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Abstrakt 
 
Utifrån frågeställningen hur femininitet representeras i modebilder, eller mer specifikt 

modeteckningar eller modeillustrationer, undersöks och analyseras tre modebilder som 

representerar tre konstruerade kategorier: voyeurism-makt-sexualitet; estetik-makt-skönhet 

och feminina mellangrupper-obestämbara genus. 

Bilderna analyseras med diskursanalys som teoriram, kompositionsanalys och psykoanalytiskt 

inspirerad bildtolkning ugör metod. I tolkning och gestaltande arbete undersöks hur subjektet 

som betraktare formas av modebilder, beroende av genus i denna diskurs. 

Syftet är att utveckla en modell för hur jag som bildlärare kan arbeta med konst och mode, 

och hur jag utifrån modebilder, vilka barn och ungdomar kommer i kontakt med genom 

media, nätet, tv, reklam, tidningar och modeböcker, kan diskutera värderingar som berör 

femininitet, könsstereotyper, genus och normer. 

Uppsatsen tittar på hur bilderna är en disciplinering, hur mötet med modediskursen och 

modebilder konstituerar blicken, hur skönheten och skönhetsidealen speglar den tid som 

skapar dem. Modet har makt att styra ideal och påverka människors självbild.  

Modebilderna i kategori voyeurism-makt-sexualitet och estetik-makt-skönhet förekommer 

mer som regel än undantag för hur femininitet representeras. Dessa bilder ingår i en 

intertextualitet vilka skapar och producerar makt. I uppsatsens bearbetning och analys samt i 

avsnittet ideal förespråkar uppsatsen en kritisk inställning till dessa bilder. 

Min gestaltning består av en serie oljemålningar som handlar om identitet, och en skulptur, en 

klänning Ideal, överdelen är normal men underdelen, själva kjolen är onormalt jättelång. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Innehållsförteckning 
 
Inledning..................................................................................................................................... 1 

Introduktion............................................................................................................................ 1 
Bakgrund och syfte................................................................................................................. 1 
Frågeställning ......................................................................................................................... 2 
Urval och avgränsning ........................................................................................................... 2 
Teori ....................................................................................................................................... 3 
Metod ..................................................................................................................................... 4 

Kompositionsanalys ........................................................................................................... 5 
Psykoanalytisk bildteori och bildanalys............................................................................. 6 

Forskningsöversikt ................................................................................................................. 8 
Bearbetning och analys .............................................................................................................. 9 

Bildanalys av”Chanel, 2004” ur kategori voyeurism-makt-sexualitet................................. 10 
Bildanalys av ”Original illustration of Prada för Italien Vouge 1997” ur kategori estetik-
makt-skönhet ........................................................................................................................ 14 

Estetik............................................................................................................................... 17 
Bildanalys av ”Pony tail” 2004, ur kategori feminina mellangrupper-obestämbara genus . 19 

Genus................................................................................................................................ 22 
Resultat och tolkning................................................................................................................ 23 

Voyeurism-makt-sexualitet .................................................................................................. 23 
Estetik-makt-skönhet............................................................................................................ 23 
Kategori feminina mellangrupper-obestämbara genus ........................................................ 24 

Didaktiska reflektioner............................................................................................................. 25 
Didaktiska koncept mellan konst och mode......................................................................... 25 

Ideal.................................................................................................................................. 26 
Gestaltning ........................................................................................................................... 27 

Idé..................................................................................................................................... 27 
Målningar ......................................................................................................................... 27 

”Prudentia”, ”Luxoria” och “Veritas”................................................................................... 29 
”Vilande kropp med turban”, ”Kropp med turban” och ”Betraktarens öga” ....................... 29 
”Kropp med turban och handduk I” ........................................................................................ 29 
”Kropp med turban och handduk II” och ”Kroppar med turbaner” ...................................... 30 

Skulptur ............................................................................................................................ 30 
Källförteckning......................................................................................................................... 32 

Otryckta källor...................................................................................................................... 33 
Bildförteckning......................................................................................................................... 33 

Kategori voyeurism-makt-sexualitet .................................................................................... 33 
Kategori estetik-makt-skönhet ............................................................................................. 35 
Kategori feminina mellangrupper-obestämbara genus ........................................................ 35 



 

 1

Inledning 
 

Introduktion 

 
Under den verksamhetsförlagda delen av min utbildning och vid ESS-skolorna (elevstöd-

samverkan-socialtjänst-sjukhus) där jag undervisat i bild, har jag mött ett stort intresse hos 

ungdomar för mode. Den lust och lekfullhet som många ungdomar känner inför mode, har 

kommit till uttryck genom att sy egna kläder, kombinera ihop gamla eller nya kläder till en 

egen stil, eller att teckna modeteckningar och arbeta fram kollektioner. Kläder bär vi i alla 

tänkbara situationer under våra liv. Kläder är historiskt förankrade i vår kultur och religion, 

kläder och i synnerhet mode är flexibla och rörliga särskilt i vårt västerländska samhälle. 

Förändringarna kan vara historiskt, politiskt förankrade och inspirerade, eller har 

utgångspunkter i idéer där intryck av vår sociala miljö och hur våra kroppar uppfattas får vara 

tongivande. Mode handlar om kroppen och hur subjektet uppfattar sin kropp. 

 

 

Bakgrund och syfte 
 

Det främsta, didaktiska syftet är att utveckla hur jag som bildlärare kan arbeta med konst och 

mode ur ett postmodernistiskt perspektiv. Jag tror det är intressant att koppla ihop mode med 

konst för att gränserna har suddats ut. Ytan har blivit särskilt intressant i västerländsk kultur 

och filosofi. Från Platon och framåt har ytan betraktats som ett falskt sken som aldrig kan 

göra de bakomliggande idéerna rättvisa. Postmodernismen vände på perspektivet då 

meningen inte fanns bakom ytan, utan skapades av betraktaren.1 Modebilder är på samma sätt 

som konsten självreflekterande, och ifrågasättande dvs. vi som betraktare skapar bilden.2 

Digitalisering av bilder i photoshop har suddat ut gränserna mellan teckning, måleri och foto, 

och hybrider av realistiska och virtuella modebilder har uppstått. Detta är särskilt intressant att 

                                                 
1 Magnus af Petersens, Fashination, Moderna Museet, utställningskatalog, nr 326, (25.09.2004-23.01.2005) 

Värnamo: Fälth och Hässler AB, s.18. 
2 Miller, Sanda (2007), Fashion as Art; is Fashion Art? Fashion Theory, Volume 11, New York: Berg, s 30; 

Florén, Tove (2004), Heroin Chic, C-uppsats, filosofiska institutionen, estetik, Uppsala universitet, s 16. 
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arbeta och diskutera med barn och ungdomar. Photoshop ger möjligheter att skapa hybrider av 

verkliga och overkliga människor eller bakgrunder och förgrunder.  

Mitt andra didaktiska syfte är att hitta en modell för hur jag utifrån modebilder kan diskutera, 

värderingar med barn och ungdomar. Centralt är att se utbildning och fostran som en fråga om 

att överföra och utveckla ett kulturarv där värden, traditioner, språk och kunskap tas upp i 

undervisning.3 Konst och modediskursen berör frågor om femininitet, maskulinitet, 

normalitet, estetik och makt, vilka jag anser är angelägna att behandla i skolan. Hur 

representeras femininitet voyeuristiskt i modediskursen? Hur representeras en vacker kvinna? 

Vad uppfattas som vackert? Hur representeras en kvinna som är avvikande eller onormal? 

