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Abstract  

Denna studie granskar hur perspektiv på femininitet manifesteras i kvinnliga fotografers 
bilder av andra kvinnor på Instagram. En av de fundamentala drivkrafterna som kvinnliga 

fotografer på medieplattformen Instagram uppvisar i sitt arbete, är att förmedla ett 

kvinnligt perspektiv på världen. Genom kvalitativ semiotik undersöker studien de möjliga 
betydelser kring femininitet som går att utläsa i bilder vars teman berör upplevelsen av att 

vara kvinna. Den lyfter frågan om det egentligen finns ett enhetligt kvinnligt perspektiv - 

och i så fall, hur tar det sig uttryck? Resultaten indikerar att vad som definierar de kvinnliga 
blickarna i dessa bilder kan tolkas på ett antal sätt - som internaliseringar av patriarkala 

strukturer, som försiktiga brytanden mot normer av representationer av kvinnor i media, 

eller som ironiserande satirer. Men även att det finns en kvinnlig erfarenhet, som handlar 
om att växa upp som kvinna, bemötas och leva som kvinna, som syns i dessa fotografers 

arbete. 

 
 

This study looks at how perspectives on femininity are manifested in female 

photographers’ images of other women on Instagram. One of the fundamental incentives 

that female photographers on the media platform Instagram show in their work is to 
convey a female perspective on the world. Through qualitative semiotics, the study 

explores the possible meanings about femininity that can be deduced in images with 

themes concerning the experience of being a woman. It raises the question of whether 
there actually is a homogenous female perspective - and if so, how is it expressed? The 

results indicate that what defines the female gazes in these images can be interpreted in a 

number of ways - as internalisations of patriarchal structures, as careful breaches against 
norms of female representation in the media, and as ironic satires. But also that there is a 

female experience that is about growing up defined as a woman— being treated as and 

living as a woman — that is visible in the work of these photographers. 
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1. Inledning 

Människokroppen kan betyda oändligt många saker när den porträtteras i bild. Detta är en 

tanke som vi tog fasta på tidigt i forskningsprocessen, då vi analyserade fotografier tagna av 

kvinnor, på kvinnor. Kroppen kan användas för att skapa visuell njutning, för att förmedla 

politiska budskap, eller som verktyg för att ifrågasätta och omdefiniera de konceptuella 

kartor som är grundpelare för vår kultur. Kvinnokroppen har ofta använts i fotografi för 

att förmedla idéer om femininitet och kvinnlighet, och ibland verkar det rentav som att den 

inte kan vara närvarande alls utan att bilden tolkas utifrån dessa teman.  

Som kvinnor aktiva på sociala medier känner vi själva av detta i våra vardagliga liv, 

som kantas av bildflöden och digital fotojournalistik. Vi värdesätter att kunna uttrycka oss 

fritt och ifrågasätta de riktlinjer vi upplever kring våra kroppar och identiteter, samtidigt 

som vi funderar över problematiken i våra egna bilder i relation till den traditionella 

femininitetens många konnotationer. Inspirerade av fotografer som med sin konst vill 

förmedla ett kvinnligt perspektiv på livet började vi fråga oss själva om det verkligen fanns 

en enhetlig kvinnlig blick. Vad skulle göra att den skilde sig från alla andra blickar, och 

varför? Hur kommer det sig att en bild på en kropp kan ses som befriande eller skamlig 

beroende på vem man tillfrågar?  

Från att representationen av kvinnan tidigare ägt rum genom mannens blick, i 

fotograferad bild inte minst, har nya plattformar för visuell kommunikation och ökad 

tillgänglighet till mobilkameror gett fler möjligheten att representera sig själva och andra i 

ett offentligt rum genom fotografi. Det har inte minst gjort det möjligt för kvinnor att 

fotografera sig själva och andra kvinnor. I ett utforskande av den egna blicken och det 

kvinnliga perspektivet i kontrast till det manliga, som genom historien tenderat att 

sexualisera, begränsa, och objektifiera den kvinnliga formen i fotografi och film, samlas 

kvinnliga fotografer på Instagram för att skapa någonting nytt utifrån sina egna blickar.  
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2. Syfte och frågeställningar 

Under det senaste decenniet har den fjärde vågens feminister i allt större utsträckning 

förflyttat sina debatter och diskussioner till sociala medier som Instagram och Facebook. 

Dessa plattformar har blivit platser att utöva aktivism genom fotografi, och erbjuder en 

ingång för kvinnor världen över till en profession som traditionellt sett dominerats av män; 

fotografyrket. En viss grupp kvinnliga fotografer använder bilden som verktyg för att 

diskutera världen utifrån vad de själva definierar som ett kvinnligt perspektiv; eller ett 

perspektiv som utmanar traditionella synsätt på femininitet.  

Vår studie undersöker hur ett antal kvinnliga fotografer på Instagram arbetar med att 

konstruera och ifrågasätta idéer kring femininitet i sina bilder. Vi analyserar främst vilka 

visuella strategier och uttryck som används eller undviks i bilderna för att diskutera dessa 

teman, och vad som kan sägas karaktärisera fotografernas perspektiv. Vi problematiserar de 

ideologier om femininitet som denna porträttering indikerar.  

 

2.1 Syfte 

Genom semiotisk bildanalys kommer vi att undersöka hur kvinnor som utger sig för att 

fotografera utifrån ett kvinnligt perspektiv porträtterar andra kvinnor på Instagram.  

 

2.2 Frågeställningar 

För att ta oss an studiens syfte och nå fram till relevanta insikter i vår analys, följer här de 

tre frågeställningar som utgör grunden för vår undersökning.  

  

• Vad karaktäriserar de perspektiv genom vilka kvinnliga fotografer representerar sig 

själva och andra kvinnor idag? 

• Vilka representationer av femininitet förmedlar de kvinnliga fotograferna i bilderna? 

• Hur kan bilderna förstås utifrån teoretiska perspektiv kring femininitet och 

representation? 
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3. Kontextualisering 

Från tiden då René Magrittes berömda målning “Ceci n’est pas une pipe” var med och 

förändrade synen på förhållandet mellan bild och verklighet, har ifrågasättandet av 

fotografiets makt att återge verkligheten varit fotografers konstanta följeslagare. Det är en 

fråga om förtroende, säger somliga, och pekar mot fotografens håll - vad är agendan, vilken 

vinkel användes, hur väljs motivet, och i vilket sammanhang skapas bilden? Andra menar 

att fotografiet är och alltid kommer att vara resultatet av ett subjektivt gestaltande, oavsett 

hur sant eller fabricerat det utger sig för att vara (Bergström, 2003).  

I den västerländska kulturen läggs allt större vikt vid makten att kunna representera 

sig själv i digitala medier, som individ eller som del av en underrepresenterad eller utsatt 

grupp. Ofta hyllas möjligheten för minoriteter, som tidigare representerats i media genom 

utomståendes ögon, att själva ta kontrollen över sitt identitetsskapande och sin 

representation online. Det exempel vi tar fasta på i denna studie sker på medieplattformen 

Instagram, där kvinnliga fotografer använder bilden som verktyg för att porträttera andra 

kvinnor och sig själva. Deras uttryck karaktäriseras av tydliga ställningstaganden kring blick 

- ett framhävande av det egna perspektivet i motsats till traditionell porträttering av 

kvinnor, som ofta skapats av män, för män. Specifika hashtaggar utgör rum på Instagram 

för kvinnor att utforska teman bortom en annans blick, vilket har gett upphov till en genre 

av fotografi inom vilken normkritik och representationsfrihet är vanliga ämnen. Vad som 

utgör den kvinnliga blicken är dock även i dessa kretsar omstritt, då långt ifrån alla bilder 

som hävdar tillhörighet till denna kategori är feministiska uttryck, och kan påminna om 

eller vara identiska med traditionell objektifiering av kvinnan. Somliga menar att det är ett 

litet och subtilt steg mellan den klassiska manliga blicken och att vara normkritisk i sitt 

fotografi - andra menar att detta endast är förklädd sexism (Sveriges Radio, 2017a). 

Feministiska forskare har länge granskat hur kvinnlig representation fungerar i 

digitala medier, och intresserat sig för diskrepansen mellan självobjektifiering online och 

makten att ta kontroll över sin självrepresentation. Fokus inom detta område är ofta 

kvinnliga medieproducenters egen självrepresentation online, men det bortser från de 

kvinnliga fotografer som porträtterar andra kvinnor för att förmedla sina tankar. Genom 

vår studie hoppas vi kunna bidra med nya insikter om hur kvinnliga fotografer på 

Instagram förmedlar sina perspektiv på normer kring femininitet och synen på kvinnan i 

bild. 
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4. Forskningsöversikt 

I detta kapitel ämnar vi sätta vår studie i ett större sammanhang genom att redogöra för 

och diskutera tidigare forskning inom området. Den forskning som har bedrivits om 

representationen av kvinnor och ett kvinnligt perspektiv är extensiv (Carson & 

Pajaczkowska (red.) 2001:105), och det är värt att poängtera att vad vi kommer att ta upp är 

en knapp bråkdel av allt som finns att tillgå. De artiklar vi har valt ut behandlar teman som 

är relevanta för vår studie, och kommer att hjälpa både oss och läsaren att få en 

grunduppfattning om centrala ämnen och problem inom forskningsområdet. Artiklarnas 

relation till varandra utforskar vi genom att dela upp dem efter respektive tema. Större 

klarhet om vår studies positionering och plats i detta fält kommer att uppnås när vi 

beskriver vad som studerats av vem, hur de har genomfört sina studier, och vilka resultat 

de har fått.  

4.1 De kvinnliga blickarna  

I artikeln #girlgaze: photography, fourth wave feminism, and social media advocacy analyserar 

Roxandra Looft (2017) det sociala medie-projektet girlgaze som startades 2016. Tanken med 

projektet var att skapa en plats för kvinnor att dela sina fotografier tagna utifrån en kvinnlig 

blick, inom en profession som traditionellt dominerats av män och deras blickar (Looft, 

2017). På girlgaze hemsida belyser de målet med #girlgaze-hashtaggen: att lyfta “hur tjejer 

ser världen”. Looft ifrågasätter vilken “sanning” om tjejers värld ett medium som kameran 

egentligen kan förmedla. Genom att titta på girlgaze-bilder frågar sig Looft om det ens finns 

en girlgaze eller om det endast är en internalisering av patriarkala ideal. Förutom att utmana 

könsstrukturer, säger sig girlgaze-projektet vilja främja etnisk diversitet genom att lyfta 

fotografer från geografiskt underrepresenterade populationer - en förhoppning som Looft 

ifrågasätter genom att peka på projektets brist på hänsyn till klass och socioekonomiska 

faktorer. Trots projektets påstådda inkluderande och gränsöverskridande karaktär, faller 

marginaliserade grupper mellan stolarna i den binära uppdelningen av manlig och kvinnlig 

blick då blicken som förmedlas är vit. Looft menar att girlgaze till viss del fortsätter att 

reproducera vad de själva kritiserar: en profession där en grupp privilegierade har makten 

(Looft, 2017).  

Även ‘'Pro'Sobopha (2005) reflekterar i sin studie The body: gender and the politics of 

representation kring genus, etnicitet, representation och marginalisering när hon belyser två 

sydafrikanska konstnärer som med sina kroppar som motiv utmanar den västerländska 

konsthistoriens representation av kvinnan. Även i denna studie betonas hur 

representationen inte bara bedöms av en “manlig blick” utan en vit och hegemonisk sådan. 

Den diskuterar huruvida konstnärernas representation av sina kroppar utmanar normer 

eller endast spelar den vita konstindustrin i händerna (‘'Pro'Sobopha, 2005), och tittar på 

hur intentionen bakom kvinnornas representation av sig själva överensstämmer med 
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publikens tolkningar. Detta i kombination med Loofts analys av girlgaze tar oss ett steg 

närmare att förstå hur sociala myter om kvinnan reproduceras när kvinnor porträtterar 

andra kvinnor på Instagram.  

Ett annat perspektiv på den kvinnliga blicken återfinns i Reina Lewis (1996) bok 

Gendering Orientalism; race, femininity and representation. Bokens grundtes vidhåller att kvinnors 

produktion av imperialistiska målningar under artonhundratalet skapade ett sätt att se på 

orienten som både upprätthöll en känsla av differentiering mellan kulturer och utmanade 

västerländska antaganden om orientens annorlundaskap, genom att uppvisa likheter mellan 

väst och öst (Lewis, 1996: 3, 4). Lewis väljer, precis som 'Pro'Sobopha, att granska 

betraktarens syn på den kvinnliga blicken för att utläsa vilken roll den haft i ett historiskt 

narrativ. Studien underbyggs med hjälp av en kvalitativ analys av kvinnliga konstnärers 

imperialistiska målningar och konstkritikers uttalanden om dessa målningar. I likhet med 

'Pro'Sobopha och Looft ser Lewis både en strävan efter inkludering och en differentiering i 

den kvinnliga blicken. Hon adresserar en tendens att se kvinnors representativa målningar 

av Orienten som sanningsenliga, dock inte på grund av någon slags medveten vetenskaplig 

kunskap, utan på grund av att kvinnans kunskaper anses vara baserade på praktisk 

erfarenhet och en naturlig empatisk förmåga. Dessa kvalitéer används för att särskilja och 

berömma den kvinnliga blicken, samtidigt som det är skälet att den avfärdas som ensidig 

och inte tillräckligt objektiv. Lewis finner att kvinnor tillskrivs en halv-auktoritär blick, 

baserad på erfarenhet och sympati, och att den ställs underlägsen den manliga blickens 

“vetenskapliga objektivitet” (a.a.:178, 180). 

Looft, Lewis och 'Pro'Sobopha diskuterar således hur olika blickar värderas, hur de 

spelar roll i vår tolkning av bilder och av kvinnliga medieproducenters arbete i samhället i 

stort. De diskuterar hur åtskillnad och inkludering kan manifesteras genom en blick, hur 

blicken särskiljs och kategoriseras, och varför detta kan vara problematiskt. Deras 

diskussion återkommer i vår studie då vi undersöker manifestationer av kvinnliga 

fotografers perspektiv på femininitet och kvinnlighet. 

4.2 Medieproducentens roll 

Marie Celeste Kearney (2006:3) ringar i sin studie Girls Make Media in hur flera olika 

ideologier om identitet påverkar unga kvinnors medieproduktion och deras tillgång till 

medieteknologier. Hon lyfter maskuliniseringen av kameran och rollen som filmregissör 

som en anledning till att unga kvinnor inte har haft en större plats i filmindustrin, och 

menar att spridningen av feministisk ideologi, billigare teknik, och utbildningsprogram om 

media, har tillåtit dem att få större tillgång till och erkännande i filmskapandets värld idag. I 

analyser av filmer skapade av unga nordamerikanska kvinnor drar Kearney paralleller 

mellan filmernas vanligt förekommande teman såsom kroppsuppfattning, skönhetsideal 

och sexuella eller interpersonella relationer, och den enorma uppmärksamhet samma teman 

ges i kommersiella medier som riktar sig till unga kvinnor. Trots att en del av de 
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analyserade filmerna vid första ögonkastet kan verka underbygga traditionella 

genusstereotyper, ser Kearney att de går utanför det stereotypa narrativ som återfinns i 

kommersiella medier för att istället utmana ideologier om sexualitet, genus, ras, etnicitet, 

och funktionsvariationer. Hon fastslår att unga kvinnors medieproduktion utvecklar en 

girlgaze som expanderar och utvidgar kvinnors representation i offentligheten (a.a.).  

