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Abstrakt 
 
Fotografiet ses av många som ett verktyg för att visa upp verkligheten för vad den 
är. Inom modefotografin är bilden istället noga utvald och förbestämd för att 
skapa åtrå och ett begär hos betraktaren. Vad som är intressant är vilken målgrupp 
bilderna riktar sig åt och på vilket sätt budskapet berättas. Syftet i min uppsats var 
att undersöka vilka visuella grepp inom modefotografin som skapar 
maktpositioner och hur dessa används i tidskriften Bon Magazine. Genom en 
kvalitativ forskningsmetod undersökte jag tre bilder från olika nummer av 
tidskriften Bon. Dessa bilder analyserades sedan utifrån en semiotisk bildanalys 
och de visuella greppen. Resultatet visade på att blicken var det grepp som hade 
störst inverkan på bilden, men att det krävs en kombination av flera visuella grepp 
för att skapa en tydlig maktposition i en bild. Även kroppens relation till kläder 
och mode var något som betydde mycket för läsningen av bilden, både genom den 
klädda och den avklädda kroppen. Till denna studie hör även ett gestaltande 
arbete där jag skapade en egen serie modefotografer. I dessa bilder undersökte jag 
de visuella greppen och hur de skapade maktpositioner. Detta skedde genom en 
experimentell och lekfull process där jag fick reda på hur olika kombinationer av 
greppen fick olika betydelsen för betraktaren. 
 
Sökord: makt, mode, fotografi, visuella grepp och kroppen. 
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Inledning 

Fotografi är något som länge varit viktigt för mig. Detta grundar sig i ett intresse 
för mode och kläder, vilket naturligt har gjort modefotografier till något speciellt. 
Jag har länge fotograferat mode och läst om det i tidningar, vilket mer och mer 
gett mig insikt i hur mycket det är som påverkar de bilder jag ser. Fotografiet har 
med historien fått en stämpel att vara ett effektivt sätt att förmedla budskap på. 
Många ser fotografier som en exakt avbild av världen, vilket skapar trovärdighet 
och får betraktaren att känna igen sig (Sontag, 2001). Ett område inom fotografi 
som till stor grad är utsatt och använder sig av maktpositioner, genom över- och 
underordning, är modefotografier. Där förkommer en ständig debatt om 
objektifiering och sexualisering, ouppnåeliga kroppsideal och en tydlig 
maktskillnad mellan män och kvinnor (Andersson & Wiland, 2014). Men vad är 
det egentligen i dessa bilder som visar upp detta för en utomstående betraktare?  

När jag tänker makt ser jag politiker och chefer på stora företag. Jag tänker på 
kända personer ifrån populärkulturen med miljontals följare på sociala medier, 
och rättsväsendet som alltid har sista ordet. Larsson & Fagrell (2010) skriver att 
en vanlig föreställning är att makten ligger hos ”de som bestämmer” och som har 
möjlighet att få oss att göra ”saker mot vår egen vilja” (ibid.). Men makt är inte 
bara politiker eller kända personer, det är även något som drabbar oss alla på 
daglig basis.  

För att gestalta makt i en bild krävs det att någon skapar själva bilden, fotografen.  
Det är fotografen som omvandlar ett uppdrags syfte till en bild, och ses i och med 
detta ofta som en budbärare av själva budskapet. För att skapa bilden krävs ett 
korrekt användande av bildretorik och inre kontexter, för att betraktaren ska 
uppfatta det ”rätta” budskapet. Betraktaren kommer sedan tolka och värdera 
bilden utifrån sina egna värderingar och erfarenheter (Bergström, 2011). Men det 
finns även andra aspekter som spelar roll i hur en bild uppfattas, som miljön 
runtomkring, själva modellen och vilka kläder denne bär. I denna uppsats kommer 
jag försöka reda ut vilka dessa visuella grepp är, och hur de används i 
modefotografier. 
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Syfte 
Syftet med arbetet är att undersöka på vilket sätt makt iscensätts på bilder i 
tidskriften Bon. Syftet innefattar även att undersöka vilka fotografiska tekniker 
och grepp som används för denna iscensättning. 
 

Frågeställningar 
 

• Med vilka visuella grepp skapas maktpositioner i modefotografier?  
• Hur kan jag använda mig av visuella grepp för att utforska makt i en egen 

serie modefotografier? 
 
Dessa frågor är intressanta då jag vill se ifall det finns generella grepp för 
användandet och iscensättandet av makt inom modefotografier och om dessa går 
att använda i en egen gestaltning. Utifrån detta blir det spännande att utforska vad 
som händer i den egna gestaltningen och då medvetet testa dessa grepp på olika 
typer av bilder. 
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Bakgrund 
 
BON Magazine 
Bon är en tidskrift som skriver om populärkultur och mode och är riktad mot både 
män och kvinnor (Nelson & Nilsson, 2013). Tidskriften anser sig ha en 
normkritisk och medveten syn på mode och skönhet, och skriver på sin hemsida 
att: 

Our view is that fashion and culture shouldn’t be clichéd or superficial (unless 
that is the aim, of course). Instead, we look for the nuanced and the dynamic, we 
strive to be sophisticated and smart. Why? Because we think we all deserve it. 
(Bon, 2016) 

 
Tidskriften startade 2001 och gav fram tills 2013 gav Bon ut fyra tidskrifter per 
år, men har efter det gått ner till endast två stycken. 2010 var spridningen i 
Sverige 24 000 exemplar per nummer (Jonsson, 2010). Enligt Nelson & Nilsson 
(2013) beskrev sig BON 2013 som ett lyxfanzine som vill gräva lite djupare och 
som jagar mode och kultur som förändrar. Ett lyxfanzine är en mer professionell 
variant av fanzine, som är en typ av mindre amatörtidningen som endast brukar ha 
små resurser och få anställda (ibid.). 

 

Modefotografi 
Den första kameran uppfanns 1839 och användes under 1800-talet främst som ett 
dokumentationsverktyg för vetenskapsmän och regeringar då den var både 
effektiv och ansågs vara pålitlig (Billing & Tagesson, 2015). Susan Sontag (2001) 
skriver i Om fotografi kring hur fotografi ses som fångade upplevelser med 
kameran som det bästa verktyget för att enkelt avbilda ögonblick. Ett fotografi ses 
generellt som en direkt avbildning av verkligheten men det är viktigt att komma 
ihåg att det är en vald verklighet, helt beroende av olika utföranden och 
presentationer (ibid.). Chris Tarantino och Ken Tan skriver i boken Digital 
Fashion Photography (2005) kring hur modefotografiet är en genre inom 
fotografi där stor vikt läggs på fotografens sätt att uttrycka sig själv, men även 
modellen och produkten i bilderna. Vilken betydelse modefotografier får skiljer 
beroende på vem som tolkar, då den får olika betydelser för alla individer. När 
modefotografier började användas i slutet på 1800-talet handlade det om 
uppvisning av modellen och kläderna, men har sedan dess blivit mer och mer 
inriktad på ett uttryckande av synpunkter. Tarantino & Tan (2005) lägger vikt i att 
modefotografier endast betyder något i relation till en betraktare då dessa finns till 
för att påverka och skapa ett begär hos betraktaren (ibid.). 
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Visuella grepp 
Jag kommer nedan beskriva det jag kallar för visuella grepp. Med det menar jag 
de grepp som går att använda inom fotografi för att skapa betydelse i det visuella 
uttrycket, alltså själva bilden. När jag skriver om visuella grepp så hänvisar jag 
främst till David Bates (2009) bok The Key Concepts. Bate är fotograf och lärare 
inom fotografi på the University of Westminister och skriver i boken The Key 
Concepts om fotografins teori och dess olika delar. Jag har valt ut olika delar ur 
det Bate beskriver som fototeori som jag anser passar in och går att använda som 
bakgrund och analytiska verktyg kring visuella grepp. 
 
Kompositionen finns i fotografier för att organisera råmaterialet till fotografiska 
koder, och på så sätt skapa en iscensatt verklighet. Detta används för att skapa en 
verklighetseffekt. Hur bilder arrangeras påverkar vad de berättar. Bilder som 
egentligen inte är fotograferade i ordning efter varandra kan placeras i samma 
sekvens och skapa nya meningar. Ett annat tillvägagångssätt för att ändra 
betydelse i en bild är genom beskärning (Bate, 2009). Hur bildernas layout ser ut i 
en tidning är ofta bortom fotografens kontroll. Det sköts vanligtvis av tidningens 
redaktörer. Detta kan göra att bilderna i tidningen får en annan betydelse än vad 
fotografens intention var (Bergström, 2004). Ett annat problem kan vara att motiv 
på bilder oftast objektifieras då själva bilden aldrig kan avslöja bakomliggande 
fakta som till exempel sociala relationer, ursprungliga idéer eller, i modebildernas 
fall, vetskap om modellen (Bate, 2009). Här nedan kommer jag förklara några 
visuella grepp som är centrala i uppsatsen. Stort fokus ligger på 
porträttfotografiets grundpelare men även mer generella fotografiska koder tas 
upp, som perspektiv och ljussättning. Dessa grepp används även som analytiska 
redskap i mina analyser.  
 
Alla porträttfotografier är uppbyggda på fyra grundpelare. Dessa är ansikte, 
posering, kläder och plats. De olika pelarna kan användas på olika sätt i 
förhållanden till varandra för att berätta olika meningar och betydelser. 
Användningsmöjligheterna är stora då det går att jobba med en genomgående 
känsla på alla pelare för att skapa en sammanhållen och harmonisk bild. Det går 
även att använda olika uttryck i pelarna för att skapa oväntade betydelser och nya, 
intressanta meningar i bilden (Bate, 2009). 
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Ansikte 
Genom att använda sig av ansiktets olika delar, som att röra munnen och ögonen, 
går det att beskriva saker. Ansiktet representerar en känsla som kan beskriva en 
hel person, ofta genom närbilder. Närbilder är något som används inom film för 
att stimulera åskådarens visuella njutning, genom att visa närbilder på 
filmstjärnornas ansikten och kroppar. För att beskriva detta används ofta närbilder 
på kända personer, som använder reklamens produkt. Kändisen visar upp ett 
speciellt uttryck, som sedan förs över till produkten. Detta kan vara skönhet, 
kändisskap, femininitet, makt, elegans, självsäkerhet. Närbilderna gör att 
åskådaren kommer närmare kändisen och kan sätta sig in i dennes situation och 
därigenom får rätt känsla för reklamens produkt (Bate, 2009). Även blicken har 
stor påverkan av läsningen i bilden. Den bortvända och upptagna blicken används 
ofta i bilder på män eller betydelsefulla personer, medan s.k. vanliga personer har 
blicken riktad mot kameran. Dessa blickar sker ofta i kombination med leendet. 
Ett leende gör motivet inbjudande, vilket uttrycker en längtan efter gemenskap 
och är därför vanligt i familjebilder (Hirdman, 2001). 
 

Posering 
Hur kroppens används i en bild är avgörande för vilken tolkning åskådaren gör. 
En posering kan uttrycka vad som helst och blir, i samband med ansiktet, ett 
förkroppsligande av den psykologiska attityden. Dessa poseringar får åskådarna 
att känna igen sig i situationen, då de har sin grund i vilka koder som finns i olika 
sociala och kulturella sammanhang (Bate, 2009). En stor del av antikens retoriska 
formler ligger kvar idag som grund i hur människan upplever kroppsspråk. Ett 
nedböjt huvud visar upp sorg medan ett pekande finger ses som anklagande. Även 
handens placering har betydelse då en gestikulerande handrörelse kan kopplas 
ihop med engagemang och kraft medan en hand placerad vid hakan visar på 
eftertänksamhet och allvar (ibid.).  
 

