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…så som jag under hela mitt liv skulle komma att känna mig själv genom andras 
vittnesbörd. På samma sätt som Jesus i Evangelierna bara skildras av andra som sett 

honom och talat om honom. Jag skulle komma att lära känna min existens och värdet av 
den existensen genom andras ögon, andra som jag trodde att jag kunde lita på eftersom 

jag inte litade på mig själv. 
 

                                                      (Ur Blonde, Joyce Carol Oates) 
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ABSTRAKT 

Syftet med min uppsats är att ta reda på hur unga kvinnor genom en estetisk praktik – 
fotografiet - skapar sin identitet och söker sitt vuxenblivande. Min uppsats har som rubrik – 
Betrakta och bli betraktad vilket för tankarna till kvinnan som objekt i en heteronormativ 
ordning där den manliga blicken är norm. Genom att undersöka elevernas estetiska praktik 
kan jag förbereda min egen roll som bildpedagog och öka min egen förståelse för hur eleverna 
fotograferar i skolan. Hur reproducerar eleverna bilden av den unga kvinnan i det här 
rollspelet? Är det inte förrän eleverna har tagit den här typen av fotografier som en diskussion 
om våra föreställningar och förväntningar på kvinnan idag kan komma i fokus och förändras? 
Att det i den här praktiken kan väckas en medvetenhet hos eleverna. Genom att eleven får 
agera modell, fotograf och betraktare kan eleverna skapa sig en konkret uppfattning om hur 
det är att vara kvinnan på bilden, fotografen och betraktaren. Jag kommer med hjälp av 
genusteorin undersöka identitetsskapande med begreppet vuxenblivande genom estetiska 
praktiker- fotografiet hos elever i en gymnasieskola. En form av Visuell etnografisk metod är 
min huvudmetod i undersökningen. Jag har tillsammans med elever tittat på fotografier 
genom en mindre deltagande observation. Min empiri innefattar fotografier, skriftliga frågor 
och svar samt samtal och reflektioner från mina observationer. Jag har varit i kontakt med 
sammanlagt fyra informanter. Tre av tjejerna går i samma klass på gymnasiet, den fjärde går i 
en annan skola. Informanterna i kursen Foto C lämnade fotografier till mig och svarade på 
frågor utifrån fotografens perspektiv. Två av tjejerna har fått titta på bilderna av de unga 
kvinnorna och svarat på frågor utifrån ett betraktarperspektiv. Modellen var i samtliga fall inte 
en elev i klassen. Jag har valt att huvudsakligen titta närmare på två av fotografierna från en 
uppgift. Kriterierna för uppgiften var att tekniskt behärska en digitalkamera, ljussättning och 
bildbehandling i programvaran Adobe Photoshop. Hur har eleverna utifrån den här relativt 
öppna uppgiften valt modell, miljö och övrig rekvisita. Hur har mina tankar bidragit till att jag 
som blivande bildpedagog förändrats? Kan jag genom att medvetandegöra konstruktionen av 
bilden av den unga kvinnan i media motivera eleverna till att gestalata de här bildtyperna på 
ett kritiskt sätt. I min gestaltning har jag försökt synliggöra mitt eget vuxenblivande och 
kvinnoblivande. Jag blev fotograferad för tidningar som barn. Jag minns det som roligt och 
spännande utan att fundera på att det var andra som betraktade de här relativt oskyldiga 
reklambilderna för kläder och läskedryck. Men att alltid vara påpassad och med ett krav att 
alltid se söt ut gav de här erfarenheterna under mitt vuxenblivande en förväntan på mig. Jag 
har inte reflekterat tidigare över att jag i princip är uppfostrad att bli betraktad, uppväxt med 
min mamma som var mitt i sin, ännu inte avslutade, fotomodellskarriär. Jag har gått tillbaka 
till fotografierna på mig som ung kvinna, min mamma och kvinnliga ikoner och skapat ett 
bildcollage presenterat i tidningsformat. Det har varit intressant att ställa de här bilderna mot 
mitt empiriska material i undersökningen. Kanske är det elevernas samtal om bilderna som 
skiljer mitt och deras vuxenblivande åt. Sexualiseringen av kroppen i media har ökat och att 
ungdomar idag har en annan medvetenhet är ett led i utvecklingen. Jag möter den nya 
medvetenheten hos mina informanter i undersökningen. Jag förvånas och gläds åt att den 
finns hos eleverna. Trots medvetenheten visar tjejerna en acceptans av bilden av den unga 
kvinnan. De protesterar mot bilden av den unga kvinnan likväl som de medverkar till 
reproduceringen av den. Hur har jag som blivande bildpedagog förändrats genom den här 
undersökningen? Kan jag genom att medvetandegöra konstruktionen av bilden av den unga 
kvinnan i media motivera eleverna till att gestalta den här bildtypen på ett kritiskt sätt? Jag 
hoppas det och kanske kan det bidra till att fortsätta utveckla förståelsen av bildens betydelser 
i media hos mina elever.    
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 INLEDNING 

BAKGRUND 

Jag besökte Sally Manns utställning på Kulturhuset våren 2007. Fotografierna ur serien 

Immidiate family inspirerade och drabbade mig. Likt en kärlek som jag var omedveten om 

tills den fullkomligt absorberade min tillvaro. Jag har därefter besökt utställningen ett flertal 

gånger och sett något nytt varje gång. Det är som om fotografierna är oändliga och 

outgrundliga i sitt språk. Utställningen ger inblick i Sally Manns bildvärld. Känslosamheten 

och den tekniska perfektionen i hennes bilder inspirerar och provocerar besökaren och 

betraktaren. Kritikern Joanna Persman skriver i en artikel om bildernas komplexitet och frågar 

sig om det är känslosamheten i bilderna som provocerar snarare än nakenheten. 

 

I sina tillgjorda poser är de avporträtterade lika oskuldsfullt barnsliga som lillgammalt behärskade, 
lika underlägsna som överlägsna kamerans odödliggörande blick. Nakenhet är lika mycket kostym 
som en volangklänning. Pärlhalsband och örhängen är lika mycket rekvisita som skrubbsår och 
grässtrå. Sally Mann försöker inte överrumpla dem hon fotograferar. Tvärtom tycks det vara 
barnålderns naivt utstuderade gestik som överraskar henne till den grad att hon tvingas fånga dessa 
försvinnande ögonblick innan de går förlorade i minnets frätande förmörkelse.1 

 
När mina tankar om att det här ämnet, fotografier på barn, började utvecklas som ett möjligt 

uppsatsämne fick jag Sally Manns utställningsbok At Twelve  i min hand och läste Ann 

Beatties introduktionstext We are their mirror, they are ours. I fotografierna porträtterar Sally 

Mann, barnet och den unga kvinnan som befinner sig mitt i sitt vuxenblivande. Den unga 

kvinnans gestik härmar den vuxna kvinnans och speglar en verklighet som ännu är obekant 

för den unga kvinnan.  