Vad uppfattas som onormalt? Genom att diskutera vad som uppfattas som vackert och 

normalt, kommer man på samma gång in på vad som inte är vackert och onormalt.4 Min 

ambition är att som lärare motverka mobbing, och förmedla vikten av att bemöta varandra, 

med ömsesidig respekt och acceptans för allas olikhet. 

Det tredje syftet är att diskutera hur subjektet formas av modebilder beroende av genus.    

 
 

Frågeställning 
 
Min frågeställning är: hur representeras femininitet i modebilder? Mina underfrågor är hur 

berör modebilder normalitet, estetik och makt? Vad formas som estetiskt i modediskursen. 

Hur är makten formad i modediskursen? Hur formas subjektet i denna diskurs? Vad uttrycks 

som normalt/onormalt i modediskursen?   

 

Urval och avgränsning  
 
I min studie undersöker jag femininitet, osäkra identitetskopplingar och variationer av den 

kvinnliga identiteten, att därtill analysera maskulinitet skulle bli för omfattande. Skönhet, 

maskulina ideal, konsumtion och mode är idag ett stort fält. Jag har begränsat mig till att 

                                                 
3 Läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94, (1994), Stockholm: Utbildningsdepartementet, s. 2. 
4 Foucault, Michel (2003), Övervakning och straff, Lund: Arkiv, s. 200. 



 

 3

analysera modebilder från 1980-2007, och mer specifikt modeteckning eller modeillustration. 

Jag har indelat modebilderna i tre kategorier: voyeurism-makt-sexualitet, estetik-makt-

skönhet och feminina mellangrupper-obestämbara genus med sammanlagt 45 bilder.  

I andra steget har jag valt sex i vardera kategori förutom voyeurism-makt-sexualitet som 

består av 14 bilder, jag har noterat att dessa bilder är mest förekommande. Med sammanlagt 

26 bilder som jag anser har tagit upp de frågor som intresserat mig består då det tredje steget 

av att göra ett urval med en bild i vardera kategori för att min bildanalys skall vara så 

noggrann och fokuserad som möjligt. Men att redovisa bakgrunden för mitt urval och de 

kategorier jag utgått ifrån blir omöjligt av tid/utrymmesskäl, min undersökning är ju 

kvalitativ. Slutligen kommer mitt urval att bestå av tre bilder, dvs. en bild ifrån vardera 

kategori som jag kommer att göra en näranalys av. 

 

Teori  
 

I min studie undersöker jag femininitet och osäkra identitetskopplingar eller laborationer av 

den kvinnliga identiteten utifrån diskursanalys som teoriram.  

Diskurs är en helhet av sammanhängande uttryck, utsagor och begrepp som utgör 

tankesystem och tankemönster med vilka vi ser och förstår ett utsnitt av världen på. 

Diskursen har egna regler och konventioner där diskursen producerar och cirkulerar genom 

bilder, texter och görande.5 Det är möjligt att tänka på bilder och visualitet som en sorts 

diskurs då bilder, texter och institutioner konstruerar specifika sätt att se den sociala världen 

på, och diskursanalys kan användas för att undersöka detta. 

Intertextualitet innebär att meningen hos en bild inte är inneboende i bilden själv utan 

beroende av alla de meningar som andra bilder och texter har i diskursen. Sättet att se, som 

när kvinnan är den betraktade och mannen bäraren av blicken, kan utgöra en diskurs-ordning. 

Diskursiv formation anger sammankopplingen och relationerna mellan delarna i en diskurs. 

Om kvinnan i en mängd bilder betecknar kastrering och mannens blick iscensätts på ett 

voyeuristiskt och fetischistiskt sätt så utgör denna relation en diskursiv formation, vilket 

innebär att en kvinna alltid känner sig betraktad.6  

                                                 
5 Holmberg, Lars (2008), Teorier om mode, Stil som historiskt och teoretiskt objekt, Stockholm: Carlsson, s.219; 

Rose, Gillian (2001), Visual Methodologies London: Sage Publications, s.136. 
6 Rose (2007),  s.143. 



 

 4

Diskursteorin ser subjektet som producerat genom diskursen och inte medfött.7  

Michel Foucault menade att diskursen är disciplinerande eftersom diskursen är produktiv och 

disciplinerar subjektet mot särskilda sätt att tänka och göra och detta leder oss till frågan om 

makt.8  Hur stor makt en diskurs har beror på omfattningen av dess produktivitet och sociala 

effekt.9 

Makt enligt Foucault är inte något som förvärvas, fråntas eller delas, makt utövas från många 

skilda håll och är en rörelse av ojämlika relationer. Makten är något som är en relation mellan 

människor.10 Makten är på det viset inbegripen i kunskap; att ha kunskap i relation till någon 

som inte har kunskap är ett exempel på maktförhållande. Kunskap, eller som Foucault 

uttryckte det absolut sanning, kan användas i diskursen för att förstärka makt. Regimer av 

sanning, innebär att diskursen hävdar att de sanningar som diskursen producerar med kunskap 

är absolut sanna. Diskursanalys intresserar sig för bilders tilltal och hur bilder och specifika 

sätt att se konstrueras som riktiga och sanningsenliga genom särskilda regimer av sanning.   

  

Metod 
 
Min metod vid analyserna av modebilderna utgår ifrån kompositionsanalys och 

psykoanalytisk teori. Kompositionsanalys är ett sätt att se på bilder som fokuserar på form 

och innehåll. Kompositionen i en bild är betydelsefull, för hur betraktaren upplever bilden.  

En bild där horisontaler dominerar förmedlar ett lugn till betraktaren, medan förekomst av 

många lodlinjer tolkas som rörlig och dynamisk. I analyser utifrån psykoanalytisk bildteori 

dominerar frågor om hur det visuella är kopplat till det psykiska med sexualitet i fokus.  

 
 

 

 
 

                                                 
7 Rose (2001), s.136. 
8 Rose (2007), s.143. 
9 Ibid., s.143, 
10 Hörnqvist, Magnus (1996), Foucault´s maktanalys, Stockholm: Carlsson, s. 28-30. 
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Kompositionsanalys 
 

Den kompositionsanalys jag fokuserar mig på är i första hand intresserad av bilden i sig och i 

andra hand på bildens produktion och sociala funktion (vem beordrade bilden, vad var syftet, 

vem gjorde den och var har bilden sitt ursprung).11  

Hur en bild komponeras eller sammanställs sker i relation med bildens format. Om formatet 

är stående, liggande, rektangulärt, runt, kvadratiskt eller gyllene snittet, som i”Original 

illustration of Prada för Italien Vouge 1997” av Mats Gustafsson (se bild s.16), är avgörande 

för kompositionen och hur bilden ser ut och upplevs. Betydelsefullt för bildens uttryck är var 

det som avbildas placeras i bildytan. Det avbildade kan placeras i bildytan så att betraktaren 

ser och läser bilden i en viss ordning. Detta kan skapas av olika perspektiv och färgrörelser 

(ögat söker de färger som har en gemensam nämnare t.ex kulören röd i en målning). Avsikten 

i en bildkomposition kan vara att söka balans eller obalans. Komposition kan utföras inom 

vissa regler; cirkel/triangel/zick-zack eller gyllene snittet, den mest dynamiska kompositionen 

anses vara diagonalkomposition. 

 

Hur färgen är behandlad i en bild är avgörande för kompositionen i bilden. Färgen kan indelas 

i tre kategorier; kulör, nyans/färgtemperatur och valör 

En bild skapas utifrån vissa perspektiv såsom: grod-, fågel-, värde-, magistiskt- atmosfäriska- 

sned- eller centralperspektiv. Utgångspunkten är bildskaparens egen ögonhöjd, vilken är det 

samma som horisontlinjen vilken kan tecknas in i bilden. Perspektivet i bilden kan positionera 

betraktaren till en känsla av delaktighet då horisontlinjen överenstämmer med betraktarens. 

