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Undersökningens syfte är att med hjälp av semiotiska och receptionsestetiska verktyg undersöka hur 

Arvida Byström i Inflated Fiction (2018) ifrågasätter den manliga blicken och föreställningar om 

femininitet. Mot en blickteoretisk bakgrund har begrepp som maskeraden och subversiv affirmation 

tillämpats för att visa hur objektifierande bildkonventioner används för att konkretisera ideologiska 

fenomen. 

 Analysen uppmärksammar hur intertextuell opposition, retorisk integrering, retorisk likhet och 

skriftliga element används för att bekräfta, returnera och störa. Den manliga blicken i synnerhet och den 

patriarkala ideologin i allmänhet. 

 Avslutningsvis föreslås begreppet subversiva affirmationer, snarare än maskeraden, för att beskriva 

Byströms konstnärliga strategi. Trots begreppets begränsningar menar jag att det mer effektivt betonar 

hur ideologiska fenomen kan konkretiseras genom mimesis. Maskeraden som begrepp riskerar 

osynliggöra andra sociala grupper och reproducera föreställningar om relationen mellan biologiskt kön 

och socialt genus. Subversiva affirmationer blir därför mer lämpligt med tanke på det queer-feministiska 

sammanhang Byström rör sig inom. 
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1 Inledning 

Den manliga blicken är ett begrepp som många är väl förtrogna med, särskilt de som 

ägnar sig åt olika slag av visuella eller feministiska studier. Men hur är det egentligen 

med den kvinnliga blicken? Den kvinnliga blicken, eller female gaze alternativt 

varianten girl gaze, är ett begrepp som idag brukar användas för att beskriva en 

konstnärlig rörelse där kvinnor tar bilder på sig själva och varandra som en strategi för 

att värja den objektifierande manliga blicken.1 Den kvinnliga blicken behöver inte 

nödvändigtvis vara något som manifesteras visuellt, menar kulturjournalisten Wanda 

Bendjelloul, men begreppet är intimt förknippat med normkritiskt fotografi. Konstnären 

Arvida Byström instämmer i Bendjellouls beskrivning och förklarar att den kvinnliga 

blicken för hennes del handlar om att ifrågasätta den manliga blicken och tänja på 

gränserna för femininitet.2  

Begreppets anspelningar på den manliga blicken sätter rörelsen i ett feministiskt 

sammanhang, även om, som Bendjelloul påpekar, ett fotografi taget av en kvinna på en 

kvinna inte automatiskt blir ett feministiskt fotografi.3 För att konst ska kunna betraktas 

som feministisk måste konsten producera politiska effekter genom ingrepp och 

deltagande inom den dominerande patriarkala kulturen, menar konsthistorikern Lynda 

Nead.4  

Inför denna uppsats ville jag inledningsvis undersöka hur ”den kvinnliga blicken” 

kan verka eller manifesteras inom ramen för denna samtida rörelse. Jag stötte snart på 

två problem: det tycks inte finnas någon konsensus om begreppets definition och dess 

inneboende essentialistiska föreställningar, genom prefixet ”kvinnlig”, gjorde att 

resonemang om begreppet snart blev kontraproduktiva, åtminstone för min egen del.5  

Men istället för att ta fasta på de essentialistiska värderingar prefixet ”kvinnlig” bär 

på har jag valt att se användandet av ”kvinnlig” som ett svar på en patriarkalt 

konstituerad visuell regim som filmvetaren Laura Mulvey beskriver i sin formulering av 

                                                 
1 Ann-Linn Guillou, ”Ett synsätt som vi inte är vana vid och som har kuvats i vårt samhälle,” SVT kultur 5 
december 2017, hämtad 11 november 2018, https://www.svt.se/kultur/ett-synsatt-som-vi-inte-ar-vana-
vid-och-som-har-kuvats-i-vart-samhalle 
2 P1 Morgon, ”Girlgaze – utmanar den manliga blicken i film- och fotobranschen,” i Sveriges Radio P1 
morgon, 27 december 2017, hämtad 10 december 2018, 
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=6850966 
3 Ibid. 
4 Lynda Nead, The Female Nude: Art, Obscenity and Sexuality, (London: Routledge, 1992), 61. 
5 Under rubriken ”Könade prefix” diskuterar jag de könade prefixens problematik. 
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den manliga blicken. Detta öppnar upp för att undersöka ”den kvinnliga blicken” som 

just en feministisk motståndsstrategi, såsom begreppet idag ofta används.6 

 

1.1 Ämnesval 

I denna undersökning kommer jag med hjälp av semiotiska och receptionsestetiska 

verktyg, blickteori och genusperspektiv visa hur konstnären Arvida Byström ifrågasätter 

den manliga blicken och föreställningar om femininitet i utställningen tillika 

installationen Inflated Fiction, Fotografiska museet 23 november 2018 – 3 februari 

2019.  

 Byström har, som jag nämnde ovan, beskrivit sitt konstnärskap i relation till en 

kvinnlig blick och som flitig användare av hashtaggen #girlgaze på plattformar som 

Instagram.7 Hon har uppmärksammats, och hyllats, för sin feminint präglade estetik där 

även håriga ben och andra normkritiska inslag även får plats. Byström, som även arbetar 

som professionell modell, använder ofta sig själv i sina verk, så även i Inflated Fiction. 

Byström brukar även beskrivas som aktivist och hon berättar i exempelvis podcasten 

Sandy & Zäta om sin queer-feministiska bakgrund.8 Inför Inflated Fiction beskriver 

Byström en frustration över att hennes feminina estetik ofta associeras med sex och 

erotik.9 Om Byström nu är så frustrerad över att associeras med sex och erotik, hur 

kommer det sig i så fall att Inflated Fiction använder sig av så många objektifierande 

bildkonventioner? Högklackade platåskor, erotiserade poser och mycket hud är exempel 

på element som präglar Inflated Fictions uttryck. Hur kan detta sägas vara feministiskt? 

 I denna undersökning ämnar jag visa att objektifierande bildkonventioner kan 

användas inom ramen för feministisk konst utan att för den skull spela den manliga 

blicken i händerna. 

  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att visa hur Arvida Byström använder feministiskt motstånd 

för att ifrågasätta den manliga blicken och föreställningar om femininitet. Arbetet bör 

                                                 
6 Eftersom begreppet idag används för att beskriva en samtida konstnärlig rörelse har jag därför även 
valt att till viss del behålla begreppet i min undersökning. 
7 #girlgaze är även ett sociala medie-projekt som drivs av fotografen Amanda de Cadenet i syfte att 
skapa en plattform för yrkesverksamma kvinnor i den mansdominerade fotobranschen. 
8 Sandra Stadelman och Therese Zätterqvist, ”#8 GIRL GAZE: Mannens blick på kvinnan,” i Sandy och 
Zäta, 5 maj 2018, hämtad 10 december 2018, http://sandyochzata.unitedscreens.libsynpro.com/8-girl-
gaze-mannens-blick-p-kvinnan 
9 ”Arvida Byström – Inflated Fiction,” Fotografiska museet, 1 december 2018, hämtad 27 december 
2018, https://www.fotografiska.com/sto/play/arvida-bystrom-inflated-fiction/ 
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ses som ett exempel på hur samtida feministisk konst kan se ut och bör inte ses som en 

formalistisk, stilistisk eller teoretisk definition.  

• Vilken funktion tjänar de objektifierande bildkonventionerna i Inflated Fiction?  

• Vilka bildretoriska grepp går att identifiera i Inflated fiction?  

• Hur kan Arvida Byströms konstnärliga strategi beskrivas? 

 

1.3 Forskningsöversikt 

Eftersom min ingång i denna undersökning har skett genom begreppet ”den kvinnliga 

blicken” har mina inledande systematiska litteratursökningar baserats på sökorden ”den 

kvinnliga blicken” och ”the female gaze”. Eftersökningar har genomförts i 

Linnéuniversitetets biblioteksdatabaser, Google Scholar samt Libris som i sin tur 

kompletterats med kedjesökningar. Under undersökningens gång har jag utökat min 

litteratursökning baserade på teman om femininitet, feministiska motståndsstrategier 

och kvinnokroppens plats i konsthistorien. Sökningarna har även lett mig till en 

kandidatuppsats som behandlar Arvida Byströms fotografier samt en masteruppsats som 

omnämner Arvida Byström i relation till andra konstnärer och feministiska aktivister. 

 

1.3.1 Arvida Byström 

Kandidatuppsatsen Ett kvinnligt perspektiv: Ironiserande satir eller internalisering av 

den manliga blicken av medie- och kommunikationsvetenskapliga studenterna Hanna 

Gustafsson och Gabriella Karlsson har vissa beröringspunkter med mitt arbete. 

Gustafsson och Karlsson tar fasta på begreppet ”den kvinnliga blicken”, i egenskap av 

ett kvinnligt perspektiv, och undersöker ett antal kvinnliga fotografer, däribland Arvida 

Byström, och hur de arbetar med den kvinnliga blicken som motståndsstrategi.10 

Gustafsson och Karlsson utgår från ett huvudsakligen medievetenskapligt perspektiv 

men använder sig även av ett antal konst-, film- och genusvetenskapliga källor som 

också jag, i mitt arbete, drar nytta av.  