 

These girls have seen enough of the postures and affectations of adults to approximate or 
mimic them successfully. Our response to this is complicated, however, because we see 
where these acts have gotten us. Is the world in which the girls exist really an innocent 
world in which a pose is only a pose? Paradoxically, we find that the cumulative effect of 
these photographs is that the danger is often implied by the adults themselves.2  

 
Ann Beattie menar att det många gånger är de vuxna som finner bilderna provocerande och 

opassliga trots att det kanske inte alls varit fotografens syfte med den tagna bilden. Samtidigt 

menar jag att vi inte kan förbise det faktum att det är minderåriga barn som fotograferas och 
                                                        

1 http://svd.se/dynamiskt/rec_konst/did_14599406.asp Persman, Joanna (2007-02-16), förnuftet abdikerar 
för Mann 
2 Sally Mann, At Twelve, portraits of young woman, 1988, Ann Beattie, We are their mirror, they are ours, 
Lunenburg, Vermont: Steinhours Press, s. 9. 
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frågan om fotografens roll och ansvar blir viktig. Genom att använda barnen som ”blanka 

ark”, speglar Sally Mann sig själv och samtiden. Sally Mann utnyttjar de unga kvinnorna i 

serien At twelwe och sina egna barn i Immidiate Family på framför allt ett sätt. De saknar 

livserfarenhet och medvetenhet om hur verkligheten, världen, ser ut där Sally Manns 

fotografier på barnen kommer att ingå. Det är ingen oskyldig värld. Barnen själva har inget 

inflytande över bildernas användning och spridning. 3 

Jag tänker på Norma Jean Baker/Marilyn Monroes barndom som Joyce Carol Oates berättar 

om i romanen Blonde. Hennes barndom präglas av hemligheter och mysterier där barnet 

utforskar gränslandet mellan barndom och vuxenvärld. Hon påverkas av betraktarnas blickar 

som bidrar till att forma hennes uppfattning om det egna jaget. Hon lär känna sig själv genom 

andras ögon.4 De här tankarna blir inkörsporten till perspektivet i min uppsats: att undersöka 

hur unga kvinnor blir betraktade och hur de positionerar sig utifrån sina erfarenheter av 

verkligheten. 

 

SYFTE 

Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur ungdomar genom en estetisk praktik – 

fotograferandet- skapar sin identitet och söker sitt vuxenblivande. Uppsatsens rubrik – 

Betrakta och bli betraktad vill jag ska leda tankarna till kvinnan som objekt i en 

heteronormativ ordning där den manliga blicken är norm. Genom att undersöka ungdomars 

estetiska praktik kan jag förbereda min egen roll som bildpedagog och öka min egen 

förståelse för hur elever fotograferar i skolan. Genom att få agera modell, fotograf och 

betraktare kan eleverna skapa sig en konkret uppfattning om hur det är att vara kvinnan på 

bilden i media eller dess fotograf och vidare betraktaren av den unga kvinnan. 

Jag vill med hjälp av begrepp från genusteorin undersöka identitetsskapande hos elever i en 

gymnasieskola inom ramen för en skoluppgift och genom foto som estetisk praktik. Jag vill 

även undersöka hur medias bild av den unga kvinnan speglas hos eleverna och i deras 

fotografier. 

 

                                                        

3 Ibid., s. 9. 
4 Oates Joyce Carol (2000), Blonde, Albert Bonniers förlag. s. 30. 
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FRÅGESTÄLLNING 

Hur skapar ungdomar bilder i den estetiska praktiken- fotograferandet?  

Hur speglas medias bild av den unga kvinnan i elevernas fotografier? 

 

BEGREPP OCH TEORIER 

KÖN OCH GENUSTEORIER 

Genusteoretikern Yvonne Hirdman menar att en av de huvudsakliga poängerna när man 

började diskutera kön/genus var att skilja biologi från kultur och på så sätt begreppsliggöra att 

relationerna mellan könen måste beaktas som kulturellt och socialt skapade.5 Trots att 

begreppsdiskussionen fortgår och inkluderar begreppet kön som konstruerat har  

introducerandet av genus gjort det lättare att prata om kvinnor och män,  kvinnligt och 

manligt utan att härleda till tal om biologiska skillnader.6  

Fanny Ambjörnsson menar att skapandet av genus är en ständigt pågående process. Med 

andra ord kan man säga att man blir den man är genom de handlingar man utför. Att bli 

kvinna handlar om att man ständigt upprepar de handlingar som samhället betecknar som 

kvinnliga.7   

IDENTITETSARBETE GENOM  ESTETISKA PRAKTIKER  

Kirsten Drotner skriver i At skape sig –selv att det finns skillnader mellan identitetsskapandet 

hos barnet i leken och i de estetiska praktikerna. Barnet försöker i leken efterlikna sina 

förebilder genom rollspel och provar en vuxen identitet. Fantasi och realitet kämpar om att 

spela huvudrollen. I leken skapas med hjälp av fantasin en verklighet som skiljer sig från den 

synliga estetiska praktiken. Leken är viktig, men den är även på ett sätt flyktig och handlar om 

ögonblicket. Fotografier och andra bilder, som skapas i den estetiska praktiken, finns kvar och 

kan tas fram och betraktas.8 Drotner menar att den estetiska praktiken utmärks i en skapande 

verksamhet och att den verkar som en förmedlare mellan det yttre och inre. I den estetiska 

upplevelsen och den estetiska produktionen skapas en förbindelse mellan dåtid och nutid och 

därmed byggs en bro mellan det medvetna och omedvetna.9 I denna studie provar eleverna sin 

                                                        

5 Ambjörnsson, Fanny(2003), I en klass för sig. Genus klass och sexualitet bland gymnasieelever, Ordfront, s. 
11. (Y. Hirdman 1988). 
6 Ibid., s. 11f. 
7 Ibid., s. 13. 
8 Drotner, Kirsten (2003), At skape sig- selv- ungdom, æstetik, pædagogik, Gyldendal, s. 66. 
9 Ibid., s. 76. 
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identitet och kan genom fotografiet betrakta bilden av sig själva och därmed synliggöra 

skapandet av sin egen identitet.  

FOTOGRAFIET SOM ESTETISK PRAKTIK 

Fotografier chockerar i den mån de visar någonting nytt. Olyckligtvis höjs insatsen hela tiden- 

delvis genom enbart det ökade utbudet av fruktansvärda bilder. Detta säger Susan Sontag och 

syftar här på bilder som skildrar krig och menar att bilder naglas fast i betraktarens 

medvetande. Bilder bedövar men också att en bild blir mindre ”verklig” efter upprepade 

konfrontationer.10  

Den här regeln gäller för ondskan som för pornografin. Chocken inför fotograferande grymheter 
avtar med upprepade betraktelser, precis som den förvåning och förlägenhet man känner första 
gången man ser en porrfilm avtar efter att man sett några till.11  

Susan Sontag menar att man genom att konfronteras med den här typen av bilder får man som 

betraktare en viss förtrogenhet med det chockerande, det blir mer alldagligt och välbekant och 

därmed uppfattar man bilden som "bara ett fotografi".  

Teoretikern Laura Mulvey skriver i artikeln Visuell lust och Narrativ film om att det är utifrån 

den manliga blicken som vi betraktar bilder.  

