til, hvad Søndergaard betegner som "konventionerne" for at
vide, hvordan ens valg bliver formet.
En øget bevidsthed omkring påvirkende strukturer ville i twerk kunne ses sådan, at kvinden har en
bevidsthed omkring, hvornår hun reproducerer normerne, hvilket sker i hendes selviscenesættelse,
og hvornår hun udvider dem, som hun gør ift. kropsidealerne. Modmagten i Gills governmentality
forståelse synes derfor at ligge i bevidstheden omkring den kontekst, man er indlejret i, og i at
benytte sig af andre forklaringsmodeller end det individuelle frie valg.

12.5. En opsummering på governmentality perspektivet
I dette perspektiv undersøger jeg twerk ud fra en grundlæggende tese om, at der finder en
reproduktion af sexistiske kønsroller sted i det postfeministiske og neoliberale samfund. Twerk
analyseres som en praksis, hvor det er muligt at skabe sig som et seksualiseret subjekt, hvilket Gill
mener er en position meget lig et seksualiseret objekt, da denne er betinget af at udvise seksuelle
karakteristika (Gill, 2015). Dette vises via twekerens normativt feminine selviscenesættelse og
belønnes med opmærksomhed og validering. I twerk kan man også tale om en objektivering ift. det
fokus, der er på numsen. Bedømmelsen af dette som objektiverende synes dog kulturelt betinget, da
fokus på balletdanserindens tåspidser ikke problematiseres på samme måde (Hanna, 1988).
Gill bruger governmentality magtbegrebet til at pege på de bagvedliggende magtstrukturer i
produktionen af subjekter (Gill, 2015). Ved at se twerk som en praksis, der former og arbejder
igennem tanker og valg, kan den ligeledes ses som en strukturering af twerkerens
handlingsmuligheder og kapaciteten til at handle. Herved formes twerkerens oplevelse af sig selv
igennem en internalisering af forventninger om at optræde sexet.
Gill mener, at kvinder oplever at være agenter med agency til at vælge uden påvirkning af strukturer
i en højere grad, end de egentlig er (Gill, 2003). Denne oplevelse understøttes af den neoliberale
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diskurs ”det frie valg”. I twerk ses denne oplevede agency ved, at kvinden oplever selv at have taget
et valg om at twerke uden opmærksomhed på strukturer, der kan have formet dette.
Gill problematiserer brugen af den normative femininitet, der også forekommer i iscenesættelsen af
twerkeren og kalder denne ”return of the repressed” (Gill, 2007a). Twerk bryder dog også med en
reproduktion af den normative femininitet ved at fremvise en større krop med mere fedt end idealkroppen (se afsnit 11.4).
Gill kritiserer det neoliberale, individuelle frie valg for at være begrænsende (Gill, 2003), fordi det
ikke tager højde for, at twerkeren er indlejret i en kulturel og historisk kontekst, der strukturerer
hendes valgmuligheder. Påvirkningerne betragtes derfor som mere determinerende, idet twerkeren
ikke selv er opmærksom på magtstrukturerne. Gill anser frihed i det neoliberale samfund for at være
bevidsthed omkring påvirkningerne fra den kulturelle kontekst. I twerk kan dette ses som en
bevidsthed om, hvornår hun reproducerer, og hvornår hun udvider normen.

13. Det performative perspektiv
Jeg vil nu benytte Butlers teori om, hvordan subjektet performer sig selv og herved skaber sit køn.
Formålet er at undersøge, om twerk kan ses som en slags subversiv performance med mulighed for
at udvide diskursen for den normativt feminine seksualitet. Herunder vil jeg også undersøge,
hvordan kvinden, der twerker, kan risikere at blive opfattet som et kulturelt uforståeligt abjekt.
Dette vil jeg gøre ved at trække på Søndergaards komponentmodel og ved at lade mig inspirere af
hendes empiriske figur ”Susanne”.

13.1. Den subversive twerker
Butler beskriver, hvordan drag kan ses som en subversiv performance (Butler, 1993).
Det er derfor interessant at undersøge, om twerk kan fungere på samme måde: I performancen af
twerk udviser kvinden et hyper-feminint gender, hun performer et feminint sex og et feminint
desire, idet jeg undersøger den twerkende, heteroseksuelle kvinde. Elementer af dansen kan dog
også karakteriseres som traditionel maskulin sexual practice ved portrætteringen af en aktiv,
aggressiv og dominerende seksualitet, hvilket gør op med den traditionelle kvindelige position i det
seksuelle møde som blød, hengiven og den passive modtager (Hanna, 1988). På denne måde har
twerk potentialet til at fungere som en subversiv performance, hvis den i sin gentagelse af diskursen
vrider og udvider denne.
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13.1.1. Risikoen for at blive et abjekt
Butler mener, at performancen af køn er begrænset af den kulturelle genkendelighed, og herved
opstår risikoen for at blive kulturelt uforståelig og et abjekt. ”…is it still possible to raise the critical
question of how such constraints not only produce the domain of intelligible bodies, but produce as
well a domain of unthinkable, abject, unlivable bodies?” (Butler, 1993, xi). Herved begrænser den
kulturelle genkendelighed også twerk performancen, da den twerkende kvinde har risiko for at blive
aflæst som et abjekt.

13.2. Komponentmodellen
Jeg vil undersøge risikoen for, at den twerkende kvinde kan blive opfattet som et abjekt og lade mig
inspirere af figuren Susannes kønsperformance. Igennem min analyse af min empiri har jeg fundet
frem til forskellige performances i twerk, som jeg vil undersøge.
For at få en mere nuanceret forståelse af, hvad der er afgørende for, om et individ bliver set som
abjekt, vil jeg supplere Butlers matrix med Søndergaards udbygning af denne. Det skal dog
bemærkes, at Søndergaards figur er bygget på fyldestgørende og kontekstuelle empiriske
interviews, hvorimod mine undersøgelser bygger på empiriske observationer uden kontekst og
teoretiske overvejelser. De er derfor ikke sammenlignelige, men jeg lader mig inspirere og kommer
med gisninger på denne baggrund. Af samme grund benytter jeg ikke alle komponenterne i min
beskrivelse. Jeg vil især beskæftige mig med den fysiske selvfremførelse, ”…fordi den sociale
berøringsflade for de fleste posttraditionelle aktører er bred og omskiftelig, så får overfladen en
særlig betydning som aflæsningsflade for positionsbestræbelser og udtryksflade i
forhandlingsindlæg i kulturen i forhold til positioneringsmuligheder.” (Søndergaard, 1996, 337).
Hertil vil jeg lægge særligt vægt på positionen i det seksuelle møde, da denne kan performes
maskulint, og herved kan twerk fungere som en subversiv praksis.