Om horisontlinjen i bilden är hög får betraktaren en låg position och om den är låg får 

betraktaren en upphöjd position.12  

Värdeperspektiv användes i Egypten för att rangordna människor, faraonerna gjordes stora 

och arbetarna små. Barn gör ofta bilder på motsvarande sätt, det som barn upplever viktigt gör 

de stort och det som inte är viktigt blir litet. Atmosfäriskt perspektiv har att göra med den 

rumsliga uppfattningen av bilden, vad är nära, (vilket ofta är stora saker), och vad ligger långt 

bort, (vilket ofta är små saker). Men oberoende av storlek har färger en specifik rumslighet; 

varma färger (vilka drar till gult) kommer närmare bildytan, och kalla färger (vilka drar till 

blått) ligger längre in i bildytan. Magistiskt perspektiv har med magi att göra; perspektivet 

                                                 
11 Rose (2007), s.39. 
  
12 Ibid., s.46, 
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inne i bilden har ingen fast punkt utan går runt i en evig cirkel som i trans. Våra förfäder anses 

ha använt sig av detta perspektiv. 

Vem kan se vad och hur? Om betraktaren av bilden kan se åt samma håll, på samma saker 

som focalizern i bilden blir betraktarens identifikation stark med bilden. Rumsliga 

kompositioner har effekter och producerar specifika relationer med betraktaren.13 

 

Uttrycket i ett verk/bild är beroende av hur konstnären använder sitt medium (teckning, 

målning, film, foto, dator skulptur, installation). Vad en konstnär väljer att se, uttrycka och 

förmedla beror på en mängd sociala, kulturella, psykologiska och politiska faktorer.  

 
 

Psykoanalytisk bildteori och bildanalys 

 
Psykoanalysen förstår betraktandets process på ett särskilt sätt. Subjektet formas genom 

speciella sätt att se. Dessa synsätt är konstruerade genom upprepningar av bilder som bjuder 

in till specifika sätt att se. Denna teori har ingen bestämd metod, men intresset kan ligga vid 

visuella förvirringar, blindpunkter och misstag, varför olika analyser av samma bild kan ge 

olika tolkning och resultat.14  

Subjektivitet eller identitet innebär, att vi förstår oss själva och världen på ett komplext sätt. 

Vi förstår via känslor, drömmar, fantasier, intuition, rationalitet, logiskt tänkande och 

irrationalitet.15 Psykoanalytikern Jaques Lacan byggde vidare på Sigmund Freuds idéer om 

jaget och menade att jaget inte är förenat eller enhetligt utan en blandning av imaginära 

identifikationer. Lacan menar att blicken är diffus, spontan och irrationell och befinner sig på 

två nivåer, där subjektet ser själv men också blir sedd av andra. Jagets blick missar alltid att se 

sig själv, med betraktarens blick. Lacan menade att hur subjektet och sexualiteten formas är 

beroende av sättet att se. Betraktandet eller blicken är kulturellt konstituerad och inte en 

perception av anatomiska skillnader. Enligt Lacan är det visuella en disciplin. Vi lär oss att se 

på ett visst sätt. Mötet med alla olika diskurser, som t.ex modediskursen och sociala arenor 

konstituerar blicken. Kulturen leder in barnet genom språket, blicken och det symboliska. Det 

                                                 
13 Ibid., s. 47, 
14 Rose (2001), s.103. 
15 Rose (2007), s.110. 



 

 7

symboliska är en traumatisk separation från det nära och intima.16 Jag tolkar det som att 

barnets egna identitetsutveckling innebär en smärtsam separation ifrån de vårdnadshavare 

som stått barnet nära när barnet träder in i skolan, samhället och vuxenlivet. Barnet lär sig att 

se på ett visst sätt i möte med kulturen, språket och talet. Om blicken är någonting som 

formas från födseln enligt Lacan och är kulturellt konstruerad, så undrar jag hur barn och 

ungdomar formar sin blick? Hur formas deras blick som betraktare av modebilder i vårt 

samhälle som visas i media, på gator, tunnelbanor, pendeltågsstationer, TV, dataspel, 

tidningar och böcker?  

 

Lacan observerade barn och deras lekintresse i förhållande till den egna spegelbilden. Barnets 

identifikation med sin spegelbild är det avgörande ögonblicket för barnet av upplevelsen av 

det imaginära. Förklaringen hänvisar till oron hos det prematura spädbarnet. Barnet skulle 

jubla när det känner igen sig i sin speglade form och barnets upplevelse föregriper vad som 

skall följa. Spegelbilden ger upplevelsen av en intra-organisk oöverensstämmelse, menar 

Lacan. Samtidigt som det är barnets egen spegelbild är denna bild också bilden av en annan, 

där andra människor och objekt finns.17  

Njutningen i att fantisera om förlorade objekt kallas begär. I en fantasi känner sig subjektet 

som att det tittar på fantasin samtidigt som subjektet själv är inne i fantasin. Subjektet kan ha 

olika subjektspositioner i en fantasi. Fantasi befinner sig mellan det medvetna och 

omedvetna. I dagdrömmar sker ett utbyte mellan dessa båda zoner.18 På samma sätt kan 

betraktarens identifikation av en modebild förstås där åskådaren intar olika subjektspositioner 

som formas av begär och fantasier.  

 

I essän ”Visual pleasure and narrative cinema” använder sig Laura Mulvey av Freuds teorier 

om hur sexualiteten och subjektiviteten utvecklas ifrån barndomen ur den starka driften 

skopofili (njutningen av att se), och uppdelning av mannen som aktiv och kvinnan som passiv 

och kastrerad.  

Mulvey beskriver två manliga sätt att se: voyeurism, vilket är ett aktivt distanserat, objektivt, 

kontrollerande nästan sadistiskt sätt att se som handlar om en manlig kastrationsångest som 

kommer till uttryck i att med blicken undersöka kvinnan för att antingen straffa eller rädda 

                                                 
16 Ibid., s. 128, 
17 Lacan, Jacques (1989), Écrits, Borås: Natur och Kultur, s. 20-21. 
18 Rose (2007), s. 131. 
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henne. Det andra sättet är  fetischistisk skopofili, vilket innebär att kvinnan ses som enbart ett 

vackert objekt för beundran. Att se kvinnan som kastrerad och mannen bärare av blicken har i 

feministisk/homosexuell kritik formulerats i frågor som: Hur kan kvinnan sakna något hon 

aldrig haft? Kan inte kvinnan se på en man eller annan kvinna, eller en man på en man, med 

voyeurism och fetischistisk skopofili? 19  

 

Forskningsöversikt 

 
Jag har tagit del av intressant forskning om identitet och mode, ett examensarbete har 

behandlat mode individ och konst (modefotografi). 

  

I Heroin chic, en analys av representationen i 1990-talets modefotografi (2004) av Tove 

Florén, vid Filosofiska institutionen för estetik, Uppsala universitet, undersöks en mode-

konstvärldshybrid, utifrån genren heroin chic modefotografi, som idag uppvisas i 

konstsammanhang och utgör självreflekterande kommenterarer om förhållandet mellan 

mode/individ och attribut/kropp. Florén har i Juergen Tellers berömda foto av Kristen 

McMenamy använt sig av Jason Middletons teorier och visar att heroin chic kroppen 

representerar en protest mot samhällsnormer, knutna till arbete och reproduktion.20  

 

Sanda Miller som är lektor i media och konst vid Southampton Solent University har skrivit  

Is fashion art? om mode och konst. Hon har ställt frågan om mode är konst, och menar att det 

finns en relation mellan postmodern konst och mode. Miller anser att konsten under 2000-

talet har en självreflekterande och ifrågasättande roll av vad som är konst, och vad som är 

konstens syfte.21 Miller analyserar modeartiklar som skrivits i konsttidskrifter från 1980-1995 

för att identifiera modets koncept och för att utveckla en kritisk teori av mode från en estetisk 

utgångspunkt. Miller anser att det i början av 1980-talet saknats forskning i konst och mode, 

och att estetik förmodligen är det viktigaste modeämnet, som nu börjar forskas i. 