I en värld karaktäriserad av sexuell obalans har lusten i att se klyvts mellan det aktiva/manliga och 
det passiva/kvinnliga. Den bestämmande manliga blicken projicerar sin fantasi på den kvinnliga 
gestalten, som stiliseras i enlighet med den. I den traditionella exhibitionistiska roll är kvinnorna 
på en gång uppvisade och betraktade, deras utseende är kodat för att ge en stark visuell och erotisk 
verkan, så att de kan sägas konnotera egenskapen att-vara-betraktad.12 

 
Mulvey visar hur bilden av den unga kvinnan är cementerad i vårt medvetande. Med bilden av 

den unga kvinnan menar jag den stereotypa bilden av den sexualiserade kvinnan i mediala 

texter. En kvinnobild som inte avbildar kvinnor, men som ändå fungerar som unga tjejers 

förebilder. De här kvinnobilderna reproducerar normativa, homogeniserande bilder av en 

kulturell föreställning om ”kvinnan”, snarare än avbildar verkliga kvinnor.13 Karin Becker 

menar att medierna har en central position, det ökade bildutbudet och människors tillgång till 

bilder i olika former har konsekvenser för individen och samhället.14 

                                                        

10 Sontag, Susan (1981), Om fotografi, Natur och kultur, s. 28f. 
11 Ibid., s. 29. 
12 Mulvey, Laura (1975/2001),”Visuell lust och narrativ film” i Arrhenius, Sara (red.) Feministiska konstteorier, 
Stockholm:Raster Bokförlag, Skriftserien Karios nr 6, s. 55. 
13 Göthlund, Anette (1997), Bilder av tonårsflickor. Om estetik och identitetsarbete, Linköpings  
universitet: Tema kommunikation, s. 79. 
14 Becker, Karin(), Fotografier; Lagrade bildminnen, s.175. 
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De fotografier som tas upp och analyseras i den här uppsatsen är iscensatta bilder på unga 

kvinnor av unga kvinnor. Eleverna har själva bestämt och arrangerat bildernas innehåll. På 

många plan kan man se hur den redan existerande bildvärlden bidragit till att forma dessa 

nytagna bilder. Det blir tydligt hur påverkade eleverna är av samhällets bild av den unga 

kvinnan.  

Kameran atomiserar verkligheten, gör den hanterbar, och ogenomskinlig. Det är en syn på världen 
som förnekar sammanhangen, kontinuiteten, men ger varje ögonblick rangen av ett mysterium. 
Varje fotografi har en mångfaldig innebörd. Att se något i form av ett fotografi är förvisso att 
konfronteras med ett föremål som kan ge fascinationen fritt spelrum. Den yttersta visdomen i den 
fotografiska bilden är att den säger: ”Detta är ytan. Tänk nu efter- eller snarare känn, upplev 
intuitivt- vad som finns under den, hurudan verkligheten måste vara om den ser ut så här.” 
Fotografier som inte själva kan förklara något inbjuder oavlåtligen till deduktion, spekulation och 
fantasier.15 

 

DEN UNGA KVINNAN 

Forskare har intresserat sig för den moderna världens förändringar och hur de påverkar den 

unga kvinnan då hon möter sitt kvinnoblivande. Man ser kvinnan i ett vidare perspektiv av 

kulturella, sociala och psykologiska teorier. Den sociala och kulturella moderniseringen blir 

viktig när vi diskuterar kvinnans kvinnoblivande i förhållande till den rådande normen. Anette 

Göthlund lyfter framförallt fram två tendenser som är av betydelse för en undersökning om 

identitetsskapande som projekt, reflexivitet och kulturell friställning. Reflexiviteten betyder en 

mottaglighet och beredskap för ständiga förändringar av ny information och kunskap. 

Göthlund menar att de unga ser sig själv med ”egna ögon” utifrån, vilket visar på en ökad 

reflexivitet.  Den kulturella friheten innebär att vi idag kan förhålla oss friare till vår sociala 

och kulturella bakgrund och på så sätt skapa vår egen tillhörighet. Det här ger individen 

möjligheter men medför också en större osäkerhet inför de val individen ställs inför.16 

Kvinnoforskningen började på 1980-90 talet att ifrågasätta om man verkligen ska studera 

kvinnor som en homogen grupp. Inom ungdomskulturforskningen kombineras 

könsperspektivet, klass och etnicitet.17  

Diskussionen om unga kvinnor, kroppar och bildmedier handlade till en början om unga 

kvinnors dokumenterade dåliga självkänsla och missnöje med sina kroppar. Fokuseringen på 

den unga kvinnan i forskarvärlden och i feministiska sammanhang dokumenterar en ökad 

                                                        

15 Sontag a.a., s. 32. 
16 Göthlund a.a., s. 49f. 
17 Göthlund  a.a., s. 18. 
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bildmässig sexualisering av kvinnokroppen och skapar tillsammans med kvinnors egna röster 

i tidningskrönikor och böcker, en offentlig diskurs kring de här frågorna. 

…det som ofta beskrivs som unga kvinnors ”ytliga” upptagenhet av kropp och utseende varken är 
ett individuellt problem eller enbart ett tecken på fåfänga. Ätstörningar, missnöje med den egna 
kroppen och extrem självkontroll måste istället ses som fenomen som avspeglar ett helt 
samhällssystems svaga punkter, en sorts ”kulturell könssjukdom” i ett samhälle där unga kvinnor 
råkar illa ut på ett alldeles speciellt vis.18 

 
Samhällets rådande normer spelar en stor roll i unga människors och därmed den unga 

kvinnnans vuxenblivande. Bilderna i media påverkar självbilden och bidrar till en ökad 

medvetenhet om den egna kroppen och utseendet. Att öka elevernas kontroll över bilden, 

genom den estetiska praktiken, kan leda till en ökad medvetenhet om att bilden av kvinnan i 

media faktiskt inte speglar verkliga kvinnor. Bakom detta resonemang ligger ett antagande om 

att det är först när man blir medveten om konstruktionen som man kan bryta rådande 

bildkonventioner och skapa motbilder.  

UNDERSÖKNINGEN 

EMPIRI 

Min empiri innefattar fotografier, skriftliga frågor och svar samt reflektioner från mina 

observationer av utvalda fotografier. Jag har varit i kontakt med sammanlagt fyra informanter. 

Tre tjejer som går i samma kurs, Foto c på gymnasiet, den fjärde tjejen går i en annan skola. 
19Informanterna i kursen Foto C lämnade fotografier till mig och svarade på frågor utifrån 

fotografens perspektiv. Två av tjejerna har fått titta på bilderna av de unga kvinnorna och 

svarat på frågor utifrån ett betraktarperspektiv. Modellen var i samtliga fall inte en elev i 

klassen. Uppgiften handlade om att porträttera en modell i valfri miljö med en digitalkamera. 

Målet var att lära sig hur digitalkameran fungerar, samt ljussättning  och bildbehandling i 

programvaran Adobe Photoshop. Eleverna har utifrån uppgiften valt modell, miljö och övrig 

rekvisita. Jag har fått ta del av tre tjejers fyra olika fotografier, två fotografier på kvinnliga 

modeller och två bildserier på manliga modeller Jag har valt att huvudsakligen titta närmare 

på två av fotografierna. Jag har således styrt min undersökning genom att jag har valt att i 

huvudsak titta närmare på porträtten av de unga kvinnorna.  

