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INLEDNING 

 

Ämnesval 

Mediet fotografi har funnits länge men inställningen till det har under tidens gång förändrats 

ganska radikalt. I fotografiets begynnelse antog man att det som visades på bilden var en 

direkt avspegling av verkligheten. Idag ser vi fotografier i varierande form och färg med olika 

budskap i stort sett vart vi än går. Många av fotografierna är manipulerade och iscensatta för 

att gynna upphovsmannens sak. I och med detta har vi idag anammat ett mera kritiskt och 

skeptiskt förhållningssätt till fotografier och dess innehåll än tidigare. Det finns en mängd 

konstnärer som använder sig av mediet fotografi som uttryckssätt. Många av bilderna är rakt 

igenom iscensatta av konstnären för att föra fram ett eller flera väl valda budskap. En konstnär 

som skapar sina verk på detta sätt är Maria Friberg. Innan jag gick på utställningen In Flux på 

Fotografiska museet i Stockholm hösten 2012 visste jag inte mycket om Maria Fribergs konst. 

Män i kostymer var det som associerades med henne. Det är något som ofta syns i hennes 

fotografier. Ett intresse väcktes att göra en djupdykning i några av de verk som visades på 

utställningen och därmed få en ökad förståelse kring Fribergs verk innehållande den ofta 

återkommande kostymen.   

Syfte och frågeställningar 

Första gången Maria Fribergs fotosvit The Painting Series (2011)
1
 visades i Sverige,

2
 visades 

den tillsammans med den tidigare väl bemötta fotosviten Almost There (2000).
3
 De visades 

som en helhet och inte som två separata fotosviter även om de skiljer sig markant i innehåll 

och utförande. I den nyare fotosviten har bläck använts för att skapa rymdlika miljöer till 

skillnad från den tidigare fotosviten där kostymklädda män flyter på ytan i bassänger. The 

Painting Series för tankarna till action painting vilket är en konstnärsstil som det inte syns 

några spår av i Almost There. Vad händer då man ser två så olika bildserier bredvid varandra. 

Vad händer med innehållet i dem. Förändras budskapet om man visar en bild gentemot en 

annan eller förblir budskapet detsamma. Påverkar en bild en annan? Hur påverkar Almost 

                                                 
1
 Se bild 6, 8 och 9. 

2
 The Painting Series visades för första gången på konstmuseet Bendana-Pinel i Paris 2011.  

Maria Friberg, ”Biography,”  hämtad 30 november 2012. http://mariafriberg.com/bio.html  
3
 Se bild 1 och 7.  
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There och The Painting Series varandra då man ser dem tillsammans? Syftet är även att se hur 

representationer av maskulinitet påverkas av de olika iscensättningarna. 

 Hur påverkas bilderna i fotosviterna av att de visas tillsammans? På vilket sätt 

influeras bildtolkningen?  Stärks/försvagas bildernas budskap?  

 Förändras betydelsen av kostymer beroende på iscensättningen i de olika bilderna? På 

vilket sätt? 

Forskningsöversikt 

Den första akademiska text som har skrivits om Maria Fribergs verk skrevs av Dragana 

Vujanović (2007). Då det skrivits så lite om konstnären och hennes verk tidigare kändes det 

betydelsefullt att nämna Vujanovićs uppsats. I denna kandidatuppsats skrev hon om 

kontextualiseringar kring Maria Fribergs fotografier. Maria Friberg brukar bli benämnd som 

en feministiskt inriktad konstnär som bland annat för fram frågor kring maskulinitet och 

manlig sårbarhet och författaren ville med denna uppsats ta reda på om verken verkligen alltid 

följde detta spår eller om det fanns inslag av annat som var viktigt att lyfta fram. Författaren 

valde att analysera ett urval av fotografier från olika fotosviter och studera kritikers uttalanden 

om dem, hon studerade även utställningstexterna för att få en så tydlig bild av hur Fribergs 

verk uppfattades i media och i konstvärlden. Vujanović intervjuade även Friberg för att få 

veta konstnärens intentioner med fotografierna, detta var inte huvudfokus med uppsatsen, men 

ett bra underlag då hon kom fram till liknande slutsatser i sina analyser av fotografierna som 

konstnären själv. Vujanović
 
 kom fram till att Fribergs verk innehöll flera betydelsefulla 

teman och inte endast var en konstnär som förde fram innehåll kring maskulinitet i sina verk.
4
  

När en bildtolkning utförs studeras miljön, personerna och annat betydelsefullt innehåll i 

bilden. Anja Petersen fokuserade på personerna i bilderna när hon studerade 

porträttfotografier och hur människor representerades i porträttfotografier under en viss tid. 

År 2007 disputerade Petersen med avhandlingen På visit i verkligheten: fotografi och kön i 

slutet av 1800-talet. Syftet med avhandlingen var att studera hur (främst) kvinnor 

porträtterades genom mediet fotografi på 1800-talet. Författaren tar upp hur man antar att 

personen som visas i fotografiet är man eller kvinna beroende på de rådande konventionerna 

om klädsel. Ser man ett fotografi på en person iklädd klänning med tydligt markerad midja 

antas det att det är en kvinna i bilden, likaså om en person iklädd kostym antas det vara en 

                                                 
4
 Dragana Vujanović, En kvinnas mansbilder: kontextualiseringar av Maria Fribergs konst, C-uppsats 

(Södertörns högskola: Institutionen för kultur och kommunikation 2007): 4-7.   
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man. Petersen fokuserar mestadels på hur kvinnan porträtteras men för att framhäva hur en 

kvinna visas och vilket kroppsspråk hon vanligtvis hade har även ett fåtal fotografier på män 

tagna kring samma tid tillförts för att påvisa skillnaderna mellan mansporträtt och 

kvinnoporträtt. Vid denna tid var det av hög betydelse att inge ett intryck av hög klass och att 

uppfylla tidens kvinnoideal (eller mansideal). Detta uppnåddes genom väl utarbetade detaljer i 

fotografiet så som noggrant vald klädsel, accessoarer och kroppshållning. Fotografimediet var 

generellt ansett under denna tid som en direkt avspegling av världen vid denna tid. Det 

skapade en press på de som hade råd att bli proffsfotograferade att framhäva deras absolut 

bästa sida då porträttet var sanningsbetingat. Slutprodukten fick verkligen inte visa upp en 

kvinna i dåligt dager, av sämre klass och status än vad som var avsett då bilderna var ämnade 

att höja personens status. Givetvis var samma krav ställt på männen då deras porträtt skulle 

avge en känsla av makt och hög rang.
5
  

Teoretiska utgångspunkter 

R.W. Connell beskriver i Maskuliniteter (2008) att en förändring har skett inom 

maskuliniteten. Innan informationsteknologiåldern kunde maskulinitet näst intill mätas i 

styrka och fysiskt kroppsarbete. Efter förändringar på arbetsmarknaden och det nya IT-

samhället krävdes mycket stillasittande vid datorer, likt de jobb som tidigare var för kvinnor, 

sekreterare och maskinskriverskor. IT-världen är dock inte något som förknippas med kvinnor 

och femininitet. Denna sfär uppfattas som full av konkurrens, makt och är teknisk, vilket 

därmed kan klassas som maskulint. En ny maskulinitet har uppstått, man behöver inte 

försvara sin maskulinitet genom tungt kroppsarbetet utan en ny version har tillkommit, IT-

maskuliniteten, där man hävdar sig genom att medverka i den hårda konkurrensen om makten 

inom detta fält.
6
 

Även Abigail Solomon-Godeau tar upp hur en förändring i hur mannen avbildas har infunnit 

sig. Hon beskriver hur mannen tidigare visats som stark, mäktig och aktiv men framstår mer 

och mer som passiv och vacker. Solomon-Godeau tar upp hur dessa män är femininiserade då 

de framställs på ett sätt som oftare förekommer i representationer av kvinnor. Enligt 

Solomon-Godeau är detta inget nytt, utan det var ganska vanligt till exempel inom den franska 

nyklassicismen kring 1800-talet. Där framställdes vid flera tillfällen unga män i feminiserade 

positioner som ofta ingav en androgyn känsla. Det går att se kopplingar mellan dessa slags 