 I masteruppsatsen Embodying resistance: a discourse analytical study of the selfie as 

political tool within the fourth wave of feminism utgår konst- och medievetaren Astri 

Moksnes Barbala från Instagram som plattform för att undersöka selfien som 

                                                 
10 Hanna Gustafsson och Gabriella Karlsson, Ett kvinnligt perspektiv: Ironiserande satir eller 
internalisering av den manliga blicken, (C-uppsats, Malmö Universitet, Institutionen för Konst, kultur och 
kommunikation, 2018), 7.  
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feministiskt verktyg.11 Även Moksnes Barbala baserar sin undersökning på en mer 

medievetenskaplig grund snarare än konstvetenskaplig och Arvida Byström omnämns 

endast i relation till andra aktivister och konstnärer som exempelvis Maja Malou Lyse.12 

Moksnes Barbala placerar Byström i en kategori av aktivister hon kallar ”Pink 

Revolutionary”: en kategori av aktivister som använder sig av hyperfeminina uttryck 

kombinerat med kroppsliga ”brister” som exempelvis håriga ben.13 

 Båda arbetena utgår från Instagram som distribueringsplattform, snarare än 

konstnärligt medium, och placerar Arvida Byströms verksamhet i ett feministiskt 

sammanhang, något som också blir tydligt i Byströms egna uttalanden.14 Båda arbetena 

är huvudsakligen medievetenskapligt orienterade, även om jag och Gustafsson och 

Karlsson använder oss av liknande ingångspunkter och analysmodeller. Den 

huvudsakliga skillnaden är att jag analyserar en fysisk installation och inte tar hänsyn 

till Instagram som plattform (eller medium). Detta kan bidra till andra infallsvinklar och 

tolkningar eftersom de olika medie- och utställningsformernas förutsättningar för 

varseblivning kan påverka tolkningen. 

 

1.3.2 Objektifierande bildkonventioner 

I mitt arbete har jag särskilt tagit fasta på de vetenskapliga artiklar som använt sig av 

”den kvinnliga blicken” i egenskap av motståndsstrategi eller som beskrivit konstnärliga 

strategier som syftar till att värja den manliga blicken. Jag har här valt att redogöra för 

två artiklar som båda berör kvinnliga konstnärer som arbetar med objektifierande 

bildkonventioner. En konstnär som återkommer i detta sammanhang är Cindy Sherman 

och hennes fotografiserie Untitled Film Stills (1977–1980). I artikeln ”Female 

Spectatorship and the Masquerade: Cindy Sherman’s Untitled Film Stills” (2010) 

undersöker konstvetaren Jui-Ch’i Liu den kvinnliga betraktarens begär och 

identifikation i relation till Cindy Shermans fotografiska serie Untitled Film Stills. Liu 

menar att tidigare feministiska undersökningar av Shermans verk exklusivt utgått från 

den manliga blicken vilket är, enligt Liu, att bortse från de kvinnliga betraktarnas 

centrala roll i produktionen och konsumtionen av Untitled Film Stills.15 Liu beskriver 

                                                 
11 Astri Moksnes Barbala, Embodying resistance: a discourse analytical study of the selfie as a political 
tool within the fourth wave of feminism, (D-uppsats, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, 
Institutt for kunst- og medievitenskap, 2017), 2. 
12 Moksnes Barbala, Embodying resistance, 79. 
13 Ibid. 
14 Lyssna exempelvis på ”#8 GIRL GAZE: Mannens blick på kvinnan,” i Sandy och Zäta.  
15 Jui-Ch’i Liu, ”Female Spectatorship and the Masquerade: Cindy Sherman’s Untitled Film Stills,” i 
History of Photography 34:1, (2010): 80. 
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hur Sherman, genom att använda ett rollspelande av femininitet, eller maskeraden, 

förmår kvinnliga betraktare att förstå femininitet som något performativt. På samma 

gång erbjuder Sherman genom rollspelet ett kritiskt avstånd från den patriarkala 

konstruktionen av femininitet. Alltså, menar Liu, kan Shermans maskerad förstås som 

ett medvetet drag att tilltala betraktaren som kvinna, oavsett betraktarens faktiska kön. 

Både kvinnliga som manliga betraktare kan provoceras till att se Shermans rollspel från 

ett perspektiv av en kritisk kvinnlig blick.16 Andra tolkningar av Shermans verk 

behandlar rollspelet som något som liknar den erotiska och sårbara kvinnan i 

konventionella filmer, men en sådan tolkning, menar Liu, är att försumma Shermans 

medvetna val att gestalta tvetydiga ögonblick i syfte att projicera en aktiv kvinnlig 

blick. 

 Liknande tvetydigheter beskriver konstvetaren Patricia Mathews i ”Returning the 

Gaze: Diverse Representations of the Nude in the Art of Suzanne Valadon” (1991). 

Mathews undersöker postimpressionistiska konstnären Suzanne Valadons (1865–1938) 

nakenstudier. Enligt Mathews både deltog och reproducerade, samt ifrågasatte och 

omförhandlade, Valadon den kvinnliga nakenstudiens patriarkala tradition.17 Frågor om 

begär, kvinnlig appropriering av det manliga perspektivet, delaktighet i sin egen 

objektifiering samtidigt som ens egen subjektivitet skapas inom dominerande 

maktstrukturer är alla närvarande i Valadons nakenstudier, menar Mathews.18 Dessa 

motsägelsefulla nakenstudier, menar Mathews, avslöjar den manliga blickens makt och 

exponerar den som en konstruktion. Den manliga betraktaren erbjuds inte det rena, 

voyeuristiska nöjet som finns i de traditionella kvinnliga nakenstudierna.19 Men, 

poängterar Mathews, det går inte att fastslå Valadons politiska ställningstaganden 

eftersom det finns mycket litet skrivet om, och av, Valadon.20 En anmärkningsvärd 

likhet mellan Byström och Valadon är att båda har erfarenhet att vara modell. Valadon 

ska, enligt Mathews, ha lärt sig att teckna genom att bland annat ställa upp som modell 

för Montmartres konstnärer.21 

 I relation till mitt arbete har Lius och Mathews analyser varit värdefulla för att förstå 

hur objektifierande bildkonventioner kan användas samtidigt som de ifrågasätts. 

                                                 
16 Liu, ”Female Spectatorship,” 83. 
17 Patricia Mathews, ”Returning the Gaze: Diverse Representations of the Nude in the Art of Suzanne 
Valadon,” i The Art Bulletin vol.73, no.3 (1991): 419. 
18 Mathews, ”Returning the Gaze,” 427. 
19 Ibid., 429. 
20 Ibid., 418. 
21 Ibid., 415. 
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Analyserna artikulerar spänningen mellan självobjektifiering, att spela erotiserande 

konventioner i händerna, och agens.  

  

1.4 Teoretiska utgångspunkter 

1.4.1 Den manliga blicken och den patriarkala ordningen 

I ”Visuell lust och narrativ film” (1975) använder Mulvey psykoanalytiska verktyg för 

att visa hur Hollywood-film återspeglar, avslöjar och spelar på den patriarkala 

samhällsordningen.22 Hollywoods framgång, menar Mulvey, ligger i genrens förmåga 

att manipulera visuell lust och etablera erotiken som den patriarkala ordningens språk.23 

Mulvey menar att filmen tillfredsställer ett ursprungligt behov av ett lustfyllt 

betraktande och utvecklar även dess narcissistiska aspekter.24 Det vill säga: att jaget kan 

identifiera sig med det som visas på bio-duken. Dessa psykologiska mekanismer är 

inneboende grundläggande strukturer som i sig inte bär på någon mening, men när dessa 

manifesteras i Hollywood-filmen blir den patriarkala ideologin kännbar, framförallt 

genom representationen av kvinnan.25 

 Mulvey menar att representationen av kvinnan har en exhibitionistisk roll: kvinnan, 

vars utseende är starkt erotiskt kodat, är uppvisad och betraktad. Hennes narrativa 

funktion tenderar vara bromsande, observerar Mulvey, som för att ”frysa handlingens 

flöde i ett ögonblick av erotisk kontemplation”.26 Enligt Mulvey har kvinnan 

traditionellt haft två huvudsakliga funktioner i narrativ film: som erotiskt objekt för 

filmens karaktärer och som erotiskt objekt för åskådaren i salongen.27 Mannens 

narrativa funktion är istället drivande och mannen blir en representant för makten och 

kontrollen över den filmiska fantasin, förklarar Mulvey.28 Kvinnan är med andra ord 

representerad som bild och män som bärare av blicken.  

 Ett vanligt missförstånd i tolkningen av ”Visuell lust” är att enbart ta fasta på de 

sexualiserande aspekterna av blicken.29 Om kvinnor inte kan åtrå, hur förklarar en 

                                                 
22 Laura Mulvey, ”Visuell lust och narrativ film [1975],” i Feministiska konstteorier, red. Sara Arrhenius 
(Stockholm: Raster, 2001), 49. 
23 Mulvey, ”Visuell lust och narrativ film,” 50. 
24 Ibid., 52. 
25 Ibid., 54. 
26 Ibid., 55. 
27 Ibid., 56 
28 Ibid., 57. 
29 Se exempelvis psykoanalytikern Kevin Goddards artikel ”Looks Maketh the Man” i Journal of Men’s 
Studies 9:1 (2000), där Goddard beskriver ”den kvinnliga blicken” som en likvärdig motsvarighet till den 
manliga blicken som har samma voyeuristiska funktion. 
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Magic Mike och Fifty Shades of Gray?30 Det viktiga i läsningen av ”Visuell lust” är att 

komma ihåg att Mulvey utgår från en patriarkal samhällsordning och inte enbart ett 

lokalt mansdominerat Hollywood.31 Det är alltså en övergripande ideologisk struktur 

som präglar filmens form. En skulle kunna säga att Mulvey beskriver en visuell struktur 

med en maskuliniserad betraktarposition och använder sig av psykoanalytiska verktyg 

för att förklara hur den fungerar.  

 Även konsthistorikern Lynda Nead uppmärksammar kvinnokroppens erotiska 

funktion i vår visuella kultur i The Female Nude: Art, Obscenity and Sexuality. Nead 

intresserar sig för den konsthistoriska kategorin the female nude som jag valt att 

översätta till ”den kvinnliga nakenstudien”. Enligt Nead befinner sig den klassiska 

kvinnliga nakenstudien i en patriarkal tradition som erbjuder betraktaren en 

kompromisslös och ostörd estetisk upplevelse.32 Kvinnokroppen regleras (och 

exponeras) för att passa in i en patriarkal ordning.33 Nead beskriver den kvinnliga 

nakenstudien som en diskursiv formation som fungerar som en ordnande inrättning 

inom västerländsk kultur.34 Dessa tendenser återspeglas även i konstkritiken, menar 

Nead, där kvinnokroppen blir en metafor för sexualitet. Den kvinnliga nakenstudien är 

därför, enligt Nead, en del av en kulturell industri som systematiskt förstärker 

patriarkala föreställningar om kön, sexualitet och kvinnokroppen.35 Konstteoretikern 

John Berger beskriver den kvinnliga nakenstudien som skapad att smickra en manlig 

betraktare och tala till hans sexualitet.36 Vilket, enligt Berger, blir uppenbart när en 

exempelvis beaktar hur kvinnornas kroppar är positionerade, vända mot betraktaren, 

även i de målningar där manliga älskare också är avbildade.37 Sammanfattningsvis 

beskriver Berger en maskuliniserad betraktarposition som dominerar den kvinnliga 

nakenstudien som västerländsk konsthistorisk kategori. 