Kläder 
För att tydligare beskriva den sociala identiteten används olika kläder, som även 
har en retorisk påverkan på bilden. Olika plagg har olika meningar. Uniformer är 
ofta lätta att känna igen och gör det enkelt att placera personen på bilden i ett 
specifikt sammanhang, som polis, sjuksköterska, byggarbetare osv. Även enskilda 
plagg kan ha olika betydelser. Till exempel är jeans ett plagg som uppfattas 
universellt för alla kön och utseenden, och uttrycker en avslappnad stil. Det är 
även avgörande vilka delar av kroppen som är klädda eller inte. Bate (2009) 
förklarar Barthes teori om att mode (erotik) finns där kläder inte finns på kroppen, 
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alltså det som avslöjas genom kläderna. Beroende på vilka kläder som används av 
en person, skapas ofta förutfattade meningar av åskådarna. Det kan vara hur 
personen tycker och tänker, och grundar sig oftast i samhällets normer. Dock 
påverkar alltid kläder och kroppen varandra och det sker alltid ett val av kläder, 
även om en inte säger sig intresserad av kläder. Här spelar det inte någon roll om 
valet sker för utseendets skull eller för ren komfort, det säger något om en person 
i fråga. Det är vanligt att personer i samma sociala situation klär sig liknande även 
om de inte anser sig intresserade av mode (ibid.). 
 

Miljö 
Oavsett om bildbakgrunden är i en studio eller i en vardagligmiljö, ger det 
modellen en kontext. Detta är avgörande för vilket socialt sammanhang 
människan på bilden placeras i. Bakgrunden kan i en studio vara enkel och 
helfärgad, och berättar då en annan historia än om en verklig miljö skulle finnas 
där, då eventuella sociala konnotationer och geografiska kontexter blir 
bortplockade. Inom modebilder används detta för att skapa intressanta situationer. 
Modellen kan vara placerad i en rå och kall miljö klädd med en kappa, vilken ser 
varm ut och beskyddar modellen från den obehagliga omgivningen. Skulle 
modellen istället haft en bikini på sig skulle det plagget ge en känsla av sårbarhet 
(Bate, 2009). 
 

Fotografiska koder 
Genom att ändra placering på kameran ändras perspektivet, genom koden point-
of-view. Detta betyder att kamerans placering är samma som fotografens 
synvinkel, som sedan ändras genom att denna rör sig omkring och fotograferar 
från olika positioner (Bate, 2009). Ett annat verktyg för att ändra utseendet på en 
scen är genom olika brännvidder på objektivet. De vanligaste är långdistans, 
medeldistans och närbild, vilka ger olika effekter på bilden. Dessa avstånd 
kommunicerar olika budskap. Närbilderna skapar en personligare och intimare 
läsning då känslor ofta syns. Medeldistansen skapar ett generellt socialt tilltal 
medan långdistansen blir opersonligt och formellt. Dessa distanser påverkas dock 
av sin kontext då en helkroppsbild av en kvinnas i en tidning för män berättar 
något annat än en helkroppsbild i nyhetssammanhang. Även olika typer av vinklar 
används aktivt i bilder för att skapa över- och underordning. Bilder från 
fågelperspektivet (ovanifrån) framställer motivet som litet och underordnad i 
bildens maktrelation. Om bilden är tagen från grodperspektivet (underifrån) vilket 
gör motsatsen och ger den avbildade en högre grad av auktoritet. Mellantingen 
kallas parallellperspektivet och placerar den avbildade och betraktaren på samma 



  

 7 

nivå, vilket är den dominanta vinkeln i svenska nyhetsbilder (Hirdman, 2001). En 
annan kod som används är fokus och skärpa. Genom att placera ett objekt i fokus 
skapas en vägvisare till vad i bilden som är intressant. På samma sätt används 
oskärpa för att visa upp det som är mindre viktigt, eller visa upp någonting som är 
i rörelse och inte ”fastnar” på bilden. Ljussättning är också viktigt och är ofta 
kulturellt kodad, vilket skapar olika betydelser. En belysning ovanifrån på 
huvudet ger kopplingar till en ängels oskyldighet från konst inom kristendomen. 
Kommer ljuset bakom huvudet skapar det kopplingar till traditionella 
glamourfotografier, medan ljus underifrån skapar ett skuggat ansikte som ofta 
kopplas ihop med djävulen. Även verkliga situationer kommer med en given 
ljussättning. En enkel gatlampa på natten ger en mörk och kall känsla, som kan 
passa på en brottsscen. Denna ljussättning skulle inte fungera på ett bröllop, vilket 
gör det viktigt med rätt ljus för att skapa rätt stämning. Dock ses inte ljuset som en 
egen fotografisk kod, då det används inom de flesta andra koderna, och är ett 
naturligt fenomen (Bate, 2009). 

 
Kläder och Kropp 
I denna uppsats undersöker jag modefotografier, där kläder och kropp utgör en 
central del. Därför kommer jag beskriva bakgrunden till kläderna och kroppens 
relation till varandra, innehållande var den kommer ifrån, hur den har utvecklats 
och på vilket sätt den är viktig att beakta när modefotografier ska tolkas och 
analyseras. 
 
Norske filosofen Lars Svendsen (2006) använder sig av Oscar Wildes citat ”To be 
really medieval one should have no body. To be really modern one should have 
no soul” (s.76) när han sammanfattar kläder och kroppens betydelser. Människans 
kropp är ett verktyg som kan användas till många olika uttryck. I samband med 
kläder kan ytterligare relationer uppstå. Kroppen har i den postmoderna eran 
utvecklats till en symbol för vår identitet och grunden till egoismen. Men detta 
starka samband har inte alltid funnits. Det var i slutet av 1800-talet under den sena 
Victorianska eran som kroppsliga ideal, som en slank kropp, skapades. Innan 
denna era var det vanligt med svält och dieter, men då främst inom asketismen för 
att forma själen. Men på den sena Victorianska eran användes detta istället för att 
forma kroppen, och nå upp till de ideal som fanns då. Sedan dess har kroppen 
blivit ett hett modeobjekt, som likt klädstilar ständigt ändrar form efter vad som är 
populärt (ibid.).  
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Den avklädda kroppen 
Enligt Svendsen (2006) influeras modet av kroppens former, och vice versa, då 
kroppen och kläder står i ständigt relation till varandra. Då mode används för att 
ge individen en tydligare identitet så kan kläder ses som en förlängning av 
kroppen. Beroende på hur förlängningen ser ut så skriver den om betydelsen av 
kroppen, och ger den nya uttryck och meningar. Men det är inte bara den klädda 
kroppen som påverkas av kläder, utan de har även stor betydelse för den avklädda 
kroppen. I detta fall är det betydelsen av vilka kläder som inte finns, men som vi 
tror funnits, som är central. Kläder skriver om betydelsen av kroppen och ger den 
nya uttryck. Även den avklädda kroppen påverkas av kläder, eller snarare vilka 
kläder som inte finns. Nakenhet betyder endast något i relation med kläder, och 
blir mer och mer centralt inom mode. I 1950-talets modefotografier stod alltid 
kläderna i fokus, men sedan dess har de hamnar mer och mer i bakgrunden. Det 
har istället blivit vanligare att modemagasinen visar upp en bild där modellens 
kropp har blivit bärare av symboliska värden, och där den nakna kroppen blir allt 
mer central (ibid.). 
 
Historikern Anne Hollander (1993) beskriver att standarden för klädsel inom 
västvärlden är att vara påklädd. Den nakna kroppen är naturlig i sig, men då vårt 
naturliga tillstånd i samhället är en klädd kropp blir nakenheten alltid något 
ovanligt och speciellt och ses som erotisk och lockande. Eftersom nakenhet ofta 
har med sex att göra har detta genom historien associerats med en känsla av skam. 
Nakenheten är ett förmodat tillstånd som alla känner till, men som inte ses som 
naturlig, vilket skapar spänning och lockelse. Nakenheten under kläderna blir mer 
lockande än den faktiska nakenheten. Detta är en anledning till varför modebilder 
ofta är avklädda och utmanade. Ett sätt som detta används inom historien är 
genom transparanta kläder, som visar huden utan att vara avklädd. Kläder som å 
ena sidan täcker kroppen, formar och ersätter den, förstärker å andra sidan vilken 
status och makt som personen utstrålar. Kläders mest betydelsefulla aspekt är hur 
de ser ut. Människor klär sig och observerar hur andra klär sig utifrån bilder i 
huvudet av hur speciella stilar ska se ut enligt de sociala ideal och normer som 
förmedlas. Stilen är det som kombinerar kläder och kropp i en socialt accepterad, 
modern, men ändå naturlig, look. Påklädnad är alltid skapandet av en bild som 
bygger på och refererar till andra bilder på hur kläderna ska användas (ibid.). 
 

De skiftande erogena zonerna 
Genom att dölja och framhäva kroppen kan man öka den sexuella attraktionen, 
men vad är det som skapar denna attraktion? Enligt Elizabeth Wilson (1989) är 
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det inte klädesplagget i sig då vad som anses som skönhet och attraktivt varierar i 
olika samhällen, kulturer och även över tid. Även i samhällen där det generellt 
inte används så mycket kläder anses det fint att klä upp sig i speciella situationer 
(ibid.). Wilson beskriver Lavers teori ”de skriftande erogena zonerna” (s.94) som 
ett försök att ställa klädernas inneboende erotik i relation till modets skiftningar. I 
denna teori hävdade han att varje tidsperiod alltid kommer att framhäva en 
speciell del av kvinnokroppen, för att männen annars skulle bli mätta på den 
föregående kroppsdelen. Det manliga modet påverkades dock inte av Lavers teori 
då det ansågs vara dött. Enligt Laver var det detta som gjorde blottade ryggar 
populärt på 1930-talet, då män var avtrubbade på ben som tidigare varit den 
erogena zonen (ibid.). Enligt Wilson är det dock viktigt att påpeka att kvinnor inte 
alltid klär sig för männens skull. Även Hollander (1993) diskuterar hur kvinnors 
klädstil ändras med åren. Enligt henne grundar det sig i en vilja i att frigöra sig 
från den stil som funnits och i sexuell frigörelse. Detta uttryckande av den sociala 
och sexuella friheten inom kvinnors klädsel går att skapa på många sätt. Hur den 
yttrar sig beror på hur klädseln sett ut innan. Om klänningarna varit raka, formlösa 
och ankellånga, skulle en radikal rörelse mot sexuellt uttryckande vara korsetter 
och långa och fladdrande kjolar (ibid.). 
 

Kroppsideal 
Om man tar bort alla kläder på en kropp, hittar man då den ”naturliga” kroppen 
eller en kropp som är formad av modet? Svendsen (2006) menar att kroppen inte 
är mer naturlig än kläderna den bär. Idag finns större möjligheter än någonsin att 
förändra sin kropp genom plastkirurgi. Dock lever även äldre former av 
kroppförändringar kvar, som korsetten. Korsetten användes förut för att snöra 
ihop kroppen och forma den efter behag. Genom historien har den moderniserats 
till kroppsformande underkläder med resårband, som används med samma mål, 
som sedan övergått till vältränade kroppar. Träning kan alltså ses som en 
utvecklig av den tidigare korsetten då den har samma mål, att forma kroppen efter 
de ideal och normer som samhället har. På samma sätt som korsetten användes för 
att skapa en kroppsform med en extremt smal midja, så visas den ideala kroppen 
idag upp som ouppnåeligt smal och vältränad. Dessa ideal förmedlas effektivt 
genom magasin och sociala medier, men är egentligen ouppnåeliga. I 
modemagasin visas ofta trådsmala modeller upp som är mycket mindre än den 
generella befolkningen. Trots detta lever inte modellerna upp till idealen och 
retuscheras för att bli ännu smalare. Ideal förändras ständigt, vilket gör att de är 
omöjliga att leva upp till. Även vad som sägs vara ”naturligt” är i ständig rörelse, 
och tar konstant nya skepnader. Bara för hundra år sedan ansågs synliga höfter 
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och revben vara onaturligt och fult på kvinnokroppen. Istället var det naturligt 
vackert då benen doldes av muskler och fett (ibid.). 
 