                                                 
5
 Anja Petersen, På visit i verkligheten: fotografi och kön i slutet av 1800-talet (Lund: Lunds universitet 2007): 

9-21, 148-153. 
6
 R.W. Connell, Maskuliniteter, 2:a uppl. (Göteborg: Daidalos 2008): 95-96. 
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verk och hur mannen idag visas i massmedia och konst. Inom finkulturen i Frankrike 

producerades konstverk som, framför allt innan 1800-talets början, ofta visade den nakna 

mannen, antingen den falliska mannen som visar styrka, makt och idealisering, och den icke-

falliska mannen som är förförisk och passiv. Betyder detta då att mannen i de icke-falliska 

verken har erotiska inslag så som de många kvinnor som avbildats på detta vis? Antagligen 

inte, de var androgyna och vid ett flertal tillfällen såg de mera ut som barn eller undre tonåren 

vilket inte medförde samma sexualiserande känsla som de nakna kvinnorna. Solomon-Godeau 

tar upp hur mannen i bilderna uppvisar en sårbarhet och en känsligare sida än det tidigare 

mansidealet som uppvisade makt och styrka.
7
  

Båda dessa teorier beskriver hur män och maskulinitet uppvisas och hur de har förändrats 

under tiden. Connells teori går igenom hur den starka bilden av mannen finns kvar men i ett 

nytt format medan Solomon-Godeau skildrar hur mannen mer och mer visas i sårbara 

situationer och positioner. I Maria Friberg verk visas ofta dessa motpoler emot varandra. Makt 

gentemot sårbarhet.   

Metod 

ANALYSMODELLER 

Djupgående bildanalyser av ett fåtal av bilderna i fotosviterna har utförts för att kunna tolka 

bilderna och därmed kunna tolka hur de påverkar varandra. Den bildanalysmetod som använts 

är en semiotisk bildanalysmetod utifrån Gert Z Nordström, Bildspråk & bildanalys (1984). 

Nordström har mestadels utgått ifrån Roland Barthes Elements of Semiology (1967) i delarna 

om semiotik.  

I de semiotiska bildanalyser som följer ligger tyngdpunkten på det denotativa och konnotativa 

i bilden, vilket jag här kommer beskriva vad det innebär i denna uppsats. Denotationer är 

bildens grundbetydelser, det som klart kan urskiljas i bilden. I denna nivå av bildanalysen 

borde det denotativa innehållet i bilden vara detsamma eller liknande för personer vars 

kulturella bakgrund är densamma. En denotativ beskrivning kan innehålla sådant som motiv, 

                                                 
7
 Abigail Solomon-Godeau, ”Mannliga bekymmer: kris i representation,” i Feministiska konstteorier, red. Sara 

Arrhenius & Joan Rivière (Stockholm: Konsthögskolan 2001): 198-220. 
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ämne, handlingar men även hur bilden är uppbyggd (symmetri, bildrum m.m.). Det är i denna 

nivå av bildanalysen där en beskrivning av bilden sker.
8
  

Nästa steg i analysen är då man ser till det konnotativa i bilden, bildens bibetydelser. Här 

fokuseras det på de tolningar som bilden medför. Konnotationer har mycket att göra med 

betraktarens erfarenheter och kulturella tillhörighet. Personer med varierande bakgrund och 

kultur kan skapa olika konnotativa tolkningar av en bild. Ett ytterligare steg i denna 

analysmodell är de privata associationerna, sådana associationer som kan göras av individen 

men som inte är generella associationer. De två första stegen i modellen kommer att tillämpas 

i bildanalyserna i denna uppsats. Privata associationer brukar undvikas i akademiska texter.
9
    

Inom bildtolkning är bildens titel en betydelsefull del av verket. Roland Barthes har forskat 

om hur text i och kring bilder påverkar bilden. Han beskriver hur bilder är mångtydiga och 

ofta är innehållsrika. Om ingen text finns i bildens närhet kan det uppstå förvirring då man 

inte vet var huvudfokusen i bilden ligger. Bilden kan därmed förlora sitt budskap men om en 

text finnes, till exempel en titel under ett verk kan denna text styra betraktarens blick och 

tanke till det uttänkta budskapet. Det skapar mindre utrymme för feltolkningar då en bildtext 

tillförts. Barthes kallar det förankring [ancrage] då en text styr betraktaren genom bilden och 

pekar på i förväg bestämda betydelser. Texten uppmärksammar det som är det väsentliga i 

bilden och dirigerar betraktarens blick vidare förbi det som är mindre betydelsefullt.
10

  

I denna uppsats har en jämförande studie utförts som påminner om en intertextuell analys. 

Intertextualitet är ett forskningsområde inom litteraturvetenskapen. Ordet myntades av den 

bulgariska litteraturkritikern Julia Kristeva i en artikel 1966. Begreppet handlar om hur texter 

påverkar andra texter, att ingen text kan ses som ett isolerat verk, att man i alla texter kan 

urskilja spår från tidigare verk. Anders Olsson är en av dem som forskat inom detta ämne och 

skrivit om det bland annat i artikeln ”Intertextualitet, komparation och reception” som är en 

del av Litteraturvetenskap: en inledning (2002). Texter är mångtydiga och tolkningar av 

texter beror på vem läsaren är och dess kulturella kontext, likt bildtolkningar. Nyare texter 

som skrivits visar på innehåll eller stildrag som kan ses genom litteraturhistorien. 

Intertextualitet är ett fenomen som framhäver att alla texter är beroende av andra texter.
11

 På 

                                                 
8
 Gert Z Nordström, Bildspråk & bildanalys (Stockholm: Prisma 1984): 38-40. 

9
 Gert Z Nordström, Bildspråk & bildanalys (Stockholm: Prisma 1984): 41-43.  

10
 Roland Barthes, ”Bildens retorik” i Tecken och tydning: till konsternas semiotik, red Kurt Aspelin & Bengt A. 

Lundberg (Stockholm: PAN/Norstedt 1976): 121-122.  
11

 Anders Olsson, ”Intertextualitet, komparation och reception,” i Litteraturvetenskap: en inledning, red. Staffan 

Bergsten, 2:a uppl. (Lund: Studentlitteratur 2002): 51,57.  
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liknade sätt påverkar bilder andra bilder. Många konstnärer inspireras av andra konstnärer, 

medvetet eller omedvetet men även av deras egna tidigare verk. Det går ofta att se kopplingar 

till tidigare verk i de nyare. Om intertextualitet tillämpas på liknande sätt på bilder som på 

texter kan man även där tala om att ingen bild kan ses som ett isolerat verk, att en bild kan 

påverka en annan.  

En komparativ studie har även utförts mellan de två fotoserierna Almost There och The 

Painting Series. När en komparativ studie har utförts kan man lättare se hur olika fenomen 

förhåller sig till varandra. Denna jämförande metod grundar sig i att man antar att det finns 

likheter/skillnader som är betydelsefulla att studera som därmed leder till ytterligare förståelse 

kring de fenomen som studerats.
12

  

MATERIAL OCH URVAL 

Det material som används som underlag för denna uppsats är huvudsakligen fotosviten The 

Painting Series (2011) och Almost There (2000). Flera av bilderna inom The Painting Series 

och Almost There är väldigt lika och av detta skäl finner jag ingen anledning att göra 

bildanalyser av alla fotografierna som ingår i fotoserierna. Ett urval har gjorts inom 

fotosviterna där de bilder som är mest relevanta för studien valts. Bilderna ur The Painting 

Series som valts representerar olikheter inom serien. Den bild som valts ur Almost There 

valdes slumpmässigt då alla bilderna ur denna serie är snarlika. De bilder som valts för 

djupgående bildanalys är Almost There #1, The Painting Series #4 och The Painting Series 

#2. Ett fåtal bilder ur Still Lives (2003-2007), Alongside Us (2007) och Embedded (2007) 

nämns även i uppsatsen. Utställningen In Flux innehåller fotosviten The Painting Series och 

Almost There men även en videoinspelning där man ser hur The Painting Series har skapats. 

Videon kommer att nämnas i uppsatsen men huvudfokusen ligger på bilderna.  