13.2.1. Susanne
I performancen af køn taler Søndergaard om en ren kategori som ”den rigtige kvinde”, en figur der
lever op til konventionerne og derfor fungerer som et orienteringsgrundlag (Søndergaard, 1996).
Denne figur er let aflæselig og skaber derfor tryghed, men er samtidig fikseret og uhensigtsmæssig i
det dynamiske senmoderne samfund, da den ikke er spændende nok.
Susanne kan derimod forstås som et blandingsprojekt, der forvirrer kohærensforestillingen. Hun
rummer en ekstremt feminin selvfremførelse (tyl skørter, korsetter, stiletter og kraftig makeup) samt
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en atypisk maskulin konnoteret position i det seksuelle møde (aggressiv og den som tager) sammen
med maskuline kompetencer og i en maskulin virksomhedstilknytning – i et kvindeligt selv (Ibid.).
Denne kombination synes umiddelbart at være urovækkende, men ved at rumme lige stærke
modstridende feminine og maskuline kræfter formår Susanne at opnå en balance mellem
komponenterne og derved en subjektposition via sin subversive performance (Ibid).

13.2.2. Dullen
Umiddelbart er der ikke noget konventionelt over twerk, men ser man på Lexy Panterra, performer
hun sin selvfremførelse inden for konventionerne, og performer en position i det seksuelle møde
tættere på konventionerne ved at bruge blødere bevægelser (Video 2). Forestiller man sig en
karikeret version af Lexy, kan denne figur blive oplevet som værende tæt på en ren kategori og
traditionelt feminin. Hun bliver herved let at aflæse men i et dynamisk samfund i udvikling også
anset for fikseret og uspændende.
Dette kan tænkes at forekomme, hvis hun på samme måde som Susanne performer en hyperfeminin selvfremførelse samt en feminin position i det seksuelle møde. På denne måde agerer denne
kvinde inden for konventionerne ift. sin performance af seksualitet. I en dans som twerk ville dette
betyde, at hun benytter blødere og mindre aggressive bevægelser, hvor hun ruller og vrider hofterne
mere end at ryste dem på voldsom og akrobatisk vis (Video 1).
Idet denne kvinde performer komponenterne på en konventionelt feminin vis, kan dette meget
traditionelle udtryk i vores samfund aflæses som en ”dum dulle” og derfor risikere at blive set som
en abjekt position.

13.2.3. Den usexede kvinde
Søndergaard beskriver, hvordan kvinder kan bryde så omfattende med konventionerne, at hun
bliver svær at aflæse og derved skræmmende for omgivelserne, der aflæser hende, og kulturelt
ugenkendelig (Søndergaard, 1996). I twerk kunne dette scenario forekomme, hvis den kvinde, der
twerker, performede en maskulin position i det seksuelle møde, hvilket kan forekomme i twerk,
samt performede en selvfremførelse, der ikke er hyper-feminin. En sådan selvfremførelse
indeholder maskuline eller mere neutrale elementer såsom store militærbukser eller fraværet af en
ekstrem feminin makeup og hårstyling (Video 3). Kombinationen af en stærk maskulin seksualitet
og en selvfremførelse, der ikke er udpræget feminin, kunne tænkes ikke at balancere på samme
måde, som komponenterne gør hos Susanne. Denne performance kan herved tænkes at bryde så
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meget med konventionerne, at det medfører risikoen for, at kvinden bliver opfattet som kulturelt
uforståelig og et abjekt.
Dette scenario giver anledning til en interessant overvejelse, fordi kvinden der twerker på
ovenstående måde ikke anses som sexet, idet hun bliver kulturel uforståelig. Det kan derfor ses som
et argument imod, at twerk per definition er seksualiserende.

13.2.4. Det vellykkede twerk subjekt
Jeg lader mig inspirere af beskrivelsen af, hvordan Susanne er i stand til at skabe balance imellem
komponenterne og herved blive aflæst som et subjekt. Hos en twerkende kvinde kunne man
forestille sig dette finde sted ved, at hun performer en hyper-feminin selvfremførelse balanceret af
en maskulin position i det seksuelle møde, og på den måde skaber en balance imellem
komponenterne og bliver kulturelt genkendelig. Herved er det muligt, at hun opnår den balance,
som Søndergaard beskriver som muliggørende for Susannes adgang til en subjektposition med
agency og social magt (Søndergaard, 1996).

13.3. Kontekst og ressourcer
Ud fra drag tankegangen kan Susanne ses som: ”…at træde direkte ind i henvisningssammenhænge
mellem kropstegn, seksualitet og kompetencer, rive komponenterne og deres gensidige henvisninger
fra hinanden og vende op og ned på de kohærensforestillinger, der ligger som usynlige og
uhåndgribelige præmisser for de kvindeligt mærkede spejlinger på den akademiske arena”
(Søndergaard, 1996, 407). Søndergaard påpeger, at Susannes drag performance ikke omhandler
koblingerne mellem kropstegn og selvfremførelse, som Butlers drag performance gør. Den
omhandler i stedet kompetencer og fremførelse eller måske nærmere seksualitet og fremførelse
(Søndergaard, 1996). Susannes stærke og maskulint konnoterede kompetencer, indlejret i en
maskulint konnoteret akademisk kontekst, kan ses som modsætninger til hendes måde at fremføre
sit feminine selv i strutskørter og høje hæle, hvilket gør hendes performance subversiv (Ibid.).
Da min empiri i denne opgave er begrænset, kender jeg ikke til den twerkende kvindes kontekst
eller kompetencer i samme omfang, men på baggrund af Susanne-analysen kan jeg gisne om, at de
kompetencer, en person besidder, og den kontekst, kønsforhandlingen foregår i, er væsentlige for,
hvordan et individ skaber kohærens og bliver aflæst i kønsforhandlingen.
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13.2. Opsummering på det performative perspektiv
I min analyse af twerk ud fra et performativt perspektiv finder jeg en mulighed for at anskue twerk
som en subversiv performance men også en risiko for, at en twerkende kvinde bliver anset som et
abjekt. Den twerkende kvinde performer et hyper-feminint gender, et feminint sex og et
konventionelt feminint desire. Samtidigt performer hun elementer af en maskulin sexual practice.
Derved er der if. Butlers heteroseksuelle matrix mulighed for, at twerk kan fungere
diskursudvidende og derfor subversivt (Butler, 1990).
Søndergaard beskriver den empiriske figur Susanne som en sådan subversiv performance vha. sin
komponentmodel (Søndergaard, 1996). Susannes kønsperformance er et blandingsprojekt, hvori det
lykkes hende at balancere en hyper-feminin selvfremførelse med en maskulin position i det
seksuelle møde (Ibid.). Dette kan tænkes at være betinget af stærke og maskulint konnoterede
akademiske kompetencer i en akademisk kontekst.
Performancen af køn er begrænset af den kulturelle genkendelighed. Jeg har udforsket risikoen for,
at en twerkende kvinde vil blive opfattet som et abjekt ud fra komponentmodellen.
Dette er dog begrænset til teoretiske overvejelser og gisninger grundet min begrænsede mængde
empiri. Selvom twerk ikke virker konventionel, kan man forestille sig en karikeret version af Lexy
Panterra blive opfattet som at hvile for meget i konventionerne. Omvendt kan man også forestille
sig, at den twerkende kvinde kan bryde konventionerne så meget, at hun bliver kulturelt uforståelig.
Twerk performancen kan dog også tænkes at blive balanceret, inspireret af Susanne, sådan at
kvinden bliver anset som subjekt med magt og agency.