Kläder i relation 
Joanne Entwistle är lektor i sociologi och har forskat kring mode, kön och 
sexualitet. Enligt henne har att klä sig en intim relation med kroppen. Kläder 
används för att beskriva, skymma eller förlänga kroppen. Olika material förändrar 
hur kroppen ser ut och vilken känsla den ger. Plagg skapar även en medvetenhet 
om kroppen där tighta jeans är ett exempel där kroppen under plagget känns vid, 
men endast i förhållande med jeansen. Något som även påverkar upplevelsen av 
kroppen är ifall en är över- eller underklädd för en situation. Detta skapar stor 
medvetenhet om hur kroppen ser ut och känns i en situation, just i relation till den 
sociala omvärlden. Ett plagg kan ta många olika former och är alltid kulturella 
och historiskt förankrade, vilket gör att de ofta går att se ifall det är en japansk 
eller engelsk design på ett plagg. Det japanska designermärket Comme des 
garcons skapar kläder som har utrymme mellan plagget och kroppen, medan den 
engelska modedesignern Vivanne Westwoods kläder är figurnära. Kläder fungerar 
bäst tillsammans med kroppen och är en väldigt avgörande aspekt av vår dagliga 
upplevelse av förkroppsligande. På samma sätt ger kroppen, som är rörlig och 
dynamisk, liv och ett större djup till kläderna. Kläder är ses som ett krav i den 
hela sociala världen, även om den får liv på olika sätt och genom olika strukturer 
och material (Entwistle, 2011). 
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Tidigare forskning 
 

Maskulint och feminint i BON 
Sofie Nelson och Elin Nilsson (2013) analyserar i sin C-uppsats Män och kvinnor 
i tidskriften BON personreportage från tidskriften Bon, för att se hur deras 
förhållande till manligt och kvinnligt ser ut utifrån genusteorin. Då Bon utger sig 
för att vara nytänkande kring genusfrågor och riktad mot både kvinnor och män 
som målgrupp, ville de undersöka ifall detta stämde överens med tidskriftens 
innehåll. I reportaget analyserade de både texten och bilderna, där de upptäckte 
stora skillnader i hur män och kvinnor visades upp. Vilka ämnen intervjun 
handlade om var ett område som skiljde könen åt, där intervjuerna med männen 
handlade om karriär medan intervjuerna med kvinnorna mest handlade om deras 
privatliv. Bilderna i reportagen var liknande visuellt, men tydliga skillnader kunde 
ses i intervjuobjektens uttryck. Detta kunde vara blickriktningar, där männen ofta 
tittade bort från kameran och var svåråtkomliga och voyeuristiska, medan 
kvinnorna tittade rakt in i kameran och var mer narcissistiska och jämställda med 
läsaren. Nelson och Nilssons (2013) analys visade att Bon på vissa plan, främst 
visuellt, bryter de ideal som finns kring kön och genus, medan själva intervjuerna 
håller sig till normerna. Dock nämner det att bilderna i modereportagen som finns 
i tidningen innehöll fler normativa visuella grepp, som färgbilder på kvinnor 
istället för svartvitt som för män (ibid.). Eftersom det är denna typ av 
modereportage jag kommer analysera i min uppsats fann jag detta intressant. Det 
är främst delarna som handlar om bilder i Bon som jag kommer använda mig av. 
Nelson och Nilsson (2013) tar upp intressanta aspekter på vad som enligt normen 
är manligt och kvinnligt inom de visuella greppen. Vidare är det bra att ha en 
förståelse av hur tidskriften generellt använder kön och genus för att sedan 
diskutera hur detta passar i en tidskrift för båda könen. 

 
Genus och makt på modeomslag 
Malin Vikberg och Michaela Westberg (2014) behandlar i sin C-uppsats ”Strike a 
Pose” kända omslag från några av de största modemagasinen i västvärlden, ur ett 
feministiskt bildperspektiv. De analyserar omslagen genom semiotik och 
ikonografi, men genom feministiska glasögon. I detta beskrivs även hur de 
manliga maktparadigmen, som är ledande i världen, påverkar dessa omslag utifrån 
vad som ”krävs” av kvinnor respektive män på omslag av tidningar.  
 
De kom fram till att sex säljer oavsett vilket kön bilderna riktas till. På tidningarna 
riktade till män blir kvinnorna objekt som visar upp sex. Detta är något som 
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förutsätts att män vill ha, gärna i samband med sport eller bilar. Kvinnornas 
kroppar står i fokus och kvinnan tappar sin identitet utan finns endast med för att 
skapa njutning för mannen. Även på omslagen på tidningarna riktade till kvinnor 
är det oftast kvinnor som visas upp. Här skapas mer en känsla av hur man bör vara 
och se ut. Till skillnad från herrtidningarna sker detta inte igenom objektifiering 
av kroppen, utan snarare uppvisande av de ideal och normer som läsaren bör se 
upp till. Detta kan vara den naturliga kroppen som är naken och gravid, men även 
den pinnsmala modellen och kvinnan som blir räddad av den starka mannen. 
Oavsett vilken kön tidningen riktar sig till så är dessa bilder oftast på kvinnor som 
blir erotiska objekt för känslor som lust, avund och förfäran. Kvinnan kan visas 
upp i många olika former för att skapa rubriker och känslor, både som sexig 
skolflicka, dam i nöd och femfatal. Detta är något som tidningar, oavsett 
könsinriktning, utnyttjar till fullo. 
 
Denna uppsats blev för mig intressant då den utgår ifrån samma typ av material 
som jag använde mig av, modemagasin. Den beskriver en del om maktperspektiv 
och hur det kan påverka, men ger även en bra feministisk syn på hur dessa omslag 
är uppbyggda. Detta gav mig en bredare syn på makt och dess grepp eftersom 
feminismen bidrar med en syn som inte är normen i samhället. 
 

Maktordningar och kön i Veckorevyn och Fib Aktuellt 
I avhandlingen Tilltalande bilder (2001) jämför Anja Hirdman uppslag i 
tidningarna Veckorevyn och Fib Aktuellt från olika årtionden. Hon analyserar 
deras uppbyggnad och layout i samband med själva bilderna, allt ur en feministisk 
synvinkel. Hon tar upp hur utvecklingen av hur tidningens uppslag sett ut 
historiskt och hur de har förändrats allt eftersom. Hon beskriver hur kvinnorna på 
uppslagen visar mer och mer hud, och på vilket sätt deras kroppar blir mer 
centrala i bilden istället för kläderna de bär.  

Veckorevyn är riktad till kvinnor och agerar som en storasyster som lär ut hur en 
kvinna ska bete sig feminint. Tonen är lärande och smickrande för visa upp hur 
bra dessa argument är. I denna konstruerade kvinnovärld handlar allt om kvinnan. 
Det är hon som är en ledande karaktär och det är hennes kropp, kläder och hem 
som står i fokus. Denna värld är uppbyggd på två premisser, att femininitet blir en 
lärd och att den ökar i relation till andra. Genom detta blir maskulinitet det 
huvudsakliga subjektet som kvinnorna ständigt står i relation till för att skapa 
självsäkerhet och positioner. Det är kopplingarna till männen som är viktigare än 
koppling till andra kvinnor. Detta skapar även en rivalitet mellan kvinnorna.  
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I FIB aktuellt, som är riktad mot män, är målet få tidningen och läsaren att vara en 
och samma. I denna konstruerade värld av heroisk maskulinitet är männen 
betydelsefulla och kompetenta subjekt. I denna värld är det viktigt för männen att 
ständigt bevisa sin maskulinitet för andra män och genom detta skapa band mellan 
varandra. Dessa band skapas främst i relation till kvinnor, där det huvudsakliga 
tillvägagångsättet är att titta på kvinnor som objekt. Detta görs i tidningen genom 
att ha bilder där avklädda kvinnor är i fokus som sexuella objekt. 

Enigt Hirdman (2001) är kroppen inte längre tillräcklig som sexuellt objekt utan 
måste vara påklädd. Bara efter detta skapas femininet och sexualitet genom 
tanken på den kroppen som skymtas och gömmer sig under kläderna. Hirdman 
(2001) beskriver även att medialiseringen gjort att sex kan visas upp i många olika 
former, vilket gör att tolkningen av kvinnokroppen blir väldigt personlig och det 
blir svårt att peka på vad exakt som är sexualiserat. Denna sexualisering bygger 
på skillnaderna mellan könen och vad som förmedlas till vem och i vilket syfte. I 
både Veckorevyn och FIB aktuellt syns den sexualiserade kvinnan i liknande 
bilder men med olika syften. I Veckorevyn är den avklädda kvinnan en 
inspirationskälla för andra kvinnor genom att vara den kraftfulla kvinnan som 
skapar sin egen lycka genom att vara till behag för männen. I FIB aktuellt finns 
den avklädda kvinnan för att behaga männen och vara ett sexuellt objekt. 

Det Hirdman (2001) beskriver går att koppla ihop med maktordningar, både i 
samhället men även inom modebranschen. Jag kommer se vilka skillnader som 
skapas i bilderna beroende på vilket kön de riktar sig åt för att se om detta går att 
applicera på bilderna i tidskriften BON. Vidare kommer jag i min egna gestaltning 
att kritiskt använda de könsnormer som beskrivs i texten för att experimentellt 
arbeta med maskulinitet och femininitet, speciellt utifrån objektifiering och 
sexualisering. Hirdman (2001) beskriver även fotografiska koder utifrån den 
manliga blicken som jag kommer använda i både analysen och gestaltningen 
(ibid.)  
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Teori 
Modeteori 
Grant McCracken (2011) beskriver modeteori som ett system där kläder kan 
överföra egenskaper och betydelser till andra områden. Genom detta placeras 
plaggen in i ett sammanhang där det skapas mening för konsumenten. En ny 
klädstil kan kopplas till en etablerad kultur och där igenom få egenskaper från 
kulturen att associeras med stilen, och på så sätt skapa nya betydelser. Enligt 
samma system kan plaggets meningsfulla egenskaper skrivas över till ett nytt 
sammanhang, och kan genom det skapa nya kulturella meningar eller förfina de 
redan existerande. Detta sker ofta genom opinionsledare, vilka är individer som 
fungerar som ett ledmotiv för sammanhanget. Dessa är ofta kända personer och 
framgångsrika individer som hålls högt i samhället, och vars åsikter kan bli källor 
av mening för många. (ibid.). Då detta idag är vanligt på sociala medier är detta 
relevant för min uppsats för att kunna dra samband till sociala och kulturella 
händelser och åsikter. På sociala medier påverkar kända personer skönhets- och 
modetrender genom att ladda upp deras åsikter om produkter som genom deras 
status och stora mängd följare blir populära. 
 

Kläder som språk och bild 
Semiotikern Roland Barthes (2011) beskriver att det finns två typer av plagg 
representerade i modemagasin. Dessa är kläder som språk och kläder som bild. 
Kläder som språk är de plaggen som blivit omgjord och beskriven i text, 
”läderbälte, med ros i, buren över midjan på en mjuk klänning” (Barthes, 2011, 
s.132). När plaggen istället presenteras genom fotografi eller skisser så är det 
kläder som bild. Detta är representationsformer som hänvisar till samma 
verklighet, men gör det med olika medel (ibid.). Om man frångår vilka plagg som 
representeras i modemagasin talar även Barthes (2011) om en tredje struktur, det 
verkliga plagget. Det är ur denna teknologiska struktur de andra härstammar och 
är substansen som representationerna baseras på. Mode litar till stor grad på 
transformationer från den teknologiska strukturen till de andra två för att överleva 
(ibid.). Utan detta skulle mode inte fungera då det i grunden är fysiska objekt som 
ej går att placera i formen av ett magasin. 
 