KÄLLOR 

De fotografier av bilder  som visas i uppsatsen av Maria Friberg är hämtade från hennes egna 

hemsida men även Fotografiska Museets hemsida. I bilagan visas en bild av Lennart Nilsson 

och även den är hämtad från Fotografiska Museets hemsida. Fakta kring boo.com har tagits 

från Wikipedia och kan därmed ifrågasättas då sidans innehåll kan redigeras när som helst av 

vem som helst. För att stärka den informationen om företaget finns även ett klipp på Youtube 

                                                 
12

 Thomas Denk, Komparativ metod: förståelse genom jämförelse (Lund: Studentlitteratur 2002): 7.  
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(en BBC dokumentär) som finns med i källförteckningen och i fotnoten. De resterande 

källorna anses trovärdiga för syftet och kräver därför ingen vidare källkritisk diskussion.  

Uppsatsens disposition 

Under den del som fått rubriken bakgrund tas det upp kring Maria Fribergs egen bakgrund 

och hennes konstnärliga bana. Det redovisas här vilka konstnärer som är hennes föregångare 

inom det feministiskt inriktade konstfotografifältet men även de som uppvisar likheter med 

Fribergs verk under samma produktionstid som konstnären själv. Sedan följer en beskrivning 

av utställningen In Flux på Fotografiska och vad den innehåller.  

I nästa del av uppsatsen, alla dessa kostymer, som är resultatdelen redogörs först för den 

utveckling som går att se från Almost There till The Painting Series med exempel från flera av 

Fribergs fotosviter från mellantiden. Här tydliggörs de återkommande teman som syns i 

hennes verk. Efter denna genomgång följer bildanalyser av ett verk från den äldre serien och 

två från den nyare fotoserien. Därefter följer en jämförande diskussion. Den sista anhalten i 

resultatdelen är en diskussion där frågan om hur de två fotosviterna påverkar varandra utreds. 

Därefter följer en slutdiskussion av resultatet där svaren på frågeställningarna tydliggörs och 

diskuteras. En sammanfattning av uppsatsen finnes i den sista delen av uppsatsen.  
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1. BAKGRUND 

 

1.1. Maria Fribergs konstnärskap 

Maria Fribergs (f. 1966 i Malmö) konstnärliga bana startade ordentligt då hon började studera 

på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 1989.  Då skapade hon storskaliga målningar men 

detta förändrades senare och fotografiet blev hennes huvudsakliga uttrycksform. Kring 1995 

startade hennes fascination med att fotografera män i olika bildrum. Några år senare 

utvecklades intresset för kostymen och Friberg började integrera den i ett flertal av sina verk. 

Maria Friberg växte upp i ett matriarkalt kollektiv där männen skötte hushållet medan 

kvinnorna arbetade och tog hem lönen. Det fanns ingen direkt koppling mellan henne och 

affärsmän och näringslivet, de ämnen som hon många gånger lyfter fram i sina verk.
13

 I en 

intervju med Svenska Dagbladet säger hon: ”För mig var velourmännen länge norm, medan 

kostymkillarna möjligen var en neutral massa som jag knappt noterade”.
14

 Den manliga 

normen för henne  hade inga kopplingar med den affärsklädde mannen. När intresset för 

denna värld väcktes startade hon med att observera hur männen i denna värld interagerade. 

Hon utförde många intervjuer med affärsmän, studerade deras klädsel och hur de rörde och 

förde sig för att få en djupare förståelse för hur deras värld fungerade. Friberg var otroligt 

fascinerad av de här männen på grund av flera anledningar, de utstrålade makt och 

beslutsamhet men hon uppfattade även stress, vanmakt och sårbarhet bland männen i denna 

värld.
15

  

Maria Friberg har haft utställningar runt om i världen, bland annat i Washington DC, Paris, 

Düsseldorf, Madrid och Milan, men även en mängd platser runt om i Sverige, som till 

exempel på Kulturhuset i Stockholm.
16

 Under 1990-talet på den svenska konstsscenen hade 

mediet fotografi börjat användas flitigt och i de verk som skapades kan man urskilja två 

tydliga trender. Den första var de konstbilder som visade tydliga kopplingar till 

dokumentärfotografiet, det syntes både i motiv och hur bilderna presenterades. Den andra 

                                                 
13

 Sveriges Radio P4 Stockholm P4 Mötet, ”Maria Friberg,” hämtad 8 december 2012. 

http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=745&grupp=18482&artikel=5276020.   
14

 Erika Treijs, ”Friberg tar makten,” Svenska Dagbladet, 20 januari 2008, hämtad 29 november 2012, 

http://www.svd.se/kultur/friberg-tar-makten_790481.svd  
15

 Lars Strannegård & Maria Friberg, Already Elsewhere: om lek, identitet och hastighet i affärslivet (Stockholm: 

Raster 2001), 6.   
16

 Maria Friberg, ”Biography,” hämtad 29 november 2012. http://mariafriberg.com/bio.html  



 

9 

 

trenden var det iscensatta fotografiet. Där iscensatte konstnären en slags verklighet. Inom 

båda inriktningarna ville konstnären skapa diskussion, förmedla en idé eller föra fram någon 

problematik i samhället.
17

 Maria Friberg är alltså en av de konstnärer som följer den andra 

trenden, hon skapar iscensatta fotografier för att ofta föra fram ämnen kring bland annat 

maskulinitet.  

Maria Friberg fick sitt stora genombrott med fotosviten Almost There (2000). Hon hade gjort 

en mängd tidigare verk men Almost There fick kritikerna att hylla hennes bilder av män i 

svarta kostymer i en pool. Kostymen är ett återkommande tema i Fribergs verk men den tar 

lite olika former  så som i Still Lives (2003-2007)
18

 där vi ser en ledigare variant av kostymen. 

I flera av bilderna i serien saknas någon del av kostymen, oftast kavajen. Personerna saknar 

även skor i flertalet bilder i serien. Även i fotosviten Alongside Us (2007)
19

 inger modellerna 

ett mera avslappnat intryck då de är iklädda vita kostymer och utan skor.  

När Still Lives kom ut var kritikernas mottagande svalt. En av dessa kritiker var Sophie 

Allgårdh som beskrev hur ”besviken” hon var då denna fotosvit inte innehöll de tydliga 

budskap som  tidigare alltid funnits med i Fribergs verk.
20

 Friberg har ofta tydliga inslag där 

hon uppmärksammar könsroller och maskulinitet, främst manlig sårbarhet. Detta gör att hon 

ofta benämns som en konstnär med en feministisk agenda. Angående Still Lives ansåg 

merparten av kritikerna att bildena inte följde denna linje som innan varit så tydlig och 

därmed blev denna fotosvit inte lika uppskattad som tidigare sviter så som Almost There. I 

The Painting Series (2011) återfinns den svarta kostymen som konstnären fick sitt genombrott 

med. Även denna serie fick ett svalt mottagande av vissa kritiker som till exempel beskrev hur 

alla spännande effekterna i The Painting Series är på bekostnad av innehållet.
21

 Maria Friberg 

har inte bara uttyckt sig genom bilder utan hon har även gjort ett flertal videoinstallationer där 

hon även uppmärksammar liknande teman som i hennes fotografier.  

1.2. Influenser 

Det finns en mängd kvinnliga fotografer som fotograferar sig själva, män och andra kvinnor 

varav flera visar maktstrukturer och representationer av kön i sina verk. I denna 

                                                 
17

 Anna Dahlgren, Fotografiska drömmar och digitala illusioner: bruket av bearbetade fotografier i svensk 

dagspress, reklam, propaganda och konst under 1990-talet. Diss. (Stockholm: Stockholms universitet 2005): 67.  
18

 Se bild 2 och 3.  
19

 Se bild 5.  
20

 Sophie Allgårdh, ”Spänningsfält,” Svenska Dagbladet, 28 maj 2005. 
21

 Katarina Wadstein Macleod, ”Samtal pågår i Fribergs foton,” Svenska Dagbladet, 26 september 2012, hämtad 

8 januari 2013, http://www.svd.se/kultur/konst/samtal-pagar-i-fribergs-foton_7531852.svd  
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postmodernistiska anda ifrågasätts ofta ett patriarkalt maktsystem.
22

 Maria Friberg kan man 

säga tillhör den andra generationens postmoderna konstnärer i Sverige varav flera av dem 

behandlar ämnen kring könsroller i sina verk. I den första generationen ingick bland annat 

Annika von Hausswolff, Maria Miesenbergen, Annika Karlsson Rixon och Lotta Antonsson. I 

deras verk, särskillt de tidiga verken, visas kvinnlig styrka och frigörelse. von Hausswolff (f. 