                                                        

18 Ambjörnsson a.a., s. 176f. 
19 Jag kallar mina informanter omväxlande för elever och tjejer, då jag skriver ”unga kvinnan” hänvisar jag till 
den unga kvinnan på informanternas fotografier eller den unga kvinnan i mediala texter.   
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METOD 

Huvudmetoden i min undersökning är en form av Visuell etnografisk metod. Med den 

etnografiska metoden menas att man ger sig ut på fältet till det man ska undersöka. Genom att 

vara på plats skapas en speciell relation mellan forskaren och den plats eller miljö som är 

fokus för studien." 20 Visuella kulturstudier är ett interdiciplinärt och tvärvetenskapligt 

forskningsområde. Karin Becker har gjort ett flertal visuella kulturstudier där hon undersöker 

hur bilder och dess kommunikation skapar mening med åskådaren. Vad har bilder för roll i 

vår samtida kultur? Vad händer när vi måste förhålla oss till olika visuella intryck? Det här 

blir direkt intressant i relation till min undersökning då forskningsområdet täcker in en rad 

företeelser som film, fotografi, massmediala bilder och digital medieproduktion, det vill säga 

sånt som unga människor dagligen konfronteras med. ”Nya medier” är den visuella kulturens 

nya redskap som inte bara är en förmedling av bild och text utan också en kommunikation av 

upplevelser, ljud, gester och ibland även känsel. En annan viktig aspekt är att studera hur 

åskådaren eller mottagaren svarar på det visuella. Det vill säga hur ”seendepraktiker” 

fungerar. Att vi påverkas av vår visuella kultur är inte främmande för oss längre. Hela tiden 

och överallt ser vi oss själva och andra genom bilder. 21 

Genom att titta på hur en visuell kommunikation på en specifik plats ser ut valde jag att bege 

mig till en skola där jag tidigare genomfört min verksamhetsförlagda utbildning på. Jag ville 

undersöka hur elever kommunicerar visuellt med bilder. Jag har genomgående använt mig av 

bilder i hela processen, men informanternas egna fotografier ligger som grund för hela 

undersökningen och bearbetas från olika håll. Det är diskussionen med eleverna om bilderna 

som blir det intressanta och bildar en helhet där fotografiet och ordet för betydelsen av bilden 

vidare och synliggör tjejernas preferenser. Genom samtalen får jag ta del av elevernas tankar 

om bilden och en inblick i deras värld. Jag har även utfört en semiotisk analys av bilden. Jag 

går igenom den denotativa nivån, det vill säga en saklig beskrivning av bilden för att sedan gå 

in på, innehållet, det vill säga vad de olika tecknen kan ge för konnotationer eller vara en 

symbol för, i syfte att identifiera bildtypen. Detta blir min egen tolkning och en annan 

betraktare skulle kanske ge bilderna en annan betydelse. Jag har efter flera överväganden valt 

att endast visa bilderna i samband med examinationen i en separat bildbilaga. Jag redovisar 

mitt övriga empiriska material, informanternas svar på mina skriftliga frågor i bilaga. Den 

                                                        

20 Andersson, Cecilia (2006), Rådjur och raketer, HLS Förlag, s. 76f. 
21 Ibid., s. 77., (Becker 2004b:152). 



 12 

sakliga beskrivningen av bilden blir således viktig för förståelsen av informanternas samtal 

kring deras bilder och deras hänvisningar till liknande bilder i mediala texter. Vidare väver jag 

in mina egna reflektioner och intryck av observationer från diskussioner tillsammans med 

teoretiska begrepp. 

Den andra visuella delen i min undersökning är min konstnärliga gestaltning där jag backar 

tillbaka och tittar på fotografier av mig själv som speglar mina egna förebilder och synliggör 

mitt eget vuxenblivande och kvinnoblivande. 

Inspirerad av Fanny Ambjörnsson, I en klass för sig, har jag gjort en mindre deltagande 

observation. Ambjörnsson beskriver den metod som deltagande/medföljande observation 

eftersom hon som forskare inte deltar i till exempel skolarbetet. Forskaren följer 

informanterna vilket öppnar upp för möjligheten att observera eleverna. Jag har provat på 

metoden och kan reflektera över mina intryck utan att dramer långtgående slutsatser eftersom 

mina fåtal besök inte gav mig någon kontinuitet, vilket är en förutsättning för metoden. Syftet 

med att endast titta på bilder tagna av tjejer belyser skillnaderna mellan 

fotograferna/fotografierna utan att det ska bli en jämförelse med bilder tagna av killar. 

Ambjörnsson menar att man genom att avgränsa och bara fokusera på ett kön undviker att 

reproducera genusskillnad, vilket man riskerar att göra i en jämförelse mellan till exempel 

manliga och kvinnliga elever. Detta blir viktigt då en jämförelsestudie riskerar att befästa 

vilka egenskaper och erfarenheter kvinnor respektive män har och inte har.22 Jag lät de orden 

ligga till grund för mitt val att endast observera mina informanter, de fyra tjejerna. 

 

FÄLTSTUDIE 
Jag valde att besöka ett Mediegymnasium i Stockholms innerstad som tidigare varit min 

partnerskola. Genom att kliva ur rollen som lärarstudent såg jag möjligheten att närma mig 

eleverna på ett annat sätt.  

Skolan ligger vackert belägen vid Stockholms vatten. Skolans lokalisering är en inspirerande 

miljö för både elever och lärare. Det är ett hus i rörelse och eleverna intrigeras ofta med de 

övriga verksamheterna som inryms i huset som radiostationer och andra företag som verkar 

inom fältet media. Utställningar av elevernas arbeten syns ofta i husets restaurang. De olika 

inriktningarna, Foto, Grafisk design, Rörlig bild och Expo får ofta uppdrag från de övriga 

                                                        

22 Ambjörnsson a.a., s. 26f. 
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verksamheterna i huset. Det aktiva samarbetet med verksamheterna, elevernas praktikperiod 

och övriga uppgifter gjorde det inte möjligt för mig att ge eleverna en uppgift i samband med 

min undersökning. Efter ett samtal med fotoläraren kom vi fram till att jag skulle be eleverna, 

de som var intresserade, att tillsammans med dem få titta på bilder som de har fotograferat 

under läsåret. Det här kom att bli en bra avvägning eftersom jag då inte kom att styra deras 

uppgifter med mitt syfte för undersökningen. Jag presenterades som lärarstudent från 

Konstfack och beskrev min undersökning för klassen. Tre av tjejerna i kursen visade intresse 

direkt. Jag fick ta del av deras material och de svarade på mina frågor med stor entusiasm. 

Två av tjejerna träffade jag vid flera tillfällen och fick då ytterligare material. Jag har 

sammanställt elevernas skriftliga frågor och svar under i bilagan.  

BEARBETNING OCH ANALYS  

SAMMANSTÄLLNING AV FRÅGOR OCH SVAR SE BILAGA. 
Dagens visuella kultur, och i synnerhet fotografiet, lyfts fram som särskilt central i de 

symboliska praktiker som ingår i identitetsskapandet, individuellt och kollektivt. De används 

som verktyg och spegel för självdefinition där massmediala bilder blandas med och 

medverkar i bildproduktionen.23 

Genom att observera eleverna på deras lektioner har jag fått en inblick i hur elevernas 

praktiker ser ut. Det här blev särskilt intressant eftersom min forskarroll skiljer sig från den 

blivande lärarrollen. Samtalet inför lärare innebär ofta en offentligare retorik. Observationen 

ger därmed viktiga insikter om hur eleverna pratar om bilder, med varandra och om varandra  

bortom de vuxnas kontroll.24  

Elevernas uppgift var att gestalta konst- mode- modell i Kursen Foto C. Det var en relativt 

öppen uppgift och eleverna skulle ställa ut bilderna på den årliga vårutställningen i skolans 

lokaler. Nedan följer beskrivning av de bilder som kom att ingå i denna studie. 