14. Girlie feminisme perspektivet
I dette afsnit vil jeg anvende girlie feminisme og ideen om at bekæmpe patriarkatet ved at validere
det feminine i samfundet samt Butlers teori om reclaiming på twerk for at undersøge, om twerk kan
ses som en måde at reclaime og give den kvindelige seksualitet værdi.
Girlie feminisme kan i min optik både bidrage til opgaven med et samfunds- og et
individperspektiv. Selvom denne feminisme bliver kritiseret for ikke at skabe strukturelle ændringer
i samfundet, er jeg uenig i denne kritik. Girlie feminisme anser traditionelt pigede ting som Barbier,
farven pink, øjenskygge eller at strikke for ligeså værdifulde som biler, farven blå, militærstøvler
eller sport (Baumgardner & Richards, 2004). På denne måde stræber den mod at øge værdien af
feminint konnoterede ting og aktiviteter i samfundet og på samme måde at søge at give feminint
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konnoterede fag som pædagogik eller sygepleje samme værdi som maskulint konnoterede fag som
akademia. Dette betragter jeg som en strukturel ændring. Girlie feminisme har dog også et
individuelt perspektiv ved at " …put girls' voices - broadly defined as what girls like, think about,
talk about, and what moves them - into human conversation." (Baumgardner & Richards, 2004, 65).
Der er herved ikke kun tale om at give f.eks. læbestift en værdi, men det er også en diskussion af
retten til at vælge at tage læbestift på, altså en diskussion af kvinders agency. Dette ser jeg både
som et opgør med patriarkatets tidligere fastlåste positioner for kvinder, men også som et opgør
med en tidligere version af feminisme, såsom governmentality tænkningen: " …older feminists who
didn’t understand young women midriff-barring tops or thong underwear…it's no better to teach
girls to take male values than it is to force them into stereotypical female roles; in fact it's the same
hijacking of selfhood and autonomy" (Baumgardner & Richards, 2004, 65).

14.1. Reclaiming af det pigede
En fri kvindelig seksualitet er blevet reguleret igennem injurious names af patriarkatet
(LeMoncheck, 1997), på samme måde som homoseksuelle mænd nedgørende blev kaldt queer.
Butler beskriver, hvordan minoriteten af homoseksuelle mænd var i stand til at tage dette ord
tilbage og ændre meningen, fordi brugen af dette ord gav dem adgang til en subjektposition, der
allerede fandtes (Butler, 1997). Ved at træde ind i denne, var det fra den position muligt, som et
anerkendt sprogligt subjekt, at udvide handlingspotentialet og muligheden for magt for et queer
subjekt. Ved at træde ind i det injurious name og returnere det i en anden form, bliver det muligt at
citere termen imod dets originale formål, og derved får det en modsat effekt, hvilket kan medføre
agency til minoriteten, som termen omhandler (ibid.).
På samme måde er det interessant at undersøge, om twerk kan ses sådan, at den træder ind i slut
positionen ved eksplicit at performe en aktiv kvindelig seksualitet, der tidligere er blevet nedgjort,
og reclaime denne seksualitet. Hanna (1988) beskriver en lighed mellem sprog og det sprog, der
udtrykkes i dans, hvilket argumenterer for "a reversal of effects" (Butler, 1997, 14) via twerk dans
og ved at gå ind i en slut position og gå "beyond rather than against it" (Ibid., 14).
På denne måde mener Butler, at ‘…the word that wounds becomes an instrument of resistance . . . a
repetition in language that forces change’ (Ibid., 163), hvilket kan tænkes også at gælde for en
twerk performance.
Dette kan også ses som demonstration af agency, en demonstration af retten til at vælge at performe
denne seksualitet, hvilket jeg vil undersøge nærmere i afsnit 14.3.
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På denne måde er det muligt at se twerk som en performance, der træder ind i en subjektposition,
der er blevet skabt til slutty kvinder i sproget. Ved at indtage denne position kan det være muligt at
ændre de værdier, der er knytte til denne, således at positionen bliver opfattet mere positivt, og at
man opnår agency som individ.

14.2. Selvrefleksiv agency
Jeg har ovenfor set på, hvordan det er muligt i twerk at reclaime en aktiv kvindelig seksualitet og
herigennem opnå agency. Jeg vil nu vha. Attwoods teori undersøge, hvad denne form for seksuel
agency indebærer i relation til twerk bl.a. ved at anvende den på Twerk Team og Lexy Panterra.
Attwood mener, at der er sket en generel seksualisering af hele samfundet og ser dette som en
præmis i det vestlige samfund, vi befinder os i, og mener ikke, at dette skal bekæmpes, men at der i
denne udvikling er mulighed for agency og magt (Attwood, 2007). "… agency can be seen as the
self-reflexive adoption of a specific discourse, and we can extend this to the kinds of ‘speech acts’
which particular sartorial choices, displays of nakedness, and uses of media technologies might
indicate." (Attwood, 2011, 11). Denne bevidste, selvrefleksive tilegnelse og brug af diskurser
mener Attwood finder sted, når kvinder vælger at fremstille deres kroppe på en seksuel måde, da
dette giver dem adgang til magt og beundring, hvorfor hun mener, de også opnår en seksuel agency
(Attwood, 2007).
Den samme opnåelse af seksuel agency kan i dette perspektiv tænkes at finde sted i twerk, når
kvinden tilegner sig og bruger diskursen for selviscenesættelse af kroppen på en feminin og seksuel
måde og benytter sig af normativt feminine artefakter. Samtidigt ændrer hun også på
repræsentationer af kvinder som seksuelt passive ved at koble det normativt feminine udtryk med
en aktiv seksualitet. På denne måde kan dette perspektiv anse twerk som en praksis, hvor kvinder
opnår en seksuel agency og gør oprør imod objektiveringen ved aktivt at vælge deres seksuelle
udtryk.
14.2.1. Seksuel agency på de sociale medier
Dette perspektiv anser Twerk Team og Lexy Panterra som at være i stand til igennem en aktiv
fremvisning af deres seksuelle kroppe og twerk-evner og ved en aktiv brug af sociale medier at
opnå seksuel agency og magt og derved skabe en karriere (se afsnit 11.5).
Brugen af sociale medier gør det muligt for disse kvinder at tage kontrollen over deres
selvpræsentation og hermed gøre op med positionen som et objekt. Ved brugen af disse medier har
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disse kvinder selv kontrol over deres udtryk og undgår derfor at være afhængige af en agent eller et
bureau. Derved er de i stand til at opnå anerkendelse og tjene penge, hvilket stemmer overens med
Attwoods ide om, at den kvindelige seksualitet i det senmoderne samfund kan være en kilde til
styrke, magt og uafhængighed (Attwood, 2007).
På denne måde har konteksten af det vestlige seksualiserede samfund og de ressourcer og midler,
der er til rådighed for disse kvinder, sat dem i en position, hvor de har opnået agency og magt ved at
bruge deres seksualitet på en måde, der spiller ind i den normative femininitet men også udvider
denne (Ibid.).
På den måde er det muligt at bruge sin seksuelle krop og twerk optræden på de sociale medier til at
opnå seksuel agency. En problematisk konsekvens af at benytte sig af normative udtryk er dog, at
det allerede er anerkendt og valideret af samfundet, så hvis ikke man gør opmærksom på de
positioner, der ikke er normative, kan denne reproduktion give indtrykket af, at der ikke findes
andre mulige positioner. Jeg betragter det derfor ikke undertrykkende at indtage de normative
positioner, så længe der gøres opmærksom på, at der er andre mulige positioner at vælge.