                                                 
19 Ibid., s.122-123, Elisabeth Bronfen kritiserar hur Freuds kastrationskomplex appliceras på både mannen och 

kvinnan. Särskilt med tanke på kvinnan, för kvinnan är det inget hot i att förlora något hon aldrig ägt. 
20 Florén (2004), s. 16. 
21 Miller (2007), s. 30. 
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Janne Seppänen har forskat om mode vid institutionen för journalistik och 

masskommunikation i Tampere. Seppänen undersöker hur genus och etnicitet representeras i 

modeannonser och hur olika betraktare tolkar bilder. Seppänen tittar på hur en person bör ha 

ett tydligt definierat kön, för det finns inget annat kön än man eller kvinna och hur bilder 

laborerar med myten om familjen.22 

  

Bearbetning och analys 
 
 
Utifrån mitt bildurval har jag konstruerat tre kategorier som på olika sätt kopplar till de 

teoretiska resonemang jag valt. Kategori voyeurism-makt-sexualitet är de bilder som  

dominerar för hur femininitet representeras i modebilder. Kvinnan representeras som sexig 

och begärlig på bilderna. Sådana bilder kan intertextuellt relateras till en mängd bilder både 

inom och utanför modediskursen som betraktaren möter vid åtskilliga tillfällen och därför kan 

forma subjektet till att se på ett visst sätt och utföra särskilda praktiker. Då bilderna har denna  

sociala effekt kan man se dem som ett maktinstrument. 

I kategori estetik-makt-skönhet representeras femininitet inte uppenbart sexualiserat utan på 

ett sätt som handlar om form, proportion och abstraktion. Bilderna förekommer ofta och ingår 

i en modekroppsdiskurs som även den har social effekt då den formar subjektet till att utföra 

särskilda praktiker som har med kropp och levnadsvanor att göra, och på så sätt kan man 

förstå dessa bilder som delar av en diskursiv makt. Kategori feminina mellangrupper-

obestämbara genus utgör en minoritet, endast sex av de 1000 bilder jag gått igenom, 

bedömde jag tillhöra denna kategori. Bilderna pendlar mellan de koder vi vanligtvis betraktar 

som feminina och maskulina, varför det uppstår en svårighet att bestämma genus på figurerna 

i dessa bilder. På så sätt skapar bilderna en konflikt i sexualiseringen av figuren i bilden och 

ambivalens i identifikationen med bilderna. Jag ska nu djupare gå in och analysera en bild ur 

vardera kategorin för att se hur de är strukturerade, vilket tilltal de har och vilken lust de 

appellerar hos betraktaren. 

                                                 
22 Janne Seppänen, (2001),”Young people, researchers and Benetton, contest interpretations of a Benetton 

advertisement picture” i Nordicom, information, Media- och kommunikationsforskning i Norden, årgång 23 nr 

1, s. 45-56. 
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Bildanalys av”Chanel, 2004” ur kategori voyeurism-makt-sexualitet 

  
Upphovsmannen till ”Chanel, 2004” är Jason Brooks som är född 1969 i London och 

studerade grafisk design och illustration vid St Martins och The Royal College of Art. 

”Chanel, 2004” är utarbetad med penna, tusch och photoshop. Bilden är producerad för att 

publiceras i modetidningar som Detour, Elle, In Style och The Face, som Brooks övriga 

bilder. ”Chanel, 2004 ” är 17 x 7.1 cm, bilden är uppbyggd i en zick-zack komposition och 

leder därmed in betraktaren från höger arm, ansiktet, upp till vänster och ner mot bäckenet 

och återigen upp till högra knät som går ner till en hög vit klack till vänster i bilden där 

betraktarens blick delvis stannar. Fokus i bilden har kvinnans högra arm diamanthalsbandet 

och högra benet, dessa former är placerade i bildens gyllene snitt. Betraktarens blick vandrar 

därför omkring i en zick-zack rörelse i bilden.  

 

Bilden föreställer en kvinna som har vit miniklänning och stövlar, med svarta strumpor och 

diamanthalsband som accessoar, designade av Karl Lagerfeld som är chefdesigner för 

modehuset Chanel sedan 1983. Bilden består av två grunder. Förgrund, vilket utgör kvinnan, 

och bakgrund som från höger består av ljusare valörer i grå kulör. Färgerna i bilden domineras 

av vitt, svart och grått och en varm hudfärg. Valörkontrasterna är stora mellan det vitaste i 

bilden; klänningen, stöveln, ögonvitan, ljusdagrarna i ansiktet och läpparna och de mörkaste 

partierna i bilden; som är hennes strumpor och bakgrunden uppe i det högra hörnet. Kvinnans 

läppar har en röd dämpad ton, vilken är mörkare i valör i relation till hudfärgen. 

 

Kvinnan är sett något ovanifrån, hon ligger frontalt upplagd och bjuder in betraktaren via 

blicken och armen som spränger bildformatet på höger sida, och genom hennes högra knä 

som viks utåt i bildkanten uppe vid mitten av bilden. Kvinnan ser inviterande på betraktaren, 

vilket ger betraktaren delaktighet och kontroll över bilden. Betraktaren är psykologiskt 

jämställd med motivet och är själv den som har huvudrollen. Bilden representerar en sexig 

och begärlig kvinna som returnerar en inviterande blick. Kvinnan på bilden vet om att hon är 

betraktad och poserar inför betraktaren av bilden.  
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I en voyeuristiskt iscensatt bild är ofta bildvinkeln frontal, horisontlinjen är lika hög som 

betraktarens vilket inbjuder betraktaren till en känsla av imaginär tillgänglighet. Illusionen av 

att hon kan komma ut ur bilden är påtaglig och skapar fantasier, begär och lust hos 

betraktaren, vilket uppmuntrar till att den kvinnliga kroppen betraktas som en handelsvara, 

något som kan användas som andra varor, till att konstruera fantasier av ägande, makt 

(kontroll) och begär.23 

Jag som betraktare är kritisk mot hur dessa bilder representerar kvinnan som ett ting vilket 

kan förbrukas. Barn och ungdomar möter och konsumerar dessa bilder i media, dataspel och 

tidningar vilket kan forma deras sätt att se och värdera vilket i sin tur får en social effekt.  

 

Det återkommande mönstret i bilderna kategori voyeurism-makt-sexualitet och ”Chanel, 

2004” består av poserande och uppvisande där kläder och den kvinnliga kroppen genom 

upprepning är bundna av idéer om femininitet. Utifrån psykoanalytisk teori formas subjektet 

till speciella sätt att se. Bilderna i kategori voyeurism-makt-sexualitet och”Chanel, 2004” 

formar ett voyeuristiskt sätt att se, där betraktaren kan inta olika blickpositioner drivna av 

begär och lust som ej är oskyldiga. Om voyeurism och fetischistisk skopofili är det manliga 

sättet att se på kvinnan som Mulvey påvisade, formar då ”Chanel, 2004” och alla övriga 

modebilder i denna kategori, heterosexuella män, oavsett ålder, etnicitet eller klass att se 

voyeuristiskt? 