 

BILD 1  

På Bild 1 ser vi en kvinna sittandes i helfigur. Fotografiet är taget i blandljus, långt skärpedjup 

och svag kontrast i färgerna. Det är en bild på en ung kvinna och hon är placerad i centrum av 

bilden. Betraktarperspektivet är något underifrån. Vilket gör att kvinnan tittar på oss lite 
                                                        

23 Becker a.a., s.175. 
24 Ambjörnsson a.a., s. 26f. 
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ovanifrån. Kvinnan sitter på kanten av en fåtölj. Bilden är arrangerad. Kvinnan är till synes 

naken förutom ett par högklackade lackskor med ankelrem. Hon sitter framåtlutad med 

fötterna en bit ifrån varandra med armarna i kors på ett sätt så att de skyler kroppen. Den unga 

kvinnan tittar rakt in i kameran och fäster blicken i oss som betraktare. Hennes blick är 

utmanande. Hon är lätt sminkad runt ögonen. Hon har långt mörkblont, utsläppt rufsigt hår. 

Håret ramar in hennes lätt framåtlutade ansikte. Hon bär en silverring på vänster långfinger 

och har svart avskavt nagellack på naglarna.  

Fåtöljen med snirkliga träben är placerad i ett hörn av ett rum med parkettgolv. Det och den 

övriga miljön med den ljusgula väggen, fönsterbrädan i marmor och ett mönstrat 

elementskydd som syns bakom kvinnan och en äldre vitmålad dörr ger oss ett 

symboliskttecken för en äldre våning. Är det en den unga kvinnan som bor här? Är hon på 

besök? Är det meningen att hon ska befinna sig här? Min uppfattning är att kvinnan inte bor i 

den här miljön/ våningen. På frågan om vad vi ser på bilden svarar fotografen: "Vi ser en 

naken flicka med endast skorna på. Hon befinner sig i ett flott lägenhet. Hon är tänkt att se 

avslappnad ut och måttligt pilsk ". Med det citatet fångar fotografen min ambivalens för 

bilden. Mina associationer till en prostituerad flicka är en tanke som jag genast skulle vilja 

radera, men med repliken ”måttligt pilsk” fastnar jag där. Bilden får mig som betraktare att 

fundera på varför kvinnan sitter naken i en fåtölj och tittar rakt in i kameran med en 

provocerande blick. Varför har fotografen tagit den här bilden och valt den här poseringen? 

Är det som Ann Beattie skriver om Sally Manns bilder. "These girls still exist in an innocent 

world in which a pose is only an pose- what adults makes of that pose may be the issue."25 

Beattie menar att det är betraktarens blick och inte fotografierna själva som tillskriver bilderna 

på den unga kvinnan en annan betydelse än fotografens syfte med bilden. Är det här ett 

exempel på - bara en pose- som varken modell eller fotograf förstår hela innebörden av? Eller 

är det en medveten spegling? Det är hur som helst ett uttryck för att eleverna leker med olika 

roller och resultatet konnoterar tydligt något helt annat än fotografens syfte med den här 

specifika bilden. Om fotografen vill ge en bild av en vacker naken kvinna i en lyxig miljö och 

det här blir bilden, blir jag intresserad av hur eleven läser andra bilder som hon kommer i 

kontakt med. Det är här som det blir viktigt att medvetandegöra för eleverna, under den 

estetiska praktiken, vad de olika bildtyperna skapar för associationer hos betraktaren. 

Fotografen Anja skriver "Jag ville ha nakna bilder i fin miljö. Jag ville att det skulle se så 
                                                        

 

25 Mann a.a., s. 9. 
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estetiskt fina som möjligt." Det som jag har uppfattat av fotografens svar skiljer sig från 

betraktarnas svar och mina egna tolkningar av bilden. Något jag tyckte var intressant och som 

kom fram i samband med frågan om fotografen var nöjd med bilden, var att hon under 

fotograferingstillfället upptäckte att det var svårt att se sin vän naken. Att titta igenom 

kameralinsen ger en distans till modellen, men det betyder också att man verkligen tittar på 

den man fotograferar. I det här fallet blev vännens nakenhet så tydlig att fotografen upplevde 

det som jobbigt. Kanske är det så att den förlägenhet man känner första gången man ser något 

avtar efter upprepade betraktelser. Detta kan gälla både för fotografen och betraktaren.  

Mina reflektioner är att vi sett den här bilden förut, i den våg av reklambilder som ett tag sågs 

i modemagasin på smala, bleka modeller med flickiga kroppar, drogad blick och dekadent 

uppsyn. Modellens utmanande blick, pang! rakt in i kameran, provocerar betraktaren. Är 

provokationen i tjejens blick menad som protest mot hur kvinnor framställs i media? undrar 

Ida, men hon tror inte att det är fotografens intention. Vad jag kan utläsa i fotografens svar är 

att hon ville ta en bild av en vacker kvinna i en lyxig miljö, punkt. Mina tankar förs till en 

tydlig brist i den kommunikationen mellan modell och fotograf. Är det en tydlig koppling vi 

ser i den här bilden, till hur rollspelet under kvinnoblivandet innefattar fotografier som det 

här? Kirsten Drotner menar att processen förbereder oss på vuxenlivet där den manliga 

blicken blir något som väldigt unga flickor lär sig. Med frågan om vad betraktarna tror 

fotografens tanke bakom bilden är, svarar Anna att fotografen genom tjejens ansiktsuttryck 

vill försöka utstråla sexuell makt. Anna har svårt att se någon egentlig mening med bilden. Ida 

menar att bilden är ett försök till en smakfull nakenbild. ”Definitivt en bild för män att titta 

på.” Laura Mulvey menar att kvinnan är ett objekt för den manliga blicken och hon är passiv, 

bara till för att tittas på. 26  Är den här bilden egentligen bara en reproduktion av medias bild 

av kvinnan? Eller är den ett försök att skapa något nytt? Vara provocerande?  

Till en början var det inte helt okomplicerat att ta del av fotografen Anjas bilder. Tillsammans 

valde vi ut den här bilden ur en bildserien som vi tittade närmare på. Anja hämtade bilderna i 

sitt skåp. Just den här bildserien fick Anja inte spara på skolans server utan de finns lagrade 

på en CD-skiva och endast en utskrift. Jag förklarade att jag skulle använda bilden i en 

undersöknig i samband med en uppsats och med Anjas godkännande valde vi en bild. Här är 

jag återigen med och styr materialet. Valet gjordes inte för att komma åt den bästa bilden ur 

min synvinkel för min undersökning utan för modellens integritet. De övriga bilderna i 

                                                        

26 Mulvey a.a., s. 48. 
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bildserien var av samma bildtyp men än mer utlämnande för modellen. Det var främst min 

egen försiktighet som styrde valet. Och det är samma moraliska dilemma som jag ställs inför i 

presentationen av bilden i min uppsats. Det jag noterade och fick mig att fundera närmare på 

var faktumet att det inte var känsligt för Anja att lämna ut bilden till mig. Vi pratade om det 

och hon förstår på ett sätt att hon inte får ha bilderna sparade på skolans server. Däremot 

trodde hon att de skulle få vara med på den årliga vårutställningen. Jag har inte haft möjlighet 

att prata med Anja allt eftersom jag har analyserat materialet vidare eftersom Anja inte var i 

skolan under mina återbesök. Det kan vara en anledning till att jag inte begriper Anjas syfte 

med bilden, att jag inte fått en helhetsbild av Anjas idé med bildserien på den unga kvinnan. 