14.3. Den promiskuøse kvinde
LeMoncheck ser den promiskuøse kvinde som en seksuel agent, der gør oprør imod patriarkatets
forsøg på at gøre hende til et passivt sexobjekt. Hun trækker på en tradition inden for feminismen,
hvor man ikke forsøger at dissociere kvinder fra sex, men nærmere "…celebrate women's
association with sex by liberating sex from evil…Promiscous sex then becomes a source for sexual
satisfaction from women free of the fear of social stigma." (LeMoncheck, 1997, 51). Jeg vil
anvende LeMonchecks syn på seksualitet i twerk for herigennem at belyse twerk som et oprør imod
patriarkatet.

14.3.1. Magtdemonstration
LeMoncheck anser en fri seksualitet som en magtdemonstration imod patriarkatets regulering af
kvinder ved at positionere dem som objekter og stigmatisere den frie kvindelige seksualitet.
"Feminists have often argued that women's freedom from their sexual subordination by men is
directly proportional to the amount of control women have over our bodies." (LeMoncheck, 1997,
54). Denne kontrol fortolker LeMoncheck som en kvindes ret til selv at tage seksuelle og
reproduktive valg. Hun ser promiskuitet som en måde, hvorpå en kvinde kan skabe sin egen
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seksuelle agenda i et samfund, der udpeger og nedgør hende, hvis hun fejler i at være i en seksuel
underdanig position. "…acknowledging her potential as a selfdefining sexual subject acting
contrary to monogamous norms, she can begin to forge a sexual identity of her own" (Ibid. 55).
Hertil mener hun, at den måde, som kvinden ved at modsætte sig patriarkalske normer kontrollerer
sin egen seksuelle identitet, giver hende seksuel empowerment og agency. Denne empowerment
opnås igennem at rekonceptualisere og reevaluere den kvindelige seksualitet.

14.3.2. Stigmatisering
På samme måde som LeMoncheck beskriver den promiskuøse kvinde som en seksuel agent,
portrætterer den twerkende kvinde en aktiv seksualitet, der ellers er reserveret for den
heteroseksuelle mand i det patriarkalske samfund. På denne måde kan twerk ses at
rekonceptualisere udtrykket af den kvindelige seksualitet og medvirke til en reevaluering af
kvinder, der tager kontrol over deres sexliv. Denne indtagelse af en aktiv seksuel position mødes
både hos den promiskuøse kvinde og hos den twerkende kvinde af en hård kritik fra det
patriarkalske samfund, der stigmatiserer dem i samfundet ved brug af titler som slut eller løs på
tråden. Disse titler gives ikke til mænd, der udfører samme handlinger, og anses af LeMoncheck for
måder at forsøge at etablere og vedligeholde dominans over kvinder. (LeMoncheck, 1997).
Girlie feminisme er en relativt ny form for feminisme, der er skabt af yngre kvinder (Ibid.) og også
især synes at henvende sig til unge kvinder. Jeg stiller mig kritisk over for, hvordan denne
feminisme forholder sig til ældre kvinder, hvis problemstilling muligvis ikke omhandler seksuel
magt og ”promiskuitet”. Denne form for feminisme synes at være begrænset ift. at beskæftige sig
med de udfordringer, som disse kvinder står overfor, f.eks. ulighed på arbejdsmarkedet.
I dette perspektiv anses den twerkende kvindes indtagelse af en aktiv og dominerende seksuel
position ikke blot som agency, men som et opgør med patriarkatets undertrykkelse af kvinder.
Dog kan dette perspektiv synes en smule løsrevet fra den kontekst, som de andre perspektiver
forholder sig til, idet der ikke tages stilling til påvirkende diskurser fra det omkringliggende
samfund, og kan derfor synes radikalt.

14.4. Opsummering på girlie feminisme perspektivet
B&R ser girlie feminisme som et oprør imod patriarkatet ved at validere det feminine i samfundet
og give kvinder en stemme (Baumgardner & Richards, 2004). Dette sker bl.a. igennem reclaiming,
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som homoseksuelle mænd har brugt ift. ordet queer (Ibid.). I reclaiming træder man ind i den
subjektposition, det injurous name har skabt i sproget, og herfra ændrer man værdien af positionen
(Butler, 1997). I twerk kan dette overføres til, at den twerkende kvinde træder ind i en slut position
og bruger denne som en modstand imod en regulering af den frie kvindelige seksualitet. I denne
position er det if. Attwood nu muligt at opnå magt og agency pga. en generel seksualisering af
samfundet og brug af nye medier (Attwood, 2007). Disse medier giver kvinder kontrol over deres
eget udtryk, hvilket ses i måden, som Twerk Team og Lexy Panterra har været i stand til via et
seksuelt udtryk og brugen af sociale medier at opnå anerkendelse og karriere. Herved kan twerk ses
som en kilde til styrke, magt og uafhængighed. Det normative udtryk ses herved ikke som
undertrykkende i dette perspektiv, dog er det centralt at det ikke fremstilles som det eneste mulige
udtryk.
Twerk kan ses som et oprør imod en regulering og patriarkatets objektivering af den seksuelle
kvinde if. LeMonchecks filosofi om den promiskuøse kvinde (LeMoncheck, 1997). Her anses den
aggressive og dominerende seksualitet, som twerk portrætterer, og som traditionelt tilhører manden,
som et opgør med patriarkatet. Dette begreb synes dog en smule radikalt ift. de andre, da det ikke
forholder sig til konteksten af det neoliberale samfund.

15. Pole
Jeg vil nu anvende akademisk viden om pole i en analyse for via en sammenligning med twerk at
konsolidere min analyse af twerk.