Ett annat perspektiv presenteras i artikeln Pix and Clicks: Photography and the New 

‘Digital’ Domesticity av Harriet Riches (2017), som reflekterar över de narrativ om den 

kvinnliga fotografen som återfinns i fotomagasin och nutida digitala medier. Hon kopplar 

en social rörelse på Instagram och Pinterest som kretsar kring gör-det-själv-slöjd, bakning, 

inredning och hemmaliv, till en tendens genom historien att reducera kvinnors fotografiska 

arbete på ett sätt som placerar det i vardagen och inom hemmets fyra väggar. De 

kontemporära fotomagasin hon granskar framhäver de ytligaste aspekterna av traditionell 

femininitet och utövar rubricering som lätt skulle kunna misstas för ett modemagasin - tips 

om uthålliga sminkprodukter för långa dagar bakom kameran, “tio bilder du måste ta på 

alla hjärtans dag”, guider tillägnade bebis- och bröllopsfotografi. Denna roll som skapas 

och återskapas av fotografer själva i digitala medier idag, menar Riche, förpassar kvinnors 

fotografi till familjelivet och upprätthåller gamla normer, värderingar, och 

könskonstruktioner.  

Kearney och Riches slutsatser är intressanta i förhållande till vår studie då de 

påminner om att kvinnans roll som medieproducent genom historien sett annorlunda ut än 

idag. De visar två skilda perspektiv på hur kvinnors medieproduktion idag både kan anses 

bryta mot och reproducera ideologier om den traditionella kvinnorollen, något som även vi 

kommer att ta med oss i reflektioner över fotografernas roll. 

4.3 Friheten att själv kunna välja 

Rosalind Gill (2003) utforskar i sin artikel From Sexual Objectictification to Sexual Subjectification: 

The Resexualisation of Women’s Bodies in the Media hur kvinnor går från att vara objektifierade 

till att frivilligt välja att objektifiera sig själva. Från att kvinnor kämpat för att inte bli 

porträtterade som objekt, sexualiserade och förminskade till storleken av sina bröst menar 

hon att kvinnor idag väljer att framställa sig själva på det här sättet. Hon hävdar att vad 

som skiljer sig mellan 60 och 70-talets sexualiserade representation av kvinnor och dagens 

är att det som sker idag är en motreaktion mot feminismen, vilket gör det hela mer 

problematiskt än om det endast hade handlat om att rätta sig efter rådande ideologier. För 

att påvisa detta använder Gill t-shirts med sexuella budskap som exempel. Hon menar att 

för att förstå varför unga tjejer väljer att köpa en tröja som säger “fcuk me” eller “up for it” 

måste det ses i relation till ett större skifte i hur unga kvinnor representeras i media. Gill 

lyfter i sin artikel den kontextuella aspekten av att detta sker i en tid när kvinnor kan göra 

vad de vill, med framtidsutsikter där värderingarna är feminina, aspekter som också gjort 

representationen av kvinnor svårare att kritisera (Gill, 2003). Samtidigt som vi matas med 
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ett Girlpower-ideal om kvinnlig framgång, framställs kvinnors kroppar som sexuella objekt. 

Gill föreslår att det vi ser är en konstruktion av nya femininiteter där kvinnor fortfarande 

framställs som sexuella objekt, men nu även som självständiga, aktiva och sexuellt 

självsäkra. Gill drar slutstatsen att vi befinner oss i ett skifte där sexuell objektifiering 

övergår i sexuell subjektifiering, ett skifte som hon menar syns tydligt i media. En kvinna 

som inte passar in mallen som åtråvärd med ett attraktivt yttre, smal och hårlös kropp 

exkluderas dock från representationen. Gill ser inte detta skifte som - vad som inom 

postfeminismen framhävs som en frihet för kvinnor att själva välja skönhet för att må bra - 

utan som en djup internalisering av den manliga blicken (a.a.). 

I studien Becoming Women : The Embodied Self in Image Culture diskuterar Carla Rise 

(2014) relationen kvinnor utvecklar till sig själva och sin kropp i en bilddominerad värld. I 

intervjuer med nästan hundra unga kanadensiska kvinnor undersöker Rise deras övergång 

till att vara kvinnor - deras identitetsskapande, kroppsuppfattning, självbild och 

motreaktioner till rådande ideal i en bildkultur där skönhet värderas högt och kroppen står i 

fokus. Genom att titta på den första generationen som vuxit upp med teknik som 

möjliggör för visuella uttryck, kunde Rise se hur kvinnorna influerats av den visuella 

kulturens hegemoniska budskap även om de också påverkats positivt av feminismen som 

bidragit med verktyg för att stå emot förtryck och exkludering. Rise har studerat kvinnor 

som vuxit upp mellan den andra och tredje vågens feminism, och som av olika anledningar 

inte blivit introducerade eller haft samma tillgång till feministiska idéer. Studien följer ett 

intersektionellt perspektiv där diversiteten bland kvinnor är i fokus. Rise kommer fram till 

att informanterna trots ett begränsat åldersspann ändå verkar ha skilda upplevelser av 

samma sak. Hon kunde också se att informanter som avviker från en vit norm samt 

informanter med funktionsvariationer upplevde ojämlikheter och svårigheter som de som 

passade in i idealet inte erfarit. Vad alla informanter i hennes studie delade var 

uppfattningen om att deras kroppar skulle bli betraktade. Genom visuella medier lär sig 

kvinnor identifiera sig med betraktaren och blir därmed medvetna om att de är eller kan 

komma att bli objekt för en annans blick (a.a.).   

Precis som Gill är Rise kritisk till det postfeministiska perspektivet där ojämlikhet är 

passé och kvinnors relation till sina kroppar präglas av neoliberalistiska tankar om friheten 

att välja och själva ha makten. Liksom Gill ifrågasätter varför resultatet alltid blir detsamma 

- en hårlös, smal midja och fast rumpa - om kvinnor själva har friheten att välja (Gill, 2003), 

kritiserar även Rise hur kvinnor som inte följer idealet straffas (Rise, 2014). Rise kunde se 

två dominerande alternativ som kvinnorna hade för att hantera kroppsnormen: att ändra på 

sina kroppar eller att förändra situationen vilket ofta handlade om att trotsa rådande ideal 

eller arbeta med sin självbild. Ingen var en passiv mottagare av bilderna de matas med, utan 

antog olika angreppssätt beroende på deras personliga bakgrunder och den sociala situation 

de befann sig i. De hittade alla sina sätt att förhålla sig till och motarbeta förväntningarna, 

där feminism både varit stöd och begränsning. Vissa utvecklade intresseområden såsom 

politiskt engagemang, kreativa uttryck eller sport samt en medvetenhet och kritiskt 
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förhållningssätt till föreställningar om den kvinnliga kroppen. Några upplevde dock att det 

med medvetna och kritiska förhållningssättet kunde göra dem splittrade och de drogs 

mellan att vara den medvetna feministen och den feminina, åtråvärda kvinnan. Rise hävdar 

att det krävs en omvärdering av vad som är “normalt”, där fokuset borde förflyttas från att 

förändra de kroppar som inte passar normen till att förändra sociala strukturer som 

begränsar oss från att se det som finns bortom binära uppdelningar såsom tjock - smal, ful 

- snygg. Rise (2014) betonar dock hur tillgången till teknologi och visuella uttryck gjort det 

möjligt för vanliga människor att bidra till en mer nyanserad bild av både 

funktionsvariationer och den kvinnliga kroppen, något som krävs för att nå en diversifierad 

kroppsnorm.  

Dessa resonemang gör sig intressanta i förhållande till vår studie då de förklarar hur 

internalisering av en objektifierande blick kan ta sig uttryck. Precis som Gill och Rise 

problematiserar; att de som inte möter idealet kan bestraffas och uteslutas från 

representationen, kommer vi ha detta i åtanke när vi analyserar hur och vilka kvinnor som 

framställs i vårt empiriska material. Hur mycket kan en kvinnlig fotograf utmana dessa 

normer, utan att samtidigt bli exkluderad från diskursen och Instagram som plattform?  
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5. Teoretiskt perspektiv 

Det teoretiska perspektivet är den tråd som binder samman empiri, analys, och resultat i 

vår studie; det är blicken vi använder för att analysera vårt material. I detta kapitel går vi 

igenom de teorier som vår studie genomsyras av och de enskilda begrepp vi valt att ta fasta 

på i vår process. Teorierna är ett sätt för oss att positionera vår studie i forskningsfältet, 

och de påverkar både hur vi förstår fenomenen vi undersöker och hur vi presenterar våra 

resultat.  

5.1 Performativitet och kvinnan som subjekt  

Eftersom kvinnor ofta representeras på ett missvisande sätt, eller rent av totalt exkluderas 

från representationen, har feministisk teori ansetts nödvändig för att hitta ett sätt och ett 

språk som främjar kvinnors representation (Butler, 1990:50). Detta synsätt på kvinnor som 

ett varaktigt subjekt har dock börjat ifrågasättas, och vad som utgör kategorin kvinnor 

råder det skilda meningar om. Judith Butler (1990) problematiserar i sin bok Genustrubbel 

hur feminismen skapat ett subjekt med målet att bredda representationen, men som 

paradoxalt nog snarare verkar exkluderande än frigörande då dessa fasta kriterier utesluter 

de som inte erkänns som subjekt (Butler, 1990:54). Inom feminismen talas det ofta om ett 

universellt patriarkat där förtrycket tar sig uttryck på samma sätt för alla kvinnor. Butler 

menar att genus inte kan ses isolerat från de diskurser där den skapas och upprätthålls, utan 

som något som skär igenom aspekter som ras, klass, etnicitet, och sexualitet, och måste ses 

utifrån den diskursen där konstruktionen sker (a.a.:52). Möjligen så måste subjektet kvinna 

som förutsättning upphöra innan representation kan ta vid (a.a.:55).  

Dessa resonemang kring subjektet kvinnor har stor betydelse i vår analys då vi 

kommer att granska den så kallade kvinnliga blicken och representationen av kvinnor ur ett 

kvinnligt perspektiv. Men vad är då egentligen ett kvinnligt perspektiv? Finns det ens? När 

vi i vår studie använder oss av begreppet kvinna syftar vi till en definition som är bredare än 

den binära, traditionella könstillhörigheten. I vår användning syftar vi till alla personer som 

identifierar sig som kvinna; oavsett könstillhörighet, sexuell läggning, etnicitet, ras eller 

klass. I analysen av bilderna är det omöjligt att veta om personen identifierar sig som en 

kvinna eller inte endast utifrån att titta på en bild. Vi kan i detta fallet bara utgå från vår 

egen tolkning och konnotation. 

En av utgångspunkterna i Butlers teorier är diskussionen kring förhållandet mellan 

kön och genus. Butler beskriver kön som det primära, biologiska som vi föds med och 

genus som den sociala och kulturella konstruktionen och de attribut vi antar. Dessa attribut 

hamnar ofta under samma binära uppdelning som kön: maskulint och feminint. Butler 

kritiserar denna tolkning och menar att genus är något flytande och föränderligt, frikopplat 

den binära könstillhörigheten (Butler, 1990:56). Hur genus tar sig uttryck förstår Butler 

bland annat genom performativitetsteorin. Även om genusidentiteten ger sken av att vara 
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naturligt skapad utifrån en inre kärna, menar Butler att detta är något som tar sig uttryck på 

kroppens yta genom upprepade kroppsliga handlingar (a.a.:214). Illusionen av att det finns 

en genuskärna skapas genom performativa handlingar och upprätthåller i sin tur den 

heterosexuella normen, binära genusattribut som reglerar och upprätthåller den manliga 

dominansen - och får oss att tro att det är en universell sanning (Butler, 1990:220).  Detta 

är relevant för vår studie då representationen av kvinnor på Instagram kan ses som 

performativa genusyttringar. 

5.2 Representation och differentiering 

Vår studies fokus på representationer av kvinnor och femininitet i media kräver att vi 

definierar vad just detta begrepp betyder för oss. Stuart Hall (1997:45) drar i sin definition 

inspiration från den konstruktivistiska semiotiken. Hans syn på representation kan 

sammanfattas som en meningsskapande praktik, genom vilken människor med hjälp av 

språk tillskriver saker mening inom sin kulturella kontext. Språk kan här betyda vilket 

signifierande system som helst - ord, bilder, kroppsspråk, o.s.v. Representationer är 

konstruerade och mening är inte fixerad utan evigt föränderlig, och saker, människor och 

företeelser har ingen absolut mening. Detta är även vår utgångspunkt i denna studie. När vi 

förhåller oss till representationer på detta vis förstår vi att det inte finns någon garanti för 

att en viss betydelse har en motsvarighet i varje kultur eller tidsperiod, vilket är viktigt att ha 

i åtanke när vi tolkar fotografier. 

Enligt en del forskare är differentiering ett av de viktigaste, men också farligaste, 

verktygen i meningsskapande praktiker. Flera vetenskapliga discipliner har hanterat detta 

koncept på skilda sätt, och det antropologiska synsättet utvecklat av bland annat Mary 

Douglas kan tjäna som introduktion; genom att dela in världen i klassifikationssystem 

skapar vi mening med hjälp av binära oppositioner, såsom svart-vitt eller man-kvinna 

(a.a.:226). De tydliga gränser som binära oppositioner erbjuder är nödvändiga för att kunna 

klassificera. Antar vi ett lingvistiskt perspektiv vänder vi oss till semiotikern Saussure, som 

menar att differentiering är väsentligt i meningsskapande eftersom mening är relationellt, 

och ord får mening först när vi vet deras position inom sin språkliga kontext (Hall, 

1997:224–227). Han påpekar att samtidigt som binära oppositioner gör världen tydligare 

och mer lättbegriplig i våra ögon, och kan berätta för oss om en viss typ av mångfald, så är 

de en grov förenkling av verkligheten. När representationer av binära uppdelningar blir 

uppfattade som verklighet uppstår genast problem. Klassiska exempel finner vi i den binära 

uppdelningen mellan “femininitet” och “maskulinitet” i förhållande till “man och “kvinna” 

- dessa homogena kategorier är inte något som varje person känner igen sig i. Mängder av 

sociala faktorer spelar in i en människas identitet, och att vara “kvinna” eller “man” kan 

upplevas på totalt olika vis beroende på ålder, klass, sexuell läggning och etnicitet (Hall, 

1997:342ff). Att forcera dessa uppdelningar gör att vi missar den mångfald som finns 

bakom dem, gråzonerna mellan extremerna. När vi analyserar bilder som ämnar förmedla 
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någonting bortom dessa binära uppdelningar är detta ett användbart perspektiv. Binära 

oppositioner kan dessutom ses som icke-neutrala poler mellan vilka en maktrelation 

existerar. Hur vi förhåller oss till och behandlar dem beror på vilken av polerna som anses 

vara dominant, fördelaktig, eller bättre; finkultur-masskultur, smakfull-vulgär, helig-syndig 

(a.a.: 225) 

5.3 The female nude 

Inget annat subjekt konnoterar ‘konst’ i samma grad som den den kvinnliga kroppen. Det 

räcker dock inte med en naken kvinnas kropp för att det ska ses som konst. Kenneth Clark 

(1956) skiljer i sin bok The Nude mellan the naked och the nude, där det förstnämnda är 

denotationen, kroppen utan kulturella representationer medan det sistnämnda är den 

konnoterade kroppen, klädd i konst (Nead, 1992:14). Lynda Nead (1992) förklarar att the 

female nude både står i högkulturens centrum och befinner sig i utkanten, på gränsen att 

tippa över och övergå till något fult och motbjudande. Med hjälp av Mary Douglas och 

Jacques Derridas teorier, belyser Nead hur den viktigaste avsikten med the female nude, varit 

att reglera både den kvinnliga kroppen och betraktaren av den, vars ögon måste anpassa sig 

till konstens ramar (Lead 1992:6). Gränserna för vad som befinner sig inom ramen, och 

vad som anses hota ordningen, gäller inte bara konst utan kan appliceras på en större 

kulturell kontext, där kroppens gränsöverskridande speglar en större social avvikelse 

(a.a.:7). Oavsett om den kvinnliga kroppen representeras genom en målning, ett fotografi 

eller som bodybuilder, kontrolleras hennes kropp för att passa de patriarkala ramarna 

(a.a.:8). Nead förklarar hur en inramning [framing] sker, där representationen i själva verket 

är synonymt med en reglering, och den kvinnliga kroppen inrättas och kontrolleras genom 

posering och överenskommelser (a.a.:9–11).  

