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1. INLEDNING  

1.1 Ämnesval 

Jag har valt att undersöka hur olika läsningar av en bild påverkar bilden av den representerade 

kvinnan. Anledning till detta val är att jag i en tidigare konst- och bildvetenskaplig kurs gjor-

de en bildanalys av valfri bild utifrån boken Möten med bilder av Yvonne Eriksson och 

Anette Göthlund. Jag valde då att göra analysen ur två olika perspektiv där jag tolkade bilden 

väldigt olika. I den ena analysen tolkade jag bilden utifrån de begrepp som används i de bild-

analyser med feministiskt perspektiv som görs i boken. Därefter gjorde jag en tolkning där jag 

utgick från att genus är en performativ iscensättning.   

 

Ämnesvalet är intressant därför att hur kvinnor representeras påverkar bilden av verkliga 

kvinnor. Dessutom säger tolkningar något om hur man ser på genus överhuvudtaget. En tolk-

ning som utgår från ett essentialistiskt förhållningssätt blir annorlunda än en tolkning som 

utgår från att genus är konstruerat. En tolkning som utgår från feministiska teorier kan bli 

annorlunda än en tolkning som utgår från queerteori, den skillnad jag gör mellan dessa be-

grepp kommer att tas upp längre fram. The female nude har varit ett centralt motiv i den väs-

terländska konsten. Representationer av kvinnokroppen kan ses som ett sätt att konstruera 

kvinnligheten eller feminiteten, och därmed också ett sätt att begränsa och kontrollera kvin-

nans kropp och sexualitet. I bilder kommer genusstrukturer i samhället till uttryck. Hur man 

talar om dessa representationer påverkar konstruerandet av feminitet, eftersom identitet och 

makt konstitueras i språket. Tolkningar blir uttryck för makt och vissa tolkningar kan före-

dras. Jag är väl medveten om att även representationer av manskroppar kan begränsa mannens 

kropp och sexualitet, detsamma gäller för konstruerandet av maskulinitet. Att använda be-

greppet kvinna är inte helt oproblematiskt, eftersom det är generaliserande, men det verkar 

också begränsande och exkluderande. Att analysera representationer av en kropp som definie-

ras som kvinnlig är inte helt ofarligt på grund av att generaliserande kategorier riskerar att 

upprätthålla dikotomier snarare än att kritisera dem. Queerteoretikern Judith Butler ifrågasät-

ter ”feminismens subjekt”, kategorin kvinna. Hon är kritisk till den feminism som är inriktad 

på ett universellt subjekt, som gör anspråk på att representera hela kvinnokönet. Det enhetliga 

subjektet kvinna refererar till vit, västerländsk, heterosexuell medelklasskvinna och exklude-

rar därmed en mängd kvinnor.1 

                                                 
1 Butler, Judith, Genustrubbel. Feminism och identitetens subversion, 2007 s. 10-11. 
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Ämnesvalet är även intressant ur ett annat perspektiv. Många feministiska konstnärer under-

söker hur den kvinnliga kroppen kan användas i representationer, de använder kroppen som 

ett feministiskt projekt. Dessa olika representationer av den kvinnliga kroppen kan utmana 

och ifrågasätta de subjektspositioner den kvinnliga kroppen tillåts ha i den västerländska kon-

texten. Om detta finns en del skrivit2, men inte lika mycket om olika läsningar av representa-

tioner och hur dessa läsningar påverkar bilden av den representerade kvinnan. Vilket är syftet 

för denna studie. 

 

Syfte 

Syftet är att se hur olika läsningar av en bild påverkar bilden av den representerade kvinnan. I 

uppsatsen tolkas bilden utifrån tre olika läsningar, för att sedan se på hur bilden av den repre-

senterade kvinnan ändras och vad det kan ha för betydelse. 

 

Jag har valt att begränsa mig till att studera konstbild. Det hade möjligen varit mer befogat 

och av större intresse att studera exempelvis reklambilder, eftersom det är bilder som man 

möts av dagligen. Men det är av intresse att upptäcka de olika lager som finns i en konstbild 

och som kanske inte är lika lätta att se, eftersom konstbilder oftast är mer mångtydiga än re-

klambilder och deras syfte inte lika lätt att bestämma. Därför påverkar konstbilder bilden av 

den representerade kvinnan på ett mer omedvetet vis. En ytterligare begränsning är att jag har 

valt samtidskonst, eftersom det är intressant att se vad samtida bilder har för betydelse för 

bilden av kvinnan. Att jag har valt att enbart titta på hur olika läsningar av en bild påverkar 

bilden av den representerade kvinnan, och inte den representerade mannen, är en begränsning 

som är problematisk ur ett queerperspektiv. Eftersom att en sådan begränsning kan leda till att 

dikotomier som man/kvinna upprätthålls. Kategorin kvinna ses inom queerteori inte som en 

fast kategori utan som en instabil konstruktion. På grund av kategorins instabilitet kan den 

ifrågasättas som grund för feministiska teorier och de begränsningar som görs utifrån den. I 

stället är det jagets och handlingarnas diskursivt föränderliga konstruktion som är intressant, 

menar Butler.3 Jag har ändå medvetet valt att undersöka hur olika läsningar av en bild påver-

kar bilden av den representerade kvinnan, eftersom the female nude är både centrum och peri-

feri i konsten. The female nude har setts som konsten med stort K, men samtidigt befinner sig 

                                                 
2 Finns att läsa i exempelvis: Chadwick, Whitney, Women, Art and Society, Third Edition 2002. Eriksson, Yvon-
ne & Göthlund, Anette, Från modernism till samtidskonst: Svenska kvinnliga konstnärer, 2003. Nyström, Anna 
et al. Konstfeminism, 2005.  
3 Butler, 2007 s. 223. 
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den representerade kvinnokroppen vid yttergränsen för kategorin konst, och där kan den gå 

över gränsen och bli till pornografi.4 

 

Forskningsöversikt 

Tvärtemot vad jag trodde var det inte helt lätt att hitta konstvetenskaplig forskning, i form av 

avhandlingar och uppsatser, vars syfte är att göra omläsningar eller oppositionella läsningar 

av bilder utifrån femininiska teorier och queerteori. En del fann jag med relevans för studien. 

 

Katarina Bonnevier ser i sin avhandling Behind Straight Curtains: Towards a queer feminist 

theory of architecture, gjord vid KTH 2007, på arkitektur utifrån ett queerperspektiv. Den är 

av intresse för studien därför att den gör omläsningar eller oppositionella läsningar av arkitek-

tur för att förändra och öppna upp för fler tolknings möjligheter i arkitekturanalyser. Avhand-

lingen är en utforskning av arkitektur som queer och teater. Författaren vill bidra med en 

queerfeministisk kritik av heteronormativa och sexistiska strukturer som ständigt upprepar sig 

och som bortser från genusaspekter i den byggda miljön. Genom avhandlingen vill författaren 

bidra till en förändring av arkitekturanalysen, men också en förändring av uppförandet av 

arkitektur. En avsikt med avhandlingen är därför att visa på motbilder, där subjekt och identi-

tet konstruerats genom byggandet. Behind straight Curtains har ett tydligt queerperspektiv, 

och queerteori används som arkitekturteori. Teorier om iscensättning, performativitet och 

heteronormativitet används för att undersöka materialet.5  

 

I den konstvetenskapliga C-uppsatsen Nina Bondesson: Queerteoretisk undersökning av ”Två 

kvinnor med röda termosar” skriven 2008 av Maria Ytterlid en oppositionell läsning av en 

konstbild. Uppsatsens syfte är att undersöka målningen ur ett queerteoretiskt perspektiv, efter-

som författaren upplever att det finns en osäkerhet på om bilden visar två kvinnor eller inte. I 

bilden Två kvinnor med röda termosar är det möjligt att göra flera läsningar vad det gäller 

kön. Undersökning pekar på att flera av Bondesons bilder ifrågasätter åtskillnaden mellan 

han/hon genom att parodiera på den feminina könsidentiteten. Trots att det inte varit Bondes-

sons avsikt bidra hon till att ifrågasätta föreställningar om heterosexualitet som det naturliga, 

menar författaren.6 

                                                 
4 Nead, Lynda, The Female Nude: Art, Obscenity and Sexuality, 1992 s. 103. 
5 Bonnevier, Katarina, Behind Straight Curtains: Towards a queer feminist theory of architecture,  2007 s. 15-
16. 
6 Ytterlid, Maria, Nina Bondesson: Queerteoretisk undersökning av ”Två kvinnor med röda termosar”, 2008 s. 
2, 27. 
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Utifrån de frågeställningar och begrepp som föreliggande studie har tänkt belysa är Nina Da-

nielsson konstvetenskapliga C-uppsats, från 2008, av intresse. Sexiness with humor: those 

things are normal for me” utgår från ett genusperspektiv och undersöker kvinnlig och manlig 

maskerad i några utav David LaChapelles bilder. Med hjälp av Norman Brysons teorier gäl-

lande manlig och kvinnlig maskerad undersöks hur LaChapelle använder sig av denna maske-

rad. I sina iscensättningar överdriver LaChapelle manligt och kvinnligt. Utifrån detta diskute-

rar uppsatsen vem som är objekt för betraktarens blick och varför. LaChapelle vill provocera 

och få betraktaren att tänka till om sexuella normer, utseendemässiga ideal och masskonsum-

tion, menar författaren.7 

 

Följande bok har inte sin utgångspunkt i queerteori, men en del av texterna innehåller omläs-

ningar av bildernas tidigare betydelser ur ett feministiskt perspektiv. Boken Konst, kön och 

blick är en antologi, sammanställd av Anna-Lena Lindgren. Boken är utgiven 1995, men den 

tar upp begrepp/frågeställningar som är relevanta för studien och innehåller ett antal nyckel-

texter, skrivna av bl.a. Griselda Pollock, Patricia Simons, Lena-Maija Rossis. Den vill för-

medla konstteoretiska infallsvinklar relaterade till kön och visa på hur användbart ett genus-

perspektiv kan vara.8 Patricia Simons utgår i sin text, Inramade kvinnor, från kvinnliga profil-

porträtt från 1400-talets Florens och hon visar hur dessa symboliserar underkastelse i ett patri-

arkalt samhälle. Hon gör en omläsning av dessa profilporträtt, som vanligen förklaras och ses 

som en pånyttfödelse av den klassiska medaljen och dess konvention att avporträttera härska-

re. I hennes artikel betraktas profilporträtten som konstruktioner av könskonventioner.9 Lena-

Maija Rossis skriver om att re-turnera blicken, det vill säga ”att aktivt återgälda den”, texten 

handlar om de kulturella koder som bestämmer vem som får se på vem och på vilket sätt. I 

texten föreslås en motståndsstrategi, hämtad från filmteoretikern Mary Ann Doane, i form av 

”kvinnlighetens maskerad”, där kvinnligheten systematiskt används som förklädnad.10 

 

                                                 
7 Danielsson, Nina, Sexiness with humor: those things are normal for me: Undersökning av kvinnlig och manlig 
maskerad i några utav David LaChapelles bilder, 2008 s. 2. 
8 Lindgren, Anna-Lena, (red.) Konst, kön och blick – Feministiska bildanalyser från renässans till postmoder-
nism, 1995 s.10. 
9 Simons , Patricia, ”Inramade kvinnor” Konst, kön och blick – Feministiska bildanalyser från renässans till 
postmodernism, 1995 s. 55-56. 
10 Rossi, Leena-Maija, ”Att re-turnera blicken.” Konst, kön och blick – Feministiska bildanalyser från renässans 
till postmodernism, 1995 s. 211-217. 
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1.2 Teoretiska utgångspunkter 

Uppsatsen utgår från poststrukturalism och dekonstruktion som kunskapsteoretisk bakgrund. 