1967) blev mycket uppmärksammad med fotoserien Tillbaka till naturen (1992) där hon 

visade kroppar som var placerade i naturen likt brottsplatsfotografier. Hon för fram 

diskussioner kring kön, kropp och maktstrukturer i sina fotografier.
23

 Inspirationen till de 

tidignämnda konstnärernas konstnärliga stil kan spåras till den grupp amerikanska 

postmoderna kvinnliga fotografer kring 1970-1980 talen som Cindy Sherman, Carrie Mae 

Weems och Sherrie Levine som bland annat har haft som mål att undersöka kvinnans villkor i 

sin konst.  

1.3. In Flux 

Mellan den 15 september och den 25 november 2012 visades Maria Fribergs fotosviter The 

Painting Series (2011) och Almost There (2000)  i en utställning på Fotografiska Museet som 

fick namnet In Flux. De stora bilderna var upphängda lite omvartannat, de var inte uppdelade 

i rummet beroende på fotosvit-tillhörighet. Det var en utställning som visade det gamla 

gentemot det nya. En annan del i utställningen In Flux var ett videoklipp som visade hur 

skapandet av The Painting Series gick till, och med vilka metoder som användes i 

produktionen.
24

 Detta videoklipp visades i ett angränsande rum, den var separat från bilderna 

som delade en gemensam yta på museet.  

Det första man möttes av på utställninen In Flux på Fotografiska museet var videoklippet som 

spelades upp i ett helsvart rum. Videoklippet fungerade som en ingångsport till det 

angränsande rummet som innehöll huvudattraktionen, Maria Fribergs fotografier. 

Videoklippet är mindre än tre minuter långt och visar när konstnären Maria Friberg instruerar 

sina medhjälpare hur de ska agera för att nå fram till det som blir The Painting Series. Vi får 

ta del av skapandeprocessen och flera av de material och tekniker som används redogörs 

                                                 
22

 Leena-Maija Rossi, ”Att re-turnera blicken” i Konst, kön och blick, red. Anna Lena Lindberg (Stockholm: 

Norstedt 1995): 213.  
23

 Magasin 3, ”Annika von Hauswolff,”  hämtad 30 november 20212.  

http://www.magasin3.com/v1/sv/utstallningar/hausswolff_2008.html 
24

 Maria Friberg, “The Painting Series – In Flux,” Youtube, hämtad 22 november 2012. 

http://www.youtube.com/watch?v=bHdKYnwF0HA 
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under videoklippets gång. Detta är första gången man får ta del av denna delen i Fribergs 

skapande. Det finns inga tidigare videoklipp (tillgängliga för allmänheten i alla fall) som visar 

hur hennes scener skapades, endast färdiga resultat har visats innan. Detta är ett nytt inslag i 

hennes konstnärsskap. I rummet intill som även det var inrett med svartmålade väggar befann 

sig själva huvudutställningen, bilderna från de två fotosviterna, The Painting Series och 

Almost There. Det visades fler bilder som tillhörde den nya serien än den äldre serien. Varje 

bild var upplyst då utrymmet var mycket mörkt i och med de svarta väggarna. Ett fåtal mindre 

texter om Maria Friberg och titeln på de två fotosviterna är skrivna med vit text mot den 

svarta väggen på utvalda ställen i lokalen. Dessa texter sammanfattade Maria Fribergs 

konstnärsbakgrund men också gav en mindre redogörelse av innehållet i The Painting Series 

och Almost There.   
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2. ALLA DESSA KOSTYMER 

 

2.1. Utveckling i Maria Fribergs konstnärsskap 

För att klargöra Maria Fribergs övergripande konstnärliga stil visas i denna del några av 

hennes fotografier som reflekterar hennes stil tydligt och förklaringar till varför de gör det. 

Maria Friberg har i flera av hennes verk återkommande teman. Efter att studerat ett urval av 

hennes verk går det att urskilja vilka dessa återkommande teman är och i vilka bilder de 

manifesterar sig. Exempel på dessa teman är mannen, kostymen, naturen, vattnet, industrin, 

människan och naturen. Vilket tema som är huvudfokusen i fotosviterna varierar. När man tar 

en titt på Fribergs verk från Almost There (2000) fram till The Painting Series (2011) går det 

att se hur hennes konstnärliga stil förändras under tidens gång men att det alltid går att peka 

på något tema i de olika fotosviterna som funnits med tidigare. Det finns inget verk som är 

helt annorlunda och inte kan kopplas till något tidigare tema.  

Nedan följer en kort genomgång över hur Maria Fribergs konstnärsstil förändrats under de 

elva år som skiljer Almost There och The Painting Series. Även om dessa två fotosviter ser 

väldigt olika ut då man sätter dem emot varandra kan en röd tråd urskiljas då man ser till de 

verk som skapades under mellantiden. Bilder ur alla Maria Fribergs fotosviter är inte 

representerade nedan men ett urval av bilder har gjorts där trenderna tydligt visas.  

I bild 1 (se sida 14), Almost There #4 startade den trend som skulle följa i flera av Maria 

Fribergs verk; männen i kostym. I detta fotografi ser vi fyra män iklädda svart kostym och de 

befinner sig i en pool. Teman: mannen, kostymen, vattnet.  

I bild 2 (se sida 14), Still Lives #2 syns en ensam man iklädd kostym men utan kavaj och skor. 

Han ligger precis vid strandkanten och hans spegelbild syns i vattnet. Teman: mannen, 

kostymen, vattnet, naturen.  

I nästa fotografi, Still Lives #5 (bild 3, se sida 14) ser vi en man som ligger på en ordnad hög 

skrot, sammanpressade bilar. Han har samma utstyrsel som mannen i den föregående bilden. 

Det är oklart om personen befinner sig i en utomhusmiljö eller inomhus. Teman: mannen, 

kostymen, industrin (destruktion/återvinning/kretslopp...).  



 

13 

 

I bild 4 (se sida 15), Embedded #2 visas fem män iklädda svart kostym. De ligger på och 

inlindade i ett stort vitt tygstycke. De befinner sig i ett rum med vitt golv och vitmålade 

väggar. Teman: mannen, kostymen. 

I Alongside Us #6 (bild 5, se sida 15) syns två män som ligger i ett träd med bara grenar. Här 

är de barfota och iklädda vita kostymer. Teman: mannen, kostymen, naturen.  

I denna avslutande del av genomgången, The Painting Series #8 (bild 6, se sida 15) visas ett 

fotografi där vi ser tre män, iklädda svarta kostymer. De befinner sig i vatten som tillförts 

bläck. Teman: mannen, kostymen, vattnet.   

Alla dessa fotografier innehåller teman som är återkommande. Det går säkerligen att urskilja 

ytterligare relationer mellan bilderna och att de enskilda bilderna kan kopplas till mycket mer 

än de teman som jag lyfter fram, men de som tas upp är de mest övergripande och 

gemensamma teman. I just dessa sex bilder ur fotosviter av Maria Friberg mellan 2000-2011 

uppvisas sådant som återfinns i alla bilderna. Alla personerna i bilderna är män. I bild 6 är det 

svårt att urskilja hudfärg men i de resterande bilderna tycks alla männen vara vita. 

Åldersmässigt är de alla i 35-årsåldern och de bär allihopa kostym. Ett annat gemensamt drag 

dem emellan är att ingen av männen står upp i bilderna. De ligger ner antingen på marken, i 

träd, på bildelar eller i vatten. I flera av bilderna följer männens kroppar element i naturen 

med mera. Friberg uppvisar män i positioner som kan anses vara sårbara i ödsliga miljöer. En 

känsla av ensamhet sprider sig även då man betraktar bilderna. Fotografierna av män i 

kostymer i blottade situationer för fram diskussioner kring hur män tror de ska bete sig kontra 

hur de egentligen känner. Männen utstrålar osäkerhet.  