Två kroppar 
Enligt Entwistle (2011) är kroppen både ett intimt och ett socialt objekt. Intim på 
det sättet att den fungerar som en slags visuell metafor för ens identitet. Social i 
aspekten hur den struktureras av sociala krafter och som ett subjekt för socialt och 
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moraliskt påtryckande. Kroppens begränsningar är fyllda med symboliska 
betydelser av kulturell och individuell oro. ”Två kroppar” utgör den totala 
upplevelsen av förkroppsligande av den fysiska- och den sociala kroppen. Den 
sociala ger mening åt den fysiska och skapar förståelse. Beroende på kultur 
speglas upplevelsen av kroppen. Ett exempel på hur moralen inom klädsel visar 
sig är genom påkläddhet. För barn är det inget onaturligt i att vara avklädd, med 
då de växer upp till en viss ålder anses det inte moraliskt rätt att klä av sig 
offentligt. Andra regler och ideal som påverkar är förväntningar, som upplevs 
naturliga, hur en ska klä sig i vissa situationer. Detta kan vara klädkoder, som på 
bröllop och begravningar. Kläder är ett fundamentalt fenomen som både 
förmedlar säkerhet men även osäkerhet, helt beroende på hur en är klädd i en 
speciell situation. Få är immuna mot dessa sociala krav. På grund av detta har den 
nakna kroppen blivit kopplad med skam och som störande. Den moraliska 
ordningen är att vara klädd, och många har mardrömmar om att vara naken 
publikt. Kläder visar även upp maktförhållanden. Det går att se klasskillnader och 
skillnader i kön. Vanligt är att modemagasin är besatta av kön, och skiftar 
konstant i tolkningen om dess gränser. Ofta visas kläder upp i tidningar som 
könsspecifik. Klädkoder på arbetsplatser kan användas för att skapa en disciplin. 
Detta kan vara användbart för att de anställda ska höra ihop, men även för att alla 
ska efterfölja företagets vision (Entwistle, 2011). 

 

Maktteori  
En sida av makt är enligt Håkan Larsson & Birgitta Fagrell (2010) när aktör A får 
aktör B att göra något mot sin egen vilja eller intressen. Detta är en direkt väg för 
maktutövning. Men makt kan också utövas indirekt. Detta kan ske psykiskt 
genom till exempel övervakning, då en individ känner sig övervakad och blir 
medveten vad denna gör för att sedan beroende på sammanhang göra det som 
förväntas. Här utövas fortfarande makt, men inte direkt mellan individerna utan 
utifrån förväntningar. Makt går alltså att utöva fysiskt mot kroppen genom tvång, 
eller annat som gör ont, men oftast utövas det indirekt genom det psykiska. Det 
indirekta fungerar som sagt genom förväntningar, men även positivt. Med detta 
menas att en förväntas leva hälsosamt, eller klä sig på ett speciellt sätt. Man får 
känslan utav fri vilja, utan tvång. Dock är det viktigt att vara medveten om att den 
fria viljan aldrig finns, då vi alltid påverkas av olika normer i samhället som vi 
anpassar oss efter. Skapar en inte en medvetenhet om detta kan dessa normer 
upplevs som tvång eller utövning av makt. (ibid.) 
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Larsson och Fagrell (2010) beskriver även Foucaults syn på att kunskap är makt 
och står i nära förhållande till varandra. Med detta menas att maktutövning ofta är 
kopplad till en viss kunskapsbildning. Genom den positiva maktutövningen kan 
en som är bildad inom ett område skapa förväntningar på de som inte är. Denna 
utövning fungerar genom en normalisering, då alla ska fostras till att vara normala 
(ibid.). På internet och främst sociala medier diskuteras det kritiskt kring kvinnors 
kroppsideal. Alla ska få visa upp sig och se ut som en vill, medan normen i 
samhället, genom till exempel modemagasin, fortfarande visar upp en förväntning 
som inte många uppfyller. ”Get undressed – but be slim, good-looking and 
tanned” (Larsson & Fagrell, 2010, s.89). Den ekonomiska exploateringen av 
sexualiseringen i samhällets offentliga rum ger oss dessa förväntningar och ideal 
att förhålla oss till, samtidigt som de förespråkar ”frigörelse” och ”jag skäms inte 
över min kropp”. Det gäller att ha en medvetenhet om vilka beteendenormer man 
underkastar sig så denna förståelse kan användas till att motarbeta dessa (ibid.).  
 
Då min studie undersöker makt i modefotografier har maktteorin en central del i 
arbetet, där jag genom bildsemiotiken och de visuella greppen applicerar teorin på 
fotografier. Jag använder i denna studien begreppet underordning till den som blir 
utsatt för makt och överordning för den som utövar makt. 
 

Den manliga blicken 
Laura Mulvey (1975) är en feministisk filmteoretiker som var den första som 
beskrev begreppet Den manliga blicken, även kallad The Male Gaze. Denna blick 
används ofta inom film för att skapa ett extra lager i den patriarkala ordningen, 
genom att göra kvinnorna till råmaterial för de manliga åskådarna. Detta fenomen 
är vanligast på biofilm, men är även applicerbart på andra områden. Den 
traditionella rollen för kvinnan byggs upp utifrån hur den blick hon får från både 
betraktarna utanför och i filmen. För att utmana dessa normer inom 
mainstreamfilm krävs en förståelse av de koder som går att läsa av, och dess 
relation till externa strukturer. Det är även viktigt med förståelse om hur och med 
vilka medel de är skapade, genom klippning, berättande och kamerans vinklar och 
avstånd. Genom dessa skapas blicken, en illusion av begär. Kameran använder sig 
av liknande rörelser som ögat för att skapa en igenkännbar känsla hos åskådaren, 
att denna själv är med. När sedan kameran tydligt används för att få åskådaren att 
se berättelsen utifrån, skapar detta en övertygande känsla hos åskådaren att den 
filmiska världen är verklig (ibid.). 
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Marita Sturken & Lisa Cartwright (2009) skriver i bok Practices of looking om 
Mulveys tidigare nämnda teori. Enligt Sturken & Cartwright är en spegelbild en 
idealbild av hur en ska se ut, vara, tycka och tänka. När en ser sin spegelbild syns 
exakt vad spegeln reflekterar tillbaka, men i fantasin skapas även en bild av något 
mer. Synen på män kontra kvinnor har sitt ursprung i det icke jämställda samhälle 
som fortfarande råder i världen. Män ses generellt som aktiva, medan kvinnor ses 
som passiva. Inom film verkar den kvinnliga rollen vara oersättlig, även om 
hennes roll aldrig verkar driva historien framåt. Snarare verkar kvinnan stoppa 
upp handlingen för att visa upp sig själv, både för karaktärerna inom den filmiska 
världen men även för bioåskådarna. En stor del av den manliga blicken är 
voyeurism, som är njutningen i att se någon annan utan att själv bli sedd. Inom bio 
utövas detta bokstavligen då åskådarna sitter i ett mörkt rum och tittar på filmen 
utifrån. Kvinnans roll blir att skapa en visuell och erotisk inverkan på åskådarna. 
Detta görs genom att få åskådarna att bli engagerade i berättelsen genom 
kameratekniker som naturliga rörelser och osynliga klippningar, vilket minskar 
gränserna mellan verklighet och film. På detta sätt kan åskådaren fantisera sig in i 
de andra karaktärerna på filmen, och deras njutning av kvinnorna. En annan nivå 
av den manliga blicken är då njutningen blir riktat direkt mot åskådaren. Detta 
görs genom att visa upp sådant som man inte får ta del av i berättelsen, som till 
exempel närbilder av kvinnans kropp. Då blir kvinnan ett objekt för åskådarens 
blick och njutning (ibid.). 
 
Teorin Den manliga blicken använde jag i mitt arbete utifrån hur Mulvey (1975) 
och Sturken & Cartwright (2009) beskriver blicken från åskådaren. Dock 
applicerade jag teorierna om biofilm på fotografiska bilder. Detta gjorde att jag 
kunde använda blick, voyeurism och olika kameravinklar i läsningen av de bilder 
jag analyserade och i mitt egna gestaltningsarbete. 
 

Maskulinitet och femininitet  
Sarah Fenstermaker & Candace West (2002) skriver i boken Doing Gender, 
Doing Difference kring kön, genus och dess skillnader. Jag kommer i denna text 
att benämna doing gender som att göra genus. I västvärlden ses skillnader mellan 
man och kvinna som naturliga och bestående vilket syns i skillnader i 
fördelningen av män och kvinnors arbeten, men även i sociala sammanhang och 
strukturer där det utvecklas en differentiering mellan feminina och maskulina 
attityder och beteenden. Dessa skillnader i samhällets struktur antas grundas i de 
biologiska skillnaderna mellan könen. Trots att de flesta yrken inte har speciella 
könsbenämningar har många yrken blivit genusmärkta. Detta visar sig då 
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undantag måste märkas ifall ”fel” kön utövar yrket, så som en kvinnlig doktor 
eller en manlig fröken. Det finns en förutfattad mening om hur människor ska 
agera i olika situationer då de kommunicerar med varandra, vilket även ska 
komma naturligt utifrån vilket kön man har. På samma sätt blir maskulinitet och 
femininitet något som är flytande, men samtidigt något en individ kan agera. 
Fenstermaker & West (2002) beskriver situationen då en transsexuell kvinna med 
namn Agnes bytte kön från den manliga kropp hon var född i till en kvinnlig. 
Agnes fick då lära sig hur man uppförde sig feminint, då hon skulle bli kvinna. 
Att vara feminin är inte riktigt något som är synligt i samhället eller som går att ta 
på. Trots detta är det något som alla ska lära sig och göra naturligt, utan att agera 
en roll. Fenstermaker & West (2002) anser att finns en tydlig skillnad på 
könskategorisering och genus. Agnes könskategorisering kunde vara lite suspekt 
och tveksam, men berodde inte på hur väl hon uppfyllde de ideal och koncept som 
fanns om femininitet. Kvinnor har genom tiderna setts som icke feminina utan att 
tappa sin kvinnlighet. Men när Agnes ville agera feminint fick hon råd hur detta 
gjordes, men alla dessa handlade endast om manlig underkastelse. Hon skulle inte 
sola på husets framsida då det var stötande när hon visade upp sig för alla män 
som gick förbi. Vidare skulle hon aldrig insistera på att få saker på sitt sätt, 
erbjuda hennes egna åsikter eller kräva jämställdhet med män (ibid.). 
 
Att göra genus får enligt Fenstermaker & West (2002) människor att vara diskreta 
och välformade medmänniskor som passar in i de situationer vi hamnar i utifrån 
de förväntningar samhället har kring femininet och maskulinitet. Detta definierar 
inte könen man och kvinna, utan förväntningarna på hur dessa kön ska vara. När 
mannen i armkrok med kvinnan guidar henne över vägen agerar han manligt, 
medan kvinnan i detta fall agerar feminint då hon följer mannens uppmaning. Att 
göra genus skapar skillnader mellan man och kvinna som inte är naturliga eller 
biologiskt jordade. Dessa konstruktioner används sedan för att förstärka eller 
försvaga kön i olika situationer. På offentliga toaletter skiljs män och kvinnor åt 
trots att de har samma behov. Där har urinoaren efterkonstruerats för att skilja 
könen åt (ibid.). 
 
Hirdman (2001) beskriver hur maskulinitet och femininitet är konstruerad av hur 
media presenterar män och kvinnor. Genom att betona vikten på hur könen 
idealiskt ska bete sig och vara, skapas normer om vad som är maskulint och 
feminint. För allmänheten blir det svårt att skilja på vad som representeras av 
media och vilka ideal som de baseras på. Då medier, och främst tidningar, bygger 
sina produkter utifrån olika målgrupper byggs dessa normer på och blir allt 
svårare att upptäcka (ibid.). 
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Hermeneutik  
Enligt Torsten Thurén (2007) har hermeneutiken sitt ursprung inom 
texttolkningen, men har sedan utvecklats för att innehålla mer än bara text. Detta 
är tolkningsläran som går ut på förståelse vilket gör det möjligt för människor att 
förstå saker genom att sätta sig in i andra människors situationer, och därmed 
känna igenkännande och empati. Först då går det att föreställa sig en situation på 
riktigt, och inte bara se den utifrån och inneha en generell befrielse om varför 
något händer. Hermeneutiken vill visa på hur, säg strävan efter makt, känns och 
inte bara i intellektuella termer beskriva vad en maktkamp är. Det går att tolka 
människor, men även resultatet av deras handlingar. En hermeneutisk tolkning har 
aldrig ett rätt eller fel, utan är byggd på tolkningar och erfarenheter. 
Hermeneutiken använder förförståelse, tidigare upplevelser och minnen i dess 
tolkning av situationer. Alltså blir tolkningen olika hos olika människor, då alla 
har olika tankar och erfarenheter. En annan viktig del är att placera in tolkningen i 
rätt kontext. Det krävs en medvetenhet om kontexten ifall tolkningen handlar om 
något främmande, som en annan kultur eller tidigare punkt i historien (ibid.) 
 