Poststrukturalism utgår från att strukturer inte är universella och tidlösa sanningar, utan de är 

fiktiva och hjälper till att tolka världen. Filosofen och teoretikern Michael Foucault intresserar 

sig för hur makt verkar i samhället och han talar om diskurser, vilka skapar ramar för vad som 

är sant, olika diskurser skapar olika gränser. Vilket även olika feministiska teorier har som 

utgångspunkt. Konsthistorikern Norman Bryson menar att hur man tolkar beror på vilket per-

spektiv man har på det som ska tolkas. Han menar till exempel att det alltid funnits genus i 

bilder, men det är först genom att använda ett genusperspektiv i tolkningen som man fokuse-

rar på det, vilket de olika läsningarna i uppsatsen också syftar till.11 Filosofen Jacques Derrida 

myntade uttrycket dekonstruktion för de teorier som undersöker hur mening och kunskap 

konstrueras. Han ville komma åt underliggande strukturer och antaganden. Strukturer är kul-

turella konstruktioner skapade genom diskurser, menar han. Han ifrågasatte de binära opposi-

tioner som man/kvinna och menade att de är mänskliga konstruktioner och därmed inte uni-

versella.12 Dessa utgångspunkter är användbara tillsammans med genusteorier och därför in-

tressant för denna undersökning. Studien syftar till att genom olika perspektiv på det valda 

materialet komma åt underliggande betydelser.  

 

Uppsatsen har sin utgångspunkt i olika genusteorier, den kommer att ta upp feministiska teo-

rier och queerteori. Feministiska teorier och queerteori kan ses som två varianter av feminism 

men de har olika syn på identitet, makt, sexualitet och genus.13 Det är dessa skillnader och vad 

de får för konsekvenser för hur bilder tolkas, som uppsatsen vill uppmärksamma och under-

söka. Begrepp som essentialism och konstruktivism kommer att diskuteras. En viktig ut-

gångspunkt för undersökningen är hur queerteorins ifrågasättande av heteronormativiteten 

påverkar bilden av den representerade kvinnan. Eftersom olika sätt att se på genus, kön och 

begär kan ligga till grund för de tolkningar man gör. Öppnar ett queerperspektiv upp för fler 

tolkningsmöjligheter? Feministiska konstteorier är en utgångspunkt för läsning av konstbild, 

därför kommer jag att skriva något om dessa. The female nude, frame eller framing, voyeur – 

exhibitionism, the come on look, the gaze är olika begrepp som används inom feministiska 

konstteorier och som behöver beskrivas.14 Är dessa begrepp även användbara utifrån ett 

                                                 
11 D’Alleva, Anne, Methods & Theories of Art History, 2005 s. 137-139. 
12 Ibid., s. 143-144. 
13 Ambjörnsson, Fanny, Vad är queer? 2006 s. 18. 
14 De här nämnda begreppen finns sammanfattade i Eriksson, Yvonne & Göthlund, Anette, Möten med bilder: 
analys och tolkningar av visuella uttryck, 2004 men har sitt ursprung hos olika teoretiker.  
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queerperspektiv eller behövs andra begrepp? Judith Butler skriver om performativitet15. Är 

det en bättre utgångspunkt för analysen av bilder där kvinnor är representerade? I den tradi-

tionella feministiska bildanalysen blir kvinnan framställd stereotypt, som offer och detta på-

verkar kvinnan negativt, menar Petra Östergren i boken Porr, horor och feminister.16 Är det 

så att vissa feministiska konstteorier lär kvinnor att tolka bilder på ett sätt som stigmatiserar 

dem? Begränsar en sådan tolkning kvinnor och upprätthåller dikotomier som, vi-dom, offer-

förrövare, objekt-subjekt?  

 

Uppsatsen utgår från flera vetenskapliga fält, teorier från genusvetenskapen används som ut-

gångspunkt i teoridelen för att sedan knytas ihop med det konstvetenskapliga fältet genom 

feministiska konstteorier. Analysmodellen är hämtad från Cultural Studies men används här 

för att ge struktur åt de konstvetenskapliga analyser som görs.  

 

1.3 Metod 

Analysmetod 

Det går att läsa bilder på en mängd olika sätt beroende på vilket perspektiv man intar och vil-

ken eller vilka kontexter bilderna finns i. Därför har jag inte valt någon specifik bild- och 

konstvetenskaplig analysmetod. Utan olika konstvetenskapliga analysmetoders begrepp, samt 

teorier om att läsa bilder ligger till grund för analysen. Filmvetaren Richard Dyer framhåller 

att texter alltid är öppna för läsas och tolkas på olika sätt, läsningen begränsas dock alltid av 

tid och rum, samt de koder som gäller i kulturen. En förutsättning för att kunna tala om tex-

tens öppenhet är att en text förstås som ett slags aktivt möte mellan text och betraktare. Film-

vetaren Annette Kuhn hävdar att texten blir till i själva läsningen, utan betraktaren och dennes 

tolkning kan inte texten existera.17 Konst- och bildvetenskapen studerar visuella artefakter 

eller visuella kulturer. En visuell artefakt kan till exempel vara en konstbild.18 Semiotiken 

undersöker människors betydelseproduktion. Den betraktar visuella artefakter och andra ut-

tryck som meddelande till läsaren och därigenom blir exempelvis en konstbild ett medium 

man kommunicerar via. Bilder kan tolkas som tecken, vilka består av form och innehåll.19 

                                                 
15 Butler, 2007 s. 28. 
16 Östergren, Petra, Porr, horor och feminister, 2006 s. 144. 
17 Wallenberg, Louise, ”Representation” Film och andra rörliga bilder – en introduktion, 2008 s. 145. 
18 Eriksson, Yvonne & Göthlund, Anette, Möten med bilder: analys och tolkningar av visuella uttryck, 2004 s. 
23. 
19 Ibid., s. 34-36. 
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Visuella uttryck är bärare av sociala, politiska och kulturella betydelser, därav följer att kom-

munikationen sker på flera nivåer. Analysen kan visa på hur föreställningar om kvinnor och 

män överförs till visuella tecken och hur detta påverkar vår uppfattning om genus.20  

 

Att tolka ett konstverk är att förklara dess innebörd på ett rationellt sätt. Det finns inte en enda 

sann tolkning, men vissa tolkningar fungerar bättre och är mer trovärdiga än andra. Tolkning-

ar bör vara förnuftigt underbyggda och rimliga. Tolkningar och kritiska analyser förklarar 

konst och gör det möjligt för oss att se konstverk på olika sätt.21 Filosofen Hans-George Ga-

damer menar att tolkning är att erbjuda en tolkning av bilden, inte den enda sanna tolkningen. 

All tolkning är relativ och är beroende av tid, plats och tolkaren.22 

Lisa Tickner skriver om bild som text: 

The concept of art-as-text assumes not that an image is translatable into words without residue or 
loss, but rather that boundaries which enclose the ”work” are dissolved; the text opens continually 
into other texts, the space of intertextuality. The image comes to understood as a site – a very par-
ticular kind of site – for the production of meanings constantly circulated and exchanged among 
other texts and d between other sites in social formation.23  
 

Jag har i analysen tänkt gör tre läsningar av den valda bilden. De tre läsningarna är relaterade 

till varandra men de har olika perspektiv. Som läsare av en text kan man inta olika positioner. 

Analysmodellen är hämtad från Stuart Hall. Han menar att läsaren kan göra en dominant-

hegemonic reading (föredragen läsning) eller en negotiade reading (omläsning) eller kan 

läsaren välja att göra en oppositional reading (motläsning) av texten. Eftersom jag funnit be-

greppen översatta till svenska bland annat i Cecilia Anderssons avhandling använder jag des-

sa.24 Som en första läsning har jag tänkt göra en avkodning av bildens ytskikt, vilket jag gör 

genom en beskrivande analys och utifrån vad konstnären säger om verket, sedan kommer jag 

att göra en omläsning av bilden utifrån ett feministiskt perspektiv, därefter använder jag ett 

queerperspektiv för att göra en motläsning. Dessa olika läsningar kan jämföras med hur man 

läser en text bestående av ord. Där läsaren på en första nivå inte funderar över olika tolkning-

ar, utan mest är inriktad på att avkoda texten, det är en ytlig läsning med fokus på händelse-

förloppet. På en mer avancerade nivån distanserar sig läsaren från texten för att analysera, 

                                                 
20 Eriksson & Göthlund, 2004 s. 14, 20. 
21 Freeland, Cynthia, Konstteori: en introduktion, 2006 s. 160. 
22 D’Alleva, Anne, Methods & Theories of Art History, 2005 s. 126. 
23 Tickner, Lisa, ”Modernist Art History: The Challenge of Feminism”, Feminism Art Theory, 2001 s. 254. 
24 Andersson, Cecilia, Rådjur och raketer. Gatukonst som estetisk produktion och kreativ praktik i det offentliga 
rummet, 2006 s. 112. 
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tolka och värdera den.25 Jag har valt att presentera analysmodell i början av analysdelen, för 

att underlätta läsning av analyserna.  

Material 

Urvalet av artefakter är gjort för att få ett relevant svar på syftet. Jag har valt en konstnär som 

inte direkt uttalat att hon är en feministisk konstnär. Eftersom jag bedömer att det utifrån syf-

tet ger ett mer trovärdigt resultat än om konstnären utger sig för att använda feministiska stra-

tegier i sitt konstnärskap. En uttalat feministisk konstnär fördrar troligen att läsaren gör en 

läsning ur ett feministiskt perspektiv. Därför har jag valt en konstbild av Marina Abramovic 

som ska ligga till grund för de tre olika läsningarna i analysdelen. Egentligen har valet av 

konstnär liten betydelse för det syfte som studien har, eftersom det är generellt formulerat. 

Konstnärens kön spelar inte heller så stor roll, men det kan vara mer intressant att välja en 

konstnär som är kvinna, eftersom det är representationer av kvinnor som undersöks.  

Källor 

Texterna är huvudsakligen vetenskapliga och har källförteckningar till stor del bestående av 

andra vetenskapliga texter. De är skrivna av personer som på olika sätt är knutna till universi-

tet eller högskolor, därav följer att de borde vara trovärdiga. För att ytterligare öka trovärdig-

heten kunde uppsatsen i vissa delar av teoriavsnittet ha innehållit mer varierade källor. Källor 

är svenska, engelskspråkiga eller engelskspråkiga källor som översatts till svenska. Källorna i 

analysdelen är dels en representation av verket i form av en bild från Internet dels en likvärdig 

bild av verket från boken Marina Abramovic (2008), där konstnären är medförfattare. Natur-

ligtvis kan det vara problematiskt att ha representationer av verket som material istället för 

verket själv, eftersom storleken och färgerna inte alltid är desamma som verket har i verklig-

heten, vilket kan påverka upplevelsen av verket och därmed tolkningen. Verket är det ”råma-

terial” som används i uppsatsen, därför kan det räknas som en primärkälla.26 

1.4 Uppsatsens disposition 

Huvudtexten kommer att innehålla en teoridel och en analysdel. Efter inledningen följer en 

del som tar upp de olika teorier som ligger till grund för innehållet. Under rubriken Feminis-

tiska teorier tar jag upp språkets roll för formandet av genus. Därefter tas essentialism och 

konstruktivism upp, eftersom jag inledningsvis skrev att dessa olika utgångspunkter kan på-

verkar tolkningar som görs. Därpå följer rubriken Queerteori, där inleder jag med att skriva 
                                                 
25 Skolverket, Språket på väg, del II, 2008 s. 30-32. 
26 Rienecker, Lotte & Stray Jörgensen, Peter. Att skriva en bra uppsats, 2008 s. 248. 
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om kategorin kvinna, vilken ifrågasätts av flera feministiska teoretiker. Därefter följer bety-

delsefulla begrepp inom queerteori, som kön, genus och performativitet, vilka används i den 

efterföljande analysdelen. Sist i teoridelen kommer rubriken Feministiska konstteorier. Här 

kommer olika begrepp som kommer till användning i analyserna att förklaras. Därefter kom-

mer analysdelen. I början av analysdelen kommer konstnären och bilden att presenteras kort. 