I flertalet av bilderna som redovisats är männens ansikten inte riktade mot betraktaren, det 

skapas ingen kommunikation mellan personerna i bilden och åskådaren. Det finns heller ingen 

eller lite rörelse i fotografierna. Endast de bilder som männen befinner sig i vatten kan man 

uppfatta rörelse i bilden men i de andra är den kringliggande miljön stilla och personerna kan 

förefalla sovande. Hon placerar ofta männen från staden i situationer i naturen där de saknar 

kontroll. Med denna korta genomgång av ett urval av fotografier av Maria Friberg tydliggörs 

den röda tråd som går att se i hennes bilder. En del av bilderna kan tyckas olika då de ställs 

mot varandra men ett sammanhang tydliggörs när de alla visas tillsammans och likheter dem 

emellan poängteras. Tolkningar av nya verk kan relateras till äldre verk och dess budskap som 

inom intertextualitet. Inom tolkningen av Maria Fribergs verk kan det vara betydelsefullt att 

se bakåt i tiden och tidigare verk för att tolka de nya då liknande teman och ämnen berörs i 
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flera fotosviter. Det kan även vara betydelsefullt att se framåt i tiden och de senare verken då 

de kan påverka vad vi uppmärksammar i de tidigare verken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bild 1. Almost There #4 (2000).  

 

Bild 3. Still Lives #5 (2005). 

 

Bild 2. Still Lives #2 (2004). 
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Bild 4. Embedded #2 (2007). 

 

Bild 5. Alongside Us #6 (2007). 

Bild 6. The Painting Series #8 (2011) 
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2.2. Bildanalys av Almost There #1 

För att kunna ta reda på hur de olika fotosviterna påverkar varandra krävs först djupgående 

bildanalyser av ett fåtal bilder som visades på utställningen. Nedan följer en bildanalys av en 

bild ur fotosviten Almost There (2000). Bildanalysena  av Almost There och bilderna ur The 

Painting Series (2011) nedan följer samma mall i utförandet. Först tas det denotativa i bilden 

upp, därefter följer en redogörelse över det konnotativa i bilden. Bildanalyserna är gjorda 

utifrån en betraktarposition och inte utifrån konstnärens egna intentioner med verken. En 

utgångspunkt i analyserna är den genomgång av Fribergs konstnärsstil som visades i 

föregående del.  

 

Bild 7. Maria Friberg, Almost There #1, (2000).  

Bildens denotationer. I detta fotografi från fotosviten Almost There syns fyra män som alla 

är iklädda svart kostym, vit skjorta och svarta strumpor. De befinner sig i en vattenfylld pool. 

I den översta delen av bilden bubblar vattnet, vilket skapar en ljusare färg på vattnet där. 

Annars är det de blå poolväggarna/golvet som tillför den dominerande färgen i bilden. 
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Männens ansikten är riktade mot betraktaren men de blickar inte rakt mot oss. Deras 

ansiktsuttryck är allvarliga och ingen kommunikation verkar pågå dem emellan. Endast deras 

huvuden är ovanför vattenytan. De kostymklädda personerna har liknande utseende då de alla 

är vita män i 35-årsåldern med liknande kroppsform.  

Bildens konnotationer. Kostymen kopplas ofta samman med affärsvärlden, makt, pengar och 

status och den som bär den utstrålar kontroll. Denna dräkt innan den blev tillgänglig för 

kvinnor skulle hjälpa männen att förbli plikttrogna och moraliska genom de styva och 

åtsittande delarna så som kragen. Det var ett sätt att visa omvärlden att man var en pålitlig och 

stabil människa men även ett sätt att skapa självkontroll då man bar den. Den man som inte 

bar alla delarna i kostymen, särskillt kragen kunde lättare falla bort från den moraliska och 

rätta vägen som han var menad att följa. Kostymen skapar ordning utåt och innåt.
25

 Särskilt 

den svarta kostymen har länge förknippats med dominans och auktoritet.
26

 Kostymen har 

länge använts som ett medel för att stärka klass, framgång och kön (det sågs som en klar 

manssymbol innan den var tillgänglig för kvinnor).
27

  

Ingen av de kostymklädda männen har slips på sig. Detta kan kopplas till det amerikanska 

påhittet, Casual Friday. Det är en slags klädkod som infördes på 1990-talet. På arbetsplatser 

som vanligtvis hade strikt klädkod; kostym, skjorta och slips infördes en dag i veckan, fredag, 

där de anställda fick komma till jobbet iklädda en ledigare klädsel. Detta kan även hittas på 

svenska arbetsplatser. Casual Friday ska antagligen spegla en mera modern och avslappnad 

attityd i affärsärlden som vanligtvis är så fylld av regler. Männen i poolen är del av den nya, 

modernare affärsvärlden.   

Männen simmar inte runt utan de verkar kämpa för att hålla huvudet över ytan. Detta kan 

tolkas som en koppling till hur det är på arbetsmarknaden inom affärsvärlden. Ett ständigt 

kämpande för att klara sig då konkurrensen är hård. Männen tycks röra sig åt samma håll, likt 

robotar, ett långsamt uppåtsträvande mot samma punkt i takt med deras rivaler. De verkar 

vara rivaler då de befinner sig i varandras närhet men ingen vänskap syns. De är alla iklädda 

affärsvärldens uniform, kostymen. Kostymen symboliserar den framgångsrika mannen men 

den utplånar männens individualitet. Hårda krav ställs på individer inom affärssektorn att 

sticka ut bland mängden genom att prestera högt men detta kan bli problematiskt då de inte 

                                                 
25

 Gunn Hasvén, Den grå kostymen: bilder av herrmodet genom 200 år (Lund: Univ., Malmö 1992): 161. 
26

 Alison Lurie, The Language of Clothes (New York: Random House 1981): 192. 
27

 Anja Petersen, På visit i verkligheten: fotografi och kön i slutet av 1800-talet (Lund: Lunds universitet 2007): 

149.  
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kan visa individualitet genom klädsel vilket många gör. En osynlighet bland mängden 

kostymklädda. Ses männen som förbruksvaror istället för individer som kan slängas bort då 

de inte presterar lika högt? Är detta en rädsla bland dessa män? Männen befinner sig inte i en 

konferenssal utan i en vattenfylld pool. De är inte i sitt element. De är sårbara.  

Fotosviten Almost There kom ut år 2000 precis då det talades mycket om finansiella bubblor 

så som IT-bubblan. En finansbubbla kan vara till exempel när aktievärdet överstiger det reella 

värdet. Det verkliga värdet är mindre än vad som antas. Kring denna tid steg många 

aktiepriser snabbt (inom Internetsektorn), man undvek metoder som tidigare skapat trygghet 

på marknaden, företagen lovade för mycket, tillslut blev folket otåliga och man började 

kontrollera företagen, de var övervärderade, situationen blev ohållbar och en finantiell bubbla 

var ett faktum. Många Internetföretag gick i konkurs så som det uppmärsammade boo.com 

som utlovade att de skulle bli den största internethandeln för märkeskläder.
28

 Det måste 

kämpats en hel del för att kunna hålla huvudet över vattnet kring denna tid. Man ser i #1 att 

bubblorna är påväg upp mot ytan ovanför männen och snart spricker de. Situationen för 

männen är ömtålig och ohållbar, likt en bubbla.   

De fyra männen i Almost There #1 är del av den nya version av maskulinitet som beskrivs av 

R.W. Connell i Maskuliniteter (2008). Givetvis finns det en mängd olika maskuliniteter men 

dessa män i Fribergs fotografi kas klassas som del av IT-maskuliniteten. Här visas alltså dessa 

maskulina män iklädda den maktingivande kostymen men i en sårbar situation i vattnet. Det 

skapas motsättningar mellan det starka, maskulina och den hjälplöshet som infinner sig då de 

knappt kan hålla huvudet över vattnet. I det föränderliga IT-samhället finns en konstant press 

på individerna att vara nyskapande och först ut med nya idéer, den rädsla och sårbarhet som 

kan infinna sig i pressade situationer förmedlas i Almost There.  