Den kvinnliga kroppen är ständigt granskad, definierad och kategoriserad - en cykel 

som är svår att totalt bryta, men där nya värderingar och ideér kan utmana traditionella 

patriarkala strukturer och representationen av den kvinnliga kroppen (a.a.:11–12). 

Historiskt har the female nude varit en spegling av kvinnan i patriarkatet, något som 

feminister försökt ändra på genom att ta rätten över representationen (a.a.:61). Att 

representera något är att ta makten över narrativet, att berätta sin historia istället för att 

endast följa andras. Feministiska representationer av den kvinnliga kroppen har därför varit 

viktiga (a.a.:82). 

Vi har i vår studie valt att använda oss av begreppet the female nude, samt nude och 

naked då vi anser att en svensk översättning inte skulle ge begreppen rättvisa. Att använda 

det svenska ordet naken skulle varken ge samma kulturella konnotationer som engelskans 

nude, eller möjliggöra för skillnaden mellan den denotativa kroppen och konnotationen nude 

som beskrivs i stycket ovan.  
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5.4 Den visuella njutningen 

I vår användning av begrepp som rör den kvinnliga blicken vänder vi oss till Laura 

Mulveys teori om the male gaze för att orientera oss. Mulvey bygger sin teori kring premissen 

att manliga karaktärer i traditionell Hollywoodfilm är bärare av en dominerande blick som 

överhängande riktas mot sexualiserade, passiva kvinnliga karaktärer (Mulvey, 1989:19). 

Denna blick projicerar sin fantasi på den kvinnliga karaktären, och innebär också att 

publiken ser filmen genom dessa ögon - eftersom de implicit adresseras av filmen som om 

de själva var heterosexuella män. Detta maskuliniserade, heterosexuella perspektiv på 

visuell njutning stänger enligt Mulvey ute kvinnliga betraktare och deras synvinkel. I senare 

reflektioner förtydligar hon att det är möjligt att publiken är så distanserad från detta 

perspektiv att de inte dras med i det, men att risken också finns att de identifierar sig med 

den traditionella manliga hjälten (a.a.:31, 32). Genom att identifiera sig med handlingens 

(ofta) manliga perspektiv kan betraktaren dras med i ett sätt att tänka om kvinnan som är 

sexistiskt och objektifierande. Ett representationsmönster som detta målar upp bilden av 

mannen som den aktiva huvudkaraktären som för berättelsen framåt och får saker att 

hända, medan kvinnans roll endast är relevant i hur den får mannen att agera, känna och 

tänka (a.a.:25). Mulvey pekar på det psykoanalytiska begreppet scopophilia, “pleasure in 

looking”, som anledningen till publikens sökande efter narrativ som tillfredsställer ett 

behov av sexualiserad objektifiering. Detta är helt enkelt användandet av en annan person 

som sexuell stimulans - vilket förstärks då betraktaren uppmuntras att identifiera sig med 

karaktärerna de ser på skärmen och till och med att se dem som bättre versioner av sig 

själva, som något att sträva efter (Laughey, 2007:104). 

Tre olika betraktarpositioner målas upp av Mulvey som möjliga influenser i 

meningsskapandet kring film. Applicerade på fotografi i förhållande till vår studie kan de 

beskrivas som 1) kamerans blick i fotograferandet av motivet, 2) blicken hos de 

personer/motiv som fotograferas, och 3) blicken hos den publik som ser den färdiga 

bilden. Den blick som betraktaren oftast uppfattar starkast är den som syns i bilden, den 

mellan skådespelare eller andra objekt i bild. Kamerans och publikens eget perspektiv 

framhävs i regel inte eftersom publikens största möjliga inlevelse eftersträvas. Skådespelet i 

bilden skapas i regel för att uppsluka eller förmedla något så starkt att betraktaren känner 

det. 

5.5 Fotografiet och myterna 

En myt är en konnotation som är så stark att det nästan är omöjligt att inte se den som en 

denotation, det vill säga som en slags självklar beskrivning av verkligheten. På så sätt kan en 

bild förmedla mening genom myter utan att det märks, då betraktaren automatiskt 

positioneras till tecknet på ett visst sätt (Lacey, 2007:74). Semiotikern och 

litteraturforskaren Roland Barthes (1982:94, 100) menar att en myt fungerar som ett övre 

semiotiskt system som förvandlar ett tecken (kombinationen av ett koncept och en mentalt 
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definierad form) till en signifier - tecknet approprieras av samhället och fylls av en ytterligare, 

mer omvälvande mening. Det är en mening som vi sedan reproducerar i vår vardag, i våra 

medieproduktioner, i hur vi tänker om och representerar världen. Myten fungerar som ett 

metaspråk som kan användas för att tala om tecknens betydelse snarare än om deras 

struktur. Den är ett språk som enligt Barthes (a.a.:132) har ett sätt att organisera och 

förenkla världen, för att skapa klarhet genom sanning och avpolitisering. Verkligheten, 

menar han, är egentligen alltid politisk när en människa på något vis har konstruerat den. I 

vår kultur är det kvinnliga bröstet ett exempel på detta; som bärare av en starkt förankrad 

myt om sexualitet framför allt i kontrast till alla andra möjliga konnotationer, som 

exempelvis moderskap, skam eller kvinnlig frigörelse. Myten framstår som en solklar 

association, sprungen ur ett naturligt tillstånd - “det kvinnliga bröstet är en sexuell 

kroppsdel” - men det är mytens princip att göra naturligt det som egentligen har en 

historisk förklaring. Objektifiering och sexualisering av den kvinnliga kroppen under många 

decennier har bidragit till att just denna myt tagit fäste i västerländsk kultur. I detta exempel 

blir även vilken typ av sexualitet som tecknet förknippas med relevant för hur myten ser ut, 

och ett antagande är att den typ av sexualitet som representeras allra oftast i vår kultur - 

heterosexualiteten - är den dominanta associationen.  

Dessa antaganden reflekterar det västerländska samhällets normer och hjälper oss att 

förstå vårt urvals betydelse i ett större sammanhang (Lacey, 2009:72). Myter är, precis som 

mening och betydelse i allmänhet, inte konstanta. Ett koncept kan bli uppslukat av en myt 

under en tid, för att sedan försvinna eller bli ersatt av något annat. Betraktaren av en bild 

ser inte myten och förblir omedveten om dess kolonisation av språket, av objektets och 

konceptets mening (Barthes, 2012:242). Myten tar över objektet, exempelvis det kvinnliga 

bröstet, och ger det en till synes ofrånkomlig inneboende betydelse - i detta fallet sexualitet. 

Det finns inga koncept som oundvikligen är kopplade till en myt, trots att det i våra ögon 

kan verka så. “Kvinna” är inte för alltid bundet till mystik, “femininitet” är inte för alltid 

kopplat till mjukhet; det finns mycket gamla och starkt förankrade myter som dessa som är 

konstruerade av människor genom historien (a.a.:218). När vi analyserar en bild av en 

kvinna kan vi se henne som en mytologisk helhetsmekanism; som ett tecken vars mening 

blivit till essens genom förlust av sin historiska orsak. På detta sätt förlorar ett tecken sin 

vetskap om att det har blivit konstruerat, det blir ett staterat faktum. Genom denna 

normalisering av myter skapas större ideologier i samhället. Tillsammans med Hall’s 

differentiering ger Barthes myter oss de förutsättningar vi behöver för att kunna ifrågasätta 

vad vi ser och förhålla oss kritiska i vår analys.  
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6. Metod och material 

I detta avsnitt följer en redogörelse för den metod vi kommer att använda oss av i analysen. 

6.1 Kvalitativ semiotisk analys 

Denna studie baseras på kvalitativ semiotisk bildanalys, en metod som syftar till att 

undersöka vilka meningar som människan tillskriver visuella ting, såsom bilder och filmer. 

Det semiotiska perspektivets främsta styrka är kanske att betraktaren uppmuntras att 

granska bekanta idéer och föremål “utifrån”, som om de aldrig har sett dem förut. Att gå 

utanför egna etablerade tankemönster och koncept är en utmaning, eftersom den kultur 

som omger oss färgar våra synsätt och kan fungera som skygglappar mot andra möjliga 

tolkningar. Men att lyckas gå utanför dessa linjära spår kan ge oss användbara insikter om 

kulturella betydelser och variationerna dem emellan. I vår analytiska process kommer 

metoden tillåta oss att dyka djupare in i vilka betydelser som kommer till uttryck i våra 

utvalda bilder, både genom deras symboliska innehåll och deras kontext. Som en ren 

sammanfattning skulle vi kunna säga att den kvalitativa semiotiska analysen kommer att 

hjälpa oss att ta steget från att beskriva vad vi ser, till att beskriva vad det vi ser kan betyda. 

Semiotikens kärna finns i lingvistiken, och är en disciplin som har djupa rötter i 

strukturalismen. Metoden lämpar sig väl för att analysera bilder eftersom den är anpassad 

efter så gott som vilket kommunikationssystem som helst (Lacey, 2007:63), och vi finner 

naturligtvis en mängd användbara verktyg bland dess många teorier och metodologiska 

knep. 

Ferdinand de Saussure myntade begreppen signifier och signified för att förklara 

relationen mellan ett tecken - ord, bilder, handlingar, objekt, smaker eller ljud - och dess 

olika betydelsenivåer. Han menade att dessa ting inte har någon inneboende mening i sig 

själva, utan att det är först när vi ger dem mening som de förvandlas till tecken som 

signifierar någonting (Saussure,1966:65–67). I klarspråk betyder detta att ett ord eller en 

bild både består av sin materiella form (signifier) och av ett medföljande koncept (signified). 

På så sätt kan vi förstå att ordet “blomma” både består av bokstäverna “b-l-o-m-m-a”, och 

att det för oss till tankar om en planta med kronblad som växer ur jorden. Signified är alltså 

inte ett ting, utan föreställningen eller idén om ett ting - ett koncept i vårt sinne. Saussure 

argumenterade till och med att signifier är vår perception av tecknets fysiska form, snarare 

än den fysiska formen själv, och ett tecken var i hans mening alltså helt immateriellt 

(Chandler, 2007:17). Detta har kritiserats för att vara en ståndpunkt som bortser från en 

verklighet utanför symboliska system, som separerar strukturen från världen vi lever i som 

om den vore en separat entitet och inte en del av våra liv (Barthes,1982:96).  

Samtidigt hävdar Chandler (2007:10–11) att detta är en idé som kan hjälpa oss att 

urskilja vår egen roll i hur vi konstruerar en kulturell och social verklighet. Just denna faktor 
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är relevant för oss då vi ser femininitet och kvinnlighet som koncept som konstrueras i 

bild, och eftersom vi ämnar undersöka hur dessa koncept ser ut. 

Kombinationen av signifier och signified skapar enligt denna modell de tecken som 

utgör basen för mellanmänsklig kommunikation. Ytterligare en viktig aspekt som är 

verksam i skapandet av mening är differentieringen mellan tecken, som alla existerar inom 

ett större symbolsystem. Medan signifier och signified bestämmer vad tecknet refererar till, 

krävs det att vi vet något om andra liknande eller annorlunda tecken för att dess värde ska 

kunna existera. Saussure använder ett mynt som illustrerande exempel: för att veta vad 

myntet är värt måste man veta att det kan ersättas av en viss mängd av något helt annat, 

exempelvis en vara, och att det kan jämföras med ett annat mynt som har ett liknande 

värde, alternativt med ett mynt med en annan valuta (Saussure, 1966:115). Kontentan är att 

vi definierar ett tecken utefter vad vi har lärt oss att det inte är, i lika hög grad som efter vad 

det är - och att vi endast kan veta detta om vi betraktar ett tecken som en del av sin större 

symboliska kontext. Ser vi en bild på en blomma, vet vi genast att det inte är en sten - och 

att en buske, ett träd eller ett grässtrå alla är mer lika blomman än vad stenen är.  

Tre nyckelbegrepp inom den semiotiska traditionen vi har valt att fokusera på är 

denotation, konnotation, och myt. Denotation är ett analytiskt verktyg som sägs beskriva det 

allra uppenbaraste i vad en bild föreställer, medan konnotation syftar till att beskriva de 

kulturella betydelserna som bilden för med sig. Denotationen är den enkla, deskriptiva 

nivån av bildanalys, exempelvis: “bilden föreställer en röd ros”. Det är en beskrivning som 

de allra flesta förmodligen skulle hålla med om (förutsatt att bilden föreställde sagda ros). 

Som Hansen & Machin (2013:174, 175) påpekar, är det viktigt att avläsa en bild på ett 

beskrivande sätt till en början, för att verkligen kunna “se” det vi tittar på. Går vi vidare till 

nästa nivå, konnotationen, använder vi våra konceptuella klassifikationer för att avläsa 

bildens mening; en röd ros skulle kunna symbolisera “romantik”, “passion” eller “kärlek”. 

Alla dessa konnotationer är förankrade i de generella sociala och ideologiska element som 

vår kultur består av (Hall, 1997:38, 39). För att förstå konnotativ mening måste vi inneha 

ett kontextuellt ramverk som delas av andra, inom vilket det finns ett gemensamt och 

självklart språk. Att analysera och förstå konstruktionen av femininitet och normer i en bild 

kräver därför kunskap om den kulturella kontext som finns omkring den - i vårt fall kan 

detta handla om fotografens bakgrund, instagram som plattform, bildens undertext och 

hashtags, eller den kultur som är avbildad i den. Bilder kodade med en viss mening i en 

kontext kan få en annorlunda mening i en annan - precis som en gest eller ett ord som är 

harmlöst i en kultur, kan vara ofantligt stötande i en annan. En mängd sociala faktorer 

påverkar våra tolkningsramar även på ett individuellt plan, eftersom hur vi ser världen kan 

bero på var vi har vuxit upp och vilka erfarenheter vi har (Gilje & Grimen, 2007:183). 