Analysmodellen som kommer att användas kommer att presenteras mer ingående. Därefter 

följer de tre olika läsningarna av konstbilden. Till sist jämförs analyserna med varandra, samt 

diskuteras utifrån syftet och frågeställningarna. Här är tanken att teori och material skall rela-

teras till varandra. En problematisering av olika läsningar är tänkt att leda fram till en teore-

tisk diskussion i förhållande till olika genusteorier. 

 

2. TEORIDEL 

2.1 Feministiska teorier 

Genusbegreppet började användas på 1980-talet, som ett vidareutvecklande av könsrollsbe-

greppet som börjat förlora sin kraft. Begreppet ansågs för enkelt och oproblematiserat, ordet 

roller associerades till något som man enkelt kunde gå in i eller ut ur. Könsroller sågs som löst 

påhängda identiteter, men som trots det ansågs ha en biologisk deterministisk grund. Att för-

stå genus som en social och kulturell konstruktion, innebar ett försök att komma förbi uppdel-

ningen mellan kön/kropp och genus. Kroppen började ses som något som inte kan existera 

”ren”, utan den tolkas genom kulturen.27 Begreppet genus inbegriper både biologiskt kön och 

kulturellt konstruerat genus. Men det biologiska könet ses oftast som något självklart och ana-

lyserades därför inte. För att betona att genus är konstruerat används numera begreppen femi-

ninitet och maskulinitet, istället för kvinnligt och manligt, som lätt för tankarna till något som 

är essentiellt och därmed är självklara egenskaper hos män och kvinnor.28  

Språket 

Gemensamt för flertalet feministiska teorier och queerteori är språkets betydelse för forman-

det av genus. Judith Butler tar upp språket, hon ställer sig i mycket kritisk till psykoanalysen, 

men tilltalas av Lacans tanke att subjektet blir till i mötet med den symboliska strukturen. Hon 

menar att det är viktigt att vara medveten om den symboliska struktur, som definierar be-

                                                 
27 Hirdman, Yvonne, Genus – om det stabilas föränderliga former, 2001 s. 11-14. 
28 Fagerström, Linda & Nilson, Maria, Genus, medier och masskultur, 2008 s. 7, 14. 
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gränsningarna och möjligheterna för vår existens. Hon förespråkar en strategi där man accep-

terar att man befinner sig i en social och symbolisk ordning, och att denna struktur begränsar, 

men samtidigt möjliggör den också nya existentiella alternativ.29 ”Språket begränsar hur vi 

framstår som könade identiteter, samtidigt som språket också är en plats där det är möjligt att 

göra radikala förskjutningar.”30 Moniques Wittig menar att det är genom vårt språk och våra 

handlingar förändringar kan ske. Genom dessa handlingar ifrågasätts the straight mind och 

dess tolkningsföreträde av gränser. Gränser vilka har en tendens att ses som universella men 

som egentligen är diskursivt grundade i kulturen.31 Laura Mulvey undrar hur vi kan bekämpa 

ett omedvetet som är strukturerat som ett språk, när vi samtidigt är fångade inom det patriar-

kala språket? Hon menar att det inte går at skapa ett alternativ från ingenting, men en brytning 

kan påbörjas genom att undersöka patriarkatet med de redskap det självt tillhandhåller.32 

Språket utgör upprepade handlingar som får verkningar vilka så småningom felaktigt uppfat-

tas som fakta. Genom individers talhandlingar skapar språket det socialt verkliga. Därför är 

språket både orsaken till det sexuella förtrycket och utvägen ur detta förtryck, eftersom det har 

makt att inverka på kroppen. Talet innehåller och producerar makt och i talandet kopplas makt 

och vetande samman. Makten utövas på en mängd sätt och ingen makt utövas utan en rad av-

sikter och mål. Den finns överallt inte på grund av att den omsluter allt utan därför att den 

kommer överallt ifrån. Man slipper inte undan makten och det finns inget absolut utanför i 

förhållande till den, man måste inse att man oundvikligen står under lagen, menar Foucault.33 

Essentialism 

Inom kvinnoforskningen uppstod tidigt skilda synsätt att se på kön. Essentialister underströk 

skillnader mellan manligt – kvinnligt utifrån ett biologiskt synsätt. Denna inriktning betonar 

skillnaden mellan könen, och män och kvinnor ges komplimenterande roller.34 Dessa feminis-

ter hävdar att det feminina är universellt, en essens som skapar en känsla av samhörighet ge-

nom tid och rum. Diana Fuss definierar essentialism som: ”a belief in the real true essence of 

things, the invariable and fixed properties which define the “wathness” of a given entity.”35  

 

                                                 
29 Butler, 2007 s. 15. 
30 Ibid., s. 18. 
31 Wittig, Monique, ”The Straight Mind”, Feminism Theory, 2001 s. 38-40. 
32 Mulvey, Laura, ”Visuell lust och narrativ film” Feministiska konstteorier, 2001 s. 48 
33 Foucault, Michael. Sexualitetens historia, Band 1: Viljan att veta, 2002 s.103-110. 
34 Lindgren, 1995 s. 13. 
35 D’Alleva, 2005 s. 66. 
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Hirdman undersöker hur stereotyperna Hon och Han är uppbyggda. Hon menar att det finns 

tre olika formler för Hon. Den första utgår från tanken att mannen är A och kvinnan är icke-

A, vilket innebär att kvinnan inte är närvarande. Den andra formeln utgår från att kvinnan är 

a, den lilla mannen. Kvinnan som a är en ofullgången man, som saknar något. Detta tänkande 

förstärktes under 1800-talets naturvetenskapliga positivism, där vetenskapen tillhandahöll 

”fakta” om kvinnors lägre utvecklingsgång, vilken kunde härledas direkt ur hennes kropp. 

Den kristna skapelsemyten, som legitimerade A-a-formeln, följs nu av den biologiska världs-

åskådningen som försöker legitimera en A-B-formel. Därmed skapas en tredje formel A- B, 

med två helt olika raser, där åtskillnad betonas. Hon är en idealfigur som måste skapas, B 

måste alltså göras till B.36 Kvinnor sågs inte längre som vanskapta män, utan en föreställning 

som betraktade kvinnor och män som komplementära motpoler växte fram, vilka ansågs passa 

till skilda uppgifter.37 Även många kvinnor bidrog till att forma B, genom exempelvis en när-

mast religiös kult av moderskapet.38 En av dem var Ellen Key, som säger sig utgå från den 

bestämda åsikten att det finns en väsensolikhet mellan mannens och kvinnans natur. Genom 

den kvinnliga frigörelsen där kvinnor tävlat med männen har kvinnor försummat att utveckla 

och bruka ”sin djupaste kvinnliga egendomlighet”, menar Key.39 Fagerström och Nilson refe-

rerar till historikern Thomas Laqueur som menar att västerländskt tänkande fram till 1700-

talet dominerades av enkönsmodellen (A-a formeln). Men senare övergick den till en två-

könsmodell (A-B formeln), enligt vilken män och kvinnor är helt olika varandra. Idag verkar 

både enkönsmodellen och tvåkönsmodell. Enkönsmodellen finns till exempel i Freuds teorier, 

och eftersom hans tankar har varit oerhört betydelsefulla i västvärlden, lever hans idéer fortfa-

rande kvar. Enligt Freud är flickan en sämre version av pojken, eftersom hon saknar fallos och 

därmed är ”kastrerad”.40 Tvåkönsmodellen finns inom den feminism som betonar könens sär-

art. 

Konstruktivism 

Andra feminister hävdar att en kategori eller identitet som kvinna är bestämd av kulturella 

diskurser.41 Konstruktivister anser att kulturella och sociala förutsättningar är bestämmande 

                                                 
36 Hirdman, 2001 s. 26-46. 
37 Fagerström & Nilson, 2008 s. 9-10. 
38 Hirdman, 2001 s. 121. 
39 Key, Ellen, ”Missbrukad kvinnokraft”, Kvinnopolitiska nyckeltexter, 1996 s. 64-65. 
40 Fagerström & Nilson, 2008 s. 14-15. 
41 D’Alleva, 2005 s. 66. 
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för identitetsskapandet. Såväl manlighet som kvinnlighet är socialt och kulturellt betingat, 

oberoende av biologiskt kön.42 

 

Den främsta kritiken av essentialismen har vuxit fram ur förståelsen av att ett subjekt inte är 

en rationell genomskinlig enhet.43 Ett subjekt är inte naturligt och helt, det är producerat ge-

nom diskurser, vilka alltid är könade och formade av maktrelationer i samhället, menar flera 

feminister.44 Jacques Derrida menar att skapandet av en identitet alltid bygger på skillnad: en 

skillnad som ofta konstrueras av hierarki. Den andres existens framstår som en förutsättning 

för min identitet eftersom jag inte kan ha en identitet, utan den andre. Varje identitet är resul-

tatet av en process, därför kan man inte längre argumentera för att det finns några naturliga 

och ursprungliga identiteter, menar Chantal Mouffe. Själva identitetsprocessen kan ses som en 

permanent hybridisering. Identiteter träder fram som ett resultat av en mängd interaktioner, 

vilka försiggår i ett rum vars gränser inte är tydligt definierade. Egentligen finns det inte en 

homogen entitet kvinna som står emot en annan homogen entitet man. Vad som finns är en 

mångfald sociala förhållanden där könsskillnad konstrueras på ett flertal olika sätt.45 Butler 

citerar Simone de Beauvoir klassiska ord från boken Det andra könet: ”man föds inte till 

kvinna, man blir det.”46 Om det är så att genus alltid finns där och i förväg sätter gränser för 

vad som ska räknas mänskligt, då kan vi inte tala om att en människa som blir sitt genus, som 

om genus vore en efterskrift eller ett kulturellt tillägg. Butler menar att för Beauvoir är kön 

något givet, genus däremot är förvärvat, och medan könet inte ändras är genus dess kulturella 

tolkning.47 En kritik av denna tanke är en viktig utgångspunkt för queerteori. 

 

2.2 Queerteorier  

Feministiska teorier och queerteori kan ses som två varianter av feminism men de har olika 

syn på identitet, makt, sexualitet och genus.48 Queerteoretikern Eve Kosofsky Sedwick de-

finierar queer som:  

the open mesh of possibilities, gaps, overlaps, dissonances, and resonances, lapses and excesses of 
meaning when the constituent elements of anyone’s gender, of anyone’s sexuality aren’t made (or 
can’t be made) to signify monolithically.49  

                                                 
42 Lindgren, 1995 s. 13-14. 
43 Mouffe, Chantal, ”Hegemoni, makt och kulturens politiska dimension”, Konst, makt och politik, 2007 s. 21. 
44 D’Alleva, 2005 s. 64. 
45 Mouffe, 2007 s. 25-27. 
46 Butler, 2007 s. 183. 
47 Ibid., s. 184. 
48 Ambjörnsson, 2006 s. 18. 
49 D’Alleva, 2005 s. 71. 
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Queer är en teori om sexualitet och normalitet, och det innebär att man intar ett kritiskt för-

hållningssätt till det normala, den uppmanar oss att tänka bortom uppdelningar och ifrågasätta 

samhällets för givet tagna sanningar. Queer kan ses som en teori som uppmärksammar förhål-

landen som har med genus, sexualitet och makt att göra. Denna kritiska ansats har en anti-

essentialistisk grundsyn.50 Härigenom skiljer den sig från flera feministiska teoretikers tankar. 