Filosofen Gadamer (2002) beskriver den hermeneutiska cirkeln som en del inom 
hermeneutiken som baserar sig på del och helhet. Denna cirkel har även 
vidareutvecklas till den aletiska hermeneutiska cirkeln, som istället består av 
förståelse och förförståelse. Det gemensamma för dessa två cirklar är att de 
fungerar som en lösningsmetod på problem som vid första anblick ser olösliga ut. 
Den aletiska cirkeln används genom att en har förförståelse om något, som sedan 
går över till förståelse när ämnet blir mer påläst. Då skapas nya förförstelser om 
andra delar djupare in i ämnet som en sedan läser mer om och skapar ny 
förståelse. På detta sett arbetar sig cirkeln runt för att skapa djupare förståelse. 
Cirkeln ses även som en spiral då den skapar nya förståelser och på så sätt jobbar 
sig ner djupare i ämnet likt en spiral (Gadamer, 2002). 
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Metod 

 
Nedan kommer undersökningens metoder att redovisas. Metoden som används i 
denna studie är en kvalitativ metod, där en semiotisk bildanalys är använd vid 
undersökning av bilderna i modemagasinen. Den kvalitativa forskningsmetoden 
kännetecknas främst av dess närhet till objektet som undersöks då en vill skapa en 
djupare förståelse. Detta sker genom att forskaren placerar sig i sitt objekts 
synvinkel för att sedan med egna ord skapa en mer fullständig uppfattning. Den 
kvalitativa metoden utgår från forskaren för-förståelse och för-domar för att sedan 
genom den hermeneutiska cirkeln skapa djupare förståelse (Holme & Solvang, 
1997). Den hermeneutiska cirkeln används för att skapa ny förståelse genom att 
undersöka materialet från helhet till del, för att sedan använda den nya förståelsen 
i helheten igen (Thurén, 2007). Vidare är en gestaltning gjord utifrån en 
undersökningsprocess där även själva genomförandet beskrivs utförligt. 
Avslutningsvis redogörs urvalet, avgränsningarna och materialet i 
undersökningen.  
 

Urval och avgränsningar 
I urvalet var målet att hitta en modetidskrift som var intressant att analysera. 
Enligt uppsatsen Män och kvinnor i tidskriften Bon (Nelson & Nilsson, 2013) är 
Bon en tidskrift som inte är riktat till något speciellt kön utan skriver om ”mode 
och populärkultur som berör både män och kvinnor” (s.1). Utifrån detta gjorde jag 
valet att se hur olika maktpositioner iscensätts på modebilderna i tidskriften som 
endast innehåller kvinnor. Detta gjordes då de flesta tidskrifter i samma genre 
endast inriktar sig mot det kvinnliga könet, vilket gör det intressant att se vad som 
sker i deras visualisering då tidskriften är riktat till både män och kvinnor. Jag 
valde två nummer av tidskriften några år tillbaka i tiden och ett nyare nummer. 
Tanken var att välja två nummer som var nyare, men utifrån de begränsade antal 
årgångar på de tidskrifter som 
fanns på biblioteket valde jag 
åren 2010, 2011, 2014. Alla 
nummer är Höst eller Vinter, 
vilket jag valde utifrån årstidens 
skiftande miljö med den 
färgstarka hösten och den mörka, snötäckta vintern. I dessa tidskrifter valde jag ett 
av de modereportage som Bon själva gjort. Dessa reportage sträckte sig över 
många sidor med ett genomgående tema, och fanns i alla dessa nummer. Efter jag 
valt ett reportage i varje tidning slumpade jag en bild som fick representera hela 
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reportaget. Jag räknade hur många bilder reportaget innehöll och använde mig av 
en slumpgenerator på internet för att bestämma vilket nummer, och därigenom 
bild, som jag skulle använda mig av. Jag begränsade mig till en bild per nummer 
som fick representera reportagets övriga innehåll. Totalt valde jag ut tre stycken 
bilder till min analys. 
 

Analytiska redskap 
Ett av de analytiska redskapen jag använder mig av är bildsemiotiken där jag 
utgår ifrån Anders Marners (2009) tolkningar. Semiotiken studerar hur mening 
skapas genom tecken, medan en semiotisk bildanalys mer handlar om hur olika 
medier som konst, bild och litteratur fungerar gentemot oss människor. Det kan 
vara hur tecken tolkas hos betraktaren och vad är det som får oss att känna 
känslor, eller få vissa associationer, när vi ser olika ting (ibid.). När en bild ska 
tolkas finns det många olika parametrar som spelar in. Då alla lever och har 
erfarenheter från samma värld, så finns det vissa typer, föreställningar och 
scheman alla påverkas av från verkligheten. Detta hjälper oss att tolka bilder för 
att snabbt kunna uppfatta vad en bild betyder. Detta är det inom semiotiken som 
kallas för bildens denotation (ibid.). Inom den denotativa ytan finns det många 
olika begrepp som hjälper en att förstå både det faktiska innehållet i en bild, men 
även det bilden suggererar. De begrepp jag beskriver inom denotationen är det 
piktorala skiktet och det avbildade rummet. Utöver dessa kommer även det 
referentiella rummet, retoriken och de visuella greppen att används som analytiska 
verktyg. 
 

Det piktorala skiktet 
Det piktorala skiktet står endast för bildens innehåll som det visar sig. Här finns 
inget beskrivande, eller ytterliga betydelser, utan endast de faktiska objekten en 
ser. Exempel på detta är stol, bord, ljus, tavlor, golv och så vidare (Marner, 2009). 
 

Det avbildade rummet 
I alla bilder finns det ett uttrycksplan, avbildningsrummet, som består av färger, 
former och fläckar. Det är i detta rum som det skapas illusioner, och just denna 
illusion av en varseblibar värld kallas för det avbildade rummet (Marner, 2009). 
 

Det referentiella rummet 
När betraktaren vet vad det avbildade rummet är går det att börja sträcka sig 
utanför bilden. Till exempel går det utifrån egna erfarenheter att förlänga föremål 
i bilden som är avhuggna, eller med vår egen fantasi föreställa sig vad som finns 
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utanför det avbildade rummet. Detta kan vara både i olika miljöer eller tidpunkter, 
vad som hänt innan och efter. Något som även ofta suggereras är smak-, lukt- och 
känseldimensioner, som annars inte förkommer i bilder. Ett sätt att hitta 
information om det referentiella rummet är genom olika ikoniska tecken. Dessa 
tecken kan då fungera som indexikaliteter. En indexikalitet är baserad på 
relationerna närhet eller del/helhet, och är kopplat vidare till det rum och den 
värld som kan tänkas omge bilden. Detta gör att ett föremål från det piktorala 
planet kan suggestera någonting utanför bilden som det associeras till på grund av 
formeln närhet ger likhet. Allt detta sammanslaget är det referentiella rummet 
(Marner, 2009). 
 

Retorik  
Ordet retorik kommer ursprungligen från antikens talekonst där de genom att byta 
ut ord mot mindre förväntade kunde fånga publikens uppmärksamhet, och genom 
det skapa större övertygelse i vad som skulle berättas. På samma sätt fungerar 
bildretoriken idag. Bilder som inte är förväntade i förhållande till varandra 
sammanställs, och bryter då den förväntade normen för hur saker egentligen ska 
se ut. Dessa kombinationer skapar uppmärksamhet hos mottagaren, och genom 
det går det att skapa värdeöverförningar och nya meningar i bilden (Marner 2009). 
 
Marner (2009) utgår från Göran Sonesson retorikmodell som omfattar fyra 
dimensioner inom retoriken. Enligt honom blir bildsammanställningen i sin helhet 
retorisk ifall två av dessa dimensioner finns med (ibid.). Jag väljer att förklara de 
två av dessa dimensioner som jag använder i min analys. 
 
1. Integration 
Nolläget i retoriken beskrivs som då föremål är placerade och integrerande på ett 
förväntat sätt i livsvärlden. Dock kräver retoriken att oväntade element placeras 
tillsammans. Detta går att göra både genom att lägga till ett objekt i en bild som 
egentligen inte borde vara där, men även motsatsen då avsaknaden av det 
förväntade elementet skapar en retorisk effekt. Formeln för detta är ”närhet ger 
likhet”, vilket gör att positiva värden från bilden kan projiceras över på det nya 
objektet. Detta används ofta i reklamer, då detta är ett enkelt sätt att få nya 
värderingar på produkten som gör denna mer tillgänglig. Det kan till exempel vara 
en skogsbild med en ”onaturlig” produkt integrerad, vilken då får ta del av de 
naturliga värden skogen ger även om produkten är helt industriellt framställd 
(Marner, 2009). 
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2. Likhet och Opposition 
I denna retorikdimension fokuseras det på att skapa större likheter eller 
oppositioner i en bild än vad som är förväntat. Till exempel går det att använda 
sig av olika objekt i en bild som har en sammanhängande rytm för att skapa en 
större likhet. Detta sker ofta genom former, färger och andra former av liknande 
uttryck. För att skapa mer opposition i en bild krävs det ofta att spänning mellan 
de piktorala elementen förstärks. Det kan vara så att delarna passar ihop, men är 
placerade i fel ordning eller på fel plats. Ett annat tillvägagångsätt som ofta 
används är motsatser som förenas, som god-ond, man-kvinna, natur-kultur och så 
vidare (Marner, 2009). 
 

Intertextualitet	

Marner (2009) beskriver intertextualitet som en bild som går att koppla vidare till 
en annan bild genom till exempel en genre eller en stil. Detta kan göras genom att 
det finns referenser till andra verk i bilden som analyseras. Han skriver även att 
detta går att tolka som en bildavbildning som gäller i relation till andra verk, och 
att det i dessa fall krävs kännedom om det tidigare verket för att få förståelsen av 
intertextualitet (ibid.). 
 
Bekantgöring och Främmandegöring 
Inom retoriken finns det även två andra grundläggande principer som används, 
främst i reklamsammanhang. Dessa två löper genom de tidigare nämnda 
dimensionerna och är viktiga att ha med i bildanalyser genom retoriska verktygen. 
 
Bekantgöring 
Bekantgöring är ett verktyg inom retoriken som ger olika saker nya betydelser. 
Beroende på vilket budskap som ett företag vill förmedla med sin produkt, så 
visar man upp den i ett sammanhang som innehar det budskapet. Ofta används 
detta genom att ha en stor bild som drar till sig blickarna, med en bild av 
produkten alldeles intill. Målet är att de budskap som finns i den stora bilden ska 
ge en värdeöverföring till produkten. Detta gör att produkten i sig inte känns lika 
främmande då den får med sig de goda egenskaperna från den stora bilden. Det är 
å andra sidan viktigt att vara medveten om att det både finns en gynnad och en 
icke-gynnad tolkning av budskapet. Det är inte alltid så att mottagaren förstår 
budskapet på samma sätt som sändaren vill, vilket gör att mottagaren kan se helt 
andra betydelser i bilden än som var menade (Marner, 2009). 
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Främmandegöring 
Motsatsen till bekantgöring är främmandegöring, och är det dominerande 
retoriska greppet inom konsten. Människor har alltid en förväntning på vad ett till 
exempel konstverk ska föreställa, och om detta inte infrias uppleves något nytt 
och oväntat. Genom att omordna de vanliga rutiner och sammanhang som 
människor uppträder i och upplever, så skapas det något icke förväntat. Våra 
förväntningar infrias inte och vår upplevelse främmandegörs. Det bekanta blir 
främmande och uppseendeväckande. Detta används till exempel i reklam för att 
nå ut till nya generationer, genom att överraska och locka till sig uppmärksamhet. 
Dock kan detta vara ett verkningsmedel som är svårt för många att ta till sig, 
vilket gör att det inte alltid uppskattas (Marner, 2009). 
 