 Mulvey, Nead och Berger beskriver i min mening samma fenomen: den erotiserade 

kvinnokroppen inför en maskuliniserad betraktarposition inom en patriarkal 

                                                 
30 Filmen Magic Mike (2012) och boken Fifty Shades of Gray (2011), filmatiserad 2015, är exempel på 
populärkulturella produktioner där de manliga huvudkaraktärerna porträtteras som erotiska objekt för 
att explicit tilltala en kvinnlig publik. Både Magic Mike och Fifty Shades of Gray (såväl bok- som film-
serien) kan betraktas som mycket framgångsrika produktioner. 
31 Denna vanliga tolkning av Mulveys resonemang återfinns bland annat i medieforskarna Adrian 
Hadland och Camilla Barnetts studie ”The Gender Crisis in Professional Photojournalism: Demise of the 
Female Gaze?,” i Journalism Studies 19:13, (2018). 
32 Lynda Nead, The Female Nude, 33. 
33 Nead, The Female Nude, 8. 
34 Ibid., 44. 
35 Ibid., 59. 
36 John Berger, Ways of Seeing [1972], (London: Penguin, 2008), 55. 
37 Berger, Ways of Seeing [1972], 56. 
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samhällsordning. Jag har valt att likna dessa strukturer vid en visuell regim för att 

betona hur ideologiska mekanismer formar visuella representationer. 

  

1.4.2 Motståndsstrategier 

Om en förstår Mulveys manliga blick som en visuell regim, snarare än bara 

objektifierande blickar, blir det genast lättare att förstå ”den kvinnliga blicken” som just 

en motståndsstrategi, ett sätt att omförhandla den socialt underordnade femininiteten 

och förändra maktstrukturer. Jag kommer här presentera olika konstnärliga strategier, 

men endast en, presenterad av design- och kulturvetaren Lorraine Gamman, använder 

uttryckligen ”den kvinnliga blicken” som motståndsstrategi. Däremot har de olika 

presenterade strategierna en gemensam nämnare i ifrågasättande av ideologi. 

 

I ”Watching the Detectives: the Enigma of the Female Gaze” (1988) beskriver design- 

och kulturvetaren Lorraine Gamman ett populärkulturellt exempel som försöker bryta 

mot den manliga blickens konventioner. Gamman analyserar den brittiska TV-serien 

Cagney & Lacey som handlar om två kvinnliga polisers arbete och liv. Gamman menar 

att eftersom seriens huvudsakliga fokus är kvinnors aktiviteter, snarare än sexualitet; att 

huvudkaraktärerna har andra sociala identiteter än som flickvän, fru och mor och att de 

kvinnliga huvudkaraktärernas kompetens inte hänger på deras attraktivitet, men att de 

ändå tillåts vara feminina, visar på ett omsorgsfullt arbete att framhäva ett kvinnligt 

perspektiv.38 Dessutom, observerar Gamman, tillämpas en narrativ strategi som hånar 

machokultur när seriens huvudpersoner genom kvicka skämt motarbetar manliga 

karaktärers sexistiska strävan efter kontroll.39 Gamman refererar till Julia Kristevas 

resonemang om att kvinnor bör avstå från att överta makt och istället störa status quo 

för att på riktigt kunna förändra maktstrukturer. Cagney och Laceys sätt att med humor 

håna sexism skulle kunna ses som en subversiv strategi, liknande Kristevas idéer, som 

stör, och därmed effektivt ifrågasätter, könsmaktsordningen.40  

 Jag menar att Gamman här beskriver ett populärkulturellt exempel där den manliga 

blicken, i egenskap av visuell struktur, störs. Cagney & Lacey representerar en 

femininitet som inte baseras på erotik och glamour. Snarare tillåts en mer ”vardaglig” 

femininitet.  

                                                 
38 Lorraine Gamman, ”Watching the Detectives: The Enigma of the Female Gaze,” i The Female Gaze: 
Women as Viewers of Popular Culture, (London: The Womens Press, 1988), 18–20. 
39 Gamman, ”Watching the Detectives,” 15. 
40 Ibid., 17. 
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 I Rosa: den farliga färgen observerar genusvetaren Fanny Ambjörnsson en queer-

feministisk strategi som ifrågasätter just idén om en biologiskt förankrad kvinnlighet, 

där iscensättning av femininitet på olika vis uppmärksammas konstruerandet av genus.41 

Detta kan ske genom att kombinera oväntade attribut, medvetet matcha ”fel” saker med 

varandra eller klä sig så överdrivet feminint att en hamnar utanför föreställningar om 

den ”normala” kvinnan.42 Den förstnämnda kategorin känns exempelvis igen från 

Moksnes Barbalas kategori av ”Pink Revolutionary”-aktivister medan den sistnämnda 

skulle kunna förklaras med begreppet maskeraden. 

 Teorin om kvinnlighet som maskerad formulerades av psykoanalytikern Joan Rivère 

1928 och har kommit att användas i såväl genusvetenskapliga som film- och 

konstvetenskapliga sammanhang. Filmvetaren Mary Ann Doane utgår likt Mulvey från 

Hollywood-filmens problematik och beskriver maskeraden som ett sätt att skapa 

avstånd genom att överdriva femininitet.43 Doane menar att det uppstår ett problem med 

överidentifikation för kvinnor i egenskap av betraktare eftersom kvinnan är bilden. Det 

kvinnliga tittandet kräver därför ett blivande.44 Kvinnlighet är en mask som går att ta av 

och ta på, menar Doane, och maskeraden håller kvinnlighet, i egenskap av bildbaserad, 

på avstånd genom att glänsa med den.45  

 I sin essä utgår Doane från kvinnan i biosalongen men maskerad-begreppet har även 

använts för att beskriva Cindy Shermans rollspel i Untitled Film Stills. Konstvetaren 

Leena-Maija Rossi menar att Sherman använder maskeraden som ett sätt att vända 

blicken bort från bilden och mot de sociala och kulturella strukturer som skapar 

seendets konventioner.46 Genom maskeraden, förklarar Rossi, kan en kvinna bilda sig 

en föreställning om ett begär definierat av män och därmed också manipulera och 

undergräva det.47 Maskerad-begreppet adresserar därför två centrala aspekter inom 

ramen för min undersökning: maskeraden uppmärksammar den patriarkala 

konstruktionen av femininitet som något iscensatt och konstruerat samt som ett sätt att 

anspela på föreställningar för att uppmärksamma dem. Med andra ord: ett sätt att först 

                                                 
41 Fanny Ambjörnsson, Rosa: den farliga färgen, (Stockholm: Ordfront, 2011), 196. 
42 Ibid. 
43 Mary Ann Doane, ”Filmen och maskeraden: att bygga en teori om den kvinnliga åskådaren [1982],” i 
Feministiska konstteorier, red. Sara Arrhenius, (Stockholm: Raster, 2001), 142. 
44 Doane, ”Filmen och maskeraden,” 132. 
45 Ibid., 143. 
46 Leena-Maija Rossi, ”Att re-turnera blicken [1993],” i Konst, kön och blick: feministiska bildanalyser från 
renässans till postmodernism, 2. uppl, red. Anna-Lena Lindberg, (Lund: Studentlitteratur, 2014), 214. 
47 Rossi, ”Att re-turnera blicken,” 216. 
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bekräfta den manliga blicken för att sedan returnera en kritisk ståndpunkt. Blicken blir 

således störd genom att inte infria sexistiska förväntningar. 

 Maskerad-begreppet påminner om vad som kallas subversiv affirmation: en 

motståndsstrategi som framförallt är förknippad med östeuropeiska konstnärsgruppers 

kritik mot totalitära stater.48 Konstteoretikern Inke Arns och litteraturvetaren Sylvia 

Sasse beskriver subversiv affirmation som en strategi som går ut på att delta i särskilda 

sociala, politiska eller ekonomiska diskurser för att bekräfta, appropriera eller 

konsumera dem medan de simultant underminerar dem. Genom att bekräfta något sker 

även en distansering till eller ett avslöjande av det som bekräftas beskriver Arns och 

Sasse.49 Genom att härma, iscensätta, eller överidentifiera sig med ideologiska fenomen 

uppmärksammas och konkretiseras de, förklarar Arns och Sasse.50 Men sann subversiv 

affirmation skulle däremot aldrig, enligt Arns och Sasse, godta att kategoriseras som 

konst eftersom det skulle avslöja och erkänna dess omstörtande karaktär.51 I relation till 

Neads förklaring av feministisk konst som något som gör ingrepp och deltar i den 

dominerande patriarkala kulturen kan maskeraden förstås som en feministisk variant av 

subversiv affirmation, trots att det inte är draget till sin fulla logiska spets. Begreppet är 

även befriat från könade associationer vilket även gör termen mer användbar när 

föreställningar om kön och genus ska diskuteras.  