Det voyeuristiska manliga heterosexuella västerländska seendet anses genom upprepningar 

inbjuda kvinnan att se med manlig blick.24 Identifikationen med en bild kan då förstås som att 

betraktaren kan inta olika blickpositioner, betraktaren kan identifiera sig med bilden och med 

betraktandet av bilden. Om män ser sig som betraktare, och kvinnor ser sig som betraktade, så 

skapar detta en relation mellan kvinnor.25 Ett granskande kvinnor emellan, där kvinnor lär sig 

av varandra. Genom voyeuristiska bilder blir kvinnans självbild den begärliga. Den kvinnliga 

betraktarens blick på bilden är voyeuristiskt granskande och undersökande då kvinnan på 

bilden framställs som sexuellt begärlig, vilket lärs in av kvinnan som betraktare.26  

                                                 
23 Woodward, Kathryn (1997) Identity and difference, culture, media and identities, London: Sage Publications, 

s, 141. 
24 Hirdman, Anja (2001) Tilltalande bilder Genus, sexualitet och publiksyn i Veckorevyn och Fib aktuellt, 

Stockholm: Atlas, s, 263. 
25 Holland, Samantha (2004) Alternative Femininities, Body, Age and Identity, Oxford: Berg, s, 150-151. 
26 Hirdman (2001), s. 264. 
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Min uppfattning är att detta lärande och imiterande försiggår oberoende av klass och etnicitet. 

Vid ESS-skolorna i Rissne och Kungsholmens gymnasium prövar, imiterar och lär sig 

tonårsflickor av modebilder, mer än pojkar och använder i högra grad mode, smink, hälsa och 

skönhet för att hitta sin identitet, och detta är oberoende av etnisk tillhörighet.  

 

 

Bildanalys av ”Original illustration of Prada för Italien Vouge 1997” 
ur kategori estetik-makt-skönhet  

 
Bilden är producerad som en illustration i italienska Vouge. Bilden är gjord av Mats 

Gustafsson 1997.”Original Illustration of Prada in italien Vouge 1997” är 12,8 x 18,2 cm där 

motivet är en kvinna stående bakifrån med båda armarna hängande avslappnat efter sidorna av 

kroppen.  

Blusen har något tjockare material än kjolen och är insvängd i midjan och formar sig efter 

höften, vilket antyder en smal midja. Lemmarna är smala (nacken, handleder och överarmar), 

därav min genusbestämmning.  

Mediet är akvarell på lumppapper. Kulören i bilden har en brun ton, med dragning åt rött och 

svart, vilket kan vara pigmentet bränd umbra på grund av den lilla pigmentanhopningen i 

högra hörnet. Pigmentet umbra har den specifika egenskapen att det är anhopande. Pigmentet 

anhopar sig i samlingar vilka kan ses då målningen har torkat. Den bruna färgtemperaturen 

(nyansen) är ej stark utan har svart i sig.  

Kvinnan har hellång kjol i ett tunt tyg som i vissa partier av bilden är genomskinlig. Troligtvis 

är elfenbensvart det pigment som använts för kropp och kläder. Den elfenbensvarta färgen är 

målad vått på torrt (vilken är en grundteknik i akvarell) på umbra. Därigenom får de ljusa 

svarta partierna i bilden en transparens av den bruna imprimituren (en grund som i detta fall är 

målad med umbra på lumppappret). De mörkare valörerna har huvudet, början av korsryggen, 

i det mittersta kjolvecket, vänstra självskuggan av armen, ansiktets skugga och kjolens 

mönster. De ljusare elfenbensvarta valörerna har armar, nacke och kjolens ljusa partier. 

Blusen är något mörkare i valör än kroppen men ljusare än kjolen. Hela gestalten ses i 

motljus, det finns en avsaknad av bestämt ljus, inget som är riktigt ljust eller mörkt, och man 

kan säga att bilden har ett avtagande ljus eller dis.  
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Estetik 

Varför har jag valt denna bild till kategori estetik-makt-skönhet? Varför anser jag att denna 

bild är estetisk?  

Jag tolkar det estetiska som något vackert och vad som uppfattas som vackert är format av 

historien, miljön, kulturen, bildkonventionen och modediskursen. För Immanuel Kant var det 

vackra det som saknar avsikt, var intresselöst och till för sin egen skull.27 Då det vackra 

saknar intresse får det gärna med form att göra där proportion och abstraktion kan bli viktiga. 

”Original Illustration of Prada in italien Vouge 1997” representerar kvinnan som vacker, och 

inte främst på ett sätt som  är sexualiserat. Bilden är vacker för sin egen skull och eftersträvar 

en estetisk yta, penseln, pappret, färgen och vattnet har behandlats känsligt. 

 ”Original Illustration of Prada in italien Vouge1997” har gyllene snittets format stående, då 

höjden förhåller sig till bredden som 2:3, vilket anses vara vackra och harmoniska 

proportioner. Den vänstra armen har placerats i gyllene snittet och får därmed en särskild 

betoning eller punkt i bilden som är väl avvägd i förhållande till formatet, vilket ger bilden en 

balans, harmoni och skönhet.  

I ”Original Illustration of Prada in italien Vouge 1997” framställs kroppen som smal med 

platt mage och relationen mellan höftmått och midjemåttet följer rådande skönhetsideal.28 

Dessa proportioner anses i vårt västerländska samhälle vara vackra. 

I bilden har verkligheten abstraherats och omformats till tecken för kropp, ansikte och händer. 

I abstraktionen kan intresse för specifika detaljer fånga målarens öga, som tygets veck, tyngd 

och fall i kjolen men framförallt i armarnas tyngd, armarna som hänger avslappnat efter 

kroppens sidor.  

 

Hur subjektifierar”Original Illustration of Prada in italien Vouge 1997” genom identifikation 

betraktaren? Perspektivet placerar åskådaren i samma ögonhöjd i bilden. Detta skapar 

sannolikt en jämställd betraktare.29 Kvinnans blick och ansikte är riktat inåt med ryggen mot 

betraktaren. En gemensam focalizer skapar en identifikation med motivet.30 Kvinnan i bilden 

går framåt i samma riktning som åskådarens blick. 

                                                 
27 Williams, Robert (2004) Art Theory an Historical Introduction, Oxford: Blackwell Publishing, Ltd, s 99. 
28 Hutton, Deborah (1984) Vouge, Stora boken om skönhet, Stockholm: Bonnier Fakta, s. 31. 
29 Rose (2001), s. 44. 
30 Ibid., s. 45. 
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Vid mitt första intryck av bilden tolkar jag det som att kvinnan långsamt är på väg in i bilden 

(hon tar ett steg med högerfot framåt) hon är inte passiv, hon går sin egen väg. Bäckenet har 

en lägre punkt i vänster sida i relation till höger. Förhållandet mellan den vänstra armens 

längd är kortare än den högra. Kroppen stöder mer på vänstra benet än det högra som jag 

uppfattar tar ett steg framåt. Vid närmare studie tolkar jag det som att bäckenet anatomiskt 

borde vara högre på vänster sida än höger, då det högra benet tar ett steg framåt och den högra 

armen är längre. Detta kan uppfattas som en visuell förvirring, blindpunkt eller misstag, som 

gör kroppen stel och onaturlig, i förhållande till armarnas tunga avslappnade hållning, 

armarna är centrala i bilden. Ambivalensen i bilden kan tolkas som att hon faktiskt stannat 

upp och står stilla och ser in i tomheten i bakgrunden av bilden. Gillian Dyer menar att 

kvinnan i annonser huvudsakligen representeras som sterotypt passiva och emotionella vilket  

även ”Original illustration of Prada för Italien Vouge 1997” kan vara exempel på då kvinnan 

är låst vid bildens yta, och står passivt i förgrunden av bilden.31 

 

 
 

Analys av ”Original Illustration of Prada in italien Vouge 1997” av Mats Gustafsson; 

  hur tyngdpunkten i bäckenet förhåller sig till lodlinjen och stödpunkten i kroppen. 