15.1. Normativitet er empowerment
Pole italesættes som empowerment for kvinder (Holland, 2010), og undersøger man, hvad det er,
der giver kvinderne epowerment i denne praksis, synes det at være evnen til at leve op til de
normative femininitetskrav: ”…its ability to help women conform to body/fitness standards related
to the ‘feminine ideal’ and also the construction of the self as an erotic object. …pole dancing can
be seen as reinforcing wider societal discourses of male sexuality as possessive and consumptive
and female sexuality, in contrast, as something to be possessed and consumed.” (Whitehead &
Kurz, 2009, 240).
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Sammenlignet med twerk ses visse ligheder, idet twerk også opfylder normative krav om feminin
påklædning og fokus på kropsdele (Video 3). Dog bryder twerk med den traditionelle diskurs ift.
kropsidealer for kvinder ved at validere en markant anden kropstype end mainstream kulturen både
ift. størrelsen på numse og lår men også ift. mængden af fedt og derfor også cellulitis (Video 1;
Video3). Hertil kommer også, at twerk promoverer en tenderende aggressiv seksualitet ofte
tilskrevet manden, som bryder med den måde, hvorpå citatet ovenfor mener, at pole forstærker en
traditionel kvindelig seksualitet.

15.2. Agency ligger i valget
I studierne af pole synes empowerment diskurser at være tæt forbundet med valg og kontrol, idet
skellet mellem empowerment og objektivering afhænger af, om kvinden optræder som et valg af
lyst eller som en profession: ”Here, the female subject is constructed as empowered through her
access to control and choice as to when she positions herself as the erotic object …Unlike the
professional pole dancer who must dance for her patron because she has been ‘bought’ as a sexual
item …and the discursive redefinition of the male gaze of ‘loved ones’ as ‘appreciative’, rather than
‘objectifying’. ” (Whitehead & Kurz, 2009,240).
I pole studierne ansås det for empowerment, når en kvinde optrådte for en person, hun kendte (ofte
en mandlig partner), hvilket jeg antager også kan gælde for den twerkende kvinde, da hun tager et
valg om at optræde for sin heteroseksuelle, monogame partner. På samme måde som en pole
træningssituation kan en træningssession, hvor kvinder sammen lærer at twerke, ses som et trygt
rum, hvor kvinder kan lege med deres seksualitet, uden at det maskuline blik objektiverer dem
(Attwood & Holland, 2009).
En profession som pole dancer betragtes som objektiveret if. Whitehead og Kurzs studie, idet
danseren opfattes som et købt sexobjekt. Attwood og Holland mener dog, at den professionelle pole
dancer “…has command of the audience by doing what she wants on stage, rather than what she
thinks she has to do to retain the male gaze” (Ibid., 169). Attwood og Holland ser en mulighed for,
at kvinder opnår en måde at “…produce themselves for themselves…” (ibid.178), også selvom
resultatet er et udtryk, der er tiltrækkende for mænd.

15.3. Syn på agency i feminismerne
En professionel twerk optræden for en gruppe primært bestående af mænd, kan ud fra disse studier
forstås på to måder: Whitehead og Kurz der lægger sig op ad governmentality tænkningen, og på
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trods af kvindens valg om at besidde dette erhverv anser dette for objektiverende. Eller som
Attwood og Holland, der anser dette i forlængelse af girlie feminismen som en demonstration af
kvindens agency, idet hun får opmærksomhed for en optræden efter hendes eget valg.
Jeg bemærker i denne analyse, at en kvindes valg af at udføre en seksuel praksis som pole eller
twerk for sin partner konstrueres som agency, hvorimod de professionelle danseres valg af dette
erhverv ikke gør det.
Jeg må dog stille mig kritisk overfor dette skel, da kvinder, der danser ofte har taget et valg om at
besidde dette erhverv. Forskellen imellem empowerment og objektivering synes karikeret og må
derfor blødes op, hvis det er knyttet til valget om at udøve denne optræden. Dette tyder på, at
kategorierne ikke er fintunet ift. genstandsfeltets begrebsvariation, idet de ikke kan rumme
nuancerne.

15.4. Opsummering på pole
I mine studier af pole genkender jeg teoretiske perspektiver fra governmentality tænkningen og
girlie feminisme. Whitehead og Kurz anser det empowering i pole for at være evnen til at leve op til
de feminine, normative krav (Whitehead & Kurz, 2009). Dette kan overføres til twerk ift. tøj,
artefakter og de kropsdele, der er fokus på. Dog bryder twerk med idealet for den feminine krop ift.
kropsstørrelse og fedtprocent. Whitehead og Kurz’ opfattelse af empowerment i pole kan derfor kun
delvist overføres til twerk. Agency er en afgørende faktor for, om pole anses for empowerment eller
objektiverende, hvilket jeg mener kan overføres til min undersøgelse af twerk. Dette kommer til
syne ift. publikummet, der betragter danseoptræden (Whitehead & Kurz, 2009; Attwood & Holland,
2009).
Begge de teoretiske perspektiver mener, at hvis pole vises for en mandlig partner, anses det for et
valg og er derfor empowerment for kvinden (Ibid.). Udøves pole i en øve- eller fitnesssituation med
kun kvinder, er der ikke tale om et objektiverende mandligt blik, hvorfor det er empowerment
(Attwood & Holland, 2009). Optræder danseren derimod professionelt for en gruppe, inklusiv
fremmede mænd, anses denne af Whitehead og Kurz (2009) i tradition med governmentality
tænkningen for et køb af kvinden som et sexobjekt. Attwood og Holland (2009) ser dette scenario i
tradition med girlie feminisme på den måde, at kvinden vælger at optræde som hun gør, også
selvom dette er, hvad den heteroseksuelle mand begærer. De ser denne optræden som kontrol og
agency. Skellet imellem empowerment og objektivering må dog blødes op, hvis dette knyttes til
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valg, da kvinden jo også vælger pole som et erhverv. Dette tyder på, at begreberne endnu ikke
rummer genstandsfeltets nuancer.

IV Diskussion
Opsamling
Ved at anvende tre feministiske perspektiver har det været muligt for mig at undersøge twerk på
baggrund af et selektivt empirisk materiale. Genstandsfeltet er ikke baseret på udtømmende
undersøgelser men udvalgte eksempler samt teoretiske overvejelser og sammenligning med
akademiske studier af en lignende praksis.