Visuella grepp 
De visuella grepp som jag främst använde mig av som analytiska redskap är 
porträttfotografiets fyra grundpelare och de fotografiska koderna. De grepp som 
går att applicera på bilderna nämns under rubriken visuella grepp i stycket 
Bakgrund. 
 

Reflektioner och förförståelse 
Jag upplever att man genom att använda visuella grepp kan visa upp makt genom 
över- och underordning. Fågelperspektivet gör objektet i bilden mindre vilket gör 
att objektet blir mindre och ser upp på den ”större”, betraktaren. Å andra sidan 
blir objekt i bilder från grodperspektivet längre och större vilket framställer 
objektet som stort och mäktigt. Jag upplever även makt visas upp genom blicken, 
genom att titta in kameran utan att le. Leendet gör att personen inte upplevs lika 
bestämd. Riktas blicken bort från kameran kan objektet ses som introvert och 
osäker på sig själv. Är blicken däremot riktad in i kameran upplevs självsäkerhet 
vilket skapar en känsla av makt. Även kroppsspråk ändrar intrycket för bilden. 
Har motivet armarna i kors skapar det makt medan armarna utsläppta inte skapar 
den känslan lika tydligt. Vidare spelar det roll hur mycket hud som visas på 
bilden. Detta upplever jag påverkar vilken blick åskådaren ser motivet igenom, 
och i vilken grad motivet blir ett objekt eller fortfarande ses som en individ. Jag 
upplever även att det spelar roll var betraktaren placeras i rumslig form. Om 
åskådaren hamnar och ser bilden utifrån får denne större känsla av makt. Om 
åskådaren istället placeras i det rummet bilden utspelar sig i är det större chans för 
en annan maktordning, helt beroende av bildens upplägg och de visuella grepp 
som använts. 
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Genomförande 
Hermeneutiken underlättade analysen av bilderna genom den hermeneutiska 
spiralen. Den gjorde det lättare för att skapa djupare kunskap då jag jobbade med 
del/helhet och förförståelse/förståelse. Detta gjorde att jag kunde hitta mönster i 
bilderna som jag plockade ut ur sammanhanget för att lära mig mer om. Sedan 
använda jag mig av dessa kunskaper på nya sätt för att skapa en djupare förståelse 
i bilden. 
 

Lathund för bildanalys 
Jag utgick ifrån Göran Sonessons lathund för bildanalys som Marner (2009) 
beskriver i Tilde ~ Rapporter från Institutionen för estetiska ämnen när jag 
analyserade mina utvalda bilder från modemagasinet. Detta gjorde jag för att ha 
en transparens i arbetsprocessen där jag analyserar alla bilder med samma 
process. Först antecknade jag intuitivt allting jag uppfattade av bilden, utan att 
använda semiotiken. Vidare använde jag tidigare nämnda verktyg inom 
semiotiken för att göra en bildanalys som jag redovisade i löpande text. 

 
Gestaltning 
I genomförandet av gestaltningen testade jag olika visuella grepp för att upptäcka 
vilka grepp som skapar makt. Utifrån detta använde jag mig av John Christopher 
Jones (1992) tre-stegs-process där han beskriver de moment som ingår i en 
designprocess; divergens, transformation och konvergens. I divergensen tog jag 
ett stort område att jobba kring där det är troligt att hitta ett resultat. I 
transformationen sker en kreativprocess där nya idéer skapas genom en lekfull 
utforskning, i mitt fall genom olika visuella grepp under fotograferingen. Då dessa 
steg är utförda sker konvergensen där ett område nu finns kvar att utforska, där 
information sedan väljs bort systematiskt för att hitta exakt rätt del. I min 
gestaltning skedde detta när jag i fotograferingen hittade de visuella grepp som 
fingerade för uttrycket jag ville ha och började sedan plocka bort grepp för att 
hitta källan till känslan (ibid.). Jag använde mig av en kvinnlig modell och 
växlade mellan grod-, normal- och fågelperspektiv. Detta testade jag i olika 
mängder, både extrema och subtila vinklar. På samma sätt använda jag objektivets 
brännvidd och kombinerade detta med perspektiven. Dessa var grunden i 
fotograferandet som jag sedan applicerade ytterligare grepp på. De grepp som jag 
medvetet mest använde mig av var ljussättning, posering, kläder och uttryck. I 
processen använde jag dessa grepp experimentellt på varandra, alltså inte i den 
fasta ordning som beskrivs i texten.  
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Ljussättning 
Först testade jag närbilder i olika ljussättningar. Jag använde flera blixtar så olika 
delar av bilden blev upplyst. Både modellen och bakgrunden var därmed ljus. 
Efter detta ändrade jag ljuset med färre lampor så modellen fick hårdare skuggor i 
ansiktet och bakgrunden blev mörkare. Jag testade efter detta en ljussättning där 
blixtljuset studsade mot en reflexskärm vilket gjorde ljuset på modellen mjukare. 
Då det även var blixtar på bakgrunden blev den vit, men skillnaden från första 
ljussättningen blev att skuggarna på modellen var mycket mjukare.  
 

Posering 
På helkroppsbilderna testade modellen att stå bredbent med höfterna rakt ovanför 
kroppen, men även stödjandes på ena höften. Jag testade även att fotografera 
modellen var i rörelse, både på stället och genom gång. Modellen vred sig sedan i 
olika vinklar så hon stod framifrån, från sidan och bakifrån. Sedan testade 
modellen att stå smalt med benen i kombination med olika lägen på armarna. Hon 
hade sedan armarna i kors, omfamnande, hägnades längs sidorna, svingades längs 
kroppen och händer i ansiktet. Dessa användes i olika kombinationer både i 
stående och sittande läge. I det sittande läget användes även armarna och 
händerna som stöd under hakan eller liggandes på benen. När modellen satt på en 
stol hade hon benen bredbent och tätt ihop, med både rak och avslappnad 
hållning. 
 

Kläder 
Jag använde mig av samma plagg i alla bilder, alltså en outfit. Modellen hade 
kläderna på olika sätt i kombination med sina poseringar. Hon hade jackan på sig, 
hängandes över axlarna och hängandes i händerna. Skjortan var helt utsläpp men 
även halvt instoppad i byxorna. Knapparna på skjortan både uppknäppta i halsen 
och nedknäppt för att skapa en urringning. I några av bilderna syntes inte jackan 
överhuvudtaget. Jag ville att bilden skulle vara ljus vilket gjorde att jag tog bort 
den svarta jackan från bilden. 
 

Uttryck 
Med uttryck beskriver jag främst ansiktsuttrycken. Blicken riktades upp, ner och 
åt båda sidorna. Modellen tittade in i kameran men blundade även. Modellen 
gjorde miner som var allvarliga, glada, förvånade, avslappnade och arga. Jag 
försökte få modellen att variera uttryck på varje bild vilket gav en stor variation 
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av bilder att välja mellan. Jag försökte även mixa olika uttryck så ögonen visade 
en sak medan minen visade en annan  
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Resultatredovisning 
 

Analys 
 

 
BON – Winter 2009/2010 
I det avbildade rummet syns en ung kvinna med långt hår, kraftigt sminkade ögon 
och målade naglar. Kläderna hon bär är en tröja, en kavaj och en kjol. På ena 
armen har hon armband, i örat hänger ett smycke och ur kavajens bröstficka 
sticker en näsduk ut. Kvinnans hy är ljus och håret är mörkblont med ljusare 
slingor. Hon står placerad mot en helfärgad ljusgrå bakgrund.  
 
Tröjan hon bär är grå och har ett mönster på bröstet gjort i vita och svarta 
paljetter. Mönstret är en öppen mun med synliga tänder vilket leder tankarna till 
ett skrik eller möjligtvis sång. Denna mun skapar en spänning genom att den 
öppna munnen står i opposition till kvinnans stänga, vilket går att tolka som att 
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hon uttrycker sig genom mode istället för genom språket. Vidare är kavajen lite 
dammig och den har uppdragna ärmar vilket tyder på att hon tagit i och lyft något. 
Kavajen är traditionellt ett manligt plagg (Brody-Johansen, 1978) vilket skapar en 
främmandegöring i bilden. Tillsammans med den silvriga kjolen som är ett 
kvinnligt plagg skapas en oväntad förening av motsatserna manligt och kvinnligt, 
vilket enligt retorikdimensionen likhet och opposition ger större spänning i bilden. 
Att det manliga plagget halvt döljer den skrikande munnen kan även kopplas till 
det patriarkala samhället där kvinnan inte alltid får sin röst hörd. Tolkningen av 
detta kan dock skilja sig åt beroende på förkunskap, då kavajen under en tid varit 
ett trendplagg för alla könen. 
 
Kvinnan tittar rakt in i kameran vilket bjuder in betraktaren till samma bildrum. 
Bildjaget är placerat i ett grodperspektiv vilket får kvinnan att se större ut och ger 
henne en överordnad position i bilden. Dock talar inte poseringen av kroppen 
samma språk, utan den böjda hållningen och de avslappnade armarna gör att 
betraktaren och kvinnan hamnar på samma nivå, ingen överordnad den andra. Då 
bakgrunden är enkel och helfärgad lägger den större fokus på kvinnan och hennes 
kropp och kläder. Ljussättningen i bilden är ljus tyder på att komma från en stor 
ljuskälla då skuggorna på kvinnan är mjuka. Detta skapar en änglalik känsla vilket 
får kvinnan att upplevas som oskuldsfull. 
 

Sammanfattning	

Trots att denna bild visuellt är avskalad finns det många detaljer att analysera, 
främst i relation med varandra. Betraktaren blir placerad i samma rum som 
kvinnan och får genom detta ingen över- eller underordnad position. Kvinnans 
kläder kan tolkas på olika sätt utifrån ett maktperspektiv. Å ena sidan bär hon 
kavajen som är ett maktplagg med ursprung som ett manligt plagg, vilket ger 
henne större pondus och ett kraftfullare intryck. Å andra sidan kan kavajen i 
kombination med tröjan tryck tolkas som nedtystande och fängslande, vilket ger 
en helt annan mening åt plagget. Sammanfattningsvis visade sig kavajen vara den 
enskilt största delen i bild som betydde mest för tolkningen av hela bilden. Hur 
bilden tolkas beror dock på vilka andra visuella grepp i bilden som kavajen ställs i 
relation med. 
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BON - Autumn/Winter 2011 
I det avbildade rummet står en ung kvinna med axeln vänd mot kameran. Hon har 
långt hår i en mittbena och tittar över axeln. Hennes tröja har korta ärmar, slutar 
strax över midjan och har ett mönster med stjärnor. Vidare har hon även en kjol 
på sig. Hennes hy är ljus och även så hennes hår. Hon står placerad mot en 
helfärgad bakgrund med en aprikosrosa färg. 
 
Tröjan är gul och hud syns i de stjärnformade hålen. Att visa hud på oväntade 
ställen är något som ofta används inom modefotografier för att skapa en spänning 
och fantasi om den nakna kroppen som finns under kläderna (Hollander, 1993). 
Kvinnan bär en röd kjol som försvinner ut till det referentiella rummet. Det är 
dock materialet som jag anser vara mer intressant än längden på kjolen. Då den är 
glansig ser den ut att vara tillverkad i silke. Silke är ett mjukt och skönt tyg som 
tillsammans med den röda färgen ger kjolen ett romantiskt utseende. Tröjan 
däremot har en rakare passform som inte är formad efter kroppen. Å ena sidan 
placeras den i opposition till kjolen då formen upplevs hårdare. Å andra sidan har 
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den samma färg som håret och skapar därmed likhet mellan dessa delar. Då tröjan 
är kort i längden förstärker var midjan går. På grund av kvinnans halvt bortvända 
kropp och kjolens tighta resår upplevs midjan väldigt smal, helt enligt samhällets 
ideal av hur kvinnans kropp ska se ut (Svendsen, 2006).  
 