Butler gör i sin bok Genus trubbel skillnad på queer- och feministiskteori, vilket leder till att 

hon kritiserar feminismen generellt, men hon tar också upp specifika teoretiker som hon dis-

kuterar.  

Kategorin kvinna 

Butler undersöker feminismens subjekt, kategorin kvinna och den exkludering som ligger i 

användandet av begreppet. Hon ställer sig kritisk till den feminismen som talar om ett enhet-

ligt och universellt subjekt, som gör anspråk på att representera hela kvinnokönet, men som 

samtidigt förnekar verkliga skillnader mellan kvinnor.51 Hon refererar till Foucault som menar 

att maktsystem skapar de subjekt som de sedan representerar. Det feministiska subjektet blir 

på så sätt diskursivt konstituerat av det politiska system som skulle främja dess frigörelse. 

Enligt Butler bör feminismen förstå hur kategorin kvinnor, feminismen subjekt, skapas och 

begränsas av de maktstrukturer som används för dess frigörelse. Det går alltså inte att förut-

sätta att feminismen har ett stabilt subjekt i form av en homogen kvinnokategori att utgå från. 

Eftersom ett stabilt genusbegrepp inte längre är grundförutsättningen för feministisk politik, 

kan det vara önskvärt med en ny sorts feministisk politik, som utgår från identitetens variabla 

konstruktion.52 Istället ses genus som en kopia av en kopia av en kopia i en oändlig rad av 

upprepningar utan något egentligt upphov. Både kön och genus finns på samma diskursiva 

nivå.53  

Kön, genus och begär 

Butler kritiserar feminismen för att den:  

tolkar biologiskt kön som något primärt och substansiellt, medan genus betraktas som något se-
kundärt, en överbyggnad av attribut, som står i ett expressivt och mimetiskt förhållande till den 
som anses vara den primära substansen – det biologiska könet.54  

 

                                                 
50 Ambjörnsson, 2006 s. 8-9, 42. 
51 Butler, 2007 s. 10-11. 
52 Ibid., s. 51-54. 
53 Ibid., s. 11. 
54 Ibid., s. 11. 
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Inom feministiska teorier har det etablerats en koppling mellan olika subjektspositioner som 

uppstår i talet om kön, genus och begär. En koppling som utgår från att det i naturen existerar 

ett manligt kön och ett kvinnligt kön och i förlängningen av dessa har det uppstått kulturellt 

konstruerade förställningar om det maskulina och det feminina. Vilket har lett till att varje kön 

är utrustat med ett heterosexuellt begär, som gör att könen automatiskt dras till det motsatta 

könet.55 Adrienne Rich beskriver den obligatoriska heterosexualiteten som en lögn, vilken inte 

bara påverkar feministiska teorier utan hela samhället. På grund av att den heterosexuellt kon-

stituerade familjen är en grundenhet i samhället.56 Det är framförallt den normerande hetero-

sexualiteten som queerteori vill granska kritiskt, menar Fanny Ambjörnsson. Men queer är 

också ett samlingsnamn på olika kritiska perspektiv på sexualitet, som alla intresserar sig för 

föreställningar om normalitet.57 

 

Butler refererar till Monique Wittig som menar att man inte från födseln är kvinnokön utan 

blir det. Kön är den politiska och kulturella tolkningen av kroppen. Det är genom den språkli-

ga markeringen av kön som heterosexualiteten blir tvingande. Distinktionen mellan kön och 

genus är ogiltig; ”genus är inbyggt i könet, och könet visar sig ha varit genus ända från bör-

jan.”58 Detta gör att könet är det enda som syns och därmed finns.59 Könet är alltings orsak 

och frågan om identitet ställs sedan några århundraden tillbaka alltmer till könet, enligt Fou-

cault.60 Wittig anser att kön skapas diskursivt och leder till förtryck av identiter som kvinnor, 

lesbiska och gaypersoner. Heteronormativiteten är beroende av den andre och olike för sin 

maktutövning.61 Butler menar att det inte finns ett eller två kön, utan lika många kön som det 

finns individer. Vilket leder till att könet som kategori kan komma att avskaffas.  

Om antalet kön motsvarar antalet existerande individer skulle könet inte längre ha någon allmän 
tillämplighet som begrepp; då skulle könet helt och hållet vara vars och ens unika egenskap och 
inte längre fungera som en användbar eller beskrivande generalisering.62 
 

Könade kroppar kan ge upphov till olika genus och genus behöver inte inskränks till två. 

Egentligen finns det inte någon anledning att indela människokroppar i manliga och kvinnliga 

kön. Enda anledningen är att en sådan indelning passar heterosexualitetens ekonomiska behov 

                                                 
55 Butler, 2007 s. 13. 
56 Rich, Adrienne, ”Obligatorisk heterosexualitet och lesbisk existens.” Kvinnopolitiska nyckeltexter, 1996. s. 
233. 
57 Ambjörnsson, 2006 s. 35-37, 51. 
58 Butler, 2007 s. 186. 
59 Ibid., s. 186-187. 
60 Foucault, 2002 s. 92. 
61 Wittig, Monique, 2001 s. 38. 
62 Butler, 2007 s. 192-193. 
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och det ger heterosexualiteten ett sken av naturlighet.63 Queerteori utgår från att den norme-

rande heterosexualiteten är kulturellt, socialt och historiskt skapad. Därför används begreppet 

heteronormativitet, med detta menas de lagar, strukturer, relationer och handlingar som upp-

rätthåller heterosexualiteten som det mest naturliga och önskvärda sättet att leva.64 

 

Butler menar att de heterosexuella normerna inte enbart bildar ett maktcentrum, utan de kan 

också utgöra utgångspunkten för en parodisk demonstration som visar att de heterosexuella 

föreställningarna inte är naturliga och ursprunglig. Det handlar om ”en inre upplösning, där 

det binära både förutsätts och mångfaldigas ända ditt hän att det blir meningslöst”.65 Om ge-

nuskonstruktionen antas vara helt oberoende av könet blir själva genus en ”fritt flytande arte-

fakt”, varav följer att man och maskulin lika gärna kan beteckna en kvinnlig kropp som man-

lig, och kvinna och feminin kan beteckna en manlig kropp lika gärna som en kvinnlig. Om 

genus är konstruerat, skulle det kunna konstrueras annorlunda.66 Inom queerteori tänker man 

sig att kön som identitet är i ständig förändring.67 

Performativitet 

Butlers tankar om performativitet har varit centrala för utvecklandet av queerteori. Hon menar 

att det inte finns något naturligt, sant eller någon inre essens i genus. Handlingar, gester och 

begär ger, intryck av att ha en inre kärna eller substans, men egentligen sker de på kroppens 

yta. Därmed är de performativa, och den autencitet som de gör anspråk på att uttrycka är ska-

pad. Den genuspräglade kroppen är performativ och har inte någon ontologisk status, som är 

oberoende av de handlingar som utgör dess verklighet.  

Om könets inre sanning är ett påhitt, och om ett sant kön är en fantasi som har utformats och inris-
tats på kropparnas ytor, då tycks det som om könen varken kan vara sanna eller falska utan bara 
har uppstått som faktiska resultat av en diskurs om ursprunglig och varaktig identitet.68 

 
Kvinnlighet är inte ett val utan en tvingande citering av en norm, men eftersom det är omöjligt 

att kopiera och repetera exakt, finns här möjligheter till motstånd.69 Föreställningen om en 

ursprunglig könsidentitet parodieras ofta i de kulturella praktikerna drag, cross-dressing och 

                                                 
63 Butler, 2007 s. 184 -185. 
64 Ambjörnsson, 2006 s. 51-52. 
65 Butler, 2007  s. 203. 
66 Ibid., s. 56-57. 
67 Ambjörnsson, 2006 s. 184. 
68 Butler, 2007 s. 214-215. 
69 D’Alleva, 2005 s. 72-73. 
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den sexuella stiliseringen av identitet som finns i butch och femme70. Butler menar att kropps-

ligheten har tre dimensioner: anatomiskt kön, genusidentitet och genus agerande. Det kan 

finnas en motsättning mellan dessa tre dimensioner, inte bara mellan kön och genus, utan ock-

så mellan kön och genus respektive genus och agerande. Genom genusimitationer avslöjas 

genusstrukturernas imitativa karaktär och dess tillfällighet.71 

 

Den stora skillnaden mellan queerteori och andra feministiska teorier ligger i queerteorins 

tankar om genus, kön och begär, och performativitet. Tanken att det inte finns någon koppling 

mellan kön och genus, som automatiskt leder till ett heterosexuellt begär, visar på att även kön 

är genus och diskursivt format. Genom genus performativa agerande avslöjas dess tillfälliga 

karaktär. Detta påverkar även feministiska konstteorier och i förlängningen även hur bilder 

tolkas och analyseras. 

 

2.3 Feministisk konstteori 

Feminister idag menar att det inte finns en sorts feminism, detsamma kan sägas gälla även för 

feministisk konstteori. Men dekonstruktionens och poststrukturalismens tankar kan sägas ha 

varit särskilt användbara för feministisk konstvetenskap.72 Postmodernismen inom konsten 

var från början likgiltig inför frågor om sexualitet och genus, men genom feministiska konst-

teorier om representation ändrades postmodernismens förlopp, menar Rosalyn Deutsche.73 En 

central fråga för feministisk konstteori är bilden av kvinnan i konsten, menar Sara Arrheni-

us.74 Feminismen är inte en metod det är ett perspektiv som har sin grund i flera olika teorier. 

Inledningsvis kan de traditionella metoderna användas, det är först i tolkningen som de femi-

nistiska teorierna tillämpas. Precis som det finns språkliga koder finns det bildkoder, vilka är 

gemensamma i en kultur eller subkultur. Dessa koder organiserar tecken och ger dem mening. 