 

1.4.3 Könade prefix och blicken i singularis 

Innan jag går vidare vill jag först redogöra för varför ”den kvinnliga blicken” som 

begrepp är problematiskt samt varför den manliga blicken fick gå oemotsagd under 

inledningsrubriken. Att använda sig av könade prefix riskerar att förmedla 

essentialistiska värderingar. ”Den kvinnliga blicken” antyder ett enhetligt perspektiv 

som om ”kvinna” var en delad identitet. Att rörelsen dessutom beskrivs som ”kvinnor 

som fotograferar kvinnor” skapar ett likhetstecken mellan biologiskt kön och socialt 

genus. Detta tycks vara ett seglivat problem även inom feministiska rörelser, något som 

exempelvis litteraturvetaren Judith Butler uppmärksammar. Butler menar att 

feminismen i arbetet med att bredda kvinnorepresentationen paradoxalt nog, genom 

                                                 
48 Exempelvis brukar den slovenska avantgarde-gruppen Laibachs verksamhet beskrivas som subversiva 
affirmationer. Laibach är kanske allmänt kända för låten Life is Life (1987). I musikvideon figurerar 
gruppens medlemmar i militäruniformer i storslagna naturmiljöer, en estetik som påminner om totalitär 
ikonografi. Vid gruppens bildande var Slovenien fortfarande en del av Federationen Jugoslavien. 
49 Inke Arns och Sylvia Sasse, ”Subversive Affirmation: On Mimesis as a Strategy of Resistance,” i East Art 
Map: Contemporary Art and East Europe, red. IRWIN, (London: Afterall, 2006), 445. 
50 Arns och Sasse, ”Subversive Affirmation,” 448. 
51 Ibid., 455. 
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vidmakthållandet av det kvinnliga subjektet, bidrar till att upprätthålla föreställningen 

att kön förhåller sig mimetiskt till genus.52  

 Samma problem kan sägas finnas i ”den manliga blicken”. Den stora skillnaden 

mellan de båda begreppen är att ”den manliga blicken” har en vedertagen definition, 

även om begreppet naturligtvis diskuterats, kritiserats och, som jag visade innan, 

missförståtts. När Mulvey formulerade sin tes 1975 fanns dessutom inte dagens 

kunskaper och teorier om (icke)relationen mellan biologiskt kön och socialt konstruerat 

genus. Men begreppets genomslagskraft och framgång inom de film- och 

konstvetenskapliga disciplinerna har säkrat begreppets plats som verktyg för analys.  

 De könade prefixen tjänar förstås till att markera sociala positioner inom en 

patriarkal ordning. Men tillsammans med ”blick” eller ”blicken” (i bestämd eller 

obestämd) singularis förstärks föreställningen att företeelserna skulle vara köns-

bestämda, biologiska fenomen. Syftet med att formulera begreppet i singularis kan 

kanske förklaras som ett sätt att markera strukturerna som förhärskande. Men jag menar 

att Mulveys ansats att formulera ideologiska skeenden går förlorade i begreppets 

böjningsform.  

 Med det sagt så behåller jag båda begreppen i min undersökning. ”Den manliga 

blicken” används i egenskap av visuell regim där ett voyeuristiskt betraktande ingår i 

dess strukturer. ”Den kvinnliga blicken” används för att referera till den samtida 

konstnärliga rörelsen där kvinnor fotograferar sig själva och varandra. 

 

1.5 Metod 

1.5.1 Tillvägagångssätt 

Efter att ha systematiskt sökt i Linnéuniversitetets biblioteksdatabaser och valt den 

litteratur som utgör min teoretiska grund har jag analyserat Arvida Byströms Inflated 

Fiction. Det var en lugn eftermiddag på Fotografiska och utställningen hade vid tillfället 

för mitt besök, 13 december 2018, varit öppen för (den betalande) allmänheten i cirka 

tre veckor. Med min systemkamera dokumenterade jag utställningens olika element 

genom stillbilder. Därefter valde jag tre element som på olika sätt upprepats i 

utställningsrummet: kvinna med mobiltelefon, trosbeklädda frukter och bär och färgen 

rosa. Jag valde även att ta med skriftliga element för analys då de kan bidra till en mer 

förankrad tolkning.  

                                                 
52 Judith Butler, Genustrubbel: feminismen och identitetens subversion [1990], (Göteborg: Daidalos, 

2007), 56. 
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 I analysen har jag framförallt tillämpat semiotiska och receptionsestetiska 

analysverktyg och löpande refererat till teoretiska resonemang. De semiotiska verktygen 

har framförallt använts för att identifiera betydelsebärande element samt för att 

uppmärksamma Byströms olika retoriska grepp. De receptionsestetiska verktygen har 

huvudsakligen använts för att understryka hur Inflated Fiction adresserar betraktaren. 

 

1.5.2 Etiska överväganden 

Eftersom jag inte baserat min undersökning på enskilda individer bedömer jag att 

individskyddskravet som Vetenskapsrådet formulerar i Forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning inte är aktuellt.53 Mitt huvudsakliga 

material har bestått av en publik utställning samt andra offentliga uppgifter och 

redaktionellt publicerat material. Arbetet har inte heller drabbats av några 

upphovsrättsliga betänkligheter då alla dokumenterande fotografier som infogats är 

mina egna.  

 

1.5.3 Analysmodeller 

För att undersöka hur Arvida Byström ifrågasätter den manliga blicken kommer jag 

göra en verksanalys inspirerad av bildsemiotikern Göran Sonesson och 

receptionsestetikern Wolfgang Kemp.  

 

Sonesson beskriver bildsemiotik, utvecklad ur språkvetenskaplig disciplin, som ett 

nödvändigt redskap för den som vill förstå samtidens sociala och kulturella situation.54 

Som vetenskap undersöker bildsemiotik hur vi, i egenskap av betraktare, kan förvandla 

”färgfläckar på en plan yta” till en större helhet som vi kan ana men inte se, hur bilder 

förhåller sig till andra bilder och hur bilden påverkats av andra betydelsesystem som 

exempelvis det verbala språket.55 Kortfattat: bildsemiotik undersöker bildens plats i den 

kommunikationsakt bildmakaren skapar till en bildbetraktare.56 Att ägna sig åt semiotik, 

förklarar Sonesson, är att ägna sig åt att ”beskriva betydelsemekanismer såsom de 

                                                 
53 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 
(Stockholm, Vetenskapsrådet, 2002), 5. 
54 Göran Sonesson, Bildbetydelser: Inledning till bildsemiotiken som vetenskap, (Lund: Studentlitteratur, 
1992), 12. 
55 Sonesson, Bildbetydelser, 22. 
56 Ibid., 23. 
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förstås av medlemmarna av den grupp som använder sig av dem”.57 En semiotisk 

analys blir därför särskilt lämplig inom ramen för min undersökning.  

 Att använda en samtida utställning som utgångspunkt kan innebära att ett nödvändigt 

kritiskt avstånd saknas, men å andra sidan tror jag att jag och Byström delar många 

erfarenheter i egenskap av vita cis-kvinnor uppvuxna i Sverige inom samma 

generation.58 Vi delar på så vis flera sociala, kulturella och samhälleliga upplevelser. 

Sonesson är däremot noga med att poängtera att semiotik även, eller kanske framförallt, 

är intresserad av den omedvetna kunskap som präglar bilder och dess användning.59 Av 

den anledningen har jag försökt vara sparsam i min användning och läsning av 

Byströms egna resonemang om sina verk för att inte låta hennes idéer färga mina.  

 I min analys kommer jag särskilt ta fasta på Inflated Fictions bildretoriska element. 

Sonesson liknar en retorisk figur vid att indirekt förmedla en betydelse. Bildretorik kan, 

enligt Sonesson, bara uppstå om det finns normer som bilden kan avvika från.60 Normer 

spelar därför en viktig roll i bildtolkning. Eftersom vardagen är så ordnad förväntar vi 

oss att saker och ting ska uppträda på ett särskilt vis.61 När dessa förväntningssystem, 

eller schemata, inte infrias blir de också som tydligast.62 I min undersökning kommer 

jag framförallt utgå från vad Sonesson kallar lokala normer. Lokala normer kan 

gestaltas inomverksligt men syftar också på normer inom olika bildrepertoarer. 63 Det 

vill säga: intertextuella relationer, bilder vars mening bygger på kännedom om andra 

bilder.  

 För att identifiera bildretoriska element har jag även tagit hjälp av bilddidaktiske 

forskaren Anders Marners sammanställning av Sonessons resonemang. Personligen 

upplever jag Sonesson mer tecken-kategoriserande och teoretisk än Marner vars 

sammanställning är mer konkret analysorienterad. Jag använder mig av Marners 

beskrivning av retorisk integration och retorisk likhet. Retorisk integration är när två 

oväntade element sammanförs för att kommunicera samhörighetsrelationer dem 

emellan.64 Retorik som bygger på mer likhet än förväntat kan skapa en 

                                                 
57 Sonesson, 47. 
58 Cis-kvinna, eller cis-person, åsyftar en person vars biologiska kön överensstämmer med dennes sociala 
kön. Motsatsen till transperson. 
59 Sonesson, 48. 
60 Ibid., 222. 
61 Ibid., 212. 
62 Ibid., 213. 
63 Ibid., 222. 
64 Anders Marner, ”Upplevelse, tolkning, analys och samtal: bildsemiotiskt perspektiv på teori och 
metod i bildbetraktande,” i Tilde nr 12, (Umeå: Umeå Universitet, 2009), 28. 
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sammanhängande rytm.65 Men som jag ser det kan det också användas i relation till 

subversiv affirmation som en slags överidentifikation som kan konkretisera ideologiska 

företeelser.66 Jag använder mig även av intertextuell opposition som retoriskt grepp. 

Sonesson menar att en intertextuell opposition, eller kontrast, sker när en bild förhåller 

sig till en annan bild, eller repertoar av bilder, för att skapa nya betydelser.67 Marner 

beskriver greppet hellre som att använda sig av olika fiktionsgrader där den ”verkliga” 

delen av bilden kommenterar den sekundära bilden.68 Det vill säga: bilden vi ser framför 

oss säger något om bilden den anspelar på.  

 När en ägnar sig åt semiotisk analys måste en även ta hänsyn till eventuella skriftliga 

element. Vad kan exempelvis en titel säga om en bilds betydelse? Det är inte alltid en 

titel eller en text har en förankrande funktion poängterar Marner.69 Men att förbise 

skriftliga element vore att inte göra verket rättvisa.   

 Enligt bildsemiotisk modell består en bild av ett avbildningsrum (yta) och ett 

avbildat rum (illusion). Men det avbildade rummet, menar Sonesson, är bara en del av 

det referentiella rummet, ett utsnitt av den omedelbara visuella värld som omger det 

avbildade.70 Vi kan alltså inte se det referentiella rummet, men vi kan föreställa oss det. 