Därför tar vi ta hänsyn till att fotografens och vår tolkning av en bild kan se olika ut (Lacey, 

2009:74–81). 

För att återkoppla till Roland Barthes teori om myter, vill vi lyfta fram en viktig 

aspekt som kopplar denna till Saussures sign. Här är det ytterst relevant för oss att fundera 
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över varför en signifier i ett fotografi och dess signified framstår vara identiska. Objektet på 

bilden ser ju exakt ut som det skulle göra i verkligheten, och framstår som ett “naturligt” 

tecken som inte har behövt genomgå en social inkodning av mening. Att något framstår 

som en universell sanning är dock alltid ett skäl att förhålla sig kritisk, för som Barthes 

noterar, är detta endast en subjektivitetens illusion (Chandler, 2007:138). I detta fall 

maskeras konnotation som denotation, skapar illusionen att fotografiet som medium är 

irrelevant, och att signifier och signified ser likadana ut. Egentligen är en tvådimensionell bild 

av ett bröst inte alls likt kroppsdelen själv. Därför, menar Barthes, är denotation i grund 

och botten också konnotation, som genomgått en så rigid process av normalisering att den 

inte längre ifrågasätts utan ses som en ideologiskt befriad sanning (ibid.). Denotation ses av 

de flesta semiotiker som inlärda konnotationer, vars mening har ett bredare konsensus 

inom en viss kultur; bestämda av de kulturella koder som omger dem. Därför tar vi 

åtskillnaden av denotation och konnotation i vår analys med en nypa salt och är medvetna 

om att vår tolkning har ett finger med i spelet även i det som verkar uppenbart. 

6.2 Genomförande 

I användandet av begreppen denotation, konnotation och myt krävs det av oss att vi ställer 

frågor till bilden, varav den mest basala är “Vad ser vi?”. De visuella och kontextuella 

faktorerna i och kring en bild som kan analyseras är närmast ändlösa: vinklar, färger, 

betraktarens position, blick, handlingar, ansiktsuttryck, bildtext, miljö, filter, genre, 

klassificering av personer/medverkande i bilden, och så vidare. Vi har valt ut ett antal 

frågor som har utgjort den analytiska strukturen i vår granskning av fotografierna. De 

bygger på de frågor som Hansen & Machin (2013:175) rekommenderar för att uppnå en 

analys som balanserar fokus mellan representativa strategier i bilderna och tolkningar av 

deras betydelser. 

 

• Avbildas en eller flera personer i bilden? 

• Vilken posering intar personen i bilden? 

• Hur förhåller sig objektet till betraktaren? 

• Vilken miljö syns i bilden? 

• Vilka saker ser vi i bilden? 

• Vilka färger syns i bilden - är de starka eller nedtonade, varma eller kalla?  

• Hur ser ljuset ut i bilden? 

 

I analysen börjar vi med dessa mer denotativa frågor om vad bilden föreställer, hur bilden 

är bearbetad och var den presenteras. När denotationen är genomförd kan vi söka efter 

vilka möjliga konnotationer som skulle kunna medfölja det vi ser. För att kunna undersöka 

de konnotationer som rör vårt syfte kommer vi ställa fem frågor: 
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• Vilka möjliga representationer av femininitet kan vi urskilja i bilden?  

• Kan vi urskilja brott mot representationsnormer i bilden, och i så fall; på vilket sätt 

tar detta sig uttryck? 

• Hur kan bilden förstås utifrån våra teoretiska begrepp? 

• Vilka betydelser tillför bildtexten till bilden? 

• Rekonstruerar bilden några kulturella myter, och i så fall vilka?  

 

Dessa konnotativa frågor är till för att föra oss närmare de större myter som bilderna 

anspelar på. Vilka värderingar och koncept förmedlar det som bilden representerar, och 

genom sättet det representeras? Vad betyder det artificiella ljuset, det inzoomade 

perspektivet eller de mörkt röda tonerna i sammanhanget, och vilka större 

representationsmönster kan vi urskilja? Utöver de frågor presenterade ovan ägnar vi en del 

av uppmärksamheten till medieplattformen Instagram, eftersom den som kontext kring vår 

empiri är av högsta relevans för hur empirin kodas och tolkas. En Instagrambild befinner 

sig i ett unikt sammanhang och som digital plattform genomsyras Instagram av egna 

kulturella betydelser.  

6.3 Metodens brister & styrkor 

En metod som semiotisk bildanalys innebär en hel del tolkning. Ofta betonas tolkningens 

subjektivitet när metoden kritiseras eftersom tolkning är omöjlig utan förförståelse; alla de 

upplevelser, uppfattningar, och sociala faktorer som formar vår förståelse av en bild gör det 

omöjligt att placera oss själva utanför tolkningsprocessen. Genom vår analys kommer vi att 

koppla bilden till oss själva som uttolkare, till fotografen som avsändare, och till textens 

omgivande sammanhang. Oavsett vad vi kopplar den till står vi som uttolkare alltid i 

centrum eftersom det är genom våra ögon tolkningen sker. Denna aspekt är viktig att 

problematisera. Att förhålla sig objektiv anses inte sällan vara det enda sättet för en 

forskare att utvinna vetenskaplig kunskap. Hur kan vi uttala oss om budskapet i en bild och 

påstå att det är en sanning, när vi vet att våra förklaringar är subjektiva? Hur vi än vänder 

oss, kommer det att finnas andra tolkningar av representationen av kvinnan och den 

kvinnliga blicken i bilderna som inte redogörs för. 

Det går dock att vända på kritiken. Enligt Bergström & Boréus (2012:32) är det 

viktigaste att tänka på att vara medveten om den egna förförståelsen, att bibehålla en 

ödmjukhet inför subjektiviteten av ens tolkningar samtidigt som man relaterar bilden till 

både dess egna och ens egna kontext. Den tolkning vi gör är en alternativ sådan - 

huvudsaken är att den är vår och att vi är medvetna om vad vårt perspektiv innebär. Att vi 

är initierade i det kulturella ramverket i vårt samhälle är egentligen till vår fördel när vi 

analyserar mening - om vi stod totalt utanför detta ramverk och på så sätt var verkligt 

objektiva, skulle vi inte kunna avläsa de koder om kvinnlighet som är meningsfulla i vår 

kultur. Varje tecken skulle te sig obegripligt för oss. Sociala handlingar och texter är så 
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ambivalenta och föränderliga att det är omöjligt att översätta dem i mätbara eller 

observerbara enheter (Ekström & Larsson, 2010:15–16). Detta är anledningen att 

tolkningen också är semiotikens största fördel, och det visar att dess fokus på visuella 

texters betydelsenivåer ger oss möjligheten att gå bortom det uppenbara och nå fram till 

djupare betydelser. Styrkan i just denna metod ligger i möjligheten att synliggöra 

representationen av sociala strukturer.  

6.4 Urval & Material 

På Instagram finns mängder av kvinnliga fotografer som via sina porträtteringar av andra 

kvinnor medvetet vill ta avstånd från den typ av representationer de ser i sina kulturer. De 

strävar efter att avvika från ideal, omfamna tabuer och överskrida gränser på olika sätt.  

Samtidigt finns det lika många som avviker från denna representation utan att till 

synes sträva efter det. Vårt urval är delvis baserat på premissen att studera innehåll skapat 

av en viss typ av producent; en kvinnlig fotograf med en uttalad intention att förmedla ett 

kvinnligt perspektiv; en “girlgaze”, genom sina bilder. Enligt Angela McRobbie duger den 

semiotiska metoden inte till att analysera en persons tolkningar av bilder, och kan inte 

fullgott förklara de processer som omger konstruktionen av medieinnehåll (Laughey, 

2007:59). Därför har vi valt fotografer vars ställningstagande är understödda av skriftliga 

uttalanden. Nedan följer en introduktion av de fem fotografer vars arbete vi kommer att 

analysera. 

 

• Tyra Mitchell är en fotograf från från USA, som gjorde det till sitt uppdrag tidigt i 

karriären att skapa plattformar där unga, svarta, kvinnliga konstnärer kunde synas. 

2015 anordnade hon utställningen #girlartisttakeover i New York, för att visa upp 

dessa kvinnors konstnärliga arbete och för att uppmuntra nätverkande mellan dem 

(Mitchell, 2015a). I sitt eget fotografi gör hon en poäng av att representera 

mångfald. I en intervju med Raw Beauty Talks berättar hon om sitt mål: “I am on a 

mission representing young girl artists of color so that we can have a bigger voice in 

the art world.” (Raw Beauty Talks, 2017). 

 

• Arvida Byström är en ung, svensk fotograf och regissör vars “ultrafeminina” 

fotografi adresserar performativitet, självbestämmande och skapandet av nya 

kroppsnormer. Hon experimenterar med en kombination av element i sina bilder: 

med traditionellt flickaktig estetik såsom rosa färger, glitter, klänningar och 

modellposer, och med ocensurerade kroppar vars celluliter, acne och 

kroppsbehåring får ta plats (Sveriges Radio, 2017b). I en intervju med 

SHOWstudio berättar hon hur hon själv vill bli uppfattad: “[I want to be seen] not 

as a woman. But as a person, who in some situations might be identifying herself as 

a woman, with loads of different sides. Competent sometimes, in need of help 
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others. Sometimes happy, sometimes depressed. Sometimes pleasing, sometimes 

with no intention or interest in making people feel comfortable. Just simply a 

person with many different sides, like everyone.” (Stoppard, 2015). 

 

• I sin fotoserie girlhood skildrar USA-baserade Ashley Armitage sin personliga 

upplevelse av att växa upp som kvinna. Hon menar att den kvinnliga blicken är 

viktig eftersom endast en kvinna eller någon som har varit en kvinna kan berätta 

om denna upplevelse, och hon vill visa att flickor inte kan definieras utifrån 

stereotyper. Till DAZE Media berättar hon mer om sitt mål: “In my photography 

I’m not trying to speak in place of all women, because I don’t have that right. I’m 

just trying to show my personal perspective of what being a girl is like.” (Kane, 

2015).  

 

• I en intim bildserie från kollektiva, traditionella badhus i Jemen porträtterar Yumna 

Al-Arashi, fotograf från USA, kvinnor som badar. Hon beskriver bildserien som en 

hyllning till en plats där kvinnor kan existera utan den oro som världen utanför 

prackar på dem; och till det stöd som kvinnor kan ge varandra i svåra tider. Hon 

beskriver sin vision i en intervju med Glamcult Studio: “My work seeks to liberate 

the female body in general, not just the Arabic one. [...] I’m fighting to open our 

views of what the woman is, what the Arab woman is, what the Muslim woman is.” 

(Glamcult Studio, 2017). 

 

• Rosie Foster, fotograf från Storbritannien, specialiserar sig i oretuscherade bilder - 

mestadels på kvinnor. Censur och självacceptans är vanliga teman i hennes konst 

och ett av hennes mål är att förmedla det mindre uppenbara, det som inte syns i 

offentligheten till vardags. För Refinery29 berättar hon om sitt perspektiv: “[...] I’m 

also aware that women have been heavily sexualised so I like to offer a female 

perspective on what is sexy and attractive in a woman. For me, that is often 

softness and strength and I love an unapologetic stare.” (Haidrani, 2018). 

 

För oss är dessa och andra liknande uttalanden en viktig gemensam faktor i vårt urval, 

eftersom det är kvinnors porträttering av “kvinnans” subjektiva verklighet som vi vill komma 

åt. Vetskapen att en kvinna står bakom kameran kan ge bilden en ny mening för 

betraktaren. Så vilken blir meningen när det är en kvinna som står bakom kameran? Från 

varje fotograf har vi valt ut en instagrambild som på något sätt hör till denna tematik - och 

som i enlighet med vårt andra kriterium, även avbildar en kvinna. Porträtteringen av 

kvinnor och kvinnokroppen är långt ifrån det enda verktyget våra utvalda fotografer 

använder i representationen av femininitet och ett kvinnligt perspektiv, men är en mycket 

frekvent och central del av den som används för att adressera frågor som är nära 
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sammankopplade till upplevelsen av att vara kvinna. Därför är den en medveten del av vårt 

urval.  

I vår insamling av empiri har vi använt oss av sökningar på Instagram, både bland 

fotografer vi känt till sedan tidigare, och under hashtaggen #girlgaze. Under detta sökande 

har vi uppfattat teman i instagramflödet som återkommit gång på gång och återspeglats 

antingen i motiven, hashtaggarna eller bildtexterna; råhet, sexualitet, sårbarhet, vänskap, 

frihet, verklighet, och norm, för att nämna ett fåtal. Vi fann oss reflektera över de 

kategorier vi uppfattat, och förhöll oss till dem genom att välja bilder som i största möjliga 

mån var representativa för olika kategorier. Den variation och monotoni vi upplevde i 

flödet #girlgaze vill vi ta hänsyn till genom vårt urval av bilder. 

Varje fotograf, och därför varje bild, är en enskild entitet som ser på och behandlar 

femininitet på olika sätt. Deras perspektiv är sprungna ur olika nationella kontexter och är 

delar av fotoprojekt som tittar på olika aspekter av upplevelsen att vara kvinna. Vi är 

medvetna om dessa skillnader och har valt en metod som kan hjälpa oss att utläsa vilka 

strategier för representation som använts i bilderna, och vad dessa kan ha för ideologiska 

konsekvenser (Hansen & Machin, 2013:202). Flera faktorer förenar fotograferna och deras 

bilder och gör dem relevanta i förhållande till varandra och vår studies tematik. Den 

inramning som bilderna har på grund av medieplattformen Instagram är ett exempel på 

detta; plattformens begränsningar och utformning definierar hur fotografer tänker kring 

och formaterar sitt innehåll, vilken publik de vänder sig till, och hur de bearbetar sina bilder 

och bildtexter. Fotografernas uttryckta intentioner och agendor med sitt arbete är också 

snarlika i det sätt de inriktar sig på kvinnliga livsvärldar. 

I vår analys tar vi hänsyn till att bilderna är skapade med olika utgångspunkt, och vi 

håller de olika nationella kontexterna i åtanke. Eftersom semiotisk bildanalys är en tolkande 

metod dras slutsatserna från både vår egen förförståelse, innehåll, och kontext. Vi kan inte 

med hjälp av vår metod veta hur fotografen tolkar bilderna, och det är inte heller syftet. 

Istället tar vi rollen av betraktare i vår analys och tar med oss förståelse för att vår tolkning 

är färgad av vår egen kontext. 

6.5 Validitet 

Vår studies övergripande giltighet beror till stor del på hur väl sammanhängande den är. 

Precis som delarna i ett ekosystem måste vara relevanta i förhållande till varandra för att 

något ska blomstra, måste varje del i studien fungera tillsammans för att svar på våra 

frågeställningar ska vara inom räckhåll. Vår metod bör vara lämpad för ändamålet, och vår 

empiri bör utgöra en solid grund för att möta studiens syfte. Alla delar bör föra oss 

närmare en förståelse för vår empiri. Därför har vi varit medvetna om helheten i valet av en 

kvalitativ semiotisk metod, representations- och feministisk teori och empiri som speglar 

vår problemformulering. 
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7. Resultatredovisning och analys 

I detta avsnitt presenteras analysen av vårt empiriska material, och de resultat som analysen 

har landat i. Med hjälp av vår valda metod och vår teoretiska grund kommer vi att 

sammankoppla empirin med frågeställningarna, för att på bästa sätt kunna besvara dessa. 