Governmentality perspektivet
Ved at anskue twerk fra et governmentality perspektiv fandt jeg, at twerk kan ses således, at den
skaber kvinder som seksualiserede subjekter (Gill, 2015). Kvinderne vælger selv denne position i
modsætning til en klassisk seksuel objektivering, dog argumenterer Gill (2015) for, at de to
positioner er ens, idet en status som subjekt er betinget af en seksualisering altså af at internalisere
seksuelle karakteristika. Dette anser Gill som begrænsende for subjektet.
Der kan i twerk også være tale om en egentlig objektivering, idet der fokuseres på kvindens numse
og ikke hende som person. Dog synes betegnelsen af dette som objektiverende kontekstbestemt, da
fokus på tåspidserne i ballet ikke problematiseres på samme måde (Hanna, 1988).
Twerk ser i dette perspektiv ud til at strukturere subjekters handlingsmuligheder og derved deres
kapacitet til at handle. Dette perspektiv kan pege på, at der finder en reproduktion af
antifeministiske kønsroller sted i twerk, fordi den aktive, valgte position som subjekt synes bundet
til en fremførelse af seksuelle karakteristika, og fordi subjektets kapacitet til at handle synes
struktureret således, at dennes valgmuligheder primært er reproducerende. Gill mener, at dette
skjules af, at man i det neoliberale samfund dyrker en forklaringsmodel, der fokuserer på individet
(Gill 2007b). Hun argumenterer for at se individet i kontekst med det samfund og den kultur, det
befinder sig i.
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Douglas’ begreb magtfantasier anvendt på twerk kan pege på, at den seksuelle magt som Twerk
Team og Lexy Panterra besidder, primært består af opmærksomhed (Douglas, 2010) som f.eks. den
store synlighed, de har opnået på sociale medier. Igennem denne har de opnået en karriere og
økonomisk magt, men de er stadig bundet til den seksualiserede twerk optræden, hvilket if. Douglas
(2010) begrænser denne magts handlingspotentiale.
If. Gills teori oplever den twerkende kvinde at besidde agency, idet hun oplever selv at have taget
valget om at twerke uden nogen påvirkning udefra. Gill problematiserer friheden bag dette valg og
herved den agency, som kvinderne oplever at besidde, idet hun mener, at deres valgmuligheder er
struktureret, uden at de selv er bevidste omkring det (Gill, 2007b). For at tale om at tage et frit valg
i twerk i det neoliberale samfund, mener Gill at det er nødvendigt at have et mere bevidst forhold til
diskurserne, sådan at kvinden er bevidst om, hvornår hun reproducerer, og hvornår hun bryder
diskurser.

Performativt perspektiv
I anvendelsen af det performative perspektiv finder jeg det muligt, at twerk kan betragtes som en
subversiv performance. Twerk benytter et normativt og hyper-feminint udtryk ift. selvfremførelsen,
men vrider dog også reproduktionen af det normative ift. en performance af en traditionel maskulin
seksualitet og udvider herved normen. Twerk-udtrykket og friheden i den subversive praksis er dog
begrænset af den kulturelle genkendelighed (Butler, 1990; Søndergaard, 1996).
På baggrund af empirien, inspiration af Søndergaards komponentanalyse af Susanne (1996) og
teoretiske overvejelser gisner jeg om mulige situationer, hvorved den twerkende kvinde kan blive
kulturelt ugenkendelig og derved betragtet som et abjekt.
Dulle-abjektet er en tænkt konstruktion baseret på en karikeret version af Lexy Panterra, der
benytter sig af normativt feminine, bløde bevægelser i sin dans og herved performer en feminin
position i det seksuelle møde. Dette kombineret med en hyper-feminin selvfremførelse kan tolkes
som at hvile i konventionerne og derfor blive opfattet som et abjekt.
Modsat hende kan konstruktionen ”den usexede twerker” tænkes at bryde konventionerne markant
og herved blive kulturelt ugenkendelig. Dette sker ved at performe en stærk, maskulin position i det
seksuelle møde igennem en aggressiv og voldsom twerk, kombineret med et ikke hyper-feminint
udtryk såsom en mere kønsneutral selvfremførelse med løse bukser eller mindre makeup.
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Inspireret af den balance, som Susanne opnår i sit kønsblandingsprojekt, kunne det også tænkes, at
det i twerk var muligt at opnå dette og derved positionere sig selv som et magtfuldt subjekt. Dette
kræver en balance imellem de stærke, modsat konnoterede komponenter i performancen
(Søndergaard, 1996). Min analyse peger på, at det er Susannes stærke akademiske kompetencer og
den akademiske kontekst, hun er indlejret i, der står i modsætning til hendes feminine fremførelse,
hvilket skaber spændingen i hendes i kønsperformancen, sådan at denne bliver subversiv
(Søndergaard, 1996). På samme måde kunne det tænkes, at kompetencerne, den twerkende kvinde
bringer ind i kønsforhandlingen, og den kontekst, denne foregår i, er afgørende for dennes udfald.
Min empiri er dog ikke omfattende nok til at sige noget konkluderende om dette.