Det rum, både tänkta och faktiska, från vilket bilden betraktas kallas 

avbildbarhetsrummet.71 Det är genom avbildbarhetsrummet vi kan analysera en bilds 

betraktarposition, eller för att använda sig av receptionsestetiska termer: den implicita 

betraktaren. 

 

Bildsemiotik och receptionsestetik har flera beröringspunkter men receptionsestetik har, 

enligt min mening, en mer preciserad begreppsapparat för att diskutera hur en betraktare 

involveras och fullbordar ett verk i tolkningsakten. Konsthistorikern Wolfgang Kemp 

förklarar i ”The Work of Art and Its Beholder: The Methodology of Aesthetic of 

Reception” att receptionsestetikens huvudsakliga uppdrag är att uppmärksamma den 

implicite betraktaren. Eftersom alla konstverk är gjorda åt någon, antingen en enskild 

mecenat eller med någon särskild grupp eller sammanhang i åtanke, så är de även 

                                                 
65 Marner, ”Upplevelse, tolkning, analys,” 31. 
66 Arn och Sasse, ”Subversive Affirmation”, 448. 
67 Sonesson, 207. 
68 Marner, 37. 
69 Ibid., 26. 
70 Sonesson, 183. 
71 Ibid., 184. 
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organiserade för att engagera och bjuda in denne ideala betraktare.72 Konstvetaren Peter 

Gillgren liknar det vid att ett verk genom sitt tilltal konstruerar betraktaren, att ett verks 

organisering antyder ett särskilt sorts betraktande.73 Exempelvis skulle Mulveys 

resonemang i receptionsestetiska termer kunna förklaras som att Hollywood-filmens 

implicite betraktare är en man (i ett patriarkalt samhälle), men även kvinnorna i 

salongen konstrueras att identifiera sig med den manlige huvudkaraktären (och 

acceptera den patriarkala ordningens kvinnoskildringar).74 Således placerar och 

stimulerar ett verk dess betraktare, förklarar Kemp.75 För att reda ut hur ett verk 

konstruerar dess betraktare måste en identifiera verkets adresseringsformer. 

 I min analys kommer jag använda vad Kemp beskriver som focalizers, fokuspunkter, 

element som adresserar betraktaren direkt och erbjuder en ingång till ett personligt 

perspektiv.76 Fokuspunkter både guidar och aktiverar betraktaren i verkets diegesis, det 

vill säga hur ett verk manifesterar och organiserar kommunikation mellan betraktare och 

verk.77 Jag kommer också använda Kemps blanks, eller tomrum, som syftar på element 

i ett verk där betraktaren måste fullborda verket själv utifrån sina egna erfarenheter och 

förväntningar.78  

 

Eftersom min analys utgår från en idé om motstånd i Inflated Fiction tror jag att 

kombinationen av dessa verktyg kan visa sig vara fruktsam. Dels eftersom såväl 

bildsemiotik och receptionsestetik utgår från bilders kommunikativa aspekter och dels 

för att betraktarens varseblivning och konstruktion kan uppmärksammas. 

 

1.5.4 Källor och källkritik 

Mitt huvudsakliga undersökningsmaterial är Arvida Byströms utställning Inflated 

Fiction som visas på Fotografiska Museet i Stockholm 23 november 2018 – 3 februari 

                                                 
72 Wolfgang Kemp, ”The Work of Art and Its Beholder: The Methodology of the Aesthetic of Reception,” 
i The Subjects of Art History: Historical Objects in Contemporary Perspectives red. Mark A. Cheetham, 
(Cambridge: Cambridge University Press, 1998), 183. 
73 Peter Gillgren, ”Den performativa blicken,” i Performativitet: Teoretiska tillämpningar i 
konstvetenskap: 1, red. Malin Hedlin Hayden och Mårten Snickare, (Stockholm: Stockholm University 
Press, 2017), 67. 
74 I ”Eftertankar om ’Visuell lust och narrativ film’ inspirerade av Duell i solen [1981]” diskuterar Mulvey 
de psykologiska mekanismer hon menar möjliggör för kvinnan i salongen att acceptera en 
maskuliniserad betraktarposition. I Feministiska konstteorier, red. Sara Arrhenius, (Stockholm: Raster, 
2001), 67–81. 
75 Kemp, ”The Work of Art,” 168. 
76 Ibid., 187. 
77 Ibid. 
78 Ibid., 188. 
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2019. Jag besökte utställningen den 13 december 2018 för att själv uppleva 

utställningen såsom den är tänkt att upplevas samt dokumentera mina observationer. 

Flera av fotografierna återfinns på Byströms Instagram-konto (@arvidabystrom) fast då 

som isolerade enheter. Tyvärr saknar jag titlar och dimensioner på de enskilda 

fotografierna som visas på Inflated Fiction. Jag har kontaktat Fotografiska Museet utan 

resultat. Å andra sidan är utställningen organiserad likt en installation. De olika 

fotografierna är ömsom frilagda, ömsom inramade och knyts ihop som en fotografisk 

tapet. Av den anledningen kommer jag behandla Inflated Fiction som ett verk och göra 

nedslag i olika utsnitt. 

 De sekundärkällor jag använder mig av består framförallt av material som berör 

Arvida Byström och hennes konstnärskap. Informationen är hämtad radio- och 

podcastinslag samt intervjuer från diverse olika tidningsmedier. Dessa källor har 

använts för att bilda mig en uppfattning om Byströms queer-feministiska bakgrund och 

konstnärskap. Eftersom jag inte ämnar fastställa en tolkning eller söka efter Byströms 

intentioner har jag försökt använda dessa källor sparsamt. Däremot har dessa utsagor 

varit till stor hjälp som underlag för tolkningens rimlighet. 

 

1.6 Disposition 

Analysen är uppdelad efter två teman. Efter en inledande beskrivning av Inflated 

Fiction undersöker jag under ”Att bekräfta och returnera blicken” hur den manliga 

blicken undergrävs med hjälp av intertextuell opposition och retorisk integrering. Jag tar 

även hjälp av de receptionsestetiska verktygen focalizers och blanks för att illustrera hur 

betraktaren involveras i verken. Under ”Uppblåst fiktion” visar jag hur föreställningar 

om femininitet ifrågasätts med hjälp av överidentifikation, eller retorisk likhet, samt hur 

Inflated Fictions skriftliga element förankrar betydelser. 

 Den avslutande diskussionen är indelad efter undersökningens frågeställningar. Först 

redovisar och diskuterar jag de objektifierande bildkonventionernas funktion i Inflated 

Fiction. Därefter diskuterar jag frågan om installationens retoriska grepp och lägger ett 

förslag på hur Byströms konstnärliga strategi kan beskrivas. 
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2 Inflated Fiction 

Arvida Byströms utställning Inflated Fiction, uppblåst fiktion, på Fotografiska museet i 

Stockholm skulle kunna beskrivas som en installation: rosa nyanser med spetsliknande 

texturer fungerar som fond mot ömsom inramade fotografier ömsom frilagda motiv, 

organiserade likt ett kollage. På golvet är en formbeskuren ljuslåda placerad och från 

taket hänger formbeskurna och rektangulära plexiglastryck samt en projektionsduk där 

ett videoverk spelas i slinga. Den flytande organiseringen påminner om internets 

konturlösa rum; en inte helt orimlig liknelse då internet är ett viktigt verktyg för 

Byström, både som medium och distribueringsplats.79 Inflated Fiction domineras av 

rosa nyanser, blommor, spetsar, höga klackar, trosbeklädda frukter och bär samt porträtt 

där Byström poserar, mer eller mindre klädd, med en mobiltelefon i handen som för att 

ta en selfie.80 Porträtten känns igen från många mobiltelefoners privata bildgallerier och 

sociala mediers bildflöden; så kallade spegelselfier.81 Men i Inflated Fiction är 

                                                 
79 Austin Maloney, ”Fruits of Photography: Arvida Byström’s Inflated Fiction at Fotografiska,” i Totally 
Stockholm, 11 december 2018, hämtad 11 december 2018, http://totallystockholm.se/arvida-bystrom-
inflated-fiction-fotografiska/  
80 Jag drar mig för att kalla porträtten för självporträtt eftersom det antyder att det är Byström som 
person som avbildas. 
81 Med spegelselfier åsyftar jag en typ av självporträtterande där kameran tillåts vara synlig i bild genom 
spegelreflektion. 

Bild 1 Betraktaren är omringad på Inflated Fiction. Foto: författaren. 

http://totallystockholm.se/arvida-bystrom-inflated-fiction-fotografiska/
http://totallystockholm.se/arvida-bystrom-inflated-fiction-fotografiska/
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betraktaren fullkomligt omringad av mobilkameror som riktas mot rummets mitt och 

betraktaren själv. Vem är egentligen föremål för blicken? Och vad är det för fiktion som 

blåses upp? 

 

2.1 Att bekräfta och returnera blicken 
 
2.1.1 Intertextuell opposition 

Bild 2 visar en formbeskuren ljuslåda där en kvinna ligger längs golvet mot en rosa 

bakgrund med en rosa mobiltelefon, rosa blomma och rosa trosa i stringmodell. Även de 

långa, skulpterade naglarna är målade i rosa. Här vill jag rikta uppmärksamheten mot 

den välbekanta pose som kvinnan ligger i. Stödd på armbågen, med kroppen vänd mot 

betraktaren och en blomma i ena handen: så ligger även kvinnan i Venus från Urbino 

(1538) av den italienske målaren Tizian. Samma pose, fast utan blomman, återkommer i 

Francisco Goyas Den Nakna Maja (1792) och Éduard Manets Olympia (1863). Ett mer 

samtida och populärkulturellt exempel skulle kunna vara kroki-scenen i James 

Camerons Titanic (1997) där Rose poserar i en soffa, endast iklädd ett dyrbart smycke, 

för att Jack ska avbilda henne som ”en av sina franska flickor”.82 För att inte tala om 

posens frekventa användning i reklamkampanjer för damunderkläder. Gemensamt för 

dessa exempel är att de tillhör, eller i Titanic och reklamkampanjernas fall anspelar på, 

den konsthistoriska kategorin av kvinnliga nakenstudier. Som kategorinamnet skvallrar 

om är det förstås inte bara posen som är gemensam för nämnda exempel utan också 

nakenheten, den avklädda kvinnokroppen.  