Genom att analysera bilder ur ett feministiskt perspektiv undersöks hur visuella tecken påver-

kar identitetsskapandet, menar Eriksson och Göthlund.75 

                                                 
70 Butch är ett uttryck för en vanligen lesbisk kvinna som använder ”manliga” symboler och attribut, för att ut-
trycka sin identitet. Femme är då vanligen en lesbisk kvinna som använder ”kvinnliga attribut, för att uttrycka sin 
identitet. 
71 Butler, 2007 s. 216. 
72 D’Alleva, 2005 s. 60-64. 
73 Deutsche, Rosalyn, ”Agorafobi”, Konst, makt och politik, 2007 s. 65 
74 Arrhenius, Sara, (red.) Feministiska konstteorier, 2001 s. 11-12. 
75 Eriksson & Göthlund, 2004 s. 36-43 
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Representation 

Kroppen kan ses som en yta, på vilken kulturella föreställningar projiceras och tecken ristas 

in. De tecken som återfinns på kroppen kan därmed läsas och tolkas som uttryck för en kulturs 

ideal, normer och värderingar. Eriksson och Göthlund refererar till sociologen Erwin Goffman 

som menar att våra jag skapas i ett socialt samspel och där framträder subjektet genom olika 

performance. Gender display är ett framvisande av könstillhörighet, vilken till vis del bestäms 

utifrån hur män och kvinnor förväntas interagera. Detta kan synliggörs i bildkulturen. Tecknet 

kvinna, d.v.s. bilden av kvinnan är och kan aldrig vara identiskt med verkliga kvinnor, utan 

bilden är en representation, och det finns ett avstånd mellan det som re-presenteras och repre-

sentationen. Dessutom har tecknet kvinna olika betydelse och innebörd beroende på kontext.76 

 

Begreppet kvinnobilder underförstår att saker ställs samman som borde hållas åtskilda, nämli-

gen kvinnor som en könsbaserad eller social kategori och representationen av kvinnor. Det 

finns en utbredd missuppfattning att kvinnobilder är återspeglingar av verkliga kvinnor. Kvin-

norörelsen har försökt skapa ett alternativt bildspråk utanför det existerande, men det lyfter 

snarare fram könsskillnader och försök att avkolonisera kvinnokroppen genom omstörtning 

och återerövring befäster betydelsernas kraft, menar Griselda Pollock. Hon förespråkar en 

undersökning av de olika slags kvinnobilder som förekommer för att komma åt de innebörder 

som kvinnor betecknar.77 Enligt Pollock är begreppet kvinnobilder teoretiskt omöjligt, efter-

som den förutsätter en värld som redan är formad och definierad, och det är denna värld som 

dessa bilder skildrar. Bilder värderas i förhållande till den värld de återger. I de kriterier mot 

vilka bilderna bedöms finns alltid verkligheten närvarande, men den ifrågasätts inte som något 

som skulle kunna vara ett resultat av representation. Bilden ses som den sanna återspeglingen 

av det verkliga. Genom ständiga upprepningar och korsande hänvisningar skapas en bild av 

vad som ska betraktas som verkligt, och den bild uppfattas och framställs som verkligheten. I 

varje kultur finns diskurser som ger upphov till specifika representationer, vilka samspelar 

och refererar till varandra. Detta gör att representationens meningsskapande process döljs och 

inte görs synlig.78 

                                                 
76 Eriksson & Göthlund, 2004 s. 45-48. 
77 Pollock, Griselda, ”Vad är det för fel med ”kvinnobilder”?” Feministiska konstteorier, 2001 s. 87-94. 
78 Pollock, Griselda, ”Frånvarande kvinnor: Nytt perspektiv på kvinnobilder” Feministiska konstteorier, 2001 s. 
101-104. 
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The Female Nude 

Kenneth Clark publicerade 1956 boken The Nude. Clark skiljer på the naked och the nude. 

Det finns en distinktion mellan en kropp som är avklädd och en kropp klädd i konst. Den nak-

na kroppen, the nude, är utan kläder, men samtidigt klädd i kultur. Den faktiska kroppen 

framställas som en kulturell representation, och förvandlas därmed till en ideal sådan. Därige-

nom blir den tillåten och tillgänglig att avnjuta som konst. Kroppen har transformerats från 

natur till kontrollerad kultur. The female nude är en starkt reglerad framställning av den 

kvinnliga kroppen, vilken också är en passiv kvinnlig kropp. Clark utgår från en manlig be-

traktare som betraktar kvinnokroppen. När the female Nude tappar prefixet och blir the nude 

fullkomnas tanken om konstnären, kännaren och betraktaren som manlig och heterosexuell. 

The nude är en bild för män att betrakta, i vilken kvinnan är konstruerad som ett objekt för 

någons begär. The naked, den avklädda kroppen, däremot uppvisar en nakenhet som är alltför 

knuten till verkliga kroppar, kroppen framstår som berövad sina kläder. Den har därför inget 

med konst att göra. The naked är kroppen utanför representationen, det är att vara sig själv.79  

 

Blickar 

Man kan titta på hur interaktionen i bilden iscensätts och på vilket sätt detta påverkar betrakta-

rens tolkning. Läsaren erbjuds en betraktarposition som bestäms av den avbildade personens 

placering i bildplanet, men betraktarens placering påverkas i hög grad av vems perspektiv hon 

eller han inbjuds att inta.80 Blicken är väsentlig för att bestämma subjektets och objektets po-

sitioner.81 Griselda Pollock skriver om tittandets sexualpolitik och menar att den är ett system 

av binära positioner: ”aktivitet/passivitet, betrakta/bli betraktad, voyeur/exhibitionist, sub-

jekt/objekt.” 82 

 

”Att ”ha” blicken, att kunna titta tillbaka, […] är enligt blickteorierna att inneha makt, aktivi-

tet och möjlighet att framstå som ett subjekt.”83 Men att förneka någon en egen blick blir ett 

sätt att objektivera densamma. Fråntagen egen blick blir den avbildade ett inaktivt föremål, 

vilket kan granskas av en utomstående. Detta är nära det så kallade voyeuristiska betraktandet, 

                                                 
79 Flera teoretiker refererar till Kenneth Clarks bok The Nude. Här har följande använts:  Nead, Lynda. The fe-
male Nude: Art, Obscenity and Sexuality. 1992 s. 13-16. Eriksson, Yvonne & Göthlund, Anette. Möten med 
bilder: analys och tolkningar av visuella uttryck, 2004 s. 117-118. 
80 Eriksson & Göthlund, 2004 s. 57-58. 
81 Lindgren, 1995 s. 15. 
82 Pollock, Griselda, ”Det moderna och kvinnlighetens rum”, Konst, kön och blick – Feministiska bildanalyser 
från renässans till postmodernism, 1995 s. 204. 
83 Eriksson & Göthlund, 2004 s. 59. 
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där den voyeuristiska blicken är en blick som ger den tittande visuell makt över den som be-

traktas. Blicken kan avväpnas med olika visuella strategier.  

En är alltså att representera kvinnan med blicken bortvänd och på så vis göra henne mer tillgänglig 
som ett njutbart blickfång. Ett sådant kan hon också bli om hon blunder,[…]. Det går också att 
”hugga huvudet” av henne och presentera kvinnan i delar istället för som helhet.84 

 
The come on look är en aktiv blick som inbjuder betraktaren att titta och etablera en relation 

med den avbildade, denna blick främst återfinns inom pornografin, menar Annette Kuhn. Den 

inviterande blicken kan förstärkas genom kroppens positioner och gester. Norman Bryson var 

en av de första att införa en distinktion av blicken och tittandet. The gaze är den objektiveran-

de blicken som bygger på makt. The glance är den inkännande eller medkännande blicken. 

”Båda blickpositionerna är tillgängliga för såväl män som kvinnor, även om man oftast hör 

talas om the male gaze85 Bilder erbjuder en mängd möjliga njutningar. De är en källa till lust 

att betrakta men även det omvända kan gälla nämligen lust i att bli betraktad.  

 

Sara Arrhenius skriver i introduktionen till Feministiska konstteorier att psykoanalytiska be-

grepp som fetischism, voyeurism, samt maskerad kan vara användbara för att förstå struktu-

rerna i den bild av kvinnlighet och manlighet som dominerar i vår bildkultur. Kvinnligheten 

ses i vår kultur som en brist, kvinnan är ett tecken för brist, utifrån Freuds tankar om feti-

schism. Dessa vanligtvis omedvetna tankar om manlighet och kvinnlighet stöder den patriar-

kala strukturen med mannen som ett aktivt subjekt och kvinnan som ett passivt objekt, före-

ställningar av det här slaget förstärker könsskillnader.86 Freud talar om skopofili87 och sam-

mankopplar det med att ta andra personer som objekt och underkasta dem en kontrollerande 

blick. Voyeurism är en tittare som på ett aktivt kontrollerande sätt betraktar en objektiverad 

annan person. Genom att förvandla den representerade gestalten till en fetisch blir den något 

tillfredställande, det kvinnliga objektets skönhet övervärderas och dyrkas, istället för att vara 

hotande. Vår kultur karaktäriseras av en obalans där lusten att se hör ihop med det akti-

va/manliga.88 Laura Mulvey menar utifrån sin analys av klassiska Hollywoodfilmer att man-

nen är berättelsen och kvinnan bilden. Hon har kritiserats för att alltför entydigt framhålla 

mannen som betraktare och kvinnan som objekt för mannens blick. Medan andra feministiska 

                                                 
84 Eriksson Göthlund, 2004 s. 60. 
85 Ibid., s. 59-62. 
86 Arrhenius, 2001 s. 12. 
87 Skopofili likställs oftast med voyerism, det innefattar en vilja att göra något/någon till ett objekt. 
88 Mulvey, Laura, ”Visuell lust och narrativ film” Feministiska konstteorier, 2001 s. 51-55. 
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teoretiker problematiserar seendet och menar att både betraktare och betraktad kan växla mel-

lan olika könsidentiteter.89  

Frame 

Begreppet frame visar på hur visuella representationer kan fungera kontrollerande och be-

gränsande.  Frame ”kan betyda anpassa och passa in i existerande ramar, att forma eller dana, 

att rama in och inrama även i betydelsen avgränsa, men även att snärja eller ”sätta dit” nå-

gon.”90  

Through the procedures of art, woman can become culture; seen through the screen, she is framed, 
she becomes image and the wanton matter of the female body and female sexuality may be regu-
lated and contained. 91 
 

Representationen av den kvinnliga kroppen inom ramen för konsten är en metafor för värdet 

och betydelsen för konsten överhuvudtaget. Den symboliserar hur natur omvandlats och for-

mats till kultur. Genom konsten kan den kvinnliga oregerliga kropp kontrolleras och placeras 

inom säkra gränser i en estetisk diskurs. Konsten förutsätter inte bara bestämda definitioner 

för den kvinnliga kroppen, utan visar också på normer för betraktande och betraktare. Obsce-

nitet är representationer som väcker betraktarens begär snarare än att ge stillhet. Den obscena 

kroppen är en kropp utan gränser. Kontrollen av det sexuella innehållet i bilder har inte enbart 

syftat till att bestämma gränsen för pornografi, utan också till att reglera betraktaren. Eftersom 

att sex i fel händer har ansetts som farligt.92 

Art is being defined in terms of the containing of form within limits; obscenity, on the other hand, 
is defined in terms of excess, as form beyond limit, beyond the frame and representation.93  
 

Allt som motstår klassifikation eller som vägrar att inordna sig i någon kategori utgör en ut-

manande fara. Det finns alltid objekt eller bilder som motstår klassificering och därmed ifrå-

gasätter bedömningen. Det är som alltid gränserna mellan kategorier som är kritiska för kon-

struktionen av mening. Nead refererar till Derrida som fokuserar på gränserna och inte på 

objektet för vårt betraktande. Gränsen är platsen för mening, där distinktionen mellan utsi-

da/insida görs. Distinktionen mellan utsida och insida, mellan begränsad form och formlöshet 

behöver hela tiden dras upp på nytt. Det kravet finns för representationer inom både finkultur 

                                                 
89 Arrhenius, 2001 s. 19. 
90 Eriksson & Göthlund, 2004 s. 117 
91 Nead, 1992 s. 11. 
92 Ibid., s. 2-3. 
93 Ibid., s. 20. 
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och masskultur. Det hör ihop med hur kategorier som konst och pornografi definieras och 

upprätthålls.94 

Within this context, the art/obscenity pairing represents the distinction between that which can be 
seen and that which is just beyond representation. The female nude marks both the internal limit of 
art and the external limit of obscenity.95   
 

Begreppet erotisk konst definierar konst där sexualiteten är på en nivå som är tillåten inom 

den estetiska kategorin, menar Nead.96  

The pornographic point of view is voyeuristic; it is the perspective of keyhole. The erotic work on 
the other hand, “is one which invites the reader to re-create in imagination the first-person point of 
view of someone party to an erotic encounter.97 

 

Kvinnlighetens maskerad 

Lena-Maija Rossis talar om att re-turnera blicken. Vem som får se på vem och på vilket sätt 

bestäms av kulturella koder. En motståndsstrategi för att återgälda blicken kan ta formen av 

en ”kvinnlighetens maskerad”, där kvinnligheten systematiskt används som förklädnad. Hon 

menar att det västerländska samhället är en effektiv skapare av två sociala kön. Det andra kö-

net har blivit en del av naturen, kroppens och blicken fånge, och berövad rätten att bestämma 

över sin egen kropp, vilket förstärks genom ett betonande av biologin. Bilden har varit an-

vändbart stöd för denna könsstruktur, som fungerar med språkets och patriarkatets lag. Inom 

postmodernismen ses individen som ett flerfaldigt subjekt snarare än ett enhetligt subjekt. 