En bildtitel uppmanar betraktaren att uppmärksamma vissa element i bilden, den kan ibland 

förstärka ett uppenbart budskap eller föra fram detaljer som annars hade förbisetts.
29

 Titeln på 

denna fotosvit, Almost There, nästan där, stärker den osäkerhet som kan urskiljas i bilden. Har 

männen nästan nått sina mål? Kan de nästan hålla upp sina huvuden ovanför ytan? Är det den 

hårda konkurrensen dem emellan i denna sfär som gör att de aldrig riktigt når fram och förblir 

nästan där?  

                                                 
28

 Wikipedia, ”Boo.com,”  hämtad 2012-11-29 13:45. http://en.wikipedia.org/wiki/Boo.com. Youtube,”Boo – 

Business Nightmares 2011.mp4,”  hämtad 2012-11-29 13:46. http://www.youtube.com/watch?v=n9kgZqbCJiM.   
29

 Roland Barthes, ”Bildens retorik” i Tecken och tydning: till konsternas semiotik, red Kurt Aspelin & Bengt A. 

Lundberg (Stockholm: PAN/Norstedt 1976): 121-122. 
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Fotografiet är taget ovanifrån, vilket gör att vi ser ner på männen vilket positionerar dem i ett 

ännu mera utsatt läge. Makten ligger hos betraktaren i och med att vi blickar ner på de sårbara 

männen i poolen och att ingen hjälp tycks finnas i dess närhet. Ingen hjälpande hand är 

utsträckt för att ta dem ur denna situation. Vi ser på men kommer inte till undsättning.  

2.3. Bildanalyser av The Painting Series  
 

2.3.1. THE PAINTING SERIES #4  

 

Bild 8. Maria Friberg, The Painting Series #4, (2011). 

Bildens denotationer. I denna bild ser vi en man tydligt. Det syns även en person till som är 

halvtäckt av bläck. En tredje person går att skymta bakom den stora bläckfläcken som nästan 

täcker den vänstra halvan av bilden. Det går endast att se den tredje personens ena hand och 

fötter. Det är endast den förstnämnda personens ansiktsdrag som går att urskilja. Han blickar 

mot höger utåt ur bilden medan han håller upp sina händer nära sitt ansikte. Han är iklädd 

kostym och efter studerandet av Fribergs tidigare verk kan man anta att de andra två också bär 

kostym även om de inte syns lika tydligt. Det går endast att urskilja delar av andra och tredje 

personens konturer. Även efter att studerat Fribergs tidigare verk kan man anta att de mera 

otydliga personerna på bilden är män. Den man vars ansikte går att se ligger vertikalt medan 
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den personen i det nedre vänstra hörnet ligger horisontellt. Den sista personen verkar likt den 

förstnämnda mannen ligga vertikalt. Färgerna som dominerar i bilden är svart och blått. Det 

syns även små ljusare paritier som ser ut som stjärnor. I utställningen In Flux ingår som sagt 

ett videoklipp som visar hur skapandet av bilderna gått till. Därmed vet man att fläckarna är 

vatten som sprutar ner och träffar bläcket på den glasskiva som personerna ligger på. 

Fotografierna är tagna underifrån denna glasskiva.   

Det är första gången som konstnären använder sig av färg på detta sätt som i The Painting 

Series, redan namnet antyder att konstnärssättet att måla har tillämpats här. Titeln på bilden 

styr hur betraktaren ser på bilden, vilket då är en förankring enligt Barthes.
30

 Alla de 

analyserade fotografierna följer samma modell. Bildernas titlar uppmanar betraktaren att 

uppmärksamma uttänkta budskap i bilderna.  

Bildens konnotationer. Merparten av bilden består av mörka toner och med de små ljusa 

partierna kring personerna skapas en känsla av universum, galaxer och stjärnor. De 

kostymklädda personerna verkar flyta runt i någon del av universum bland stjärnor, planeter 

och gasmoln. Eftersom att ingen i bilden står upp inger det en känsla av att de inte har kontroll 

över situationen. De är nära varandra men ingen kommunikation pågår dem emellan. Varför 

befinner sig då de här kostymklädda människorna i denna miljö? Det syns till viss del tydligt 

att de har kostymer på sig, i alla fall den person vars hela kropp visas. Han håller upp 

händerna som i en försvarsposition. Han är sårbar i detta oändliga rum där han inte är den som 

kontrollerar situationen.  

Personerna i bilden är iklädda kläder som ska utsända maktsignaler men de befinner sig inte i 

den miljö som sammankopplas med kostymen; affärsvärlden, kontoret, möten osv. De är helt 

plötsligt maktlösa, små och ensamma i bildens universum. De har förlorat sin mening, 

kostymen uppfyller inte längre sitt syfte. Mannen till vänster är iklädd kostym men inger 

snarare en sårbarhet än makt i och med hans kroppshållning och placerandet av honom i 

denna maktlösa position. Fotografiet är estetiskt tilltalande, bläcket näst intill omsluter den 

tydligaste mannen och hans konturer förstärks av ett ljusare parti fyllt med små bubblor som 

ser ut som stjärnor. I Abigail Solomon-Godeaus teori kring den feminiserade mannen tas det 

upp hur mannen började visas mera androgyn och på sätt och i situationer som tidigare endast 
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var för kvinnor.
31

 Här uppvisas både kostymen som ska utstråla makt och manlighet men även 

en stark sårbarhet vilket då uppvisar en annorlunda situation för mannen. Han är tagen ur sin 

kontext.    

2.3.2. THE PAINTING SERIES #2 

 

Bild 9. Maria Friberg, The Painting Series #2, (2011). 

Bildens denotationer. I The Painting Series #2 syns två personer i bilden varav en är en 

kvinna, Maria Friberg själv och ett barn. (Detta är första gången konstnären själv syns i ett 

verk, hon har agerat i flera verk tidigare men då har det inte varit möjligt att urskilja 

personliga drag). Hon håller om barnet med ena armen och den andra håller hon ovanför 

huvudet. Barnet och kvinnan ligger horisontellt lite under mittpunkten i bilden. Deras ansikten 

är riktade mot varandra men deras ögon är stängda. Kvinnan  har ett smått leende på läpparna, 

hon är iklädd en svart kostym. Barnets klädsel är lite oklart, möjligtvis också en svart kostym. 
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Ingen av dem har skor på sig. De befinner sig i en rymdliknande miljö. Personerna i bilden 

ligger mot en av de mera upplysta delarna i bilden. Färgen som syns bakom dem är olika 

nyanser av orange. De yttersta delarna av bilden är svarta, förutom en ljusare del längst ned. 

Precis över och under barnet och kvinnan kan man se många ljusa små vattenstänk.  

Bildens konnotationer. Kostymen är en dräkt som tidigare inte tilläts bäras av kvinnor, den 

skapades för att användas av män. Det var inte förrän på 1960-talet som man började skapa 

kostymer för kvinnor.
32

 Även om det idag är vanligt att kvinnor bär kostym är det en 

mansdräkt från början. Vid första anblick kan kvinnan misstas för en man då hon är iklädd 

den svarta kostymen som är ett starkt manligt attribut.  

I detta fotografi visas en utveckling i Fribergs konstnärsstil i och med att hon själv har trätt in 

i bilden. En kvinna och ett barn har trätt in i denna värld som tidigare endast var fylld av 

kostymklädda män. Detta öppnar upp för nya tolkningsmöjligheter av Fribergs verk. I The 

Painting Series #2 behandlas inte det som tidigare varit den mest centrala punkten, den 

sårbara mannen. Här syns en kvinna och ett barn i en miljö med varma färger till skillnad från 

de två tidignämnda bilderna där den blå omgivningen inger kyla. Även hennes ansiktsuttryck 

kontrasterar männen i både Almost There och The Painting Series #4. Hon utstålar ett lugn 

som männen inte uppvisar. Interaktion mellan individer i Fribergs bilder har hittills visat sig 

vara minimal, både i Almost There och The Painting Series #4, detta går även att urskiljas i 

bild 4,5 och 6 (se sida 15). I denna bild syns kommunikation och värme, en mor med sitt barn. 