Byströms liggande kvinna skulle alltså kunna parafrasera Tizians Venus från Urbino, 

men verkets material och medium konnoterar snarare reklam än västerländsk högkultur. 

Dessa två genrer som ljuslådan anspelar på kan beskrivas som intertextuella element 

som placerar verket i, vad Nead skulle beskriva som, en patriarkal tradition.83 Eller med 

Sonessons terminologi: ljuslådan anspelar på lokala normer, en repertoar av bilder, vilka 

en betraktare kan stödja sig mot för att bygga en konstruktion av betydelser.84 I den 

repertoar av bilder Byström anspelar på är erotik ett viktigt element och skulle kunna 

förklaras som ett schemata. Genom att använda sig av ett erotiskt schemata bjuds 

betraktaren in till att delta i de voyeuristiska strukturer som kännetecknar den 

patriarkala ordningens språk. 

                                                 
82 Kate Winslet och Leonardo DiCaprio, Titanic, regi James Cameron, (Los Angeles: 20th Century Fox, 
1997), hämtad 18 december 2018, DVD. 
83 Nead, The Female Nude, 33. 
84 Sonesson, Bildbetydelser, 207. 
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Men med mobiltelefonens placering framför kvinnans ansikte blir även en tredje 

bildgenre aktuell i Byströms ljuslåda: spegelselfien. Spegeln användes ofta i 

konsthistorien för att symbolisera fåfänga och tillämpades framförallt, enligt Berger, för 

att moraliskt fördöma kvinnors självupptagenhet.85 Ett liknande likhetstecken kan en se 

i dag i attityder gentemot selfier. Både män och kvinnor tar selfier, men handlingen 

kanske i första hand associeras till självupptagna kvinnor: en association som blir tydlig 

när kvinnor, i alla möjliga sammanhang, hånas för sina självporträtteringar.86 Däremot 

kan vi i Byströms ljuslåda inte se spegeln: det är i varseblivningen som spegeln blir till 

och kopplingen till en föreställning om den narcissistiska kvinnan uppstår. 

 

En skulle kunna argumentera för att Byström riskerar att reproducera dessa 

objektifierande bilder och sexistiska konventioner. Men med anspelningarna på selfien 

som bildkategori skapas något tvetydigt. Å ena sidan kan spegelselfien passa in i en 

sexistisk stereotyp. Å andra sidan nekas betraktaren ögonkontakt med Byströms 

                                                 
85 Berger, Ways of Seeing, 51. 
86 Ett särskilt talande exempel skulle kunna vara amerikanska TV-kanalen Fox (manliga) 
sportkommentatorer som under en baseball-match 2015 spenderade hela två minuter åt att 
kommentera en grupp unga kvinnors selfie-aktiviteter, istället för att återge matchhändelserna. Se 
exempelvis Nicolas DiDomizio, ”Sorority Girls Took Selfies at a Baseball Game – And Grown Men Mocked 
Them for It” i Mic Daily, 1 oktober 2015. Hämtad 27 december 2018. 
https://mic.com/articles/126162/arizona-state-sorority-girls-took-selfies-at-a-baseball-game-and-
grown-men-mocked-them-for-it#.xybb5DPWa 

Bild 2 En välbekant pose från såväl konsthistorien som reklam- och nöjesvärlden. Foto: författaren. 
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liggande kvinna. I och med introduceringen av mobiltelefonen framför kvinnans ansikte 

sker en intertextuell opposition. Det erotiska schemat från den kvinnliga nakenstudiens 

konventioner överskrids och störs genom införandet av spegelselfien. Den förväntade 

voyeuristiska betraktarpositionen som vanligen dominerar den kvinnliga nakenstudiens 

repertoar infrias inte. Kvinnans ögon är upptagna av mobiltelefonens skärm och närmast 

ersätts av ett strängt, kliniskt och mekaniskt öga: mobiltelefonens kameralins. 

I den kvinnliga nakenstudien skulle de avbildade kvinnornas ögon kunna fungera 

som element som adresserar betraktaren direkt och erbjuder en ingång till ett personligt 

perspektiv som involverar betraktaren i verket. Samma funktion, menar jag, har 

kameralinsen i Byströms ljuslåda. Kameralinsen är det enda element i Byströms ljuslåda 

som adresserar betraktaren direkt, men istället för att erbjuda en ingång till en erotisk 

fantasi möts betraktaren av en anklagande blick med makten att föreviga. De som någon 

gång fotograferat människor känner till hur en avslappnad grupp av människor blir 

nervösa så snart kameran kommer fram. Kroppar positioneras och blickar söker 

kamerans objektiv. Linsen blir ett betraktande öga med makten att föreviga: det gäller 

att visa upp sin bästa sida. 

 

Det som blir aktuellt i Byströms ljuslåda är hur konsthistorien och reklamen delar ett 

patriarkalt språk som kommunicerar kvinnokroppens funktion som objekt för blicken. 

Byströms användning av Venus från Urbinos pose på ljuslådan binder ihop, 

kommenterar och aktualiserar den maskuliniserade och objektifierande 

betraktarpositionen som genomsyrar vår visuella kultur. Dessa strukturer 

uppmärksammas när de genre-förknippade förväntningarna på möjlighet till 

voyeuristiskt betraktande inte infrias. På så sätt blir de objektifierande 

bildkonventionerna själva förutsättningen för det feministiska motståndet. 

En skulle kunna sammanfatta Byströms intertextuella opposition som ett sätt att 

bekräfta ett manligt begär, genom att spela på objektifierande konventioner, samtidigt 

som hon undergräver och returnerar blicken genom att hindra dess vandring och riktar 

blicken tillbaka mot betraktaren genom kamerans lins. 

 

2.1.2 Integrering 

Ett annat sätt att kasta tillbaka blicken på betraktarens tillkortakommanden kan ske 

genom tolkningen av Byströms integration av frukter, bär och trosor. Att sätta trosor på 

körsbär och persikor bryter mot ordningen i livsvärlden samtidigt som en likhetsrelation 

mellan de båda föremålen antyds. Men i kulturell mening bär kanske integrationen av 
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trosan och körsbäret på fler likheter än olikheter. 

Såväl körsbäret som persikan har starka 

konnotationer till kvinnlig sexualitet. De som är 

bevandrade i emoji-lingot känner igen persikan 

som symbol för kvinnostjärt, och det engelska 

uttrycket ”popping the cherry” refererar till en 

kvinnas sexualdebut där körsbäret symboliserar 

mödomshinnan som spräcks vid penetration.87 

Körsbärets plats i vår visuella kultur har också 

använts för att symbolisera en kvinnas färdigheter i 

oralsex. Denna trop illustreras exempelvis av 

karaktären Audrey i amerikanska TV-serien Twin 

Peaks: i ett avsnitt söker Audrey jobb på bordell 

och övertygar bordellmamman om sin lämplighet 

genom att knyta en knut av ett körsbärsskaft med 

enbart tungan.88 

 

I Byströms körsbär uppstår vad Kemp kallar the blank, ett tomrum som kräver att 

betraktaren fullbordar verket.89 Vi föreställer oss i vår varseblivning att körsbäret är en 

kvinnokropp. Denna läsning blir möjlig eftersom integrationen mellan trosa och 

körsbär, tillsammans med vattendroppar (svettdroppar?) och glänsande ytor, utgår från 

ett liknande erotiskt schemata som jag diskuterade tidigare. Förställningar om relationen 

mellan kvinna och natur och kvinna och sexualitet blir aktuell: en visualisering som 

bekräftar rådande föreställningar, men samtidigt underminerar dem genom att i 

gestaltningen göra dem konkreta. Integreringen gör de kulturella likhetstecknen mellan 

körsbäret och kvinnokroppen löjeväckande och såväl ideologiska företeelser som 

betraktarens tillkortakommanden aktualiseras. 

  När Byström anspelar på erotiska schematan och sexistiska föreställningar impliceras 

den maskuliniserade betraktarpositionen Mulvey beskriver i ”Visuell lust”. På så vis, 

menar jag, returnerar Byström blicken och uppmärksammar betraktaren på en orimlig 

                                                 
87 omnisage, ”Popping the cherry,” i Urban Dictionary, 9 juli 2004, hämtad 15 januari 2019, 
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=popping%20the%20cherry 
88 Sherilyn Fenn, Twin Peaks, säsong 1, avsnitt 6, "Realization Time," regi Caleb Deschanel, manus Harley 
Peyton, skapad av David Lynch, (New York: ABC, 17 maj 1990), hämtad 18 december 2018, DVD. 
89 Kemp, ”The Work of Art”, 118. 

Bild 3 ”Blir du hungrig? Eller kåt?” frågar 
konstkritikern Robert Stasinski Fotografiskas 
läsare. Foto: Författaren. 
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sexualisering av feminint kodade objekt.90 Att betraktaren är i blickfånget blir dessutom 

särskilt tydligt med tanke på utställningsrummets många riktade kameror: 

installationens alla avbildade mobiltelefonsförsedda kvinnor är organiserade som för att 

konfrontera betraktaren. 

 

2.2 Uppblåst fiktion 
 
2.2.1 Retorisk likhet 

Det första en besökare av Inflated Fiction kanske slås av är hur färgen rosa fullständigt 

dominerar utställningsrummet. Väggar, golv, naglar, blommor, kläder, mobilskal; 

nästan allt går i rosa. Medan jag dokumenterar utställningen vänder en grupp kvinnor i 

dörren med kommentaren ”Nope, I just can’t stand all this pink”. En talande 

anmärkning som vittnar om färgens laddade, och ofta negativa, associationer. 