Vilket har lett till uppkomsten av ett kvinnligt subjekt som spelar på roller, klichéer, stereoty-

per och konventioner, utan att för den skull objektiveras. Maskeraden gör det möjligt för 

kvinnan att manipulera ett begär definierat av män. Genom använda kvinnligheten som för-

klädnad blir det möjligt för kvinnan att upprätta ett avstånd till både sin egen bild och bilden 

av kvinnan i allmänhet. Om denna förklädnad ändras tillräckligt ofta, blir det är svårt att ob-

jektivera kvinnan. Grunden för den manliga blicken undergrävs och den flerfaldiga kvinnan 

blir ett subjekt, eftersom en föränderlig bild som motstår definition.98   

 

                                                 
94 Nead, 1992 s. 6-11. 
95 Ibid., s. 25. 
96 Ibid., s. 103. 
97 Ibid., s. 104. 
98 Rossi, Leena-Maija, 1995 s. 211-216. 
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3. ANALYSDEL 

3.1 Marina Abramovic 

Marina Abramovic är född Belgrad 1946. Hon har gått på konstskolor i nuvarande Serbien, 

och därefter även undervisat. Numera bor hon i New York. 1975 mötte hon Ulya i Amster-

dam, han är också konstnär och de har gjort flera performance tillsammans fram till och med 

1989, när de separerade. Som konstnär har hon rest en hel del och bland annat varit i Kina 

flera gånger, vilket man kan se i hennes konst. Karriären inleddes början av 1970-talet, och 

sedan dess har Marina Abramovic gjort performancekonst. Kroppen har alltid varit hennes 

tema och medium. Hon har undersökt sina fysiska och psykiska gränser, hon har utstått smär-

ta, utmattning och fara, i sökandet efter känslomässig och själslig förvandling. 

 

Den valda bilden har titeln: Balkan Erotic Epic: Breasts #1. Det är en fotografisk bild (chro-

mogenic print), som har sitt ursprung i en videoinstallation med namnet Balkan Erotic Epic, 

från 2005. och foto. Vissa bilder ur videoinstallationen finns som stillbilder, den här bilden är 

ett av dessa tryck och är 176x176 cm.99 I boken Marina Abramovic presenteras videoinstalla-

tionen Balkan Erotic Epic, den tar upp temat krig och religion, vilket även fler av hennes 

andra verk gör. Verket bygger till viss del på konstnärens omfattande undersökningar av ero-

tiska folkliga ritualer från Balkan. Undersökningen består av flera olika delar som innehåller 

fruktbarhetsriter, både som animerade bilder och faktiskt genomförda erotiska akter. Mellan 

varje del förläser Marina Abramovic om dessa vanor, hon framställer sig här som en akade-

misk karikatyr. Konstnären menar sig vara överväldigad av den erotiska kraften i dessa folkli-

ga representationer. Förställningar kring nationell stolthet och muskelstyrka kopplas ihop med 

idéer om sexuell styrka som orsak till krig, katastrofer och kärlek.100 Den valda bilden är från 

den del av Balkan Erotic Epic som visar kvinnor som masserar sina bröst. 

                                                 
99http://www.artnet.com/awc/marina-abramovic.html  
100 Stiles, Kristine et al. Marina Abramovic, 2008 s.38.  
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Marina Abramovic, Balkan Erotic Epic: Breasts #1, 2005 

3.2 Analysmodellen 

I den första läsningen avkodar läsaren texten inom den kod texten blivit kodad, på ett föredra-

get sätt, läsaren intar en dominant-hegemonic position. Denna kodning sätter neutrala teknik-

frågor i förgrunden, exempelvis visuell kvalitet. Texten är kodad efter vad som redan har bli-

vit betecknat hegemoniskt, och vad som redan har symbolvärde. Dess syfte är att reproducera 

de dominanta definitionerna exakt. Ideologisk reproduktion äger rum ouppmärksammat och 

omedvetet. Definitionen för en hegemonisk ståndpunkt är det som definieras som universellt, 

det som gemensamt ses som naturligt och som tas för givet inom samhället.  

 

Avkodning eller läsning inom den andra positionen, negotiated code eller position, är en om-

läsning, vilken innehåller en mix av accepterade och oppositionella delar.  

[...]it acknowledges the legitimacy of the hegemonic definitions to make the grand significations 
(abstract), while, at a more  restricted, situational (situated) level, it makes its own ground rules – it 
operates with exceptions to the rule.101 
 

Den här läsningen opererar inom vad man kan kalla en särskild och specifik logik, som är 

sammanhållen med maktdiskursen genom sin ojämlikhet och olikhet med den.  

                                                 
101 Hall, Stuart, ”Encoding/decoding” Culture, Media, Language, 1992 s. 137. 



 26 

  

Det är möjligt för varje läsare att förstå texten och vad den konnoterar i en given diskurs men 

ändå avkoda budskapet på ett motsatt sätt. Läsaren kan göra en motläsning – an oppositional 

reading. ”He/she detolizes the message in the preferred code in order to retotalize the message 

within some alternative framework of reference.”102 Händelser som vanligen betecknas och 

avkodas genom omläsning börjar läsas oppositionellt.103 

 

3.3 Föredragen läsning (Dominant-hegemonic reading) 

Den första analysen av bilden är en beskrivande analys som hämtat begrepp ur stil- och form-

analys. Formelement är basen i det visuella språket, de består av: linjer, form, volym, färg, 

ljus och mörker. De är arrangerade för att ge bilden dess komposition.104 Konstvetare Marga-

reta Nisser Dalman menar att stilanalys handlar om att identifiera visuella karaktärsdrag. Stil-

analysen kan ses som diagnostisk för att fastställa bildens egenart.105 Detta stämmer överens 

med analysmodellens första läsning, där visuella drag kommer i förgrunden. Den första läs-

ningen är en relativt ytlig läsning, en läsning från insidan, som accepterar berättelsen och re-

presentationen, utan att ifrågasätta dess betydelse och utan att nyttja tolkningens potential. 

Läsningen är accepterad inom den hegemoniska diskursen, den ses som naturlig och tas därför 

för given inom diskursen. Dess syfte är att reproducera innehållet så exakt som möjligt. Det 

vill säga att avkoda texten, utan att egentligen lägga någon vikt på vad den kommunicerar 

omedvetet. Jag har valt att reproducera innehållet utifrån konstnärens tankar. Denna del har 

jag tonat ner eftersom konstnärens intentioner, vilket jag nämnt tidigare, inte spelar så stor roll 

för det syfte som uppsatsen har. 

 

Den valda bilden är en bild av en kvinna som befinner sig ute i naturen. Bilden har en tydlig 

horisontell linje i nedre delen av bilden. Linjen skiljer marken från himlen. Marken är täckt av 

lite längre grönt gräs, med någon enstaka blomma i. Två tredjedelar av bilden består av him-

mel, som är gråmulen. Den övre delen av bilden upplevs som ljusare än den nedre delen. Men 

bilden ger huvudsakligen ett ljust intryck och det är dagsljus. Det är en fotografisk bild med 

ett tydligt grodperspektiv, vilket gör att betraktaren ser grässtråna tydligt. Perspektivet ger 

                                                 
102 Hall, 1992 s. 138. 
103 Ibid., s. 136-138. 
104 Schneider Adams, Laurie, The Methodologies of Art, 1996 s. 17.  
105 Nisser Dalman, Margareta, Antiken som ideal, 2006 s. 19. 
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intryck av att kvinnan i bilden står på en kulle, eftersom det för betraktaren ser ut som att him-

len börjar vid hennes fötter. Bilden har få färger, förutom det gröna gräset och den gråblå 

himlen. Kvinnan har något svart sjalettliknande runt huvudet, en av de kjolar hon har på sig är 

svart. Under den svarta kjolen har hon en vit kjol, som möjligen är nederdelen på den vita 

långärmade överdelen. Den vita kjolen har någon slags guldfärgad spets i nederkanten och 

den är i tunt tyg, för betraktaren ser konturerna av kvinnans ben genom tyget. Överdelen har 

rött korsstygnsbroderi runt urringningen, som är uppknäppt eller uppknuten så att betraktaren 

ser kvinnans bröst. Runt midjan har hon ett brett randigt vävt tyg i svart, rött, vitt, ockra och 

grönt. På fötterna har kvinnan bruna skor, med en rem över vristen, de ser relativt kraftiga ut. 

Hon står på den horisontella linjen ungefär mitt i bilden. Kvinnan står med fötter isär och hon 

lutar huvudet bakåt så att man som betraktare inte ser hennes ansikte, förutom något av de 

röda läpparna, hakan, näsan och de troligen slutna ögonen. Hon håller händerna kupade under 

brösten. Kvinnans kropp är böjd bakåt i en lätt svängd kurva, genom fötter, ben, höfter, bröst, 

nacke och huvud. Kroppsformen eller volymen är vad som kan ses som en normal kvinno-

kropp. Bilden har få bildelement och en enkel komposition. 

 

Videoinstallationen Balkan Erotic Epic har temat krig och religion. Den utvalda bilden hand-

lar om erotiska fruktbarhetsriter från Balkan och visar en kvinna som masserar sina bara bröst. 

Hon är klädd i en folkdräkt, eftersom det handlar om folkliga riter. 

 

3.4 Omläsning (Negotiated reading) 

Den andra analysen är en omläsning av texten. Läsningen görs inom vad man kan kalla en sär-

skild kontext, som är sammanhållen med maktdiskursen genom sin ojämlikhet och olikhet med 

den. Därför har jag valt att göra en analys utifrån ett feministiskt perspektiv. I analysen kom-

mer vanliga begrepp inom feministiska konstteorier att användas. 

 

Utifrån Griselda Pollocks binära positioner aktiv/passiv är betraktaren den som är aktiv och 

kan inta olika betraktarpositioner utifrån hur den avbildade personen är representerad. Den som 

har blicken i den här bilden är betraktaren. Den representerade kvinnan är fråntagen egen blick, 

genom att hon böjer huvudet bakåt och som betraktare ser man inte ansiktet helt och hållet. 

Därigenom blir den avbildade objektiverad och ett passivt föremål för njutbart betraktande. Ur 

ett feministiskt perspektiv tolkas denne betraktare vanligen som manlig och därför man kan 

tala om the male gaze. Betraktandet kan bli voyeuristiskt, vilket ger den tittande en visuell 
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makt över den som betraktas. Eftersom bilden är tagen ur ett grodperspektiv kan betraktaren 

uppmanas att gör den representerade gestalten till en fetisch. Det kvinnliga passiva objektet 

kan genom perspektivet övervärderas och dyrkas, som en ikon.  