Girlie feminisme perspektivet
Twerk kan i dette perspektiv ses som en reclaiming af seksualiteten. Dette sker ved, at den
twerkende kvinde indtager en injurious slut position igennem sin dans og performer denne position
med stolthed, på samme måde som homoseksuelle mænd har gjort med ordet queer (Butler, 1997).
Herved kan det være muligt at ændre værdien af denne position og give kvinden, der besidder den,
empowerment.
Denne position bliver samtidig anset af LeMoncheck (1997) som en modstand imod patriarkatets
regulering og stigmatisering af den frie, kvindelige seksualitet. I hendes perspektiv ses twerk som et
feministisk oprør, idet den twerkende kvinde indtager en aktiv seksuel subjektposition, og herved
opnår hun en seksuel agency. LeMonchecks teori synes dog at være løsrevet fra den kontekst, de
andre teorier forholder sig til.
Attwood (2011) præsenterer et mindre radikalt teoretisk perspektiv, hvori den twerkende kvinde
kan ses at opnå seksuel agency. Hun beskriver den seksuelle agency som en selvrefleksiv tilegnelse
og brug af diskurser bl.a. via de sociale medier.
Dette ses ved den måde, som Twerk Team og Lexy Panterra bevidst har brugt diskurserne og via
sociale medier har taget kontrol over deres egen (seksuelle) selviscenesættelse i twerk. Herved har
de opnået opmærksomhed, skabt en karriere og derfor været i stand til at bruge deres seksualitet
som kilde til magt og uafhængighed (Ibid.).
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Diskussion af agency
Jeg vil sammenligne de forskellige perspektivers syn på twerk og diskutere begrebet agency, da min
analyse flere gange peger på dette begreb som værende centralt for diskussionen om, hvorvidt man
kan anse twerk for feministisk. Jeg vil specifikt undersøge perspektivernes syn på den agency, som
den twerkende kvinde opnår.
Gill kritiserer den seksuelle agency, kvinder opnår, for at være oplevet og derfor ikke reel (Gill,
2015). Hun mener, at oplevelsen af at være en fri agent kombineret med den neoliberale diskurs
”det frie valg” fungerer begrænsende for kvinder, fordi denne skjuler de magtstrukturer, der
påvirker individer. Dette sker ved at strukturere og begrænse deres handlingsmuligheder og derved
deres kapacitet som agenter, og da de ikke er bevidste om dette, kan den manglende bevidsthed
gøre påvirkningerne determinerende (Ibid.).
Modsat Gills forståelse af den seksuelle agency som løsrevet fra de strukturer, individet befinder sig
i, definerer Attwood (2011) seksuel agency som et selvrefleksivt forhold til diskurserne i den
kontekst, man er indlejret i. Herved bygger Attwoods forståelse af agency på et bevidst forhold til
de påvirkninger og de begrænsninger, der strukturerer individets frihed.
I samme feministiske perspektiv som Attwood ses dog også LeMoncheck, der forstår agency som
en indtagelse af en aktiv og fri kvindelig seksuel position som oprør imod patriarkatet
(LeMoncheck, 1997). Dette kan umiddelbart minde om Butlers (1997) argumentation for, at agency
kan opnås igennem reclaiming ved at benytte injurious subjektpositioner skabt i sproget såsom slut,
og indefra ændre værdien af disse til en positiv position. LeMoncheks agencykoncept ligner det,
som beskrives i reclaiming teorien, men synes dog ikke at forholde sig til sin kontekst på samme
måde, og derved virker denne teori mere radikal.
I min analyse finder jeg, at Gill anser den frie neoliberale agent for at være en kvinde, der er bevidst
om, hvornår hun reproducerer, og hvornår hun bryder normer og diskurser.
Dette minder om det agency-koncept, som jeg beskriver hos Attwood ovenfor, dog er forskellen, at
Attwood argumenterer for, at denne agency opnås ved deltagelse i en seksualiseret praksis,
hvorimod Gill efterlyser den form for agency i samme praksis.
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I performance perspektivet beskrives agency som den frihed, der ligger i at konstruere sit
kønsudtryk og muligheden for at vride dette; agencyen ligger i kombinationen af komponenterne
(Butler, 1990; Søndergaard, 1996). Denne bliver begrænset af den kulturelle genkendelighed både
ift. at være aflæselig for det samfund, man er indlejret i, men også som en internalisering af
genkendeligheden (Ibid.). På denne måde forholder den performative agency sig til sin kontekst på
samme måde, som Attwoods agencybegreb gør det, og på samme måde, som Gill advokerer for, at
agency burde gøre.
I modsætning til Attwood og Gill beskæftiger dette perspektiv sig ikke specifikt med seksuel
agency ift. et normativt feminint udtryk. Agencybegrebet er i dette perspektiv bredere, da det
gælder for alle former for kønsperformances og muligheden for at vride disse, således at de bliver
subversive.
Herved bliver det tydeligt, at forskellige grene af feminismen konstruerer begrebet agency
forskelligt. Jeg vil herunder udforske, hvilke konsekvenser dette har, når de forskellige perspektiver
anvendes til at beskue twerk.

Publikum og agency
I analysen sammenligner jeg fænomenet twerk med akademiske studier af pole og finder, at
forskellen imellem de forskellige konstruktioner af agency giver konsekvenser ift. den måde, man
anskuer publikums rolle. Jeg bruger Holland (2010) og A&H (2009), der kan kategoriseres som at
forstå agency ud fra et girlie feminisme perspektiv samt W&K (2009), der trækker på Gill og
præsenterer en agencyforståelse, der passer ind i governmentality perspektivet.
Både girlie feminisme og governmentality perspektivet anser det at optræde for sin partner som et
valg, kvinden træffer som en agent i besiddelse af agency. Gill ville dog påpege magtstrukturernes
påvirkning bag dette valg (2007b). Forskellen imellem de to perspektivers konstruktion af agency er
heller ikke markant i deres betragtning af twerk som en praksis, hvor kvinder optræder sammen
med andre kvinder (Whitehead & Kurz, 2009; Attwood & Holland, 2009). I studierne af pole bliver
forskellen mellem de to perspektivers konstruktion af agency dog tydelig, når pole vises for en
mængde af både mænd og kvinder.
I girlie feminisme perspektivet konstrueres agencybegrebet således, at kvinden ses som en person,
der har taget et valg om at optræde, som hun gør, hvilket giver hende en magt og acgency. Kvinden
optræder ikke, som hun gør, for at opnå det mandlige blik, men fordi det er et udtryk, hun vælger
Side 64 af 80

(Attwood & Holland, 2009). I govenmentality perspektivets forståelse af agency konstrueres
kvinden som et sexobjekt, idet den professionelle danser anses som et objekt, der kan købes, og
derfor ikke har et valg om at optræde eller ej (Whitehead & Kurz, 2009). Denne forskel kan
tentativt overføres til mit studie af twerk, dog begrænset af at min empiri ikke er omfattende til at
be- eller afkræfte dette.
Valget om at optræde kan tænkes som afgørende for, om det enkelte perspektiv anser kvinden for
en agent eller et objekt.
Dog forholder governmentality perspektivets forståelse af agency sig ikke til, at kvinden har taget et
valg om at besidde erhvervet som danser.
Performance perspektivets forståelse af agency bedømmes ud fra, om performancen er tilpas
kulturelt genkendelig (Søndergaard, 1996). Individets status som subjekt med agency afhænger bl.a.
af, hvilke kompetencer hun bringer ind i de sociale forhandlinger og i hvilken kontekst, hun er
indlejret.
Agency forstås forskelligt i de forskellige feministiske perspektiver, muligvis betinget af den
kulturelle og historiske kontekst, perspektiverne er indlejret i. Som ovenfor vist har dette betydning
for, hvordan perspektiverne anser individets adgang til agency i twerk.