Vi granskar först varje enskild bild samt tillhörande bildtext utefter våra analysfrågor på en 

denotativ och konnotativ nivå. Därefter går vi igenom analysresultaten i en komparativ 

sammanfattning. 

7.1 Tyra Mitchell  

	

Bild 1.1 av Tyra Mitchell (2015b) 

 

I denna bild finner vi en ensam kvinna som verkar vara i rörelse genom att göra ett lekfullt 

danssteg, med armarna riktade uppåt och åt sidan. Hon står på ett ben med det andra böjt i 

luften framför sig. Posen är en mycket viktig förmedlare av mening i denna bild. 

Tyngdpunkten vid lårets kurva, de böjda händerna och det bakåtlutade huvudet ger den en 

bestämd mjukhet. De öppna, höjda armarna signalerar frihet och lekfullhet i sitt 

upptagande av plats - frihet är ett koncept som kan betyda många saker; frihet att tänka 

eller röra sig på sitt sätt, frihet från oro eller förtryck. 

Samtidigt är hennes ena fot stadigt placerad på marken, vilket skapar en linjär form. 

Kurvatur och linjäritet är båda tätt sammankopplade med koncept som rigiditet och 

mjukhet, och en rak kroppshållning ger ett intryck av medveten kontroll över kroppens 

rörelser. Resultatet i denna bild blir att kvinnan genom sin pose verkar signalera att hon har 

självsäkerheten att röra sig fritt och ledigt. Detta förstärks av hennes färgstarka kläder, av 
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hennes solgula skor, och av hennes utsläppta färgade hår. Att smycka sig själv och iklä sig 

färg är verktyg för att uttrycka identitet och sinnesstämning; sprakande färg är en typ av 

estetik som kan kopplas samman med glädje och livfullhet. Kläderna är också signifiers för 

femininitet på olika sätt; en kort klänning som slutar vid mitten av låret och klackar är en 

traditionellt feminin utstyrsel. Femininitetens dominerande koncept är oundvikligt bundna 

till de karaktärsdrag som tillskrivs den generella kvinnliga stereotypen - grace och elegans 

finns bland dem. Det är talande att de signifiers för femininitet vi kan urskilja är arrangerade 

och kopplade till utseende och pose, då femininitet enligt performativitetsteorin är en 

konstruktion (Butler, 1990:220). Bilden blir ett uppträdande, vars syfte är att förmedla 

något om den kvinnliga stereotypen som vi känner den.  

Flera komponenter i bilden bidrar till känslan av att detta är ett iscensatt foto, väl 

planerat eller arrangerat i egenskap av medveten fotosession. Kvinnan ser ut som en 

dansare vars position och rörelse framför en vägg blivit dirigerad av en tänkt fotograf. Hon 

är uppklädd och sminkad, med håret fixat, tittar rakt in i kameran och verkar därför även 

vara medveten om betraktaren. Ögonkontakten skapar genast en symbolisk relation mellan 

objektet i en bild och betraktaren av bilden, och blir ett sätt för bilden att signalera 

interaktion. Betraktaren blir bekräftad och bilden efterfrågar en reaktion, exempelvis i form 

av en tanke, handling, eller förändring av åsikt. Kvinnan på bilden tittar på betraktaren ur 

ögonvrån utan att le, med särade läppar; ett uttryck som inte är helt allvarligt, men som kan 

uppfattas som en utmaning. Även om hon lutar sig bort från fotografen tar hon sådan plats 

att hon är kraftfull i sin medvetenhet. En person som lutar sig mot eller bort från oss i bild 

kan vara en metafor för närhet eller distans i verkligheten (Hansen & Machin, 2013:179) 

och är i en bild som denna betydelsefull för hur vi tolkar vad den avbildade har för relation 

till oss. Om vi föreställer oss att hon hade lutat sig bort ännu mer hade hon verkat 

undvikande, som om hon duckade bort från oss, vilket också signalerar emotionell distans. 

Föreställer vi oss det motsatta hade hon framstått som mer enträgen i sitt sökande efter vår 

blick. I sin nuvarande pose gör hon det tydligt att hon “är på scen”, och likt en 

professionell artist vet om att hon är betraktad och är bekväm i den roll hon intar. 

Miljön i bilden skulle med tanke på den iscensatta känslan, det starka ljuset, och 

bakgrunden lika gärna kunna vara i en studio som ute på gatan. ATM-maskinen i 

bakgrunden förstärker den nationella kontexten kring bilden, som är tagen i Nordamerika, 

men verkar annars rätt malplacerad. Likt en musikalscen, där någon plötsligt bryter ut i 

dans mitt i ett vardagligt scenario, förankrar miljön bilden i “verkligheten” samtidigt som 

posen är ett uppträdande utöver det vanliga. Iscensättningen i bilden kan sägas ha två 

nivåer. Den första är en iscensättning av ett dansuppträdande, en show, som visar upp 

kvinnans kreativa energi och kraft; och den andra är iscensättandet av rollen som kvinna. 

Den positiva energi som kvinnan i bilden utstrålar får en ny betydelse när vi betraktar 

den i förhållande till representationsbegreppet. Representationen av en svart tjej med 

färgsprakande kläder, färgat hår, och attityd, fotad mot en betongvägg i New York, väcker 

konnotationer till en klassisk populärkulturell porträttering av afroamerikanska kvinnor 
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som utåtriktade med skinn på näsan. Denna stereotypiska karaktär levererar one-liners i 

medieproduktioner, men porträtteras sällan med ett mänskligt djup eller varierande 

karaktärsdrag och är ur ett representationsteoretiskt perspektiv problematisk och 

reducerande. Det som gör att Mitchells bild bryter mot denna stereotyp är dess betoning på 

det kreativa uttrycket i posen och den färgglada, uppklädda utstyrseln - representationen 

blir av en estet, en konstnär som uttrycker sin integritet, snarare än av en platt trop. Att 

bilden i enlighet med Mitchells uttalande skapar plats för en ung svart kvinna i 

offentligheten, en plats där hon kan fira och visa upp sitt konstnärliga uttryck, kan ses som 

ett svar på tidigare representationsnormer som inte tillåtit just det. Den förmedlar därför en 

strävan efter frigörelse från gränserna som finns kring representationen av kvinnor i 

allmänhet, och kring svarta kvinnor i synnerhet. Hade bilden porträtterat två personer, 

hade den genast blivit öppen för tolkningar av förhållanden mellan dem eller 

generaliseringar om dem som grupp (Hansen & Machin, 2013:193). Eftersom hon är 

ensam skapar det en tendens att individualisera och därför humanisera henne. Vi ser henne 

mer som en person, än som en del och representation av en grupp. 

Eftersom bildtexten refererar till en uppdragsgivare, @openingceremony, får vi intrycket 

att bilden är beställd för publicering och att fotografen bakom är professionell. Hashtaggen 

#35mm i bildens beskrivning hänvisar till filmformatet, och indikerar att bilden är ett 

analogt foto. Det analoga sättet att fotografera är mer traditionellt än sin digitala motpart 

och fotografen kan inte ta obegränsat med bilder, utan har ca. 24–36 stycken chanser att ta 

den perfekta bilden på en filmrulle. Att fotografen har självsäkerheten att använda denna 

metod kan inge autencitet och ett mått av professionalitet. I användandet av denna och 

annan kamerateknik och av Instagram som medium har kvinnliga fotografer som Mitchell 

makten att skapa en diversifierad bild av vad det innebär att vara kvinna.  
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7.2 Arvida Byström 

 

 

Bild 2.1 av Arvida Byström (2016) 

 

Tecknen som signifierar femininitet regnar tätt i denna bild. Ett rosa färgtema, en närbild 

på en kvinnlig kropp med smal midja och bredare höfter och lår, trosor med hjärtan på, 

och en glittrig navelpiercing. Här konstrueras femininitet kopplat till kvinnokroppen på ett 

mycket stereotypt sätt, samtidigt som bilden leker med binära oppositioner och 

differentiering. 

För att först zooma in på detaljer; trosorna är vita, prydda med texten Sunday och ett 

tryck som föreställer ett par händer omgivna av hjärtan. Veckodagstrosor inger ett barnsligt 

intryck som går hand i hand med våra konnotationer till den ljusrosa färgen som gullig och 

flickaktig. Vita kläder används ofta för att symbolisera renhet och oskyldighet. Trosorna är 

enkla bomullstrosor vilket också signalerar en sorts oskyldighet - hade de varit i spets eller 

liknande skulle konnotationer till sex (vilket nästintill aldrig konnoteras till oskyldighet) 

varit närmare till hands, då de som plagg nästan uteslutande marknadsförs på detta sätt. 

Bilden har ett jämnt ljus som ser ut att komma från en artificiell ljuskälla, och 

bakgrunden är en abstrakt yta. Att den verkar vara producerad i en studio gör 

konstruktionen av dess avsedda mening tydligare, eftersom det antyder att fotografen kan 

ha haft en tydlig tanke bakom ett budskap som ska förmedlas. 

Budskapet kommer vi närmare när vi lägger vår uppmärksamhet på trosornas tryck, 

som är i centrum av bilden. Händerna är sammanförda som i stillsam applåd eller bön, är 

omgivna av hjärtan och står tillsammans med ordet Sunday. Söndag är dagen som i en 

kristen tradition tillägnats besök i kyrkan, vilket också innebär bön och gudstjänst. Dessa 

anspelningar på religion kombineras med en närbild på en ung kvinnas höfter och kön, 
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vilket kan uppfattas som ett sexuellt utmanande motiv. Den kombinerade associationen blir 

till myten om oskulden som feminint ideal i relation till en kristen tradition, med betoning 

på oskuld som “renhet”. Detta är en kulturell konstruktion som har historiska rötter i 

kristendomens relation till kvinnlig sexualitet, och myten som uppstår positionerar oss 

automatiskt till bilden på ett visst sätt. Vi ser de kombinerade elementen som tecken som 

signifierar ungdom, kvinnlighet, och tabubelagd sexualitet. Det som bryter myten om 

kvinnlig skörhet och oskuld och som fungerar som motparten i den binära oppositionen är 

kroppshåret runt kön och mage och den svarta, knotiga tatueringen på ena armen. 

Tatueringens grova utseende tillför en maskulinitet - hade typsnittet varit jämnt och 

snirkligt skulle konnotationen varit annorlunda. Kroppsbehåring är i vår västerländska 

kultur förknippat med maskulinitet, och i representationer av kvinnor är hårlöshet en 

normativ standard. Denna standard har även blivit starkt förknippad med the male gaze och 

med ett patriarkalt kontrollerande av kvinnans kropp för att minska hennes integritet och 

självbestämmande. Representationer av kvinnors kroppsbehåring är ofta reglerade, håret är 

trimmat och finns endast på vissa mer eller mindre acceptabla ställen. Att håret på denna 

bild finns på mage och lår och verkar otrimmat, gör att vi inte uppfattar det som 

kontrollerat utan avslappnat och naturligt. 

 För att använda oss av Butlers (1990) ord skapas genustrubbel då det i den 

rosafärgade, sexuellt betonade bilden på en kvinnokropp bryts normer på grund av 

kroppsbehåring som associeras med maskulinitet i vår kultur. Att spela ut dessa 

oppositioner blir ett utforskande av binära oppositioner såsom helig-syndig, oskyldig-

vulgär, och maskulin-feminin. Det som skulle ha kunnat vara vad Mulvey benämner som 

ren skopofili (Laughey, 2007:104), en bild vars yttersta mål är att ge betraktaren visuell 

njutning genom att använda en annans kropp som sexuell stimulans, blir till satir av en 

representationsnorm när myten om den traditionella oskulden inte längre följer den vanliga 

konstruktionen av femininitet. 

Att visa upp en kropp som inte är anpassad efter den skönhetsstandard som 

förknippas med the male gaze kan vara ett sätt att förmedla ett kvinnligt perspektiv. Det är 

ett sätt att vidga ramen för hur representation av femininitet kan se ut och hur 

kvinnokroppen får se ut. En bild som denna kan kritiseras för att användningen av en 

gulligt feminin estetik reproducerar en stereotyp, men andra skulle mena att även det kan 

vara en del av ett kvinnligt perspektiv. Den är en stor del av många kvinnors värld genom 

deras uppväxt och liv; många tilltalas av och identifierar sig med den då den ingår i en 

invand roll. Små flickor blir ofta bombarderade av den från en ung ålder. Somliga 

identifierar sig förstås inte och känner sig begränsade av den. Oavsett är den en del av en 

feminin roll, som vem som helst kan spela (Butler, 1990:220).  
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7.3 Ashley Armitage 

 

 

Bild 3.1 av Ashley Armitage (2017) 

 

På en upphöjnad i vitt kakel, i vad som ser ut att vara ett badrum, sitter en kvinna. Hennes 

ben korsar varandra och vilar på golvet. Hon är rak i ryggen, har ena armen på en kant, 

som skulle kunna vara badkarskanten, och andra handen halvvägs ner i sina trosor.   

Fotografen belyser i sin bildtext att bilden inte bryter mot några regler. Hon förklarar 

varför genom att säga att det är hennes vän som tar på sig själv, men att bilden inte visar 

någon nakenhet. Längst ner i bildtexten upplyser hon betraktaren om att bilden blivit 

borttagen från Instagrams händelse-funktion, där en bild normalt sett ligger kvar i 24 

timmar. Hade bilden skapat andra konnotationer om kvinnan varit naken? Förmodligen. 

Hade representationen av den kvinnliga kroppen inte längre varit tillräckligt reglerad för att 

stanna inom ramen för the female nude? En av de starkt bidragande faktorerna till att den inte 

uppfattas som extremt vulgär är nämligen kvinnans klädsel som anspelar på oskuldsfullhet. 

Hon bär en vit singoalla-aktig topp som endast täcker hennes bröst och en liten del av 

hennes överarm. Utöver toppen och ett par vita trosor bär hon ett par tunna strumpor som 

för oss till konnotationen av en skolflicka med bara ben, och strumpor i skorna. Att 

klädernas färg är vit stärker myten om renhet och oskuldsfullhet, som vi tidigare kunnat 

urskilja i Byströms bild, vilket kontrasteras mot att vi bjuds in till en akt som ofta associeras 

med den privata sfären. Det rosa ljuset, den mjuka tonen och den rosa, fluffiga mattan 

signalerar en traditionell femininitet. Den porträtterades blick tittar snett nedåt, och för 

konnotationen till ett klassiskt sätt att porträttera kvinnan och hennes kropp. I sitt beteende 

är hon passiv. Handen som är halvvägs ned i trosorna anspelar på lust och sexualitet men 
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uttrycker snarare en likgiltighet än en aktiv handling. Är det verkligen hennes lust som blir 

representerad? Den porträtterade inger inte en känsla av bekvämlighet och makt över sin 

egen sexualitet, utan snarare en medvetenhet om att hon blir objektifierad och tittad på. 