 

Den representerade kroppens poser och gester påverkar vilket perspektiv betraktaren intar. Ge-

nom att den avbildade kvinnan kupar händer runt brösten och berör sig själv inviteras betrakta-

ren att se, eftersom självberöring vanligen förknippas med sexuella inviter. Detta är något som 

återfinns inom exempelvis pornografin. Bilden skulle därför kunna tolkas som obscen, efter-

som en representation kan tolkas som obscen om den väcker betraktarens begär. The female 

nude är en framställning av en reglerad och passiv kvinnlig kropp. Den representerade kvinnan 

är inte helt utan kläder, men man skulle ändå kunna hävda att bilden hör till motivkretsen The 

female nude. Tolkningen utgår då från att bilden visar en reglerad och passiv kropp klädd i 

kultur och därigenom tillåten och tillgänglig att avnjuta som konst. Det blir en bild konstruerad 

som ett objekt för manligt begär, men som håller sig inom gränserna för kategorin konst. Kvin-

nan och den kvinnliga kroppen har ofta förknippats med naturen, medan mannen förknippats 

med kultur. Genom att den representerade kvinnan är placerad i naturen är hon nära sitt natur-

liga oreglerade ursprung. Men här kan den kvinnliga kroppen symbolisera hur natur omvand-

lats till en tuktad natur, som betraktaren kan ha den visuella makten över. 

 

Begreppet frame fungerar kontrollerande och begränsande för representationer av den kvinnli-

ga kroppen, och därigenom upprätthålls gränsen mellan konst och pornografi. Bilden skulle 

kunna tolkas som erotisk konst, en tolkning som vore rimlig utifrån bildens titel Balkan Erotic 

Epic: Breasts #1. Sexualiteten håller sig inom den gräns som den estetiska kategorin tillåter. 

Med utgångspunkt från begreppet frame har den representerade kvinnokroppen anpassats och 

passats in i existerande ramar, det vill säga den erotiska konsten.  

 

En motståndsstrategi för att avkolonisera kvinnokroppen och återgälda blicken kan ta formen 

av en ”kvinnlighetens maskerad”, där kvinnligheten används som förklädnad. Den valda bilden 

kan tolkas som en bild av en ”kvinnlighetens maskerad”. Den representerade kvinnan spelar på 

roller och klichéer, genom att vara klädd i något som för tankarna till en folkdräkt. Om för-

klädnaden ständigt ändras blir det möjligt att upprätta ett avstånd till bilden av kvinnan och 

grunden till den manliga blicken undergrävs.  
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3.5 Motläsning (Oppositional reading) 

Den tredje analysen är en motläsning. Som läsare av bilden är det möjligt att förstå bilden och 

vad den konnoterar i feministisk diskurs, men ändå är det möjligt att göra valet att läsa bilden 

oppositionellt. Jag har valt att göra en motläsning utifrån ett queerperspektiv. Analysen utgår i 

stort från Judith Butlers teori som ifrågasätter synen på kön, begär och genus som bundna till 

en fastställd sexualitet och ett fastställt genus. Även hennes tankar om performativitet ligger 

till grund för analysen. En sådan läsning intar en kritisk hållning till heteronormativitet och 

söker upptäcka så kallat ”queerläckage” i bilden.  

 

Den representerade kvinnan spelar på klichéer, stereotyper och konventioner, genom att vara 

klädd i något som förknippas med en kvinnlig folkdräkt. Därför kan bilden tolkas som ett an-

vändande av en ”kvinnlighetens maskerad”, även ur ett queerperspektiv. Maskeraden gör det 

möjligt att upprätta ett avstånd mellan bild och identitet. En förklädnad kan också ändras, och 

därav följer att det blir svårt att objektivera kvinnan. En föränderlig bild motstår definition, och 

därför blir kvinnan ett subjekt. Bilden kan ses som en bild av performativt agerande genus som 

parodierar föreställningen om en ursprunglig kvinnlighet, och genom denna genusimitation 

avslöjas genusstrukturernas imitativa karaktär.  

 

Genom att den avbildade kvinnan berör sig själv inviteras betraktaren att se, eftersom självbe-

röring vanligen förknippas med sexuella inviter. Vilket gör det möjligt att tolka den represente-

rade kvinnan som ett aktiv sexuellt subjekt, med begär, som genom att överträda gränsen för 

den reglerade kvinnliga kroppen ifrågasätter kulturella förställningar om genus. Ett performa-

tivt subjekt har makt över vad hon vill visa och har själv bestämt ramen för betraktandet. Där-

för är tolkningen att det är den representerade kvinnan som har blicken. Hon har kontroll och 

gör sina egna begränsningar och ramar. 

 

Genom att tolka bilden som ett uttryck för performativt genus, råder en osäkerhet om bilden 

representerar en kvinnokropp med en bestämd könsidentitet. Då kan den representerade kvin-

nan inte lika lätt bli ett föremål för njutning, vilket leder till att betraktaren inte lika lätt kan inta 

en voyeuristisk blickposition och få visuell makt över det betraktade.  

 

The female nude är en bild för män att betrakta, i vilken kvinnan är konstruerad som ett objekt 

för någon. Eftersom den representerade kvinnan inte tolkats som ett objekt är begreppet inte 
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användbart på bilden. Ett queerperspektiv förutsätter inte heller en manlig betraktare, utan be-

traktaren kan växla mellan olika könsidentiteter. Vilken könsidentitet som finner njutning av 

bilden går inte att förutse. Därigenom ifrågasätts den heterosexuella konstruktionen. 

 

3.6 Jämförelse mellan analyserna 

För att jämförelsen av analyserna ska bli överskådlig har jag valt att ställa upp de konstteore-

tiska begreppen som binära oppositioner, som huvudsakligen utgår från tolkningen av den re-

presenterade kvinnan. Naturligtvis är denna uppdelning generaliserande och egentligen är 

gränsen flytande mellan de olika begreppsparen. Alla aspekter av de olika läsningarna har inte 

tagits med i de binära oppositionerna. Den föredragna läsningen saknas till exempel, men det 

är en ytlig läsning där jag så objektivt som möjligt försökt beskriva bilden visuella kvaliteter 

och inte gjort några avsiktliga tolkningar. I denna avkodning av bildens yta har även konstnä-

rens tankar legat till grund för läsningen av bildens innehåll. 

 

 

Feministiskt perspektiv  Queerperspektiv 

Manlig betraktare  Betraktad av olika könsidentiteter 

Förnekad blick  Äger blicken 

Objekt   Subjekt 

Passiv   Aktiv 

Framed   Exhibitionistisk 

The female nude  The naked 

Maskerad   Performativitet 

     

Feministiska konstteorier utgår vanligen från att betraktaren är manlig och det talas om The 

Male Gaze, som är en objektiverande blick som bygger på makt. Queerperspektivet förutsät-

ter inte en manlig betraktare, utan betraktaren kan växla mellan olika könsidentiteter. Därför 

är begreppet inte användbart i den motläsning som gjorts. Den som har blicken i bilden är 

betraktaren, enligt den omläsningen jag gjort, eftersom den representerade kvinnan är frånta-

gen egen blick. Därigenom blir den avbildade objektiverad och ett passivt föremål för njut-

bart betraktande. Motläsningen pekar på att genom en ”kvinnlighetens maskerad” blir det 

möjligt att se den representerade kvinnan som ett subjekt, eftersom förklädnaden kan ändras 

och en föränderlig bild motstår definition, blir det svårt att objektivera kvinnan. Utgår man 
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från att texten blir till i läsningen, kan bilden erbjuda en mängd njutningar ur båda perspekti-

ven. Vilken könsidentitet som finner njutning i bilden går inte att förutse och på så sätt ifrå-

gasätts den heterosexuella konstruktionen. Frågan är om betraktandet kan bli voyeuristiskt 

och om betraktaren kan få visuell makt över den som betraktas, när den representerade är 

tolkat som ett subjekt. Eftersom bilden är tagen ur ett grodperspektiv inbjuds betraktaren att 

gör den representerade gestalten till en fetisch, men ur ett queerperspektiv är den represente-

rade kvinnan inte ett passivt objekt och därmed är det svårare eller omöjligt att göra kvinnan 

till en ikon. Enligt feministiska konstteorier är en representerad kvinna som inte har blicken 

ett passivt föremål som betraktas av en aktiv man. Men genom motläsningen framstår den 

representerade kvinnan som ett aktivt subjekt, som gör sina egna begränsningar. Ett aktivt 

sexuellt subjekt kan tolkas som exhibitionistiskt och överträder därmed gränsen för den re-

glerade kvinnliga kroppen. Begreppet frame fungerar kontrollerande och begränsande för 

representationer av den kvinnliga kroppen, genom begreppet kan gränsen mellan konst och 

pornografi upprätthållas. I omläsningen tolkas den representerade kvinnokroppen som en 

kropp vars sexualitet håller sig inom den gräns som konsten tillåter. Frame är ett problema-

tiskt begrepp inom queerteori, men i en motläsning kan begreppet användas i syfte att ifråga-

sätta gränser och upptäcka gränsöverskridande. Tidigare refererade Derrida menar, att man 

borde fokusera mer på gränserna och inte på objektet/subjektet för betraktandet. Det är som 

alltid gränserna som är kritiska för konstruktion av mening, och det är där distinktionen mel-

lan utsida och insida görs. The female nude är ur ett feministiskt perspektiv en bild för män 

att betrakta, där kvinnan är konstruerad som ett objekt för någon. Omläsningen utgår från att 

bilden visar en kropp klädd i kultur. Begreppet the female nude är kanske inte heller använd-

bart i en analys utifrån queerperspektiv. Eftersom den representerade kvinnan inte har tolkats 

som ett objekt för den manliga blicken. Är queerkroppen detsamma som The naked, eftersom 

nakenheten som uppvisas är knuten till ett subjekt som därmed har en verklig kropp? Be-

greppet en ”kvinnlighetens maskerad” har jag använt i både omläsningen och motläsningen, 

men på något olika sätt. Ur ett feministiskt perspektiv har begreppet tolkats som att maskera-

den är en strategi för att undergräva den manliga blicken. Medan i motläsningen använder jag 

begreppet för att poängtera att i maskeraden kan förklädnaden ändras. Subjektet blir här ett 

performativt agerande genus, som parodierar föreställningen om ett ursprungligt genus och 

avslöjar genusstrukturernas imitativa karaktär. Utifrån ett queerperspektiv är begreppet per-

formativitet att föredra istället för ”kvinnlighetens maskerad” eller borde man snarare tala om 

genusmaskerad.  
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4. DISKUSSION OCH SAMMANFATTNING 

Här kommer jag att diskutera läsningarna i förhållande till syftet och frågeställningarna i inled-

ningen. Här knyts resultatet till de olika genusteorier som ligger till grund för uppsatsen. Varje 

diskussionsdel avslutas med en sammanfattning utifrån frågeställningarna. Sist följer en slut-

diskussion. 

 

När jag gjort analyserna har jag till största delen valt att bortse från Marina Abramovics inten-

tioner med verket, utom i den föredragna läsningen. Anledningen till detta är att jag inte är 

specifikt intresserad av att tolka just denna bild, därför är konstnärens intentioner av mindre 

intresse. Utan syftet är att se hur olika läsningar av en konstbild påverkar bilden av den repre-

senterade kvinnan och vad det kan ha för betydelse. De olika läsningarna ianalysmodellen är 

tänkta att kunna används på vilken bild som helst, som representerar kvinnokroppar. Som be-

traktare känner man oftast inte till konstnärens intentioner när man möter en bild. Texten kan 

ses som att den blir till i själva läsningen, utan betraktaren och dennes tolkning kan inte texten 

existera. Läsningen begränsas dock alltid av vilken kontext den görs i. Tolkningar är alltid be-

roende av vem som utför dem och all tolkning är relativ och i någon mån subjektiv. Mina idéer 

och förkunskaper riskerar alltid att påverka tolkningen alltför mycket. Analysen är tänkt att 

visa hur föreställningar om kvinnor överförs till visuella tecken och hur detta påverkar våra 

uppfattningar om genus.  