VI Perspektiverende tanker
På baggrund af min diskussion vil jeg kort undersøge mine feministiske perspektiver ift. ideen om
bølger i feminisme med henblik på at kontekstualisere disse.
Moderne feminisme inddeles alment i 3 faser (Rampton, 2015), også kaldet bølger (Rampton, 2015;
Baumgardner, 2011). Selvom bølgekonceptet også bliver kritiseret af feminister (Baumgardner,
2011), vil jeg overordnet trække på ideen baseret på Rampton (2015) for at se mine perspektiver
som feminismer i kontekst.
Gill betegner selv sine teorier som del af anden bølge (Gill, 2007a). Denne bølge opstod i 1960erne
med sloganer som "the personal is political" (Rampton, 2015, 2) og bestod bl.a. af protester imod
den normative femininitet, der blev portrætteret i Miss America konkurrencerne, der if. Rampton
(2015) blev anset for at reducere kvinder til objekter domineret af patriarkatet. Protesterne gik bl.a.
ud på at tage afstand fra normativt feminine artefakter såsom makeup og høje hæle, som denne
bølge anser for undertrykkende for kvinder (Ibid). Gills forståelse af twerk som en praksis, der
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reproducerer en sexistisk og understykkende kønsforståelse, stemmer overens med denne
karakteristik af anden bølge. Det giver derfor mening at forstå hendes agencykoncept som indlejret i
denne måde at tænke feminisme.
B&R (2004) proklamerer selv, at deres girlie feminisme er en del af tredje bølge, og ligeledes gør
A&H (2009). Butler betegnes som en af hovedkræfterne i tredje bølge med hendes dekonstruktion
af kønnet og queer teorier (Gillis & Mundford, 2006). Denne bølge startede i 1990’erne og bliver
beskrevet som døtrenes opgør med deres mødres feminisme for at opnå selvstændighed
(Baumgardner & Richards, 2004).
Her ses et postmoderne opgør med ”kvinden” som en samlet kategori (Rampton, 2015). Girlie
feminisme reclaimer de normativt feminine artefakter, som anden bølge gjorde op med, og mener at
”…its possible to have push-up bra and a brain at the same time.” (Rampton, 2015). Dette
perspektivs forståelse af agency er derfor indlejret i denne tid, hvor der gøres op med koncepter og
fællesbetegnelser og sættes større fokus på individet (ibid.).
Det er problematisk at benytte et begreb udviklet i en anden tid til at beskrive et fænomen, der
finder sted i det nutidige samfund. Perspektiveringen i forhold til inddelingen af feminismen i
bølger peger på, hvordan de forskellige perspektiver stammer fra forskellige tidspunkter og derfor
er forskellige måder at tænke feminisme på. Dette peger også på, at de forskellige feminismer hver
især har udviklet deres egen forståelse af agencybegrebet ift. den kontekst, disse har været indlejret
i.
Det er derfor problematisk at anvende dem til at tage stilling til, hvorvidt twerk kan anses som
feministisk eller ej.
For at tage stilling til dette ville det kræve, at en feminisme med et dynamisk og tilstækkeligt
sensitivt begrebsapparat blev udviklet i den historiske og kulturelle kontekst, vi befinder os i på
nuværende tidspunkt. ”… the times are changing, and a fourth wave is in the air”( Rampton, 2015).
Denne fjerde bølge bringer feminismen ud af akademia og tilbage i de offentlige diskurser ved at
tage tidligere emner såsom slut shaming, det pres kvinder udsættes for ift. at have en bestemt og
urealistisk kropstype og voldtægt op til diskussion (ibid.). Denne er dog ikke en reproduktion af
anden bølge, idet den også tager afsæt i tredje bølge ift. intersektionalitet, accepten af den
seksualiserede krop som noget ufarligt og brugen af internettet. Herved blander denne feminisme
akademia og aktivisme.
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Det er dog stadig for tidligt konkret at definere denne, da den ikke er fuldt materialiseret endnu
(Rampton, 2015).
Afsluttende må jeg tilføje, at havde jeg valgt at benytte en mindre inkluderende definition af
feminisme, end den jeg har i min opgave, havde min analyse af twerk set anderledes ud.

VII Konklusion
Jeg har i denne opgave undersøgt, hvorvidt twerk kan betragtes som en feministisk praksis.
Dette har jeg gjort ud fra tre feministiske perspektiver og sammenlignet twerk med pole.
I governmentality perspektivet er det muligt at anskue twerk som en praksis, hvor kvinder kan
producere sig selv som seksualiserede subjekter. Dog kan der peges på, at twerk subjektets
handlingsrepertoire er struktureret vha. den seksualiserede subjektivering, idet positionen som
subjekt er knyttet til at performe sig selv seksualiseret. Det er svært at betegne twerk som
reproducerende, da der både kan peges på elementer af praksissen, der reproducerer normativ
femininitet og elementer, der ikke gør. I dette perspektiv tyder det på, at den magt – en seksuel magt
- som kvinder opnår via twerk, anses som bundet til deres seksualisering af sig selv, hvorfor den
bliver betragtet som en magt med et begrænset handlingspotentiale.
I dette perspektiv problematiseres den agency, som kvinden kan tænkes at opnå i twerk, idet den
manglende bevidsthed om påvirkninger udefra kan virke determinerende.
Ved brugen af det performative perspektiv fandt jeg mulighed for, at twerk kan fungere som en
subversiv praksis og derfor kan anses som normudvidende. Forståelsen af agency ligger i den måde,
som kønsudtrykket kan vrides i kombinationen af komponenterne i den subversive performance.
Dette er dog begrænset af den kulturelle genkendelighed, således at kvinden, der twerker, kan
risikere at blive anset som et abjekt. Jeg kan kun forsigtigt gisne om dette pga. min begrænsede
empiri; dog kan det tænkes, at det er muligt at blive anset som et twerk abjekt ved at hvile i
konventionerne og ved at bryde disse. På samme tentative vis kan jeg også gisne om, at det er
muligt for den twerkende kvinde at opnå en balance i sin kønsperformance og blive betragtet som et
subjekt.
Her peges der også på, at kompetencerne, som en person bringer ind i en kønsforhanding, og den
kontekst, denne er indlejret i, er central for udfaldet af forhandlingen. Dog begrænser min empiri
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mig i at benytte dette i min undersøgelse af emnet.
I girlie feminisme perspektivet er det muligt at anse twerk som en form for reclaiming af den
kvindelige seksualitet ved at indtage en injurious position, hvilket kan muliggøre empowerment i
denne position.
Agency bliver i dette perspektiv beskrevet som en selvrefleksiv tilegnelse og brug af diskurser, og
bl.a. gennem brugen af sociale medier kan det tænkes, at det bliver muligt for twerkende kvinder at
opnå magt og uafhængighed.
Jeg kan i opgaven se, at agency synes at være et centralt begreb i diskussionen om, hvorvidt noget
kan anses som feministisk. I min diskussion finder jeg, at de forskellige perspektiver synes at
konstruere agency forskelligt, når disse betragtes ift. optræden for et publikum med mænd og
kvinder: pole studierne pegede på, at governmentality perspektivets brug af agency konstruerede
kvinder som objektiverede, hvorimod girlie feminisme perspektivet så dem som agenter med
kontrol. Disse fund kan forsigtigt overføres til min undersøgelse af twerk ved at påpege, at
forskellige feministiske perspektiver også i forb. med twerk muligvis kan konstruere agency
forskelligt, idet de betragter det samme fænomen forskelligt.
Med dette fund må jeg problematisere min egen undersøgelse, idet jeg i min perspektivering
kontekstualiserer mine perspektiver ift. de feministiske bølger. På denne måde kan man sige, at de
forskellige konstruktioner af begrebet agency i perspektiverne kan skyldes, at de er udviklet i
forskellige historiske kontekster ud fra den kontekst, som genstandsfeltet befinder sig i. Det er
derfor problematisk at anvende dem til at tage stilling til, hvorvidt twerk kan anses som feministisk
eller ej. En mere nøjagtig undersøgelse af dette ville kræve en udvikling af en feminisme med et
agencybegreb, der er indlejret i samme kontekst, som twerk udspiller sig i.
Der er tale om en fjerde bølge, der måske eller måske ikke vil kunne rumme dette. Det er svært at
sige, da denne bølge ikke er fuldt ud manifesteret endnu.
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