Detta för oss tillbaka till Mulveys (1989:19) resonemang om hur den heterosexuelle 

mannens blick som riktas på de sexualiserade, passiva kvinnliga karaktärerna, projiceras på 

övriga betraktare. Genom att vi identifierar oss med det manliga perspektivet är det lätt att 

vi ser på kvinnan som den passiva karaktär hon är uppmålad som, vars roll endast är att få 

mannen att agera, tänka och känna (a.a.:25). Betraktaren blir en tjuvtittare av en privat akt, 

där kvinnan blir objektet som används som sexuell stimulans. 

Även om ett fotografi endast är en representation av något, kan detta vara lätt att 

glömma. Till skillnad från måleri och teckning har fotografi ofta bedömts som en sann, 

omedierad representation av verkligheten. En kvinnas kropp representerad i ett fotografi 

kan av betraktaren uppfattas som tillgänglig, där sexuell upphetsning kan äga rum med 

minimal störning av själva mediet. Pornografi har setts som en sådan omedierad 

produktion som sker genom fotografi. Denna omedelbara tillfredsställelse som betraktaren 

kan få genom mediet, kan dock begränsas med hjälp av konstnärliga element (Nead, 

1992:97). I Armitages representation av en kvinna och hennes sexualitet, begränsas känslan 

av tillgänglighet genom vad Nead skulle beskriva som en inramning [framing], där bilden - 

trots den vardagliga miljön - ändå känns konstruerad och reglerad. På ett konstgalleri visas 

den kvinnliga kroppen för allmänheten som en legitim symbol och den inramade kontexten 

skapar en distans till betraktaren, till skillnad från om den kroppen istället porträtteras i en 

erotisk bokhandel, där betraktaren med ro kan bläddra bland bilderna och komma närmare 

objektet (a.a:101).   

Pornografi markerar gränsen mellan det offentliga och det privata, där konst står för 

det offentliga, där den kvinnliga kroppen får visas upp, och pornografi är “den andre” som 

begränsas till den privata sfären. Nead menar att the female nude alltid står och tippar, på 

gränsen att falla över till något som anses som fult och motbjudande (a.a:6). I Armitages 

representation av kvinnan står vi på gränsen och balanserar. Bilden skådas varken inramad 

och reglerad på ett konstgalleri eller i en erotisk bokhandel, utan i Armitages galleri på 

Instagram. Bilden är öppen att på nära håll studeras för vem som helst som har tillgång till 

internet. Associationen till pornografi minskar på grund av Armitages konstnärliga element 

såsom mjuka toner och en undvikande blick som inte erkänner oss som betraktare. 

Precis som 'Pro'Sobopha (2005) och Gill (2003) frågar sig huruvida kvinnors 

representationer av sig själva utmanar normer eller endast är en internalisering av den 

manliga blicken, kan vi i denna studie ställa oss samma fråga. Fotografen slår i bildtexten 

ett slag mot Instagrams censur genom att ifrågasätta vad som är så farligt och obekvämt 

med en persons sexualitet och njutning. Porträtterandet av kvinnan på bilden går att se som 

ett erkännande av den kvinnliga sexualiteten och den kvinnliga blicken, ett perspektiv som 

blir tydligt i hennes bildtext.  
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Med Armitages citat i åtanke så är det kanske som Marie Celeste Kearney (2006:3) 

resonerar i studien Girls Make Media; att även om en bild vid första anblick kan verka följa 

traditionen av en objektifierande representationen av kvinnor, så utmanar den 

representationen idéer om sexualitet, genus och etnicitet. Armitage menar att hon inte kan 

tala för alla kvinnor, utan endast visa hennes personliga perspektiv på hur det är vara tjej 

(Kane, 2015), ett perspektiv som Kearney (2006:3) menar är viktigt för att vidga kvinnors 

representation i offentligheten. 

7.4 Yumna Al-Arashi 

 

Bild 4.1 av Yumna Al-Arashi (2017) 

 

I Yumna Al-Arashis fotografi från hennes serie Shedding Skin ser vi två kvinnor, varav en 

sittande på en upphöjnad i sten. Runt hennes höfter är en sjal knuten och hennes 

överkropp är bar. Hon sitter rak i ryggen med ena sidan riktad mot kameran och huvudet 

vänt bort. Hennes svarta hår är uppsatt i en knut. Den ena armen är sträckt upp mot taket 

vilket exponerar hennes ena bröst. Fingrarna är böjda men spända. Bredvid henne står en 

kvinna iklädd en vit handduk. Med sin hand, som täcks av ett svart tyg, håller hon upp den 

andra kvinnans hand. Vi ser hennes kropp i profil och hennes blick är riktad mot den 

sittande kvinnans uppsträckta hand. Håret är mörkt och uppsatt i en tofs. På stenhällen 

ligger en sjal som verkar vara blöt, en kam och tre tvättsvampar som ser ut att vara av 

naturmaterial. En hink står i hörnet av bilden. Ljuset i bakgrunden är dovt vilket gör det 

svårt att se detaljer. Hela bilden går i gula, guldiga toner där ljuset ligger på de två 

kvinnorna. Allt i bilden tyder på att de befinner sig i ett badhus, och med fotografens citat i 

åtanke verkar det vara en porträttering av ett traditionellt kvinnobadhus i Jemen. 

Kvinnorna verkar tvätta varandra och deras bekväma hållning signalerar att detta inte är 

någon osedvanlig företeelse, utan en naturlig sådan, som de gjort många gånger förr. Ljuset 
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som ligger på dem med mörkret runt om, samtidigt som deras blickar är vända bort från 

betraktaren, inger en dokumenterande känsla av att detta är ett genuint ögonblick i 

verkligheten. Ingenting tyder på yttre betraktare vilket skapar en känsla av sanning, att jag 

som betraktare får ta del av autentisk ritual. Även bildtexten “Things that feel like home. 

Outtake from Shedding Skin” bidrar till den effekten. Vi förstår att bilden är en del av en 

större bildserie vars titel skvallrar om en nakenhet där vi tillåts “komma in under huden” på 

de porträtterade - både bokstavligt talat då bilden äger rum i ett badhus med nakna 

kvinnor, och på en mer abstrakt nivå då vi bjuds in till detta intima rum där arabiska 

kvinnor framställs på ett okonventionellt sätt. Det är precis detta Al-Arashi beskriver att 

hon vill åstadkomma med sina fotografier; att frigöra kvinnans kropp och bidra till att 

vidga uppfattningen av den arabiska och muslimska kvinnan (Glamcult Studio, 2017). 

Bildtexten “Things that feel like home” anspelar också på autenticitet, både på att 

detta är en sann porträttering av kvinnor i Jemen och på att fotografen har en insyn i 

kulturen. För henne speglar bilden hem, på samma sätt som ritualen och miljön verkar vara 

familjära för de två kvinnorna i bilden. Bildtexten förmedlar en känsla av igenkänning, 

trygghet och värme vilket förstärker vad Al-Arashi vill lyfta med bildserien; att kvinnor 

stöttar varandra i svåra tider. 

Lewis (1996:178, 180) beskriver i sin bok Gendering Orientalism hur kvinnors målningar 

av orienten genom historien setts som sanningsenliga. Anledningen har dock inte varit 

vetenskaplig objektivitet utan snarare att kvinnor tillskrivs en empatisk förmåga och 

erfarenhet. Detta är en historisk aspekt vi måste ha i åtanke i denna bildanalys, då vår 

förförståelse av kontexten avgör hur vi konnoterar bilden och vilken mening vi ger den. 

Detta gäller också vår tidigare kunskap om fotografens könstillhörighet och kulturella 

bakgrund. 

Även om Al-Arashi menar att hon vill vidga uppfattningen av den muslimska och 

arabiska kvinnan, så uppkommer i detta porträtterande en annan problematik. Genom 

historien har orienten representerats som Västvärldens undermåliga motsats; som exotisk, 

erotisk, och barbarisk medan väst har stått för det rationella, moraliska och kristna. Denna 

falska uppfattning har skapats för och av västvärlden som hävdat sig ha mer kunskap om 

orienten än orienten själv (Lewis 1996:16). Edward W. Said (1978:67) menar att myten om 

orienten genom en påtvingad orientalism har fått västvärlden att acceptera den som en 

sanning. Precis som bilden av orienten skapats för att upprätthålla västvärldens överläge, så 

har bilden av kvinnan konstruerats för att upprätthålla den maskulina dominansen. 

Kvinnan blir den andre oavsett kulturell kontext (Lewis 1996:18). Al-Arashis fotografi 

påminner om en klassisk målning av orienten. Halvnakna kvinnor badar och tvättar 

varandra i ett romantiskt dovt ljus. Det ligger en mystik över bilden, en mystik som 

förstärks genom att de tittar bort från betraktaren och skapar en känsla av att vi får ta del 

av en normalt sett stängd miljö. En vanlig representation av orienten har varit av ett harem 

som endast vissa utvalda personer får besöka. Representationer av denna förbjudna plats 

har haft en erotisk laddning, både av att få betrakta muslimska kvinnors ansikten och 



Ett kvinnligt perspektiv  Kandidatuppsats 2018 

Hanna Gustafsson & Gabriella Karlsson 35 

kroppar, men också då det matar en fantasi av att kvinnorna är mannens sexuella ägodel. 

Kvinnorna tvättar sig för att göra sig klara för Sultanen eller sin man och indirekt även för 

den västerländske betraktaren (Lewis 1996:111–113).   

Att bilden visar två kvinnor har en stor påverkan på hur vi konnoterar den (Hansen 

& Machin, 2013:193–194). Hade bilden istället skildrat en kvinna som ensam tvättade sig i 

badhuset, hade konnotationerna sett väldigt annorlunda ut. Istället för den gemenskap, 

värme och omhändertagande som bilden signalerar hade en bild med endast en kvinna 

istället kunnat avläsas som ett tecken för individualism. Precis som vi nämnt i relation till 

Mitchells bild, stärks idén om kvinnor som en homogen grupp genom att porträttera 

kvinnor tillsammans (a.a:193–194). Att de även porträtteras fysiskt nära varandra och 

nästintill nakna i ett rum som ofta separerar kvinnor och män förstärker det kollektiva 

ytterligare. Badhuset som separerar kvinnor och män förstärker myten om kvinnan som 

med sin kvinnliga essens skiljer sig från hennes binära motsvarighet; mannen.  

Möjligen behövs vissa myter för att på ett tydligt och effektivt sätt kunna förändra 

andra myter. Genom att bilden stärker myten om den kvinnliga essensen så förmedlar den 

en känsla av gemenskap som kan vara stärkande i ett patriarkalt samhälle, och på ett sätt 

även i förhållande till maktordningen mellan öst och väst. Om Al-Arashi även hade brutit 

mot myten om den kvinnliga essensen i konstruktionen av bilden är det möjligt att 

budskapet om en kvinnlig gemenskap som överbryggar den binära oppositionen mellan öst 

och väst inte framgått. Poängen hade då handlat mer om femininitetsnormer och brytandet 

mot dem. Kanske behövs därför den binära uppdelningen av man-kvinna i denna bild, för 

att budskapet om att förändra uppdelningen av öst-väst ska framgå? Den kvinnliga 

gemenskapen i bilden är ett sätt att representera en likhet som går bortom definitioner av 

öst och väst, ett band mellan kvinnor som är universellt. Att porträttera arabiska kvinnor 

badandes skiljer sig avsevärt från hur de oftast annars framställs; med kläder som i väst ses 

som traditionella och ibland till och med associeras med islamistisk fundamentalism 

(Hansen & Machin, 2013:193–194). Att kvinnorna istället är nakna bryter denna myt om 

den arabiska kvinnan samtidigt som det skapar andra konnotationer som kan vara 

problematiska. Genom att bjudas in till det intima rummet och “komma in på skinnet” 

avväpnas dem, och framstår inte längre lika starkt som “den andre”. Det har skett en 

inramning som sträcker sig bortom de gränser som finns kring kroppen, och som kan 

appliceras på en större social och kulturell kontext (Nead, 1992: 7). Genom att reglera de 

kvinnliga kropparna och måla upp dem som nakna och sårbara, förhindras att en känsla av 

hotfullhet uppstår. Detta görs som sagt inte utan en viss problematik samtidigt som det 

också kan underlätta för fotografen för att skapa en känsla av gemenskap. För hur skapar vi 

en känsla av gemenskap utan att skapa ett vi och ett dem? Vi använder oss av binära 

oppositioner för att skapa mening till det vi ser och upplever (Hall, 1997:224–227). 

Vad vi ser går att applicera på Kenneth Clarks (1956) resonemang om the naked och 

the nude som Lynda Nead (Nead, 1992: 14) beskriver i sin studie The Female Nude. Istället för 

kläder så kläs kvinnornas kroppar i konst, och hotar därför inte ordningen. De är nakna 
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men inte naked, utan snarare vad Clark skulle benämna som nude - the female nude. Clark 

menar att the nude är kroppen representerad och konstruerad av kulturen (Nead, 1992:12–

14). Många aspekter i bilden bidrar till denna konnotation. Om vi till exempel ponerar att 

bilden varit tagen i ett svenskt badhus, med det blåaktiga ljuset vi förknippar med badhus, 

hade bilden skapat helt andra konnotationer. Vi hade kunnat se kroppens skavanker, ytliga 

blodkärl och möjliga celluliter, varpå konnotationen hade förändrats ytterligare och 

eventuellt fört våra associationer till rå diskbänksrealism snarare än romantisk orientalism. 

Nead (1992:12–14) menar dock att oavsett nude eller naked, så står en kropp aldrig utanför 

representationens symboliska värderingar, och hon belyser vikten av att fortsätta studera 

hur representationen av kvinnors kroppar och främja nya porträtteringar av kroppen. 

7.5 Rosie Foster 

 

Bild 5.1 av Rosie Foster (2017) 

 

I denna bild är kroppen i fokus; det är ett porträtt taget snett underifrån på en naken vit 

kvinna som tittar rakt in i kameran. Här återkommer vi till diskussionen om vad som sker i 

en bild när objektets blick möter betraktarens. Precis som Foster uttrycker i sin beskrivning 

av sitt perspektiv, är det en oförlåtande blick som utmanar. Interaktionen i denna bild 

mellan betraktare och objekt är annorlunda än den vi sett i Mitchells bild, på grund av ett 

antal anledningar. 

För det första kan kvinnan på bilden ses som en representation av ett visst feminint 

kroppsideal, med smal midja, bröst, långt hår, och breda höfter. Hon bär även smycken, är 

sminkad och den enda kroppsbehåring som syns är en skugga av könshår, i enlighet med 

den hårlösa femininitetsnorm vi diskuterat i relation till tidigare bilder. I bakgrunden syns 
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rosa pälskuddar i vad som troligtvis är en soffa; ljuset är också varmt vilket ger hela bilden 

en rosa ton. Miljön påminner om en husbil eller en mycket kompakt lägenhet; det är lågt i 

tak, dovt ljus, och verkar vara i markhöjd då grönska syns genom fönstret i bakgrunden. 