                                                 
31  Ibid., s. 75, Forskaren Gillian Dyer´s Advertising as Communication, (1982) pekar ut hur annonser väldigt 

ofta bygger på stereotypa bilder av kvinnan som passiv och emotionell. Kvinnan förknippas oftast med hemmiljö 

och hushållsarbete. 
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Bildanalys av ”Pony tail” 2004, ur kategori feminina mellangrupper-
obestämbara genus 

 
”Pony tail” är gjord av Louis Rodriguez som är född i Cuba och utbildad vid Parsons School 

of Design, New York City i USA. ”Pony tail” ingår i boken ”New fashion illustration” 

(2005) av Martin Dawber. 

Valörkontrasterna i bilden sträcker sig från det mörkaste svarta och till det vitaste vita. 

Hästsvansen är det mörkaste, och skjortkragen det vitaste, något ljusare valör har jackan och 

ögonen och ännu ljusare är slipsen och dagrarna på hjässan. Ljusast valör har ansiktet och 

händernas slagskuggor från en ljuskälla, som jag tolkar är solen en ganska mulen dag, snett 

ovanifrån höger. De kulörer som dominerar i bilden är svart och vitt. Färgtemperaturen på 

ögats slagskugga är ljusare än örats och drar åt blått. Bakgrunden är grå och har mörkare valör 

än ansiktet. Skuggorna i ansiktet drar under hakan åt blått, och vid örat åt rött där de också är 

mörkare i valör. Klädesplagget nertill i bilden är målat med mjuka penslar vilka längst ut ger 

ett transparent uttryck av ett tyg i tyll, och kan tolkas som en kjol, till skillnad från jackan 

eller kavajen som har målats med täckande pensel, jag får en känsla av ridkläder. Det som har 

den starkaste kulören är de röda läpparna. Längst ner i bilden skymtar en storstad med höga 

hus, och torn med en fyrkantig byggnad till vänster. 

 

Man kan läsa i ”New fashion illustration” att”Pony tail” är utarbetad ifrån fotografier av 

levande modell. Flera fotografier av modellen är användna i kompositionen och 

sammanställda i photoshop till en helhet. Formatet i bilden är 22.5 x 28 cm. Bilden har balans 

och är utförd i triangelkomposition, där huvudet utgör spetsen av en triangel. Armbågarna 

utgör sidorna och byxkjolen basen i triangeln. Gyllene snittet befinner sig vid midjan och vid 

nyckelbenen, vilket förstärker rörelsen hos armbågarnas bestämda vinkling utåt. I centrum av 

bilden befinner sig hjärtat. Betraktaren är positionerad så att den ser upp på ”Pony tail”, 

därmed infinner sig en psykologisk dimension där betraktaren av bilden inte upplever sig 

jämställd med motivet. ”Pony tail´s” blick bekräftar inte betraktarens blick utan är riktad åt 

höger, utanför bildens ram. Hela ögat är dolt av svärta, ingen pupill eller ögonvita syns. 

Sminket bidrar till att ögonen inte kan ses av betraktaren. Vad antyder dessa dolda mörka 

ögon? Vad är det som händer utanför bilden? Vad är det som betraktaren av bilden ej ser?  

Vad är det som betraktaren inte är delaktig i?  
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Genus 
 
Vad är det vi ser? Är detta en kvinna? Åldern är mellan 15-30 år. Lemmarna är fina; halsen 

och handlederna är smala, och kan tolkas som tecken för femininitet. Håret är iordninggjort 

och fixat, vilket också anses som feminint. Frisyren är kortare vid sidorna, nästan rakat, och 

har växt ut lite som en polisong vid örat, vilket anses som maskulint, till skillnad från den 

långa hästsvansen, som i regel kvinnor bär oftare än män. Om ”Pony tail” hade haft en frisyr, 

utan polisong och urringad klänning, så hade jag tolkat den som feminint genus.  

I västvärlden anses slips vara ett manligt klädesplagg, medan kjol anses vara feminint. 

Naglarna på ”Pony tail” är omålade men ögonbrynen är målade i en varm dov brunröd ton 

liksom munnen. Män använder vanligtvis inte smink på ögon och mun till skillnad mot 

kvinnor. 

Jag upplever bildens komposition och handling som dynamisk, ”Pony tail” utstrålar en aktiv, 

bestämd, självsäker attityd. Aktivitet anses förknippas med maskulinitet, och passivitet med 

femininitet.32 Bilden pendlar mellan de koder som vi vanligtvis betraktar som representationer 

av femininitet och maskulinitet därmed uppstår en konflikt hos betraktaren i 

genusbestämmningen av figuren i bilden.  

Judith Butler menar att kroppen, inte är ett vara utan en växlande gräns, en yta vars 

genomtränglighet är politiskt reglerad av betecknande praktik inom ett kulturellt område 

kännetecknat av genushierarki och tvingande heterosexualitet. Om identifiaktionen är en 

realiserad fantasi av något som man begär, önskar, idealiserar och att detta är ett fysiskt 

betecknande så är gester, handlingar och utföranden vilka ger intryck av en inre kärna men 

detta sker på kroppens yta, då är dessa gester performativa. Den identitet som de gör anspråk 

på är fabricerad och upprätthålls med kroppsliga tecken och andra diskursiva medel.33  

Genus är då en konstruktion, och kroppen en galge där handlingar, gester och kläder 

manifesterar genus. Har vi då som individer frihet att ha på oss vad vi vill?  

 

 

                                                 
32 Ibid., s.75, 
33 Butler, (2007), s. 214. 
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Resultat och tolkning 

 
Voyeurism-makt-sexualitet 
 
Utgångspunkten i min studie är att de voyeuristiska bilder vilka förekommer mer som regel än 

som undantag dominerar och blir därmed normskapande och idealiserande. Då betraktaren 

möter dessa bilder vid åtskilliga tillfällen formas subjektet till att se på ett visst sätt och utföra 

särskilda praktiker. De diskursiva formationerna får materiella konsekvenser genom att t. ex  

reglera våra klädval. Modets diskurs kan ses som ett maktinstrument som på olika sätt 

hanterar människors handlingsutrymme.34 Mode och kläder utgör norm för individen för att 

kontrollera framträdandet och utseendet. Kläder kan hålla in, lyfta, dölja och framhäva delar 

av kroppen. Det finns en tydlig västerländsk diskurs som säger vad som är en representativ 

feminin kropp ämnad för voyeurism. Idag dominerar det vita voyeuristiska feminina idealet i 

modebilder, av 1000 modebilder var svart femininitet representerad i 24 bilder i min studie.  

De bilder som ingår i kategori voyeurism-makt-sexualitet är för betraktaren lätt att tycka om 

genom sin positionering av betraktaren och sitt förföriska motiv. Betraktaren har full visuell 

kontroll över den feminina kroppen vilken kan granskas och undersökas. Bilderna formar  

betraktaren till att utforska, fantisera och känna begär.  