Kvinnan tittar in i kameran snett över sin egen axel. Hon har blicken riktad in i 
kameran med ett avslappnat ansiktsuttryck. Bildvinkeln är från grodperspektivet 
vilket gör att betraktaren ser upp på kvinna, vilket ger henne auktoritet. Det 
flygande håret tyder på att hon är avbildad mitt i en rörelse, vilket får hennes blick 
över axeln att upplevas som nyfiken vad som händer bakom hennes rygg. En 
annan tolkning är att hon skyddar sig själv genom att vända bort kroppen från 
betraktaren. Betraktaren placeras i samma rum som kvinnan, vilket gör att hennes 
blick möter betraktarens blick som utifrån tolkning är i kameran eller fotografens 
ställe. Bakgrunden är helfärgad vilket inte placerar kvinnan i något speciellt 
sammanhang. Dock ger den varma färgen en lugn och feminin känsla, då rosa 
generellt utifrån de könsnormer dom finns associeras till tjejer. Det finns flera 
stora ljuskällor i bilden då flera sidor av kvinnans kropp är upplysta vilket även 
gör skuggorna mjuka. På tröjan syns ett starkare ljus format som en stjärna. Då 
denna ljusformation har samma form som hålen i tröjan skapas en 
sammanhängande rytm och likhet mellan ljus och kläder. I min tolkning bidrar 
denna likhet till att fokus hamnar på tröjan hål och de får även en större betydelse 
i bilden. 
 

Sammanfattning	

Denna bild var inte placerat i något speciellt sammanhang vilket gav kvinnan 
större plats i bilden. Betraktaren blev placerad i samma avbildade rum som 
kvinnan och från ett grodperspektiv vilket inte bidrog till någon objektifiering. 
Den del i bilden som jag ansåg intressantast att analysera var hennes kläder. 
Utifrån hur hennes kropp stod i relation till kläderna gick det att urskilja en tydlig 
koppling till de samhällsideal som finns kring den kvinnliga kroppen. Hennes 
posering och klädernas skapande av linjer fick hennes midja att upplevas som 
väldigt smal, vilket bidrar till objektifieringen. Även då bilden i sig inte spelar på 
kvinnan sexualitet finns det undertoner av detta genom hålen i tröjan som skapar 
åtrå genom att plantera tankar kring kroppen som gömmer sig under. Enligt min 
tolkning bidrar även den smala midjan till tankar om kroppen under kläderna, 
trots att där inte syns någon hud. 
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BON – Winter 2014 
I det avbildade rummet syns en kvinna ståendes framför en vägg gjord av stenar. 
Hon har flera lager kläder på sig och har armarna i kors. Hennes jacka har en 
textur liknande päls, kläderna under går i olika mönster och hennes kjol är 
plisserad. Hennes hy är ljus medan hennes hår är mörkt och blåser i stripor kring 
hennes huvud.  
 
Hennes de två tröjorna som syns under jackan går i olika mönster, där ena tröjan 
huvudsakligen går i rött medan den andra går i blått. I relation med varandra 
skapas en främmandegöring då dessa mönster är ovanliga att se tillsammans. 
Kjolen går även den i rött vilket knyter an till tröjan i samma färg och skapar en 
ordning för ögat i bilden. Den röda färgen bidrar även till en mjuk och romantisk 
känsla.  
 
Kvinnan titta snett åt sidan vilket placerar betraktaren utanför det avbildade 
rummet. Detta gör kvinnan till ett objekt för den manliga blicken vilket gör 
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betraktarens blick voyeuristisk. Något som bidrar till detta är den långa brännvidd 
som används. Bilden är tagen långt bort med mycket zoom vilket gör att kvinnan 
visuellt upplevs vara långt borta och omedveten om att hon blir övervakad. 
Kvinnans posering är försiktig med böjd hållning och armarna skyddande runt sin 
kropp. Även benen går tätt ihop för att göra hennes kropp så liten som möjligt. 
Detta bidrar till känslan av kvinnan som utsatt och svag. Kvinnans blick är riktad 
ut i intet vilket går att tolka som oro och rädsla. Miljön ser ut att vara i ett stenigt 
landskap vilket i det referentiella rummet kan vara placerat kring ett berg. Detta 
väcker frågan kring hur kvinnan tagit sig dit och vad hon gör där. Denna miljö 
upplevs rå och kall vilket står i opposition till hennes kläder och hennes 
omfamnande armar som ger intrycket av att hon fryser.  
 

Sammanfattning	

I denna bild ställs främst frågan kring kvinnan i förhållande till miljön runt 
omkring. Hon står själv i ett rätt och kalt landskap där hennes finare kläder med 
varma färgtoner sticker ut. Då hennes kroppsspråk tyder på rädsla och försiktighet 
upplevs hon som ett byte för den kalla naturen. I övrigt har betraktarens placering 
stor inverkan i tolkningen av bilden. Betraktaren hamnar utanför bildens 
avbildade rum vilket gör att kvinnan i bilden utsätts för en voyeuristisk blick. 
Detta gör både att kvinnan blir ett offer för en övervakande maktutövning blir ett 
objekt för mannens njutning. Bilden blir intressant genom den retoriska likhet och 
opposition som uppstår mellan bakgrundens naturligt råa känsla och kvinnans 
kläder som genom de fina tröjorna och den plisserade kjolen upplevs uppklätt. 
Dock överförs även de naturliga värdena från den vilda naturen till den fina 
kvinnan genom formeln närhet ger likhet inom retorikdimensionen Integration 
(Marner, 2009). Där upplevs pälsjackan som naturlig i sin koppling till 
omgivningen, även om pälsen i ett naturligt tillstånd bör sitta på ett levande djur.  
 
 

Gestaltning 
Resultat  
Jag använde först de visuella begrepp som jag ansåg vara centrala för mitt syfte 
och läste mer om dessa i litteraturen jag använt. Där hittade jag djupare 
information vad greppen innebar vilket jag sedan enligt hermeneutiken 
applicerade på min förförståelse. Dessa grepp tog jag sedan med mig in till 
fotograferingen. Då modemagasin oftast (Nelson & Nilsson, 2013) är riktade mot 
det kvinnliga könet använde jag endast en kvinnlig modell. Detta ansåg jag skulle 
bli intressant att jämföra med tidskriften Bon som säger sig riktas mot båda könen 
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(ibid.). Modellen fick endast använda en outfit då jag ville utforska de visuella 
grepp jag valt utifrån samma ursprungsmaterial. Detta gjorde att kläderna inte 
skilde läsningen i bilden utan jag kunde kontrollera vilket uttryck kläderna skulle 
tillföra som ett visuellt grepp.  
 
De visuella grepp som jag bestämde mig för att fokusera på var ljussättning, 
posering, kläder och uttryck. Dessa använde jag mig av i en lekfull process där jag 
använde dessa grepp tillsammans på olika sätt. Till en början fotograferade jag 
närbilder med olika ljussättningar. Då insåg jag att blicken var det medel inom de 
visuella greppen som gav mest effekt i läsningen av bilden. Om blicken var riktad 
mot kameran skapades en relation mellan betraktare och modell på samma 
våglängd, medan en blick åt sidan gjorde henne till ett objekt för den 
voyeuristiska blicken (Mulvey, 1975). Jag försökte skapa en grundläggande 
ljussättning så det visuella uttrycket i bilderna skulle hänga ihop, medan ljuset på 
detaljnivå ändras med skuggor och ljusa partier på modellen. Gestaltningens 
bilder var tänkta att passa in i ett verkligt modemagasin vilket gjorde att det 
visuella hantverket såg professionellt ut. Modellen knäppte ner några 
skjortknappar i ett försök att se var gränsen mot att spela på sex gick. Detta gav då 
insikten att urringningen var tvungen att finnas i kombination med både rätt 
uttryck och posering för att anspelningen till sex skulle synas ordentligt. Med 
denna kunskap gick det sedan att motarbeta denna läsning genom poseringar och 
uttryck som inte anses spela på sex, utan som istället anses maskulina och mäktiga 
på grund av dess frånvara av passivitet (Hirdman, 2001).  
 
Andra visuella grepp som jag började utforska var de fotografiska koderna. De 
koder jag då syftar främst på är kameraperspektiv och objektivet brännvidder. De 
olika perspektiven blev något som användes i alla bilder och som aktivt gick att 
förändra för bildens läsning. Dessa är grod- och fågelperspektivet med dess 
mellanting som jag kallar normalperspektiv. Dessa perspektiv nämns ofta som de 
medel som tydligt används i bilder för att förstärka och försvaga de olika 
uttrycken. Det som jag ansåg förvånande i de bilder jag fotograferade var att 
perspektivet gjorde mindre inverkan än vad jag trodde innan. Perspektivet bidrog 
till att förstärka och försvaga läsningen, men inte så mycket att den tog över ifall 
uttrycket och poseringen berättade något annat. Jag upplevde även att dessa medel 
gick att använda mot varandra för att skapa bilder med en mer neutral läsning. 
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Foto: Andreas Sundbom 

 
Efter dessa närbilder gick jag över till helkroppsbilder där jag använde mig av 
samma typ av ljussättning. I helkroppsbilderna fick poseringen en större roll i 
bildens läsning, främst på grund av att en större del av kroppen syntes här än på 
närbilderna. Jag lät modellen testa poseringar som både var stillastående och 
rörliga med benen brett och smalt ihop. Målet med detta var att utforska vilka 
poseringar som skapade vilken läsning i bilden. Detta försökte jag sedan använda 
tillsammans med de uttryck jag upptäckte i närbilderna för att förstärka uttrycken 
som poseringen förmedlade. Något som jag upptäckte var att det även skapade 
spännande motsättningar i bilden. Utifrån detta försökte jag sedan använda 
kläderna för att skapa bilder utifrån egna minnen av hur manliga och kvinnliga 
reklambilder brukar visualiseras. Minnesbilder som jag använda mig av var djupa 
urringningar i kvinnliga reklamer och en slängd jacka över axeln i de manliga. 
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Foto: Andreas Sundbom 

 
Att skapa helbilderna kräver mycket förarbete kring vilka poseringar och uttryck 
som ska användas och hur kläderna ska visas upp, då detta skapar stora skillnader 
på det slutliga resultatet. Inom modefotografier är fokus att framhäva kläderna i 
bilden, vilket har inverkan i val av vinklar och poseringar. Grodperspektivet 
används för att förlänga ben i bilder vilken får byxor att se proportionerliga ut. 
Dock används detta även för att få ben att se väldigt långa ut vilket kan förstärka 
de onaturliga ideal som finns i samhället. Även objektivets brännvidd spelar roll 
här då en kort brännvidd skapar effekten fish-eye där bilden förvrängs så bildens 
centrum blir större och allt utanför det mindre. Detta låter fotografen komma nära 
modellen vilket även gör att betraktaren får en närmare och intimare relation till 
motivet. När en lång brännvidd används skapas inte samma relation mellan 
kameran och modellen, då fotografer står långt borta och zoomar in. Detta kan 
göra att modellen inte upplevs ha samma kontakt med betraktaren vilket påverkar 
läsningen av bilden. 
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Foto: Andreas Sundbom 

 
Jag höll efter detta kvar samma visuella grepp förutom ljussättningen som jag 
ändra till ett mörkare ljus. Något jag upplevde var att de ljusare bilderna med ljus 
bakgrund och mjukare skuggor i ansiktet, gav ett mer feminint och ljuvt uttryck. 
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Detta grundar sig i det rena i vitt, det änglalika. Det hårda ljuset med mörkare 
bakgrund och hårdare skuggor skapade å andra sidan ett mer maskulint uttryck. 
Detta får ansiktsdraget att bli hårdare och frångår det änglalika som kopplas till 
femininitet. Jag upplevde det svårare att använda de övriga visuella grepp 
ljussättningen inte var lika neutral som på de ljusa bilderna, då den maskuliniteten 
som uttrycks i de mörka bilderna tolkas över till överordnad maktposition. För att 
skapa underordning i dessa bilder krävdes det att dessa medel var tvungna att 
överdrivas för att skapa den känslan. På samma sätt upplevde jag samma 
komplikation i den ljusa ljussättningen, fast tvärtom. Denna komplikation skapade 
dock nya och intressanta uttryck i bilden som får betraktaren att tänka till lite 
extra. 
 