 

4.1 Diskussion utifrån genusteorier 

Uppsatsen syfte är: att se hur olika läsningar av en bild påverkar bilden av den representerade 

kvinnan, och vad det kan ha för betydelse. Resultatet visar att bilden av den representerade 

kvinnan blir väldigt olika beroende på vilken läsning man gör. En fördragen läsning (domi-

nant-hegmonic reading) identifierar bildens visuella karaktär och kan vara en bra utgångs-

punkt för övriga läsningar och tolkningar. Eftersom läsaren måste avkoda texten innan den 

kan förstå vad den säger eller betyder. I denna läsning ingår även vad konstnären berättar om 

verkets innehåll. 

Omläsning 

Omläsningen (negotiated reading) är en läsning ur ett feministiskt perspektiv, vilken är sam-

manhållen med maktdiskursen genom sin ojämlikhet med den. Den kan verka begränsande, 

på grund av att den verkar inom maktdiskursen och innehåller både accepterade och opposi-
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tionella delar. Många feministiska konstteoretiker studerar hur makt låter sig representeras i 

bild och hur produktion och reproduktion av könsskillnader gestaltas. Men de teorier och be-

grepp som analysen utgår från leder snarare till att maktstrukturer och könsskillnader bevaras.  

 

Genom att betona kategorin kvinna, vilket flertalet feministerna gör, så bevaras kategorin 

som en tvingande maktfaktor istället för att verka gränsupplösande. Flera feministiska teore-

tiker talar om ett enhetligt och universellt kvinnligt subjekt, men begreppet kvinna är något 

instabilt och som ständigt omskapas. Därför är kategorin kvinna inte längre lika användbart 

för representation eller utgångspunkt för tolkningar. Den representerade kvinnan förutsätts 

ofta vara ett passivt föremål för en aktiv manlig betraktare. En kvinnlig betraktare däremot 

tvingas in i en identifikation med kroppar som de skulle kunna tolka på andra sätt. Kroppen 

ses som en yta, på vilken kulturella föreställningar projiceras och tecken ristas in. De tecken 

som återfinns på kroppen kan därmed läsas och tolkas som uttryck för en kulturs ideal och 

normer, vilka synliggörs i bilder. Tecknet kvinna, det vill säga bilden av kvinnan, är och kan 

aldrig vara identiskt med verkliga kvinnor, men det finns en utbredd missuppfattning att bil-

der är återspeglingar av verkliga kvinnor. Därför ifrågasätter jag de begränsande begrepp 

som används inom de feministiska konstteorierna, eftersom upprepade tolkningar utifrån dem 

faktiskt påverkar hur verkliga kvinnors identitet formas. 

 

Flera av de feministiska konstteorierna bygger på Freuds idéer. Han såg kvinnan som en 

sämre version än mannen, på grund av att hon saknar fallos. Freuds idéer bygger på enköns-

modellen och den lever ännu kvar, eftersom hans tankar fortfarande har stort inflytande i 

västvärlden. Essentialister understryker skillnaden mellan manligt och kvinnligt utifrån ett 

biologiskt perspektiv. Särarttänkandet är grunden för essentialismen och bygger på tvåköns-

modellen. Dessa idéer kommer till uttryck i representationer av kvinnokroppar, både medve-

tet och omedvetet. Analyser och tolkningar utifrån dessa idéer verkar begränsande. Båda des-

sa modeller begränsar den verkliga kvinnan. Den representerade kvinnokroppen tolkades i 

omläsningen som en kropp vars sexualitet håller sig inom den gräns som konsten tillåter. 

Medan i motläsningen tolkades den representerade kvinnan som ett aktivt sexuellt subjekt, 

vilket överträder gränsen för den reglerade kvinnliga kroppen. Genusvetare Ulrika Dahl visar 

att det finns en problematisk koppling mellan femininitet och sexualiserad underordning vil-

ken har sin grund i Freuds tankar. Femininitet förknippas med ett slags ursprunglig oskuld. 

Moder Maria verkar fortfarande var idealet för en oskuldsfull moderlig femininitet och mot 

henne ställs den fallna, dåliga och skyldiga. Feminismen har inte varit så framgångsrik i att 
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förändra denna underordnande synen på femininitet. Heterofeministerna verka sky en femi-

ninitet som förkroppsligas av playmaten, menar Dahl.106  

 

Jag menar sammanfattningsvis att det är så att vissa feministiska konstteorier lär kvinnor att 

tolka bilder på ett sätt som begränsar och stigmatiserar dem. Vilket gör att dikotomier som 

vi/dom, man/kvinna, offer/förövare, subjekt/objekt upprätthålls, istället för att ifrågasättas 

och överskridas.  

Motläsning 

Motläsningen (oppositional reading) har sin grund i feministiska teorier, men jag intar ett 

queerperspektiv när jag gör motläsningen. Flertalet konstfeministiska begrepp är användbara 

för en motläsning, men de bör då sättas in i en tolkning som inte enbart förutsätter en enhetlig 

kategori kvinna och en manlig betraktare med makt.  

 

Begreppet genus inbegriper både biologiskt kön och kulturellt konstruerat kön. Men det bio-

logiska könet ses ofta som något självklart och analyseras därför inte. Inom feministiska teo-

rier görs en koppling, som utgår från att det i naturen existerar manligt och kvinnigt kön och i 

förlängningen av dessa har det uppstått kulturellt konstruerade föreställningar om det masku-

lina och det feminina. Varje kön har utrustats med heterosexuellt begär, enligt detta tankesätt. 

Queerteoretiker menar att distinktionen mellan kön och genus är ogiltig, och att båda är dis-

kursivt formade. Flera menar att det finns lika många kön som det finnas individer, därför blir 

kön som kategori egentligen meningslöst. Därmed går det inte att förutsätta och tala om en 

manlig betraktare, utan betraktaren kan istället växla mellan olika identiteter. Och därför är 

det mer motiverat att göra läsningar utifrån ett queerperspektiv. Motläsningen av den valda 

bilden visar på att genus kan tolkas som performativt och kan mångfaldigas utöver heterosex-

ualitetens begränsande ramar. När genus ses som konstruerat, blir det en ”fritt flytande arte-

fakt”, vilket kan komma till uttryck i bilder. Jacques Derrida argumenterar för att identitets-

processen kan ses som en permanent hybridisering, som försiggår i ett rum vars konturer inte 

är tydligt definierade. 

 

Begreppet performativitet är centralt för queerteori. Handlingar, gester och begär ger intryck av 

att ha en inre kärna eller substans, men egentligen sker de på kroppens yta. Butler menar, vilket 

tidigare nämnts, att genus är en kopia av en kopia av en kopia i en oändlig rad av upprepningar 

                                                 
106 http://www.tidskriftenarena.se/text/2006/08/femme-inism  
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utan något egentligt upphov. Här finns en utvecklingspotential, för här kan förskjutningar ske 

eftersom det aldrig går att kopiera exakt. Eftersom ett stabilt genusbegrepp inte längre grund-

förutsättningen för feministiska teorier är det önskvärt med en ny sorts analys och tolkning av 

representerade kvinnor. Här är begreppet performativitet användbart. Genusimitationer avslöjar 

genusets imitativa och tillfälliga karaktär. Genom ständiga upprepningar skapas en bild av vad 

som ska betraktas som verkligt, men om bilden hela tiden ändras, på grund av att genus inte har 

någon essens, kan representations meningsskapande process inte fullföljas. Tecknet kvinna kan 

på så sätt få en annan betydelse och innebörd. Motläsningen visar på att bilden kan ifrågasätta 

de texter som finns om kvinnlighet i vår kultur. Den kan tolkas som ett försök att skapa ett nytt 

språk för begäret. Språket har stor betydelse för formandet av genus. Butler menar att det är 

viktigt att vara medveten om den symboliska strukturen, som definierar begränsningar och 

möjligheter för vår existens. Språket begränsar hur vi framstår som könade identiteter, men 

samtidigt är språket en plats för radikala förskjutningar. Därför är olika läsningar av bilder vik-

tiga för det öppnar upp för förändringar och gränser som ses som universella kan bevisas var 

diskursivt skapade.  

 

Louise Wallenberg menar att det inom heterokulturen existerar queerelement som utgör ett 

motstånd gentemot det normativa. Det finns alltid så kallat queerläckage som texten själv inte 

kan exkludera. Centrum kan inte exkludera periferin och hålla denna utsida borta. Dikotomi-

erna insida/utsida, vilka främst har kommit att användas av poststrukturalistiska tänkare, pas-

sar således för att analyser bilder för att upptäcka deras queerness.107  

 

Naturligtvis finns det kritik även mot queerteori. Kritikerna menar att genom att framställa 

sig som inkluderande och gränsöverskridande osynliggörs hierarkier som finns bland icke-

heterosexuella. Främst har kritiken kommit från feministiskt aktiva lesbiska. De svenska 

queeraktivisterna är uppdelade i två huvudgrupper: queerfeminister som intresserar sig för 

genus och genusvariationer och sexradikaler som mer diskuterar pornografi och prostitution. 

Det är främst den senare inriktningen som problematiserar den feministiska analysen.108 En-

ligt Dahl behövs det inte fler analyser utan nya berättelser om vilka vi är. Dessa berättelser 

finns i femme-rörelsen, bland dem där femininiteten är både en utklädnad och en nödvändig-

het, vilken bärs med stolthet, hur ifrågasatt och stigmatiserad den än är.109 

                                                 
107 Wallenberg, Louise, 2008 s.153-154. 
108 Ambjörnsson, 2006 s. 30, 191. 
109 http://www.tidskriftenarena.se/text/2006/08/femme-inism  
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Min förhoppning är att uppsatsen är uppbyggd som ett argument för att ett queerperspektiv 

öppnar upp för fler tolkningsmöjligheter, genom att det innebär ett kritiskt förhållningssätt till 

det normala och uppmanar oss att tänka bortom uppdelningar och gränsdragningar. Performa-

tivitet är en bättre utgångspunkt för analysen av bilder där kvinnor är representerade, eftersom 

den kan möjliggöra en multipel och flexibel identitetsuppfattning, vilket är en förutsättning 

för gränslösa subjekt som kan identifiera sig över genus- och sexualitetsgränser.  

Slutdiskussion 

Utifrån poststrukturalistiska tankar skapas världen diskursivt genom det sätt vi talar om den, 

vilket då även gäller våra identiteter, därför är tolkningar utifrån teorier som utgår från att 

genus kan mångfaldigas att föredrar framför de som bygger på föreställningar om att genus 

har en av naturen given essens och inre autencitet. Naturligtvis kan resultatet inte generalise-

ras utifrån läsningen av en konstbild, fler läsningar utifrån queerperspektiv är därför värdefullt 

att göra, menar jag. Vad blir det för resultat om en läsning görs utifrån ett queerperspektiv på 

en äldre konstbild eller en bild som representerar en man?  
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Uppsatsen syfte är att se hur olika läsningar av en konstbild påverkar bilden av den represen-

terade kvinnan. I uppsatsen tolkas bilden utifrån tre olika läsningar, för att se hur bilden av 

den representerade kvinnan ändras och vad det kan ha för betydelse.  

 

De olika läsningarna har sin utgångspunkt i olika genusteorier, därefter jämförs analyserna 

med varandra, samt diskuteras utifrån syftet och frågeställningarna. Här relateras teori och 

material till varandra.  

 

Uppsatsen argumenterar för att ett queerperspektiv öppnar upp för fler tolkningsmöjligheter, 

genom att det uppmanar oss att tänka bortom uppdelningar och gränsdragningar. Performati-

vitet är en bättre utgångspunkt för analysen av bilder där kvinnor är representerade, eftersom 

den kan möjliggöra en identifikation över genus- och sexualitetsgränser.  
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