 

Estetik-makt-skönhet  
 
De bilder som ingår i kategori estetik-makt-skönhet förekommer ofta. Det vackra har att 

göra med proportion och kroppsideal, media producerar bilder av femininitet som skapar 

begär och skönhetsideal där femininitet kopplas ihop med unga, vita, smala heterosexuella 

kroppar.35 Skönhetsideal kan disciplinera subjektet mot särskilda sätt att tänka och göra, vad 

gäller kost, motion och skönhetsvård. Skönhetspraktikerna som är grundade i modediskursen 

och samhället domineras av regler. Cranachs Venus, med sina långa vita armar och ben, och 

lätt päronformad figur var ett medeltida skönhetsideal. Världskriget lämnade efter sig ett 

skönhetsideal som skulle se blasé och härjat ut. Skönheten och skönhetsidealen speglar den 

                                                 
34 Holmberg (2008), s.230. 
35 Holland (2004), s. 9. 
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tid som skapar dem. Oavsett om skönheten är avbildad på målarduk eller fotografi och oavsett 

om det är 1408 eller 2008 är skönheten till för att beskådas, efterliknas, avporträtteras, 

fotograferas och diskuteras. När det gäller kroppen finns för varje tid en tydlig västerländsk 

diskurs som säger vad som är en vacker kropp och inte. 

Traditionen, kulturen och könsrollsmönstret har skapat en atmosfär av ängsligt synande av 

den egna personen. Kvinnan åtföljs så gott som ständigt av sin egen bild av sig själv, vilket 

medfört att kvinnor ser sig själva bli betraktade. Detta har inte bara betydelse för relationen 

mellan män och kvinnor utan för kvinnors relationer till sig själva. Även om en kvinna så gott 

som ständigt åtföljs av en bild av sig själv är det egentligen inte hennes egen bild. Det är en 

bild som är sammansatt av andra människors omdömen eller rättare sagt av de omdömen hon 

förväntar sig att andra människor ska ha. Kvinnan blir sin egen kritiker och jämför sig med 

normer som inte gäller och ideal som inte finns, lika lite som de gamla grekernas matematiskt 

perfekta skönhetsideal existerade i verkligheten.  

 

Kategori feminina mellangrupper-obestämbara genus 
 
Enligt Butler är genus en bräcklig identitet som med tiden har upprättats i ett yttre rum genom 

en stiliserad upprepning av handlingar, kroppsliga gester, rörelser och stilar vilka skapar 

illusion av ett varaktigt genusbestämt jag.36 Vad som representeras som kvinnligt och manligt 

är skapat av normer i samhället, och disciplinerar och formar subjektet att klä sig på ett visst 

sätt som representeras av det kön som kroppen har.  

Om kroppen betraktas som en yta där inristningar görs som döljer eller synliggör subjektet, 

kan man tolka genus som beroende av ytan, en yta som är bräcklig och föränderlig, men även 

som ett skydd. Klädstilen och framträdandet av identiteten kan framställas som ett skydd eller 

en kokong för att subjektet vill känna sig skyddat.37 Några elever vid ESS-skolorna, där den 

ena var punkare och den andra goth skapade ett skyddande filter genom klädval, frisyr och 

kosmetika. På detta vis skulle även ”Pony tail” kunna förstås. Sminket, ögonens svärta och 

stilen skyddar mot andras blickar. ”Pony tail” är en bild som pendlar mellan de koder vi 

vanligtvis betraktar som feminina och maskulina, och på så sätt skapar ”Pony tail” en 

konflikt i sexualiseringen av figuren i bilden och ambivalens i identifikationen med bilden. 

                                                 
36 Butler (2007), s. 218. 
37 Holland (2004), s. 150.  
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Didaktiska reflektioner 

 
Didaktiska koncept mellan konst och mode 
 
Första syftet med min undersökning var att söka efter didaktiska koncept mellan konst och 

mode. Min undersökning har öppnat upp för didaktiskt arbete med bild av modeplagg som i 

en del eller hela är: normal/onormal, oestetisk/estetisk, bryter mot din egen idealbild/ 

överensstämmer med din egna idealbild, feminin/maskulin, för en äldre/yngre individ, eller 

gestalta kläder som du vill gömma, skydda dig i eller motsatt synas i och få uppmärksamhet 

av. Material kan bestå av gamla tyger (från Emmaus, som man kan få gratis) skräp, plast, 

förpackningar, plastpåsar, porslinsskärvor, tårtpapper, tidningspapper, tejp, ballonger, metall, 

jord och trälim ja, med andra ord, material som anses som skräp och inget kostar, (vilket är 

bra då skolor har minskade budgetanslag). 

I en modeteckning variera focalizern, och få betraktaren delaktig eller inte. I teckningen kan 

något som inte förknippas med modediskursen läggas in, och på så sätt ge upphov till 

reflektion eller kritik. I photoshop kan collage göras genom att, t.ex klippa och klistra in olika 

ansikten i modebilder, eller arbeta med hybridbilder, där det realistiska och virtuella möts i en 

imaginär verklighet. 

Mitt andra syfte i undersökningen var att få kunskap om hur femininitet representeras i 

modebilder. Jag ser det som en viktig del i undervisning att visa modebilder där feminina 

mellangrupper-obestämbara genus representeras. Makt, mobbing, värderingar, estetik, 

normalitet, åldrande, genus, klass, etnicitet, bemötande och respekt är ämnen som jag kan ta 

upp pedagogiskt med barn och ungdomar i diskussioner om modebilder. Mobbing i skolor 

kan få sin näring i att elever ser andra elever, som främmande och avvikande ifrån genus och 

modenormen. 

Judith Butler skriver att ”Distinkta genus hör till det som ’gör människor’ av individerna i den 

moderna kulturen; faktum är att vi regelmässigt straffar dem som inte lyckas manifestera sitt 

genus på det rätta sättet”.38 Vilket kan kopplas till mode, där anpassning belönas och 

avvikelse bestraffas där det vackra och fula diskuteras; tidskrifter gör listor på de bäst klädda 

respektive sämst klädda kändisarna.  

 

                                                 
38 Butler (2007), s. 218. 
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Ideal 
 
1980-talets skönhetsideal speglar hur levnadsvanor och en sund livsföring förknippas med 

skönhetsideal och där skönhetsmedel avlägsnar sig ifrån det naturliga, till att förlita sig lika 

mycket på laboratoriemässigt framställda skönhetsmedel. Det vackra och sköna är förbundet 

med renhet, en ren kropp utan smuts eller annat som stör ytan som t.ex hår. 

Kemikalieproduktionen i världen fördubblades från åren 1987 till 1990. Under 2000-talet har 

med all säkerhet konsumtionen av kemiska ämnen stigit ännu mer. 20 000 ämnen finns i 

50 000 kemiska varor. En parfym kan innehålla 300 olika beståndsdelar som biocider och 

formalaldehyd. Dessa är bekämpningsmedel och cancerframkallande ämnen vilka kan ge 

sjukdom. 40 % av arbetsbelastningen på hudkliniker anses orsakas av kosmetika och 

parfymer.39 Det överdrivna bruket av livsfarliga skönhetsmedel, smalhetens tyranneri eller 70-

talsmodets tajta jeans, som drogs på fuktiga liggande på golvet, kan inte vara något annat än 

skönhetsdiskursens makt.40  

De ideala proportionerna för den feminina kroppen anses vara att bystmått och höftmått har 

samma proportion, dvs. byst 89 cm, midja 64 cm, höft 89 cm, lår 48 cm och vader 33 cm. 

Smalhetens tyranneri kan ge psykisk och fysisk ohälsa hos individen i form av anorexi eller 

bulimi. Kropp-hälso-friskvårdsprojekt som diet, fitnessövningar, plastikoperationskirurgi, 

kosmetika samt läkemedel cirkulerar i modekroppdiskursen som ”technologies of the self”.41 

Konsumtionen av dessa projekt där modebilder ingår som bevarar genusmarkörerna är en 

betydande faktor och ekonomisk drivkugge, särskilt i västvärlden men även andra delar av 

världen t.ex Asien, och sysselsätter många i vårt samhälle. 