För det andra framhävs kvinnans nakenhet på ett sätt i denna bild som inte är 

normaliserande av en kvinnokropp utan kläder, utan snarare tvärtom. Detta på grund av 

hur den censurerar kvinnans kropp. Två tecknade eldsflammor och ett löv i samma gulröda 

ton täcker kvinnans bröst och kön, vilket är ett sätt att censurera kroppsdelar som enligt 

plattformen Instagrams policy inte får lov att visas (Instagram, 2018). Den leker på detta 

sätt med ett populärkulturellt uttryck - emojis; de symboler som används i alla typer av 

digitala textmeddelanden för att addera fler lager av mening till konversationen. Att både 

eldsflamman och lövet är välkända emojis som finns i var och varannan telefon gör att vi 

associerar till mobiltelefonen, till snabba sms-konversationer och ihopklippta bilder som 

skickas via chatt-appar. Eldsflammor kan signifiera sexuell lust, hetta eller passion, vilket 

förstärks av kvinnans nakenhet. Det är en populärkulturell estetik som kan ses som 

kitschig, och som i kombination med den censurerade men utmanande nakenheten 

signalerar vulgaritet snarare än elegans, oskuldsfullhet eller mystik. Bilden distanserar sig på 

så sätt från element av finkultur (Swedner, 1965), av “god smak” såsom traditionell konst 

definierat den. Samtidigt kan vi lägga märke till att lövet framför kvinnans kön är en 

anspelning eller parodi på traditionell konst och skulptur, då ett fikonlöv ofta placerades 

där för att skyla. Det är en slags sarkastisk censur, som verkar tillföra suggestiva element 

snarare än censurera dem.  

Bildtexten ursäktar skämtsamt censureringen av “[...] the best bits” och tydliggör sin 

sarkasm i hashtaggen #nakedzinewontcensor, vilken är ett uttryckligt ställningstagande mot 

censur. Detta tydliggör att fotografen medvetet använder censur för att ifrågasätta censuren 

själv. Det kan ses som en enkel pik mot hur Instagram som plattform, i sin bedömning av 

vad som är känsligt innehåll eller ej, följer traditionella normer kring femininitet och 

kvinnokroppen (Instagram tillåter nämligen inte visandet av kön eller kvinnliga bröstvårtor 

i bild). Men bildtexten kan också ses som ett indirekt värderande av kvinnans bröst och 

kön som de “bästa bitarna”, alltså de viktigaste komponenterna av en kvinnas kropp. Det 

får oss att ifrågasätta bilden i förhållande till Fosters uttalande om sin agenda som fotograf; 

att visa upp ett kvinnligt perspektiv på vad som är sexigt hos en kvinna. Visst kan vi 

argumentera att vad som anses sexuellt attraktivt är totalt subjektivt, men denna ton i bild 

och bildtext bidrar till att vi kan uppfatta den som ett resultat av Mulveys objektifierande 

male gaze (Mulvey, 1989:19). Kvinnans nakenhet är då i bilden något som är fel, skamligt, 

och som måste korrigeras med hjälp av censur, samtidigt som det censurerade omskrivs 

som de bästa bitarna på ett sätt som kan uppfattas som sexualiserande. 

Det för oss tillbaka till hur vi som betraktare uppfattar objektets blick. Om hon i våra 

ögon representerar kroppslig och sexuell frigörelse eller självsäkerhet i den egna kroppen, 

uppfattar vi hennes blick som utmanande; som en uppmaning att titta men på hennes 

villkor. Att hon står över oss som betraktare och att vi tittar upp på henne, förstärker 
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intrycket av hennes självständighet i förhållande till betraktaren. Hon har makten över sin 

egen representation. Bilden ses då som ett försök att normalisera eller avsexualisera 

kvinnokroppen genom censurkritik och representation. Att hennes kropp ser ut på ett sätt 

som möter ett dominerande ideal behöver då inte betyda någonting problematiskt, 

eftersom även det kan vara ett resultat av en kvinnlig blick på femininitet. Ser vi istället en 

kropp som rättar sig efter påtvingade skönhetsnormer och tabuer genom censurering, 

förvandlas kvinnan till ett offer och ett objekt som utstrålar “titta på henne” snarare än 

“titta på mig”. Hon framställs på samma gång som ett sexuellt objekt och som självständig 

och sexuellt självsäker. Bilden kan ses som en del av ett kritiserat skifte från sexuell 

objektifiering till sexuell subjektifiering, ett girlpower-ideal som i postfeminismens anda 

hävdar förespråka en frihet för kvinnor att välja skönhet för att må bra (Gill, 2003). Detta 

kan problematiseras då resultatet av friheten verkar innebära representationen av en vit 

kvinnas kropp som på alla sätt följer de skönhetsnormer som råder i vår kultur. Om hon 

exempelvis hade varit överviktig, av en annan etnicitet, haft synliga celluliter, hår på “fel” 

ställen, eller åderbråck, är det möjligt att tolkningen hade varit annorlunda. Vår fråga blir 

då; om en bild konstrueras för att ifrågasätta patriarkala ideal, varför porträtterar den en 

kvinna på samma sätt som det patriarkala idealet förespråkar? Varför gör fotografen inte 

precis tvärtom, för att bilden ska normalisera andra verkligheter än just den? Vi finner att 

denna bild är en typ av satir, som framhäver och överdriver ett problem för att belysa dess 

orimlighet och som kritiserar snarare än öppnar upp för andra möjligheter. Den 

objektifierar och censurerar med ett mått av sarkasm som är så subtilt att betraktaren inte 

kan vara säker på om den hyllar eller fördömer. Det kan vara ett effektivt sätt att belysa en 

problematik genom att provocera, men erbjuder inget alternativt narrativ eller någon 

“lösning” på sagda problematik. För att sammanfatta skulle denna bild kunna vara en 

manifestation av girlpower, ett slag mot Instagrams censur, satir av sexualiseringen av 

kvinnokroppen, en objektifierande manifestation av the male gaze, eller allt detta på en och 

samma gång. 

7.6 Slutsats  

Det finns flera gemensamma nämnare som återkommer i de analyserade bilderna. En av 

dessa faktorer är att ingen av kvinnorna porträtteras i utförandet av så kallade “aktiva 

handlingar”. Representationer av handlingar är oerhört viktiga för hur vi tolkar objektets 

roll i en bild (Hansen & Machin, 2013:195, 196). I enlighet med Hallidays (a.a.) teorier om 

representationer av handlingar, kan en person porträtteras som involverad i processer av 

något slag utan att det innebär att den ses som en aktiv aktör. En person kan helt enkelt 

porträtteras som väldigt upptagen medan den egentligen inte åstadkommer särskilt mycket. 

Materiella handlingar är enligt Hallidays definition när en person gör något som har ett 

materiellt resultat eller konsekvens, som att bygga ett hus, skriva en bok eller laga en dator 

(a.a.). Dessa handlingar producerar materiella resultat, och visar en person som har makt att 

förändra och påverka världen omkring sig.  
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I dessa bilder ser vi istället kvinnor som representeras med hjälp av långt mer passiva 

handlingar. De tänker, känner, upplever, dansar, tittar, visar, existerar; utan att förändra 

världen omkring sig (Hansen & Machin, 2013:195, 196). De handlingar vi ser i bilderna 

kallas relationella, existentiella, beteende-, eller mentala handlingar, och de kan skapa en 

känsla av att det händer mycket i en bild och att den utstrålar energi, utan att några resultat 

produceras i världen (a.a.). Kvinnor porträtteras ofta i media med hjälp av 

beteendehandlingar, som i Mitchells bild där kvinnan dansar eller hoppar, i Al-Arashis bild 

där en kvinna tvättar en annan, eller i Armitages bild där kvinnan sexuellt tar på sig själv. I 

Byströms bild representeras till och med en existentiell handling; kvinnan finns bara där, 

existerar som en symbol i ett tomrum. Vi kan jämföra detta med hur kvinnor är 

överrepresenterade i reklambilder, på ett sätt som anknyter till den mjuka eller privata 

sfären (Fagerström & Nilson, 2008:50–51). Kvinnors kroppar används som symboler för 

något annat, för sexualitet, njutning eller synd, och är ofta avklädda och passiva. Män är i 

kontrast överrepresenterade i miljöer som arbetsliv och politik, och i medieproduktioner 

som nyhetsartiklar och reportage (a.a.).  

När vi reflekterar över detta inser vi att kvinnorna i våra analyserade bilder 

porträtteras som aktörer vars mentala handlingar och tankfullhet är viktiga, eller som 

aktörer som handlar men vars beteenden inte producerar materiella resultat. Det är en 

trend som uppmanar oss att sympatisera med dem, att identifiera oss med deras inre 

processer eller fysiska uttryck, men som målar upp en problematisk, passiv bild. Det 

påminner oss att den passiva femininiteten, i enlighet med både Butlers (1990) 

performativitetsteori och Barthes teori om myter, är en social konstruktion (Barthes, 

2012:242). Iscensättandet av rollen som kvinna genom att konstruera traditionellt feminina 

attribut i en medieproduktion kan vara en helt omedveten, performativ handling - myten 

om kvinnan är så normaliserad att vi inte ser den. 

Detsamma reflekteras också i det narrativ som skapas om vem den kvinnliga 

fotografen är och vad hon producerar. Risken i att fotografera traditionellt feminint kodade 

objekt är att kvinnors fotografiska arbete reduceras och förpassas till en vardaglig och 

stillsam värld, långt borta från det kraftfulla eller extraordinära. Likt Kearney (2006) 

upptäckte att gamla könskonstruktioner kring kvinnors fotografiska arbete online 

upprätthålls genom denna ‘mjuka’ framtoning, ser vi här en norm som karaktäriserar de 

perspektiv genom vilka dessa kvinnliga fotografer representerar sig själva och andra 

kvinnor.  

När vi analyserar Armitages, Byströms och Fosters bilder funderar vi på om deras till 

synes sexualiserande framtoning beror på en djup internalisering av Mulveys (1989) male 

gaze. Varför verkar detta vara en så framstående del i verksamheten hos fotografer som alla 

uttrycker en önskan att representera ett kvinnligt perspektiv och skapa en plats för en 

kvinnlig röst och världsbild? Den visuella njutningen som betraktaren får av att gå in i 

rollen som den dominerande betraktaren skulle kunna vara en av anledningarna till att 

denna objektifiering lever kvar även genom dessa fotografers kameralinser. Då vi genom 
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livet uppmuntras att identifiera oss med, åtrå och eftertrakta karaktärer vi ser genom detta 

patriarkala perspektiv (Mulvey, 1989:31, 32), är det inte underligt att vi imiterar deras grepp 

i de medieproduktioner vi själva skapar.  

Vi har dock insett att det går att se denna representation av traditionella 

femininitetsnormer på olika vis. Den fotografiska satir som vi sett i Fosters bild går även 

som en röd tråd genom Armitages och Byströms bilder. De använder sig också av djupt 

rotade myter om femininitetens mjukhet, naturlighet och passivitet, och accentuerar dessa 

stereotyper för att kunna kritisera dem. Det är ett sätt att uppmärksamma ett samhälleligt 

problem, en tabu, en gräns; och att göra motstånd genom att ironisera eller överträda den. 

Al-Arashi använder sig på samma vis av en romantiserande estetik som påminner om 

imperialistiska målningars exotifierande blick, för att förmedla ett budskap om bandet 

mellan kvinnor och för att diversifiera synen på den arabiska kvinnans identitet. Byström 

skapar i sin bild en ny femininitet genom att representera kroppshår som en del av myten 

om kvinnlig oskyldighet. Hon kombinerar den traditionella femininitetens stereotypa 

associationer med ett maskulint kodat drag som kroppsbehåring och vidgar på så sätt 

definitionen av femininitet. Kroppshåret blir en del av det hyperfeminina uttrycket på 

samma sätt som självständigheten och subjektifieringen blir en del av Fosters annars så 

objektifierande uttryck.  

Ser vi detta i förhållande till Instagram som kontext uppfattas bilderna som en del av 

en kamp mot plattformens regler och begränsningar kring vad som får visas eller ej. Bilder 

som orsakar för mycket av vad Judith Butler (1990) skulle kalla genustrubbel, blir 

borttagna. Att vara alltför normbrytande är provocerande och får reaktioner som försöker 

tysta. Liksom Looft (2017) poängterar att den inkluderande, diversifierande drivkraften i 

rörelsen girlgaze begränsas av Instagrams otillgänglighet, ifrågasätter vi om plattformens 

begränsningar tillåter ett “verkligt” kvinnligt perspektiv att manifesteras eller om 

producenterna anpassar sig efter dess mall. Tydligt är att fotografernas publicering av 

bilderna på Instagram skapar ett rum bortom konstgalleriets inramning där en kvinnlig 

kropp får ta plats, där en kvinnlig fotografs verk får ta plats, och kanske även en bredare 

publik får ta plats. Att bilden kommer längre bort från konstgalleriets inramning gör också 

att den blir mindre kontrollerad, och därför kan uppfattas som mer naked än nude om den 

porträtterar kvinnokroppen utan kläder. Bilden står då och balanserar ännu mer på gränsen 

mellan att vara något vackert och konstnärligt och att vara smaklöst och vulgärt (Nead, 

1992:6).  

Looft (a.a.) diskuterar även att plattformen Instagram i själva verket inte är tillgänglig 

för alla - endast de med tillgång till ocensurerat internet och kommunikationsteknologi. Vi 

lade under vår urvalsprocess också märke till en överrepresentation av unga mellan cirka 16 

och 30 år. Detta skulle kunna innebära att ett och samma åldersperspektiv dominerar bland 

kvinnliga fotografer inom denna nisch på Instagram. Varje fotograf i vårt urval har även en 

västerländsk nationalitet, och majoriteten är amerikaner - till och med den fotograf som i 

sitt arbete vill utmana västerländska sätt att tänka om andra nationaliteter, Yumna Al-
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Arashi, är född och uppvuxen amerikan. I vår tolkning av bilden manifesteras detta genom 

hur den använder sig av en myt om orienten som existerar i väst, för att överbrygga 

skillnader mellan kulturer och förändra hur västerländska blickar ser på arabiska kvinnor. 

Det som karaktäriserar perspektivet bygger därför inte endast på huruvida Al-Arashi är en 

kvinna eller ej, utan även på hennes kulturella identitet och inblick i jemenitiska kvinnors 

liv. Detsamma gäller för Mitchell, vars bild tolkas som en representation av en annars 

underrepresenterad grupp svarta, kvinnliga konstnärer, en grupp som hon själv tillhör. Det 

är dock inte jemenitiska kvinnors perspektiv vi ser i Al-Arashis bild; det är en individ med 

ena foten i USA och andra i Jemen. Vi ser i analysen att det kan vara en stor fördel att själv 

vara en del av den kultur som kritiseras - kanske är det först då kan man fullt ut kan 

uppleva och förstå ett rådande samhällsproblem, som den endimensionella eller helt 

saknade representationen i media av kvinnor från alla olika demografier.  