Ingen far syns till, den kostymklädda mannen finns inte här.  Kostymen har genom tiderna 

varit en symbol för makt, framgång och maskulinitet. En kvinna i manskläder för fram tankar 

kring könsroller, maskulinitet/femininitet. Det kan vara en kommentar på hur begränsade både 

kvinnor och män har varit genom tiderna då män ska vara män och kvinnor ska vara kvinnor. 

Det var som sagt inte så länge sedan det vore helt otänkbart att se en kvinna i en kostym. I The 

Painting Series #2 syns ett starkt manligt attribut, kostymen gentemot något som starkt 

sammankopplas med kvinnlighet, en moders kärlek till sitt barn. Manligt möts med kvinnligt.    

Då The Painting Series #4 visar det största rummet, universum inger The Painting Series #2 

en känsla av det minsta rummet en människa befunnit sig i, livmodern. Fotosviten visar både 

ett makro- och mikrokosmos. Den oranga färgen omsluter kvinnan och barnet och liksom 

värmer och skyddar dem likt en livmoder. Det svarta rummet som In Flux befinner sig i 

förstärker denna känsla. Kvinnan omfamnar barnet likt den stereotypa bilden av en madonna 
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men iklädd en svart kostym som förknippas med mannen och affärsvärlden. Till skillnad från 

#4 är situationen i #2 mera under kontroll. De flyter inte runt i den oändliga rymden utan har 

ett hem, en plats där de tillhör och kommer inte ut förrän det är dags att födas. 

 Det går att se tydliga kopplingar mellan Lennart Nilssons fosterbilder Ett barn blir till (1965) 

och The Painting Series #2 och #4. Det varma, trygga och levande egenskaperna i Ett barn 

blir till (se nedan) syns även i The Painting Series #2. Den rymdlika omgivningen och 

oändligheten kan kopplas samman med #4. Lennart Nilssons bild avger både en känsla av 

instängdhet och att vara utelämnad i denna ödsliga omgivning.   

 

Bild 10. Lennart Nilsson, 16 veckor. 1965. 

I Fribergs fotografi finns det små bubblor som rör sig in och utanför det oranga partiet. Dessa 

ljusa fläckar påminner inte om en stjärnhimmel på samma sätt som i #4. Här är de bubblor 

som inger liv och syre till de som lever i livmodern.   

I The Painting Series kan man se kopplingar till action painting i och med hur färgerna 

använts och den droppliknande effekt som vattnet skapar då det når bläcket på samma sätt 

som flera action painting konstnärer gjorde när de droppade färg på duken. Det blir som en 

förening mellan action painting och fotografi. De fria färgerna rör sig i vattnet tillsammans 

med de levande människorna. Friberg har inkorporerat personer med tydliga konturer i detta 

abstrakta målarsätt.  
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2.4. Jämförande diskussion  

Hur relaterar fotosviterna Almost There och The Painting Series till varandra? Vilka 

skillnader/likheter kan urskiljas? De tre bilderna som analyserats uppvisar vissa liknande 

drag, något som tydliggörs efter den genomgång som gjorts av Maria Fribergs konstnärliga 

stil tidigare i uppsatsen. Båda fotosviterna innehåller de återkommande teman kostymen, 

mannen, vattnet och den okontrollerbara situationen. I de tre bilderna som analyserats tycks 

det endast vara i The Painting Series #2 där någon slags kontroll inges. Detta fotografi skiljer 

sig markant från de andra analyserade bilderna men även tidigare verk då konstnären själv 

syns i bilden. Här flyter hon inte runt i ett oändligt universum som tycks vara fallet i The 

Painting Series #4. Även Almost There #1 inger en känsla av att de (männen) blivit lämnade i 

ett vatten vars slut inte går att urskilja i bilden. I en pool finns ändå en tanke om att ett slut 

finns, det finns inga oändliga pooler, men rymden är så vitt vi vet oändlig. I den bild där vi ser 

Friberg själv skapas i och med den varma orangea omslutande färgen en slags gräns mellan 

kvinnan och barnet och det svarta tomma intet. Kvinnan och barnet är omslutna och trygga till 

skillnad från männen i de andra bilderna. I Almost There #1 skapas en mera direkt kontakt 

med betraktaren då de kostymklädda männens ansikten är riktade rakt fram. Personerna i The 

Painting Series visas i profil eller så är deras ansikten skymda bakom det svarta bläcket i 

bilden. I denna fotosvit är det som att se genom ett fönster eller liknande som skapar en 

barriär mellan betraktare och personerna i bilderna då de befinner sig i smått otänkbara 

situationer. I den äldre serien är vi närmare objekten i bilden, kostymklädda män i en pool är 

möjligt om än ovanligt.  

En annan del som genererar en gräns mellan bildobjekten och betraktaren i The Painting 

Series är införandet av färgen. Personerna blir otydligare och konturer svagare. De inger en 

mera poetisk känsla gentemot det tidigare Almost There. Budskapet i bilderna framgår 

tydligare i Almost There, innehållet är minimalt och blicken faller direkt på männen i bilden. 

Kostymen syns tydligt, även deras ansiktsuttryck och hjälplösheten i vattnet förstärker 

tolkningen av bilden kring den problematik om maskulinitet inom affärsvärlden. The Painting 

Series innehåller fotografier vars innhåll går som sagt mera åt ett poetiskt håll, har mjukare 

former och rörelser än den tidigare fotosviten. Friberg har lekt mera med färg, form och 

uttryckt sig estetiskt på ett sätt som är nytt för henne. Bilderna visar ett budskap men detta 

budskap är sänt i ett vackert omslag. I The Painting Series syns utfyllnad mellan budskapen 

som visar en mera estetiskt lagt tanke bakom projektet. Här uppvisas stjärnliknande 
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formationer och färg i varierande former och nyanser som inte finns i Almost There. Män i 

svarta kostymer i en pool, bildrummet är avskalat, inga distraherande moment finns i Almost 

There, blicken vandrar inte runt. I den nyare serien upptäcks nya detaljer ju mer man studerar 

bilderna.  

Personerna i bilderna är inramade i miljöer som förstärker instängdhet, trygghet eller en 

känsla av att vara utelämnad. I alla fotografierna är vatten ett betydande element. Vatten och 

hav kan sammankopplas med oändligheten, liksom rymden. I Almost There är männen 

utelämnade och blottade i poolen men samtidigt instängda i kostymen som är en 

återkommande del i deras liv. I The Painting Series #2 verkar personerna vara trygga i deras 

värld medan i The Painting Series #4 likt Almost There utelämnade i deras omgivning. Det 

enda fotografiet där någon slags kommunikation pågår är i The Painting Series #2 mellan 

barnet och kvinnan. I de två andra fotografierna infinnes en känsla av ensamhet även att det 

befinner sig ett flertal personer i varje bild. Maria Fribergs verk innefattar personer som oftast 

är väldigt passiva. Männen visas passiva och vackra vilket brukar vara hur kvinnor framställs. 

Könsrollerna rörs om i hennes bilder men samtidigt befäster Friberg även de stereotypa bilder 

av den livgivande, ömma och varma modern med ett särskilt band till barnet i och med The 

Painting Series #2. I fotoserien Almost There är fotografierna tagna ovanifrån till skillnad från 

The Painting Series där betraktaren befinner sig i jämnhöjd med personerna i bilderna. 

Betraktaren ligger på en jämnare nivå med människorna i bilderna i The Painting Series, de 

blir inte lika sårbara och utsatta som i den tidigare serien.   

2.5. Den dominerande fotosvitens makt 

Inom  intertextualitet talar man om texters inverkan på andra texter, i denna studie används 

detta men på bilder. Bilder har en mera direkt påverkan på andra bilder till skillnad från 

texter. Intryck kan skapas bara av att se två bilder inom samma synfält. Texters inverkan på 

andra texter är en längre process, då det tar längre tid att läsa texter än att se bilder. Om man 

tillämpar intertextualitet på bilder och framhäver bilders påverkan på andra bilder och att 

inget verk står helt isolerat kan man hävda att fotosviterna absolut har inflytande på 

varandra.
33

 Utställningen hade fått ett annorlunda helhetsintryck om The Painting Series 

visats utan Almost There.  
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Bilderna i The Painting Series  avger som sagt en poetisk känsla och fokusen på kostymen 

som personerna bär skulle antagligen inte finnas lika starkt. Det leder till att man i högre grad 

uppmärksammar kostymens roll och innebörd i The Painting Series eftersom att det är 

huvudfokusen i Almost There. Det sker en överföring mellan den äldre serien till den nyare, 

det budskap som kan tydligt urskiljas i Almost There förs vidare till The Painting Series. 