Men även om bildens betydelse blir tydligare ju mer information om fotografens syfte så ska 

den även stå för sig själv? Fotografier som inte själva kan förklara något inbjuder oavlåtligen 

till deduktion, spekulation och fantasier.27  

 

BILD 2 

På bild 2 ser vi en ung kvinna i halvfigur. Bilden är belyst framifrån och det är kort 

skärpedjup. Miljön är inomhus, det kan vara en fotostudio. Bilden är något beskuren i 

utskriften som kapar den ram som inramar kvinnan på bilden, vi ser endast den nedre delen av 

ramen. Stämningen i bilden förmedlar en sensuell känsla. Bakgrunden består av en rödbrun 

flammig fondvägg som ser målad ut. Kvinnan är i centrum av bilden. Det är en klassisk 

halvfigur i centralperspektiv. Kvinnan skyms av ramen/träskivan i nedre delen av bilden. Hon 

håller i två äpplen, den ena armen och handen skyler bysten och den andra håller hon upp mot 

ansiktet. Huvudet är lätt nedböjt åt vänster i bilden och blickens riktning med slutna ögon är 

riktad mot äpplena. Munnen är halvöppen. Kvinnan är lätt sminkad, hon har rödblont hår 

uppsatt, bakåt i en tofs. Hon bär endast ett pärlörhänge.  

Fotografiets varma jordfärger ger bilden på den unga kvinnan en varm ton. Kvinnan ser ljuv 

ut. Vi har sett kvinnor porträtteras på liknande sätt genom hela konsthistorien. Bilden för mina 

tankar till en målning. Samtidigt har vi sett den här bildtypen i en oändlig mängd reklam, 

kanske särskilt för hudvårdsprodukter. Då kan äpplet symbolisera den spänstiga hud och 

fräschör som målgruppen för reklamen önskar. De symboliska äpplena konnoterar även 

fruktbarhet. Tankarna går till Adam och Eva i lustgården. Det är en sensuell bild av en kvinna 

med handen placerad för att dölja bysten vilket snarare drar uppmärksamheten till den. 

                                                        

27 Sontag a.a., s. 32. 
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Bildens fotograf och tjejen som betraktat bilden av den unga kvinnan är överens om den 

sensuella känslan som den unga kvinnan förmedlar. Ida svarar på frågan hur vi påverkas av 

bilder som vi tidigare sett: "I den här bilden ser jag en tavla, en parafras. Alltså är jag 

påverkad av konst jag tittat på. Hennes ansiktsuttryck är också typiskt kvinnliga. Öppna 

munnar och halvt slutna ögon - trånande efter något syns i alla reklamer överallt. En bild hur 

kvinnor ska se ut för att dra till sig blickar.” Fotografen Monica gestaltar en idé, en 

kommentar till historiska målningar. Betraktaren Ida tänker på Snövit som liksom Adam i 

lustgården lockas av fruktbarhetens äpple. Jag frågar Ida på vilket sätt bilden skulle vara 

annorlunda med en man i det här porträttet? , ”Med en man på bilden skulle mina tankar gå 

till Caravaggios självporträtt som vinguden Bacchus. Just med frukterna. Annars känns det 

vanligast med avklädda kvinnor porträtterade." Caravaggios målning Bacchino Malato är 

visserligen en äldre målning av en man i halvfigur med frukter framför sig men den visar, 

utan att närmare analysera den, på en skillnad mellan bilderna. Mannen i Caravaggios 

målning möter betraktarens med blicken. Om nu den här bilden på den unga kvinnan 

porträtterade en man skulle han kanske möta betraktarens blick. Vilket konnoterar en 

aktiv/manlig framställning av personen på bilden. Jag ser posen som passiv till en viss del 

men någonting hos den unga kvinnan visar på att hon är medveten om sin lockelse, sin 

sensualitet vilket ändå visar oss en aktiv handling.  

Det här är en bild vi är vana att se, kanske just därför reagerar jag inte på kvinnans nakenhet. 

Det tog ett tag innan jag ens reflekterade över att hon inte bar något annat än pärlörhänget. 

Kvinnan tittar passivt ned med halvöppen mun. Hon ser mjuk och behaglig ut. Mystiskt 

oåtkomlig. Till för att betraktas. Genom att hon inte möter vår blick får vi en annan distans till 

bilden, hon ser oss inte när vi betraktar henne. På frågan: på vilket sätt bilden skulle vara 

annorlunda med en man i det här porträttet svarar fotografen att det inte skulle spelat någon 

roll om det var en tjej eller kille för uppgiften men att "den här bilden passar det bra med en 

tjej, det blir mer sensuellt." Jag tycker att citaten ovan speglar och bekräftar synen på kvinnan 

som ett objekt, som ska vara vackert och erotiskt att titta på. Det här för tankarna till Laura 

Mulvey och den beskrivning av kvinnan som objekt i en manlig värld. Visar de här citaten på 

att kvinnor också intar den manliga blicken och betraktar kvinnan som ett passivt objekt? Är 

vi så formade av den heteronormativa ordningen att vi inte reflekterar över det faktum att det 

är mannen som är bärare av blicken. 

Fotografen Monica berättade att det här var ett av hennes roligast uppgifter, modellen som 

hon känner visade stor entusiasm för projektet och tillsammans valde de rekvisita och skapade 
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en miljö i fotostudion. Monica valde att skapa en känsla av en äldre målning, med ett 

medeltida tema. Monica fotograferade över 300 bilder och berättar att de glömde tid och rum. 

Hon har bilderna sparade på skolans server och ett urval av bilderna kommer att ställas ut i 

samband med den årliga vårutställningen i skolans lokaler. 

 

JÄMFÖRELSE/SAMMANFATTNING AV ANALYSERNA 

När jag bearbetade mitt material upptäckte jag skillnader och likheter mellan bilderna. Dels så  
lade jag märke till en skillnad i informanternas samtal om de olika bilderna. Tjejerna är 

väldigt hårda i tonen mot bild 1 till skillnad från hur de pratar om bild 2. Kan detta bero på 

bild 2:s nära koppling till konsthistorien och vår vana att betrakta äldre målningar? I dessa är 

sensuellt gestaltade nakna kvinnor ett vanligt motiv och som i våra ögon inte provocerar 

längre på samma sätt som de kanske gjorde i sin samtid. Bild 1 är närmare vår egen samtid 

och blir på det sättet mer provocerande. Bilders laddning avtar i tidens förändring. Susan 

Sontag syftar till att fotografiers etiska innehåll inte bibehåller sin laddning genom tiderna, ett 

gripande motiv i en bild från förr väcker snarare nostalgi och igenkänning än att den idag 

provocerar.28 Bild 2 är visserligen en bild från idag, men eftersom den är iscensatt att 

efterlikna en äldre målning skapar den ändå en distans. Om jag jämför bilderna mer konkret, 

bortsett från utsnittet, så visar de båda nakenhet i samma grad. Alltså de visar hud och kropp 

men skyler byst och könsorgan. I bild 1 har mina betraktarinformanter som sagts haft en 

kritisk ton och håller inte alls med fotografen som tycker att det är en bild som främst vänder 

sig till en  kvinnlig betraktare och att bilden är tillräckligt anständig för att hänga på väggen. 