Kopplingen mellan femininitet och rosa tillhör kanske en av vår tids kulturella 

”självklarheter”. Färgens plats som genusmarkör är framförallt uttalad i 

leksakskataloger och klädbutikers barnavdelningar: gulligt och harmlöst likt prinsessor 

och småflickor. Men färgen har också kommit att bli en symbol för en samtida 

feministisk rörelse, något Feministiskt Initiativs rosa partifärg visar.  

 I Rosa: den farliga färgen ser genusvetaren Fanny Ambjörnsson färgen rosa som en 

av vår samtids kulturella nyckelsymboler. Inspirerad av antropologen Sherry B. Ortner 

menar Ambjörnsson att rosa som nyckelsymbol bär på förtätade budskap och 

grundläggande värderingar i samhället.91 Ambjörnssons undersökning visar att rosa är 

intimt förknippat med det underordnade, både vad gäller klass, genus, sexualitet, ålder 

och etnicitet.92 Gällande färgens genusdimensioner liknar Ambjörnsson färgens position 

vid det genussystem som exempelvis historikern och genusvetaren Yvonne Hirdman 

beskriver.93 Det vill säga: ett asymmetriskt, isärhållande och hierarkiserande system där 

mannen utgör normen och allt som kodas som ”manligt” har högre status än det som 

kodas som ”kvinnligt”.94  

                                                 
90 I en intervju i Fotografiska beskriver Byström hur hon med Inflated Fiction vill adressera den feminina 
kodningen i sexuella bilder som något godtyckligt och det märkliga i att Byströms feminina estetik alltid 
läses som om allt den behandlar är sex. Se Robert Stasinski, ”Arvida Byström” i Fotografiska nr 5, (2018), 
16. 
91 Fanny Ambjörnsson, Rosa: den farliga färgen, (Stockholm: Ordfront, 2011), 11. 
92 Ambjörnsson, Rosa, 220. 
93 Ibid., 32. 
94 Ibid., 33. 
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Men det är också i egenskap av markör för 

något underordnat som färgen rosa 

kommit att bli en signalfärg för queer-

feministisk kamp och i förlängningen även 

feministiska rörelser generellt. 

Ambjörnsson träffar aktivister som på 

olika vis använder sig av feminina attribut, 

däribland färgen rosa, för att störa 

föreställningar om kvinnor, sexualitet och 

femininitet.95 Att störa och påtala 

förankrade föreställningar om kvinnligt 

och manligt handlar många gånger om att 

understryka konstruerandet av genus, menar Ambjörnsson. Något som, enligt 

Ambjörnsson, exempelvis kan göras genom att klä sig så överdrivet feminint att en 

hamnar utanför ramarna för den ”normala” kvinnan.96 Ambjörnsson observerar även att 

färgen används för att återta och omförhandla det feminina från något underordnat till 

något självständigt, exempelvis genom att kombinera ett överflöd av rosa och en kaxig 

attityd.97 

 

Inflated Fictions användande av rosa skulle kunna ses som ett uppvärderande och 

återerövrande av något nedvärderat. Men för att en sådan tolkning ska vara aktuell 

krävs, enligt mig, att rosa länkas till andra, ej förväntade, egenskaper. Som för att visa 

att rosa, och femininitet, inte alls behöver innebära att någon är svag, gullig och 

tillmötesgående. De avbildade kvinnorna i Inflated Fiction sitter, ligger, eller står stilla i 

stereotypt passivt manér. Det som stör eller avviker är, förutom mobiltelefonernas 

ansiktsblockering, en subtil närvaro av kroppsbehåring; element som snarare stör bilden 

av kvinnan än föreställningar om feminint kodade egenskaper. 

 Däremot fungerar färgen som ett retoriskt verktyg som genom sin likhet med 

installationens övriga feminint kodade attribut (som blommor, skulpterade naglar och 

högklackade platåskor) amplifierar och understryker femininitet, eller som Doane skulle 

kalla det: glänser med det. Bilden av kvinnan och det feminina bekräftas till den grad att 

Inflated Fictions avbildade kvinnor kristalliserar gränsen för vad som betraktas som 

                                                 
95 Ambjörnsson, Rosa, 189. 
96 Ibid., 196. 
97 Ibid., 222. 

Bild 4 Ett subtilt inslag av benbehåring manifesterar 
ideologiska gränser. Foto: Författaren. 
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”normalt” och konventionellt attraktivt. I installationens subtila närvaro av benbehåring 

manifesteras skiljelinjen mellan ”konventionell” och ”alternativ”.98 Vilket, enligt mig, 

kan ses som ett sätt att genom överidentifikation uppmärksamma såväl genus som den 

erotiska kvinnan som ideologiska fenomen, snarare än ett försök att uppvärdera 

femininitet. 

 

Hittills har min analys uppmärksammat element som antyder den patriarkalt 

konstituerade föreställningen om femininitet som konstruktion. Men med tanke på 

Byströms queer-feministiska bakgrund finns det anledning att anta att även den binära 

relationen mellan kvinnligt/feminint och manligt/maskulint ifrågasätts. En ingång till en 

sådan tolkning erbjuds framförallt i installationens skriftliga element.  

 

2.2.2 Skriftliga element 

Från taket hänger en skiva i 

plexiglas med ett fotografiskt tryck. 

En kvinna står, närmast dubbelvikt, 

klädd i en puderrosa baddräkt och 

högklackade platåskor med en 

mobiltelefon i handen. Hennes 

kropp är frilagd mot en transparent 

bakgrund och där en vägg möjligen 

skulle kunnat vara är istället en text 

i rosa typsnitt: ”maybe she’s born 

with it / maybe she watched lots of 

youtube (sic!) tutorials”. Texten 

anspelar på sminkföretaget 

Maybellines slogan, ”Maybe she’s 

born with it, maybe it’s 

Maybelline”, vilket i sin tur kan 

förstås som att det är något som gör 

att hon har det. Men vad är det? 

Skönhet? Eller könet? 

                                                 
98 Faktum är att Byström mottagit våldtäktshot med anledning av hennes håriga ben i en kampanj för 
varumärket Adidas. Se Joel Linde, ”Svenska modellen och fotografen hotas efter nya bilderna,” i Elle 9 
oktober 2017, hämtad 29 december 2018, https://www.elle.se/arvida-bystrom-hot-kampanj-adidas/ 

Bild 5 Kanske är hon född med det/Kanske har hon tittat på 
massor av Youtube-instruktioner. Foto: författaren. 
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I sminkföretaget Maybellines fall kan det vara rimligt att anta att skönhet åsyftas. 

Men i Byströms parodi, särskilt med tanke på Byströms bakgrund som queer-feminist, 

kan det vara sannolikt att anta att det åsyftar ”att vara kvinna”. Alltså: instruktionsklipp 

på Youtube har lärt kvinnan på plexiglaset att vara kvinna. Ett tydligt påtalande om 

konstruerandet av genus. Den dubbelvikta kvinnan och textens ”hon”-pronomen 

stämmer däremot överens med föreställningen om att kön förhåller sig mimetiskt till 

genus. Men hur kan vi vara säkra på det? Vi kan nämligen inte se den dubbelvikta 

kvinnans skrev eller bröst, kroppsliga markörer som snabbt skulle ”avslöja” den 

biologiska kroppen. Ändå accepterar vi figuren som kvinna trots medvetenhet om genus 

som inlärt och inte nödvändigtvis mimetiskt. En maskulint kodad kropp skulle vara 

otänkbar i den posen: en ideologisk gräns som åskådliggörs genom överidentifikation. 

 

Slutligen får vi en sista tolkningsledtråd i installationens titel, som jag översatt till 

uppblåst fiktion. De element som ständigt upprepas, understryks, förstärks och pumpas 

upp är de feminint kodade attributen, cis-kvinnokroppen och det (heterosexuella) 

voyeuristiska seendet. Den patriarkalt konstituerade föreställningen om femininitet i 

synnerhet och den patriarkala ideologin i allmänhet pekas ut som en konstruktion. 

Genom att uppmärksamma ideologi som konstruktion undermineras dess anspråk på 

naturlag. Den manliga blicken, och den patriarkala samhällsordningen, bekräftas, 

returneras och störs. 
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3 Diskussion 
Syftet med denna undersökning var att studera hur Arvida Byström ifrågasätter den 

manliga blicken och föreställningar om femininitet. Syftet formulerades i termer om 

”hur” snarare än ”om” efter ett antagande om motstånd som baserades på hennes 

bakgrund som queer-feminist. Ett resultat hade kunnat vara att Byström i Inflated 

Fiction inte alls ifrågasätter den manliga blicken med anledning av de flertal 

objektifierande bildkonventionerna som präglar installationen. Hur kan det förstås som 

feministiskt?  

 Min analys visar att Inflated Fiction ifrågasätter den manliga blicken och 

föreställningar om femininitet genom att appropriera dem. Den manliga blicken, både i 

egenskap av ett voyeuristiskt seende och som visuell regim, konkretiseras som 

ideologiska fenomen där även föreställningar om femininitet och genus mimetiska 

relation till kön ingår. På så vis uppmärksammas ideologi som konstruktion vilket 

underminerar dess anspråk på naturlag. Detta innebär i sin tur att Inflated Fiction 

stämmer överens med Neads definition av feministisk konst som visuella 

representationer som tar den patriarkala kulturen i anspråk, utmanar den och ifrågasätter 

de historiskt konstituerade publikerna och ideologierna.99 

 

Sammantaget har jag observerat flera exempel där Byström bekräftar, returnerar och 

således stör den manliga blicken, vilket i sammanhanget bör förstås som att 

uppmärksamma, kritisera och omförhandla ideologiska företeelser. De objektifierande 

bildkonventionerna som Byström använder sig av bildar ett tema, en intertextuell 

utgångspunkt, som Inflated Fiction kommenterar. Därför är de, inom ramen för Inflated 

Fiction, själva förutsättningen för att kommunicera ett feministiskt motstånd. 

 Här har framförallt Mulvey, Nead och Bergers resonemang om erotiska 

kvinnorepresentationer, som en del av en patriarkal tradition, varit betydelsefulla för att 

förstå det tema de objektifierande bildkonventionerna bildar. Deras resonemang har 

även varit värdefulla för att förstå dessa representationer som just ideologiska fenomen; 

en förståelse som hela analysen bygger på. 