Maria Fribergs tidigare verk förstärker den tolkning som görs av The Painting Series, en 

tolkning skapas beroende på tidigare verk och särskilt då Almost There.  

Då man visar två verk bredvid varandra kan det fylla den funktionen att skillnader förstärks. 

Ett sätt att visa en konstnärs utveckling och förändring. I detta fall blir resultatet delat, det 

visas en ny bana i konstnärsskapet och utveckling i och med användandet av färg och att 

Friberg själv syns i bilden men då The Painting Series inte uppvisar det tydliga budskap som 

Almost There faller den förstnämnda lite. Den för inte fram diskussioner kring maskulinitet på 

samma tydliga sätt som Almost There. Almost There är den dominantare fotosviten utav dem. 

Den förstärker innebörden i The Painting Series. I och med att Almost There  har mera direkta 

budskap (maskulinitet, sårbarhet, könsroller) sker en tydligare överföring från äldre till nyare. 

The Painting Series tar upp frågor kring könsroller och maskulinitet/femininitet särskillt i #2 

där vi ser en kvinna i en typisk mansdräkt. Frågan är då om detta framgår så pass tydligt att 

det kan influera tolkningen av Almost There då fotosviterna visas tillsammans. Antagligen 

inte, om hela fotosviten The Painting Series hade innehållit bilder av kvinnor i kostymer hade 

budskapet varit tydligare men i och med att serien är en blandning av män, kvinnor och barn 

får serien inte samma effekt som Almost There. Å andra sidan kan problamatik kring 

könsroller tydliggöras då man ser både män och kvinnor iklädda kostymen inom samma 

fotosvit.  

Användningen av färg och form i den nyare serien tillför även till otydligheten i The Painting 

Series till skillnad från Almost There där omgivningen är avskalad och budskapet framgår 

klart. Den äldre fotosvitens budskap och innehåll verkar alltså inte förändras då den visas 

gentemot The Painting Series. I detta fall ter sig överföringen av budskap ske från äldre 

fotosvit till yngre.  
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3. SLUTDISKUSSION 

Att jämföra olika ting med varandra kommer naturligt för de flesta, vi jämför bilder, böcker, 

musik och en massa annat. Det kan vara enklare att urskilja kvalitet och andra egenskaper då 

man ställs inför ett flertal bilder istället för en isolerad bild. Almost There skiljer sig från de 

senare verken som finns med i min genomgång av Maria Fribergs utveckling av hennes 

konstnärsstil. Det är skarpare kontraster och männen blir inte del av sin miljö som i de senare 

verken. Desto mer tid som går mellan de två fotoserierna tydliggörs personernas 

inkorporering med deras omgivning. I den sista blir de till och med omfamnade av färg vilket 

tydliggör en integration mellan personerna och deras miljö på ett sätt som inte syns i Almost 

There. De båda fotosviterna tilltalar betraktaren på olika sätt. Det poetiska och måleriska visas 

gentemot en serie med tydlig agenda. Det är ofta spännande och givande att jämföra verk med 

varandra men det skapar ofta frågor kring vilket verk som är bättre än det andra, vilket 

konstverk som uppskattas mest av kritiker och tolkare. The Painting Series hade antagligen 

gynnats av att visats utan Almost There. Det handlar inte om vilken fotosvit som är bättre. De 

är som sagt väldigt olika i innehåll och utförande. The Painting Series hade uppmanat till en 

friare tolkning utan dess föregångare, Almost There alldeles bredvid.  

Då många av Fribergs verk för fram ämnen som könsroller och maskulinitet på ett ofta tydligt 

och direkt vis kan The Painting Series ses som en svagare serie jämfört med tidigare, särskilt 

Almost There. Betraktaren får gräva lite mera för att komma fram till liknande tolkningar i 

The Painting Series då bildrummet är fyllt av inslag som kan tänkas distraherar från de 

huvudämnen som ofta återfinns i Fribergs fotografier.   

Visas den svagaste gentemot den starkaste fotosviten på utställningen In Flux? Visas de 

tillsammans då man inte riktigt tror på det nya konceptet och vill visa detta tillsammans med 

en stadigare grund? Det är en möjlighet. Med hjälp av Almost There synliggörs flera ämnen i 

The Painting Series som annars bokstavligt talat hade skymts av omgivningen. Det visar även 

som sagt en föränding i konstnärens uttryckssätt. Fotosviterna pekar på skillnader men även 

likheter dem emellan, svagheter och styrkor och utveckling som inte hade gått att se om The 

Painting Series hade visats utan den tidigare fotoserien. Klädvalet i de bilder som analyserats 

är detsamma, den maktingivande kostymen. Den syns på flera män men även en kvinna. Den 

gör ett mera kraftigt intryck i Almost There då inget annat i bilden distraherar ifrån kostymen. 

Kontrasterna är starka och konturer är tydliga till skillnad från The Painting Series. Mera 

fokus läggs på kostymen i The Painting Series då man ser den gentemot Almost There. Den 
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tidigare påverkar den senare med sitt tydliga budskap vilket kan innebära att The Painting 

Series inte ses som en separat fotosvit utan endast något som relaterar till något annat, likt 

intertextualitet, en visuell intertextualitet. Fotosviten kanske inte helt uppskattas för vad den 

är, ett nytt inslag i Maria Fribergs konstnärsskap med nya influenser och tolkningsmöjligheter 

men de undantrycks så länge Almost There finns i dess närhet. Slutsatsen förefaller vara att 

bilder influerar andra bilder men överföringen tycks styras av den mera dominanta bilden. Det 

verk med ett tydligare budskap skapar en överföring till den andra bilden.  

En sista tanke som slog mig efter alla analyser gjorts och diskussioner förts kring Almost 

There och The Painting Series. Tänk om de kostymklädda männen i poolen i Almost There 

hade varit kvinnor, likt kvinnan som syns i The Painting Series #2, en grupp kvinnor i 

mansdräkter.  

Maria Fribergs resa började med män i kostymer i Almost There till att en kvinna syns i 

samma dräkt i The Painting Series. Nästa anhalt för Friberg kanske blir en hel fotosvit 

innehållande endast kvinnor i kostym?  
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4. SAMMANFATTNING 

Denna uppsats har som syfte att studera hur en fotoserie påverkar en annan fotoserie. 

Fotosviterna Almost There (2000) och The Painting Series (2011) visades tillsammans på en 

utställning på Fotografiska museet under hösten 2012. Konstnären Maria Friberg har en 

mängd återkommande teman i hennes verk så som mannen och kostymen vilka syns i den 

tidigare och senare fotosviten men vid första anblick är de två fotosviterna otroligt olika. 

Utförliga bildanalyser har utförts på en bild ur Almost There och två ur The Painting Series 

för att kunna tolka och därmed se hur bilderna i de olika serierna påverkar varandra. Almost 

There avger starka budskap kring maskulinitet och könsroller. Den senare fotoserien sänder ut 

en mera poetisk känsla i rymdlika miljöer. Den innehåller liknande budskap som i Almost 

There men även nya inslag syns så som en kvinna i kostym. Då The Painting Series visas 

gentemot Almost There överförs innebörder som finns i Almost There till den nyare serien då 

dess budskap inte är lika uppenbart och starkt. Den nyare serien påverkas positivt i den mån 

men förlorar en del av sitt egenvärde, The Painting Series ses möjligvis då endast som verk i 

relation till andra tidigare väl bemötta verk med tydliga budskap. En överföring verkar inte 

ske från den äldre till den yngre fotosviten då det är Almost There som står som den 

dominantare serien gentemot The Painting Series.  
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