Fotografen säger att det är en bild med ett tema, som visar en rik flicka i sin vackra lägenhet. 

Obehagskänslan som bilden framkallar hos mig kan jag inte bortse en sekund ifrån och om 

hon så är rik och i sin vackra lägenhet må vara, men för mig är det en tragisk bild som 

ofrivilligt får mig att tänka på trafficing där man utnyttjar och handlar med unga kvinnor. Bild 

2 berör mig inte alls på samma sätt.  

När jag betraktar bild 1 kommer en mängd tankar upp om huruvida det här ”bara är en pose” 

utan vidare tanke bakom eller en provokation mot bilden av den unga kvinnan i media? Jag 

blir provocerad av saknaden av den känsla som fotografen vill förmedla med den här bilden. 

Vad är det som gör att jag uppfattar den på ett annat sätt än bildens upphovsmakare? Är det 

här som skillnaden mellan olika fotografers blick och syfte med den fotograferade unga 

                                                        

28 Sontag a.a., s. 30. 
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kvinnan ligger? Kan man mäta den känslomässiga nakenheten och ställa den mot den 

objektifierade unga kvinnan som utsätts för okritiska betraktare?  

I slutskedet av min bearbetning ställer jag mig också frågan varför bildhanteringen skiljer sig 

åt. Bild 1 får till skillnad mot bild 2 inte lagras på skolans server. Än en gång är det vad 

betraktaren läser in i bildens betydelse som identifierar bildtypen. Det är inte nakenheten  utan 

bildens konnotation som ger bilden andra spelregler. 

SLUTDISKUSSION 

De olika begreppen: identitetsskapande, den unga kvinnan och mediala texter i vår visuella 

kultur har vävts samman i min undersökning. Jag behandlar elevernas estetiska praktiker och 

hur de iscensätter bilden av den unga  kvinnan. Jag har upptäckt att eleverna i det här 

”rollspelet” reproducerar medias bild av den unga kvinnan. Eftersom vuxenblivandet består 

av ett ständigt skapande av genus och identitet tycker jag att det är viktigt att fånga upp de 

bilder eleverna skapar och uppmärksamma dem på vad de gör och vad det kan vara som 

påverkar deras handlande. Kanske kan det bidra till att de får syn på saker de inte tänkt på 

tidigare. Detta kan sedan bidra till att de får en annan uppfattning om sig själva och synen på 

hur en kvinna ”ska se ut”. 

Under arbetet med den här uppsatsen har jag i relation till min empiri och mina informanter 

även börjat blicka tillbaka och fundera över mitt eget vuxenblivande i egenskap av kvinna. 

Jag blev fotograferad för tidningar som barn. Jag minns det som roligt och spännande utan att 

fundera på att det var andra som betraktade de här relativt oskyldiga reklambilderna för kläder 

och läskedryck. Men att alltid vara påpassad och med ett krav att alltid se söt ut gav de här 

erfarenheterna under mitt vuxenblivande en förväntan på mig. Tidigare har jag inte reflekterat 

över att jag i princip är uppfostrad att bli betraktad, uppväxt med min mamma som var mitt i 

sin, ännu inte avslutade, fotomodellskarriär. Jag ser det som ett avgörande steg i min 

utveckling att nu föra med mig de här erfarenheterna som blivande pedagog. 

Kanske är det elevernas samtal om bilderna som skiljer mitt och deras vuxenblivande åt.   

Sexualiseringen av kroppen i media har ökat, ja rentav exploderat. Att ungdomar har en annan 

medvetenhet är ett led i utvecklingen och jag återkommer här till Fanny Ambjörnsson som 

skriver om den nya retoriken och medvetenheten hos unga idag, att samtalet bland ungdomar 
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har blivit mer offentligt.29 Jag förvånas och gläds åt den här retoriken som jag möter hos mina 

informanter i undersökningen. Men trots medvetenheten visar tjejerna en acceptans av bilden 

av den unga kvinnan. De protesterar mot bilden av den unga kvinnan likväl som de medverkar 

till reproduceringen av den. Kan jag som blivande bildpedagog bidra till att medvetandegöra 

konstruktionen av bilden av den unga kvinnan i media och motivera eleverna till att gestalta 

de här bildtyperna på ett kritiskt och utforskande sätt? Självklart är det något jag i min 

framtida yrkesroll kommer att sträva efter. Samtidigt som jag ställer mig frågan, hur kommer 

nästa bild att se ut? 

Jag kan inte låta bli att fundera över hur förväntningarna på den unga kvinnan ser ut om några 

år. Har det offentliga samtalet och föreställningarna kommit att förändrats ytterligare? Under 

arbetets gång har jag upptäckt att det finns ett stort omfång av ny litteratur och forskning i 

ämnet. Med andra ord ser framtiden ljus ut.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

29 Ambjörnsson a.a., s.177. 
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BILAGA  

BILD 1 

SKRIFTLIGA FRÅGOR OCH SVAR 

BETRAKTARE 1:"IDA", 17ÅR   

BETRAKTARE 2: "ANNA" 18ÅR. 

FOTOGRAFEN: "ANJA", 18ÅR 

MODELL: NAMN  OKÄNT. 

 

På frågan; Vad är det vi ser? 

Ida: "En naken ung tjej med en lätt förförisk blick, som dock ger sken av viss drogpåverkan hos 

modellen." 

Anna svarar: "En ung tjej sittandes på en stol. Inga kläder förutom pumps i lack." 

Fotografen: "Vi ser en naken flicka med endast skorna på. Hon befinner sig i ett flott 

lägenhet. Hon är tänkt att se ut avslappnad och måttligt pilsk" 

Är det en manlig eller kvinnlig fotograf?  

Ida: " Det kunde ha varit en man eftersom det oftast är män som fotar nakna kvinnor." 

 Anna: "Hade en man tagit bilden hade nog tjejens ansikte inte varit i fokus lika mycket. Men 

det är mina egna fördomar." 

Jag frågar fotografen och betraktarna om tanken bakom bilden? 

 Anja: "Jag ville ha nakna bilder i fin miljö. Jag ville att det skulle så estetiskt fina som 

möjligt. INTE att framhäva skönheten med den naturliga kvinnokroppen."  

Anna: "Möjligtvis vill fotografen genom tjejens ansiktsuttryck utstråla sexuell makt, men jag 

har svårt att se någon egentlig mening."  

Ida: ”Fotografen ville förmodligen ta en sexig bild av en snygg tjej. Ett försök till en smakfull 

nakenbild. Men definitivt en bild för män att titta på." 