Det som definierar de kvinnliga blickarna behöver inte endast vara en strävan efter 

brytande mot patriarkala strukturer, utan om att som kvinna få en plats för utforskande av 

den egna identiteten utan att ens uttryck och perspektiv förminskas. Det är svårt att skilja 

på en manlig och kvinnlig blick - de är binära oppositioner och därför förenklande. Men 

det finns en kvinnlig erfarenhet, som handlar om att växa upp som kvinna, bemötas och 

leva som kvinna, och det är den som syns i dessa bilder. 
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8. Sammanfattning och diskussion  

Denna del syftar att sammanfatta studien och våra resultat. Detta efterföljs sedan av våra 

individuella reflektioner och förslag på framtida forskning. 

8.2 Sammanfattning 

Självklart bör denna studie ses som en del av ett forskningsområde som i sin helhet skapar 

en tydligare bild av och vill förändra problematiken kring representationen av kvinnor i 

media. Våra resultat liknar på flera sätt resultat som tidigare forskning kunnat bevisa, men i 

analysen av vår specifika empiri har vi kunnat påvisa ytterligare relevanta aspekter av den 

kvinnliga fotografens representation av kvinnor på sociala medieplattformen Instagram. 

Studien har visat att vad som definierar de kvinnliga perspektiven i vår empiri kan tolkas 

som en internalisering och reproduktion av patriarkala strukturer, som ett försiktigt 

brytande av kvinnliga representationsnormer i media, eller som ironiserande satir av 

traditionell femininitet. Utifrån teorier om femininitet och genus, meningsskapande, och 

representation har vi kunnat urskilja att bilderna använder sig av socialt konstruerade myter 

kopplade till traditionell femininitet, sexualitet, och etnicitet i kombination med andra, 

normbrytande aspekter. Denna kombination skapar en diskrepans då de två elementen kan 

ses som motsatser, som binära oppositioner, likt feminint-maskulint, vulgärt-sofistikerat 

eller öst-väst. Om kombinationen av dem är tydlig resulterar detta i att bilderna uppfattas 

som uttryck för kritik av traditionella könsnormer och värderingar. Är den subtil finns det 

en risk att de uppfattas som reproduktioner av detsamma. Vi har även kunnat se att trots 

att fotograferna kan kritisera socialt konstruerade myter om kvinnan och femininitet, sker 

det inom patriarkala strukturers gränser. Detta blir tydligt när vi analyserar bilderna i 

förhållande till de begränsningar som finns både i Instagrams innehållspolicy och i vår 

kultur i allmänhet - det finns mängder av sagda och osagda regler om hur kvinnan får 

representeras. Genom analys av hur bilderna representerar handlingar i enlighet med 

Hallidays (Hansen & Machin, 2013:195, 196) modell, upptäckte vi även att alla bilder håller 

sig till en tematik med en problematisk, passiv framtoning i vilken den porträtterade 

kvinnan inte framställs som en individ med makt att rent materiellt förändra världen 

omkring sig, utan att hon används som en symbol för att förmedla något annat. 

Svaret på vad som karaktäriserar de perspektiv genom vilka kvinnliga fotografer 

representerar sig själva och andra kvinnor idag blir utifrån denna analys att det finns en 

kvinnlig erfarenhet, som handlar om att växa upp som kvinna, bemötas och leva som 

kvinna, som behandlas på vitt skilda sätt i samtliga av våra bilder men som har denna 

enande utgångspunkt gemensamt. 
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8.2 Slutdiskussion Gabriella Karlsson 

I sin studie #girlgaze: Photography, Fourth Wave Feminism, and Social Media Advocacy skriver 

Looft (2017): 

 

We must always ask, how is a given image of reality being created and to what 

end? Whose voices are being heard and what are the mechanisms of power 

creating the narratives that we are exposed to on a daily basis? 

Är det någonting jag tar med mig från denna studie, så är det just detta; att alltid ifrågasätta 

vilken verklighet jag skapar genom konstnärliga och populärkulturella uttryck i sociala 

medier. Som en kommunikatör och privatperson vars liv genomsyras av digitala medier, 

vars konsumtion och produktion av innehåll på Instagram dagligen skapar ringar på vattnet 

i ett större narrativ om femininitet och kvinnlighet, kan jag inte understryka detta tillräckligt 

många gånger för mig själv. 

I den tidigare analysen har vi reflekterat över vårt empiriska material i förhållande till 

våra teoretiska utgångspunkter, för att på bästa sätt kunna besvara våra frågeställningar. I 

denna avslutande diskussion kommer vi att ta ett steg tillbaka och föra metodkritiska 

reflektioner, lyfta fram ytterligare aspekter och tankar som inte kunnat ta plats i analysen, 

och begrunda hur framtida forskning skulle kunna utveckla detta forskningsområde. 

Med hjälp av vår kvalitativa semiotiska metod har vi på djupet kunnat utforska vad i 

bildernas konstruktion det egentligen är som får oss att uppfatta dem på ett visst sätt. Vi 

har kunnat se samband mellan media, myt och ideologi genom en analys av de 

meningsskapande system vi sett i bilderna. I min mening har denna metod varit mycket 

givande och tjänat sitt syfte väl, då den med systematisk precision tillåtit oss att skärskåda 

bildernas uppbyggnad både kontextuellt och på detaljnivå. Det har varit ett utmärkt sätt för 

oss att kartlägga bildernas meningsskapande strategier kring femininitet, med vetskapen om 

att våra personliga bakgrunder och förförståelse som forskare varit avgörande för vilka 

konnotationer som dykt upp inför bildernas visuella element. Detta har under 

forskningsprocessens gång då och då framstått som en begränsning, när vi vänt och vridit 

på en av våra konnotationer och inte kunnat förstå varför vi har det synsätt vi har, eller när 

vi ifrågasatt vår egen tolkning men inte kunnat se alternativ. Vi har i somliga av dessa fall 

tvingats finna oss i vetskapen att myter, som vi har upprepat under analysens gång, kan 

vara osynliga för betraktaren och dölja sig bakom normaliseringens gard (Barthes, 

2012:242). Eftersom tolkande metoder som semiotisk analys är helt beroende på forskarens 

egen uppfattning, kommer resultatet alltid att vara en alternativ tolkning av en bild. Den 

kan vara välgrundad, dess validitet kan vara obestridbar, men detta faktum kommer att 

kvarstå. Jag anser att detta på ett sätt kan ses som en fördel - för så länge jag vet vad som 

konstituerar det, kan även mitt unika perspektiv berätta något om större samhällsprocesser. 
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En sak som skulle ha kunnat bredda denna studie är ett mer kvantitativt urval från samma 

eller flera kvinnliga fotografer, för att potentiellt kunna utläsa en större variation av olika 

representationsmönster. Men eftersom vårt mål varit en djupdykning i det visuella uttrycket 

hos fotografer med en viss typ av konstnärlig agenda, möter ändå vår aktuella empiri 

studiens syfte väl. 

Ett resonemang som vi snuddat vid under studiens gång, men som jag anser 

förtjänar mer utrymme, är Instagrams påverkan som kontext kring vår empiri. En 

användare på Instagram har möjligheten att värdera sina bilders framgång genom det antal 

gillamarkeringar de får från andra användare, och hur många följare som kommer och går i 

relation till skiftningar i det egna innehållets flöde. Det kan vara en konstant och tydlig 

indikation på vilken typ av innehåll som går hem och inte - och beroende på vad som 

“säljer” bäst, kan en fotograf börja anpassa sitt innehåll efter publikens preferenser. 

Eftersom antalet följare generellt ses som en mätare av framgång på plattformen, och 

eftersom den med fler följare syns mer, finns det skäl att tro att en fotograf lätt börjar agera 

med detta i åtanke om popularitet och räckvidd spelar roll för dem. Att fotograferna som 

utgör vårt urval har förhållandevis många följare (alla minst 1000 stycken) betyder att de 

har ett koncept som intresserar en publik - vare sig det är på grund av återskapandet av 

normbrytande eller normativa representationer av kvinnor. I förhållande till andra 

användare kan fotografen också bli inspirerad eller påverkad av trender när det kommer till 

stil, tema, estetik, motiv, o.s.v. som liksom i samhället i stort går i vågor. Dessa och många 

andra faktorer i plattformens utformning skapar en kultur som kan påverka innehållet lika 

mycket som nationell kontext, något som tål att undersökas vidare. 

Slutligen vill jag lyfta ett förslag för framtida forskning om kvinnors representation 

av andra kvinnor i sociala medier. Medan en granskning av bildernas konstruktion kan ge 

oss oerhört mycket information om hur femininitet förmedlas av kvinnliga fotografer, 

skulle ett ytterligare fokus på fotografernas egna perspektiv kunna vara givande. Kvalitativa 

intervjuer hade kunnat ge större förståelse för deras agenda, och för hur eller om de 

reflekterar över sin roll och sitt användande av myter om femininitet. Att på detta vis vidare 

utforska myten om femininitetens olika skepnader skulle i sin tur kunna ge oss insikt i hur 

brytandet av dessa normer ser ut. Hur tänker fotografen när hon exempelvis återskapar 

myten om oskulden samtidigt som hon bryter mot denna genom att implementera 

maskulint kodade drag? Vad vill hon åstadkomma, och varför? Kan mediets kontext 

påverka hur hon konstruerar och presenterar en bild för sina följare, och hur tänker hon 

själv när hon utför denna anpassning? Detta är frågor som skulle kunna utveckla 

forskningsområdet ytterligare. 
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8.3 Slutdiskussion Hanna Gustafsson 

Som en person som identifierar sig som kvinna, fotograf och instagramanvändare var jag 

redan i början av denna studie intresserad av vad som karaktäriserade mitt sätt att 

representera mina kvinnliga motiv. 

Jag började inse att jag i mitt fotograferande representerade en myt om en femininitet 

och kvinnlig essens, då jag ofta porträtterade dem i stillsamma poser som anspelade på 

skönhet och i vissa fall även sexualitet.  

Även om jag var medveten om denna problematik så kändes att bryta normen och 

totalt förändra mitt fotograferande som att gå emot vem jag var och mitt sätt att uttrycka 

mig. Jag ville ta plats med mitt konstnärskap men istället kändes det som att jag blev 

förminskad och kritiserad; antingen för att min blick ansågs för frigörande och naken, eller 

för att den istället inte blev uppfattad som tillräckligt feministisk och normbrytande. Detta 

är något vi även sett i denna studie; vilka konnotationer en bild skapar, vilka myter som 

speglas, och vilken mening som tillförs bilden måste förstås utifrån den samhälleliga och 

kulturella kontext där den betraktas. 

I denna slutdiskussion kommer jag kort reflektera över vår roll som forskare och 

vilken påverkan vår förförståelse kan ha haft på vår studie. Vidare kommer jag lyfta några 

aspekter som i vår forskningsprocess inte fått plats att utvecklas i ett tidigare skede, samt 

framföra ett förslag för vidare forskning. 

Enligt vår analys verkar Al-Arashi medvetet ha placerat de badande kvinnorna i 

bilden inom ramen för vad som kan ses som acceptabelt och icke-provocerande, när det 

kommer till den kvinnliga kroppens nakenhet. Jag vill i denna diskussion lyfta att vårt 

perspektiv som forskare är färgat av vilka gränser som är prevalenta i vår kultur - vi har 

själva ett vitt, västerländskt perspektiv, vilket är en klar fördel när det kommer till att 

analysera bilder producerade i samma kulturella kontext, men vilket kan göra att andra 

potentiella tolkningar inte upptäcks.  

Något som i vissa kulturer är att hålla sig inom ramen, kan i andra kulturer ses som 

ett hot mot ordningen och de patriarkala strukturerna. Precis som de kvinnliga 

representationerna vi studerat är en spegling av en större kulturell och social kontext, är vår 

studie påverkad av vår förförståelse och syn på världen (Bergström & Boréus, 2000:26). 

Studiens kvantitativa tillvägagångssätt är både dess styrka och svaghet. Det har möjliggjort 

för en djupare tolkning av vårt empiriska material. Samtidigt är det just det tolkande som 

kan vara problematiskt. Då vår studie varken undersöker fotografernas avsikter med 

bilderna, eller de porträtterade kvinnornas tolkning av representationen, kan det 

argumenteras för att de resultat som redovisats endast är en reflektion av våra egna 

tolkningar. Att vi varit medvetna om detta har bidragit till en genomsyrande reflexivitet och 

en expanderad blick bortom den första uppenbara konnotationen, för att på så vis kunna 

urskilja åtskilliga betydelser och nivåer av meningsskapande. 
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Ytterligare en aspekt jag vill belysa är möjligheten att genom insyn i en debatt och dess 

kontext kunna ifrågasätta den och därigenom förändra den. Gränserna mellan vad som är 

konst och vad som snarare definieras som pornografi, och hur den kvinnliga kroppen bör 

representeras, definieras och omvärderas ständigt. I nästintill alla fall kommer det tillslut att 

inträffa ett skifte där objektet går emot klassifikationen och värderingarna exponeras och 

ifrågasätts. Med en kunskap om debatten och de regler som förekommer, kan gränser 

överskridas och lekas med vilket kan utveckla och utmana representationer av den 

kvinnliga kroppen (Nead, 1992:11). I vår studie är Arvida Byström ett exempel på detta. 

Utifrån hur hon leker med gränserna mellan traditionellt feminina attribut och 

normbrytande element såsom kroppsbehåring och valkar, utläser vi en bakomliggande 

intention att problematisera och utmana rådande normer. Genom hennes inblick i 

debattens villkor blir Byströms sätt att leka med gränserna ett lyckat koncept då hon genom 

kontroversiella grepp utmanar den traditionella representationen av kvinnor och 

femininitet. Hon är medveten om vilka regler hon bryter mot, och lyckas därför göra det 

med framgång. Visst har hon fått motstånd, men hon har samtidigt 246 000 

instagramföljare (Instagram, 2018) som väljer att ta del av hennes perspektiv och skapande. 

Ytterligare en aspekt som förtjänar lite mer utrymme är hur vi kan se vår studie i 

ljuset av Gills (2003) resonemang kring övergången från objektifiering till subjektifiering. 

Enligt Gill uppstår nya femininiteter när kvinnor fortfarande framställs som sexuella objekt 

men där skillnaden blir att de nu väljer det och framställs som självsäkra och sexuellt 

självständiga (a.a.). Vad vi dock sett i vår studie är att fotograferna använder sig av 

traditionellt feminina uttryck för att ifrågasätta dem. Likt en slags samhällskritisk satir 

implementerar de element som bryter myten om femininiteten. Detta uppror mot 

traditionella femininitesnormer anser vi resulterar i nya femininiteter, dock utan att det 

behöver innebära en underkastelse till en manlig internalisering.  

Avslutningsvis vill jag lyfta intersektionalitet som ett perspektiv som skulle kunna 

fördjupa och bredda framtida forskning ytterligare. Genom att att inkludera ett 

intersektionellt synsätt skulle vi kunna nå bortom de förenklade, binära oppositionerna som 

kvinna - man, svart-vit, och på så vis få en mer komplex förståelse för de 

maktdimensionerna det vilar på. Genom att titta på vad som befinner sig i gråzonerna 

mellan de binära uppdelningarna, skulle vi kunna blottlägga viktiga aspekter och på så sätt 

få en så omfattande och mångsidig bild av verkligheten som möjligt. Vidare vore det 

intressant att undersöka djupare hur, vad Judith Butler benämner som gender trouble, skulle 

kunna sudda ut dessa binära föreställningar om kön som förmedlas genom sociala medier. 
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