 
Foto: Andreas Sundbom 

 
En annan del som jag experimenterade med var vilken posering modellen gjorde i 
sittande position. Hållningen på kroppen och placeringen på benen skapade stor 
skillnad i vilken läsning bilden fick. Något annat som tydligt skapade över- och 
underordning var hur poseringen skyddade kroppen. Modellen kan hålla armarna 
runt omkring sig vilket skyddar kroppen, vilket gav intryck av rädsla och 
försiktighet. När modellen satt brett med benen och en avslappnad hållning 
skapades istället en känsla av självsäkerhet och pondus, vilka är starkt kopplade 
till maskulinitet. Frågan är om denna insikt bidrar till känslan av överordning 
utifrån det patriarkala samhället, eller om poseringen i sig visar på styrka och 
makt då modellen inte är rädd för att visa upp och blotta sig. Att maskulinitet och 
överordning kopplas ihop är ett samband som jag genomgående har dragit i mina 
bilder.  
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Diskussion och slutsats 
 
Denna studie undersöker iscensättning av makt och mode i bild. Syften med 
studien var att undersöka på vilket sätt makt iscensätts på bilder i tidskriften Bon, 
men även vilka fotografiska tekniker och grepp som används för denna 
iscensättning. Min förförståelse var att det fanns visuella grepp som ensamma 
kunde påverka läsningen av bilden. Jag trodde att bilden alltid fick en iscensatt 
överordnad makt om bilden var tagen ur grodperspektiv, ifall modellen tittade in i 
kameran utan att le, stod med armarna i kors eller var placerad i samma rumsliga 
form. Flera av dessa visuella grepp visade sig i resultatet stämma, men de kunde 
själva inte förmedla iscensättningen av makt. I resultatet visade det sig att det 
krävdes att flera komponenter i bilden berätta samma sak för att rätt resultat skulle 
nås. Detta blev synligt när jag i min egna gestaltning försökte experimentera med 
dessa visuella grepp. Jag utgick ifrån porträttfotografiets fyra grundpelare där jag 
både gav alla pelare samma uttryck, men även arbetade med motsättningar. Något 
som tydligt framgick där var hur viktigt blicken är i bilden. Med blicken menar 
jag inte endast modellens blick på bilden utan även vilken blick betraktaren ser 
bilden med. Placerades betraktaren utanför bildens rum blev blicken voyeuristisk 
vilket gjorde modellen till ett omedvetet objekt som fanns till som njutning för 
betraktaren (Mulvey, 1975; Sturken & Cartwright, 2009). Detta gjorde att även 
om bilden var tagen ur grodperspektiv eller med en kraftfull posering blev 
modellen endast ett objekt för den manliga blicken och patriarkalt underordnad. 
Denna typ av bild gick även att tolka ur ett maktperspektiv där modellen var själv 
i bilden och inte visste ifall någon övervakade henne. Detta blir en indirekt 
utövning av makt från åskådaren där modellen beter sig utifrån vetskapen att hon 
kan vara övervakad (Larsson & Fagrell, 2010). Detta anser jag bidrog till den 
voyeuristiska blicken och förstärkte modellens roll som objekt. 
 
Hur modellen blick var placerad hade även det stor påverkan på läsningen i 
bilden. I min förförståelse trodde jag det var svart eller vitt. Var blicken riktad in i 
kameran berättade den en sak, medan då den riktades på något annat sätt berättade 
något annat. När jag började analysera bilderna insåg jag att detta inte stämde 
utifrån min förförståelse då Nelson och Nilsson (2013) i sin analys av 
personreportage i Bon diskuterade kring att männen oftast utövade överordnad 
makt genom att titta bort från kameran medan kvinnorna såg in i kameran och var 
jämställda med läsaren. Utifrån detta kunde jag i min gestaltning testa vad det var 
som gjorde att en blick riktad in i kameran iscensatte olika maktpositioner i olika 
bilder. I gestaltningsarbetet experimenterade jag och modellen kring olika 



  

 40 

poseringar och uttryck som kunde iscensätta över- och underordnad, där vi 
omedvetet utgick från maskulint och feminint. Något som går att se när jag 
studerar bilderna i efterhand är hur poseringarna aldrig representerar hur män eller 
kvinnor rör sig i det riktiga livet. Inte heller är skillnaderna i de manliga och 
kvinnliga poseringarna något som har en biologisk förklaring. Dessa ideal av hur 
män och kvinnor ska vara och bete sig, i detta fall genom posering, är endast 
konstruerade förväntningar som samhället läst sig anse som normala 
(Fenstermaker & West, 2002). Denna konstruktion av maskulinitet och 
femininitet kopplades direkt ihop med makt utifrån hur män och kvinnor tidigare 
presenterats i bilder där män ofta får ses som heroisk och betydelsefullt subjekt 
medan kvinnor endast får sin karaktär och femininitet i förhållande till män 
(Hirdman, 2002). Allt detta utifrån den patriarkala ordningen som byggts upp 
genom historien där genom män ses som överordnade kvinnor (Larsson & 
Fagrell, 2010). 
 
Att diskutera kring makt i bild upplevde jag väldigt komplext då det inte riktigt 
går att sätta fingret på vad som exakt visar upp vad, då allt förändras i relation till 
varandra. Två andra delar utöver de visuella greppen som gav förståelse kring 
iscensättningen av makt är kläderna och kroppen. Kroppen har över tid utvecklats 
till ett sätt för individen att uttrycka sin identitet (Svendsen, 2006). Vidare är det 
svårt att analysera kroppens betydelse i modebilder utan att väga in klädernas 
betydelse i relation till kroppen. Kläder och mode kan ses som en förlängning av 
kroppen där den skapar nya uttryck och möjliggör skapandet av en tydlig identitet 
(ibid.). Då att vara påklädd är standarden i västvärlden (Hollander, 1993) står även 
den nakna kroppen i relation till kläder genom de plagg som vi tror tidigare 
funnits på kroppen. Något som jag såg i de bilder från Bon som jag analyserade 
var motsatsen, den nakna kroppen som gömmer sig under kläderna. Genom att på 
väl valda ställen på modellen visa hud skapas en sexuell attraktion utan att bilden 
i sig är sexuellt laddad (Wilson 1989). Genom att endast visa upp lite hud skapas 
en bild hos betraktaren av vad som finns under, då nakenhet är något alla vet hur 
de ser ut. Detta gör att kroppen under kläderna blir mer lockande än själva 
nakenheten som i relation till sex ofta associeras med skam (Hollander, 1993). Jag 
upplever att detta främst sker på bilder på kvinnor riktade till kvinnor där den 
nakna huden planterar en idé och en fantasi kring det kroppsideal som gäller, utan 
att kroppen ses som sexuell vilket en helt naken kropp skulle kunna tolkas som. 
Som jag tidigare nämnde står den konstruerade femininiteten i relation till män 
och maskulinitet, vilket gör att kvinnor enligt normen ska se ut på ett visst sätt för 
att vara klara samhällets krav på femininitet. Kroppsidealen har genom historien 
förändrats och formats av modet. Idag är det ideal för kvinnor som syns i 
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modebilder att vara så smal som möjligt. Redan smala modeller retuscheras ner 
till ännu smalare versioner av sig själva vilket skapar ett ouppnåeligt ideal 
(Svendsen, 2006). Att skapa denna förväntning på hur någon ska se ut ses enligt 
Larsson & Fagrell (2010) som en maktutövning. Trots att debatten kring att 
kvinnor själv ska få bestämma hur deras kroppar ser ut finns denna överordnade 
makt som sätter ribban för vad som är normalt. Det är ok att se ut som man vill, så 
länge det sker inom de förväntningar samhället har kring kroppsideal. I analysen 
av bilderna från Bon syntes en tydlig genomgående tråd i modellernas kroppar. 
Trots att större delen av kropparna var täckta med kläder avslöjade ändå bilderna 
hur kroppen under ser ut. På bilden från Autumn/Winter 2011 sker detta tydligt 
där naken hud syns i hål på tröjan och där midjan är tydligt märkt, vilken i 
förhållande till den större tröjan ser extremt smal ut. Trots detta var det inte något 
jag reagerade på vid den första läsningen av bilden, något jag upplever är på 
grund av det enorma utbud av dessa bilder som finns. Jag blev inte förvånad 
längre eller ansåg att det var något ovanligt. Normaliseringen av den smala 
kroppen på bild upplever jag har gjort många avtrubbade vilket gör att det inte 
ifrågasätts. På samma sätt som korsetter och den omänskligt smala midjan tidigare 
i historien var det perfektet idealet, trots dess ohälsa för kroppen, är den smala 
kroppen det kroppsideal som är tydligast (Svendsen, 2006). Från ett 
maktperspektiv kan även detta ses som kvinnan underordnad mannan då detta 
skapats utifrån mannens syn på en attraktiv kropp, som enligt teorin ”de skiftande 
erogena zonerna” (Wilson, 1989, s.94) förändras över tid då männen blir mätta. 
På grund av detta söker kvinnan nya former för att behaga mannen och därmed 
skapa sin femininitet och så fortsätter det genom tiden.  
 
Utifrån studiens resultat går det att se mönster i vilka visuella grepp som ger störst 
inverkan på bilden iscensättning av maktpositioner. För även om jag tidigare 
nämnde att alla visuella grepp och fotografiska koder står i relation till varandra så 
finns det vissa som är enklare att experimentera med och som får större resultat. 
Blickriktningen anser jag vara det grepp som har störst användningsområde. 
Blicken förkommer i tidigare studier som visar på olika resultat, vilket gör blicken 
användbar. Den ger störst effekt i relation till andra grepp, som ansiktsuttryck och 
ljussättningen, vilka tillsammans kan berätta en historia genom att endast 
innehålla ett ansikte. Vidare har poseringen en viktig roll för uppvisandet av 
maktpositioner och då främst i relation till de konstruerande och förväntade 
idealen och normerna som samhället har på individen. Jag kom fram till att de 
posering som ansågs vara maskulina var även de som visade upp en överordnad 
makt. När min kvinnliga modell skulle posera för att framhäva detta utgick vi från 
typiskt manliga posering med armarna i kors och benen brett isär. Trots att dessa 
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inte har något med män att göra, utan snarare en konstruerad maskulinitet, var 
detta tankegångarna trots att modellens endast betedde sig självsäkert och 
bestämt. Vidare upptäckte jag i min analys av bilderna i Bon att det finns delar 
utöver de visuella greppen som betyder något för iscensättandet av 
maktpositioner. Utan kläderna och kroppen i bilden faller de visuella greppen för 
makt platt. Det är kroppen som uttrycker en känsla, med kläderna som en 
förlängning av detta uttryck. Detta gör denna minst lika viktig i diskussionen 
kring makt, där kroppsideal har en stor del i modebilder.  
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Bilaga	1	

Stegen som användes från lathunden är: 
Denotation: Piktoral betydelse (=det avbildade rummet) 
Denotation: Plastisk betydelse. Jämför plastisk och piktoral betydelse vad gäller 
likhet och skillnader. 
Indexikaliteter till ett vidare referentiellt rum. Vad händer utanför bilden? 
Retorik: Om möjligt visa tema och rema-relationer.  
Intertextualiteter 
Relationer mellan sändare och mottagare: Grad av främmandegöring och 
bekantgöring. 
(Marner, 2009) 
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