Vem är den tänkta betraktaren? 

Anja: "Det är en bild som är båda naken, fin, tillräckligt anständig så att man kan hänga den 

på väggen. Den är för alla men kanske främst för kvinnor.”  
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Är du nöjd med bilden? 

Anja: ”Inte riktigt nöjd med färgerna. Den ser lite väl naturlig. Plus att utan kläder visade sig 

bruden att inte vara så snygg."  

Vad tycker du om bilden? 

Anna: ” Bilden är ganska tråkig och platt.”  

Ida: ”Jag har sett den här bilden många gånger. Jag gillar inte hennes blick. Bilden ser 

dekadent ut. Sunkig."  

Hur skulle du göra om bilden? 

Anna: ”Jag skulle valt en annan vinkel att fotografera ifrån ,för att framhäva modellens 

kropp. Nu ser man bara ben och huvud och jag hade försökt få fram mer av kroppen. Sen hade 

jag nog haft kläder på modellen.  Jag ser det inte nödvändigt att hon är naken.” 

Ida: "Om jag skulle ta en nakenbild skulle jag satsa på en smakfull sådan. Ett fotografi där 

den nakna ryggen står i centrum. Kanske uppsatt hår och inga K-lackskor. Jag kanske skulle 

placerat kvinnan i fråga på en sängkant eller gående mot vattnet- fotat bakifrån." 

Hade bilden varit annorlunda om det var en ung man på fotografiet?  

Ida: ”Jag hade blivit förvånad och det är en bild man aldrig sett förr. Hade han haft samma 

ställning och blick som tjejen på bilden hade tankarna gått till en feminin man."  

Anna: ” Bilden skulle då utstråla androgynitet , p g a den feminina posen. Den skulle 

egentligen inte förändras radikalt eftersom hon tycker att bilden i sig är ganska tråkig."  

Anja: "Det skulle bli illa. För här så är det en liten historia, tema. Rik flicka är naken i sin 

vackra lägenhet. Vilar sig.. det går ju inte att sätta en man i det. Hennes smala men ändå 

mjuka kropp passar möbler.” 

Hur valde du modell? 

Anja: ”Hon är smal och har fint hår. Och att hon inte tycker att manskroppen är lika fin som 

tjejers kroppar och att det vore svårare att framställa sexighet hos en man i sammanhanget.” 

Slutligen frågar jag om dem tror att vi påverkas av bilden av den "unga kvinnan" och 

andra bilder i media när vi tittar på fotografier.  
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Anna: "Om man menar "populär foto", alltså reklambilder eller reportage i tidningar, så visas 

mer eller mindre en typ av kvinna upp. Vilket leder en till att man vanligtvis skapar sig en 

ganska stereotyp bild av vad som uppfattas som en vacker och åtråvärd kvinna.”  

Ida: "Den här bilden ger en skev bild av den unga kvinnan. Hon porträtteras som ett 

sexobjekt. Det är konstigt att hon går med på att ge denna bild av sig själv. Men eftersom de 

flesta bilder är sexuellt anspelade är det inte konstigt."  

Hur tror du vi påverkas av bilder i media när vi fotograferar/tittar på bilder? 

Anja: "Man hämtar inspiration av andra bilder. Man försöker efterlikna något man gillade."  

Ida: [Kopplar frågan till det här specifika fotografiet] "Det känns, som jag skrev förut, att jag 

sett den här bilden förut. Massor av gånger i modebilder, utvikningsbilder, Tv- serier. Dock 

kan jag se något konstnärligt i bilden. En provokation i tjejens blick. Bilden kanske är en 

protest mot hur kvinnor framställs. Men jag tror inte att det är fotografens intention.” 

Anna: "Det är väldigt beroende av vad det är för typ av bild. men i princip alla bilder vill 

förmedla något, allt från ett djupare budskap till ren estetik, och lyckas fotografen så påverkas 

man i dennes valda riktning."  

BILD 2  

SKRIFTLIGA FRÅGOR OCH SVAR 

BETRAKTARE 1: "IDA", 17ÅR. 

FOTOGRAFEN: "MONICA", 18ÅR. 

MODELL: NAMN OKÄNT. 

 
På frågan vad vi ser på bilden svarar;  

Ida: "En bild av en ung tjej. Hon håller två äpplen samtidigt som hon skyler sina bröst. Man 

ser endast halva hennes kropp, då halva kroppen skyms med en ram." 

Monica: "Min bästa vän i en bild som har inspiration från tavlorna från 1300-talet" 

Är det en manlig eller kvinnlig fotograf? 

Ida: ”Jag tycker att det är ett konstnärligt foto och kan inte säga om det är en manlig eller 

kvinnlig fotograf.” 

Jag frågar fotografen  och betraktaren om tanken bakom bilden? 



 25 

Monica: ”Modellen har velat ta en sån här bild och jag tyckte det var ett snyggt tema och 

modellen inte verkar skämmas i situationen."  

Ida: "Det skulle kunna var en parafras på en tavla. Det känns som en återskapad bild från förr 

i tiden. Bilden för även tankarna till snövit, då tänker jag främst på äpplena. Tjejen på bilden 

ger även en känsla av sensualitet, hon känns harmonisk. Äpplena skulle kunna symbolisera 

hennes kymda bröst. Hon blundar även, söker ingen kontakt med betraktaren. Det gör det 

lättare att betrakta henne, men svårare att veta vad fotografen vill, eller vad modellen tänker. 

Ett begär då munnen lite öppen ser ut att försöka känna smaken på äpplet."  

Är du nöjd med bilden och vem är den tänkta betraktaren? 

Monica: ”Otroligt nöjd. Jag har inte tänkt någon speciell betraktare förutom modellen själv 

och läraren som sätter betyg.”  

Hur skulle bilden varit annorlunda om det varit en ung man på fotografiet?  

Ida: ”Med en man på bilden skulle mina tankar gå till Caravaggios självporträtt som 

vinguden Bacchus. Just med frukterna. Annars känns det vanligast med avklädda kvinnor 

porträtterade."  

Monica: ”det skulle inte  spelat någon roll om det var en tjej eller kille för uppgiften, men "att 

den här bilden passar det bra med en tjej, det blir mer sensuellt."  

Hur tror du vi påverkas av bilder av den "unga kvinnan" i media när vi tittar på 

fotografier?  

Ida: [Kopplar frågan till det här specifika fotografiet] ”Då jag inte ser det som ett 

modefotografi, utan mer som ett konstnärligt foto- en gestaltning är det svårt att se det i ett 

mediasammanhang (i en tidning eller så). Men som fotografi är det en naken kvinna sensuell 

och porträtterad som kvinnor alltid gjorts genom tiderna, (som objekt)."  

Hur tror du vi påverkas av bilder som vi har sett när vi tittar på bilder? 

Ida: [Kopplar frågan till det här specifika fotografiet] "I den här bilden ser jag en tavla en 

parafras. Alltså är jag påverkad av konst jag tittat på. Hennes ansiktsuttryck är också typiskt 

kvinnliga. Öppna munnar och halvt slutna ögon - trånande efter något syns i alla reklamer 

överallt. En bild hur kvinnor ska se ut för att dra till sig blickar.”    
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