 De semiotiska verktygen har varit bärande för analysen, men även de 

receptionsestetiska redskapen har haft ett stort värde för att närma mig och formulera 

hur installationen adresserar betraktaren. Framförallt i relation till hur mobiltelefonernas 

kameralinser i Inflated Fiction kan förstås som fokaliserande element som skapar en 

                                                 
99 Nead, The Female Nude, 61. 
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ingång till ett personligt perspektiv: det som stör det förväntade voyeuristiska 

betraktandet. 

  

Frågan om vilka bildretoriska grepp installationen använder sig av har under arbetets 

gång snarare kommit att handla om hur ideologi konkretiseras. På så sätt har 

tillämpningen av de semiotiska verktygen varit avgörande, både som en ingång till 

analysens struktur och som redskap att formulera Inflated Fictions politiska ansatser att 

indirekt kommunicera något.  

 Identifieringen av bildretoriska grepp öppnade även upp för att tolka Byströms 

installation som en mer queer-betonad kritik mot fler aspekter av patriarkal ideologi, 

istället för att enbart fokusera på den patriarkala bilden av kvinnan. En tolkning som 

understöds med hjälp av Ambjörnssons resonemang om hur färgen rosa, och andra 

feminina attribut, kan användas som ett sätt att påtala genus som konstruerat.100 

 

De semiotiska verktygen har även bidragit till att uppmärksamma hur upprepningar av 

feminina attribut och objektifierande bildkonventioner kan ses som en påminnelse om 

hur snäv den patriarkala konstruktionen av femininitet är och hur lite som krävs för att 

avvika från den (som den subtila närvaron av håriga ben, bild 4). Eller som ett sätt att 

påminna betraktaren om att dylika representationer är just bilder. Det är i detta 

påtalande som ett avstånd till kvinnan-som-bild skapas. Därför har paralleller till 

maskeraden som konstnärlig strategi, såsom Doane, Rossi och Liu beskriver den, varit 

relevanta. Maskerad-begreppet ringar effektivt in både ”kvinnlighet” som något 

iscensatt och hur blicken genom maskeraden kan undermineras.  

 Men med anledning av installationens, något oväntade, queer-betoning förefaller 

maskeraden otillräcklig för att beskriva Byströms konstnärliga strategi. Maskerad-

begreppet misslyckas, enligt mig, med att adressera det voyeuristiska seendet som en 

del av ett större ideologiskt sammanhang. Mig veterligen har maskerad-begreppet 

framförallt använts för att beskriva hur cis-kvinnor kan hantera den patriarkala bilden av 

kvinnan utan att adressera icke-binära möjligheter till identifikation. Därför, menar jag, 

riskerar föreställningen om att socialt genus speglar biologiskt kön reproduceras. 

 Istället vill jag föreslå subversiva affirmationer som alternativ till maskeraden för att 

beskriva Byströms konstnärliga strategi. Subversiv affirmation, eller omstörtande 

bekräftelse, har flera beröringspunkter med maskeraden, trots att begreppet begränsas av 
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att sann subversiv affirmation aldrig skulle erkänna sig själv som konst.101 Likt 

maskeraden skapar även subversiv affirmation avstånd genom mimesis men begreppet 

lyckas bättre med att betona konstnärliga iscensättningar som konkretiserad ideologi. 

Även om det ibland kan finnas en retorisk poäng att markera kön och genus för att 

adressera specifika maktstrukturer så kan en allt för mans- och kvinnocentrerad 

diskussion bidra till att utesluta och osynliggöra andra grupper. 

 Fokuset för Inflated Fiction är däremot kvinnan som bild, eller det feminina som 

erotiskt, men jag menar att eftersom installationen även adresserar genus som 

konstruerat i en queer-feministisk anda så finns det anledning att bredda diskussionen 

utanför könsbinariteten vilket, enligt mig, subversiv affirmation som begrepp kan bidra 

med. 

 

Den uppmärksamme läsaren har noterat hur jag konsekvent under analysen avstått från 

att använda ”den kvinnliga blicken” trots att begreppet varit en viktig ingång för 

undersökningen. Ju längre arbetet fortskred desto mer skavde det att använda och utgå 

från begreppet, särskilt i relation till Inflated Fictions queer-feministiska teman. Den 

samtida definitionen av ”den kvinnliga blicken” som en konstnärlig rörelse där kvinnor 

fotograferar sig själva och varandra stämmer visserligen överens med Byströms 

verksamhet. Definitionen kan även sägas ingå i ett av, vad Nead kallar, den feministiska 

konstens projekt: nämligen rätten till självrepresentation.102 Men som jag redan 

ingående diskuterat förefaller prefixet kvinna inte särskilt konstruktivt i en bredare 

diskussion om relationen mellan biologiskt kön och socialt genus.  

 I förhållande till mitt arbete har begreppet därmed ställt till med mer problem än 

lösningar. Jag tror att min analys kunnat bli mer fruktsam om jag istället utgått från 

Byström som en del av en feministisk konsttradition snarare än att lägga energi på att 

förstå och reda ut ”den kvinnliga blicken”. Att jag ändå behållit ”den kvinnliga blicken” 

kan förstås som en kompromiss och som ett sätt att för mig, som forskare, vara 

transparent i mina val och arbetsprocess. Därför har subversiv affirmation kommit in 

förhållandevis sent i mitt arbete. En annorlunda ingångspunkt hade öppnat upp för att 

mer grundligt undersöka subversiva affirmationers potential som feministisk konstnärlig 

strategi ur ett mer generellt perspektiv. En mer (queer)feministiskt-centrerad 

litteratursökning hade även möjliggjort en mer kritisk analys som kunnat ha fler 
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102 Nead, The Female Nude, 60. 
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aspekter av intersektionalitet i åtanke. Även om diskussionen om andra intersektionella 

aspekter saknas i mitt arbete så är det tydligt i Byströms subversiva affirmationer vad 

som osynliggörs i den manliga blickens visuella regim: rasifierade kroppar, 

funktionsnedsatta kroppar, könsöverskridande kroppar, för att nämna några exempel. 

Frågor om intersektionalitet skulle däremot kunna tjäna som underlag för forskning 

riktad mot ”den kvinnliga blicken” som konstnärlig rörelse för att ytterligare 

problematisera könade subjekts mytbildningar. 

 

Min undersökning kan ses som ett samtida exempel på en konstnärlig strategi som, likt 

Cindy Sherman, värjer den manliga blicken genom att appropriera den. Men till skillnad 

från de konstvetenskapliga diskussionerna om Shermans konstnärskap finns det i 

Byströms subversiva affirmationer utrymme att diskutera andra ideologiska aspekter än 

enbart förtryckande kvinnorepresentationer. Att uteslutande ta fasta på den manliga 

blicken som ett sexualiserat sätt att se (på kvinnor) är att bortse från vad som 

osynliggörs utanför könsbinariteten. Som Judith Butler påpekar är föreställningar om 

genus mimetiska relation till könet seglivade även i feministiska sammanhang.103 Något 

som kanske ”den kvinnliga blicken” som en beskrivning av en konstnärlig rörelse 

åskådliggör. Könsdifferentiering, oavsett om det sker i förtryckande eller uppvärderande 

syfte, bidrar till att legitimera det ”manliga”, och i förlängningen patriarkatet, som 

norm.  
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4 Sammanfattning 

För att undersöka hur Arvida Byström ifrågasätter den manliga blicken och 

föreställningar om femininitet har jag i denna undersökning utfört en verksanalys på 

Byströms utställning tillika installation Inflated Fiction (2018). Mot en blickteoretisk 

bakgrund har begrepp som maskeraden och subversiv affirmation, tillsammans med 

semiotiska och receptionsestetiska verktyg, tillämpats för att visa vilken funktion 

objektifierande bildkonventioner har inom ramen för feministisk konst. Dessa verktyg 

har även använts för att uppmärksamma vilka bildretoriska grepp som Inflated Fiction 

använder för att indirekt kommunicera motstånd för att slutligen bistå i en beskrivning 

av Byströms konstnärliga strategi. 

 I analysens första del uppmärksammas hur den manliga blicken, i egenskap av 

visuell regim, bekräftas, returneras och störs genom intertextuell opposition och retorisk 

integration. Med konsthistoriska och kommersiella parafraser från en patriarkal 

bildrepertoar skapas förväntningar på ett voyeuristiskt betraktande som sedan nekas 

genom intertextuell opposition. Genom att retoriskt integrera damunderkläder, i 

egenskap av feminint kodat objekt, med körsbäret, som symbol för kvinnlig sexualitet, 

konkretiseras ideologiska föreställningar. 

 I analysens andra del beaktas hur föreställningar om femininitet ifrågasätts genom 

retorisk likhet och installationens skriftliga elements förankrande funktion. Färgen rosa 

identifieras som fond mot vilken övriga feminina attribut amplifieras och föreställningar 

om femininitet åskådliggörs. En tolkning som i sin tur kan breddas sett till 

installationens skriftliga element som konkretiserar föreställningar om genus mimetiska 

relation till könet. Den manliga blicken i synnerhet och den patriarkala ideologin i 

allmänhet döms ut som konstruktioner. 

 I resultatet föreslås begreppet subversiv affirmation, snarare än maskeraden, för att 

beskriva Byströms konstnärliga strategi. Maskeraden i egenskap av kvinnocentrerat 

begrepp riskerar att osynliggöra andra sociala grupper och stärka föreställningar om 

relationen mellan biologiskt kön och socialt genus. Subversiv affirmation betonar hur 

ideologiska företeelser kan åskådliggöras genom mimesis. Trots begreppens 

beröringspunkter menar jag att subversiv affirmation är en mer lämplig beskrivning i 

det queerfeministiska sammanhang Arvida Byström rör sig inom eftersom 

könsdifferentiering, oavsett om det sker i förtryckande eller uppvärderande syfte, 

legitimerar den patriarkala samhällsordningen som norm.
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