 

 Hybridmodebilder som är gjorda digitalt i en blandning av realism och virtualitet tror jag vi 

som betraktare kommer att se mycket mer av i framtiden där skönhetsideal och kroppar är 

virtuellt skapade. Dessa bilder representerar feminina ideal som i realiteten är imaginära, ideal 

som är ouppnåeliga, vilket jag velat uttrycka i min skulptur ”Ideal”, där överkroppen är 

normal men underkroppen är jättelång. Den spruckna spegeln symboliserar en 

fragmentariserad identitet, vilket anses vara ett signum i vår postmoderna tid. ”Väsenskärnan 
                                                 
39 Lindeskog, Gunnar (1993) Arvet, Stockholm: Tidens förlag, s, 166- 168. 
40 Holmberg (2008), s. 226. 
41 Entwistle, Joanne (2000) The Fashioned Body, Fashion, Dress and Modern Social Theory, Cambridge: Polity 

Press, s, 113. “Technologies of the self” är ett tema som återfinns i Foucault´s verk (1988), där han undersöker 

historiska specifika sätt som utnämner och gör oss till särskilda människor. 
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eller ’essensen’ i den mänskliga naturen är att den ställs inför och anpassar sig till diskurser 

och att den potentiellt eller faktiskt har föränderliga och flexibla kvaliteter”.42  

 

Det skulle vara roligt och intressant som ett nästa steg att undersöka hur genus representeras 

estetiskt i barn och ungdomars egna bilder. 

 

Gestaltning 
 

Idé 

 
Min gestaltning består av två delar; oljemålningarna ”Luxuria”, ”Veritas”, ”Prudentia” och 

”Betraktarens öga” vilka ingår i en serie bestående av nio målningar samt en skulptur 

”Ideal”. Min gestaltning handlar om identitet, om jagets ständiga förvandling, om jaget är en 

spegelbild av den miljö vi lever i eller om det finns en genuin kärna. Hur subjektet (jaget) 

uppfattar sig själv, ser sig själv och sin kropp. Hur formar historien, kulturen och miljön 

subjektet? Hur formar modediskursen jaget? Modet har en makt att styra ideal anser jag och 

påverka jag-bilden som Arne Maltén definierar som en dimension av jaget (det jag som jag 

tror att jag är). Enligt min uppfattning uppstår konflikter i subjektet mellan jag-bilden och 

jagets kärna vilken Maltén beskriver som (det jag som jag innerst inne är) och självkänslan 

som Maltén preciserar som (mitt jag i jämförelse med jag-idealet (det jag som jag borde 

vara).43 

 

Målningar 

 
I mina målningar är kroppen avskalad och naken förutom ett tyg på huvudet. Rummet är 

slutet, målat i centralperspektiv med olika ögonhöjd. Nästan som ett badrum eller provhytt i 

en klädaffär fast omvänt, där specifika detaljer fångar mitt intresse. Spegeln kanske är 

                                                 
42 Alvesson, Mats (2003) Postmodernism och Samhällsforskning, Centrala teman i postmodernismen, Lund: 

Liber, s. 43. 
43 Maltén, Arne (1998), Kommunikation och konflikthantering, Lund: Studentlitteratur, s. 22. 
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betraktaren (dvs. den eller dem som ser på målningen) istället för spegeln som hänger i 

provhytten, där vi vanligtvis skall se om kläderna passar och ger den stil som är rätt för oss.  

I mina målningar lyssnar och ser subjektet sig själv och betraktaren i en spegel. I den 

västerländska ikonografin har spegeln en dubbel betydelse. Å ena sidan avbildas den i 

händerna på människofientliga sirener och är ett attribut till den personifierade ”Luxuria” 

(vällusten och fåfängan,) men å andra sidan också till de dygder som har med självkännedom 

att göra: ”Veritas” (sanningen) och ”Prudentia” (klokheten).44 Målningarna handlar om 

relationen kropp, subjekt, betraktare och omgivning. Målningarna berör frågor som hur 

uttrycks makten att se? Vem eller vad lyssnar vi på? Hur formar vi oss själva till vad vi ser 

och lyssnar till? 

Mina målningar är nästan lika stora som mitt egna och betraktarens ansikte vilket drar 

betraktaren närmare målningarna. Detta möte skapar en form av intimitet. Betraktarens ögon 

blir som mikroskop eller stora glasögon.45 Målningarna löper i en serie och kan ses som en 

rörelse. Jag är påverkad av 1400-talets måleri t.ex Fra Angelico, Jan Van Eyck och Hans 

Memling, (1485) ”Fåfängan”. Fåfängan, vilken är en av de sju dödssynderna intresserar mig, 

ur aspekten att vara kvinna i dagens samhälle, där jakten på skönhet är hetsig.  

Rita Lundquist och Patrik Andiné är nutida svenska målare som inspirerat mig. 

 

Jag vill att färgytorna skall vibrera av ljus, där stundens ljus koncentreras. Ytornas inbördes 

färgtemperatur och valör är viktiga i målningarna. Jag vill att målningarna skall ha en 

”platthet” och liten struktur. Tekniken är olja på pannå, formaten 14 x 30, 28 x 30, och  

42 x 30 cm, vilka kan ses på de två följande sidorna. 

 

                                                 
44 Biedermann, Hans (1991), Symbollexikonet, Stockholm: Forum, s. 379. 
45 Rose (2001), s. 177, Forskaren Ann Reynolds m.fl. utförde en särskild fallstudie av American Museum of 

Natural History i NewYork. Muséet erbjöd en utställning med serier av landskap, vilka drog betraktaren 

närmare. Reynolds visade hur landskapens illusion transformerade betraktarens blick till stora glasögon, 

mikroskop eller skalpeller, för att förstå och avslöja landskapens vanliga men övernaturliga värld. 
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”Prudentia”, ”Luxoria” och “Veritas” 

 

           
 

”Vilande kropp med turban”, ”Kropp med turban” och ”Betraktarens öga” 

 

 

 
  

”Kropp med turban och handduk I” 
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”Kropp med turban och handduk II” och ”Kroppar med turbaner” 

 

Skulptur 

 
”Ideal” är en skulptur eller ett tredimensionellt arbete, en klänning. Klänningen är jättelång, 

överdelen är normal men underdelen, själva kjolen är onormalt jättelång.  

Omgivningen består av en mängd drivkrafter som formar individen t.ex modeidealet hur en 

kvinna eller man skall vara och klä sig? Är våra egna ideal så högt ställda så de är 

ouppnåeliga? ”Ideal” berör frågor om normalitet. Vad är ”normalt”? Vad är ”onormalt”?  

Hur formar sig denna makt? Hur uttrycks denna makt? Under klänningen ligger en sprucken 

spegel, som symboliserar en fragmenterad identitet vilket anses vara ett signum för vår 

postmoderna tid. Jag har inspirerats av konstnärer som Jenny Holzer som bl. a. arbetat med 

installationer; (1999) ”Helmut Lang Flagship Store”, Beverly Semmes, (1992),”Red Dress” 

och Emily Bates (1994) ”Depliator”.  
Materialet i min skulptur är gamla tyger och kläder, som jag fått ifrån Emmaus. Tekniken är 

”Vintage” en slags dekonstruktion dvs. ombearbetning av begagnade kläder. 

Begreppet ”Vintage” kom ifrån Antwerpen där modeskapare som Ann Demeulemeester och 

Martin Margiela sydde om begagnade kläder och secondhand kläder, för att skapa en mer 

personlig stil. Detta öppnade upp för en mer kritisk förhållning; att jag som individ styr mina 

val och väljer själv och inte okritiskt köper kläder, utan reflekterar över produktion och 

konsumtion.46 Min skulptur har formatet 75 cm x 4 m. 

                                                 
46 Fashination (25.09.2004-23.01.2005), s. 20. 
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Skulptur ”Ideal” och skisser till ”Ideal” 
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